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!  بادئ االمر اشخاصهم في,  متالزمة داون مهما آانت اعمارهمذوو إن االشخاص –مقدمة 

ومن المحتمل ان لديهم . خرينولديهم القدرات والقوة والضعف مثل جميع االشخاص اآل
تأثر نوعية . احتياجات اضافية ولكن اوال لديهم نفس االحتياجات آاي شخص آخر بعمر مشابه
ن لديهم العناية الصحية والتعليم والمساندة من المجتمع التي توفر الى االطفال والكبار الذي

توفر هذه المنشورة تعريف عن . متالزمة داون على تنميتهم وتقدمهم في الحياة تأثرا حقيقيا
االشخاص الذين لديهم متالزمة داون وعائلتهم من جميع المسائل التي يجب تعاملها حتى تتمكن 

لديهم وتوفر المنشورة فكرو عن تنمية االشخاص الذين . تمتع الحياة في المجتمع تمتعا آامال
وتوفر ايضا خالصة من اسباب المتالزمة ومدى , متالزمة داون من الطفولة الى سن البلوغ

حدوثها وانتشارها باالضافة الى فكرة عن متوسط العمر المتوقع واالحتياجات التعليمية 
 .تتعامل المنشورات االخرى في هذا المسلسل مع آل المسائل بالتفاصيل. والصحية

 
  يتكلموم لنفسهمزمة داون يقدرون ان  متالذوواالشخاص 

 
. انا اسكن مع والدي واخوي في مدينة سدني بالقرب من شاطئ بونداي. اسمي روث آرومر

ماذا تعني متالزمة داون بالنسبة .  او متالزمة داون21 آروموسومات من نوع رقم 3وعندي 
رت نفس الدروس وحض!) مهما هي آانت (حضرت الى مدارس عادية , لي؟ عندما آنت طالبة

 آانت الدروس صعبة ولكن. اعجبتني المدارس واعجتني المعلمون. التي حضرها جميع االطفال
 .امي ساعدتني في شغل البيت والقراءة

عندما و. يقولون دائما ان االشخاص الذين لديهم متالزمة داون لن يستطيعوا ان يتعلمون آثيرا
"  المهم ان ال نتوقع آثيرا من روث" السنوي لمي في التقرير سنة من العمر آتب مع11آنت 

آنت اعتقد انني اقدر انجز . ولكنني اريد اثبت ان افكار الناس تجاهي بسبب المتالزمة غلطة
 .اشياء آثيرة

 من 3آان الزم اغير المدرسة ألن ليس هناك اي مساعدة في المدرسة الثانوية لذلك عندما آنت 
 بالقلق في البداية وحضرت الدروس مع الطالب آنت اشعر. جديدةالعمر حضرت مدرسة 

االخرين  مثل اللقة االنجليزية وفن النسيج وآيفية صانع الفساطين باالضافة الى دروس لتعليم 
آنت اريد ادرس استعمال آلة آاتبة والمعلم قال ان هذا اصعب من الالزم بالنسبة لي . العجزين

 .ولكنني ادرسه في اي حال
 داون وانا في المدرسة ؟ ليس لدّي اصدقاء آثار في  لديها متالزمةما آان شعوري آشخص

المدرسة الثانوية واحيانا احست بانني في مكان اخر وفي اوقات الغذاء ذهبت الى المكتبة 
 واذا بعض االشخاص غير .وعندما آان االطفال يشتموني مشيت بعيد عنهم. وفرأت الكتب

هم ليسوا . في ذلك الحين آنت اشعر بالوحدانية. مهتمين بي آنت اشعر بانهم يفكون عنيز
 .يماء الّي وافتكر انهم عديم االحترامباالويبرهم بعض الناس الّي ويقومون . اصدقائي

, وآلما يقدمون الشغل الّي هو غير صالح. تعني متالزمة داون بانني اجد صعوبة بايجاد شغل 
 ةبعد ذلك هى الدوام في منتصف الليليجب علي ان اشتغل دوام وانت, مثل الشغل في المطار



وآنت اشتغل آعاملة  في مكاتب  آمؤظفآيف اعمل هذا؟ وعندي منصبين. الزم ارجع البيت
 .في البدالة ولكن هذه الشغالت انتهت

 الشئ الذي آنت اريد ان افعله اآثر من اية شئ آخر هو التمثيل وقد قمت بذلك
بدأت دراسات الفن التمثيلي وانا في . تلفزيونعملت آممثلة في  تمثيليات مسرحية وعلى ال

عملت . والنني ممثلة لديها متالزمة داون استطعت ان اجد عمال وفيرا . الحادية عشر من العمر
لم اعتقد بانني ساآون ممثلة على , فيديو يشجع اعطاء حقوق العمل وحقوق الناس في المجتمع

وبعد ذلك آان لدّي دور في " ري براآتيسآونت"التلفزيون ولكن طلب مني ان اقوم بدور في 
 .آيف وصلت الى هذا؟ حضرت التجارب اإلدائية وحصلت على االدوار. المسرح

اتعّلم  الكلمات بتفسي . يسألني الناس دوما آيف اتعّلم الكلمات ؟ وهل انا بحاجة الى مساعدة؟ ال
طيع أن آخذ االيعاز آل لذلك است. آما أعرف األدوار جميعها,وأعيدها لنفسي مرارا وتكرارا

 .وانا جاهزة في الوقت المحدَّد, مرة
لقد آّونت حياة . تعني متالزمة داون بالنسبة لي انني استطيع أن أحيا حياة آاي شخص آخر

 آما وأنني عضو اإلدارية في جمعية متالزمة داون –لنفسي فانا مثال لالشخاص ذوي العاقات 
لية في المعهد الوطني للفن التمثيلي مع ممثلين آخرين  ُأؤدي اعمال تمثي).نيو سوث ويلز(في 

مع اصدقائي آما أسبح آل يوم احد في ) اآلروبكس(أمارس الرياضة البدنية . معاقين عقليًا
اذهب الى الدآاآين مع أمي . في برآة السباحة بجنب البحر’ البونداي ُمرميدز’الشتاء مع ابي و 

 متحف الفنون آما ونقوم بالمشي السريع بضع مّرات في أحيانا نزور. ونتناول الغداء مع بعض
توفيت جدتي ولكنني , اخي مايكل هو في الحدىة والعشرين من عمره وهو جيد جدا. األسبوع

أحب أن أزور جّدي أيام . آانت لدينا أوقات جميلة جدا امضيناها مع بعض, ما زلت أحبها
 . ائل الى خاالتي وهّن يكتبن الّيأحب ايضًا آتابة الرس. اآلحاد  وُشرب القهوة معه

 
 روث آرومر

ال أدع . تعلمت انه يتوجَّب علّي أن أآون قوية وأن أستطيع التعامل مع االشخاص الخسيسين إلّي
 .اشعر بثقة وأمان.  انساه–ذلك يقلقني 

لك ؟ يبيت مايكل خارج البيت لماذا ال  اقدر أنا أن أفعل ذ. لكن هناك اشياء ال أستطيع أن  أفعلها
يذهب مايكل الى اماآن مختلفة في عطلة نهاية االسبوع لماذا أنا ال أقدر؟ انا اعرف السبب أانني 

 .ال استطيع أسوق السيارات وال يستطيع اصدقائي السواقة ايضا
النني آنت ,  ذهبت مع أمي الى المصرف ألفتح حسابًا-فعلى سبيل المثال :هناك اشياء تعزجني 

 جميع األسئلة إلى أمي ولم تسألني – موظفة البنك –وّجهت السيدة . أعمل وأحصل على راتب
 ’انا هنا يا سّت,  مرحبا’آنت اريد أن اقول لها .  اي شيئ

أعرف ان لدّي , ماذا تعني متالزمة داون بالنسبة لي؟ ال اشعر بأن هناك أي شئ مختلف
ن شراء شقة في المستقبل لن تمنعني م.  أعيش خياتي.  لكنها ال تأخذ تفكيري-متالزمة داون

فاذا أنا وزوجي نوافق على ان هناك حاجة لشخص ما ليساعدنا . ولن تمنعني من الزواج
 .فهذا جيد جدًا, باالموال أو في أي شئ آخر

 
بشّدة أن الكبار منا  أنصح الكبارمن ذوي متالزمة داون أن يندمجوا في المجتمع أآثر آما أومن

 فماذا رائكم بذلك؟.  ياة خاصة بهم النفسهميستطيعون أيضا أن ُيكّونوا ح
 

:  وقد اصابت الهدف –آانت آلماتي األخيرة شخصية فّعالة طويلة , في المسرحية التي قدمتها
,  ال احب ذلك–ُولدت هكذا . وليس هناك شفاء منها, وانها ليست وباء, لدّي متالزمة داون"

لست ماعقة انا شخص لديه . تعامل معهالكنني تعلمت التعامل معها وآذلك استطاع والداي ال
 ) استراليا–روث آرومر (لكنني أنا إنسان في بادئ االمر , عجز

 



 الحياة مع متالزمة داون 
  اوالسالذين لديهم متالزمة داون هم اناإن االشخاص 

 
 اناس اوال

آاي , إن االشخاص الذين لديهم متالزمة داون هم اشخاص لهم حقوقهم  واحتياجاتهم •
 آخرشخص 

يتاثر تطور االشخاص الذين لديهم متالزمة داون بنوعية العناية بهم باالضافة إلى  •
 آما يكون تأثر أي شخص آخر , التعليم وخيرة الحياة في المجتمع التي ُوفرت لهم

تتأثر حياة االشخاص الذين لديهم متالزمة داون اليومية مهما آانت اعمارهم بالوسائل  •
وباالناس الذين يقالونهم , الناس اآلخرين الذين يسكنون معهمالمتوافرة لهم  ومواقف ا

 . او يقومون بتعليمهم  في المجتمع واالشخاص الذين يساعدوهم
 

 لهم االحتياجات االجتماعية والعاطفية -فالكبار ذوي متالزمة داون هم في بادئ األمر آبار
استقالل مع عائلتهم يرغبون في أن يحيوا في خلوة و. وشعور باالنجاز آاي آبار آخر

يتوّجب أن يكون لديهم نفس الحقوق . ويريدون ايضا دورًا مفيًدا في المجتمع. واصدقائهم
 . آاي من الكبار في المجتمع

  

اوالًدا ولديهم  االحتياجات االجتماعية , في بادئ األمر, واالوالد ذوي متالزمة داون هم
يعيشوا طفولتهم في عالم الطفولة في المجتمع يريدون أن . والتعليمية والعاطفية آاي ولد آخر

 .ويلعبون مع جميع االوالد في المنطقة
 

وإن االطفال ذوي متالزمة داون هم في بادئ األمر اطفاال ولديهم الحاجة الى الحب والحنان 
 .والعطف واالمن والدفء والتحفيز والحث آاي طفل آخر

 
.  العناية والمساعدة آاي عجوز في المجتمع والعجائز ذوي متالزمة داون هم ايضا بحاجة الى

 .في الوقت الذي يصبحون فيه أضعف اآثر وتزداد احتياجاتهم الصحية
 

عظيم جدا "ورددت عليها " ماذا شعورك تجاه متالزمة داون ؟"سألتني والدتي قبل بضعة ايام 
 يعلموا بالنسبة ماذا تفتكرين أنه يجب على االشخاص أن"وثم سألتني ". اشعرشخصيا بانني جيدة

اول شئ هو , افتكرت قليال ألن هناك اشياء آثيرة يجب أن يعلمونها " الى متالزمة داون ؟ 
انني إنسانة لديها  نفس الشعورالذي لدى الناس آلهم ولكن اهم شئ هوأنني أريد ان يعاملوني 

