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 المستخلص :

( مشارًکا مقسمٌن إلى 02واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى، وتکونت عٌنة الدراسة األساسٌة من ) 
( من 8( مرضى منهم )02مجموعتٌن، األولى: وهى عٌنة البالغٌن من ذوى متالزمة داون وقوامها )

( سنة، 038800( بمتوسط قدره )02: 02أعمارهم ما بٌن ) ( من اإلناث ممن تراوحت0الذکور، و)
( من اإلناث 0( من الذکور، و)7( مشارکٌن منهم )02والثانٌة: وهى عٌنة األسوٌاء )األصحاء( وقوامها )

( سنة، واستخدمت الباحثة األدوات 088822( عاًما بمتوسط قدره )02: 02ممن تراوحت أعمارهم ما بٌن )
تشاف المبکر لألزهاٌمر )إعداد/ الباحثة(، واختبار الحالة العقلٌة المصغر )اختبار التالٌة: مقٌاس االک
 ,Morris /، ومقٌاس التقٌٌم اإلکلٌنٌکى للتدهور العقلى )إعداد(Folstein, 1975 /فلوشتاٌن( )إعداد

دالة  ، واختبار مهام نظرٌة العقل للبالغٌن )إعداد/ الباحثة(، وأسفرت النتائج عن وجود فروق(1993
ا عند مستوى  ًٌ ( بٌن متوسطى رتب درجات األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى 2020)≥ احصائ

ا عند مستوى  ًٌ ( 2020)≥مقٌاس االکتشاف المبکر لألزهاٌمر فى اتجاه األسوٌاء، ووجود فروق دالة احصائ
تبار الحالة العقلٌة المصغر بٌن متوسطى رتب درجات األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى اخ

ا عند مستوى  ًٌ ( بٌن متوسطى 2020)≥)اختبار فلوشتاٌن( فى اتجاه األسوٌاء، ووجود فروق دالة احصائ
رتب درجات األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى مقٌاس التقٌٌم اإلکلٌنٌکى للتدهور العقلى فى 

ا عن ًٌ ( بٌن متوسطى رتب درجات األسوٌاء 2020)≥د مستوى اتجاه األسوٌاء، ووجود فروق دالة احصائ
 .والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى اختبار مهام نظرٌة العقل للبالغٌن فى اتجاه األسوٌاء

  الکلمات المفتاحٌة: االکتشاف المبکر، مرض األزهاٌمر، متالزمة داون، نظرٌة العق
 
 

 نظرٌة العقل الكلمات اإلفتتاحٌة : الزهاٌمر ، متالزمة داون ،
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 مقدمة:
مرض األزهاٌمر أو الخرف المبكر هو مرض ٌصيٌب اليدماو وٌي ثر عليى اليذاكرق والقيدرات العقلٌية بشيكل 

م، 0923اليذى اكتشيفع عيام  ALZHEIMERأساس، وسمى هذا الميرض باسيم العيالم األلميانى األزهياٌمر 
ييل لنشيياط الشييخص الييذهنى  وحييدد فٌييع التغٌييرات التييى تحييدث فييى الييدماو، والتييى تيي دى لهييذا المييرض المعط 
والحركى، وٌعُد مرض األزهاٌمر من أكثر أسباب الخرف، وهو مشكلة صيحٌة خخيذق فيى االزدٌياد، ال سيٌما 

 ( سنة320%( ممن هم فى عمر )02ب تقرًٌبا )فى بلدان العالم المتقدمة على مستوى العالم حٌث إنع ٌصٌ
(، Johansson & Terenius, 2016وأكيدت العدٌيد مين الدراسيات كدراسية ٌوهانسيون وتٌرٌنٌيوس )

( أن هناك العدٌد من الدالئل التى تدل على تقيدم العمير Castro et al, 2017ودراسة كاسترو وخخرون )
د وشٌب الشيعر أو اختفيا ه، ولكين اكتشياف شيٌخوخة المي  وتكون هذه الدالئل واضحة وجلٌة مثل تجعد الجل

 ٌمثل تحدي أكبر بكثٌر لدى األفراد وخاصة لدى البالغٌن من ذوى متالزمة داون0
حٌث أشار بعض الباحثٌن إلى أن األشخاص الذٌن ٌعانون من متالزمة داون قد ٌعٌشون لفترق أطيول بسيبب 

%( لإلصابة بمرض األزهياٌمر، كميا تشيٌر البحيوث إليى 82)التقدم الطبى، لكنهم ٌواجهون خطًرا أكثر من 
أن التغٌٌييرات فييى أدمغيية األشييخاص الييذٌن ٌعييانون ميين متالزميية داون، قييد تسيياعد وتيي دى إلييى اسييتخدامهم 
عالجييات جدٌييدق، ٌمكيين أن تيي خر أو تمنييب فييرص اإلصييابة بمييرض األزهيياٌمر )خمنيية عييودق محمييد الهييذلً، 

0227 :300) 
وُتعد نظرٌة العقل هى التى تمٌز تصرفات اإلنسان عن غٌره من المخلوقات األخيرى، وبفضيل العقيل ٌكيون 
اإلنسييان قييادًرا علييى إظهييار العملٌييات الذهنٌيية بشييكل كامييل كاإلعتقييادات، والرغبييات، والنواٌييا، والعواطييف، 

ا )محمد صيال  اإلميام، في اد عٌيد والتخٌل، فتصرفات اإلنسان ما هى إال نواتج للعملٌات الذهنٌة التى ٌمر به
 (0 02: 0202الجوالدق، 

ومن هنا تأتى أهمٌة خدمات وبيرامج االكتشياف المبكير لميرض األزهياٌمر ليدى البيالغٌن مين ذوى متالزمية 
داون فى ضوء نظرٌة العقل، حٌث ٌساعد ذلك فى القيدرق عليى فهيم مشياعر اآلخيرٌن، وٌسيهل عليٌهم إقامية 

ى ضييوء فهييم معتقييدات ونواٌييا اآلخييرٌن، وعلٌييع ٌصييب  هييذا الموضييو  ميين عالقييات إجتماعٌيية ناجحيية فيي
 الموضوعات الهامة، والتى ٌجدر البحث فٌها0

 مشكلة الدراسة: 
(، ودراسية أوكياٌم 0220ت كد العدٌد من الدراسات والبحوث التربوٌة مثل دراسة شادٌة أحمد عبيد الخيالق )

 & Johanssonون وتٌرٌنٌييوس )(، ودراسيية ٌوهانسييO’Caoimh et al, 2013وخخييرون )
Terenius, 2016 على ضرورق إجراء العدٌد مين األبحياث التيى تعميل عليى تحدٌيد وتوضيٌ  األسيباب )

والعوامل المساعدق على انتشار مرض األزهياٌمر وطيرق الوقاٌية منيع، وكٌفٌيع تفيادى اإلصيابة بيع، والعميل 
 متالزمة داون0على االكتشاف المبكر لألزهاٌمر وخاصة بٌن األشخاص ذوى 

( عليى أن التشيخٌص واالكتشياف البياكرٌن ٌسياعد عليى أن ٌعيٌ  00: 0229كما ٌ كيد )سيمٌر أبيو حاميد، 
مرٌض األزهاٌمر حٌاق فاعلة وممتعة مين خيالل وضيب الميرٌض فيى وسيط اجتمياعى ٌسياعده عليى تحسيٌن 

مواقيف وتصيرفات، وبنياء  نوعٌة حٌاتع، كما ٌ دى إلى تبدٌل النظرق السلبٌة على ما ٌبدو مين الميرٌض مين
 عالقة جدٌدق أساسها الثقة0

وبناًء على ما سبق وألهمٌة هذه المتغٌرات بالنسبة للفرد، ومن ثم لألسرق والمجتمب، تسعى الدراسية الحالٌية 
التى تناولت االكتشاف المبكر  -فً حدود علم الباحثة  –إلى سد الثغرق المتمثلة فى ندرق البحوث والدراسات 

 زهاٌمر لدى البالغٌن من ذوى متالزمة داون0 لمرض األ
 وعلى ذلك فٌمكن تحدٌد مشكلة الدراسة الحالٌة فى الس ال الرئٌسى التالى:

كٌف ٌمكن االكتشاف المبكر لمرض األزهاٌمر لدى البالغٌن منن وىى متززمنة داىن  نى ضنىر ن رٌنة  -
 العقل؟
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 وٌتفر  من هذا الس ال عدق أسئلة فرعٌة وهى:
ات االكتشاف األولى لألزهاٌمر بيٌن البيالغٌن مين ذوى متالزمية داون فيى ضيوء األدبٌيات ما هى م شر 00

 البحثٌة؟ 
 هل توجد فروق بٌن األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى االكتشاف المبكر لألزهاٌمر؟  00
 هل توجد فروق بٌن األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى الحالة العقلٌة؟ 00
 د فروق بٌن األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى التقٌٌم اإلكلٌنٌكى للتدهور العقلى؟هل توج 00
 هل توجد فروق بٌن األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى مهام نظرٌة العقل للبالغٌن؟ 00

  أهداف الدراسة:
 سعت الدراسة الحالٌة إلى تحقٌق األهداف التالٌة:

 الكتشاف األولى لألزهاٌمر بٌن البالغٌن من ذوى متالزمة داون0 التعرف على م شرات ا 00
التعييرف علييى وجييود فييروق بييٌن األسييوٌاء والبييالغٌن ميين ذوى متالزميية داون فييى االكتشيياف المبكيير  00

 لألزهاٌمر0  
 التعرف على وجود فروق بٌن األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى الحالة العقلٌة0  00
التعرف على وجود فروق بٌن األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى التقٌٌم اإلكلٌنٌكى للتيدهور  00

 العقلى0 
التعييرف علييى وجييود فييروق بييٌن األسييوٌاء والبييالغٌن ميين ذوى متالزميية داون فييى مهييام نظرٌيية العقييل  00

 للبالغٌن0 
 أهمٌة الدراسة: 

 ٌٌن:تتمثل أهمٌة الدراسة الحالٌة فً جانبٌن أساس
تتض  أهمٌة الدراسية فيى أن مٌيدان رعاٌية ذوى الهميم مين المٌيادٌن الحدٌثية والمهمية حتيى أصيب  تقيدم  00

