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 شكر وتقدير

 

بيا عمي كعمى كالدم كأف أعمؿ صالحان  أنعمت"رب أكزعني أف أشكر نعمتؾ التي  :قاؿ اهلل تعالى

 (91 :ترضاه كأدخمني برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف " )النمؿ

 ،كيسر ليا طمب العمـ لو الفقيرة ةامأف كفؽ  ،الشكر هلل سبحانو أكالن عمى نعمو التي ال تعد كال تحصى

كأف يناؿ حظػان  ،أسألو سبحانو أف يجعمو خالصان لكجيو الكريـ ،كأعانيا عمى أتماـ ىذا العمؿ المتكاضع

  .في خدمة المسمميف

لف أنسى أف أشكر مف كانكا لي بعد اهلل خير  ،ا البحثبعد شكر اهلل عز كجؿ عمى تكفيقو إلتماـ ىذ

 عكيف 

الذم منحني كافر تكجييو ككاف لي خير  "تيسير عبداهلل " أ. د مربي الفاضؿالمرشدم شكرم كتقديرم ل

معيف بعد اهلل سبحانو كتعالى في انجاز ىذه الرسالة دكف عكائؽ أك صعكبات كبحسف النصح كالتكجيو 

كأطاؿ عمره كمتعو بالصحة  ،فجزاه اهلل خير الجزاء ،كحسف التعامؿ كطيب األخبلؽ ،كاإلرشاد

 .كالعافية

كشكرم لمجنة المناقشة المتمثمة بالممتحف الداخمي "د. سيير الصباح" كالممتحف الخارجي "د. خالد 

 .كتمك "

    كشكرم كتقديرم ألختي الميندسة  " لمى جماؿ إعمر "
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 كشكرم كتقديرم "ألسرة مركز اليؼ جيت لذكم اإلعاقة " في بيت لحـ

 كشكرم كتقديرم "ألسرة مركز بيت الرجاء لذكم األعاقة" في بيت لحـ

 ،رانيا نمكرة ،"ميا جبراف الدراسة  أداةتطبيؽ قاتي المكاتي كانكا عكنان لي في يكشكرم كتقديرم لصد

 " كابنة العـ الغالية أماني إعمر ،خميفة بياف

ككمية الدراسات العميا ككميتي الرائعة كمية العمـك التربكية لجامعتي جامعة القدس  كتقدير كبيركشكر 

كشكر مكصكؿ ألساتذتي أساتذة دائرة عمـ النفس كاإلرشاد النفسي عمى مقدمكه مف كنز مف المعمكمات 

 .ت سنكات دراسة متكاصمةالنظرية كالخبرات العممية طكاؿ س
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 الدراسة: مصطمحات
 

 :Optimismالتفاؤل  -

كيرنك إلى  ،كينتظر حدكث الخير ،" نظره استبشار نحك المستقبؿ تجعؿ الفرد يتكقع األفضؿ
 .( 1996 ،)عبد الخالؽ ذلؾ " النجاح كيتبعد ما خبل 

 

 :Pessimismالتشاؤم  -
 ،سمبي لؤلحداث القادمة يجعؿ الفرد ينتظر حدكث األسكأ كيتكقع الشر كالفشؿ كخيبة األمؿتكقع 

 .(1996 ،)عبد الخالؽ  كيستبعد ماعدا ذلؾ إلى حد بعيد 
 

   :Syndrome ownD (DS)  متالزمة داون -

نتيجة اختبلؿ في تقسيـ الخمية كيككف مصاحب  21ىك شذكذ خمقي مركب كشائع في الكرمكسكـ 
 لتعرؼ عميو ألكؿ مرة ككصفو عف طريؽ الطبيب جكف النجدكف داكف اكقد تـ  ،لتخمؼ عقمي

John Langdon down   (Braitser & Winter ,1996) . 
 

  :Mothersاأليهبث  -

كتقع عمييف  ،ليس لديو متبلزمة داكف متبلزمة داكف أكمف ذكم  أك أكثر ىف المكاتي لدييف أبف

 .مسؤكلية كرعاية ىذا األبف
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 ممخـص الدراسة 

التفاؤؿ كالتشاؤـ لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي  درجة التعرؼالدراسة إلى  ىدفت
جنس األبف، عمر األـ ر حسب متغي)ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية 
 (.الحالي، عمر األـ عند الكالدة، مستكل تعميـ األـ، دخؿ األسرة

عمى عينة مككنة مف  ،_احمد عبد الخالؽ إعداد _ العربية لمتفاؤؿ كالتشاؤـ ة القائمةاستخدمت الباحث
(  أـ مف المكاتي ليس لدييـ أبناء متبلزمة داكف في 60( أـ لذكم متبلزمة داكف  ك )60أـ ) (120)

 .بيت لحـ ( ،أريحا ،الضفة الغربية ) راـ اهلل
 درجة في  ≤0.05))   مستكل  النتائج إلى عدـ كجكد  فركؽ ذات داللة إحصائية عند تر أشا

مف ذكم   أبناء  التفاؤؿ كالتشاؤـ لدل عينة مف أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ
جنس األبف، عمر األـ الحالي، عمر األـ عند  تعزل إلى كافة المتغيرات الدراسة )  متبلزمة داكف 

في درجة التفاؤؿ بيف  إحصائيةككجكد فركؽ ذات داللة  ،الكالدة، مستكل تعميـ األـ، دخؿ األسرة (
مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية  أبناءالمكاتي ليس لدييـ  كاألمياتذكم متبلزمة داكف  أميات

ك كجكد فركؽ ذات   ،اتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكفألميات المك ككانت الفركؽ لصالح ا
داللة إحصائية في درجة التشاؤـ بيف أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف 

كأظيرت  ،ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية ككانت لفركؽ لصالح أميات ذكم متبلزمة داكف
ؿ لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم النتائج أف درجة التفاؤ 

 .كأما التشاؤـ جاء بدرجة منخفضة ،متبلزمة داكف في الضفة الغربية جاءت بدرجة متكسطة
األساليب التربكية كالنفسية لتنمية  برامج إرشادية كتقديـ تصميـبناء عمى ىذه النتائج تكصي الباحثة ب

عداد خطط لتصحيح المفاىيـ الخاطئة لدل األم ،أميات ذكم متبلزمة داكف التفاؤؿ لدل حكؿ  ياتكا 
كتعزيز دكر اإلعبلـ بتخصيص برامج عف  ،متبلزمة داكف كالتي مف شأنيا خمؽ نظرة سمبية متشائمة

  .التفاؤؿ كآثاره اإليجابية  كالتشاـؤ كآثاره السمبية عمى النفس كالجسد لدل األسرة كالمجتمع ككؿ
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Optimism and Pessimism among mothers of Down syndrome children’s 

and mothers without Down syndrome in West Bank . 

Prepared by: Lana E’mar.  

Supervised by: Prof. Tayseer Abud Allah  

Abstract 
The study aimed to investigate degree  of optimism and pessimism among mothers who 

have Down syndrome children and mothers who do not have children of  Down syndrome 

and to relate it to sex of son, mother age, mother age at delivery, education, and family 

income. 

The sample of the study consisted of ( 120) mothers. Sixty mother of children of Down 

syndrome and sixty mother without children with Down syndrome from Ramallah, Jericho 

and Bethlehem in West Bank 

The Results revealed that there are no significant differences at.05 in optimism and 

pessimism among mothers who have Down syndrome and do not have children with Down 

syndrome in regards child sex, mother age, and mother age at delivery, education and 

family income  , and the presence of statistically significant differences in the degree of 

optimism among mothers with Down syndrome and mothers who do not have sons with 

Down syndrome in the West Bank differences and the differences in favor of mothers who 

do not have sons with Down syndrome, and there are significant differences in the degree 

of pessimism among mothers differences people with Down syndrome and mothers who 

do not have sons with Down syndrome in the West Bank and were differences in favor of 

mothers with Down syndrome, and the results showed that the degree of optimism among 

mothers with Down syndrome and mothers who do not have sons with Down syndrome in 

the West Bank came to medium  degree, and the pessimism was low-grade. 

Recommendations: design outreach programs and provide some educational and 

psychological methods for the development of optimism among mothers with Down 

syndrome, and the preparation of plans to correct misconceptions mother about Down 

syndrome and that will create a negative outlook pessimistic, and strengthening the role of 

the media allocation programs for optimism and positive effects and pessimism and its 

negative effects on self at The body in the family and society as a whole. 
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 :الفصل األول

______________________________________________________ 

 وأىميتيا:مشكمة الدراسة 

 المقدمة 8.8

يممكف عمينا حياتنا  أبناءكمف نعـ اهلل عمينا كىب لنا  ،نتكاثر لتستمر الحياة كتتجدد أفمف سنف الحياة 

سكرة ( اْلَماُؿ َكاْلَبُنكَف ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّْنَيا  ( :فقاؿ تعالى ،س كقّرة األعيف فيـ بيجة النفك  ،بيجة كسعادة

يكسبكنا حياة جديدة فتصبح الفتاة أـ كالشاب  بأبناءعندما نرزؽ  أسعدنافما  ،) 46)  ،، اآليةالكيؼ

في تككيف المممكة السعيدة الخاصة بيـ مف تمؾ المحظة الجميمة التي ييبيـ فييا اهلل   كيبدأكف ،أب

  .بأبناء

فيقكؿ اهلل تعالى  ،يميزىا كييبيا طفؿ لو بعض الصفات الجسدية المختمفة أفيشاء اهلل  األميات بعض

ُرُكمْ )  ،(6) ،اآلية ،سكرة آؿ عمراف( َيشاُء ال ِإلَو ِإالَّ ُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  َكْيفَ  اأْلَْرحامِ  ِفي ُىَو الَِّذي ُيَصوِّ

مف التي تسعد كتتفائؿ كتطمئف لقدر اهلل  األميات كىناؾ ،فييبيا اهلل  طفؿ مف ذكم مبلزمة داكف 

كمف األميات مف تتشائـ كتعتبر ذلؾ ابتبلء ليا في الدنيا  ،كحكمتو  كتعتبر طفميا ىذا طريؽ ليا لمجنة

  .كتبدأ حياة قمقة كاألسريةفتكاجو الكثير مف الضغكط النفسية 

الذم يحدثو  السيئلؾ التأثير لدل أكلياء أمكر ذكم اإلعاقة عف ذ كالتشاـؤ  الضغكط النفسيةفتعبر 

أك يتسـ بو مف خصائص سمبية لدل الكالديف فيشير لدييـ ردكد فعؿ عقمية  ،كجكد طفؿ ذكم إعاقة

كما قد يعانكف مف  ،تعرضيـ لمتكتر كالضيؽ كالقمؽ كالحزف كاألسى ،أك عضكية غير مرغكبة كانفعالية

لتركيز فيما يقكمكف حكؿ دكف قدرتيـ عمى ابعض األعراض النفسية كالجسمية التي تستنفذ طاقاتيـ كت

 .( 2004،)البببلكم بو مف أعماؿ 
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ذكم متبلزمة داكف كالذيف يتميزكف عف غيرىـ مف المعاقيف في كثير مف  مف المعاقيف كمف ىؤالء 

 أبرزىاالتي قد يعانكف منيا كالتي مف  ةكالمشاكؿ الصحي كاألمراضاألمكر كمف أىميا تعدد اإلعاقات 

 ،)الخطيب كالحديدمط حياتية خاصة عمى األسرة كاألـ قد يتسبب في ضغك  التخمؼ العقمي كىك ما

1998). 

إف أميات أطفاؿ ذكم متبلزمة داكف يتكبدكف عبء كبير في رعاية ىؤالء األطفاؿ الذيف يعانكف مف 

كالتخفيؼ عف  ،االىتماـ بيف إلىالعديد مف المشاكؿ الصحية كمف اإلعاقة العقمية كىف بحاجة ماسة 

بحاجة  أنيـكما  ،كحثيف عمى مكاصمة طريقيف مع أطفاليف في رحمة التأىيؿ الشاقة كالطكيمة ،كاىميف

 .إلى زرع األمؿ في قمكبيـ في مستقبؿ أطفاليف ذكم اإلعاقة

ؼ عمى بلزمة داكف كالتعر لؤلـ الذم لدييا طفؿ مت بالصحة النفسية االىتماـ  أفلذا ترل الباحثة 

يعتبر مف الدراسات التي قد تساىـ في التغمب عمى الضغكطات النفسية التفاؤؿ كالتشاؤـ لدييا   درجات

   .كاالنفعاالت البلسكية لؤلـ كىك مما يؤدم رعاية كتأىيؿ أفضؿ لطفؿ ذكم إعاقة

 

 الدراسة مشكمة 8.2

األطفاؿ ذكم اإلعاقة الذىنية جزء مف المجتمع كىي ظاىرة معركفة عمى مد العصكر كال يكجد  يشكؿ

كجكدة كىذه الفئة ىي حالة جينية م متبلزمة داكف مجتمع يخمك مف ىذه الظاىرة كمف بيف ىؤالء فئة 

ذلؾ سينعكس عمى األسرة   أثارف كعندما يكلد طفؿ متبلزمة داكف  فإ ،لدل الطفؿ منذ حدكث الحمؿ

كلككف األـ ىي األقرب  كخصكصان األـ التي تقع عمييا مسؤكلية العناية بيذا الطفؿ كرعايتو ،ككؿ 

 .عكس عمى صحة الطفؿ كاألسرة بأكمميانت ف مشاعرىالطفميا فإ

ذكم متبلزمة  أمياتلدل  التفاؤؿ كالتشاؤـالدراسة لتعرؼ عمى مستكل  ذه ىمف خبلؿ   لذلؾ سعيت

لتعرؼ ىؿ كجكد  ، كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية داكف 
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ابف مف  ذكم متبلزمة داكف دكر في تفاؤؿ أك تشاؤـ األـ أك التفاؤؿ كالتشاؤـ كاحد لدل جميع أميات 

مشكمة كبناء عمى ما سبؽ فإف  ،الضفة الغربية  المكاتي ليس لدييف أبناء مف ذكم متبلزمة داكف

  :التالي الرئيسي الدراسة تتحدد بالسؤاؿ

واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من لدى أميات ذوي متالزمة داون  التفاؤل والتشاؤم درجةما 

 ذوي متالزمة داون في الضفة الغربية ؟

 

 اسئمة الدراسة  8.3

 :الفرعية التالية لتساؤالتامى ع في محاولة اإلجابة ةتتحدد مشكمة الدراس

ك كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم لدل أميات ذكم متبلزمة داكف التفاؤؿ  ما درجة (1

 متبلزمة داكف في الضفة الغربية ؟

لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم  التشاؤـرجة دما  (2

 ؟  متبلزمة داكف في الضفة الغربية

 :فرضيات الدراسة  8.4

التفاؤؿ كالتشاـؤ   درجة( في α ≥ 0.05) مستكل إحصائية عند ة تكجد فركؽ ذات دالل.  ال1

لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في 

 .يعزل لمتغير جنس األبف الضفة الغربية

التفاؤؿ كالتشاـؤ لدل  درجة( في α ≥ 0.05) مستكل إحصائية عند ةال تكجد فركؽ ذات دالل  .1

أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة 

 .الغربية يعزل لمتغير عمر األـ الحالي
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لدل  كالتشاؤـ التفاؤؿدرجة ( في α ≥ 0.05) مستكلإحصائية عند  ةال تكجد فركؽ ذات دالل .2

أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة 

 .الغربية يعزل لمتغير عمر األـ عند الكالدة

التفاؤؿ كالتشاؤـ  لدل  درجة( في α ≥ 0.05) مستكل إحصائية عند  ةال تكجد فركؽ ذات دالل .3

أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة 

 .الغربية يعزل لمتغير مستكل تعميـ األـ

لدل  كالتشاؤـ التفاؤؿ درجة( في α ≥ 0.05) مستكلإحصائية عند  ةال تكجد فركؽ ذات دالل .4

أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة 

   .الغربية يعزل لمتغير دخؿ األسرة

التفاؤؿ لدل أميات ذكم  درجةفي   (α ≥ 0.05) مستكل فركؽ ذات داللة إحصائية عند ال تكجد .5

 .متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

التشاـؤ لدل أميات  درجةفي (  α ≥ 0.05) مستكلتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  ال  .6

 . ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

 الدراسة  أىداف 8.5

  :ىدفت الدراسة إلى

التعرؼ عمى درجة التفاؤؿ كالتشاـؤ لدل أميات ذكم متبلزمة داكف  كأميات المكاتي ليس   (1

 لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف  في الضفة الغربية ؟

كأميات األبناء ذكم متبلزمة داكف  أمياتلدل  التفاؤؿ كالتشاؤـبيف  فركؽال الكشؼ عف (2

ـ الحالي  كعمر األـ عند الكالدة كمستكل الضفة الغربية تعزل لمتغير عمر األفي األسكياء 

 .تعميـ األـ كدخؿ األسرة كجنس األبف
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  :أىمية الدراسة 8.6

 :األىمية النظرية :اوالً 

ذكم متبلزمة داكف خصكصا في  ألميات التفاؤؿ كالتشاـؤقمة الدراسات التي تناكلت مكضكع  (1

 .كذلؾ حسب عمـ الباحثة  البيئة الفمسطينية

الدراسة فئة ميمة مف أميات ذكم متبلزمة داكف الذيف بحاجة إلى عناية كرعاية كدعـ  تناكلت  (2

   .كمساندة خاصة

كما يحدثو مف آثار سمبية عمى السمكؾ كاألداء لدل أميات ذكم متبلزمة لتشاؤـ الدراسة ا تناكلت  (3