 ) استراليا–جبريال آالرك (معاملة اي فرد آخر في المجتمع 
 

ابقوا عقولكم منفتحة على الفكرة اننا نستطيع بأنفسنا التقرير بين : "عًا هي رسالتي اليكم جمي
فاذا ُأعطي الشباب ذوي متالزمة داون الفرص لتكون لديهم خبرات . الخيار المطروحة أمامنا

نصيحتي إليكم هي أن تشجعوا . عديدة في حياتهم فسنكون مجهزين ألخذ القرارات بانفسنا
تالزمة داون في اهدافهم واحالمهم وتشجعونهم ايضا في االعتقاد بأن االطفال والكبار ذوي م

 ) الواليات المتحدة–ميتشل لفتز . (النجاح يأتي  من ايماننا بأنفسنا
 
 



بل علينا أن " مختلفين"علينا ان ال ننظر إلى االشخاص  ذوي متالزمة داون و آأنهم  يجب
في هذه الرسالة على " القول"لمهم ان نشّدد  من ا. نعتبرهم بأنهم اشخاص لهم احتياجات إضافية

بأن ألولئك احتياجات خاصة : آل من يعمل في خدمة الكبار واالطفال من ذوي متالزمة داون 
 يجب ان 

 لكن ليس من خالل أساليب تمنعهم من –يقوموابها  من خالل العناية الصحية الفعالة والتعليم 
 .لتي يستفيد منها جميع االشخاصالتعليم االساسي ومن الفرص االجتماعية ا

 
وقالوا لها إنني لن استطع عمل اي , عندما ولدت وقال األطباء ألمي أن لدّي متالزمة داون "

اتمنى ان في المستقبل االطباء سيقولون لوالدي االطفال الذين لديهم متالزمة داون ". شئ يذآر
 )جون تايلور الواليات المتحدة.(بأن يعطوا الفرصة ألوالدهم ليكونوا ما يريدون أن يكونوا

 
يتأثر تطور االطفال واألوالد ذوي متالزمة داون بنوعية الحب والعناية والتعليم والحث 

ففي . والخبرة االجتماعية التي ُوفرت لهم من قبل عائالتهم ومجتمعاتهم آكل االوالد) التجفيز(
فية مواجهة االحتياجات االضافية هذه السلسلة من الكتب سُيوفر لكم المؤلفون معلومات حول آي

. ولكن علينا أن ُنشدد انه يجب  التعامل معهم آاي شخص آخر,  لالشخاص ذوي متالزمة داون
اذا اعطينا األوالد والكبار الغير معاقين نفس الخبرات االجتماعية والتعليمية آما اعطيناها إلى 

 الغير معاقين تأثيرا سًيئا فمن أثرنا بذلك على تطوراالشخاص, األشخاص ذوي متالزمة داون
حتى في اآلونة األخيرة اننا نعيق وُنظر بهذا العمل بالنموالطبيعي لالشخاص ذوي , البديهي

 .متالزمة داون
 

إنني .لكن تغيير افكار الناس صعب جدا, الجزء سهل عشت مع متالزمة داون طوال حياتي وهذا
وتكون لدينا ,  اختياراالولويات الحقيقيةاحلم في الوقت الذي نتمكن فيه انا واصدقائه من

.  المهارات المناسبة االي تمكننا من الحفاظ على الوظائف ةالقدرة علىتدبيير شؤونن الحياتية
 يجب إعطائنا الفرصة والوقت. نحتاج إلى تفهمكم ومهاراتك لتحقيق هذا

 )  دافيد مكفرالند الكنادا(واالولوية الحالمنا 
 

 مستقبل افضل
 

  اآثرلتحقيق
 والكتابة  تعلم القراءة  •
 حضور مدارس عامة   •
 ايجاد شريك  •
 مشارآة في المجتمع  •
  وظيفة\عمل   •
 سكن مستقل  •
 

.  في عدد آبير من البلدان تتحسن حياة االطفال والبالغين ذوي متالزمة داون تحسنًا تدريجيًا
 ذوي متالزمة داون فالتقدم في العناية الصحية وتفهم احسن لحاجات التطور التعلم لالطفال

 . واالزدياد التقبل االجتماعي توفر لهم فرص افضل للنمو والتعلم ولالشتراك في المجتمع
 



يحضر اطفال اآثرالمدارس العامة مع جميع االطفال اآلخرين في المجتمع آما يتعلم اطفال 
فهم .  ت سنوا10اآثر القراءة والكتابة ويحققون مستوى اعلى اآاداميا مما آان عليه قبل 

 .يستقبلون في نواٍد آثيرة ويشترآون في نشاطات عدة مع نظرائهم الغير معاقين
 

اي  (يحصل عدد آبير من الكبار ذوي متالزمة داون الراشدين على العمل ويعيشون مستقلين 
تتفاوت المساعدات  التي يحتاج اليها . ويجدون شرآاء وينزوجون) بدون المساعدة الدائمة

 عادية للراشدين فالبعض يحتاج مساعدة قليلة فقط من اصدقائهم وجيرانهم للوصول  لحياة
وعائلتهم آبقية المجتمعات والبعض اآلخر يحتاج لمساعدة دائمة من العاملين في مجاالت خدمة 

 .المعاقين
 

اصبح الراشدون من ذوي متالزمة داون مدافعون حقيقيون عن , في السنوات العشرة األخيرة
يحاولون , يع ذوي متالزمة داون في مجتمعاتهم فهم يتكلمون في المجتمعانفسهم وعن جم

, تحسين في التدريب المهني,على السياسيين ويلحون على تغييرات في التعليم ) الضغط(التأثير 
 . فرص العمل ومجاالت اآبر في خيارات العيش المساند

اد ذوي متالزمة داون وعائلتهم ولكن وحتى في الدول النامية فال يزال هناك العديد من االفر
, يناضلون لالشتراك في المجتمع والحق في دخول المدارس العامة آما وانهم آذلك ال يزالون

 .يكافحون للوصول حتى لحق العناية الصحية االساسية وللتعليم, في بعض البلدان
 
 

 جميع االفراد 
 

 جميع االفراد 
 

  تتفاوت الحاجات للعناية الصحية •
 حاجات التطوريةتختلف ال •
 )العلمية(تتنوع الحاجات التربوية  •
 تختلف الشخصيات  •
 تتفاوت متطلبات مساعدة الراشدين  •
 المبسطة) الذهنية(انسوا الصورة العقلية  •
 متالزمة داون وحدها ال تحدد التطور •

  
 

ولكن يتفاوت تأثير ). آليا او جزئيا( اضافي  21آل مولود لديه متالزمة داون له آروموسوم 
فليس من الممكن التنبؤ . هذا الكروموسوم التناسلي االضافي على التطور الفردي تفاوتا آبيرا
 . بالتطورات المستقبلية لوليد ذو متالزمة داون فقط من هذا التحليل

 
لدى بعض االطفال قلة من المشاآل الصحية االضافية وبعضهم لديه مشاآل خطيرة نتيجة 

فبعض . ع االشخاص ذوي متالزمة داون معاقة تعليمية لحد ماولجمي. اضابتهم بمتالزمة داون
االطفال يحرزون تقدما في المدارس العادية ضمن المستوى االدنى للقدرة لالطفال الذين ليس 
لديهم إعاقة وبعضهم االخر يتأخر تطورهم اآثر ويعنون من صعوبات تتراوح بين المتوسطة 

او " سقف"ة اآثر تؤدي إلى تأخير تقدمهم  ليس هناك والشديدة وقلة منهم لديهم  صعوبات اضافي
فهم آغيرهم من , يصل إلليه تطور االفراد ذوي متالزمة داون في سن المراهقة" مستوى"



االشخاص االخرين يستمرون في التعلم إلى سن الرشد وينمون آأناس إذغ أعطوا  الفرصة لذلك 
ن بشبه المؤآد نتيجة فقدان العناية الصحية وتكلمنا عنه في أبحاث سابقة آا" بالسقف"فما يسمى 

 .والتربوية والخبرة االجتماعية
 

 -جديري المعانقة وموسيقيين , لكل فرد ذو متالزمة داون شخصية مختلفة فليسوا جميعا هادئين
وهذاعلى االرجح هو انعكاس لفقر الحياة . آما يذآر الوصف الذهني الذي تكون قد سمعت عنه

 . والتصرفات التي آانت تشجعفي المؤسسات سابقا
 

منفتحون على المجتمع ويحبون , بعض االفراد ذوي متالزمة داون هم على ثقة من انفسهم
فبعضهم شغوف  بالرياضة ويتفوقون في السباحة والعاب . الحياة االجتماعية المثيرة

خرون والتزلج على الماء ورآوب الخيل واال) التي تقوي األجسام وتروض العضالت(الجمناز
 .هم دمثون أو حتى خجلون ويفضلون قضاء أوقات هادئة مع قليل من اصدقائهم المقربين

يجب ان ننظر الى آل طفل او راشد من ذوي متالزمة داون آفرد آما يجب تحديد احتياجاته 
آشخص آخذين بعين االعتبار تأثيرات متالزمة داون الممكنة على تطورهم وعدم االفتراض 

 .ون وحدها ستقرر التطوراتبان متالزمة دا
 

 االفراد ذوي متالزمة داون ال يعانون 
 

 غبرييل آالرك
 

انا . قد بلغت تقريبا التاسعة عشر من عمري ولدّي متالزمة داون18اسمي غبرييل آالرك وانا 
لقد قالت لي امي عندما .  ال اعاني منها آما يقول آثيرون من الناس هو فقط لدّي  ولدت هكذا

, فهي هكذا آما تعلمون , وقد يكون ذلك يوم والدتي( ان لدّي متالزمة داون,  جداآنت صغيرا
أنا لالن ال افهم معنى هذا آليا اال أنه لدّي  آروموسوم اضافي ومظهري )  دائما تشرح الحقيقة

تقول والدتي  انني لم أآن بطيئا في  ولكنها (يختلفقليال ويفترض أن أآون بطيئا بعض الشيء 
 )ي وهي متحيزةهي والدت

 )استراليا, غبرييل آالرك  (
 

ال يعتبر االفراد ذوي متالزمة داون وعائالتهم انهم يعانون من متالزمة داون   فاالفراد الذين 
لديهم متالزمة داون ال يرغبون في أن يقال عنهم أنهم يعانون  فاالطفال والشبان يعيشون مع 

معظم االطفال والشبان ذوي .  ال تسبب معاناة يوميالقد أثرت على نموهم ولكنها.  منالزمة داون
متالزمة داون يعيشون حياة عادية سعيدة ويقومون بأغلب األعمال ذاتها التي يقوم بها االفراد  

 .الغير معاقين في المجتمع 



 االلقاب مهمة
 

 االلقاب تهم
 

النفسهم يرجى التكرم انعكست في الكلمات مواقفنا واعتقاداتنا وايضا تأثر على شعور االطفال 
 :القول

 
 احمد لديه متالزمة داون وال يقول احمد هو داون  •
 طفل لديه متالزمة داون وال يقول طفل داوني او اسوء من ذلك داونز •
 مريم لديها متالزمة داون وال يقول مريم تعاني من متالزمة داون  •
 

الشخاص ذوي متالزمة داون اذا ا. تبلغ الكلمات التي نستخدمها لصفة االشخاص رساالت قوية
هم اناسًا اوًال ولن نتمكن من اخمين سرعة تطورهم من خالل التشخيص فقط فيجب علينا ان 

 .نستخدم آلمات مناسبة لتأييد هذا العلم
يعني يجب , يجب علينا ان نشير الى الشخص اوال خاصًة اذا الزم نشير الى التشخيص ايضا

او " طفل داوني"داون او بالغ ذو متالزمة داون بدال من علينا أن نتكلم عن طفل ذو متالزمة 
 ")عندنا داونز في مدرستنا"او على سبيل المثال " (داونز"
 