المجتمعييات ورقٌهييا ٌقيياس بمييدى مييا تقدمييع ميين بييرامج وخييدمات لييذوى الهمييم وأسييرهم  لمواجهيية مييا قييد 
لوالدٌن وبخاصة ٌعترضهم من صعوبات ومشكالت تتعلق بتلبٌة احتٌاجاتهم النمائٌة من ناحٌة ومساعدق ا

 األمهات فى مواجهة ما قد ٌعترضهن من مشكالت اجتماعٌة ونفسٌة0
لفيت االنتبيياه لضيرورق االكتشيياف المبكير لمييرض األزهياٌمر باالسييتعانة باإلختبيارات المناسييبة مين أجييل  00

 التخفٌف من معاناق المرٌض الناتجة عن التطور المحتمل للمرض0 
 لة لإلصابة باألزهاٌمر والعمل على الحد منها0إلقاء الضوء على عوامل الخطر الم ه 00
تسهم الدراسة فى التأصٌل النظرى لمرض األزهياٌمر ومتالزمية داون ونظرٌية العقيل، وٌقيدم مجموعية  00

ميين األدوات والمقيياٌٌس الحدٌثيية والمقننيية لقٌيياس متغٌييرات الدراسيية والتييى ٌمكيين اسييتخدامها فييى بحييوث 
 ودراسات أخرى تتناول هذه المتغٌرات0

إلسهام فى مساعدق أفراد األسرق والقائمٌن بالرعاٌة، والعاملٌن فى المجال فيى التعاميل ميب فئية الدراسية ا 00
وهم البالغٌن من ذوى متالزمة داون المصابٌن بميرض األزهياٌمر مين خيالل توضيٌ  القيدرات النمائٌية 

 لدٌهم0 
ٌنة الدراسة مين البيالغٌن مين حث السٌكولوجٌن والباحثٌن إلجراء المزٌد من البحوث والدراسات على ع 30

 ذوى متالزمة داون المصابٌن بمرض األزهاٌمر0
استفادق المربٌن والعاملٌن فى المجال من نتائج الدراسة الحالٌية وميا تقدميع مين توصيٌات فيى التشيخٌص  70

 والتدرٌب والتعلٌم والتأهٌل بشكل أفضل0
 حدىد الدراسة.

 المحددات الزمانٌة ىالمكانٌة:  -أ 
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ت الدراسة من عٌنة من األسوٌاء )األصحاء( والبالغٌن من ذوى متالزمة داون من محافظيات تم تطبٌق أدوا
 (0 0209الغربٌة وكفر الشٌ  والقاهرق خالل عام )

 اإلطار الن رى 
 أىالً ـ المفاهٌم الن رٌة المتعلقة بمرض األزهاٌمر:

ولة لتمٌٌز المرض عن غٌيره مين تعددت مفاهٌم وتعرٌفات األزهاٌمر التى وضعت من قبل الباحثٌن فى محا
 أمراض الخرف األخرى، وهذا ما سٌتم توضٌحع فً النقاط التالٌة:

( األزهياٌمر بأنيع ميرض Brookmayer & Johnson, 2001: 186ٌُعرف بروك مياٌر، وجونسيون )
مستعصى بطىء وتدرٌجى وتنكسى ٌستهدف الخالٌا العصبٌة الموجودق فى الم  مسبًبا لها عطل مميا ٌي دى 
إلى انكماشها وبالتالى انكما  حجم الم ، وهو أكثر األمراض شٌوًعا فى مرحلة الشٌخوخة، وُسمى المرض 

( اليذى وصيفع وشخصيع Alois Alzheimerتٌمًنا بالطبٌب النفسى والعصبى األلمانى )ألوٌس ألزهاٌمر( )
 م09230فى عام 

( مفهوم األزهاٌمر على أنع نو  من الخلل ٌصٌب 00: 0223وٌذكر )عالء الدٌن كفافى، جهاد عالء الدٌن، 
الفرد فى نهاٌة العمر ٌعزى على تدهور منتشر بالم  فى األبنٌة الشبكٌة والخٌطٌة، وٌكون حدوثع فى البداٌة 

ا وبمرور الوقت ٌتخذ شكالً أسر  وأكثر تطوًرا، واألعراض ت ًٌ تقدم عبر مراحيل مين فقيدان الوظيائف تدرٌج
 العقلٌة والجسدٌة بسٌطة وتنتهى حادق شدٌدق0 

 مراحل األزهاٌمر:
 .المرحلة األىلى: مرض األزهاٌمر الخفٌف 

( فيى 03 -00: 0223ومن العالمات والعيوارض الممٌيزق لهيذه المرحلية ميا أورده )أحميد توفٌيق حجيازى، 
 النقاط التالٌة:

 نحو متكرر0طرح األسئلة نفسها على  -
 انعدام االهتمام بالهواٌات واألنشطة0 -
 الشعور بالضٌا  من حٌث الوقت والمكان0 -
التوهان فى المحادثات وصعوبة تنظٌم األفكار والتعبٌير عنهيا، كيالعثور عليى الكلميات المناسيبة لوصيف  -

 األشٌاء أو التعبٌر عن األفكار بوضوح0
 قول الشىء نفسع مراًرا وتكراًرا0  -
 على انجاز مهام اعتٌادٌة مثل التقٌد بوصفة0عدم القدرق  -
 إضطرابات وتدهور بالذاكرق القرٌبة وعدم تذكر األحداث األخٌرق0 -
 مواجهة مشاكل فى التفكٌر التجرٌدى0 -
 وضب األشٌاء فى مواقعها غٌر الصحٌحة0 -
 عدم القدرق على التركٌز أو فقدان المبادرق0 -
 أعراض االكتئاب والعدوان والقلق الزائد0 -
 مباالق تجاه المظهر الخارجى، أو المجاملة الطبٌعٌة لخآخرٌن0الال -
 التوهان أثناء القٌادق فى الشوار  المألوفة0 -
يا،  - ًٌ تغٌرات فى الشخصٌة: فٌصب  الشخص أكثر هدوًءا أو انعزاالً، وخاصة فى المواقف الصعبة اجتماع

 وقد ٌصب  أًٌضا شدٌد الغضب0
 ال الروتٌنٌة0طول الوقت المستغرق عند القٌام باألعم -

 المرحلة الثانٌة: المرحلة المتىسطة )مرض األزهاٌمر المتىسط(:
: 0220ومن العالمات والعوارض المرتبطة بالمرحلة المتوسطة ميا أورده كيل مين )فوقٌية حسين رضيوان، 

 ( فٌما ٌلى:07 -03: 0223(، و)أحمد توفٌق حجازى، 000
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 النسٌان خصوًصا لألحداث القرٌبة0تفاقم اضطراب الذاكرق فٌصب  المرٌض شدٌد  -
 ٌضٌب بسهولة حتى فى األماكن التى ٌعرفها جًٌدا0 -
 نسٌان تناول األدوٌة باستمرار0 -
 نسٌان إطفاء األجهزق المنزلٌة مثل الفرن أو المكواق0 -
 تفاقم حالة فقدان التوجع المكانى والزمانى وحدق فى الطبب0 -
 حدوث هزات عنٌفة أو رعشات فى العضالت0 -
 القدرق على تذكر تفاصٌل مهمة مثل: عنوانع الحالى، أو رقمع 000 وغٌره0عدم  -
 ٌرتبك المرٌض حٌال التوارٌ ، واألٌام0 -
 ٌجد صعوبع فى إسترجا  معلوماتة األساسٌة عن نفسع، واسمع، وأطفالع، وزوجع0 -
 مواجهة صعوبة فى المهام الالزمة للحساب والتخطٌط مثل دفب الفواتٌر والتسوق0 -
 لى نحو غٌر الئق أمام الغٌر0التصرف ع -
مواجهيية صييعوبة فييى المهييام التييى تسييتلزم حركييات ذات مهييارق مثييل ربييط شييرٌط الحييذاء، أو اسييتعمال  -

 األدوات0
 النوم لفترات طوٌلة على نحو مفرط، أو مواجهة صعوبة فى النوم باللٌل0 -
 الشعور باإلضطراب واألرق خصوًصا فى اللٌل0 -

 ام0المعاناق من الهلوسات أو األوه
 المرحلة الثالثة: مرض األزهاٌمر الىخٌم )الحاد(.

( إليى العالميات والعيوارض الممٌيزق لهيذه Wada & Nakajoh, 2010: 271وٌشيٌر وادا وناكيا و )
 المرحلة فٌما ٌلى:

 القلٌل من الذاكرق، أو ال شىء منها على اإلطالق0  -
 فقد اإلحساس بالزمن بدرجة ملحوظة0 -
 أو فهم الكلمات0مواجهة صعوبة فى التكلم،  -
 التعبٌر عن القلٌل من العواطف أو ال شىء على اإلطالق0 -
 عدم القدرق على القٌام بشئونع بنفسع بأى درجة من الدرجات0 -
 اإلمساك باألشٌاء أو األشخاص وعدم إفالتهم0 -
 مواجهة صعوبة فى التعرف إلى اآلخرٌن، وربما عـدم التعرف حتى على ذاتع عند النظر إلى المرخق0 -
الحاجيية إلييى المسيياعدق فييى الرعاٌيية الشخصييٌة بمييا فييى ذلييك اسييتعمال المرحيياض، واالسييتحمام، وارتييداء  -

 الثٌاب، واألكل، والتحرك0
 نوبات من الهٌاج فى المساء تسمى الغروبٌة، وحدوث أنوا  من التشجنات0 -
 المعاناق من سلس متكرر فى البول والبراز0 -
 تهابات0الشعور بالضعف أكثر فأكثر، والتعرض لالل -

 مواجهة صعوبة فى المضغ، والبلب، وبالتالى فقدان الوزن
 أنىاع مرض األزهاٌمر: (1)

( عليى 02: 0228(، و)خمال صادق، في اد أبيو حطيب، 08: 0223عبد اللطٌف جعفر،ٌتفق كل من )غسان 
 وجود نوعان من مرض األزهاٌمر:

 النىع األىل: األ( زهاٌمر العائلى أى الىراثىFamilial "FAD" Af:) 
ٌنتقل هذا النو  عن طرٌق ال ٌنات )الموروثات( الوراثٌة من أحد الوالدٌن أو من كلٌهما، وٌظهر هذا النو  

%( لمن هم 02من األزهاٌمر لدى المرٌض مبكًرا، وهو نادر الحدوث وغٌر منتشر كثًٌرا، وٌحصل بنسبة )
 ( عاًما خاصة فى البلدان المتقدمة300قبل عمر )
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 النىع الثانً: األ( زهاٌمر الفردىAD .أى النمط الفردى أى الغٌر ىراثى ) 
%( من الحياالت، وٌحصيل 92ال ٌحدث عن طرٌق الوراثة، وهو النمط األكثر شٌوًعا للمرض حٌث ٌمثل )

( عاًميا، وغالًبيا لمين هيم فيى أواخير السيبعٌنات، وٌرجيب سيبب 30عند المسنٌن من الجنسٌن ممين هيم فيوق )
 حدوثع إلى عوامل بٌئٌة0

 خٌص مرض األزهاٌمر:تش (2)
( إلييى أن التشييخٌص المبكيير لمييرض األزهيياٌمر ٌكييون 007 -003: 0200ُتشييٌر )منٌييرق عبييد ب السيينبل، 

ا لعدق أسباب هى :  ًٌ  ضرور
على الرغم من عدم وجود عقار قادر على وقف مرض األزهاٌمر أو إبطالع، إال أنع توجد عقاقٌر قادرق  00

ن المرض وتحسٌن نوعٌية حٌياق الميرٌض فيى حيال وصيفها فيى على معالجة أعراض المرحلة األولى م
 مرحلة مبكرق0

ا للتغٌٌرات المرتقبة، كمعرفة المزٌد عن المرض مميا ٌقليل  00 ًٌ ا وعاطف ًٌ من  المرٌض الوقت لإلستعداد عقل
من بعض المخاوف، كما ٌسم  لعائلتع بالتخطٌط للعيٌ  والرعاٌية الٌومٌية للميرٌض، مميا ٌقليل الضيغط 

 وعلى القائم برعاٌتع0 النفسى علٌع
 ٌتٌ  التشخٌص المبكر الفرصة لمنب تدهور الحالة0 00
أو القليييق أو إضيييطرابات النيييوم إن معالجييية المشييياكل المتزامنييية ميييب ميييرض األزهييياٌمر مثيييل اإلكتئييياب  00

 غالًبا إلى تحسن الصحة اإلجمالٌة وتحسن اإلدراك لدى المرٌض0تفضى
( إلى تطوٌر بطارٌة Johansson & Terenius, 2016 كما هدفت دراسع ٌوهانسون وتٌرٌنٌوس )

مقاٌٌس لإلكتشاف المبكر ألعراض األزهاٌمر خالل مرحلع ما قبل التدخل اإلكلٌنٌكى ، وذلك من أجل تقدٌم 
العالج والمتابعع المناسبة له الء األشخاص ، وأستخدمت الدراسع المنهج التجرٌبى ، وتم تطبٌق بطارٌة 

مقابلة وإطار عمل تشخٌصى وإختبار قائم   المعاٌٌر التشخٌصٌع لألزهاٌمر كما ورد  المقاٌٌس المكونع من
، وتم تجمٌب البٌانات بإستخدام NINC-ADRDASومعاٌٌر  DSM-Vفى الدلٌل التشخٌصى اإلحصائى 

األدوات التالٌة: بطارٌة المقاٌٌس )المقابلة وإطار العمل واالختبار( وتم التوصل من خالل التحلٌالت إلى 
( م شراً من بٌن م شرات 00النتائج التالٌة: من خالل تطبٌق األداه على أفراد العٌنع التجرٌبٌة تم إستنباط )

 NINC-ADRDAS0تشخٌصى واإلحصائى الخامس ومعاٌٌر األزهاٌمر وفًقا للدلٌل ال
ا ـ المفاهٌم الن رٌة المتعلقة بمتززمة داىن: ًٌ  ثان

 مفهىم متززمة داىن: (1)
حظيييى مفهيييوم متالزمييية داون بتعرٌفيييات عدٌيييدق، فُعيييرف فيييى معجيييم عليييم الييينفس بأنيييع اضيييطراب صيييبغى 

ٌكيون الكرموسيوم الزائيد رقيم (، وفيى بعيض الحياالت 00كروموسومى ٌتمٌز بوجود كرموسوم زائيد رقيم )
(، وٌفص  االضطراب عن نفسع فٌما ٌسمى المالم  المنغولٌة، وفى وجع مستدٌر مسط ، وعٌون تبدو 00)

مائلة أو منحدرق، وٌكون الم  أقل من المتوسط من حٌث الحجم أو الوزن، وفى حاالت كثٌيرق ٌكيون اللسيان 
 (Manfred, 2011: 11590سمًٌكا، واألصابب غلٌظة )

وُتعييرف فييً المنظييور الطبييى بأنهييا حاليية ضييعف أو قصييور فييى الوظٌفيية العقلٌيية ناتجيية عيين عوامييل داخلٌيية 
وخارجٌة، ت دى إلى تدهور فى كفاٌية الجهياز العصيبى، وبالتالٌيإلى نقيص فيى المسيتوى العيام للنميو، وعيدم 

  مميا ٌي ثر بشيكل اكتمالع فى بعض من جوانبع، ونقص أو قصور فى التكٌيف اإلدراكيى والفهيم واالسيتٌعاب
 (380: 0220مباشر فى التكٌف مب البٌئة )زكرٌا الشربٌنى، 

أما من المنظور السٌكومترى فتعرف بأنها أحد األنوا  اإلكلٌنٌكٌة لإلعاقة الذهنٌة ٌنتج عن خليل فيى ترتٌيب 
عين  الكرموسومات، وٌتمٌز األفراد المصابون بهذه المتالزمة بخصائص جسمٌة وعقلٌية واجتماعٌية تختليف

خصائص فئات اإلعاقات الذهنٌة األخيرى، وٌكين ليدٌهم قيدرق عليى تعليم المهيارات األكادٌمٌية البسيٌطة مثيل 
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)القييراءق، الكتابيية، الحسيياب، المهييارات االجتماعٌيية، مهييارات العناٌيية بالييذات، التواصييل(، وقييدراتهم العقلٌيية 
 (Shaffer, 2006: 720( درجة )72 -00تتراوح ما بٌن المتوسطة والبسٌطة بنسبة ذكاء )

 أنىاع متززمة داىن:
 (.Trisomy 21التثلٌث الحادى ىالعشرٌن أى ثزثى الصبغى )

ٌكون فى هذه الحالة لألبوٌن صبغٌات عادٌة لكن ٌحدث انقسام خاطىء للخلٌة أثناء فترق الحمل، وهذا 
البٌوضة أو فى إنقسام الخلٌة االنقسام ٌمكن أن ٌحصل فى واحدق من ثالثة إما فى الحٌوان المنوى أو فى 

 (0930: 0220األولى بعد اإلخصاب )فاروق الروسان، 
 (.Translocationااللتصاق الصبغى أى اإلز ائى ) .1

وهو صنف خخر من اإلضطراب الكرموسومى المسبب لحاالت الداون، والذى ٌحدث فٌع إلتصاق الصبغى 
(، 00(، أو )00لصبغى اآلخر من الصبغٌات )( بكرموسوم خخر، وعادق ما ٌكون ا00)الكرموسوم( رقم )

(، بحٌث ٌنتقل هذا الكرموسوم إلى موضب كرموسومى جدٌد، مما ٌ دى إلى 00(، أو )00(، أو )00أو )
حدوث هذه الظاهرق، واألشخاص من ذوى متالزمة داون من هذا النو  ال ٌختلفون كثًٌرا عن األشخاص 

الصفات والخصائص  ى( فTrisomy 21( )00لكرموسومات )الذٌن لدٌهم متالزمة داون من نو  ثالثى ا
 ,Berglund%( من مجمو  حاالت متالزمة داون )0العقلٌة والجسدٌة، وٌشكل هذا النو  حوالى )

Eriksson, 2001: 1810) 
 (:Mosaicismالفسٌفسائى أى المىزٌك أى تضاعف تركٌب الخزٌا ) .1

ألن خالٌيا الجسيم تظهير عليى شيكل فسٌفسياء وٌعتبير هيذا النيو  مين الحياالت  ىسمى هيذا الينمط بالفسٌفسيائ
النادرق، حٌث ٌوجد نوعٌن من الخالٌيا فيى جسيم الطفيل المصياب، بعضيها ٌحتيوى عليى العيدد الطبٌعيى مين 

( 07( كرموسيوم، واليبعض اآلخير ٌحتيوى عليى العيدد الموجيود فيى متالزمية داون أى )03الصبغٌات أى )
: 0220%( مين المصيابٌن بمتالزمية داون )عيادل عبيد ب محميد، 0هيذا النيو  حيوالى ) كرموسوم، وٌمثل

0000) 
 أسباب حدىث متززمة داىن:

بالدراسية والتحلٌيل، إال أنيع ليم بالرغم من وجود العدٌد من الدراسات والنظرٌات التى تناولت متالزمة داون 
( إليى Anastasia, 2011أشارت دراسة أناسيتازٌا )ٌُعرف السبب الحقٌقى لإلصابة بمتالزمة داون ، فقد 

أن األطفال ذوى متالزمة داون لدٌهم قصور فى اإلنتباه واإلستما  ، ولذلك ٌظهر لدٌهم قصور فيى التفاعيل 
اإلجتماعى وهذا القصور ٌنعكس على القدره على تفسٌر المواقف اإلجتماعٌة المعقده ، وأكدت الدراسة على 

خل أكثيير فاعلٌيية بإسييتخدام إسييتراتٌجٌة تعلٌمٌيية مرنيية تجمييب بييٌن اإلدراك والفهييم أن تكييون ممارسييات التييد
 اإلجتماعى0 