 .داكف 

في العمؿ مع ذكم  الباحثة مجمكعة مف التكصيات كالنتائج العممية كالعممية لمميتميف قدمت (4

 .متبلزمة داكف  كأمياتيـ 

 :األىمية التطبيقية :ثانياً 

 إف التعرؼ عمى ما تعانيو عينة الدراسة مف مشاعر سمبية ربما يساعد في تكجيو نظر (1

 .في المجتمع كالمؤسسات الميتمة لمحاكلة التغمب عمى أسباب تمؾ المعاناة يفالمسؤكل

إرشادية لتخفيؼ  تفيد األخصائييف النفسييف كاالجتماعييف في عمؿ برامج  نتائج الدراسة  (2

 درجةالتي تؤدم لرفع  كرفع مستكل الصحة النفسية التي تؤدم لمتشاؤـ الضغكط النفسية

 .ذكم متبلزمة داكف أمياتلدل  التفاؤؿ

 ةذكم متبلزمة داكف  في التعرؼ عمى أكثر الطرؽ استخداما في مكاجي أمياتتساعد ىذه الدراسة  (3

 .مف اجؿ التقميؿ مف أثرىا عمييـالتي تؤدم لمتشاـؤ  الضغكطات النفسية

المكاتي ليس  كاألمياتذكم متبلزمة داكف  أمياتتقدـ بيانات كافية حكؿ التشاؤـ كالتفاؤؿ لدل  (4

 .لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية
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 الدراسة محددات 8.7

 .( 2015 - 2014عاـ ) الدراسة في  إجراء تـ  المحددات الزمنية: .1

 .بيت لحـ(  ،راـ اهلل ،أريحافي الضفة الغربية )الدراسة  إجراء تمتالمحددات المكانية:  .2

مف  ذكم  أبناءليس لدييـ   كأميات ،ذكم متبلزمة داكف أمياتعينة مف  المحددات البشرية: .3

    .متبلزمة داكف 

 –التشاؤـ  –تقتصر الدراسة عمى المفاىيـ التي تحددىا الدراسة )التفاؤؿ  : المحدد المكضكعي .4

 .األميات ( –متبلزمة داكف 

 .القائمة العربية لمتفاؤؿ كالتشاـؤ / إعداد أحمد عبد الخالؽ :المحددات اإلجرائية .5
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 :مصطمحات الدراسة 8.8

 :Optimismالتفاؤل  -

لى كيرنك إ ،كينتظر حدكث الخير ،" نظره استبشار نحك المستقبؿ تجعؿ الفرد يتكقع األفضؿ
 .( 1996 ،)عبد الخالؽالنجاح كيتبعد ما خبل ذلؾ " 

ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ىي الدرجة التي حصمت عمييا أميات  :التعريؼ اإلجرائي -
في المقياس المستخدـ في الدراسة الحالية المككف مف  ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف 

 .70بدرجة بند لقياسو   15
 :Pessimismالتشاؤم  -

 ،كيتكقع الشر كالفشؿ كخيبة األمؿتكقع سمبي لؤلحداث القادمة يجعؿ الفرد ينتظر حدكث األسكأ 
 .(1996 ،)عبد الخالؽ  كيستبعد ماعدا ذلؾ إلى حد بعيد 

ت عمييا أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات ىي الدرجة التي حصم :التعريؼ اإلجرائي -
في المقياس المستخدـ في الدراسة الحالية   المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف 

 .75بدرجة  بند لقياسو 15المككف مف 
  :sMotherاأليهبث  -

كتقع عمييف  ،أبف مف ذكم متبلزمة داكف أك أبف ليس لديو متبلزمة داكف ىف المكاتي لدييف
 .مسؤكلية كرعاية ىذا األبف

 :((DS  متالزمة داون -
نتيجة اختبلؿ في تقسيـ الخمية كيككف  (21)ىك شذكذ خمقي مركب كشائع في الكرمكسـك  

لتعرؼ عميو ألكؿ مرة ككصفو عف طريؽ الطبيب جكف النجدكف اكقد تـ  ،مصاحب لتخمؼ عقمي
 . John Langdon down  (Braitser & Winter ,1996) داكف 

 *التعريف اإلجرائي 
الصفات الجسمية كالعقمية  أكالذيف ثبت الفحص الجيني   األطفاؿ  :ايإنتعرفيا الباحثة عمى  -

 .الحالةمصابيف بيذه  أنيـ لؤلطفاؿالمميزة 
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 والدراسات السابقةطار النظري اإل: الفصل الثاني

 

 

 .اإلطار النظري 1.2

 :الدراسات السابقة 2.2

 .واألجنبية التي تناولت التفاؤل والتشاؤم الدراسات العربية 1.2.2

 .التي تناولت متالزمة داون األجنبيةالعربية و الدراسات  2.2.2

 .التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2.2
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 الفصل الثاني

______________________________________________________ 

 والدراسات السابقة النظري اإلطار

 

  :النظري اإلطار 8.2

 )المحور األول ( 

  Optimism –Pessimismمفيوم التفاؤل والتشاؤم  1.1.2

 نظرة عن التفاؤل والتشاؤم  1.1.1.2

التفاؤؿ كالتشاؤـ عمى اىتماـ كثير مف الباحثيف نظرا الرتباط ىاتيف السمتيف بالصحة تستحكذ دراسة 

 ،فقد أكدت مختمؼ النظريات عمى ارتباط التفاؤؿ بالسعادة كالصحة كالمثابرة كاإلنجاز  ،النفسية لمفرد

 كالنظرة اإليجابية لمحياة في حيف  يرتبط التشاؤـ باليأس كالفشؿ كالمرض كالنظرة السمبية لمحياة )عبد

 .( 2003 ،الخالؽ كآخركف

التفاؤؿ  ،الفأؿ :فيقاؿ ،كتسيؿ اليمزة ،ىك قكؿ أك فعؿ يستبشر بو ،ف فأؿم :لغويًا  التفاؤليعرف 

أك  ،يا سالـ :أف يككف الرجؿ مريضان فيسمع اآلخر يقكؿ :الفأؿ :كقاؿ ابف السكيت .التيمف بو :بالشيء

كيتكجو لو في ظنو كما سمع انو  ،تفألت بكذا :فيقكؿ ،يا كاجد :يككف طالب ضالة فيسمع اآلخر يقكؿ

 .كيستعمؿ في الخير كالشر .ال ضير عميؾ :كيقاؿ ال فأؿ عميؾ .سيجد ضالتو أك ،سيبرئو مف مرضو

 .د. ت( ،كالتفاؤؿ ضد التشاؤـ )الفيركز أبادم ،كالفأؿ ضد الطيرة
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التفاؤؿ  صفة تجعؿ تكقعات الفرد كتكجياتو إيجابية نحك  أف ( 2000) لمعطيايرل مخيمر كعبد 

تقبؿ أكثر إشراقان كيحدكه األمؿ في مس ،كيستمتع بالحاضر ،يستبشر بالخير فييا ،الحياة بصفة عامة

 .كأحسف حاالن 

فيك شائـ كتشاؤـ  ،لرجؿ قكمو أم جار عمييـ الشؤـاىك الشأـ  كشأـ  ،مف شأـ :لغوياً  التشاؤمويعرف 

كىذا استخداـ  ،كالمتشائـ المتطير، مف يسيء الظف بالحياة .كترقب الشر ،باألمر تطير بو كعده شؤمان 

 .د. ت( ،محدث )ابف منكر

 كباألفكارف التنبؤ بالمستقبؿ كمف خبللو يمك اإلنسافساسيان لبقاء أالتفاؤؿ عامبلن كفي سياؽ اخر يعتبر 

المحددة كطرؽ التغمب  أىدافيـكما كيساعد األفراد عمى فيـ  كاالقتصادم االجتماعيالخاصة بالتطكر 

فيككف فيو الفرد قد حصر جميع أفكاره ككجييا في  ـأما التشاؤ  ،عمى الصعكبات التي تكاجييـ 

كىذا قد يدفع  ،ذلؾ فييا ) الجانب السمبي( إال لكال ير التي قد تحدث لو  لؤلحداثالجكانب السمبية 

 . األحداثبالفرد أك يجعمو في حالة مف التأىب لمكاجية تمؾ 

 Tiger 1979) Smith 1983  &)  

 : إلىأف التشاؤـ يمكف أف يساعد الفرد أك يدفع بو  Showers & Ruben 1990) ) كيرل شاكرز 

كىذا يعتبر بطبيعة الحاؿ ىدفان لحماية  ،السيئة األحداثتييئتو لمكاجية  إعداده )الفرد( أك .1

 الذات. 

كىذا ما  ،السيئة األحداثيزيد مف محاكالت) الفرد( أدائو لمعمؿ لكي يؤديو بشكؿ جيد ليتفادل   .2

  .يسمى بالتشاـؤ الدفاعي

:                                                                                          إلىكبير بيف الباحثيف في النظر  اختبلؼكما كىناؾ           العبلقة بيف مفيكمي التفاؤؿ كالتشاـؤ

أكليما: أف التفاؤؿ كالتشاؤـ سمتاف مستقمتاف نسبيان كلكنيما مرتبطتاف في نفس الكقت، أم أف 

فالفرد  ،يجمع بيف مختمؼ الدرجات عمى السمة الكاحدة لكؿ سمة متصؿ مستقؿ استقبلالن نسبيان 
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، ككؿ سمة ىنا تعد بشكؿ  لو مكقع عمى متصؿ التفاؤؿ مستقؿ عف مركزه عمى متصؿ التشاـؤ

تبدأ مف أقؿ درجة عمى التفاؤؿ )قد تككف صفران( إلى   ،unipolarأحادية القطب  –مستقؿ 

             (.2003،)األنصارم لمتشاـؤ  بالنسبةأقصى درجة، ك يتكرر األمر ذاتو مستقبلن  

أم أف متصؿ ىذه السمة ،(Bipolar)ثانييما: أف التفاؤؿ ك التشاؤـ سمة كاحدة, لكنيا ثنائية القطب 

ليا قطبػاف متقاببلف متضػاداف، لكؿ فرد مركز كاحد عميو، بحيث يقع بيف التفاؤؿ المتطػرؼ ك التشاـؤ 

كاحد بصكرة عامة ال يمكف أف يككف مثبلن متفائبلن جدان أك متشائمان الشديد،  ك يتضمف ذلؾ أف الفرد ال

)عبد   كاءاالنط ،كىك األمر ذاتو في سمة االنبساطيث أف لو درجة كاحدة عمى المتصؿ جدان، ح

 .( 1996 ،الخالؽ

 

 :سمة التفاؤل والتشاؤم  2.1.1.2

نتيجة بعض  األحياففقد نراه مسركران متفائبلن في بعض  ،ألخرالكاحد مف حيف  اإلنسافيختمؼ سمكؾ 

كفي أحياف أخرل تتغمب عميو نزعة حدكث الشر فيككف   .التصكرات التي تكحي لو بحدكث الخير

ىذه الحاالت قد تتكرر في مكاقؼ مختمفة لدل البعض حتى تصبح سمة يكصؼ بيا  ،بذلؾ متشائـ

كيتكقع حدكث الخير  باألمؿعندما يككف مميء  فائؿمتكيمكف القكؿ عف شخص ما أنو  ،ذلؾ الفرد

كمف خبلؿ ىذه الصفات التي يحمميا فأنو بذلؾ يتميز بسمة  ،دائما كنظرتو لممستقبؿ نظرة تفاؤلية

كعمى العكس مف ذلؾ نرل أخر مميء باليأس كالحزف يتكقع حدكث الشر لو في أم لحظة  ،التفاؤؿ

فكؿ  ،كمظمـ كبذلؾ تككف نظرتو لممستقبؿ نظرة تشاؤمية كيعتقد أف ما سيأتي بو المستقبؿ ىك سيء

  .إنو يحمؿ سمة التشاؤـ إلىىذه الصفات تشير 

كلمسمة مؤشرات   ،ص عف غيره كتككف ذات ثبات نسبيفالسمة ىي صفة أك خاصية تميز الشخ

تي تدؿ ففي حياتنا اليكمية مثبلن نبلحظ كثيران مف ىذه المؤشرات ال ،نكعية صغرل عديدة تدؿ عمييا
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كغالبان ما  مف خبلؿ تمسكيـ  بأشياء أك أفعاؿ  يعتقدكف بيا األفرادالتشاؤـ لدل بعض  عمى التفاؤؿ أك

 (.  1998 ،)االنصارم  تككف بدكف مبرر عممي

                                        :المتفائميف ىي لؤلشخاصثبلث سمككيات  Aspinwal( 2001 اسبينكاؿ) كلقد بيف

كنجاح أكبر مف المتشائميف.                                   بايجابيةالسمبية  كاألحداث.التعامؿ مع المكاقؼ 1

.معالجة المكاقؼ كالمعمكمات تككف بمركنة أكبر.                                                             2

مكقؼ كحؿ كالميارات لمكاجية ال اإلجرائيةتمفكا عف المتشائميف مف ناحية تطكير المعمكمات .يخ3

                         .(  2009) بالبيد المشكبلت التي تكاجييـ 

بالناحية                      أىتـفمنيـ مف  ،عمماء نفس الشخصية حكؿ تصنيفاتيـ لمشخصية اختمؼ كقد 

 ،الممفاكم، الصفراكم ،)الدمكم األربعة لؤلنماطكمف أشيرىـ ىك تصنيؼ أبك قراط  ،الجسمية

الدائـ في  كاألمؿفالنمط الدمكم يمثؿ التفاؤؿ كيتميز بالمرح  ،اإلنسافالسكداكم( كذلؾ تبعان لكيمياء دـ 

جاؼ في أما النمط الممفاكم فيميز الشخص بأنو بارد في طباعو  ،مستقبؿ زاىر إلىالحياة كالتطمع 

أما النمط السكداكم فيك  ،النمط الصفراكم يتميز الشخص فيو بأنو حاد الطبع متقمب المزاج ،تعاممو

                                                                                                          .الحياة كالمستقبؿ نظرة سكداكية أم يسكدىا التشاؤـ إلىالحزف كتككف نظرتو  إلىشخص مياؿ 

 خبلؿ الخمسة سنكات أما فركيد فيرل بأف الطفؿ يمر في حياتو بسمسمة  مف مراحؿ النمك المتكاصمة

نكعيف مف الشخصية ىما الشخصية  إلىيمكف أف تشير  (األكلىالمرحمة فيذه المرحمة  ) ،األكلى

فالطفؿ الذم  ،كف فيما بعد شخص يتميز بالتفاؤؿكالشرب( كالتي تك األكؿالزائد )  اإلشباعالفمية ذات 

أما الشخصية  ،اآلخريفيشبع في طفكلتو بشكؿ مفرط سيككف عرضو لمتفاؤؿ المفرط كاالعتماد عمى 

الفمية ذات المذة الفمية المحبطة  فيذه الشخصية تتميز بسمكؾ يختمؼ عف الشخصية في الحالة 

ى إثارة الجدؿ كالخبلؼ كالكره كالعداء أم يتميز بالتشاؤـ ) إذ إنيا تتميز بسمكؾ يميؿ دائمان ال األكلى

  .( 2009عرفات 
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فقد صنفكا الشخصية عمى أساس مجمكعة  (1966)ككاتؿ  ،( 1952) كجيمفكرد ،(1960 ) أما أيزنؾ

الطباع (، فالنمط  ،المزاج ،) الكجداف اإلنسانيمف العكامؿ كالتي تعتبر أساسية بالنسبة لمسمكؾ 

                                                                                                                          .(1998 ،)األنصارم ؤؿ كالنمط العصابي يمثؿ التشاؤـيمثؿ التفااالنبساطي 

كما كأكد عمماء االنثركبكلكجيا أف لمكراثة أثران كبيران في التفاؤؿ الفمي ) المتمثؿ في غزارة الرضاعة  

فالتفاؤؿ بشكؿ عاـ قد   ،كالفطاـ المتأخر( كالتشاؤـ الفمي ) المتمثؿ في قمة الرضاعة كالفطاـ المبكر(

أ مف ضعؼ النشاط كضعؼ القكة أما التشاؤـ فقد ينش ،ينشأ عف نشاط كقكة الفرد العقمية كالعصبية

قد بينت  األمريكيةكمف دراسة لفريؽ عممي في جامعة ستانفكرد   ،العصبية ككىف في الرقابة العقمية 

أف ىناؾ بعض التغيرات في طريقة عمؿ الدماغ يمكف مف خبلليا الفصؿ بيف الشخصية المتفائمة 

 42ك  19ساء تراكحت أعمارىف بيف كذلؾ مف خبلؿ دراسة لمجمكعة مف الن ،كالشخصية المتشائمة

تضـ النساء المتفائبلت كالمجمكعة  األكلىالمجمكعة  ،مجمكعتيف إلىفقد قسمت ىذه المجمكعة  ،سنة

كقد عرض العمماء عمى المجمكعتيف صكران لمشاىد  ،الثانية النساء المتشائمات كالعصبيات القمقات

ء بقياس نشاط النساء في عدة أماكف مف محزنة كعند العرض قاـ العمما ألحداثمفرحة كصكران 

) الصكر المفرحة ( أف النشاط كقكة االستجابة عند النساء  األكؿفبلحظكا عند العرض  ،الدماغ

بينما الحظكا اف في أدمغة النساء  ،المتفائبلت كانت أقكل مما لدل النساء القمقات المتشائمات

النساء المتفائبلت عند عرض الصكر المحزنة   المتشائمات  نشاطان غير عادم غير مكجكد في أدمغة