اذا , يسمع االطفال والكبار ذوي متالزمة داون ما نقول عنهم وهذا يأثر على االحترام الذاتي
 .ة في عين االعتباريرجى تأخذ هذه السئل, آيف تريد تسمع الصفة عنك, لديك متالزمة داون

 
ألن الدآتور لنغدون داون آان الشخص االول الذي وصف " متالزمة داون"نستخدم العبارة 

 .واستخدمنا العبارة لمدة طويلة. المتالزمة
 

 إن التطوير عملية اجتماعية وتفاعلية وديناميكية
 

 إن التطوير عملية اجتماعية وتفاعلية وديناميكية
 

 يرال تثبت المورثة التطو •
 إن تطوير المخ يتأثر من التعليم والنشاط التعليمي من وقت الوالدة •
 تجعل العائلة تمييزًا •
 تجعل المجتمعات تمييزًا  •
 تجعل المدارس تمييزًا •
 يجعل المجتمع المتعلق بمتالزمة داون تمييزًا •

 
ة  صحيح المورث–إن تطوير آل طفل عملية مستمرة وتفاعلية لن تثبته المورثة عند الوالدة 

فمن وقت الوالدة يعيش آل طفل . تتأثر على قدرة الطفل للتعليم ولكنها ال تمنع الفرص للتعليم
وإن تطوير . في عالم  تتأثر فيها عالقاتهم مع االشخاص اآلخرين على تطويرهم تأثيرًا عميقًا

. التعليموجميع انواع , المخ عملية تفاعلية منعقدة جدًا تتأثره المورثة وعمليات بيولوجية أخرى
 .وإن آيانة المخ بعد الوالدة وعملياته تتأثر من التعليم وجميع النشاطات التعليمي تأثيرًا آبيرًا



 العائالت مهمة
 

تجعل نوعية العناية . إن االشخاص الذين يمتلكون اآثر نفوذ على تطوير االطفال هم العائالت
يستفيد االطفال واالوالد ذوي . موالحب التي وفرت في البيت الفرص االولى للتطوير والتعلي

متالزمة داون من محيط آريم  وسالم في البيت يستطيعون فيه أن يلعبوا ويشعروا بأنهم جزء 
يزدهر االوالد في العائالت التي . متكمل من العائلة آما يستفيد منه جميع االوالد اآلخرين

.  من بداية الطفولةتشجعهم ليصبحون مستقلين وليتصرفون في طريق مقبول في المجتمع
يزدهر آل االوالد في العائالت التي تمجد وتحترم تحقيقاتهم وتساعد آل عضو العائلة 

 .اآلخرين
 

آانت العائالت في الماضي قد ُنصحت بأن ترسل اطفالهم ذوي متالزمة داون الى مؤسسات 
اقرباء خاصة للمعاقين وهذا ال يزال يفعل في بعض البالد ولكن في معظم البالد آانت 

االشخاص ذوي متالزمة داون االسباب الرئيسية لتغيير النظام وهذا آان من خالل حملة لتغيير 
 .االعتقادات والتأييد لآلخرين وحملة لتوفير خدمات مناسبة وتعليم مناسب الوالدهم وسبابهم

 
 المجتمع مهم

 
 المحيط مهم 

 
 التضمين مهم 

 في العائالت   
 في المدارس  

 
يحققون اآثر وفي اسرع ,  إن االوالد ذوي متالومة داون الذين يعيشون مع عائالتهميقول التحث

 .وقت من االوالد الذين يعيشون في المؤسسات للمعاقين
يقول البحث إن االوالد ذوي متالزمة داون يستفيدون من التضمين في المدارس العامة وإن 

 سنوات من االطفال في المؤسسات 3 بحوالي مهاراتهم في اللغة الشفوية واللغة المكتوبة متقدمًا
 . للمعاقين

 
وحتى في , إن تأثير العجز على شخث خاضع لالعتقادات المجتمع والفرص التي وفرت فيه

نمو معظم االوالد ذوي متالزمة داون في مجتمع فيه تنقص في الفرص التعليمية , العقد االخير 
وادي او لالشتراك في االنشطة االجتماعية الذي واالدتماعية وإنهم آانوا غير مرحبين  في الن
وإنهم يجتمعون مع اوالد لديهم عجز مشابه او اشد . يحضرها االوالد اآلخرين في نفس االعمار

. في اماآن محددة وُمنعوا من الصداقة مع اشخاص آخر في نفس االعمار الذين ليس لديهم عجز
يجب عليكم أن تفكروا بأن آيف . في مجتمعهموآانوا ال يتعملون وال ينمون في عالم الطفولة 

تأثر الوحدانية االجتماعية والحظر من المدارس على تطور االطفال الغير معاقين ولعد ذلك 
 .تفكرون في  تأثيرها على تطور االوالد الذين لديهم متالزمة داون

 
 ولدينا الفرص ماذا مهم هة إننا نتطور فرديًا ب لدينا نفس الجقوق آاي شخص للحياو آانسان

ماذا مهم إنهم يصبحون . للشغل مع اصدقائنا في عمر مشابه إما هم معاقين او غير معاقين 
إمرأة او رجال وعندما ينهوا دوام اليوم يستطيعون أن يحضروا الحفالت او يمضوا الليل في 

ويعترفون وأن يستمعوا آل ناس الينا ويفهموننا , وال يتميزعليهم ألن لديهم معاقة, بيت صديق
 .بحقوقنا آمواطنين



 
وفوق آل ذلك ما أريد القول هو اهم شيئ بالنسبة لّي هوأن االشخاص يأخذون افكاري في عين 

اريد اآون سعيدة مع عائلتي واقربائي وايضا اريد ان امتلك بيتي واريد عائلة مبني . االعتبار
 ال اريد االعتماد على اعرف أن لدّي عجز واتعاملها ولكن. على الحب مع صديقي آرستيان
انا اعمل وانا ادرس وانا واصدقائي سنعيش حياة آاملة ببعض . اقربائي في حال موت الوالدين

حتى يعيشون في المجتمع , إن االشخاص الذين لديهم عجز هم بحاجة الى مياعدة ما. المساعدة
 .واليفهمون هذا آل الناس

لى المعاقين هم الذين لديهم العجز وهم آما قلت مرارًا افتكر االشخاص الذين يضحكون ع
اريد انهى بالقول إن اذا لديك متالزمة داون هذا غير مهم  ماذا مهم هو أننا . ماعقين اآثر مّناز

نحن بحاجة الى المساعدة لنتمتعوا , صحيص. نعيش و لدينا الشعور واالحالم آاي شخص آخر
 )جنتينيا ار-مريانا بائز . (بالحياة ولكن الحياة تجدر بذلك

 لحسن الحظ تتغير االعتقادات االجتماعية في معظم انحاء العالم ويصبح االوالد والكبار ذوي 
 .متالزمة داون مضمين اآثر في العالم االجتماعي في مجتمعهم

 
 المدارس مهمة 

 
 سنة ففي هذا 30 او 26لم يحضر اوالد ذوي متالزمة داون الى المدارس في معظم البالد قبل 

 بدأت بلدان متقدمة آثيرة بتوفير الحضور الى مدارس متفرقة خاصة للمعاقين يحضرها ,الوقت
ترآزت معظم هذه المدارس الخاصة على تعليم المهارات العملية لمساعدة . االوالد المعاقين فقط

وهذا في االعتقاد بأن ال ولد لديه متالزمة داون يستطيع على تعليم , االوالد في حياتهم اليومية
وتخلق المدرسة التي  يحضرها االوالد الذين . قراءة ولذلك لم توفر المدارس اي منهج تعليميال

 , لديهم عجزات شديدة فقط
وعادًة آنتيجة عجزاتهم لدي االوالد تأخير في . محيط تعليمي واجتماعي ضعيف وغير عادي

يستطيعون ان وأنهم ال . قدرتهم على الكالم  وتأخير في تصرفهم االجتماعية واالعبوية
يساعدوهم انفسهم وال يوجد اي نموذج مناسب ليساعدهم في الكالم او اللعب او ليوريهم 

 .التصرف المناسب العمارهم
 

اندم الحقيقة بان لم يكن اي تضمين عندما آنت في المدرسة وحتى احقق على تربيتي الجيدة آان 
ك اي مدرسة مناسبة قريبة من يجب علّي ان اسافر على باس الى منطقة بعيدة ألن ليس هنا

لو استطيع أن ارجع في الوقت , لم اعرف اي شخص يسكن في مدينتي, وبسبب هذا. بيتي
واعمل تربيتي مرى ثانية افضل احضر الى مدرسة في المدينة التي اسكن فيها حتى اعرف 

 ) الواليات المتحدة–جاسون آنعسلي (بعض االوالد في المنطقة 
 

متالزمة داون ُمنعوا من المرسة في هذا السبيل في عدد آبير من البلدان في ال يزال اوالد ذوو 
 .وال يقدم لهم اي تعليم رسمي, آل انحاء العالم

  
ُوفرت المساندة الباآرة . بدأت الفرص التعليمي بتغيير في اآلونة األخيرة, في بعض االماآن

متالزمة داون الفرص لحضور الى ولدى اوالد اآثر ذوي . والمناهج التعليمية من سن الطفولة
 .المدارس العادية مع نظرائهم الغير المعاقين ويحصل آبار اآثر على االستقالل والفرث للشغل

 
تذآر البحث في تطور االوالد ذوي متالزمة داون في محيط تعليمي متضمن بأن االوالد 

لتعليم اعلى من االوالد يستفيدون استفادة آبيرة ويحققون مستويات في القراءة والرياضيات وا
 .في المدارس الخاصة للمعاقين



 
وتقترح الدالئل بأن لدى االوالد ذوي متالزمة داون  الذين يحضرون المدارس العادية مع 

مهارات في اللغة الشفوية ومهارات اجتماعية احسن بكثير ممن , مظرائهم الغير المعاقين 
ذه البحوث على ايجاد اي ضرر من التضمين لم تستطع ه. يحضرون المدارس الخاصة للمعاقين

وايضا وجدت بأن ليس . في النظام التعليمي العادي اذا انضم الشخص ذو العجز في المجتمع
 .هناك اي فائدة من التعليم في مدرسة خاصة للمعاقين

 
ى وبالرغم من الدالئل التي تشير الى فائدة التضمين في التعليم إنها ليس سهال للحصول عليها حت

واحيانا آان على الوالدين , في البالد التي فيها توفير التعليم في محيط متضمن هة حق قانوني
 .أن يبذلوا آل الجهود للحصول على موقع في مدرسة عادية الوالدهم

 
ويوم .  سنوات من العمر6 و 3حضرت الى مدرسة تابعة الى آنيسة قريب من بيتي وانا بين 

 4سبب انا في السن الخامسة من العمر وباقي االطفال في الصف هم الي "من االيام سألت اّمي 
واضافت أن آل ولد يختلف , وقالت لي إن لدّي مشكلة تجعل التعليم صعب بالنسبة لي" سنوات؟

وبعد ذلك حضرت الى مدرسة خاصة للمعاقين وتعلمت . من اآلخر واذا بذل الجهود سيتعلم
 ان اساعد االطفال الذين لديهم  عجز اشد من تعلمت. القراءة وبعض المواضيع األخرى

إنها . قرر المعلمون ووالدّي بانني جاهز لحضور مدرسة عادية,  سنة11وعندما آنت , عجزي
,  تلميذًا معظمهم اصغر مني بحوالي سنتين30آانت مدرسة آبيرة جدًا وفي آل صف هناك 

 . سنة17وحضرت هذه المدرسة حتى اصبحت 
 

في تلك السنوات الستة فعلت تربيتي ناجحًة آانت الجهود مستفيدة بالنسبة لي تعلمت اشياء آثيرة 
وما انزعلتني اآثر . لدى آل مّنا مهما هي مشاآلنا مكان خاص في العالم. وبالنسبة آخرين ايضا