وبالتالً ال ٌمكن االعتماد على أحد هذه األسباب بشكل قياطب وعمليى، وقيد تتيداخل العدٌيد مين االسيباب فيى 
لعوامييل حييدوث هييذا االضييطراب، فٌييرى بعييض البيياحثون أن السييبب األولييى لهييذا اإلضييطراب ٌرجييب إلييى ا

الوراثٌة، بٌنما نجد باحثون خخرون ٌركزون على العوامل العضيوٌة والبٌولوجٌية التيى تصيٌب المي  وتي دى 
 إلى إضطرابات وظٌفٌة مختلفة0

 خصائص المصاب بمتززمة داىن:
 الخصائص النمائٌة: (0

العيادٌٌن خيالل فٌما ٌتعلق بالنمو فال تظهر أى فروق بٌن األطفال ذوى متالزمة داون وغٌرهم من األطفيال 
السنتٌن األولى والثانٌية، غٌير أن الفيروق بيٌن األطفيال ذوى متالزمية داون واألطفيال العيادٌٌن فيى اكتسياب 

 & Laurasالمهارات األساسٌة للنمو تبدأ فى الظهور مب تقدم العمر، خاصة فيى سين الرابعية والخامسية )
Gautheron, 2005: 211  0) 

 الخصائص الجسمٌة: (2
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بمتالزمية داون بمجموعية مين الخصيائص الجسيمٌة المعروفية التيى تشيكل المالمي   المصيابٌند ٌتمٌز األفيرا
( عالمة أو مظهر للمصابٌن بمتالزمة داون، 02العامة لشخصٌة ذوى متالزمة داون، حٌث توجد أكثر من )

ولكن من النادر تواجدها فيى شيخص واحيد، وغالًبيا ميا ٌيتم تحدٌيد األطفيال ذوى متالزمية داون عنيد اليوالدق 
 (0700: 0200تٌجة للخصائص الجسمٌة المرتبطة بهم )جهاد تركى، ن
 (الخصائص العقلٌة:3

ا 00: 0222ٌشٌر )عبد الكرٌم قاسم حمامى،  ًٌ ( إلى أن مصابى الداون ٌعيانون مين تخليف عقليى، ٌي ثر سيلب
ثالً عليى مقييدرتهم علييى التفكٌيير، والفهيم، والتواصييل، فٌظهييرون مشيياكل فيى دمييج المعلومييات ومعالجتهييا، فميي

ٌعانى ذوى متالزمة داون من صعوبة فى التكفٌر المجرد، وٌكون من الصعب علٌع تعمٌم معلومية اكتسيبها، 
كذلك ٌصعب علٌع تذكر كلمات عدٌدق قٌلت لع والتصرف بموجبها، ومن هنا فإن هذه الفئة من األفراد ليدٌها 

االستنتاج بأن السيلوك العفيوى الصيادر  قصور فى القدرق على تولٌد استجابات وأفكار جدٌدق، مما ٌدفعنا إلى
 من هذه المجموعة على األغلب محدود، وٌمتاز بالتكرارٌة0

( التيى هيدفت إليى معرفية الفيروق فيى األداء بيٌن األطفيال Giaouri, 2011وقد أشيارت دراسية جٌيورى )
ة والمظهر الحقٌقى، ذوى اإلعاقة العقلٌة وذوى متالزمة داون واألطفال العادٌٌن عند إدراك األشكال الغامض

وهما مهمتان من مهيام نظرٌية العقيل، وأسيفرت النتيائج إليى أن األطفيال ذوى متالزمية داون أقيل فيى إدراك 
 األشكال الغامضة والمظهر الحقٌقى من األطفال ذوى اإلعاقة والعادٌٌن0 

ن األكبير ( إليى أن األشيخاص المصيابٌن بمتالزمية داوKatherine, 2009كميا أشيارت دراسية كياثرٌن )
عمًرا تفوقوا فى تكرار مهمات اإلعتقاد الخاطئ مقارنة مب األشخاص األصغر سًنا، حٌثيوا قيامو باللعيب ميب 

سياعة أُعٌيد تقيٌم الشيخص فيى اللعبية نفسيها، وطرحيت عليى  00شركاء لهم فيى موضيوعات مختلفية، وبعيد 
 األشخاص أسئلة تتعلق بمعتقدات خاطئة أشتملت علٌها هذه اللعبة0 

 ائص االنفعالٌة ىاالجتماعٌة:الخص (3
( أن أطفال ذوى متالزمة داون  ٌتصفون بالوداعة والتودد واإلقبيال 098: 0220ٌذكر )فوزى محمد جبل، 

على الناس، ومصافحة كل من ٌقابلهم والتقرب إليى الراشيدٌن، والمٌيل إليى المحاكياق والتقلٌيد لدرجية كبٌيرق، 
 هر علٌهم بعض الخصائص السلبٌة والمتمثلة فٌما ٌلى:وتنفٌذ التعلٌمات البسٌطة، إال أنع قد تظ

صييعوبة تكٌييف ذوى متالزميية داون مييب المواقييف االجتماعٌيية المختلفيية، وإضييطراب أسييالٌب التفاعييل  -
 االجتماعى لدٌع0

 وضوح مظاهر الالمباالق وعدم االهتمام بما ٌدور فى البٌئة المحٌطة بع مب عدم الشعور بالمس ولٌة0 -
إلى اآلخرٌن أو االرتباط بهيم، وفشيل أفيراد ذوى متالزمية داون  فيى تكيوٌن صيداقات، صعوبة االنتماء  -

 مما ٌقوده إلى اإلنطواء على نفسع، وعدم رغبتع فى اإلختالط باألطفال اآلخرٌن0
 الخصائص اللغىٌة: (4

(، و)شيٌماء 000: 0220(، و)هيدى خربيا ، 08: 0220ٌشٌر بعض الباحثٌن مثيل )رٌيم نشيابة معيوض، 
( أن األفراد من ذوى متالزمة  داون ٌعيانون مين قصيور فيى الجانيب اللغيوى مميا 00: 0200ل، محمد هال

ٌجعلهم ٌعانون من صعوبات كثٌرق تتمثل فى ضعف التواصل والتعلم ومحدودٌة حصٌلة المفيردات اللغوٌية، 
يا  وضعف استخدام الكلمات المناسبة فى الموقف الصحٌ ، وعدم القدرق عليى التعبٌير بجميل عين ذا ًٌ تهيم لفظ

وذلك ألسباب متعددق أهمها القدرق العقلٌة وسالمة جهياز النطيق وخاصية اللسيان واألسينان، حٌيث إن اللسيان 
دائرى ولٌس مدبب، كذلك ٌمٌل إليى أن ٌكيون أكبير مين تجوٌيف الفيم، والشيفاه تأخيذ شيكل ممٌيز بسيبب نفي  

بصيعوبة، وٌعيانى أفيراد ذوى متالزمية داون الفقعات بواسطة لعابهم، مما ٌ دى إلى تسمٌة األشٌاء المألوفية 
ٌُعٌق عملٌة تعلم اللغة، وتتمثل فٌما ٌلى:  أًٌضا من ضعف اإلدراك السمعى الذى 

 صعوبة التواصل مب اآلخرٌن )ضعف اللغة، قلة التركٌز(0 -
 صعوبة فى تكوٌن صداقات0 -
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 صعوبة القٌام باألدوار االجتماعٌة األساسٌة0 -
 عض السلوكٌات0عدم اإلدراك الكامل لعواقب ب -
ضعف الرصٌد اللغيوى وارتباطيع باالحتٌاجيات األساسيٌة إليى جانيب اضيطرابات النطيق والكيالم )اللغية  -

 التعبٌرٌة(0
( التيى سيعت Yirmiya; Daphna & Cory, 2009وقد أكدت على ذلك دراسة ٌرمٌيا ودافنيا وكيوري )

ييا، وأفييراد  ًٌ ٌُعييانون ميين التوحييد، وأفييراد معيياقٌن عقل للمقارنيية بييٌن أفييراد ٌعييانون ميين متالزميية داون، وأفييراد 
عادٌٌن فى التواصل البصرى ومهام نظرٌع العقل، حٌُث أستخدمت أشرطع الفٌدٌو بهدف جميب البٌانيات وقيد 

الدراسيية إلييى وجييود فييروق بييٌن  ٌحتييوى علييى مهميية واحييده لنظرٌيية العقييل وتوصييلت نتييائج CDعرضييت 
ٌُعانون من التوحد فى التواصل البصيرى ومهيام  مجموعة أفراد ذوى متالزمة داون ومجموعة األفراد الذٌن 

 نظرٌة العقل وكانت الفروق لصال  مجموعة ذوى متالزمة داون0 
 الخصائص الحركٌة: (5

ٌُعيانون  ٌٌعانى األطفال ذوى متالزمة داون من مشكالت حركٌة مختلفية قٌاًسيا بيأقرانهم العيادٌٌن، حٌيث أنهيم 
من قصيور واضي  فيى مهياراتهم الحركٌية سيواء الكبٌيرق أو الدقٌقية، وكلميا زاد درجية تخلفهيم العقليى زادت 
بالتالى معاناتهم الحركٌة بشكل دال، حٌث نجدهم ٌتسمون بعيدد غٌير قلٌيل مين السيمات اآلتٌية: )عبيد العزٌيز 

 (0020: 0220السرطاوى كامل، 
 اٌة من حدىث متززمة داىن ىطرق عزجها:الىق (2)

: 0220ومن اإلجراءات الوقائٌة للتقلٌل من حدوث متالزمة داون ما أوردتع )سيماح نيور وشياحى، 
 ( فٌما ٌلى:93 -90

  عمييل تحلٌييل للكرموسييومات للمتييزوجٌن قبييل حييدوث الحمييل للتعييرف علييى خطيير إنجيياب أطفييال لييدٌهم
 أمراض وراثٌة0

 وطلب االستشارق فى حالة حدوث حمل لدى األم التيى سيبق وأن أنجبيت طفيالً  إجراء الفحوصات الطبٌة
 مصاب بمتالزمة داون0

  كما أن اآلبياء اليذٌن أنجيبن طفيل مين ذوى متالزمية داون عليٌهم أن ٌستشيٌروا متخصصيٌن فيى الوراثية
 إلجراء الفحوص الالزمة لمعرفة توقب إنجاب أطفال خخرٌن لدٌهم هذه الحاالت0