  .( 9001)عرفات 

 :لقد ارتبط بمفيكمي التفاؤؿ كالتشاؤـ مفاىيـ أخرل فرعية منيا

عرفو تايمكر كبراكف انو " ىك شعكر   :( Unrealistic optimism ) التفاؤؿ غير الكاقعي - أ

 إلىالفرد بقدرتو عمى التفاؤؿ إزاء األحداث دكف مبررات منطقية أك كقائع أك مظاىر تؤدم 

كبالتالي يصبح الفرد في  ،مما قد يتسبب أحيانان في حدكث النتائج  غير المتكقعة ،ىذا الشعكر
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 .(8991,  األنصارم)   قمة اإلحباط مما قد يعرضو لممخاطر كاإلصابة باألمراض"

التشاؤـ غير  أفذكر األنصارم  :(Unrealistic  Pessimism)التشاؤـ غير الكاقعي  - ب

ك مرض مستعص  ،يصبح ضحية لحادث أفأف يكاجو كؿ فرد حتمان خطران في  :الكاقعي ىك

  .أك غير ذلؾ ،زلزاؿ أك ،طكفاف أك ،غير قابؿ لمشفاء

التكقع السيئ لؤلحداث  إلىكىك نزعة الفرد  :(Devensive Pessimism)التشاـؤ الدفاعي   - ت

 .(8241 ،)بخارم كيتخذ مكقؼ المدافع عف التشاـؤ  ،المستقبمية

التكقع السمبي لؤلحداث المستقبمية عمى الرغـ مف  إلى األفرادعمى انو نزعة عند  أيضان كيعرؼ 

الدفاع عف كىـ دائما يتخذكف مكقؼ  ،كاف جيدان في مكاجية الحدث في الماضي أدائيـ أفمعرفة 

 .(2005 ،)محمكد التشاـؤ 

 :كيتصؼ اإلنساف المتشائـ بالصفات التالية

 .الضعؼ كالفتكر كالتداعي .8

 .ألنو يضع نصب عينيو الفشؿ ،اإلخفاؽ كالفشؿ .4

 .الحقد كحب اإليذاء .3

 .مراقبة الناس بالمنظار األسكد .2

 .(8991 ،)الخجؿ كالتشاؤـ لنقص ألنو خجكؿ كيشعر با،كاالنطكاء كاالنزكاءالتردد  .5

  :وغربي التفاؤل والتشاؤم من منظور إسالمي 3.1.1.2

كحذر مف أثر التشاؤـ عمى  ،ألىمية التفاؤؿ في بناء الشخصية اإلنسانية الفعالة فقد دعا اإلسبلـ إليو

 ،)ال عدكل كال طيرة كيعجبني الفأؿ :قاؿ رسكؿ هلل صمى اهلل عميو كسمـ :بنية الذات فعف أنس قاؿ

 ،كالطيرة ىي التشاؤـ مف الشيء ما .الكممة الطيبة ( ركاه البخارم كمسمـ :كما الفأؿ ؟ قاؿ :كقالكا
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ذكرت الطيرة عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  :كألبي داككد بسند الصحيح عف عقبة بف عامر قاؿ

كال يرفع  أنتأحكـ ما يكره فميقؿ )الميـ ال يأتي بالحسنات إلى فإذا رأل  ،كال ترد مسممان  ،فقاؿ أحسُنيا

رسكؿ اهلل صمى اهلل  أف :كعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو .كال حكؿ كال قكة إال بؾ ( ،السيئات إال أنت

  .عميو كسمـ قاؿ: )ال عدكل كال ىامة كال نكء كال صفر( ركاه مسمـ

صمى هلل عميو كسمـ نيى عف الطيرة كالتطير كالتشاـؤ كيتضح مف األحاديث السابقة أف رسكؿ اهلل 

 .ق(1423 ،ككاف يحب الفأؿ الحسف كالكممة الطيبة )عبد الكىاب

ليس اإلعجاب بالفأؿ كمحبتو بالشيء مف الشرؾ بؿ ذلؾ إبانو عف مقتضى الطبيعة  :كقاؿ ابف القيـ

كاهلل تعالى جعؿ في غرائز الناس مف  ،كيبلئمياكمكجب الفطرة اإلنسانية التي تميؿ إلى ما يكافقيا 

 ،كاالستبشار كالسركر)الحنبمي االرتياحكجعؿ فييا  ،اإلعجاب بسماع االسـ الحسف كمحبتو كميميـ إليو

 .ق (1420

نما كاف صمى اهلل عميو كسمـ يعجبو الفأؿ :كقاؿ الحميمي  -تعالى –ألف التشاؤـ سكء الظف باهلل  ،كا 

  عمى كؿ حاؿ -تعالى –الظف باهلل كالمؤمف مأمكر بحسف الظف باهلل  كالتفاؤؿ حسف ،بغير سبب محقؽ

 .(2004 ،)آؿ الشيخ

ك أف  ،أف الخير يغمب الشر"  :قاؿ (Volteerالفيمسكؼ الفرنسي فكلتير )( أف 2006كأشار الحمك )

  ،كأف قميميف ىـ أكلئؾ الذيف يتمنكف المكت ،في كمية الشقاء في العالـكيبالغ  ،اإلنساف يحب الشككل

 . "إلى ما أطمؽ عمية  نصؼ التشاؤـكقد كصؿ فكلتير أخيران  ،ألف الحياة ليست سيئة إلى ىذا الحد

" ال تدع قمبؾ ينكسر في  :( قاؿTungتكنغ ) (  اف2004كفي نفس السياؽ تحدث جماؿ الديف )

 ءشرط أف نجر  ، شيء مستحيؿ في حضف الككفال ،كأنظر إلى العالـ بصدر رحب ،مخالب االآلـ

  .عمى ارتقاء القمة "

كلكننا نكاجو أيضان  ،كاقع الظركؼ الحالية كما نتكقعو في المستقبؿ ،" أننا نكاجو الكاقع :كككفي يقكؿ
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 جابية ليذه الظركؼ كالتكقعات " حقيقة أف لدينا قدرة الختيار االستجابة اإلي

  :لمتفاؤل والتشاؤمالتعريف السيكولوجي  4.1.1.2

  :عمى النحك اآلتي عرؼ مف الناحية النفسيةف ،يعرؼ التفاؤؿ كالتشاؤـ تعريفات متعددة

كمعناىا  (Optimus)( مشتؽ مف الكممة البلتينية Optimismفمصطمح التفاؤؿ في االنجميزية ) 

( Pessimum)مشتؽ مف الكممة البلتينية فيك ( Pessimismمصطمح التشاـؤ )أما  ،األفضؿ

 .(4002،كمعناىا األسكأ )الياشمي

 ،( أف التفاؤؿ ىك ميؿ إلى تبني كجية نظر مفعمة باألمؿWebsterكقد كرد في معجـ كبستر )

 .(8999 ،)حمداف كير في كؿ شيء سيقكد إلى األفضؿ كالتف

بطبيعتو  كىك ،كيعّرؼ التفاؤؿ أيضان عمى أنو ميؿ لتكقع أفضؿ النتائج الممكنة لؤلفعاؿ كاألحداث

 .(Huitt , 2005)األحداث تفضيبلن أك حتى أسكأىا  عكس التشاـؤ الذم ىك ميؿ لتكقع أقؿ

) ماالت السمبية لؤلحداث القادمة تركيز انتباه الفرد كحصر اىتمامو عمى االحت عرؼ عمى انوأما 

Showers ,1992  ). 

كأخذ الجانب  ،شيء أسكد قاتمان ف يرل بأف التشاـؤ نزعة اعتيادية في الذىف إلى رؤية كؿ كىناؾ م

 .(8992 ،)شرارة مع إىماؿ الجكانب اإليجابية  ،ءالسمبي مف كؿ شي

 )المحور الثاني ( 

 (DS)متالزمة داون   2.2.1

ك ىي مأخكذة مف كممة "لـز  إف كممة متبلزمة تعني مجمكعة مف األعراض أك العبلمات.  :المتالزمة

الشيء"أم إذا كجد كجدت رخاكة في العضبلت ك تفمطح في الكجو مع عيكب خمقية في القمب 

" أف يكجد صغر في  ذه األكصاؼ كميا ك ى صغر في اليديف.األذاف كخط كحيد في كؼ اليد ك فانو"يمـز

في أكثر مف طفؿ بنفس أك قريبة مف ىذه األعراض عرفت بأنيا متبلزمة ك أعطيت  مجتمعة إذا تكرر
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فنستطيع أف نقكؿ  المتبلزمة ىي في الحقيقة كممة رديفو لكممة "مرض" أك "حالة".ك   ليا اسـ مخصص.

  .( 2009،)السكيد" تجاكزان "مرض داكف" أك "حالة داكف

مف العبلمات ك األعراض المرضية التي تحدث معان مجتمعة كتعرؼ كعرفت أيضا بأنيا مجمكعة  

 .( Nicolosi et al. , 1989) بمرض أك أذل محدد كمعيف 

 :متالزمة داونمفيوم  1.2.1.2

نتيجة اختبلؿ في تقسيـ الخمية كيككف  (21)ىك شذكذ خمقي مركب كشائع في الكرمكسـك  -

لتعرؼ عميو ألكؿ مرة ككصفو عف طريؽ الطبيب جكف النجدكف اكقد تـ  ،مصاحب لتخمؼ عقمي

 . John Langdon down   (Braitser & Winter ,1996) داكف 

متبلزمة داكف عبارة عف مرض خمقي، أم أف المرض عند الطفؿ منذ الكالدة ك أف المرض كاف  -

ك  الكركمكسكمات(.)ك ىك ناتج عف زيادة في عدد الصبغات ، لديو منذ المحظة التي خمؽ فييا

تحمؿ ىذه الصبغات في داخميا  ،الصبغات ىي عبارة عف عصيات صغيرة داخؿ نكاة الخمية

ك ىذه  صبغو، (46) -ذكران كاف أك أنثى-فيحمؿ الشخص العادم تفاصيؿ كاممة لخمؽ اإلنساف.

ىذه .صبغيو( 46زكج أك  23فكؿ زكج فيو صبغتيف )أم الصبغات تأتي عمى شكؿ أزكاج،

( ال ُيعطى رقمان بؿ 23ف، بينما الزكج األخير)الزكجج مرقمة مف كاحد إلى أثنيف كعشريزكااأل

( مف أمو كالثبلثة كالعشركف 23يسمى الزكج المحّدد لمجنس، يرث اإلنساف نصؼ عدد الصبغات )

 .(2009،)السكيدالباقية مف أبيو 

ىي متبلزمة مف التخمؼ العقمي )مف بسيط إلى شديد( مرتبط بتعدد اإلعاقات الناتجة عف تكاجد  -

أكتشفيا العالـ  ،اإلنسافثبلث مرات بدالن مف مرتيف في بعض أك في جميع خبليا  21الكرمكسكـ 

 الكجو ،تتميز ىذه الحالة بتأخر عاـ في النمك ، J.L.Down (1828-1896) االنجميزم

أذف  ،بركز الشفة السفمى لمفـ ،فف العمكم بالعيفجصر الخيط الجمدم الذم يربط الق ،المسطح
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أصابع  ،أيدم كأقداـ مدببة ،لساف خشف كمشقؽ ،صغيرة دائرية مع تشكىات في األذف الخارجية

 .درجات متنكعة مف فقد السمع ككذلؾ اضطراب في عممية التخاطب ،قصيرة كاعكجاج بالبنصر

 (Nicolosi et al. , 1989)  

 :ن أسباب حدوث متالزمة داو  2.2.1.2

إف األسباب الحقيقية ك راء حدكث متبلزمة داكف غير معركفة، ك لذلؾ نحف نقكؿ لؾ أنؾ لـ تفعؿ أم 

شيء يمكف أف يؤدم لحدكث ىذه المتبلزمة. كما أنيا لـ تحدث بتركؾ أمران ميمان. كما انو لـ يكف 

اـ بالصحة أك التغذية أك المتابعة الطبية قبؿ أك خبلؿ الحمؿ. بمقدكرؾ منع حدكثيا عف طريؽ االلتز 

. إف تحدث متبلزمة داكف في جميع الشعكب كفي كؿ الطبقات االجتماعية كفي كؿ ببلد العالـ

غير معركؼ. ليس عند انقساـ الخمية  (21)األسباب الحقيقية التي أدت إلى زيادة الكركمكسكـ رقـ 

 .الغذاء كال أم مرض قد تصاب بو األـ أك األب قبؿ أك خبلؿ الحمؿىناؾ عبلقة بيف ىذا المرض ك 

ىناؾ عبلقة كاحدة فقط ثبتت عمميان كىي ارتباط ىذه المتبلزمة بعمر األـ. فكمما تقدمت المرأة بالعمر 

كلكف  ،سنة 35زاد احتماؿ كالدة طفؿ بمتبلزمة داكف، كيزداد االحتماؿ بشكؿ شديد إذا تعدت المرأة 

سنة ال يمدف أطفاال بمتبلزمة داكف، بؿ في الحقيقة إف  (35) ىذا ال يعني أف النساء األصغر مف

سنة كيعزل ذلؾ إلى عدد الكالدة  ( 35)اغمب أطفاؿ متبلزمة داكف كلدكا ألميات أعمارىف أقؿ مف 

ذا عرفنا أف ،.ان مقارنة بالنساء األكبر سن ( 35)بشكؿ عاـ أعمى لؤلميات البلتي أعمارىف أقؿ مف  كا 

المرأة معرضة في أم كقت ألف تمد طفبلن بمتبلزمة داكف فإف عدد )كليس نسبة( األطفاؿ بمتبلزمة 

 .( 2009،)السكيد ككف اكبر مف النساء األكبر سنان داكف لمنساء الصغيرات سكؼ ي

  :أنواع متالزمة داون 3.2.1.2

لكركمكسكمية لكؿ التركيبة ا حسبعمى  تصنؼ ،ثبلث مجمكعات إلىيمكف تصنيؼ متبلزمة داكف 

 مجمكعة:
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نتيجة كجكد ثبلثة  االضطرابيحدث ىذا  :(Tiresome21)حادي والعشريناللتثميث ا -

 لمصاب، كيمثؿ ىذا النكعابكؿ خمية مف خبليا جسـ  أثنيفبدالن مف ( 21)كركمكسكمات مف رقـ 

كىك كجكد خمؿ جيني في عممية االنقساـ   ،(2001)الركساف،  مف مرضى متبلزمة داكف (% 95)

السميـ لمزكج الكركمكسكمي األصمي في خمية  االنفصاؿما يعرؼ بفشؿ  أك(  Meiosisالمنصؼ )

( بدكف 21) ت( مما يعني بقاء زكج الكركمكسكماGuttman,1999المبيض أك خمية الخصية )

كعند حدكث اإلخصاب أك الحمؿ كتككيف خمية الجنيف )البكيضة المخصبة ( التي تنمك  ،انفصاؿ

( بدالن مف اثنيف في 21لتصبح جنينان محتكيان عمى ثبلثة كركمكسكمات في زكج الكركمكسكمات رقـ )

 إال ،كقد تكجد في حاالت أخرل األبكيف لدييـ التكزيع الطبيعي مف الكركمكسكمات ،جميع خبليا الجسـ

( 21) تالكركمكسكما( يحدث خمؿ في تكزيع Fertilized Eggأنو أثناء انشطار البكيضة المخصبة )

كحتى كقتنا  ىذا ال يكجد أم تعميؿ أك تفسير لحدكث ىذا الخمؿ كالفشؿ في عممية االنفصاؿ 

 .(1996)عزب، كمكسكمي أثناء مراحؿ االنقساـ الكر 

نسبة   :((Translocation  (21نمط الخطأ في موقع الكرموسوم ) أو لصبغياإللتصاق ا -

 ،(Chapman & Hesketh,2000%( مف مجمكع حاالت متبلزمة داكف )4شيكعو حكالي )

 التصاؽلداكف، كالذم يحدث عند الحاالت  المسببلكركمكسكمي ا االضطرابمف  خرآىك صنؼ ك 

تحدث   ،(1999)حبلكة، (  22أك  15، 14)بكركمكسكـ آخر مثؿ: (  21)لكركمكسكمات رقـ اأحد 

 ،بحيث ينتقؿ ىذا الكركمكسكـ إلى مكضع كركمكسكمي جديد ،(21ىذه العممية في قمة الكركمكسـك )

كخاصة أف ىذه  ،كلغاية اآلف ال يتكفر أم تفسير منطقي لذلؾ .مما يؤدم إلى حدكث ىذه الظاىرة

 ،(21نكع انتقاؿ الكرمكسكـ )طفاؿ الذيف لدييـ حيث كجد أف ثمث األ ،الحالة ال ترتبط بعمر األبكيف

حيث يككف لدييـ استعداد أكثر  ،لكف بدكف آثار جانبية ،يككف أحد الكالديف ىك الحامؿ ليذه المتبلزمة

األشخاص ذكم متبلزمة داكف مف ىذا النكع  أفكما  .مف غيرىـ إلنجاب أطفاؿ مف ذكم متبلزمة داكف
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)يكسؼ  ( 21مف نكع ثبلثي الكركمكسكمات )دييـ متبلزمة داكف الذيف لال يختمفكف عف األشخاص 

 .( 2002 ،بكرسكيك 

كؿ بالفسيفسائي ألف خبليا الجسـ تظير عمى ش ىذا النمط سمي :(Mosaic)الفسيفسائي  النمط  -

خبليا، اللنكع في كجكد خميط مف نكعيف مف ايتمثؿ ىذا حيث  ،(%2)تشكؿ  حدكثوفسيفساء كنسبو 