هي إنه آان الزم اخرج من الصف الستالم المساعدة الفردية واعجبتني موضوع التاريخ الذي 
اشعر بانني محظوظ ألن آان لدّي اصدقاء آثار وتعلمت آثير منهم وهم . يرًايثير االهتمام آث

وفي البيت . وال استطيع ان انسى المعلمين الذين يساعدونني بكثير, يعتبرونني آاحد منهم 
 .ونتجادل انا واختي آثيرا ما ونحن في سن مماثل, عائلتي تعاملني آما تعامل أخي وأختي

 
وفي البداية ال اريد ,  شعوري عندما اآتشفت بأن لدّي متالزمة داونيوم من االيام طلبت مني

اعرف ذلك او باالحرى آان يجب على والدّي أن يخبراني عندما سألت امي لماذا االطفال في 
 .الصف اصغر مني

آنت . وهذا شيئ اشتكى عنها اصدقائي بالنسبة لوالديهم, انتظر والدّي مدة طويلة قبلما يخبراني
اريد اقول الى والدي االطفال ذوي متالزمة داون بان ليس . اعرف في وقت مبكرافضل ان 

نحن بحاجة الى االطمئنان حتى نتقدم النني مثل . هناك اي حاجة الى القلق ويجب يطمأنون الينا
لدينا متالزمة داون ولكن هذا ال تعني باننا ليس لنا نفس الشعور آاي شخص . جميع االشخاص

اريد اساعد الذين بحاجة الى , في متالزمة داون بالنسبة الى اصدقائيلن افتكرت . آخر
وأخيرا اريد اطلب من المعلمين بانهم يدرآون اهمية تربيتنا ومن الوالدين بانهم . المساعدة

 ) اسبانيا–اندي ترياس . (يطمأنون الينا
   
 

 المجتمع المعنية بمتالزمة داون 
 

طورت مجتمع دولي مكون من االشخاص والمنظمات في غضون السنوات العشرين المعضية ت
ويضم هذا المجتمع االشخاص ذوي متالزمة داون . المعية باسناد االشخاص ذوي متالزمة داون



ووالديهم والمحترفين الذين يوفرون الخدمات بما في ذلك االطباء والمعلمين وعلماء النفس 
طياعية والعمال االجتماعية باالضافة الى والخبراء في اللغة والكالم والخبراء في المداواة ال

الباحثين الذين يحاولون ان يفهموا تأثيرات متالزمة داون على جميع مراحل التطوير وليصمموا  
 .برنامج التدخل والمساعدة

 
وإن هناك جميعات خيرية المعنية بالمتالزمة في آثير من بلدان العالم ومناطقه واسس معظمها 

توفر هذه الجمعيات بالمساعدة للعائالت واصبحت قوة .  داون ووالديهماالشخاص ذوو متالزمة
وغالبا ما الباحثون والمحترفون اندمجوا . دافعة لتحقيق التطورات في مجال المتالزمة في بلدانها

وُيعقد مؤتمرات واجتماعات دولية آل سنة لتسنح  الفرص للناس ان . الى هذا المنظمات
 4 او 3وتعقد المجتمع الدولي لمتالزمة داون مؤتمر عالمي آل . ميتشارآوا في الخبرة والعل

وان نتائج هذا المؤتمر نشرت في آتاب ليوفر المعلومات المعلمة منه الى آل من وؤثر . سنوات
 .على حياة االطفال والراشدين ذوي متالزمة داون

 
 من اهم حقائق متالزمة داون 

 
تالزمة داون وتجد تفاصيل آل هذه النقاط في الكتيبات في هذه القسم نخلص الحقائق المتعلقة بم

 .االخرى من هذه السلسلة
 

 )الصبغيات(إن متالزمة داون هي اعتالل الكروموسومات 
 

وإن .  اضافي اما في البيض او في المني21إن سبب متالزمة داون هو وجود آروموسوم 
لدى .  جينة225الي  هو اصغر الكروموسومات في البشر وتحتوي على حو21آروموسوك 

 في آل خلية الجسم 21 آروموسومات 3%) 95حوالي (معظم االشخاص ذوي متالزمة داون 
وفي هذه الجالة ) TRANSLOCATION(لديهم االزفاء % 4-3وبين ) 21تريسومي (

اما الباقي اي . الكروموسم االضافي ملتصق الى آروموسوم اخروال تزال موجودا في آل خلية
و في هذه الحالة الكروموسوم االضافي موجود في  ) MOSAIC(لتزيق لديهم ا% 2 -1

غير ان الشكل من متالزمة داون ال تؤثر . بعض الخاليا فقط والبعض االخر هي خاليا عادية
وقج يكون . على مستوى الصعوبات التعليمية التي تشهد في االشخاض ذوي متالزمة داون

يره في بعض المجاالت ولكن التأخير في مجال اللغة للطفل ذو شكل التنزيق اقل تاخير في تطو
 .والكالم متشابه للشكلين االخرين

 
 قد تولد اية امراة طفل ذو متالزمة داون  

 
ض النظر  ولد االطفال ذوو متالزمة داون بنقس النسبة للنساء من آل مستوى المجتمع وبغ

من المعروف ان نسبة . اي عمرعن درجة التعليم وفي آل المجموعات العرقية  وللوالدين من 
الخطر من والدة طفل ذو متالزمة داون تزداد بارتفاع سن االم ولكن قد تولد طفل ذو متالزمة 

  في عمر العشرين 1:2000وان نسبة الخطر هي . داون الى امرأة باي عمر
 في عمر الخامس واالربعون والن عدد الطفال الذين ولدوا من النساء الصغيرة في 1:45و

السن هو اعلى من الذين ولدوا الى النساء االآبر هذا يعني ان معظم والدات االطفال ذوي 
 . سنة35متالزمة داون هن اصغر من 

 
 متالزمة داون معروفة عند الوالدة 

 



 من اهم حقائق متالزمة داون
  
 إنها اعتالل الكروموسومات  •
 قد تولد اية امرأة طفل ذو متالزمة داون  •
 عروفة عند الوالدةإن المتالزمة م •
 إن المتالزمة حالة شائعة •
 االشخاص ذوو متالزمة داون يعيشون حياة طويلة •
 احتياجاتهم وقدراتهم تتفاوت من شخص الى اخر •
 التطوير مستمر طوال الحياة  •
 ليست متالزمة داون اعتالال تنكسيا •
 هناك تدخالت فعلة ولكنه لم يكن هناك اي معالجة اة شفاي لمتالزمة داون •
 

ي معظم الحاالت اصبح عجز الطفل معروفا عند الوالدة ويستطيع الوالدون ان يجدوا ف
في المملكة المتحدة سيستلم معظم االطفال ذوي متالزمة . مجموعات المساعدة في اغلبية البلدان

داون التعليم والمداواة في البيت ويعتاد الوالدون الى المشارآة في تقدم الطفل التربوي من اول 
 15 الى 10في آثير من البلدان حث والدو االطفال ذوي متالزمة داون لمدة . من الحياةسنة 

 سنة على ازدياد عدد االوضاع  الطفالهم  
لدى بعض البلدان خدمات احسن مما وفرت في المملكة المتحدة وايضا لديهم . في الروضات 

م العادية ولكن في معظم البلدان خبرة اطول في مجال برامج التعليم المبكر واالندماج في التعلي
 ليس هناك المعلومات االساسية , الخدمات المتوفرة لالطفال ذوي متالزمة داون وعائالتهم قليال

حول المتالزمة وفي اغلبية البلدان اسست منظمات معنية بالمتالزمة وهي بدأت النمو وبذلك 
 .التغيير

 
 دةاالختبار الآتشاف وجود متالزمة داون قبل الوال

   
في الوقت الحاضر ليس هناك امكانية لتحديد الخطر لوالدة طفل ذو متالزمة داون قبل الحمل 

في . ولكنه قد يكتشف وجود متالزمة داون اثناء الحمل. غير ازدياد الخطر بارتفاع عمر االم
بعض البلدان يوفر اختبار الدم الى جميع النساء الحامالت في محاولة تنبؤ امكانية وجود 

يستخدم هذا االختبار لينصح الوالدين بالخطر وليشير الخطر الى من يريد اجراء . تالزمة داونم
وقد يؤدي التشخيص . بزل السلى وهذا الطريقة الدقيقة الآتشاف وجود الكرموسوم االضافي

استخراج السيول حول الحميل التي يحتوي على خاليا جنينية (االيجابي من فحص بزل السلى 
في تعض البلدان الى االجهاض بين االسبوع السادس عشرة ) دخال ابرة الى الرحمعن طريق ا

 .والعشرين من الحمل
 

ال تكتشف اختبار الدم آل طفل ذو متالزمة داون وايضا يشير الخطر الى آثير من الوالدين 
 اختبار يعطي نتائج ايجابية 44 من آل 43حوالي (الذين ليس لدي اطفالهم متالزمة داون 

وقد يكشف فحص الصوت ) .  طفال طفل واحد فقط لديه متالزمة داون44طئة اي من آل خا
) طية قفوية(فوق السمعي عدة دالئل اخرى مثل مشاآل قلبية او منطقة غير عادية في القفا 

 .والدالئل مثل هذه قد ينتج في تقديم فحص بزل السلى
 

ويسترد . زمة داون يبرر االجهاضاخالقيا هذا شيء صعب والكاتب ال تعتقد ان تشخيص متال
معظم العائالت من صدمة التشخيص بالسرعة بعد الوالدة وهم يحبون الطفل ذو متالزمة داون 



يعيش االطفال ذوو متالزمة داون واخوانهم واخواتهم حياة سعيدة . آما يحبون اطفالهم االخرين
عليك تأثيرا سيئا وباالحرى وليس هناك اية دالئل بان العيش مع طفل ذو متالزمة داون يؤثر 

في الوقت الذي يعترف باالحتياجات االضافية التي يجب ان يتناولها آثير من االقرباء يعترفون 
 .انهم  ا ستفادوا من هذا بطريق ما

بهذه المشكلة بسهولة وخاصة اذا لدى طفلهم تأخرات %) 15حوالي (ال يتعامل بعض العائالت 
وايضا لم يكن التعامل مع متالزمة . ف او اي مرض اضافياشد من العادي او مشاآل التصر

ويجب . داون سهال اذا ازداد الضغط على العائلة بسبب الفقر او البطالة او مشاآل السكن
 .اعتراف بهذه العائالت وستصبح اولية للمساعدة من الخدمات والمجموعات الوالدية

 
 الذين يشعرون انهم ال يقدرون إن االجهاض امر شخصي ولكن هناك خيارا اخر للوالدين

في عدد آبير من البلدان . التعامل مع االحتياجات االضافية للطفل ذو متالزمة داون وهو التبني
 .يتجاوز عدد العائالت المستعدة لتبني طفل ذو متالزمة داون عن عدد االطفال

 
 إن متالزمة داون هي حالة شائعة     

 
. ائعا للعجز التعليمي بين المتوسطة والشديدة في الطفولة إن متالزمة داون السبب االآثر ش

 حاالت مت الوالدة حسب سياسات 900 او 700يحدث في حوالي حالة واحدة في آل 
االآتشاف واالجهاض في البلدان المختلفة ويقدر عدد االشخاص ذوي متالزمة داون في المملكة 

 . مليون60و  الف شخص وعدد سكانها االجمالي ه30المتحدة بحوالي 
 

وإن نظام االختبارات الآتشاف وجود متالزمة داون ال تخفض عدد السكان ذو المتالزمة في 
غير ان يزداد مستوى العناية الصحية ونسبة البقاء في . المملكة المتحدة او اي بلد آما آان التنبؤ