حوث فى السنوات القادمة وجود حاالت أخرى ٌزداد لدٌها احتمال إنجاب أطفيال ليدٌهم مشيكالت قد تظهر الب
راجعة لشذوذ الكرموسومات، وعلى سبٌل المثيال فقيد أصيب  معروًفيا أن األمهيات الالتيى تعرضين لإلصيابة 

ت متالزمية بالتهاب الكبد الوبائى ٌصبحن عرضة إلنجاب أطفال لدٌهم شذوذ فى الكرموسومات )ومنها حاال
داون(، حٌييث أن الفٌييروس المسييبب لإللتهيياب الكبييدى الوبييائى ٌيي دى إلييى تشييوهات فييى الكرموسييومات، وقييد 
اُكُتشفت هذه الظاهرق فى إسترالٌا، حٌث ظهرت حاالت من ذوى متالزمة داون فى صورق موجات متفاوتة، 

 ولكنها مرتبطة بظهور االلتهاب الكبدى الوبائى
 ن رٌة المتعلقة بن رٌة العقل ثالًثا ـ المفاهٌم ال

ُتعُد نظرٌة العقل إحدى النظرٌات المعرفٌة الحدٌثة ومن المواضٌب البارزق التى القت انتشاًرا واهتماًما كبًٌرا 
فى األونة األخٌرق، وٌرجب ذلك إلى دورها فى تفسيٌر صيعوبات التفاعيل االجتمياعى ليدى األطفيال المعياقٌن 

ييا، وتعييد هييذه النظرٌيية ام ًٌ  & Cognitive Theory()Scott; Clarkتييداًدا للنظرٌيية المعرفٌيية )عقل
Bradley, 2000: 110 0) 

 Yirmiya; Daphna(، وٌرمٌا ودافنا وكوري )Wellman & Liu, 2004: 524وٌبٌن وٌلمان ولٌو )
& Cory, 2009هنٌة ( مفهوم نظرٌة العقل بأنها القدرق العقلٌة اإلدراكٌة التى تمكننا من فهم الحاالت الذ

لخآخرٌن والبشر عادق ما ٌفسرون سلوك اآلخرٌن وٌستنتجون ضمن سٌاق الحاالت الذهنٌة، فى إطار 
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عواطفهم، ورغباتهم، وأهدافهم، ومقاصدهم، وانتباههم، ومعرفتهم، واعتقادهم، وبذلك فإن نظرٌة العقل 
 تشمل التنو  فى التعامل اإلدراكى

ٌُعرف هولٌن ) رٌة العقل بأنها قدرق الفرد على استنتاج العملٌات العقلٌة ( نظHowlin, 2008: 76 - 77و
)المعتقدات، النواٌا، التظاهر، الفهم، الرغبات، االدعاءات، الصور، المعرفة، 00 إل ( لنفسع أو لألخرٌن، كما 
ى ٌمكن لع فهم العملٌات العقلٌة التى ت ثر على سلوك وأفعال اآلخرٌن، وبالتالى ٌوض  وٌتوقب سلوكهم، والت

 لٌس بالضرورق أن تعكس الحقٌقة وٌمكن أن تكون مختلفة عن تصورات الفرد نفسع0
 أهمٌة ن رٌة العقل: (1)

ُتعد نظرٌة العقل أحد المداخل التى تساعد األفراد فى تفسٌر األنمياط السيلوكٌة، وتوقعهيا ليدى المحٌطيٌن مين 
تفسٌر السلوك اإلنسانى ٌتمحور حول  خالل مراقبة المواقف العقلٌة المتعددق لدٌهم، وحسب نظرٌة العقل فإن

اإلدراك والسييلوك الييواعى والالواعييى والييذات واإلرادق، وهييى ميين صييمٌم المهييارات الحٌاتٌيية الٌومٌيية التييى 
ٌمارسها اإلنسان، فال ٌستطٌب أى إنسان أن ٌستغنى عن هيذه المهيارات، وهنيا ٌيأتً دور العقيل فيى تنمٌتهيا، 

 (Searle, 2004: 34-35 0رها )والعمل على رفب كفاءتها وامتالك غٌ
( أن القدرق على توقب أفعال اآلخرٌن ورغباتهم وفهم 0009: 0220وٌرى )سٌد ٌوسف الجارحً، 

مشاعرهم من خالل نظرٌة العقل تسهم إلى حد كبٌر فى تٌسٌر التفاعل اإلجتماعى والتواصل )اللفظى وغٌر 
لك فإن افتقاد هذه القدرق على التوقب والفهم تحد اللفظى( وتبادل األفكار مب اآلخرٌن، وعلى النقٌض من ذ

 إلى درجة كبٌرق من هذا التفاعل اإلجتماعى وفهم المشاعر واإلنفعاالت
 استخدامات ن رٌة العقل: (2)

 ( أن نظرٌة العقل تستخدم فى:00 -00: 0200تذكر )منال مهدي عمر، مرٌم محمد أحمد، 
 إضفار معنى على السلىك اإلجتماعى. -1
 التىاصل.إضفار معنى  -2

  :اإلستخدامات األخرى لن رٌة العقل 
( اسيتخدامات 022: 0207حدد )عبد العزٌز السٌد الشخص، عبد الرحمن سٌد سيلٌمان، بسيمة أسيامة في اد، 

 أخرى لنظرٌة العقل فى النقاط التالٌة:
  :االنخراط فى حٌث نجعل الفرد ٌعتقد الشىء الحقٌقى ولكنع فً الواقب زائف، فالطفل العادى ٌبدأ الخداع

 الخدا  بعد فهمع لإلعتقاد الخاطىء من سن أربب سنوات0
  :وهيى القيدرق الطبٌعٌية عليى قيراءق العقيل وتمين  القيدرق عليى اسيتنتاج كٌفٌية تفسيٌر األشيخاص العاطفة

لألحييداث واسييتنتاج اإلنفعييال، فالطفييل ذو الييثالث سيينوات ٌسييتطٌب فهييم إنفعييال شييخص خخيير فييى البٌئيية 
 سنوات ٌستطٌب فهم اإلنفعاالت التى تتولد من معتقدات اآلخرٌن0 المحٌطة  وعند خمس

  :فالطفل ٌستطٌب غزو العملٌات العقلٌية الخاصية بياآلخرى لذاتيع، وٌمكنيع الىعى بالوات أى التأمل الواتى
بعييد ذلييك التأمييل والتفكٌيير فييى عملٌاتيية العقلٌيية الخاصيية بييع، فالطفييل ذو األربييب سيينوات ٌيينج  فييى تمٌٌييز 

اب السلوك الذى ٌقوم بع، وٌستطٌب أن ٌكرر التدرٌب عليى الحليول المحتملية للمشيكالت فيى وإدراك أسب
 عقلع قبل أن ٌقوم بتطبٌقها فى الواقب0

  :حٌث أن أفكار اآلخيرٌن ومعتقيداتهم تتشيكل مين تعلٌم أى محاىلة تغٌٌر تفكٌر شخص من خزل اإلقناع
اآلخرٌن مين أجيل تغٌٌير ميا ٌعرفونيع أو تغٌٌير  المعلومات التى ٌتعرضون لها مما ٌتٌ  الفرصة لتدرٌب

 أسلوب تفكٌر
  0مهام ن رٌة العقل 

 (An Emotion Recognitionالمهمة األىلى: التعرف على االنفعاالت )تمٌٌز المشاعر()
 (.Light of Sight Taskالمهمة الثانٌة: تمٌٌز م هر الشًر أى من ره )
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 An Inference of Desireعر( المبنٌة على الرغبة )المهمة الثالثة: استنتاج االنفعاالت )المشا
– Based Emotion.) 

 – An Inference of Perceptionالمهمة الرابعنة: اسنتنتاج المعتقندات المبنٌنة علنى الفهنم )
Based Belief.) 

 – An Inference of Perceptionالمهمنة الخامسنة: اسنتنتاج األ عنال بننار علنى الفهنم )
Based Action.) 

 (.First – order false velief taskمهمة السادسة: االعتقاد الخاطًر من الدرجة األىلى )ال
 (Cheung & Yeung, 2009: 1430وتتضمن هذه المهمة مهمتٌن فرعٌتٌن، هما: )

   شييملت هييذه المهميية القصييص حٌييث ٌييتم نقييل الشييىء أثنيياء غٌيياب  االعتقنناد الخنناطًر: –تغٌٌننر المىقنن
ٌُطلب من األطفال المعرفة والتنب  والتفسٌر0  الشخصٌة الرئٌسٌة ثم 

  ٌيتم عيرض حاوٌيات )عليب( مألوفية لألطفيال بييداخلها  االعتقناد الخناطًر: –المحتىٌنات غٌنر المتىقعنة
 أشٌاء غٌر متوقعة0 

 بنٌة على الحقٌقة ىاالعتقاد ىمشناعر الدرجنة الثانٌنة )المهمة السابعة: استنتاج المشاعر المAn 
Inference of Belief – and Reality – Based Emotion and Second 

Order Emotion Task.) 

 ( المهمة الثامنة: التعارض بٌن الرسنالة ىالرغبنةA Message – Desire Discrepant 
Task.) 

 رجنة الثانٌنة )المهمنة التاسنعة: االعتقناد الخناطىر منن الدA Second – Order False 
Belief Task.) 

 Theالمهمننة العاشننرل: التمٌٌننز بننٌن األحننداث ىاألشننٌار المادٌننة ىالتصننىرات الوهنٌننة )العقلٌننة( )
Mental – physical Distinction.) 