كركمكسكما،ن كذلؾ نتيجة كقكع خطأ ( 47 )لبعض اآلخر عمىاكركمكسكمان ك ( 46 )عمىتحكم بعضيا 

لذلؾ فإف األعراض  ،(1999لتمقيح )حمامي، األكلية بعد الخمية افي  إنفصاؿ  أحد إنقسامات 

إضافة  ،ككذلؾ فإف المعالـ الشكمية تككف ذات معالـ قميمة ،كالصفات التي تترافؽ مع النكعيف السابقيف 

كتتكفؽ األعراض عمى  ،ى أف التطكر الكظيفي ليذا النكع يككف الشكؿ أقرب إلى المدل الطبيعيإل

صابة خبليا ال ،قد تؤدم إصابة خبليا القمب مثبلن إلى اضطرابات قمبية ،نكعية الخبليا المصابة جمد كا 

 .( 2002 ،)يكسؼ ك بكرسكي إلى اضطرابات جمدية  كىكذا 

معدؿ الذكاء ألطفاؿ النمط الفسيفسائي أعمى بالمتكسط مف أطفاؿ النط  أفكتشير بعض الدراسات إلى 

كالمشي مف أطفاؿ النمط  في اكتساب الميارات الحركية مثؿ الحبك أسرع أنيـ أكثبلثي الكركمكسكمات 

 .(1996،)عزب الثبلثي 

 :صفات وخصائص ذوي متالزمة داون 4.2.1.2

 :الصفات والخصائص الجسمية -

بالتشابو مع كجكه سكاف شرقي آسيا، فمجرل العيف يتجو إلى أعمى، مع َتسُطح األنؼ، يتصؼ الكجو 

رتفاع سقؼ الفـ، كبركز المساف  متداد الجمد ليغطي الزاكية الداخمية لمعيف، مع صغر في حجـ الفـ، كا  كا 

كف أما محيط الرأس فيك ،كذلؾ يتصفكف بصغر في حجـ األذف التي تككف مثنية إلى الداخؿ  ،خارجو

ليديف، مع إعكجاج في إصبع البنصر، كاحتماؿ اح ُمؤخرتو،  إضافة إلى صغر حجـ صغيران مع تفمطُ 

 كجكد خط مستعرض باليد، أما العضبلت فيي رخكه في معظـ األحياف.
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كالخصي قد تغيب  إضافة إلى أف العضك التناسمي لمذكر الداكف غالبان ما يككف صغير الحجـ،

أما األنثى فقد تطمث كقد تحمؿ  ،ذكر عقيـاله أف الداكف جدير ذكر الف كذلؾ م ،(1996)القريطي، 

 (.1999)حمامي، 

 :الخصائص العقمية -

 يعاني  مصابي الداكف مف تخمؼ عقمي، يؤثر سمبيان عمى مقدرتيـ عمى التفكير، الفيـ كالتكاصؿ. 

 صاب الداكف مف صعكبة في مات كمعالجتيا، فمثبلن يعاني المفيظيركف مشاكؿ في دمج المعمك 

ر كممات ب عميو تذك، كذلؾ يصعاكتسبياالتفكير المجرد، كيككف مف الصعب عميو تعميـ معمكمة 

 (. 1999مكجبيا  )حمامي، عديدة قيمت لو كالتصرؼ ب

كمف ىنا فإف ىذه الفئة مف األفراد لدييا ُقصكر في القدرة عمى تكليد إستجابات كأفكار جديدة، مما 

بأف السمكؾ العفكم الصادر مف ىذه المجمكعة عمى األغمب محدكد كيمتاز  االستنتاجى يدفعنا إل

 (.2004بالتكرارية )الزريقات، 

كبالرغـ مف ىذه اإلعاقة  ،ينشأ الطفؿ ذكم متبلزمة داكف بإعاقة عقمية تختمؼ درجتيا مف طفؿ آلخر

يستطيع مصاب الداكف أف يتعمـ كاف يكتسب ميارات عديدة كاف يحافظ مع مركر الكقت عمى ما تعممو 

 (.1999)حمامي، 

 ،تنتج ىذه اإلعاقة العقمية عف خمؿ في الصبغيات التي تؤثر عمى كظائؼ المخ لدل مصاب الداكف

 إلى ثبلثة فئات: كنستطيع تقسيـ مستكل الذكاء لدل مصاب الداكف 

 (. 70 – 55كالتي يتراكح عامؿ ذكائيا مف )  :فئة اإلعاقة الخفيفة

 (. 55 – 40كالتي يتراكح عامؿ ذكائيا مف )  :فئة اإلعاقة المتكسطة

 (. 40 – 25كالتي يتراكح عامؿ ذكائيا مف )  :فئة اإلعاقة الشديدة
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خطيب ل) ا عاقتيـ خفيفة أك متكسطةذكره أف غالبية مرضى متبلزمة الداكف تككف إكمف الجدير 

 (2004 ،كالحديدم

  

 :واالجتماعية االنفعاليةالخصائص  -

لمرح ا ، يميؿ إلىككدكدان  فيك عادةن ما يككُف مسالمان كليس عدكانيان، لطيفان  الداكفلمصاب امكؾ حكؿ س

لبقاء ا ؿُيفضكما ك  .كالمداعبةلتقميد ايحب  جتماعيكاكذلؾ فيك نشيط  ،باألشياء كاالستمتاع كاالنشراح

 (.  2002)أحمد،  كاالنطبلؽلمفتكحة حبان لمحرية ا في األمكنة

 :داون متالزمة وشيوع حدوث نسبة 5.2.1.2 

 (CTGA)أظيرت نتائج بحكث  (2013عاـ ) في دراسة أجراىا المركز العربي لمدراسات الجينية  

Centre for Arab Genomic Studies    بمتبلزمة داكف  كباألخص  اإلصابةفي الكطف العربي ارتفاع

العربية المتحدة في دبي ىك  اإلماراتحيث بمغ معدؿ اإلصابة في  ،األرقاـ أعمىشيدت ست بمداف 

( كفي 554:1( كفي المممكة العربية السعكدية )546:1( كقطر )500:1( كسمطنة عماف )319:1)

 اإلصابةارتفاع  األبحاثحيث تعزك  ،(547:1عدؿ اإلصابة )فمسطيف بمغ م كأما ،(581:1الككيت )

في  (%56.3) حيث بمغ معدؿ زكاج األقارب األقاربفي البمداف العربية إلى عدة عكامؿ منيا زكاج 

مف ك  ،في قطر (%54-22ك)في المممكة العربية السعكدية  (%66.7-42.1)ك ،سمطنة عماف

عمر األـ التي تزيد مف خطر إنجاب طفؿ مف ذكم متبلزمة داكف في  زيادة األخرل  العكامؿ 

  .(400:1)( 35( ك في عمر يزيد عف) 1000:1كاقؿ تبمغ )( 30)عمر

عف قائمة طكيمة مف معدالت المضاعفات الخطيرة التي ترتبط مع  CTGA))ككشفت نتائج بحكث 

 التي تصاحبالمستكيات  أعمىالقمب المصاحبة لمتبلزمة داكف   أمراضىذا االضطراب حيث شكؿ 

في دراسات في مصر كالبحريف كالككيت  إليياكمف المضاعفات التي تـ التكصؿ  ،األقاربزكاج 
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كفمسطيف كقطر كلبناف ىي سرطاف الدـ الحاد كضعؼ االستجابات المناعية الخمكية )زيادة التعرض 

  حاجز القمب(، ككذلؾ غيرىا مف المضاعفات األخرلة )عيكب ك أمراض القمب الخمقيلمعدكل(، 

(CTGA ،2013 ). 

( تشير اإلحصائيات إلى أف اإلصابة المقدرة لمتبلزمة داكف WHOكحسب منظمة الصحة العالمية )

 ،ىناؾ كالدة حية كاحدة في جميع أنحاء العالـ( 100مف كؿ  1إلى  1000 )مف كؿ( 1 )ىي ما بيف

الذيف يعانكف مف ىذا االضطراب الصبغي،  طفؿ( 5000إلى  3000) مفيكلدكف  تقريبان عاـ كفي كؿ 

متبلزمة لدييـ أبناء مف ذكم لكاليات المتحدة األمريكية أسرة في ا( 250،000) كيعتقد أنو ىناؾ حكالي

 .( 2014 ،)منظمة الصحة العالمية داكف

  :تشخيص متالزمة داون  6.2.1.2

فحكصات مختمفة خبلؿ فترة الحمؿ مف اجؿ التحقؽ مف عدـ  بإجراء، بالتأكيدينصح الطبيب المعالج، 

الجنيف بمتبلزمة داكف )المغكلية(. ىنالؾ عدة فحكصات تصكير مختمفة يمكف الكشؼ عف  إصابة

نتائج ايجابية خاطئة،  أحياناتبيف  أف. لكف ىذه الفحكصات يمكف بكاسطتيامتبلزمة داكف )المغكلية( 

 الجنيف يعاني مف متبلزمة داكف، بينما ىك ليس كذلؾ في الكاقع. أفالفحص  يظير في أف أم

 كتشمؿ فحكصات التصكير:

 -فحكص دـ كتصكير فائؽ الصكت )تصكير بالمكجات فكؽ الصكتية / اكلتراساكند  (1

Ultrasound ( في نياية الثمث االكؿ )نياية الشير الثالث( مف الحمؿ. يحاكؿ فحص التصكير

كشؼ عف تكثػؼ في منطقة الرقبة في جسـ الجنيف. كيدعي ىذا الفحص"الفحص فائؽ الصكت ال

(، الذم Nuchal translucency screeningالكشفي لمشفافية القفكية )خمؼ الرقبة( لمجنيف" )

 يرمز لكجكد متبلزمة داكف. ىذا الفحص ليس متكفرا دائما كفي جميع الحاالت.
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 AFP - Alpha -ركتيف الجنيني فحص دـ يدعى فحص زالؿ الجنيف )فحص الب  (2

Fetoprotein test ،)فمف خبلؿ قياس   ،فحص رباعي يجرل في الثمث الثاني مف الحمؿ أك

الجنيف بمتبلزمة  إصابةالحامؿ(، يمكف تقدير احتماالت  المرأة) األـلبعض المركبات في دـ 

 .(2014،)كيب طب لدل الجنيف أخرلالكشؼ عف مشاكؿ  أكداكف، 

شكككا بشاف احتماؿ  أكالحامؿ تثير لدييا قمقا  لممرأة أجريتكانت نتائج بعض الفحكص التي  إذا

فحص الكركمكزكمات  بإجراءيكصي  أفالطبيب المعالج  فبإمكافجنينيا بمتبلزمة داكف،  إصابة

(. ينطكم ىذا الفحص عمى خطكرة بنسبة مرتفعة مقارنة Karyotype –)فحص النمط النككم 

كاف الجنيف مصابا بمتبلزمة داكف  إذاقاطعة حكؿ السؤاؿ ما  إجابةلكنو يعطي  ،األخرلبالفحكصات 

 كيشمؿ فحص النمط النككم: ،ال أـ)المغكلية( 

 ( اخذ عينة مف الزغابات المشيمائيةChorionic villus sampling). 

 ( بزؿ السمى / بزؿ السائؿ االمنيكسيAmniocentesis). 

يستطيع الطبيب تشخيص متبلزمة داكف، بصكرة فكرية  ،المتبلزمة بعد الكالدة فقطتشخيص يتـ  كأحيانا

 تأكيدكمف اجؿ  ،الجسدم كمؤكدة تقريبا، اعتمادا عمى المظير الخارجي لممكلكد كعمى الفحص

 أسبكعيففحص دـ لممكلكد، تظير نتيجتو القاطعة الجازمة  خبلؿ  إجراءيتـ  ةالتشخيص بصكرة مكثكق

 .(2014 ،كيب طب)  سابيعأحتى ثبلثة 

  :لذوي متالزمة داون  اليرم المبكر والموت المبكر 7.2.1.2

 أمراضتظير إشارات التقدـ بالعمر كاليـر عمى كجكه ىؤالء األشخاص بشكؿ سريع فتغزك أجساميـ 

الشيخكخة مبكران كيطمؽ العديد مف األطباء الذيف يعالجكف حالة متبلزمة داكف اسـ متبلزمة العجز 

حيث يعانكف مبكران مف أمراض الدـ كالتياب المفاصؿ كتأكميا كأعراض الزىايمر إذ تشير  ،المبكر
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ـ بيا كـ أشارت دراسة قا ،%( منيـ يصابكف بيذا المرض  مبكران 50)  أفبعض اإلحصاءات إلى 

إلى أف جميع األشخاص ذكم متبلزمة داكف يصابكف بيذا الداء في عمر  1995دالتكف كآخركف 

ىذا %( في 11الطبيعية التي تصؿ إلى ) اإلصابةمقارنة بنسبة  أضعاؼ( 9( عامان كىي تعادؿ )60)

  .(Dalton et al.,1995)العمر لؤلشخاص العادييف

بكر لدل األطفاؿ ذكم متبلزمة داكف تكمف في الضمكر الذم كتشير الدراسات إلى أف أسباب اليـر الم

كما تظير اإلحصائيات أف نسبة  ،(Thymusيصيب الغدد داخؿ الجسـ كخاصة الغدة الزعترية )

 .(1994،)عيسكمالثاني%( منيـ ال يعيشكف حتى عاميـ 20)

 .(Crome & Strene ,1972)الجياز التنفسي أكؿ سبب لمكفاة كتشكؿ  اضطرابات 

كمع ذلؾ قد يعيش  .(2008 ،شاىيففإف نسبة كبيرة منيـ ال تصؿ سف البمكغ ) ،الذيف يعيشكف أما

 .(2002،)المجمكعة االستشارية لنظـ المعمكمات كاإلدارة( عامان 60-40ترة تتراكح مابيف )عدد منيـ ف

 :متالزمة داون ذوي وردود فعل اسر  الصعوباتالمشاعر و   8.2.1.2

   الصدمة النفسية -

فيك يصدـ ك تتكقؼ جميع أفكاره ك ال  ، ىذا ما يحدث لمكثير منا في لحظة تمقي الخبر المفاجئ

حساس بعد سماعؾ لمخبر الغير إنو أمر طبيعي أف تشعر بتبمد اإل ، يستطيع اف يتابع ما يقاؿ لو

لذم قد الحزف لقمبؾ اك  المخ لمنع كصكؿ المزيد مف األلـ إف ىذا اإلحساس حماية تمقائية مف  ،سار

ال :ينفطر مف شدة ما يعانيو مف ضغكط نفسية. في ىذه المرحمة قد تعتريؾ مشاعر نفسية مختمطة

 .تستطيع التركيز أك تتذكر كؿ ما قيؿ لؾ

 صحيحة يعتريؾ إحساس أف كؿ ما يقاؿ غير صحيح أك أنيـ يتحدثكف في أمكر ال يمكف أف تككف

تجد صعكبة في  اسكداد الدنيا أمامؾكاالكتئاب كمكجات مف البكاء كتبمد المشاعر. ك  يعتريؾ الحزف
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قد تحس انؾ في حمـ كئيب أك كابكس  ،النكـ كتضعؼ شييتؾ لؤلكؿ أك ال تيتـ بالذىاب إلى عممؾ

 .فضيع

 اإلنكار و الرفض -

داكف ك يقكؿ لعؿ في يبدأ يشكؾ فيما قيؿ لو فيحاكؿ أف يرفض )ينكر( ال شعكريا اف طفمو متبلزمة 

ك ىذه المرحمة مف اخطر المراحؿ إذا لـ .األمر لبس أك خطاء فالطفؿ يشبو كالديو أك احد أقاربو

تكضع األمكر في نصابيا الصحيح، فإنكار الكاقع قد يؤدم مثبل لرفض األسرة االستمرار في العبلج ك 

 .متابعة حالة الطفؿ مع األطباء

 األلم و الحرقة -

إذا ، لطبيب أكؿ مرة أف طفمؾ متبلزمة داكف فمف غير الطبيعي اف ال تشعر بالحزفعندما يخبرؾ ا

أنؾ تستطيع أف تتأقمـ استطعت أف تخرج ىذه المشاعر عف طريؽ السماح لعينؾ بأف تدمع، ستجد 

ليس ىناؾ عيب أك حرج مف أف تبكي فيذه إحدل الفطر التي فطرنا اهلل عمييا، كما أف  بشكؿ أفضؿ

العكس صحيح فمحاكلة إنكار ما تشعر ك  ما البعض يساعد عمى تجاكز الحزفف مع بعضيبكاء الزكجي

 .بو قد يجعؿ األمر أصعب عميكما مف الناحية النفسية

تحتاج بعض األسر أف تمر بمرحمة اإلحساس بفقد عزيز أك ترثي عمى الطفؿ الذم كانت تحمـ بو 

كؿ شيء في محمو ك في نصابو ك فميس ىناؾ غضاضة مف ذلؾ ك لكف عميكـ تذكر أف تضعكا 

 .ما أخطأكـ لـ يكف ليصيبكـ ك العمـ أف مع العسر يسراا أف ما أصابكـ لـ يكف ليخطئكـ ك تذكرك 

 الغضب -

قد  ”ا الذم فعمناه ليحدث لنا ىذا؟م“، ”لماذا حدث ىذا لنا؟” قد تتسأؿ بعض األسر مف باب الغضب

الج أك مف األسرة إلى األسرة إلى الطبيب المعيككف الغضب مكجو لمرجؿ مف زكجتو أك العكس أك مف 