المملكة المتحدة الطفولة واليزال عدد االطفال ذوي متالزمة داون من السن المدرسي يزداد في 
ويقدر عدد االطفال ذوي متالزمة داون من . ومن المتوقع انه يستمراالزدياد في العقد القادم

في المملكة المتحدة ما بين )  سنة 17 سنوات و5اي يتراوح اعمارهم بين (السن المدرسي 
 . طفل9000 و8000

 
 االشخاص ذوي متالزمة داون يعيشون حياة طويلة  

 
  على مدى الحياةالتعلم

 
 ال يزال االشخاص ذوو متالزمة داون يتعلمون على مدى الحياة •
 إن التقدم في سن المراهقة واول سنين البلوغة تقدما آبيرا في آثير من الحاالت •
 إن االشخاض ذوي متالزمة داون هم مدنيين موثوقين بهم •

 
 سنة وبعضهم 55 و 45ح بين إن هذا جزء آبير من الناس والن مدى الحياة المتوقعة هي تتراو

 سنة من المهم ان هؤالء االطفال يستفيدون مت الفرص التعليمية 70 او حتى 60يعيش لمدة 
وبواسطة التعليم والتدريب . التي تزودهم بالقدرة ليعيشون بلوغتهم في المجتمع شبه استقالال

زمة داون على نوع من البالغين ذوي متال % 70 الى 60والمساعدة المناسبة قد يجد حوالى 
وليس هذا القول مبالغًا لم يكن االقلية االآثر قدرًة فقط الذين يستطيعون يعيشون في . من العمل
 .االستقالل

 



وعلى سبيل المثال ابنة الكاتب روبرتا لديها متالزمة داون وعندما تخرجت مت المدرسة ليس 
 1969ولدت في عام . عملتنالديها القدرة للقراءة او العد وهي لم تعرف حتى اسماء سك 

ولم .  شهرا قبل نتبناها16وآانت حياتها المبكرة حياة فوضوية عاشت في مؤسسة خاصة لدة 
إنها بالواقع عملت بدء . تمشي مستقال قبل السنة الرابعة ولم ينطق وال آلمة قبل السنة الخامسة

مؤيدة في المجتمع وتسحب واالن آبالغة في الثالثينات تعيش في السكنية ال.  بطيئا لحياةها
وهي تقرر آيف تدفع باقي فلوسها التي تحتفظ عليها في . الفلوس من البنك لتدفع سعر االيجار

وهي التي تقرر آيف تمضي وقت الفراغ هي مسؤولة عن احتياجاتها الشخصية . البنك
وتتمتع . تحضر بعض الدروس في الكلية وال تزال تتحسن مهارتها في القراءة والعد, والغسالة

انشطة متنوعة مع االصدقاء في المجتمع المحلي بعضهم خاص للمعاقين والبعض االخر لغير 
 .المعاقين وايضا لديها وظيفة تأخذ منها الراتب االدنى

 
 

اعتقد االن انني في طفولتها اغاليت التقدير في  تأثير عدم مهاراتها االآادامية على حياتها 
افتكر .  وسلوآها االجتماعية وثقتها وحماستها لالشتراك في المجتمعواستخفت بمهاراتها, البالغة

 .ان روبرتا وآل اصدقائها ذوي العجزات هم اعضاء قادرين وموثوقين بهم في مجتمعاتهم
يذهبون الحانات ولكنهم ال يشربون اآثر . يستخدمون جميع التسهيالت االجتماعية بدون مساعدة

يذهبون الى المحالت التجارية والمقاهي وفي معرفتي ال احد . من الالزم وال يصبحون سكرانين
 .منهم سرق او يجعل المساآل العمومية وال يتجاوزون القوانين

 
وبالرغم من ان راتبها قليل ليس لدى روبرتا اي ديون هي تتعامل مع الفلوس وتحتفظ عليها 

عامل فيها روبرتا تعجبني الطريقة التي تت. لتشتري المالبس او العطالت آما هي تريد
يعني ان . واصدقاؤها مع انفسهم ويساعدون انفسهم في اوقات صعبة مثل المرض او الموت

مستويات القدرة االجتماعية والحساسة االجتماعية التي تظهرها ربورتا واصدقائها ذوي 
 "االآثر ذآيين وثقافين"صعوبات التعلم اآبر مما يظهرها بعض اعضاء مجتمعاتنا 

 
 عمر روبرتا ارى فيها اآثرمثاليات الى اخيها واختها في مهاراتهم الحيوي وال ارى وبارتفاع

المتخلفات اتمنى ولو آنت اراها  آبالغة قادرة بدال من الرؤية بالطفولة الدائمة التي ُاعطتني 
 . فساآون والدة احسن لروبرتا

 
 إن احتياجاتهم وقدراتهم تتفاوت مفاوتا آبيرا

 
اال ان . ا متالزمة داون متماثالن آما ليس هناك اي شخصان متماثالنليس هناك شخصان ذو

لكل شخص ذو متالزمة داون الكروموسوم االضافي في خالياهم من حين الحمل يختلف تأثيرها 
وعلى . على التطوير البدني والذهني اختالفا آبيرافي طرق ال نستطيع نفسر في الوقت الحاضر

اي تتأخر تطوير (ل ذوي متالزمة داون لديهم عالت القلب سبيل المثال حوالي نصف االطفا
 .والنصف االخر لديهم قلوب صحية) القلب اثناء تطوير الجنين

 
الكثير من االطفال ذوي متالزمة داون يواجهون صعوبات السماعة خالل حياتهم والبعض لن 

 .ال حاجة عليهاالكثير يرتدون النظارال لتحسين الرؤية والبعض , يعاني من هذه الصعوبات
 

إن معظم االطفال ذوي . القدرة للتعلم والتطوير الذهني, وتختلف التاثير على التطوير الحرآي
عند الوالدة وتستمر هذه الرخوة في البعض ) الرخو(متالزمة داون يعاني من نقص التقوي 

 .ويحتاج الى المعالجة الفيزائية االضافية والبعض االخر ال يحتاج اليها



 
وير معظم االطفال والمراهقين ذوي متالزمة داون وتعلمهم ابطأ من تطوير االطفال الغير إن تط

يتعلم بعض االطفال . معاقين ولكن للبعض تأخيرهم خفيف وللبعض االخر تأخيرهم شديد
يستطيع بعض االطفال ذوي . اتخاطب بطيئا وبالوضوح والبعض يجد مشاآل في الكالم الواضج

 .قراءة  مثل االطفال الغير معاقين والبعض لن يقرأ ابدامتالزمة داون على ال
 

يعيش معظم البالغين ذوي متالزمة داون حياة عاتيادية في المجتمع يسوق ويشتغل ويذهب الى 
حوالي (والبعض , الكليات والنوادي باقل مساعدة ممكنة آثيرا ما يعيشون في السكنية المؤيدة

 . ايةيحتاج الى مساعدة اآثر في العن%) 15
 

قد نعرف ان هناك صعوبات . ال تعرف من تشخيص متالزمة داون تطوير الطفل او البالغ
تعليمية وصحية نراها في اشخاص ذوي متالزمة داون اآثر من االشخاص االخرين وبذلك 
 .نعرف ان هناك حاجة لرصد هؤالء االشخاص لتوفيرهم العناية الصحية والتعليم الالزمة

 
 و العقلية القدرات الذهنية ا

 
 في الماضي وصف التطويرالذهنية لالطفال والبالغين ذوي متالزمة داون على اساس حاصل 

وتستخدم اغلبية البحوث في تطوير االفراد ذوي متالزمة . الذآاء تحدد من ادائهم اختبار الذآاء
 .داون هذا االسلوب

 
الكثير عن المهارات اللغوية اال ان اختبار الذآاء ليست مفيدة فعليا النه نتائجه ال تكشف 

والكالمية لفرد  او على قدرته للقراءة الى اي مستوى او قدرته لليطبخ الوجبة او يستخدم 
 .الناقالت العمومية او يتصرف في طريقة مناسبة

 
ولهذا السبب يفضل آثير من العمال الذين يوفرون الخدمات او التعليم بقياس تطوير االطفال 

 .هارة الزمة للحياة اليوميةوالبالغين في آل م
 

واذا عملنا هذا فتبين ان التأخر في تطوير االطفال ذوي متالزمة داون غير مساٍو في آل مجال 
بينما التقدم ابطأ من التطوير العاتيادي إن التطوير االجتماعي والعاطفي من االطفال ذوي 

ي المهارات االجتماعية وتبق. متالزمة داون قوة ولم تتأخر في الطفولة سوى تأخير خفيف
تتأخر المهارات . والعاطفية التي تظهرها االطفال والبالغين ذوي متالزمة داون قوة طوال الحياة

الحرآية وهذا تؤثر على قدرة اللعب واالآتشاف ولكن المهارات الحرآية واالجتماعية متقدمة 
 .بالمقارنة الى المهارات اللغوية عنما يحصل السن المدرسي

 
تطوير في اللغة والكالم هي منطقة صعبة لالطفال ذوي متالزمة داون وتقدمهم في الكالم إن ال

اقل من قدرتهم على االتصاالت باستخدام االشارات وهذا سبب االزعاج وتؤثر المهارات 
ولحسن الحظ يبدأ البحوث ان يتوفر دالئل الى اسباب . اللغوية الضعيفة على جميع نواحي الحياة

ومن الصعوبات المسؤول عن التأخر . لكالم واللغة ولتوفير اطار للتدخالت الفعلةتأخرهم في ا
في الكالم هي صعوبات الكالم الحرآية التي تؤثر على قدرة انطاق آالم واضح وضعف 

وقد تكون التمارين لتحسين انطاق الكالم والمهارات الذاآرية . الذاآرة السمعية قصيرة المدى
 .زال فعلة الى سن البلوغةفعلة من الطفولة وال ت

 



نعرف ان االشخاص ذوي متالزمة داون هم يتعلمون بصريا اي يتعلمون بطريقة اسهل من 
المعلومات المرئية بدال من المعلومات الكالمية وإن استخدام لغة االشارة والقراءة يثبت فعال في 

قد تستخدم لغة االشارة . نتحسين التطوير الكالمي واللغوي لالطفال والبالغين ذوي متالزمة داو
ألن تعلم الكالم يساند . من الطفولة وغن القراءة اسلوب فعلي لتعلم اللغة من السنة الثانية

القدرات الذهنية االخرى مثل الذاآرة واالدراك والتعليم والفكر اذا نهرع تطوير االطفال ذوي 
 .وسرعة تعليمهممتالزمة داون في مجال الكالم واللغة فنتحسن قدراتهم الذهنية 

 
 التطوير مستمر طوال البلوغة

 
 يستمر التطوير في الحياة البالغة تؤثر عليها الرفص والمواقف

 
ال ينتهي التنمية او التطوير وتعليم مهارات جديدة عند تحصل سن البلوغة او تخرج من  •

 المدرسة
 قد تساعد اوضاع الحياة على التنمية والتطوير او قد تحبطهما •

 
, ي دليل ليساند الفكرة ان االطفال  ذوي متالزمة داون يقفون التعلم في سن المراهقةلم يكن ا

 .ونفى بحث االطفال عبر الزمان هذه الخرافة
 

, يستمر االشخاص ذوي متالزمة داون يتطورون في المجاالت الهامة مثل القراءة والكتابة
وعلى سبيل المثال ابنة . وات البلوغةاالستقالل والخهارات االجتماعية حتى الى س, الكالم واللغة

الكاتبة روبرتا تطورت بين السنة الثاني والعشرون والسنة الحادي والثالثون تطورا آبيرا 
 .بفضل االنتقال الى العيش شبه االستقالل والنها وجدت شريك

 
هي سنح االنتقال الى العيش شبه االستقالل الفرصة لروبرتا لتصبح فتاة عادية في المجتمع و