  رىض الدراسه
 توجود فروق بٌن األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى االكتشاف المبكر لألزهاٌمر0   30
 توجود فروق بٌن األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى الحالة العقلٌة0  70
 توجد فروق بٌن األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى التقٌٌم اإلكلٌنٌكى للتدهور العقلى0  80
 د فروق بٌن األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى مهام نظرٌة العقل للبالغٌن0 توجو 90

 إجرارات الدراسه :
 عٌنة الدراسة:

 ( مشارًكا مقسمٌن إلى مجموعتٌن على النحو التالى:02تكونت عٌنة الدراسة األساسٌة من )

 :المجمىعة األىلى  
( مين اإلنياث 0( مين اليذكور، و)8( مرضى منهم )02وقوامها )وهى عٌنة البالغٌن من ذوى متالزمة داون 

( سينة وانحيراف معٌياري قيدره 038800( عاًميا بمتوسيط قيدره )02: 02ممن تراوحيت أعميارهم ميا بيٌن )
(780300) 

 :المجمىعة الثانٌة  
( ميين اإلنيياث مميين 0( ميين الييذكور، و)7( مشيياركٌن ميينهم )02وهييى عٌنيية األسييوٌاء )األصييحاء( وقوامهييا )

( سييينة وانحيييراف معٌيييارى قيييدره 088822( عاًميييا بمتوسيييط قيييدره )02: 02راوحيييت أعميييارهم ميييا بيييٌن )ت
(780000) 
 أدىات الدراسة:  -ب 

 اشتملت أدوات الدراسة على ما ٌلى:
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 إعداد/ الباحثةمقٌاس االكتشاف المبكر لألزهاٌمر0                           (0
 Folstein, 1975إعداد/  ن(0      اختبار الحالة العقلٌة المصغر )اختبار فلوشتاٌ (0
 Morris, 1993عداد/ مقٌاس التقٌٌم اإلكلٌنٌكى للتدهور العقلى0              إ (0
 إعداد/ الباحثةاختبار مهام نظرٌة العقل للبالغٌن0                            (0
 منهج الدراسة: -ج 

ا المنهج لمناسبتع للدراسية وموضيوعها، استخدمت الدراسة الحالٌة المنهج الوصفً، وقد استخدمة الباحثة هذ
ا  ًٌ ا وكٌف ًٌ وهو منهج ٌعتمد على دراسة الظاهرق كما توجد فى الواقب، ووصفها وصًفا دقًٌقا، والتعبٌر عنها كم
من خالل إعطاء وصف رقمى ٌوض  مقدار وجود الظياهرق وحجمهيا ودرجية ارتباطهيا بيالظواهر األخيرى 

 (0 070: 0200عساف، وتحلٌلها وتفسٌرها )صال  بن حمد ال
 األسالٌب اإلحصائٌة: -د 

 تمثلت األسالٌب اإلحصائٌة فى الدراسة الحالٌة فٌما ٌلى:
 المتوسطات واإلنحرافات المعٌارٌة0 (0
 Pearson Correlation Coefficient0معامل االرتباط لبٌرسون  (0
 معامل ثبات ألفا كرونباخ0 (0
 "Mann – Whitney0 اختبار مان وٌتنى " (0

( فيى تقنيٌن األدوات وتحلٌيل SPSSالباحثية حزمية البيرامج اإلحصيائٌة للعليوم االجتماعٌية )وقد استخدمت 
 نتائج الدراسة الحالٌة0

 نتائج الدراسه
 وتفسٌرها ومناقشتها0 نتائج الفرض األول -[1

ا عنند مسنتىى ٌنص الفيرض األول عليى أنيع: " ًٌ ( بنٌن متىسنطً رتنب 0,5,)≥ تىجند  نرىق دالنة احصنائ
األسننىٌار ىالبننالغٌن مننن وىى متززمننة داىن  ننى مقٌننام االكتشنناف المبكننر ل زهنناٌمر  ننى اتجنناه درجننات 

 األسىٌار".
–Mann) اختبننار )مننان ىٌتنننى( الزبننارامترىوللتحقييق ميين صييحة هييذا الفييرض قامييت الباحثيية باسييتخدام 

Whitneyة األسييوٌاء ( للمجموعييات المسييتقلة فييى حاليية اإلحصيياء الالبييارامترى )نظييًرا ألن حجييم مجموعيي
(  وذلييك لتوضييٌ  الفييروق بييٌن متوسييطى رتييب درجييات 02ومجموعيية البييالغٌن ميين ذوى متالزميية أقييل ميين 

 األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى مقٌاس االكتشاف المبكر لألزهاٌمر0
( وداللتهييا اإلحصييائٌة للفييـروق بييٌن متوسييطى رتييب درجييات األسييوٌاء Uوٌوضيي  الجييدول التييالى قٌميية )

 والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى مقٌاس االكتشاف المبكر لألزهاٌمر0 
 (26جدىل )

 "ىداللتها اإلحصائٌة للفرىق بٌن متىسطى رتب درجات األسىٌار ىالبالغٌن Uقٌمة "
 من وىى متززمة داىن  ى مقٌام االكتشاف المبكر ل زهاٌمر

أبعاد مقٌام 
االكتشاف 
المبكر 
 ل زهاٌمر

المجمىع
 ل

 ن

متى
 سط 
الدرج
 ات

االنحرا
 ف 
المعٌار
 ي

متى
 سط 
 الرتب

مجمى
 ع 
 الرتب

 قٌمة 
U 

مستى
ى 
 الداللة

 متغٌر الواكرل

 األسىٌار
1
, 

1405 
1043
4 

150
5 

155 

 صفر

دالة 
عند 
,0,
1 

متززمة 
 داىن

1
, 

101 
,000
4 

505 55 
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أبعاد مقٌام 
االكتشاف 
المبكر 
 ل زهاٌمر

المجمىع
 ل

 ن

متى
 سط 
الدرج
 ات

االنحرا
 ف 
المعٌار
 ي

متى
 سط 
 الرتب

مجمى
 ع 
 الرتب

 قٌمة 
U 

مستى
ى 
 الداللة

التخطٌط ىحل 
 المشكزت

 األسىٌار
1
, 

1301 ,063
2 

150
5 

155 

 صفر

دالة 
عند 
,0,
1 

متززمة 
 داىن

1
, 

601 1033
1 

505 55 

الصىر 
 البصرٌة

 األسىٌار
1
, 

101 ,041
3 

150
5 

155 

 صفر

دالة 
عند 
,0,
1 

متززمة 
 داىن

1
, 

401 ,013
1 

505 55 

األغراض 
 الشخصٌة

 األسىٌار
1
, 

2205 ,001
2 

150
5 

155 

 صفر

دالة 
عند 
,0,
1 

متززمة 
 داىن

1
, 

1304 105,
6 

505 55 

 الخلط الوهنى
بٌن الزمان 
 ىالمكان

 األسىٌار
1
, 

1501 1021
1 

150
5 

155 

 صفر

دالة 
عند 
,0,
1 

متززمة 
 داىن

1
, 

104 ,006
6 

505 55 

األنشطة 
 االجتماعٌة

 األسىٌار
1
, 

10 ,011
6 

150
5 

155 

 صفر

دالة 
عند 
,0,
1 

متززمة 
 داىن

1
, 

006 1011
4 

505 55 

المشكزت 
الصحٌة التى 
تىاجه مرضى 
 األزهاٌمر

 األسىٌار
1
, 

2502 1013
5 

150
5 

155 

 صفر

دالة 
عند 
,0,
1 

متززمة 
 داىن

1
, 

1102 1030
1 

505 55 

المشكزت 
النفسٌة التى 
تىاجه مرضى 
 األزهاٌمر

 األسىٌار
1
, 

1003 ,004
0 

150
5 

155 

 صفر

دالة 
عند 
,0,
1 

متززمة 
 داىن

1
, 

003 1033
1 

505 55 

الدرجة الكلٌة 
 للمقٌام

 األسىٌار
1
, 

1310
1 

2041
, 

150
5 

155 

 صفر

دالة 
عند 
,0,
1 

متززمة 
 داىن

1
, 

6001 40,2
2 

505 55 
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ا عنيد مسيتوى  ًٌ ( بيٌن 2020)≥ومن ثم نقبل الفرض األول الذى ٌنص عليى: "توجيد فيروق دالية احصيائ
متوسييطى رتييب درجييات األسييوٌاء والبييالغٌن ميين ذوى متالزميية داون فييى مقٌيياس االكتشيياف المبكيير 

 اتجاه األسوٌاء"0 لألزهاٌمر فى
 وتفسٌرها ومناقشتها 0 نتائج الفرض الثانً -[2]

ا عنند مسنتىى ٌنص الفرض الثانً للدراسة على أنيع " ًٌ ( بنٌن متىسنطً 5,.,)≥تىجند  نرىق دالنة احصنائ
رتننب درجننات األسننىٌار ىالبننالغٌن مننن وىى متززمننة داىن  ننى اختبننار الحالننة العقلٌننة المصننغر )اختبننار 

 "0اتجاه األسىٌار لىشتاٌن(  ى 
–Mann) اختبننار )مننان ىٌتنننى( الزبننارامترىقامييت الباحثيية باسييتخدام ، وللتحقييق ميين صييحة هييذا الفييرض

Whitney ) للمجموعييات المسييتقلة فييى حاليية اإلحصيياء الالبييارامترى )نظييًرا ألن حجييم مجموعيية األسييوٌاء
بييٌن متوسييطً رتييب درجييات لتوضييٌ  الفييروق   وذلييك (02ومجموعيية البييالغٌن ميين ذوى متالزميية أقييل ميين 

األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمية داون فيً اختبيار الحالية العقلٌية المصيغر )اختبيار فلوشيتاٌن، وٌوضي  
( وداللتهيا اإلحصيائٌة للفيروق بيٌن األسيوٌاء والبيالغٌن مين ذوى متالزمية داون فيى Uالجدول التيالى قٌمية )

 (، والجدول التالى ٌوض  ذلك0اختبار الحالة العقلٌة المصغر )اختبار فلوشتاٌن
 (21جدىل )

 " ىداللتها اإلحصائٌة للفرىق بٌن متىسطى رتب درجات األسىٌار ىالبالغٌن من وىى Uقٌمة "
 متززمة داىن  ى اختبار الحالة العقلٌة المصغر )اختبار  لىشتاٌن(