ىذه المشاعر قد تكاجو أم شخص يمر بمكقؼ عصيب ك قد يككف أفضؿ طريؽ ك  ،رأم شخص آخ
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أسمكب لحميا ىك مناقشتيا مع صديقؾ أك شخص عزيز عميؾ أك مع احد األقارب الميتميف )ككالدؾ 

 .تثؽ بو أك كالدتؾ أك أخاؾ أك أختؾ ( أك مع طبيب ترتاح إليو ك

 الشعور بالذنب -

قد ال يمر الجميع بالشعكر بالذنب، ك لكف الكثير يحس بشيء مف ذلؾ. إف ىذا الشعكر أيضان ردة فعؿ 

طبيعية ك فطرية في اإلنساف ففي كثير مف األحياف ينظر اإلنساف إلى نفسو، ماذا عمؿ ك ما الذم قاـ 

ف الناحية العممية ك الطبية لـ يعرؼ السبب بو لكي يحدث لو ىذا األمر، كلكف عمينا أف نعرؼ أنو م

الحقيقي كراء حدكث متبلزمة داكف كما أف األدكية )ك يدخؿ في ذلؾ جميع المضادات الحيكية ك 

المسكنات( ك األشعة الصكتية ك األشعة السينية العادية ليست ىي السبب في حدكث متبلزمة داكف 

التي يقكـ بيا الزكجيف قبؿ أك خبلؿ الحمؿ. كما أف كذلؾ الحاؿ في الكثير مف التصرفات ك العادات 

 ،الحرص أك التفريط في المتابعة الطبية خبلؿ الحمؿ لـ تكف لتمنع أك تتسبب في حدكث متبلزمة داكف

كما أف لكـ الزكج مثبل أك الطبيب المعالج في التسبب في حدكثيا أيضا غير صحيح فمتبلزمة داكف 

  .تحدث تمقائيا

ذنب أك لـك اآلخريف شعكر طبيعي ك عمى حسب الخبرات السابقة لؤلسرة التي إف اإلحساس بال

كاجيتيا أمكر غير متكقعة مثؿ متبلزمة داكف فاف ىذا اإلحساس قد ال يختفي بالكامؿ ك لكف بالتأكيد 

 .يقؿ مع مركر الكقت

 الرضا و القبول -

 

نستطيع أف   بأسرع كقت لكيكىذه المرحمة األخيرة ك ىي المرحمة التي مف الميـ أف نصؿ إلييا 

تطمئف فييا النفس  التي بالشكؿ المبلئـ كىي المرحمةنفكر باتزاف كأف نخطط لحياة طفمنا ك لحياتنا 

 .( 2009 ،)السكيدأفضؿ ك تبدأ رعاية الطفؿ بشكؿ 
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بعض االستراتيجيات المقدمة لمتعامؿ مع ردكد الفعؿ النفسية ( 1998كقد أكرد الخطيب كالحديدم )

  :(1.2) كالتي يكضحيا الجدكؿ  ،المتكقع حدكثيا لآلباء كاألميات

 االستجابة المطموبة من األخصائيين ردود الفعل
 دعـ الكالديف كتفيـ عكاطفيما. الصدمة 
ال تكاجػػو الكالػػديف بالحقػػائؽ بشػػكؿ مباشػػر كلعػػؿ أفضػػؿ الطػػرؽ معيػػا إتاحػػة الفرصػػة ليػػا  النكراف 

األطفػػاؿ أآلخػػريف مػػف نفػس عمػػره سػػاعدىما عمػػى تقيػػيـ الكضػػع ليقارنػا أداء طفميمػػا بػػأداء 
بمكضكعية كلكف بطريقة لطيفة تتضمف تقديـ كصؼ أكلى كغير معقد لخصائص الطفؿ 
ال يػػػؤدم النكػػػراف إلػػػى  كحاجاتػػػو الميػػػـ ىػػػك أف يحصػػػؿ الطفػػػؿ عمػػػى الخػػػدمات البلزمػػػة كا 

 .حرمانو مف تمؾ الخدمات
 ف كعبر تعاطفؾ معيماقدـ المساعدة العممية لمكالدي الحداد 
ف إلػػػى جانػػػب اآلبػػػاء الػػػذيف يعبػػػركف عػػػف مخػػػاكفيـ زكدىػػػـ بالمعمكمػػػات الحقيقيػػػة عػػػف كػػػ الخجؿ 

 اإلعاقة كقد تككف مجمكعات اآلباء ذات فائدة كبيرة 
شػػػجع الكالػػػديف عمػػػى حضػػػكر النػػػدكات كالبػػػرامج التربكيػػػة تقبػػػؿ انفعاالتيمػػػا دكف أف تطمػػػؽ  اليأس 

 األحكاـ عمييما 
تقبؿ تعبير الكالديف عف الغضب ككجو غضبيما بطريقة صحيحة دعيما يعبراف عما فػي   الغضب

 داخميما تفيـ شعكرىما باإلحباط 
كجػػو الكالػػديف كقػػدـ ليمػػا اإلرشػػادات المناسػػبة كلعػػؿ أفضػػؿ الطػػرؽ كأكثرىػػا فائػػدة ىػػك أف  الرفض

 تتعامؿ مع الطفؿ إيجابيا كتركز عمى التحسف في أدائو 
دع الكالػػديف يشػػارككف فػػي تقػػديـ الخػػدمات لطفميمػػا كزكدىمػػا بالمعمكمػػات التػػي يحتاجػػاف  التكيؼ كالقبكؿ 

 .إلييا تتعامؿ مع طفميما بطريقة مناسبة
 (1998 ،) الخطيب كالحديدمالمصدر: 
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 :الدراسات السابقة 2.2

الكسائؿ التكنكلكجية أك  سكاء بعمؿ مسح مكتبي بكافة كسائؿ البحث العممي المتاحة  ةالباحثقامت 

 التفاؤؿ كالتشاـؤالدراسات السابقة التي عنيت بمكضكع الدراسة كىي  ةالباحث تتناكل حيث ،العادية 

 .كمتبلزمة داكف كأكلياء أمكر المعاقيف كأمياتيـ

  :التي تناولت التفاؤل والتشاؤم واألجنبية ربيةالدراسات الع 1.2.2

 :وعنوانيا ، ( 2012)  محيسن  دراسة

 .التفاؤل والتشاؤم لدى طمبة جامعة األقصى بغزة في ضوء بعض المتغيرات

شيكع التفاؤؿ كالتشاؤـ لدل طمبة جامعة األقصى بغزة، كعبلقتيما نسبة  إلىالتعرؼ  إلىىدفت الدراسة 

 ،مكاف السكف ،التخصص ،كدرجة اختبلؼ الفركؽ في التفاؤؿ كالتشاؤـ باختبلؼ الجنس ،بالتديف

كما إذا كاف التفاؤؿ كالتشاؤـ يمثبلف عامبلن كاحدان أـ عامميف  ،االنتماء التنظيمي ،الحالة االجتماعية

( مف طمبة جامعة األقصى بغزة 263عمى عينة مف )طبؽ مقياس سيمكماف لمتفاؤؿ كالتشاؤـ  ،مستقميف

 )بنسبةكالتشاؤـ  ،سطة% كتعد ىذه النسبة متك 60نتائج الدراسة عف شيكع التفاؤؿ بنسبة  أسفرتكقد 

كعدـ كجكد  ،كجدت عبلقة ايجابية بيف تفاؤؿ الطالب كدرجة التديفكما  ،كتعد دكف المتكسط( % 41

معسكر( ,  –مدينة  –إناث( أك لمكاف السكف )قرية  -فركؽ في التفاؤؿ كالتشاؤـ تعزل لمجنس )ذككر

طمبة التخصص األدبي أكثر  كأف المتزكجيف أقؿ تشاؤمان مف غير المتزكجيف  كما كشفت عف أف

ككجكد فركؽ دالة إحصائيان في التفاؤؿ تعزل لبلنتماء التنظيمي  ،تشاؤمان مف طمبة التخصص العممي

كعدـ تمايز التفاؤؿ  ،كالمنتميف لحركة فتح في التشاؤـ ،في التفاؤؿكلصالح المنتميف لبلتجاه اإلسبلمي 

    .عف التشاـؤ في عامؿ مستقؿ
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 :وعنوانيا ،م(2004) ،سالمةدراسة 

 العالقة بين التفاؤل والتشاؤم والتقدير الذاتي لألعراض الجسمية والنفسية.

ىدفت الدراسة إلى بحث العبلقة بيف كؿ مف التفاؤؿ كالتشاؤـ كالتقدير الذاتي لؤلعراض الجسمية 

( طالبان 125كتككنت عينة الدراسة مف ) ،كالنفسية لدل عينة مف طمبة كطالبات جامعة الككيت

( طالبة كقد استخدمت الباحثة القائمة العربية لمتفاؤؿ كالتشاؤـ إعداد عبد الخالؽ باإلضافة إلى 120ك)

ارتفاع درجات  إلىكأسفرت النتائج   ،قائمة األعراض الجسمية كالنفسية المقننة عربيان بكاسطة البحيرم

كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الجنسيف في  ،بالمقارنة بالذككر لدل اإلناث كالتشاؤـ االكتئاب

  .كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الجنسيف في الذىاف كفي العدائية ،أعراض المخاكؼ المرضية

  :وعُىاَهب ،Yetes , ( 2001&  Boman) اتسيدراسة  بومان و 

 .التفاؤل و التنبؤ بحجم العدائية لدى الطالب نحو المدرسة 

فحص دكر كؿ مف التفاؤؿ كالتشاؤـ في التنبؤ بحجـ العدائية التي يعبر عنيا الطبلب نحك  إلىىدفت 

، (سنة14-12 )أعمارىـ بيفطالبان كطالبة تراكحت  (102أجريت الدراسة عمى ) ،في بريطانيا المدرسة

كالتكقعات الشخصية لؤلحداث  ،تضمف النزكع لمتفاؤؿ كالتشاؤـ لدل الطبلبأجابكا عمى استخبار 

فاؤالن  كتكافقان كقد أظيرت النتائج أف اإلناث كف أكثر ت ،كالقمؽ كالعدائية نحك المدرسةالسمبية كاالكتئاب 

 .بان بالعدائيةكما ارتبط التفاؤؿ سم ،، كأف التفاؤؿ ارتبط ايجابيان بالدرجة المرتفعة في التكافؽمف الذككر

     :وعنوانيا ،( 2111)  دراسة المشعان

      .التفاؤل والتشاؤم وصحة الجسم

كلمتعرؼ عمى مدل تأثير كؿ مف التفاؤؿ كالتشاؤـ كالمزاج اإليجابي عمى صحة الجسـ،  تبيف أف 

ىناؾ تأثيرا كاضحان لمتفاؤؿ عمى صحة الجسـ، اذ انو يسرع عممية الشفاء في حالة المرض. أما 



32 

ـ، التشاؤـ كالذم يرتبط بالغضب كالعدكانية يتسبب في مشكبلت صحية عديدة منيا ارتفاع ضغط الد

كمرض الشرياف التاجي، كالسرطاف كما كيتسبب في انخفاض كؿ مف مستكل الصحة كالعمر المتكقع، 

فأجريت ىذه الدراسة ليذا الغرض   ،كبطيء الشفاء بعد إجراء العممية الجراحية ،كارتفاع معدؿ الكفاة

لمتفاؤؿ طبقت عمييـ القائمة العربية مف جامعة الككيت  طالب كطالبة (  147)عمى عينة مف 

كالتشاؤـ كمقياس تقدير الصحة العامة بفرعيو الصحة العامة كالصحة في العاـ األخير باإلضافة إلى 

 ،ارتباطات ايجابية دالة بيف )التفاؤؿ كالصحة( :قائمة األعراض كالشكاكم الجسمية ككانت النتيجة

الجسمية(، )التشاـؤ  كاألعراضرتباطات سمبية بيف) التفاؤؿ ا، ك )التشاؤـ كاألعراض الجسمية(

ثـ حممت معامبلت االرتباط المتبادلة بيف ىذه المتغيرات  .الجسمية( كاألعراضكالصحة(، )الصحة 

كتـ استخراج عامؿ ثنائي القطب يجمع بيف التفاؤؿ كالصحة  األساسيةتحميؤل عامميأ بطريقة المحاكر 

الجسمية كسمي ىذا  كاألعراضتشاؤـ ( الاألخركفي المقابؿ )القطب  األخيرالعامة كالصحة في العاـ 

.       العامؿ بعامؿ التفاؤؿ / التشاـؤ

   :وعنوانيا (8999)  رالخض دراسة 

  .الوظيفي واألداءالتفاؤل والتشاؤم 

الكظيفي، كقد يككف ىناؾ تأثير لكؿ  كاألداءمعرفة العبلقة بيف التفاؤؿ كالتشاـؤ  إلىتيدؼ الدراسة  

المستكل التعميمي( عمى ىذه المتغيرات كبينت الدراسة  ،مف العكامؿ) السف، الجنس، الحالة االجتماعية

كجكد عبلقة طردية بيف التفاؤؿ ككؿ مف ) الدراية  ،مكظفأ كمكظفة(  150 )التي طبقت عمى عينة مف

كجكد عبلقة  ( ككاف األداءباط، سدادة الرأم، التكجيو، ، االنضاإلنتاجبالعمؿ، جكدة العمؿ، معدؿ 

)المبادرة، التعاكف، القدرة عمى  إلى باإلضافةالسابقة  األداءعكسية بيف التشاؤـ ككؿ متغيرات 

التخطيط( كلـ يتبيف مف الدراسة أم فركؽ دالة بيف المتزكجيف كغير المتزكجيف كال كذلؾ بيف 

 التفاؤؿ كالتشاؤـ.  المستكيات المختمفة لمتعميـ في 
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  :(، وعنوانيا 8991) حمادة عبد المطيف و دراسة 

 .التفاؤل والتشاؤم وعالقتيما باألنبساط والعصابية

فقد  ،كالعصابية( االنبساطمعرفة عبلقة التفاؤؿ كالتشاؤـ ببعدم الشخصية )  ىدؼ الدراسة إلى 

طالب كطالبة بالتساكم كطبقت عمييـ القائمة العربية لمتفاؤؿ (  440 )استخدمت فييا عينة مف

المقياسيف الفرعييف لمعصابية كاألنبساط المشتقيف مف استخبار ايزنؾ لمشخصية  إلى باإلضافةكالتشاؤـ 

كتبيف مف الدراسة كجكد فركؽ دالة بيف الجنسيف بالنسبة لمتفاؤؿ ) لمذككر متكسط أعمى ( كلـ تظير 

كبيف التشاـؤ  ،كاالنبساطكبينت كجكد ارتباط ايجابي بيف التفاؤؿ  ،ـيف بالنسبة لمتشاؤ فركؽ بيف الجنس

                                                                                                                                                                         .ك بيف التفاؤؿ كالعصابية كاالنبساطكجكد ارتباط سمبي بيف التشاؤـ  ك ،كالعصابية

                                                                    :، وعنوانيا(8991 )عبد الخالقدراسة 

  .دراسة عاممية :وتالتفاؤل والتشاؤم وقمق الم

الدراسة عمى  أجريتكليذا  ،معرفة مدل االرتباط بيف التفاؤؿ كالتشاؤـ كقمؽ المكت إلىتيدؼ الدراسة 

ة لمتفاؤؿ ك بتطبيؽ نكعيف مف المقاييس عمى العينة ىما القائمة العربي ،طالب كطالبة( 410 )عينة مف

ككجكد   ،ارتباطات سالبة بيف التفاؤؿ كقمؽ المكتفقد تبيف كجكد  كالتشاؤـ كمقياس قمؽ المكت )تمبمر( 

                                                                                                                                                                                                                                   ارتباطات مكجبة دالة بيف التشاؤـ كقمؽ المكت.