, مثل الغسالة(مسؤولة عن حياتها اليومية الول مرة وآان عليها ان تعمل االعمال العاتيادي 
العمل والذهات الى , حضور الدروس في الكلية, دفع الفاتروات, سحب الفلوس من البنك

 ).الحانات او السينما
م دروس اآثر قبل ذلك الوقت حضرت المدرسة الخاصة النعزلة من السنة الرابعة من العمر وث

آل يوم آانت تاخذ حافلة . في نفس النوع من المدارس والمراآز الخاصة لالشخاص المعاقين
خاصة الى مكان خاص مع االطفال المعاقين االخرين بينما آان يذهب اخيها واختها الى 

تخيل ما آانت شعور روبرتا في ذلك  يوم . المدرسة العادية مع آل اصدقائهما واصدقاء روبرتا
بدون شك هي عرفت من ذلك انها آانت مختلفة وليس . بعد يوم منذ السنة الرابعة من العمر

تخيل التأثر على شخصيتها وهويتها . هناك مكانا لها ولالشخاص المعاقين مع االطفال االخرين
عائلتها الننا , اتضمن نحن في ذلك.  من هي وآيف نراها–وفهمها لمكانها في هذا العالم 

الى هذه المدرسة آل يوم بالرغم من الحزن الذي آننا نتعاني منه والعلم من التأثيرات ارسلناها 
السلبية من هذه الخدمات المنعزلة وعملنا هذا النه ليس هناك اي بديل مناسب في المجتمع 

هذا "ولذلك في رأى روبرتا وافقنا مع باقي المجتمع وبارسالها على الحافلة آننا نقول . آنذاك
 ".يكاحسن عل

 
 ليست متالزمة داون اضطرابا انحالليا 

 
 ليست متالزمة داون اضطرابا انحالليا

 



 يتقدم االطفال ذوو متالزمة داون تقدما نظاميا في آل مجال التطوير •
 ليس هناك معالجة او شفاء لمتالزمة داون في الوقت الحاضر  •
 العاطفية على التطويريؤثر الوالدين والمداواة الفعلة والتعليم المتضمن والمجتمعات  •

 
ُيقترح احيانا ان متالزمة داون اضطراب انحاللي وهذا على اساس نتائج االختبارات الذهنية 

إن اول دليل الضطراب انحاللي . ونتائج محدودة من بحوث في االدمغة غير انه ليس صحيحا
 .بة سابقافي االطفال هو تبطؤ التقدم وثم وقف التطوير واخيرا فقدان المهارات المكتس

 
يتقدم االطفال ذوو متالزمة داون اآثر بطيئا في آل مجال ولكنهم يتقدمون بسرعة منتظمة 

 .ويستمرون في التعليم ما لم يعاني من مرض باالضافة الى متالزمة داون
  

 تفاهم من انخفاض نتائج االختبارات الذهنية
 

وهي اختبارات . االطفال الذهنيةاستخدمنا االختبارات الذهنية لسنوات آثيرة لتحديد قدرات 
وتترآز هذه . قياسي تضم عدة اختبار صغيرة لتحديد قدرات االطفال الذهنية والذاآرة والتفكيرية

سنحت المعلومات القياسية . االختبارات على مقياس المهارات التي تتغير آل سنة تغييرا سريعا
 آبيرة من االوالد بنفس العمر لذلك للمختبرين الفرصة ليقارنوا نتائج طفل معين بنتائج عينة

بينما نعترف . يستطيعون ان يعرفون ما ائا الطفل احسن من معدل هذه العينة او اسوئ منها
بالقيمة المحدودة لالختبارات الذهنية في تحديد احتياجات الطفل التعليمية آانت قد استخدمت في 

اختبار الطفل وتقارن نتائجه نحصل على العمر الذهني ب. دراسات البحث على نطاق واسع
  وإن السن 100واذا السن الذهني يساوي السن الحقيقي ثم حاصل الذاء هو . بالنتيجة المعدلة

 .100الذهني اقل من السن الحقيقي ثم حاصل الذآاء اقل من 
 

 يسجلت نتائج االختبارات الذهنية في آثير من اطفال ذوي متالزمة داون وفي آل منها يظهر 
حصل االطفال على اعلى نتائج في طفولتهم .  في نتائج االختبارات مع ارتفاع العمرانخفاض

. وبعد ذلك تنخفض النتائج آل سنة ولكن النخفاض تقف بعد تخرجهم من المدرسة االبتدائية 
ليس هذا الواقع متنازعا فيه ولكن هناك سوء التفاهم باالقتراح ان قدرتهم تنخفض بارتفاع 

يتقدمون بصرة مستمرة . يقة تظهر نتائج االطفال تحسنا منتظما آل سنةوفي الحق. العمر
ويتعلمون ويكتسبون مهارات جديدة آل سنة ولكنهم يتقدمون بسرعة ابطأ من االطفال الغير 

ومعنى هذا هو ان النتائج القياسية تنخفض آل سنة الننا نحصل عليها . معاقين الذين يقارنون لهم
 وبين االطفال من نفس العمر الذين يتطورون بصورة عادية بالرغم من من خالل المقارنة بينهم

 تطويرهم المنتظم وازدياد اعمارهم الذهنية
 

ولذلك ال يهنى االنخفاض في نتائج االختبارات الذهنية  لالطفال ذوي متالزمة داون فقدان 
الذهنية هو إن احد االسباب للهنخفاض في االختبارات . المهارات او وقف التطوير مطلقا

وحصلت بعض برامج التدخل المبكر , التطوير البطئ في مجال الكالم واللغة في معظم االطفال
 .على النجاح في وقف االنخفاض او تبطئه

 
 اختالفات في تطوير الدماغ

 
هناك بحوث آثيرة تصف االختالفات في الطوير االبتدائي الدمغة االطفال ذوي متالزمة داون 

. لطريقة التي تؤثر فيها هذه االختالفات على تطوير المهارات التنفيذية والتعليمولكنه لم تعرف ا
يتطور الدماغ ويزداد قدرته آما يظهر في التقدم التصرفي . االختالف ال يعني االنحالل



تؤثر .  في آل خلية21قد يتطور االحسن ما يمكن بسبب تأثيرات الكروموسوم . لالطفال
ثيرة من ترآيب الجسم وفيزيولوجية االطفال واهمية بعض متالزمة داون على نواح آ

االختالفات قد تكون متربكة اذا نقارنها بترآيب الجسم وفيزيولوجية االطفال من غير 
وايضا قد تكون المحاوالت العادة فيزولوجية الطفل ذو متالزمة داون . الكروموسوم االضافي

 . فة علمية للنتائج قد تكون مضلالالى الحالة العادية باستخدام العقاقيربدون معر
 

 هناك تدخالت فعلية ولم يكن هناك اية معالجة لمتالزمة داون 
 

في الوقت الحاضر يكون بحوث واسعة النطاق سارية المفعول في آل انحاي العالم في محاولة 
سن فهم تأثيرات المادة الجينية االضافية وبعد الزمن قد تؤدي الى معالجة فارماآولوجية تتح

 .سرعة تطوير االشخاص ذوي متالزمة داون وصحتهم
 

وفي الوقت الحاضر ليس هناك عالجات عقارية او غذائية معروفة بانها تؤثر على التقدم 
تعلن امام الناس وفي " عالجات"التطويري لالوالد ذوي متالزمة داون غير أن ما تسمي ب

اساليب التدخل الغذائي "ًا بانها وهذه العالجات توصف آثير. بعض االماآن اعالنًا شديدا
ولسوء الحظ ليس هناك برهان او دالئل مصدقة بانها امينة او فعالة في ). تي ان اي" (المصوبة

ويستفيد بعض مؤيديها من قلق الوالدين الذين يسعون ما هو احسن لصحة . معالجة المتالزمة
ويقترحون انه في . ة الطفلوفي وقت يزداد فيه خوفهم عن حال. اوالدهم ذوي متالزمة داون

وآثيرا ما ترافق االعالنات عن . تتدهور حالة الولد الصحية" عالجات"عدم استخدام هذه ال
ما يسمي بدالئل مؤيدة ومنطق علمي تبدوسطحيًا انها ذات مصداقية فنية " العالجات"فعلية 

ر على تقدم االطفال ويمكننا االن التأثي. وعلمية بل بالعكس انها غير دقيقة وقد تكون مضللة
ذوي متالزمة داون وتطوير ادمغتهم بالعناية الصحية الفعالة والتدخل التربوي والتطويري 

 .ابتداءًا من اول سنة الحياة ولكننا ال نتمكن هذه االيام من عالج متالزمة داون الدواء اوالحبوب
 

 االحتياجات االضافية لالشخاص ذوي متالزمة داون
 

 ة االضافيةاالحتياجات الصحي
 

 قضايا صحية 
 هناك مخاطر مزيد من 
 احوال قلبية غير طبيعية

 عداوى 
 انخفاض في فعل الغدة الدرقية 

 فشل السماع التوصيلي
 انخفاض في جودة الرؤية

 االصابة بمرض اللوآيميا خالل اول خمس سنوات الحياة 
 ) سنة40بعد عمر (فقدان المقدرة العقلية خالل اواخر الحياة 

الطفال واالوالد ذوي متالزمة داون يتعرضون لمخاطر اشد من معاناة االمراض الطفلية إن ا
بما ان هذه االمراض تصيب آل االوالد بصفة عامة بل توجد اآثر في الذين لديهم متالزمة 

وتدرج ادناه . داون وتعالج بنفس العالج في االوالد العاديين والذين لديهم متالزمة داون
حية االضافية االآثر احتماال حتى نؤآد ايالء اهتمام الوالدين واالطباء والجهات االحتياجات الص

 .المعنية اليها
 



 الطفولة
 

يولد . يتعرض االطفال ذوو متالزمة داون الى خطورة من التعاني من مشاآل صحية خلقية 
يق  في المئة من االطفال بخلل قلبية خلقية خطرة غير أن معظمهم يشفون عن طر40حوالي 

وعدد اقل من . الجراحة القلبية خالل السنة الولى من عمرهم او يتحسنون تلقائيًا بمرور الوقت
يميل , االطفال يتعانون من عراقل معوية التي تقتضي عالجها بالجراحة بعد الوالدة بقليل

االطفال ذوو متالزمة داون الى انخفاض الحصانة للعداوى بحيث يحتاجون الى عناية مشددة 
ويتعرضون الى خطورة اآثر من خلل الغدة الدرقية . ل الطفولة وحياتهم بصفة عامةخال

 ,وغيرها من االمراض بل يمكن عالج معظمها السهولة
 

 عنياة صحية وقائية 
 

 عناية صحية مختصة خالل الطفولة 
 اجراء الفحوص الطبية للخلل القلبية خالل الطفولة 

 عضاء السماع والرؤيةالفحوص الدورية والعناية المنتظمة ال
 الفحوص الدورية والعناية المنتظمة على فعلية الغدة الدرقية

 
يستفيد آل طفل من عناية طبيب االطفال نت والدته والذي يتعود الى المخاطر الصحية المعينة 

المتعلقة بمتالزمة داون وتم وضع ارشادات العناية الصحية في عدة بلدان للتأآيد ان الوالدين 
 . اء في اتك العلم على احتياجات الخاصة لالوالد والبالغين ذوي متالزمة داونواالطب

 
 بالعمر المتقدم 

 
وعند بلوغهم حقبة اليافعة معظم الشباب ذوي متالزمة داون يعيشون حالة صحية جيدة 

 .وحاجاتهم للعناية تشبه ببقية الناس
غون الى خطر اشد من تعاني يتعرض البال)  سنة40اي فوق (واواسط العمر وحتي آبر السن 

ومن االهم طلب استيصاف دقيق بدال من االفتراض ). الزهيمرز(مرض فقدان المقدرة العقلية 
ان تغير المزاج او المبادرة يشير الى بدء فقدان المقدرة العقلية ألن خذخ االعراض قد تدل على 