الدرجة الكلٌة 
الختبار الحالة 
العقلٌة المصغر 

)اختبار 
  لىشتاٌن(

 ن المجمىعة

 متىسط 
الدرجا
 ت

االنحرا
 ف

المعٌار
 ي

متىس
 ط

 الرتب

مجمى
 ع 
 الرتب

 قٌمة
U 

مستى
ى 
 الداللة

 155 1505 10414 20 ,1 األسىٌار

 صفر
دالة 
عند 
,0,1 

متززمة 
 داىن

1, 
1105 10051 

505 55 

ا عنيد مسيتوى  ًٌ ( بيٌن 2020)≥ومن ثم نقبل الفرض الثانى الذي ٌنص عليى: "توجيد فيروق دالية احصيائ
متوسييطى رتييب درجييات األسييوٌاء والبييالغٌن ميين ذوى متالزميية داون اختبييار الحاليية العقلٌيية المصييغر 

 )اختبار فلوشتاٌن( فى اتجاه األسوٌاء"0
  وتفسٌرها ومناقشتها0 نتائج الفرض الثالث -[3]

ا عنند مسنتىى ٌنص الفرض الثالث للدراسة على أنع " ًٌ ( بنٌن متىسنطً 5,.,)≥تىجند  نرىق دالنة احصنائ
رتب درجات األسىٌار ىالبالغٌن من وىى متززمة داىن  ى مقٌام التقٌنٌم اإلكلٌنٌكنى للتندهىر العقلنى  نى 

 "0اتجاه األسىٌار
" Mann – Whitneyوللتحقييق ميين صييحة هييذا الفييرض قامييت الباحثيية باسييتخدام اختبييار مييان وٌتنييى "

مجموعة األسوٌاء ومجموعة البالغٌن للمجموعات المستقلة فى حالة اإلحصاء الالبارامترى )نظًرا ألن حجم 
(  وذلك لتوضٌ  الفروق بٌن متوسطى رتب درجيات األسيوٌاء والبيالغٌن مين 02من ذوى متالزمة أقل من 

 ذوى متالزمة داون فى مقٌاس التقٌٌم اإلكلٌنٌكى للتدهور العقلى0
لغٌن من ذوى متالزمة داون ( وداللتها اإلحصائٌة للفروق بٌن األسوٌاء والباUوٌوض  الجدول التالً قٌمة )

 فى مقٌاس التقٌٌم اإلكلٌنٌكى للتدهور العقلى0
 (21جدىل )

 "ىداللتها اإلحصائٌة للفرىق بٌن متىسطى رتب درجات األسىٌار ىالبالغٌن Uقٌمة "
 من وىى متززمة داىن  ى مقٌام التقٌٌم اإلكلٌنٌكى للتدهىر العقلى
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أبعاد مقٌام 
التقٌٌم 
اإلكلٌنٌكى 
للتدهىر 
 العقلً

 ن المجمىعة

متىس
 ط 
الدرجا
 ت

االنحرا
 ف

المعٌار
 ي

متىس
 ط 
 الرتب

مجمى
 ع 
 الرتب

 قٌمة 
U 

 مستىى 
 الداللة

 الواكرل

 015, ,1 األسىٌار
,024
2 

5065 5605 

105 
دالة عند 
متززمة  0,1,

 داىن
1, 20,5 

,005
6 

1503
5 

1530
5 

 التىجٌه

 50 500 046, 04, ,1 األسىٌار

4 
دالة عند 
,0,1 

متززمة 
 داىن

1, 
2045 ,013

2 
1501 151 

األحكام ىحل 
 المشكزت

 ,1 األسىٌار
,01 ,021

1 
601 56 

6 
دالة عند 
متززمة  0,1,

 داىن
1, 

205 ,001
2 

1400 154 

شئىن 
 المجتم 

 6,05 506 043, 025, ,1 األسىٌار

1 
دالة عند 
,0,1 

متززمة 
 داىن

1, 
206 ,060

0 
1504 154 

المنزل 
 ىالهىاٌات

 6,05 60,5 1016 0,5, ,1 األسىٌار

505 
دالة عند 
,0,1 

متززمة 
 داىن

1, 
205 ,001

2 
1400
5 

1400
5 

العناٌة 
 الشخصٌة

 ,6 6 صفر , ,1 األسىٌار

5 
دالة عند 
,0,1 

متززمة 
 داىن

1, 
206 ,006

6 
15 15, 

الدرجة 
الكلٌة 
 للمقٌام

 ,1 األسىٌار
,005 ,002

1 
5065 5065 

1.5 
دالة عند 
متززمة  0,1,

 داىن
1, 

1401 4062 1503
5 

1503
5 

ا عنييد مسييتوى  ًٌ ( بييٌن 2820)≥وميين ثييم نقبييل الفييرض الثالييث الييذى ٌيينص علييى: "توجييد فييروق داليية احصييائ
متوسطى رتيب درجيات األسيوٌاء والبيالغٌن مين ذوى متالزمية داون فيى مقٌياس التقٌيٌم اإلكلٌنٌكيى للتيدهور 

 األسوٌاء"0العقلى فى اتجاه 
 نتائج الفرض الرابب وتفسٌرها ومناقشتها -[4]

ا عنند مسنتىى ٌنص الفرض الرابب للدراسة على أنع " ًٌ ( بنٌن متىسنطى 5,.,)≥تىجند  نرىق دالنة احصنائ
رتب درجات األسىٌار ىالبالغٌن من وىى متززمة داىن  ى اختبنار مهنام ن رٌنة العقنل للبنالغٌن  نى اتجناه 

 "0األسىٌار
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اختبنار منان ىٌتننى للمجمىعنات المسنتقلة  نى حالنة اإلحصنار ذا الفرض قامت الباحثة باستخدام والختبار ه
(  وذليك 02)نظًرا ألن حجم مجموعة األسوٌاء ومجموعة البالغٌن من ذوى متالزمة أقيل مين الزبارامترى 

بيار مهيام لتوضٌ  الفروق بٌن متوسيطى رتيب درجيات األسيوٌاء والبيالغٌن مين ذوى متالزمية داون فيى اخت
 نظرٌة العقل للبالغٌن0

( وداللتها اإلحصائٌة للفروق بٌن األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون Uوٌوض  الجدول التالى قٌمة )
 فى اختبار مهام نظرٌة العقل للبالغٌن0 

 (20جدىل )
 " ىداللتها اإلحصائٌة للفرىق بٌن متىسطى رتب درجات األسىٌار ىالبالغٌن Uقٌمة "

 وىى متززمة داىن  ً اختبار مهام ن رٌة العقل للبالغٌنمن 

مهام اختبار مهام 
 ن رٌة العقل للبالغٌن

 ن المجمىعة

متىس
 ط

الدرجا
 ت

االنحرا
 ف

المعٌار
 ي

متىس
 ط 
 الرتب

مجمى
 ع

 الرتب

 قٌمة 
U 

مستىى 
 الداللة

التعرف علً انفعاالت 
 األخرٌن

 155 1505 صفر 5 ,1 األسىٌار

 صفر
دالة 
عند 
,0,1 

متززمة 
 داىن

1, 101 
,042
2 

505 55 

تمٌٌز م هر الشًر أى 
 من ره

 135 1305 صفر 2 ,1 األسىٌار

2, 
دالة 
عند 
,0,1 

متززمة 
 داىن

1, 
104 ,051

6 
105 15 

استنتاج المشاعر 
 المبنٌة على الرغبة

 ,1 األسىٌار
300 ,031

6 
1505 155 

 صفر
دالة 
عند 
,0,1 

متززمة 
 داىن

1, 
101 ,042

2 
505 55 

استنتاج المشاعر 
المبنٌة على الحقٌقة 
ىاالعتقاد ىمشاعر 
 الدرجة الثانٌة

 ,1 األسىٌار
600 ,031

6 
1505 155 

 صفر
دالة 
عند 
,0,1 

متززمة 
 داىن

1, 201 
,061
5 

505 55 

مهام االعتقاد الخاطئ 
 من الدرجة األىلى

 155 1505 صفر 3 ,1 األسىٌار

 صفر
دالة 
عند 
,0,1 

متززمة 
 داىن

1, 
101 ,041

3 
505 55 

 الدرجة الكلٌة لزختبار

 ,1 األسىٌار
2,01 ,063

2 
1505 155 

 صفر
دالة 
عند 
,0,1 

متززمة 
 داىن

1, 
004 1043 

505 55 

ا عنيد مسيتوى  ًٌ ( بيٌن 2020)≥ومن ثم نقبل الفرض الرابب الذى ٌنص عليى: "توجيد فيروق دالية احصيائ
األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة فى اختبار مهام نظرٌية العقيل للبيالغٌن فيى متوسطى رتب درجات 

 اتجاه األسوٌاء"0
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 منار محمد محمود خضر0 اسم الباحثة:

 االكتشاف المبكر لمرض الزهاٌمر لدى البالغٌن من متالزمة داون فى ضوء نظرٌة العقل0 عنىان الدراسة:
 (02020تخصص علم النفس ) –الماجستٌر فى اآلداب الدرجة العلمٌة:

 
 مستخلص الدراسة

هدفت الدراسة إلى الكشف المبكر لمرض األزهاٌمر لدى البالغٌن من ذوى متالزمة داون فيى ضيوء نظرٌية 
العقل، والتعرف عليى وجيود فيروق بيٌن األسيوٌاء والبيالغٌن مين ذوى متالزمية داون فيى االكتشياف المبكير 

( مشييارًكا 02) لألزهيياٌمر، واسييتخدمت الدراسيية الميينهج الوصييفى، وتكونييت عٌنيية الدراسيية األساسييٌة ميين
( مرضيى مينهم 02مقسمٌن إلى مجموعتٌن، األولى: وهى عٌنة البيالغٌن مين ذوى متالزمية داون وقوامهيا )

( 038800( بمتوسيط قييدره )02: 02( مين اإلنياث ممين تراوحيت أعميارهم ميا بيٌن )0( مين اليذكور، و)8)
( مين 0( مين اليذكور، و)7هم )( مشياركٌن مين02سنة، والثانٌة: وهى عٌنية األسيوٌاء )األصيحاء( وقوامهيا )

( سينة، واسيتخدمت الباحثية 088822( عاًما بمتوسط قدره )02: 02اإلناث ممن تراوحت أعمارهم ما بٌن )
األدوات التالٌيية: مقٌيياس االكتشيياف المبكيير لألزهيياٌمر )إعييداد/ الباحثيية(، واختبييار الحاليية العقلٌيية المصييغر 