   :(، وعنوانيا  8991)عبد الخالق دراسة 

   .التفاؤل والتشاؤم وعالقتيما بالصحة النفسية والسعادة

الصحة الجسمية  ،فحص العبلقة بيف التفاؤؿ كالتشاـؤ ككؿ مف الصحة النفسية إلىتيدؼ الدراسة 

كقد تـ استخداـ القائمة العربية لمتفاؤؿ كالتشاؤـ باالضافة الى ثبلثة  ،كالتقدير الذاتي لمشعكر بالسعادة

ككانت النتيجة إف االرتباط بيف كؿ مف التفاؤؿ كالتشاـؤ كالصحة الجسمية   ،مقاييس لمتقدير الذاتي
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ككجكد تقارب كبير جدان  ،صحة النفسية كسطكأف االرتباط بيف كؿ مف التفاؤؿ كالتشاؤـ كال ،ضعيؼ

 .بيف التفاؤؿ كالسعادة ككذلؾ بيف التشاـؤ كالتعاسة )عكس السعادة ( 

                                                             :وعُىاَهب ،    , .Peeters ,et al( 1997)بيترز و آخروٌ دراست 
                                                             .غير الواقعيعالقة العامل الثقافي بالتفاؤل 

كقد أجريت ىذه  ،في التفاؤؿ غير الكاقعي الثقافيةالتعرؼ عمى الفركؽ  إلىىدفت ىذه الدراسة    

 ،بمجيكي 331 ،بكلندم 210البكلندييف )  ،المغاربة ،عينة شباب مف البمجيكييف (89) الدراسة عمى 

كينشتايف  ، حيث طبؽ عمييـ مقياس(سنة  35ػ  ) 81مغربي ( ككانت أعمارىـ تتراكح ما بيف  844

 أفإذ  ،فقد بينت الدراسة عف كجكد فارؽ ثقافي في التفاؤؿ غير الكاقعي  ،لمتفاؤؿ غير الكاقعي

في  أما البمجيكييف فميـ معدؿ متكسط كأما المغربييف فميـ أقؿ معدؿ ،البكلندييف ليـ معدؿ عالي

 .التفاؤؿ 

 :وعنوانيا ،Marshall , et  al.,(  1992)   وآخروندراسة مارشال 

  .التفاؤل والتشاؤم والعوامل الخمسة لمشخصية

كىؿ إنيما سمتاف أـ  ،ككاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك التحقؽ مف بناء مفيكمي التفاؤؿ كالتشاؤـ

االنبساطية ككذلؾ الشعكر االيجابي  ،لمشخصية مثؿ العصابية األخرلكعبلقتيما بالعكامؿ  ،أبعاد

تيف مف طبلب الجامعة كقد طبقت ىذه الدراسة عمى عينتيف مستقم ،كالسمبي ) الجانب الكجداني (

طالب  (346)كالعينة الثانية بكاقع  ،طالب كطالبة (643)بكاقع  األكلىفكانت العينة  .األمريكية

عدة مقاييس ليذه الدراسة )مقياس  استخدمتكقد  .(سنة 90) ليحكا كبمتكسط أعمار ،كطالبة

مقياس اليأس لقياس  ،مقياس التفاؤؿ مف خبلؿ التكقع العاـ لمنجاح ،الشخصية كالتكجو نحك الحياة

أستخبار العكامؿ الخمسة الكبرل  باستخداـالتشاؤـ(، كقياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية 

قائمة  استخداـالتفتح( ككذلؾ  ،يقظة الضمير ،الطيبة ،العصابية ،)االنبساطية لمشخصية لقياس
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كقد تبيف مف النتائج أف التفاؤؿ كالتشاؤـ ىما عامبلف مستقبلف كمميزاف  ،الكجداف السمبي كااليجابي

أف التفاؤؿ ىك أحد جكانب االنبساطية كأف التشاؤـ ىك أحد سمات  ك ،لمشخصية األخرلعف العكامؿ 

أف التفاؤؿ كالتشاـؤ ك كالتشاـؤ بالكجداف السمبي  ارتباط التفاؤؿ بالكجداف االيجابي كجكدكبيف العصابية 

 .مف السمات المميزة لمشخصية

  :وعنوانيا ،Showers & Ruben (1990)  شاورز وروبن دراسة

 .عالقة التشاؤم باالكتئاب

يا عمى كذلؾ مف خبلؿ  تطبيق ىدؼ ىذه الدراسة ىك التمييز بيف التشاؤـ كاالكتئاب كالعبلقة بينيما 

.  أستخدـ في األمريكيةطالبة مف طبلب عمـ النفس جامعة ككلكمبيا  (78) عينة البحث المككنة مف

 ،االكتئاب ،االستعداد لمكاجية المكاقؼ ،التكقعات ،القمؽ ،المكقؼ اختيارىذه الدراسة مقياس لقياس ) 

يعاني أفراد العينة  أفالنتائج   أظيرتيؽ كبعد التطب ،التفاؤؿ كالتشاـؤ في المكاقؼ االجتماعية (

تجنب الكسائؿ المساعدة  إلىالميؿ  ليـ أفك  ،التكقعات السمبية ،القمؽ ،ئابالمتشائميف مف االكت

  .االستجابة لممكاقؼ االجتماعية لمتكيؼ أك

  :وعنوانيا ،Schier , et al., (1989)وآخرون شاير  دراسة

     .شفاء المرضى من جراحة الشريان التاجيأثر سمة التفاؤل في 

( 51البالغيف كالمتمثمة بعينة البحث كالمككنة مف ) األشخاصأجريت ىذه الدراسة عمى مجمكعة مف 

حيث كاف  ،األمريكيةرجبلن مريضان بأمراض الشرياف التاجي ػ قسـ أمراض القمب ػ مستشفى بيتسبكرج 

كتـ تطبيؽ مقياس التكجو نحك الحياة عمى   ،عامان  (50 ،48 )ىك تكسط أعمار المرضى أفراد العينةم

 ،إستراتيجية التكيؼ اختبار ،ككذلؾ مقياس ردكد الفعؿ لمجراحة ،أفراد العينة) لقياس سمة التفاؤؿ(

( كقد  MAACLمقياس جكدة الحياة ككذلؾ قائمة الصفات الكجدانية ) ،التكقع لبعض المكاقؼ اختبار

تفاؤالن كانكا أسرع لمشفاء بعد العممية الجراحية مف المرضى  األكثرى المرض أفكشفت الدراسة 
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تفاؤالن كانكا أسرع في ممارسة نشاطاتيـ كحياتيـ االعتيادية بعد إجراء  األكثرالمرضى  أف المتشائميف

     .العممية مف المرضى المتشائميف

 التي تناولت " متالزمة داون " العربية واألجنبية الدراسات 2.2.2

 :وعنوانيا ،(2010دراسة العرعير )

 .المتغيراتدراسة الصحة النفسية لدى أميات ذوي متالزمة داون في قطاع غزة وعالقتيا ببعض 

 قطاع في داكف متبلزمة ذكم أطفاؿ ألميات النفسية الصحة مستكل عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت 

 مف -الصحة النفسية استبانة ) الدراسة كعميو تـ تطبيؽ أدكات ،المتغيرات  ببعض عبلقاتيا ك غزة

 سمية إعداد مف استبانة التديف ك المدعة، إيماف إعداد مف -الزكاجي التكافؽ استبانة ك ،الباحث إعداد

  .461)مف  تككنت التي ك الدراسة عينة عمى( مكسى

غزة حيث   قطاع في داكف متبلزمة ذكم أطفاؿ ألميات النفسية الصحة مستكل ارتفاع كبينت النتائج

 البعد االجتماعي، البعد ،الجسماني البعد ،لركحي ا البعد ( يمي كما النفسية الصحة أبعاد ترتيب جاء

 ألميات عامة بصفة النفسية الصحة مستكل بيف  مكجبة عبلقة كجدكبينت  ،( العقمي البعد النفسي،

 دالة فركؽ تكجد الك  الديني االلتزاـ كذلؾ ك لدييف الزكاجي التكافؽ كمستكل داكف متبلزمة ذكم أطفاؿ

 بيف القرابة صمة ،األسرة في المعاقيف عدد المعاؽ، جنس متغير إلى تعزل إحصائيا داكف

 مستكل في يان إحصائ دالة فركؽ دك جكتبيف ك   .األـ تعميـ المعاؽ، الطفؿ كالدة عند األـ الزكجيف،عمر

 في المعاؽ ترتيب اإلعاقة، درجة متغير إلىتعزل  ف داك متبلزمة ذكم أميات لدل النفسية الصحة

 ككجكد ، األـ عمؿ الحالي، األـ عمر األسرة، في األبناء عدد لؤلسرة، االقتصادم المستكل ،األسرة

 إلى داكف تعزل متبلزمة ذكم أطفاؿ أميات لدل النفسية الصحة مستكل في إحصائيان  دالة فركؽ

  .التأىيؿ بخدمات االلتحاؽ مدة متغير
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  :وعنوانيا ،(2007 )،ابراىيم وعبد الحميد دراسة

 التشابو لميمة االسترجاع فى العاديين واألطفال داون متالزمة أفراد أداء بين لفروقا

 .المدى قصيرة الذاكرة فى المعنى عديمة والكممات الصوتى

 عمى االسترجاع فى العادييف متبلزمة داكف كاألطفاؿ أفراد أداء بيف الفركؽ تحديد إلى الدراسة ىدفت

 المفحكصيف مف كلقد طمب .المدل قصيرة الذاكرة فى المعنى عديمة كالكممات لصكتي  التشابو ميمة

 غير كممات مف عشر تتككف أخرل كقائمة صكتيان  متشابيو كممات عشر مف تتككف قائمة إعادة

 عديمة كممة أربعيف مف تتككف قائمة إعادة منيـ طمب قد أيضا ك ،مباشرة سماعيا بعدصكتيان  متشابيو

 الدراسة ككانت نتائج .مباشرة سماعيا بعد (مقطع لكؿ كممات عشر) مقاطع أربعة ذات المعنى

 المتشابية لمتشابية كغير الكممات استرجاع فى فركؽ كجد قد أنو الصكتى التشابو بميمة الخاصة

 أف كجد كما ،العينتيف لكبل بالنسبة الثانية استرجاع مف أصعب األكلى استرجاع إف حيث صكتيان 

 متبلزمة أفراد صكتيان مف المتشابية كغير المتشابية الكممات أفضؿ بصكرة استرجعكا العادييف األطفاؿ

 .داكف

 :وعنوانيا ،(2003العبري)  دراسة 

 عقمًيا  المتخمفين من بنظرائيم مقارنة داون متالزمة أطفال عند النمو مظاىر لبعض دراسة

 كمقارنة داكف، متبلزمة أطفاؿ لدل عقمينا المتخمؼ النمك مظاىر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

لى عقمينا، المتخمفيف مف نظرائيـ عند بمثيبلتيا المظاىر تمؾ  عند النمك مظاىر معدالت مقارنة كا 

لى داكف، متبلزمة أطفاؿ  ، ىؤالء عند كاإلناث  الذككر بيف المظاىر نفس في فركؽال  معرفة كا 

 ،(ىكيدم محمد .د / عبدالرحيـ فتحي .د.أ :تعريب األطفاؿ لنمك منسكتا مقياس الدراسة كاستخدمت

 أطفاؿ مف طفبلن  ( 60 ) منيا األكلى تضـ األطفاؿ، مف مجمكعتيف  مف الدراسة عينة كتككنت

 ) الثانية المجمكعة كتضـ شيكر(، 6 ك سنكات 7إلى شيكر 6 ك سنكات3 )  سف مف داكف متبلزمة



38 

 السعكدييف األطفاؿ مف كالمجمكعتاف العمرية، نفس المرحمة في عقمينا المتخمفيف نظرائيـ مف فبلن  ( 60

 دك كج التالية النتائج عف الدراسة كأسفرت .النيارية الخاصة لمرعاية االحتياجات ذكم بمراكز الممتحقيف

ف المتخمفيف عقمينا، مف كنظرائيـ داكف متبلزمة أطفاؿ بيف العاـ النمك مظير في إحصائينا دالة فركؽ  كا 

 ، داكف أطفاؿ متبلزمة لدل العاـ النمك بطء عمى يدؿ مما عقمينا المتخمفيف األطفاؿ لصالح الفركؽ ىذه

مظيرم  في عقمينا المتخمفيف مف كنظرائيـ داكف متبلزمة أطفاؿ بيف إحصائينا دالة فركؽ دك جكعدـ ك 

 في داكف متبلزمة أطفاؿ لصالح إحصائينا دالة فركؽ جكدكك  ،المكاقؼ كتفيـ كالمفاىيـ االستيعاب

 .كاالجتماعي الشخصي كالنمك النفس عمى االعتماد مظيرم

 متبلزمة أطفاؿ عند النمك مظاىر جميع في كاإلناث الذككر بيف إحصائينا دالة فركؽ دك كجكبينت عدـ 

 .داكف

 :(، وعنوانيا2003) وشاحي دراسة

 بأعرض المصابين لألطفال المختمفة النمو مجاالت بتحسين وعالقتو المبكر التدخل

 ارتقائية دراسة" داون متالزمة
 متبلزمة بأعراض المصابيف لؤلطفاؿ الذىني كالتنبيو المبكر التدخؿ برنامج تقييـ إلى الدراسة ىدفت

 كمنع األطفاؿ ليؤالء المختمفة النمك مجاالت تحسيف في البرنامج ىذا فاعمية مدل عمى كالتعرؼ داكف

 (10 بيف الزمنية أعمارىـ تتراكح كطفمة طفبلن   (90 )مف الدراسة عينة كتككنت الذىني، نمكىـ تدىكر

  (40)ضابطة طفؿ كطفمة كمجمكعة  (50 )تجريبية مجمكعتيف إلى مقسميف شيرنا 48) – شيكر

 .45- 70))بيف  ما لدييـ االجتماعي النضج معدؿ تراكح  حيثطفؿ كطفمة 

 النضج كمقياس ككاميركف لكايت الفكرية لمتربية بكرتج برنامج الباحث استخدـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ

 مف التقييـ تسجيؿ كاستمارة لمسرطاكم كاالقتصادم االجتماعي كمقياس المستكل لفاينبلند االجتماعي

 لمحصكؿ ) ت(كاختبار المعيارم كاالنحراؼ الحسابي المتكسط استخدـ الباحث كما الباحث، إعداد
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 تدىكر كمنع األطفاؿ ليؤالء المختمفة النمك مجاالت تحسيف في ىذا البرنامج أكدت كالتي النتائج عمى

 .الذىني نمكىـ

 :، وعنوانيا,.Berglund et al ( 2001) وآخرون  بيرجموند، دراسة 

 .واألطفال الطبيعيين داون بمتالزمة المصابين األطفال لدى المنطوقة المغة لميارات الوالدية التقارير
 األطفاؿ مف بمجمكعة داكف بمتبلزمة المصابيف األطفاؿ عند المنطكقة المغة مقارنة إلى الدراسة ىدفت

كالميارات العممية لمنحك  الكممات أداء كطريقة الفردية الفركؽ نحك النمك اتجاىات ككانت الطبيعييف

 5  -1بيف ) العمرية المرحمة في داكف بمتبلزمة المصابيف األطفاؿ مف(  330 )عمى عينة مف

 ،سنكات( 4ك2 )سنكات ك(  4ك1)بيف  العمرية المرحمة في الطبيعييف األطفاؿ مف(  336)ك ،سنكات(

مؿء  كتـ لمتكاصؿ المبكر النمك لمعرفة كالجمؿ لمكممات قكائـ عف عبارة مقاييس الدراسة كاستخدمت

 .المقارنة كعمؿ القكائـ ىذه

لمنحك  العممية الميارات في طفيؼ تأخر لدييـ داكف بمتبلزمة المصابيف األطفاؿ أف الدراسة كبينت

 .منطقية بطريقة النمك في مبكر تقدـ كحدث

  :، وعنوانيا,.Atkinson et al  ( 1995 )  أتكنسن ًآخرين   دراسة 

  التكيف المعرفي والضغط العاطفي والحساسية لدى أميات األطفال ذوي متالزمة داون

 األطفاؿ أمياتالتجنب( لدل  -ىدفت الدراسة الى معرفة العبلقة بيف أسمكب التكيؼ المعرفي )التقريب

 األطفاؿ أمياتحيث تـ إجراء الدراسة عمى  ،ذكم متبلزمة داكف كالحالة العاطفية كالحساسية لدييف

بيؽ مقياس التكيؼ كحيث تـ استخداـ كتط ،طكاؿ عاميف كامميف متابعتيـذكم متبلزمة داكف كالذيف تـ 

نتائج ًقد أظيرت  ،كالطفؿ األـكتـ قياس  الحساسية مف خبلؿ مبلحظة  ،المعرفي كالضغط العاطفي

بصًرة ًاسعة تحت مسميات مختمفة ًأنيا ثابتة التقريب كالتجنب قد تـ دراستيا  أساليب أفالدراسة 

الضغط النفسي لدل كالدم الطفؿ المعاؽ بطرؽ ىذه ربما التكيؼ المعرفي ًأن متغيرات   ،الزمفعبر 
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 الضغكطات بتقرير التحكـ في قكم لدييف ميكؿ المكاتي األميات أف إلى النتائج أشارت كما ،معقدة 

 نفس كفي كمراقبة، حظر بأقؿ التكيؼ تعتمد أسمكب المكاتي األميات مف أكثر عاطفي ضغط لدييف

 السمككية الحساسية مف يقمبلف العاطفي لمضغكط كالضغط المعرفي التجنب أف النتائج بينت الكقت

 .المعاؽ طفميا تجاه األـ لدل

  :وعنوانيا ،Coe ,  (1994) كو دراسة 

ىدفت ىذه  .ية ألطفال متالزمة داون وعالقتيا مع أحداث الحياةالمشكالت السموكالتعرف عمى 

عمى المشكبلت السمككية ألطفاؿ متبلزمة داكف كعبلقتيا مع أحداث الحياة التعرؼ  الدراسة إلى

( سنة ىذا 15-6مف الذيف تتراكح أعمارىـ مف ) ،طفبلن مف متبلزمة داكف (44 )كتككنت العينة  مف

طفبلن مف  (44)بالنسبة لمجمكعة المقارنة الثانية فتككنت مف   أمابالنسبة لممجمكعة المقارنة األكلى 

حيث حاكلت الدراسة المقارنة بيف  ،ة داكف كتتشابو مع المجمكعة األكلى مف حيث المتغيراتمتبلزم

 .المجمكعتيف في متغيرات الجنس كالكضع االجتماعي كاالقتصادم لمكالديف

حيث أشارت تقديرات الكالديف إلى أف أطفاؿ متبلزمة داكف يعانكف الكثير مف المشكبلت السمككية  

كقد أشارت األميات إلى  ،االنسحاب االجتماعي ،التمرد، عدـ اإلذعاف ،تباهكبشكؿ خاص ضعؼ االن

%( مف ىؤالء األطفاؿ لدييـ مشكبلت سمككية دالة مقارنة تقديرات المعمميف كالتي بمغت 31أف ) 

كلكف أكثر المشكبلت التي تعانييا  ،%( كلـ تكجد عبلقة بيف متبلزمة داكف كأحداث الحياة السمبية58)

ىذه الفئة ىي مشكبلت في مستكل السمكؾ التكيفي حسب تقديرات األميات كلكف المعممكف  أشاركا 