ون نوعا من اعراض غير يظهر دماغ آل من ذوي متالزمة دا. آآبة او خلل في الغدة الدرقية
طبيعية تتعلق بفقدان المقدرة بين عامة الناس غير ان معظم البالغين ذوي متالزمة داون ال 

 .يتعانون من فقدان المقدرة العقلية
 

 انحطاطات الحساسة
 

يتعرض االشخاص ذوي متالزمة داون الى انحطاطات الحساسة التي قد تؤثر على التطوير 
د والبالغين على فهم محيطهم والتعّلم وان لم تستوصف وُتعالج فتبطئ بحيث تخفض قدرة االوال

 .تطوير الفرد
 

 فقدان السماع
 

ان حدوث فقدان قدرة السماع الى حد خفيف او متوسط بين االوالد ذوي متالزمة داون امر 
 بالمئة من االطفال من الطرش التوصيلي الى 80 و 70اليستهان به بحيث يتعاني ما بين 

  مختلفةدرجات



 
 دسيبلز او اآثر من قدرة السماع لالوالد ذوي متالزمة داون بسبب خلل 40و25وفقدان ما بين 

في االذن الوسط امر عادي مما يؤدي الى صعوبات في تعلم اللغة خالل الطفولة والسنوات 
.  دسيبلز على قدرة السماع في غرفة الدرس او محيط صاخب30-25ويؤثر فقدان . االولى
او اجهزة تقوية السماع بل يمكن ) غرومتز(د البعض من االمتصاص المجهري او ويستفي

مساعدة اغلبيتهم بتكييف محيطهم بغرض تخفيض االصوات الخلفية واستخدام التخاطب 
والمهم ان آل من يعتني بطفل يكون على حذر . باالشارات لتؤيد الكالم خالل السنوات االولى

 .اجراءات مناسبةبوجود فقدان السماع حتى تتخذ 
وامكانية حدوث فقدان السماع تستمر حتى الى عمر البالغة فالفحوص الدورية على حالة 

 .السماع ال تزال مهمة طوال الحياة
 

 البصر
 

والحوص بين االوالد ذوي ) طول البصر\قصر(تعتاد خلل البصر وخاصة خلل انكسارية 
وبدل االبحاث االخيرة الى ان دقة . جراحةمتالزمة داون ولكنها قد تصلح اما بالنظرات او بال

قد ال تنمو طبيعيًا في االطفال ) اي رؤية صورة حادة وواضحة من مسافات مختلفة (البصر 
اي قدرة تقدير (وتقترح مالحظات آثير من الوالدين ان قدرة تمييز العمق . ذوي متالزمة داون

ض بعض االطفال ذوي متالزمة يتعر. قد تكون صعبة على بعض هؤالء االوالد) المسافات 
اي حرآة او ( داون الى اعتام عدية العين عند والدتهم والبعض يتعانون من اعراض نيستاغمس

يصلح ( غير ان لغلبيتهم بصر صالح للقراءة والمهام العادية ) رفرفة سريعة ومستمرة في العين
 )بالنظارات اذا اّدعت الحاجة

 
 احتياجات تربوية وتطويرية اضافية

 االبحاث في مسار التطوير 
 تلخيص معين وغير منبسط للصعوبات التربوية 

 
 قدرات حرآية راسبة 

 قدرات جيدة على التعامل االجتماعي واالتصال غير الشفوي 
 تأخر في تطوير قدرة الكالم واستخدام لغة بالمقارنة الى القدرة غير الشفوية

 ضعف في الذاآرة القصيرة 
 ذاآرة بصرية جيدة 

 . قدرة الكتابة والقراءة مرارًا نقطة قوة–متعلمون عن طريق البصر ال
  حساس على دوافع عاطفية

 
ازداد العلم في تأثيرات متالزمة داون على مسيرة التطوير ازديادا تدريجيا اثناء الثالثين سنة 

ع الماضية وفي نفس الفترة تقدم العلم في طرق التطوير والنمو آكل اوالد تقدما محرزا وم
تحسن الفهم في العزامل التي توثر على تطوير االوالد العرفاني واالجتماعي والعاطفي يسهل 

تمييز االسباب المعينة للتأخرات والصعوبات في بعض مجاالت التطوير التي يتعاني منها 
مما يؤدي بالتالي الى تصميم مناهج تعليمية وعالجية اآثر فعلة . االفراد ذوي متالزمة داون

 . من ذوي متالزمة داون في تحقيق تقدم اسرع واحسنتساعد
 

تدل آل االبحاث في تطوير من ذوي متالزمة داون على ان هؤالء االطفال يتقدمون بصورة 
ابطأ من نظرائهم الغير معاقين ويواجهون صعوبات ملموسة في التعليم بل ليست هذه الحالة في 



ن ان آثيرا من المعلومات التي لدينا االن آافة مجاالت التطوير على مساواة التأخر فضال ع
يؤسس على مواصفات تقدم االطفال ذوي متالزمة داون الذين لم يستفيدوا من تدخالت فعلية او 

تدرج في ما بعد االحتياجات المهمة االضافية حسبما نفهمها من دراسات بحوثية . تربية مشترآة
 .هموسنين طوال من التعامل مع هؤالء االطفال وعائالت

 
 احتياجات تطويرية اضافية 

 عالج بدني لتحسين التطوير الحرآي •
 عالج قدرة التخاطب وافتهام اللغة ليساعد في تنمية الكالم •
 تدخل مبكر لتأمين مناهج تربوية وادخال قدرة الكتابة والقراءة •
 تعليم جيد في مدارس وآليات مشترآة •
 فرص التعليم االجتماعي في ناديات والمجتمع العام •

 
 التطوير االجتماعي واالتصاالت 

 
وفي اول سنة الحياة ال يعرض الطفل ذو متالزمة داون اال تأخيرا ضئيال في تطويره 

االجتماعي واالتصالي بحيث يبدأ باالبتسام اسبوعا فقط بعد الغير معاقين ومن ثم يولي اهتماما 
وينتقل .  آل االطفالفي غير الناس يتصل بهم عن طريق االبتسامات والصوات البسيطة مثل

اللفات النظر ويطلب ما يريد متأخرا قليال فقط مثل ) الداللة او الوداع(الى استخدام االشارات 
فاالتصال باالشارات امر سهل الطفال ذوي متالزمة داون ولكن البدء في الكالم . معظم االطفال

ويشكل انزعاجا لهم صعنوبة خاصة لمعظمهم ألن فهمهم عادة اآثر مما يستطيعون التعبير 
ويساعد تعليمهم مزيدا من االشارات بهذا العمر في تخفيض شعور االنزعاج . طوال الطفولة

 .وينكنهم من فهم اآثر علمان وتطوير لغتهم الشفوية
 

 الكالم واللغة 
فالمهم ان ُيساعد االطفال ذوي متالزمة داون باصوات الكالم بحيث يستمع الى آافة االصوات 

لكالم في لغتهم االصلي ثم تكرارها ويمكن البدء في ذلك العالج من السنة االولى وال الالزمة ل
يزال يستمر طوال الطفولة والجدير بالذآر ان االطفال الغير معاقين ال يسيطرون على انتاج 

 .االصوات الصحيحة بالكالم سيطرة تامة حتى عمر ست او سبع سنوات
 

 من تعليم لغوي والكالمي خاص طوال السنوات المدرسية ويستفيد االطفال ذوي متالزمة داون
وحسب االبحاث االخيرة يستفيد البالغون  ذوي متالزمة   داون من مساعدة منهوجة لتحسين 

 .قدراتهم الكالمية واللغوية يقوم بها اما الوالدون  الو الزمالء او المعتنون
 

تعليم لغتهم اسرع مما آان عليه اذا تساند االلعاب اللغوية االطفال ذوي متالزمة داون في 
فان اللغة تعلم في البيت خالل . تعلموها بانفسهم عشوائيا آما الحالة مع االطفال الغير معاقين

السنوات الولى من الحياة وتؤثر الوالدون  على تقدم ولدهم اشد التأثير النهم يستطيعون 
 .المخاطبة معه اثناء حياته اليومية

 
ينات القراءة من عمر سنتين لغرض تعليم اللغة وقد تكون القراءة من اهم يمكن استخدام تمر

في حالة وجوده مساعدة معالج . اساليب التطوير اللغوي والعرفاني لالطفال ذوي متالزمة داون 
متخصص في الكالم واللغة امر قيم في استشارة الوالدين الى اختيار انشطة ) او معالجة طبعا(

ن في معظم انحاء العالم ال يجوز ان يوجد  معالج وفي عدمه توفر الكتيب مؤيدة الطفالهم ولك



المتعلقة باللغة والكالم ارشادات تمكن الوالدين او غيرهم من مساعدة اوالدهم عن طريق 
 .النصائح واالنشطة المناسبة وثم قياس التقدم الحرز في قدرات الكالم وتشكيل الجمل

 
 الذاآرة القصيرة الشفوية

 
 ان امكانيات الذاآرة الشفوية القصيرة االمر لالطفال ذوي متالزمة داون اقل فعالة وابطأ يبدو

 .والنها تؤثر على قدراتهم اللغوية والكالمية فاي نشاط يحسن تلك القدرات ذي قيمة. تطويرا
 
 القدرات الحرآية  
 

وتية العضالت إن معظم اطفال ذوي متالزمة داون في حالة رخوة عند والدتهم بسبب عدم ثب
التي تختلف من طفل الى اخر بل يستفيد اغلبية االطفال من معالجة بدنية  خالل اول سنة الحياة 

إن آانت متوفرة ويؤثر التطوير الحرآي الذي يبدأ بقدرة االمتداد والمسك واللمس وتعريف , 
لى تطويرهم اجسام جديدة على الفرص السانحة لالطفال ان يتعلموا عن محيطاتهم وبالتالي ع

العرفاني والنفسي ومن المهم تشجيع االطفال على مبادرة الحرآات حتى يريدوا الرآل وامتداد 
االعضاء والمسك والجلوس والمشي وهدف ذلك تقوية قدراتهم على بدء حرآات ومن ثم 

وفي عدم وجود اساليب العالج البدني يستطيع الوالدون مساعدة االطفال عن . السيطرة عليها
 .ق اتاحتهم الفرص بالحرآة تحت توجيه الكتيبات المرسومة التي نشرت اخيرًاطري

 
فالقدرات الحرآية تتحسن بالتمرين فقط والسباحة والرياضات وآرة القدم والرقص ومثلها من 

االنشطة التي يتمتع بها االوالد تكون مستفيدة باالضافة الى فوائد التعامل االجتماعي مع االوالد 
 .ين في روضات االطفال وناديات الرياضةالغير معاق

 
ويحتاج الى هذه القدرات الحرآية لزيادة استقاللهم في مساعدة انفسهم او اعمال ضرورية مثل 
, الشرب من فنجان او استعمال سكين او شوآة او ارتداء االزياء وبمرور السنين للرسم والكتابة

يةعلى آلي المستويين الدقيق والعام وال تزال ويؤثر على التقدم في هذه المجاالت القدرات الجرآ
 .تستمر في التنمية طوال الطفولة والى البلوغة

 
 المعرفة والقدرات العرفانية

 
 الخبرة الطبيعية

 
إن الطريقة الرئيسية التي يتعلم خاللها االطفال عن محيطهم هي االغراق في اللغة واالنشطة 

معهم  البالغون واالوالد سواء ليخبروهم عن امور جديدة يتكلم . المنزلية والمدرسية واالجتماعية
 .ويقودهم في االنشطة والتصرفات اليومية

 
 اللعب

 
والطريقة االخرى المهمة يتعلمون بواسطتها هي اللعب آما نراه خالل الطفولة وفي ما بعدها 