ومقٌيياس التقٌييٌم اإلكلٌنٌكييى للتييدهور العقلييى )إعييداد/  (،Folstein, 1975)اختبييار فلوشييتاٌن( )إعييداد/ 
Morris, 1993 (، واختبار مهام نظرٌة العقل للبالغٌن )إعداد/ الباحثة(، وأسفرت النتائج عن وجود فيروق

ا عند مستوى  ًٌ ( بٌن متوسطى رتب درجات األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون 2020)≥ دالة احصائ
ا عنييد مسييتوى فييى مقٌيياس االكتشيياف  ًٌ المبكيير لألزهيياٌمر فييى اتجيياه األسييوٌاء، ووجييود فييروق داليية احصييائ

( بٌن متوسطى رتب درجات األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمية داون فيى اختبيار الحالية العقلٌية 2020)≥
ا عنيد مسيتوى  ًٌ ( بيٌن 2020)≥المصغر )اختبار فلوشيتاٌن( فيى اتجياه األسيوٌاء، ووجيود فيروق دالية احصيائ

توسطى رتيب درجيات األسيوٌاء والبيالغٌن مين ذوى متالزمية داون فيى مقٌياس التقٌيٌم اإلكلٌنٌكيى للتيدهور م
ا عند مسيتوى  ًٌ ( بيٌن متوسيطى رتيب درجيات 2020)≥العقلى فى اتجاه األسوٌاء، ووجود فروق دالة احصائ

 فى اتجاه األسوٌاء0األسوٌاء والبالغٌن من ذوى متالزمة داون فى اختبار مهام نظرٌة العقل للبالغٌن 
 االكتشاف المبكر، مرض األزهاٌمر، متالزمة داون، نظرٌة العقل الكلمات المفتاحٌة:

 : العربٌة المراج أىالً 

األردن ، عميان: دار الزهناٌمر كٌنف تحفن  دماغنك شناباً  (: 0223أحمد توفٌيق حجيازى ) -
 زهران للنشر والتوزٌب0

نمننى اإلنسننان مننن مرحلننه الجنننٌن إلننى مرحلننه (:0228خمييال صييادق، فيي اد أبييو حطييب) -
 ، القاهره: مكتبع األنجلو المصرٌع 00طالمسنٌن 

رسنالة ماجٌسنتٌر (: دراسيع مرجعٌية عين متالزميع داون ، 0227خمنع عودق محمد الهذلى) -
 ، كلٌة العلوم ، جامعة الطائف ، المملكع العربٌع السعودٌة 0غٌر منشىره 

فسيى (: فاعلٌة برنيامج إرشيادى تيدرٌبى فيى خفيض مسيتوى الضيغط الن0200جهاد تركى) -
(، 08، جامعيع عيٌن شيمس، العيدد )مجلنة كلٌنة التربٌنة لدى أمهات أطفال متالزميع داون، 

 3000 -033( ،ص ص 0الجزء)

 ، لبنان، بٌروت: دار العلم للمالٌٌن0الىلد المختلف (: 0220رٌم نشابة عوض) -

، طفننل خنناص بننٌن اإلعاقننات ىالمتززمننات تعرٌننف ىتشننخٌص (:0220زكرٌييا الشييربٌنى) -
 ر الفكر العربى0القاهره: دا
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(: التييدخل المبكيير وعالقتييع بتحسييٌن أداء مجيياالت النمييو 0220سييماح نييور محمييد وشيياحى) -
رسالة ماجٌستٌر غٌر المختلفة لألطفال المصابٌن بأعراض متالزمع داون دراسة ارتقائٌة، 

 ، معهد الدراسات والبحوث التربوٌة، جامعع القاهرق0منشىره 

دمشييق: دار اٌمر) النسننٌان مننن نعمننة إلننى نقمننة (  مننرض الزهنن(: 0229سييمٌر أبييو حامييد) -
 خطوات للنشر والتوزٌب0

( إسيتخدام القصيع اإلجتماعٌية كميدخل للتغليب 0220سٌد جيارحى السيٌد ٌوسيف الجيارجى) -
جامعع مجلة كلٌة التربٌة   على القصور فى مفاهٌم نظرٌة العقل لدى األطفال التوحدٌٌن ، 

 00080 -0009( ، ص ص09الفٌوم ، العدد)

(: قٌاس العائد اإلجتماعى لبرنيامج بورتياج ميب أسير أطفيال 0220شٌماء محمد على هالل) -
 كلٌة الخدمة اإلجتماعٌة ، جامعة الفٌوم0رسالة ماجٌستٌر غٌر منشىره   متالزمة داون ،

،القاهرق: اإلعاقه العقلٌة) سلسلة وىى االحتٌاجات الخاصة( (: 0220عادل عبد ب محمد) -
 شر والتوزٌب0دار الرشاد للن

، اإلمارات العربٌة  تربٌة األطفال وىى اإلعاقات المتعدده(: 0220عبد العزٌز السرطاوى) -
 المتحده : إصدارات أكادٌمٌة التربٌة الخاصة 0

(: برنامج 0207عبد العزٌز الشخص ، عبد الرحمن سٌد سلٌمان ، بسمة أسامة السٌد ف اد) -
التفاعل اإلجتمياعى ليدى األطفيال ذوى اإلعاقية  مقترح قائم على مهام نظرٌة العقل لتحسٌن
مركيز اإلرشياد النفسيى، مجلنة اإلرشناد النفسنى  العقلٌة البسٌطة وخفض نشياطهم الزائيد ، 

 0090 -080( ، إبرٌل ، ص ص 02( ، العدد )0جامعع عٌن شمس ، المجلد )

ا ، حليب: ، سيورٌ 0طتعلٌم النطق ل طفال المنغنىلٌٌن  (: 0222عبد الكرٌم قاسم حمامى) -
 فصلت للدراسات والترجمة والنشر 0

المجلييد مىسننىعه علننم النننفم التننأهٌلى  (: 0223عييالء الييدٌن كفييافى، جهيياد عييالء الييدٌن) -
 الرابب، القاهرق: دار الفكر العربى 0

، بٌيروت:  0طخرف الشٌخىخة ) الزهناٌمر( منرض  قندان النواكره ( 0223غسان جعفر) -
 والتزٌب0دار الحكاٌات للطباعع والنشر 

، عمييان: دار الفكيير 0طسننٌكىلىجٌة األطفننال غٌننر العننادٌٌن  (: 0220فيياروق الروسييان ) -
 للطباعع والنشر والتزٌب 0

القيياهرق: المكتبيية الصننحة النفسننٌة ىسننٌكىلىجٌة الشخصننٌة (: 0220فييوزى محمييد جبييل) -
 الجامعٌة0

اإلضنننطرابات المعر ٌنننة ىالمزاجٌنننة ) تشنننخٌص ىعنننزج( (:0220فوقٌييية حسييين رضيييوان) -
 القاهرق: دار الكتاب الحدٌث0 

سلسنلة ن رٌنة العقنل" اإلعاقنات العقلٌنة  (:0202محمد صال  اإلميام، في اد عٌيد الجواليده) -
 عمان: دار الثقافع للنشر والتزٌب0ىمهارات الحٌال  ى ضىر ن رٌة العقل  

برنامج قراره العقل لتدرٌم مفاهٌم ن رٌنة (: 0200منال مهدى عمر ، مرٌم محمد أحمد) -
الجزء األول ، مقدمية اليدلٌل المليى ، القياهرق: قل ل طفال الواتى ىوىى التأخر المعر ى  الع

 مكتبة األنجالو المصرٌة0
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(: تصور مقترح فى الخدمة اإلجتماعٌية لتحسيٌن قيدره 0200منٌره عبد اللهسلٌمان السنبل) -
ٌة المصيرٌة المعمجلة الخدمة اإلجتماعٌة  مقدمى الرعاٌة على العناٌة بمرضى الزهاٌمر ،

 0300 -99(، ٌونٌو، ص ص 00لألخصائٌٌن اإلجتماعٌٌن، العدد)

(: دراسية ليبعض الخصيائص المعرفٌية واللغوٌية لألطفيال المصيابٌن 0220هدى خربيا  ) -
 0020- 000العدداألول، إبرٌل ، ص ص مجلة العلىم اإلجتماعٌة  بمتالزمة داون ،
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Abstract 

the current study aims to early detection of Alzheimer's disease in 

adults with Down syndrome in the light of mind theory, to identify the 

presence of differences between the normal and adults with Down 

syndrome in the early detection of Alzheimer's. The study used the 

comparative descriptive approach, and the researcher used this approach 

for its suitability of the study and its subject, and the basic study sample 

consisted of (20) participants divided into two groups as follows: The first 

group: It is a sample of adults with Down syndrome and consist of (10) 

patients among them (8) Of the males, and (2) of the females whose ages 

ranged between (30: 40) years with an average of (36,883) years and a 

standard deviation of (7,465) and the second group: It is the sample of the 

normal (healthy) and its strength is (10) participants, including (7) of the 

males, and (3) of the females whose ages ranged from Between (30: 40) 

years with an average of (38,800) years and a standard deviation of 

(7,425). For the purpose of data collection, the researcher used: the early 

detection measure of Alzheimer's from its preparation, the mini-mental 
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state test (the Flustein test) and the clinical evaluation scale of mental 

deterioration and the task of mind theory for adults. The study results are 

summarized as follows: There are statistically significant differences at the 

level (≤ 0.05) between the mean levels of misfits and adults with Down 

syndrome in the measure of early detection of Alzheimer's in the direction 

of misfits; There are statistically significant differences at the level (≤0.05) 

between the average ranks of misfits and adults with Down syndrome in 

the Mental Miniature Test (Flustein test) in the direction of the misfits; 

There are statistically significant differences at the level (≤0.05) between 

the average ranks of normal and adult subjects with Down syndrome in the 

clinical assessment scale of mental deterioration in the direction of the 

normal; There are statistically significant differences at the level (≤0.05) 

between the average ranks of normal and adult subjects with Down 

syndrome in testing the tasks of the theory of the mind of adults in the 

direction of the normal. 

 

Key words: Early detection - Alzheimer's disease - Down syndrome - 

Theory of Mind. 

 