 .إلى أف السمكؾ العدكاني أكثر المشكبلت السمككية انتشاران 
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  :وعنوانيا ، Hughes & Kasari  (2000) ،ىوجس وكازاري دراسة 

باالعتماد عمى النفس ودور الدعم والمساندة التي يولييا القائمون عمى السموكيات المرتبطة 

رعايتيم فيما يتعمق بتعبيراتيم عن االعتماد عمى النفس لدى مجموعة من أطفال متالزمة داون 

 .ومقارنتيم بمجموعة من المعاقين ذىنياً 

كشؼ السمككيات المرتبطة باالعتماد عمى النفس كدكر الدعـ كالمساندة التي يكلييا  إلىىدفت الدراسة 

متبلزمة  أطفاؿالقائمكف عمى رعايتيـ فيما يتعمؽ بتعبيراتيـ عف االعتماد عمى النفس لدل مجمكعة مف 

عينة  حيث اعتمدت الدراسة عمى ،داكف كمقارنتيـ بمجمكعة مف المعاقيف ذىنيان كمطابقيف ليـ نيائيان 

الدراسة عف  أسفرتكقد  ،طفبلن مف المعاقيف ذىنيان  (20)طفؿ مف متبلزمة داكف ك( 20 )فمككنة م

حيث متبلزمة داكف في سمككيات تدؿ عمى االعتماد بالنفس  أطفاؿعدة نتائج كىي كجكد فركؽ لصالح 

مف التركيز عمى أكماؿ اظيركا صكران كجدانية أكثر ايجابية مثؿ النظر إلى القائميف عمى رعايتيـ أكثر 

كأطفاؿ متبلزمة داكف ال يبدكف اتفاقان مع قيـ المجتمع سكاء برفع البصر أم النظر إلى أعمى  ،الميمة

كأكضحت  ،أك طمب يد العكف مف القائميف عمى رعايتيـ مقارنة بنظراتيـ مف األطفاؿ المعاقيف ذىنيان 

 ،كف لـ يساعدكا أكثر مف األطفاؿ المعاقيف ذىنيان الدراسة إلى أف القائميف عمى رعاية أطفاؿ متبلزمة دا

 .حيث أنيـ يمدحكف كيظيركف كثيران مف الثناء حتى لك أدل الطفؿ مياـ بسيطة

 :" ولياء األمور وأميات ذوي اإلعاقةناولت " أدراسات ت  3.2.2

 :وعنوانيا ،(2014 ) بوزقاق وبوشاللق   دراسة 

 األطفال المعاقين ذىنيا )متالزمة داون( دراسة مستوى الذكاء العاطفي لدى أميات

تيدؼ الدراسة الحالية إلى معرفة درجات الذكاء العاطفي كاالختبلفات الحاصمة في درجات الذكاء 

أما مف  81العاطفي بحسب كؿ مف متغيرم المستكل التعميمي كالسف. كاشتممت عينة الدراسة عمى 

( بكػؿ مف: المركز التربكم الطبي بالمخادمة، المركز أميات األطفاؿ المعاقيف ذىنيا )متبلزمػة داكف 
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كلقػد اعتمدت الباحثة عمى  .التربكم الطبي ببني ثكر ممحؽ المركز التربكم الطبي بالسػعيد كرقمػة

( فقرة، كقد تـ 60أكف، كالذم يشتمؿ عمى خمس ميارات بكاقع ) -اختبار الذكاء العاطفي لػ بار 

، كأشار معامؿ الصدؽ كالثبات إلى مناسبة األداة لما كضعت لقياسو. التحقؽ مف صدؽ األداة كثباتيا

أظيرت نتائج الدراسة أف أميات األطفاؿ المعاقيف ذىنيان )ذكك متبلزمة داكف( يتمتعف بذكاء عاطفي 

 منخفض كلكف نسبة األميات البلتي لدييف ذكاء عاطفي منخفض تقترب

تفع، كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة مف نسبة األميات البلتي لدييف ذكاء عاطفي مر 

 .احصائية في مستكل الػذكاء العاطفي بإختبلؼ كؿ مف السف كالمستكل التعميمي

  :وعنوانيا ،  et al., Leyser  1996)  )ليسر وآخرون  دراسة

 الضغط والتكيف في األسر التي لدييا أطفال يعانون من إعاقة بصرية

كالتكيؼ في األسر التي لدييا أطفاؿ يعانكف مف إعاقة بصرية، حيث اىتمت تيدؼ لدراسة  الضغط 

( أسرة لدييـ أطفاؿ يعانكف مف اإلعاقة البصرية كتـ 78بدراسة الضغكط النفسية األسرية لدل )

استخداـ مقاييس الضغكط النفسية عمى ىؤالء األفراد، كقد كشفت نتائج تمؾ الدراسة أف الطفؿ المعاؽ 

 مف الضغكط المختمفة مثؿ الضغكط االنفعالية كالضغكط األسرية كالضغكط المستقبمية. بصريا يعاني

 :، وعنوانيا(1991) شعيب دراسة 

 .دراسة لمشاعر القمق والعصابية لدى األميات ألطفال معوقين وغير معوقين

 ىدفت ىذه الدراسة  إلى الكشؼ عف مشاعر القمؽ لدل األميات ألطفاؿ معكقيف كغير معكقيف، 

 أـ( 15)ك ،سمعية بإعاقةألطفاؿ مصابيف  أـ (18)شممت  ،أـ( 65أجريت عمى عينو قكاميا )

 كاستخدـ الباحث أيضا عينة قكاميا ،أـ ألطفاؿ مصابيف(  13)ك ،مصابيف بفقد البصر ألطفاؿ

ألطفاؿ عادييف. كاستخدمت الدراسة مقياس القمؽ الصريح مف إعداد الباحث، كمقياس  أـ( 150)

 االكتئاب إعداد ماريا ككفاكس، كمقياس العصابية، مشتؽ مف اختبار الشخصية إعداد آيزنؾ. 
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كتكصمت الدراسة إلى أف أميات األطفاؿ المعاقيف سمعيا، بصريا، فكريا، لدييف زيادة في درجة القمؽ 

ات األطفاؿ العادييف كأنيف أكثر إحساسا بأعراض االكتئاب عف األميات السكيات عف أمي

القمؽ عف  )العاديات(، كأف أميات األطفاؿ المعكقيف سمعيا، كالمتخمفيف عقميا لدييف ارتفاع في درجة 

 أميات األطفاؿ العادييف.

    :وعنوانيا ، STOLARSKI.VS 1991 ) ,) دراسة ستولرسكي وسوزان

مستويات الضغط التي يعايشيا أفراد أسر المعاقين بصريا واألطفال المعاقين بصريا ومتعددي 

 اإلعاقة.

تيدؼ الدراسة معرفة مستكيات الضغط التي يعايشيا أفراد أسر المعاقيف بصريا كاألطفاؿ المعاقيف 

( أسرة ليا طفؿ 49( أسرة تـ تقسيميـ كالتالي: )108بصريا كمتعددم اإلعاقة. كتمت الدراسة عمى )

 ( أسرة ليا طفؿ معكؽ بصريا كمتعدد اإلعاقة. 59معكؽ بصريا، )

كاستخدمت الدراسة النسخة المختصرة مف استبياف المصادر كالضغكط. كتشير النتائج إلى ارتفاع 

درجة كالدم األطفاؿ المعاقيف بصريا كمتعددم اإلعاقة أكثر مف درجة كالدم األطفاؿ المعاقيف بصريا 

اإلعاقة -4ل الحياة، مقياس مد -3مقياس األمراض.  -2االعتمادية كاإلرادة، -1ي مقياس: فقط ف

مقياس الضغكط  -7مقياس األعباء األسرية،  - 6مقياس قيكد الفرص األسرية،  -5المعرفية، 

المادية. كما كجدت الدراسة أف أخكة األطفاؿ المعكقيف كذلؾ مف العادييف يعيشكف ضغكطا نفسيا مف 

خكة المعكقيف بصريا في جميع المقاييس السابقة. كما أشارت إلى أف أسر األطفاؿ المعاقكف بصريا األ

 كمتعددم اإلعاقة يعيشكف ضغكطا نفسية في العديد مف المجاالت.
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 :وعنوانيا ،Jackon.R,   (1990جاكون وروبرت ) دراسة 

 بصرياً العالقة بين البيئة األسرية والضغوط النفسية لدى المعوقين 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة العبلقة بيف البيئة األسرية كالضغكط النفسية لدل المعكقيف بصريا. 

( مف ذكم اإلعاقة البصرية أجريت دراسة ارتباطية لقياس البيئة األسرية 76كبمغت عينة الدراسة )

الفرعية لمقياس البيئة المدركة كالضغكط النفسية، كأكضحت الدراسة أف ىناؾ ارتباط بيف المقاييس 

األسرية كدرجات المقياس العاـ كقائمة األعراض المختصرة مما يكضح أف سمات البيئة األسرية يؤثر 

بقكة عمى التكافؽ مع فقداف البصر لدل عينة المعاقيف بصريا، كما كجدت الدراسة أف كبل مف الصراع 

راسة إلى ارتفاع مستكل التعبير عف العدكاف كالتحكـ يرتبط سمبا بالتكافؽ مع فقداف البصر. كتشير الد

كالعدكانية بصكرة مقنعة كاألدكار األسرية القاسية ترتبط بارتفاع مستكل الضغكط النفسية لدل المعاقيف 

 بصريا، ككذلؾ فإف زيادة الضغكط تعكس قمة التكافؽ مع فقداف البصر.

   :وعنوانيا ،Condell Jf  ,   (1966)دراسة  كوندل 

 االتجاىات الوالدية نحو اإلعاقة العقمية  بعنوان:

 (144) ( أسرة192اتجاىات الكالدية لئلعاقة العقمية، كتككنت العينة مف ) إلىىدفت الدراسة لتعرؼ  

 Edinكطبؽ مقياس أديف  ،أسرة ليس لدييا أطفاؿ معاقكف عقميان (  48)لدييا أطفاؿ معاقكف، ك  أسرة

 لرد فعؿ الكالديف نحك اإلعاقة كاشتمؿ المقياس عمى خمسة أبعاد ىي:   

 الصدمة، االرتباؾ، الرفض، الحزف، الغضب كلقد تكصمت النتائج إلى ارتفاع مستكل االتجاىات 

  السالبة لدل أسر األطفاؿ المعاقيف عقميا بالمقارنة بأسر األطفاؿ غير المعاقيف. 
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 :الدراسات السابقةالتعقيب عمى  4.2.2

ومن خالل متغيرات الدراسة  ،من خالل استعراض الدراسات السابقة في مجال الدراسة الحالية

 :ترى الباحثة ما يأتي ،وىي التفاؤل والتشاؤم ،الحالية

التي تمكنت الباحثة مف الحصكؿ –بعد مراجعة الباحثة لمبحكث كالدراسات السابقة في ىذا المجاؿ  .1

 ،االنتماء التنظيمي ،مكضكع التفاؤؿ كالتشاؤـ كعبلقتيما ببعض المتغيرات )التديفبدا أف  –عمييا 

 ،الصحة النفسية ،قمؽ المكت ،العصابية االنبساط ك ،األداء الكظيفي ،صحة الجسـ ،العدائية

بعد بحث  لكف يبلحظ ،الشفاء ( ،االكتئاب ،العكامؿ الخمس لمشخصية ،العامؿ الثقافي ،السعادة

العديد مف الدراسات تناكلت احد  أف متكاصؿ في دراسات الجامعات العربية كالمكقع اإللكتركنية 

 .المحاكر التفاؤؿ كالتشاـؤ أك عينة متبلزمة داكف دكف التطرؽ لمجمع بينيما في دراسة كاحدة 

ـ ؛  2012 ،كدراسة ) محيسف اقتصرت العينات التي تناكلتيا الدراسات عمى طبلب كطالبات .2

؛  1998المطيؼ كحمادة،  ؛ عبد 2000 ،ـ ؛ المشعاف2001 ،ـ ؛ بكماف كباتس2004 ،سبلمة

ـ( 1990في حيف استخدـ شاكرز كركبف ) ،( 1998؛ مارشاؿ كآخركف،  1998عبد الخالؽ 

كاستخدـ شاير كآخركف  ،ـ( المكظفيف في عينتو1999بينما استخدـ الخضر ) ،طالبات فقط

، أما الدراسة الحالية فستتناكؿ أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ( مرضى القمب1989)

 .ليس لدييف أبناء مف متبلزمة داكف في الضفة الغربية 

كىي عمى النحك معظـ الدراسات في بيئات أجنبية أك عربية تختمؼ عف البيئة الحالية طبقت  .3

ـ( ؛ كفي البيئة 2010)العرعير،  ـ( ك2012 ،في البيئة الفمسطينية في غزة )محيسف :التالي

ـ( 2003،ـ( ك )كشاحي2007 ،ـ( ك )إبراىيـ كعبد الحميد1996،)عبد الخالؽ :المصرية

 ،ـ( ك )المشعاف2004،)سبلمة :ـ( ؛ كفي البيئة الخميجية كتحديدان الككيت1991،ك)شعيب
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كفي السعكدية  (ـ1998 ،عبد المطيؼ كحمادةـ(  ك)1999،ـ( ك)الخضر2000

ـ ( 1992،)مارشاؿ كآخركف األمريكيةفي الكاليات المتحدة  :كفي البيئة األجنبية(؛ 2003،)العبرم

( ك 2001ـ( ك )بيرجمكند ك آخركف، 1989 ،ـ( ك )شاير ك آخركف1990 ،ك)شاكرز كركبف

 :ـ( ؛ كفي بريطانيا1990 ،ـ( ك )جاككف كركبرت1994 ،ـ( ك ) كك1995 ،)اتكنسف ك آخركف

 .ـ(2000 ،ـ( ك)ىكجس ككازارم2001 ،)بكماف كياتس

ف =  :1997 :)بيترز ك آخركف :مف حيث حجـ العينات فقد تنكعت بيف عينات كبيرة مثؿ أما .4

 889ف =  :1992 :كف( ك )مارشاؿ ك آخر   996ف =  :2001:ك )بيدجمكند كآخركف ( 1129

( ك 336ف =  :1966 :( ك )ككندؿ 461ف =  :2010 :كعينات متكسطة مثؿ )العرعير ،( 

( كعينات اقؿ حجمان مثؿ )عبد 245ف =  :2004 :( ك )سبلمة263ف =  :2012 :)محيسف

( كعينات صغيرة مثؿ 147: ف = 2000 :( ك )المشعاف150ف =  :1998 :المطيؼ كحمادة

 .(40: ف = 2000 :( ك )ىكجس ككازارم51ف =  :1989 :)شاير ك آخركف

 

ناث باستثناء دراسة ) شاير كآخركف  .5 ( 1989 :شممت اغمب الدراسات العينة مف الجنسيف ذككرا كا 

( ك 1991  :( ك )شعيب1990 :ك دراسة )شاكرز ك ركبف ،شممت عمى ذككر فقط 

  .(  شممت عمى إناث فقط2010:)العرعير

( ك)عبد 1998 :( ك)عبد المطيؼ كحمادة2000( ك )المشعاف 2004 :استخدـ كؿ مف )سبلمة .6

كاستخدـ  ،( كالباحثة ليذه الدراسة القائمة العربية لمتفاؤؿ كالتشاؤـ إعداد عبدالخالؽ1998 :الخالؽ

 ،( المياسييف الفرعييف لمعصبية المشتقيف مف استخبار ايزنؾ لمشخصية1998 :)المطيؼ كحمادة

( مقياس  1997 :كاستخدـ ) بيترز  ،( مقياس قمؽ المكت )تمبمر(1998 :كاستخدـ )عبد الخالؽ

( مقاييس عدة منيا مقياس  1992 :ارشاؿ ك آخركفم)كاستخدـ  ،كينشتايف لمتفاؤؿ غير الكاقعي
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مقياس اليأس لقياس  ،مقياس التفاؤؿ مف خبلؿ التكقع العاـ لمنجاح ،الشخصية كالتكجو نحك الحياة

استخبار العكامؿ الخمسة الكبرل  باستخداـكمقياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية  ،التشاؤـ

 ،التفاؤؿ كالتشاـؤ في المكاقؼ االجتماعية( مقياس 1990 :كاستخدـ )شاكرز كركبف ،لمشخصية

(  مقياس التكجو نحك الحياة  كقائمة الصفات الكجدانية 1989 :كاستخدـ )شاير كآخركف

(MAACL)، الباحث  إعداد ( مقياس استبانة الصحة النفسية  مف2010 :كاستخدـ )العرعير

 ،مقياس منسكتا لنمك األطفاؿ (2003:كاستخدـ )العبرم ،كاستبانة التكافؽ الزكاجي  كاستبانة التديف

كاستخدـ )ليسر  ،( مقياس التكيؼ المعرفي كالضغط العاطفي 1995 :كاستخدـ )اتكنسف ك آخركف

قمؽ الصريح ( مقياس ال1991 :كاستخدـ )شعيب ،(  مقياس الضغكط النفسية1996 :ك آخركف

لرد فعؿ   Edin( مقياس أديف 1966 :كاستخدـ )ككندؿ ،كمقياس االكتئاب إعداد ماريا ككفاكس

( النسخة المختصرة مف استباف 1991 :كاستخدـ )ستكلرسكي كسكزاف ،الكالديف نحك اإلعاقة

  .المصادر كالضغكط

 

اإلعاقة   مثؿ دراسة الدراسات التي تناكلت ذكم متبلزمة دكف كأكلياء كأميات ذكم تنكعت  .7

( التي تناكلت متغير الصحة النفسية لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كدراسة  2010:)العرعير