آخر بل بالعمال اللهوية واالطفال ذوي متالزمة داون يتعلمون بواسطة اللعب نثل اي ولد 
والمهم اظهارهم االلعاب وآيف يلعبون وان تشارآهم في اللعب . يستفيدون من مزيد المساعدة

والرودة من اجل التشجيع يجب ان تتذآر انهم قد ال يفهمون آلما تقول لهم ولكنهم يجتهدون في 
 .المراقبة والتعلم بالتقليد



 
 التعليم في المدارس والكليات

 
 لرياضياتعلم الكتابة والقراءة وا

  
إن االبحاث في تطوير قدرات الكتابة والقراءة والرياضيات قليلة نسبيا بل مفادها تدل على ان 
االطفال ذوي متالزمة داون يستطيعون على التقدم التدريجي في هذه المجاالت اثناء سنوات 

ن االوالد ويتعلمون القراءة بنفس الطريقة التي يتعلمون بها غيرهم م. المدرسة وحتى البلوغة
ويمكن تعليمهم باساليب شبيهة مع اعتبار التأخر اللغوي لهم فقدرة القراءة لدى اطفال ذوي 

متالزمة داون عادة قوية ويقدرون القراءة احسن مما يتوقع من قدراتهم االخرى وتتوسع 
 .المعرفة العامة بواسطة االشتراك في آل نواحي المنهج والمشاريع التعليمية في المدرسة

 
 التعليم  االجتماعي والسلوك

 
يتعرض االطفال الذين يتأخر تطويرهم وخاصة اذا تبطأوا في قدراتهم اللغوية الى خطر تبني 

تصرفات غير مقبولة غير ان معظم االوالد ذوي متالزمة داون ليسوا صعب التعامل معهم الى 
ومع ذلك فالبعض . حد ابعد من غيرهم ويتصرفون بطرق مقبولة اجتماعيا ومناسبة العمارهم

يتصرفون بطرق اقل مناسبة قد يجدها الوالدون صعبة المعاملة وسبب التوتر النها تتدخل في 
والمعروف ان التصرف االجتماعي الناسب عمرًا يمكن الي . الحياة العائلية السعيدة الطبيعية

ون معه في ولد او بالغ حياة اجتماعية اسعد الن االصدقاء يجدون ذلك اآثر قبوال ويشترآ
وفي حالة . انشطتهم اللهوية والمعروف ايضا ان السلوك يؤثر على فرص التعلم في المدرسة

عدم استطاعة االوالد على الجلوس بالهدوء ويطيعون التعليمات ويأخذون دورهم آجزء 
مجموعة وانخفضت فرصهم للتعلم وآذلك فمن الضروري ان الوالدين واعضاء العائلة يشجعون 

مالئم عمرا من الطفولة فصاعدا لكل ولد ذو متالزمة داون ومن السهل عليهم اال التصرف ال
ينوقعون التصرف المالئم من هؤالء االوالد بدون اعتبار حصائل ذلك على حجة تأخرهم وال 

 .حاجة لهم ان يلتزموا بالمستويات المطلوبة
 

 التصرف مهم
 

 ن الطفولةشجع وتوقع التصرف المناسب لعمر الولد دائما وحتى م •
 يساعد منهج يومي معروف وقيود مفهومة في ذلك •
 قد يكون التصرف وسيلة االتصال  •

 
الى توقع التصرف المناسب ) وخاصة االجداد(وتؤدينا خبرتنا الى تشجيع الوالدين والمعلمين 
وما يسهل االمر تأسيس منهج يومي منتظم . عمرًا في آل اوقات واعطاء الولد جائزة مقابلة

 من الطفولة يوجه االطعام والنوم وغيرها من االعمال اليومية مما يساعد في تقوية شعور ابتداءا
االمن في الولد بحيث تنتظم حياته وتدعم ايضا الفكرة القائلة بان الوالدين يرتبان االمور 

ال تنسى ان اآثر التصرفات متعلمة . ويحددان التصرف بدال من ان يستجبا على متطلبات الولد
ن تصرفا جيدا او سّيئا ويمكن تعديلها بواسطة اتخاذ اجراءات مالئمة االمر الذي ليس إن آا

سهال ويجب ان يخطط لتأآيد النجاح بحيث يتطلب من آل من له عالقة بالولد الموافقة على 
 .اساليب المعاملة وتطبيقها بصفة مستمرة مع العلم ان تعديل التصرف يتطلب الوقت

 



طرق الى تحقيق االطمئنان االجتماعي وجعل الناس اصدقاءا هو التكثر وال شك من ان احسن ال
في الخبرة االجتماعية بقدر االمكان مع اعضاء العائلة واالصدقاء وفي خلفيات متعددة مما يدعم 

 .معرفة التصرف المالئم للظروف المختلفة ويزيد استخدام وسائل االتصال بالكالم
 

القدرات االجتماعية والعاطفية لالشخاص ذوي متالزمة داون وآما شددنا في الجزء االول فان 
آثيرا ما جيدة وقوية ما يسبب العليث االيجابي من الوالدين والمعتنين ولكنها ايضا تشكل نقطة 

ضعف لمن ذوي متالزمة داون النهم يحسون بشعور سلبية بسرعة وان لم يحبون احد في غرفة 
والن الشخص ذو متالزمة . بية مثل نغمة الصوت والخالدرس مثال يفتهمون ذلك من دالئل سل

داون ال يستطيع تفسير شعوره فيرد الفعل في طرق تدل على عدم ارتياحه وثم يالم بتصرف 
 .سلبية

 
 الخالصة

 
 : ان اسبقياتنا في سد حاجات التطوير االضافية هي آما يلي

االنتباه الى السيطرة , الرجح نشاطات لتشجيع التطوير الحرآي بواسطة االعمال العادية على ا
وخاصة تشديد التطوير  اللغوي والكالمي من الطفولة , الدقيقة على التصرف ومن الطفولة 

 .فصاعدا باستخدام وسائل الدعم التي ليست جزءا من التطوير الطبيعي
 

 معاني ذلك للوالدين والمحترفين
 

الراشدين ذوي متالزمة داون غضون والتحدي امام العوائل والخدمات هو سد حاجات االطفال و
المحيط العادي وتحتاج مساعدة هؤالء في التغلب على صعوباتهم الخاصة الى بعض التدخالت 

قد شددنا طوال هذه الكتيبة صرورة االعتراف بان معظم . التربوية المعينة بل ليس في العزل
حتماعية والعناية الطيبة تعليمهم وتقدمهم وحسنهم خاضع لنفس الفرص والتعليم والخبرات اال

 .التي تتعرض لها عامة الناس
يجب على العوائل والمحترفين التربويين والطبيين والمجتمع آكب ان يسعوا الى تقديم 

والمهم ان االطفال ذوي . االشخاص ذوي متالزمة داون حياة وظروف طبيعية فوق آل شيء
عائلي واللعل والخبرة االجتماعية والفرص متالزمة داون يستلمون السلسلة العادية من التنشيط ال

التربوية التي يستلموها عامة االطفال ويوفر لالطفال ذوي متالزمة داون نفس مستويات العناية 
الطبية الموفرة لغيرهم ويضاف الى ذلك عالج صحي اضافي مناسب لحاجاتهم الطبية االضافية 

لتخاطب باالشارات او المعالجة البدنية بما في ذلك توفير انشطة معينة لمساعدة الطفل مثل ا
 .بجانب التربية العادية خالل الطفولة تحت ظروف عادية وبرفقة نظرائهم غير المعاقين

 
 التحدي امام العوائل ومؤمني الخدمات

 حتى تسد حاجات خاصة في محيط طبيعي
 

 يزدهر الولد ذو متالزمة داون بصفته عضوا محبوبا في عائلة عادية •
طفال ذوي متالزمة داون احسن التقدم حين اندماجهم في مدارس عادية يقيمون يتقدم اال •

 فيها حيث يشعرون بانهم اعضاء المجتمع
 يزدهر االطفال ذوي متالزمة داون عند قبولهم في مجتمعات عادية •

 
وفي االقسام التالية التطبيقية نقترح اعمال آثيرة تساعد في تقدم االطفال ذوي متالزمة داون مع 

لعلم انه مهم انضمامهم في االعمال اليومية المستوطنة في البيت والمدرسة وال تتدخل في الحياة ا



وآون هنالك اوقات يناسب . اليومية للولد ذو متالزمة داون او بقية اعضاء العائلة او الفصل
الهم ان العامل ا. فيها تحديد وقت واهتمام اضافي لفرد معين ولكنه يجب اعتبار التوازن العام

المؤثر على النمو والتطوير الى اقصاهما هو النتماء الى عائلة عادية وسعيدة ومستقرة آعضو 
محبوب فالضروري ان النشاطات االضافية ال تحرف الحياة اليومية العادية وبااليجاز ان 

التحدي  معالجة االحتياجات الخاصة بدون تحريف الخبرة العائلية او االجتماعية او المدرسية 
والهدف من توفير الدعم للولد والبالغ في اي محيط يجوز ان يكون تسهيل اشتراآهم ومساهمتهم 

 .في االعمال العادية لغيرهم
وغرضنا انهائي هو تسهيل مساهمة الشخص ذومتالزمة داون في الحياة الطبيعية وفي نفس 

 .الوقت تحسين تطويره الى اقصاه بواسطة تدخالت فعلية ومناسبة
 
ي الرسالة االهم للوالدين هي ان االشخاص ذوي متالزمة داون يريدون االستقالل حسب رأ"

اننا في حاجة , آما يعرف اغلبية اصدقائي, بل اعرف . ويعيشون حياة عادية الى ابعد ما يمكن
الى دعم ما ولكننا نعترف ايضا انه في بعض االحيان ال يفهم اصدقاؤنا وعوائلنا اننا لسنا اطفاال 

واحد يتعلم من . يخطأ الجميع خالل مسار الحياة فهاك الدنيا. ا نتعاني من خلل عقليةغير انن
 "اخطائه وثم يتطرق الى المستقبل

 ) استراليا–غبرييل آالرك (
 



 الشكر
 

يريد الكاتب ان يشكر جميع االطفال والراشدين ذوي متالزمة داون وعائالتهم ومدرسيهم 
, راك بحياتهم وشعورهم وخبراتهم والعلم عبر سنوات آثيرةومعتنيهم في آل انحاء العالم لالش

 .وبدون مساعدنهم هذه الكتيبة لن تكتب
 

 اهداء
 

روبرتا ذو متالزمة داون ولورنا وفرانك النهم يؤثرون على ,  اهدي هذه الكتيبة الى اطفالي
اعداها وان لورنا وفرانك هما صديقان عزيزان لروبرتا ومس, فهمي للحياة مع متالزمة داون

 .منذ طفولتها
 

 النصيحة االضافية
 

 منظمات خيرية معنية بمتالزمة داون 
هناك منظمات في معظم بلدان العالم لمساعدة االشخاص ذوي متالزمة داون وعائالتهم ولدي 

 .معظمها موقع على االنترنت
 

 االنترنت
 

 .هناك معلومات آثيرة على االنترنت بعضها جيد والبعض االخر غير جيد
 .بعض المواقع االحسن ادناه ولكن معظمها في اللغة االنجليزيةو
 

Down Syndrome Health Issues http://www.ds-health.com/  

The Down Syndrome Information Network http://www.down-
syndrome.info/  

Down's Heart Group http://www.downs-heart.down-
syndrome.net/  

Down Syndrome Research Foundation http://www.dsrf.org/  

Down Syndrome Quarterly http://www.denison.edu/dsq/  

Canadian Down Syndrome Society http://www.cdss.ca/  

National Down Syndrome Society (USA) http://www.ndss.org/   

Down Syndrome Association of New South Wales (Australia) 
http://www.dsansw.org.au   

 



 
   
 
 