( لتي تناكلت التكيؼ المعرفي كالضغط العاطفي كالحساسية لدل  1995 :)أتكنسف  كآخريف

كدراسة  ،( الضغط كالتكيؼ في األسر 1996 :دراسة )ليسر كآخركف ،أميات ذكم متبلزمة داكف

ك دراسة معكقيف كغير معكقيف  ألطفاؿ(  مشاعر القمؽ كالعصابية لدل األميات 1991 :)شعيب

( 1991 :كدراسة )ستكلرسكي كسكزاف ،( االتجاىات الكالدية نحك اإلعاقة العقمية1966 :)ككندؿ

يف ( العبلقة ب1990 :دراسة )جاككف كركبرت ،مستكيات الضغط التي يعايشو أفراد أسر المعاقيف

  .لدل المعكقيف بصريان  البيئة األسرية كالضغكط النفسية
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كفقان لممتغيرات التي درستيا  أكلياء األمكر كأميات ذكم اإلعاقةتناكلت جاءت نتائج الدراسات التي  .8

يعاني مف الضغكط أن الطفل المعاق بصريا   (  1996 :فنجد أف نتائج الدراسة )ليسر ك آخركف

ك اما دراسة  ،االنفعالية كالضغكط األسرية كالضغكط المستقبميةالمختمفة مثؿ الضغكط 

تكصمت إلى أف أميات األطفاؿ المعاقيف سمعيا، بصريا، فكريا، لدييف زيادة في  (1990:)شعيب

درجة القمؽ عف أميات األطفاؿ العادييف كأنيف أكثر إحساسا بأعراض االكتئاب عف األميات 

ألطفاؿ المتخمفيف عقميا لدييف ارتفاع في درجة  القمؽ عف السكيات )العاديات(، كأف أميات ا

تشير النتائج إلى  أف أخكة   (1991 ،كدراسة )ستكلرسكي كسكزاف ،أميات األطفاؿ العادييف

كما  ،األطفاؿ المعكقيف كذلؾ مف العادييف يعيشكف ضغكطا نفسيا مف األخكة المعكقيف بصريا

أشارت إلى أف أسر األطفاؿ المعاقكف بصريا كمتعددم اإلعاقة يعيشكف ضغكطا نفسية في العديد 

( كتشير الدراسة إلى ارتفاع مستكل التعبير  1990:اما دراسة )جاككف كركبرت ،مف المجاالت

كط عف العدكاف كالعدكانية بصكرة مقنعة كاألدكار األسرية القاسية ترتبط بارتفاع مستكل الضغ

اما  ،النفسية لدل المعاقيف بصريا، ككذلؾ فإف زيادة الضغكط تعكس قمة التكافؽ مع فقداف البصر

( تكصمت نتائجيا إلى ارتفاع مستكل االتجاىات  السالبة لدل أسر األطفاؿ 1966 :دراسة )ككندؿ

 المعاقيف عقميا بالمقارنة بأسر األطفاؿ غير المعاقيف.

سابقة حيث أنيا عف الدراسات الكالعينة التي طبقت عمييا مانيا كمكانيا تميزت ىذه الدراسة باختبلؼ ز 

عمى أميات ذكم متبلزمة داكف  ،ـ كفي منطقة أريحا كبيت لحـ كراـ اهلل2014أجريت في العاـ 

 .كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف
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 الفصل الثالث

______________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات

لممنيج العممي, مف الباحثة في ىذا الفصؿ مف الدراسة بتناكؿ عرضان لمخطكات كالمراحؿ كفقا قامت 

جراءات التحقؽ  خبلؿ تحديد مجتمع الدراسة كعينتو, كاألدكات المستخدمة كمتغيرات الدراسة المستقمة, كا 

مف صدؽ األداة كثباتيا, كالكسائؿ اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات المتعمقة باستجابة أفراد 

 العينة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

 منيج الدراسة  8.3

الػػذم أكضػػحو ، يالمػػنيج الكصػػفي التحميمػػ الباحثػػة تلتحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػكة مػػف ىػػذه الدراسػػة، اتبعػػ

" األسػػمكب الكصػػفي يعتمػػد عمػػى دراسػػة الكاقػػع أك الظػػاىرة كمػػا تكجػػد فػػي الكاقػػع كييػػتـ  :عبيػػدات بقكلػػو

التعبير الكيفي يصؼ لنا الظاىرة كيكضح ف ،بكصفيا كصفان دقيقان كيعبر عنيا تعبيران كيفيان أك تعبيران كميان 

أك حجميػا كدرجػات  ،أما التعبيػر الكمػي فيعطينػا كصػفان رقميػان يكضػح مقػدار ىػذه الظػاىرة ،خصائصيا 

 .(247ص ،2003 ،ارتباطيا مع الظكاىر األخرل المختمفة األخرل " )عبيدات

 مجتمع الدراسة   2.3

 ميػػاتاألك) ذكم متبلزمػػة داكف (  أميػػاتالمجتمػػع )تمثػػؿ المجتمػػع األصػػمي لمدراسػػة مػػف جميػػع  أفػػراد 

  .( في الضفة الغربية المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف

 عينة الدراسة 3.3

كالتي  ،ككانت في اريحا كبيت لحـ كراـ اهلل  مف مجتمع الدراسة قصدية باستخداـ عينة  الباحثة قامت 

مػػػػف  (60، ك)ذكم متبلزمػػػػة داكف ( مػػػػف األميػػػػات60، )الدراسػػػػة( فػػػػرد مػػػػف مجتمػػػػع 120بمػػػػغ عػػػػددىا )
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حيػث  بمػغ عػدد األميػات مػف ذكم متبلزمػة  ، األميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مػف ذكم متبلزمػة داكف

كمػف مركػز بيػت الرجػاء فػي بيػت لحػـ فقػػط  ،( أـ12داكف مػف جمعيػة اليػؼ جيػت فػي بيػت لحػـ بمػػغ  )

( 15ميػػات ذكم متبلزمػػة داكف  مػف جمعيػػة  الياسػػميف الخيريػػة )أكمػػف راـ اهلل كػػاف عػدد  ، أميػات( 3)

كمػػف مدينػػة أريحػػا بمػػغ عػػدد  ،( أـ 12مركػػز الػػرحيـ لػػذكم متبلزمػػة داكف بمػػغ عػػدد األميػػات )كمػػف  ،أـ

كم كأما أميات المكاتي لػيس لػدييـ أبنػاء مػف ذ ،أـ مف المراكز كالمنازؿ  18أميات ذكم متبلزمة داكف 

( أـ 18ك) ،ف راـ اهلل( اـ مػػ27ك) ،( اـ مػػف بيػػت لحػػـ15متبلزمػػة داكف فكػػاف العػػدد مكػػافئ ليػػـ كىػػك )

 .مف أريحا

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة  1.3.3

 أبناءالمحافظة لؤلميات المكاتي ليس لدييف  ( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير1.3يبيف الجدكؿ )

% 25، كنسػبة ألريحػا% 30، كنسبة لمحافظة راـ اهلل كالبيرة% 45كيظير أف نسبة  مف متبلزمة داكف

% 45أف نسػػػبة  مػػف متبلزمػػػة داكف أبنػػػاءلؤلميػػػات المػػكاتي لػػػدييف  المحافظػػػة. كيبػػػيف متغيػػر لبيػػت لحػػػـ

 . % لبيت لحـ25، كنسبة ألريحا% 30، كنسبة لمحافظة راـ اهلل كالبيرة

 دراسة حسب متغير المحافظة.(: توزيع أفراد عينة ال8.3جدول )

 انُسبت انًئىيت انعذد انًستىي انًتغير 

نيس نذيهى يتالزيت 

 داوٌ
 انًحبفظت

 45.0 27 رام هللا

 30.0 18 أرٌحا

 25.0 15 بٍت لحن

 انًحبفظت نذيهى يتالزيت داوٌ

 45.0 27 رام هللا

 30.0 18 أرٌحا

 25.0 15 بٍت لحن

جػنس األبػف لؤلميػات المػكاتي لػيس لػدييف  تكزيع أفراد عينة الدراسػة حسػب متغيػر( 2.3يبيف الجدكؿ )ك 

جػػػنس . كيبػػػيف متغيػػػر لئلنػػػاث% 55، كنسػػػبة لمػػػذككر% 45كيظيػػػر أف نسػػػبة  مػػػف متبلزمػػػة داكف أبنػػاء

% 56.7، كنسػػػبة لمػػػذككر% 43.3أف نسػػػبة  مػػػف متبلزمػػػة داكف أبنػػػاءاألبػػػف لؤلميػػػات المػػػكاتي لػػػدييف 
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 . لئلناث

 : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير جنس األبن.(2.3جدول )

 انُسبت انًئىيت انعذد انًستىي انًتغير 

نيس نذيهى يتالزيت 

 داوٌ

 45.0 27 ركر األبٍ  جُس

 55.0 33 أنثى

 43.3 26 ركر األبٍ  جُس نذيهى يتالزيت داوٌ

 56.7 34 أنثى

 

عمػػر األـ الحػػالي لؤلميػػات المػػكاتي لػػيس  حسػػب متغيػػر( تكزيػػع أفػػراد عينػػة الدراسػػة 3.3يبػػيف الجػػدكؿ )ك 

 40مػػػػف % 53.3، كنسػػػػبة 39-20مػػػػف % 46.7كيظيػػػػر أف نسػػػػبة  لػػػدييف ابنػػػػاء مػػػػف متبلزمػػػػة داكف

نسػػػبة  أف ف عمػػػر األـ الحػػػالي لؤلميػػػات المػػػكاتي لػػػدييف ابنػػػاء مػػػف متبلزمػػػة داكف. كيبػػػيف متغيػػػر فػػػأكثر

 . فأكثر 40مف % 55، كنسبة 39-20مف % 45

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عمر األم الحالي.3.3)جدول 

 انُسبت انًئىيت انعذد انًستىي انًتغير 

نيس نذيهى يتالزيت 

 داوٌ

 

 46.7 28 39-20 عًر األو انحبني

 53.3 32 فأكثر 40

 45.0 27 39-20 عًر األو انحبني نذيهى يتالزيت داوٌ

 55.0 33 فأكثر 40

 

عمػػر األـ عنػػد الػػكالدة لؤلميػػات المػػكاتي  ( تكزيػػع أفػػراد عينػػة الدراسػػة حسػػب متغيػػر4.3) يبػػيف الجػػدكؿك 

-30مف % 53.3، كنسبة 29-20مف % 46.7كيظير أف نسبة  مف متبلزمة داكف أبناءلدييف  ليس

نسػػػبة  أف مػػػف متبلزمػػػة داكف أبنػػػاءعمػػػر األـ عنػػػد الػػػكالدة لؤلميػػػات المػػػكاتي لػػػدييف كيبػػػيف متغيػػػر  .49

 . 49-30مف % 51.7، كنسبة 29-20 مف% 48.3
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عمر األم عند الوالدة.4.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير 
ليس لدييم متالزمة 

 داون
 46.7 28 29-20 عمر األم عند الوالدة

30-39 32 53.3 

 48.3 29 29-20 عمر األم عند الوالدة لدييم متالزمة داون

30-39 31 51.7 

 

مسػتكل تعمػيـ األـ لؤلميػات المػكاتي لػيس  ( تكزيػع أفػراد عينػة الدراسػة حسػب متغيػر5.3يبػيف الجػدكؿ )ك 

% 48.3ألميػػػة كابتػػػدائي اك اعػػػدادم، كنسػػػبة % 35كيظيػػػر أف نسػػػبة  لػػػدييف ابنػػػاء مػػػف متبلزمػػػة داكف

مسػػػتكل تعمػػػيـ األـ لؤلميػػػات المػػػكاتي . كيبػػػيف متغيػػػر % لجػػػامعي فػػػأكثر16.7لثػػػانكم أك دبمػػػكـ، كنسػػػبة 

% لثػػانكم أك 48.3ألميػػة كابتػػدائي اك اعػػدادم، كنسػػبة % 35أف نسػػبة  لػػدييف ابنػػاء مػػف متبلزمػػة داكف

 . % لجامعي فأكثر16.7دبمكـ، كنسبة 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مستوى تعميم األم.5.3جدول )

 انُسبت انًئىيت انعذد انًستىي انًتغير 

نيس نذيهى يتالزيت 

 داوٌ

اهٍة أو ابتذائً أو  يستىي تعهيى األو

 اعذادي
21 35.0 

 48.3 29 ثانوي أو دبلوم

 16.7 10 جاهعً فأكثر

اهٍة أو ابتذائً أو  يستىي تعهيى األو نذيهى يتالزيت داوٌ

 اعذادي
21 35.0 

 48.3 29 ثانوي أو دبلوم

 16.7 10 جاهعً فأكثر

 

دخػؿ األسػرة لؤلميػات المػكاتي لػيس لػدييف  ( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسػب متغيػر6.3يبيف الجدكؿ )ك 

شػػيقؿ  3000% مػػف 45شػػيقؿ فأقػػؿ، كنسػػبة  2999% 55كيظيػػر أف نسػػبة  ابنػػاء مػػف متبلزمػػة داكف

% 55أف نسػػػبة  دخػػػؿ األسػػػرة لؤلميػػػات المػػػكاتي لػػػدييف ابنػػػاء مػػػف متبلزمػػػة داكف. كيبػػػيف متغيػػػر فػػػأكثر

 . شيقؿ فأكثر 3000% مف 45شيقؿ فأقؿ، كنسبة  2999
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير دخل األسرة.6.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير 
ليس لدييم متالزمة 

 دخل األسرة داون
 55.0 33 شيقؿ فأقؿ2999

 45.0 27 فأكثر -3000

 دخل األسرة لدييم متالزمة داون
 55.0 33 شيقؿ فأقؿ2999

 45.0 27 فأكثر -3000

 

 الدراسة  اةأد 4.3

 :استخدمت الباحثة في جمع المعمكمات الخاصة بيذه الدراسة

 :القائمة العربية لمتفاؤل والتشاؤم 1.4.3

ـ( كتتككف 1996عبد الخالؽ ) إعدادكىي مف  ،لمتعرؼ عمى درجتي التفاؤؿ كالتشاـؤ لدل أفراد العينة 

بنػػدان(  كاآلخػػر  15أحػػداىما لمتفػػاؤؿ ) ،فػػرعييف منفصػػميف مقياسػػيف مػػفالقائمػػة العربيػػة لمتفػػاؤؿ كالتشػػاـؤ 

 .بندان(15لمتشاؤـ )

( كحتى كثيران جدان كالتي تقابؿ 1كتجاب عمى كؿ فقرة استنادان لمقياس خماسي بدءان مف " ال التي تمثؿ )

 .(75( ك )15الدرجة الكمية التي يناليا الفرد بيف ) لذلؾ تتراكح ،( "5)

  :تصحيح القائمة

 لبلختياراتيصحح االختبار بجمع الدكائر التي كضعيا المفحكص في كؿ عمكد مف األعمدة الخمسة 

الخاص  االختيار( أك يضرب التكرار المستخرج مف كؿ عامكد _عمى حدة_  في 5-1الخمسة مف )

 .االختيارات xأم التكرارات  .(x1، x2، x3، x4، x5بو )أم  

كتنفذ اإلجراءات ذاتيا _  .ثـ يجمع ناتج الخطكة األخيرة كيمثؿ الدرجة الكمية عمى مقياس التفاؤؿ

 15( فتككف الدنيا =5( كاالختيارات )15كحيث إف العبارات ) .عمى مقياس التشاؤـ –بشكؿ مستقؿ 

 .75كالدرجة العميا =
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 :ل والتشاؤمصدق قائمتي التفاؤ  2.4.3

قاـ بإجرائيا معد القائمة عبد  ،تتحقؽ ليذه القائمة عدد مف الدالالت التي تشير إلى تمتعيا بالصدؽ

  :( ىي1996الخالؽ )

حيث تـ حساب االرتباط بيف قائمتي التفاؤؿ كالتشاؤـ كاختبار التكجو نحك الحياة  :الصدؽ التبلزمي -

كأشارت النتائج إلى كجكد ارتباط مكجب بيف مقياس التفاؤؿ كاختبار التكجو نحك الحياة بمغ 

لى ارتباط سمبي بيف مقياس التشاؤـ كنفس االختبار  )0.78) كىذه االرتباطات  ،(0.69-( كا 

  .بلزمي جيد لممقياسيفتشير إلى صدؽ ت

كما كتـ التكصؿ لمصدؽ التبلزمي بحساب االرتباطات بيف كؿ مف المقياسيف كبعض مف مقاييس 

 ككاف معامؿ االرتباط بيف التفاؤؿ كاالكتئاب  ،مثؿ االكتئاب كالقمؽ ،الشخصية

ابية كظيرت نتائج مش ،(0.73معامؿ االرتباط بيف التشاؤـ كاالكتئاب )حيف كاف  في ،(0.54-)

 ،(0.68-حيث كاف معامؿ االرتباط بيف التفاؤؿ كالقمؽ ) ،بيف كؿ مف المقياسيف كمقياس القمؽ

  .(0.73كبيف التشاؤـ كالقمؽ )

كأسفر عف  ،مقياسيف عمى حدة لمتحميؿ العامميأخضع  كؿ مقياس فرعي مف ال :الصدؽ العاممي -

 - 0.62( كتراكحت التشبعات بيف )15كتشبعت بيذا العامؿ جميع البنكد الػ ) ،عامؿ أحادم كاحد

 ،(15كفي مقياس التشاؤـ تشبعت بالعامؿ جكىريان جميع البنكد الػ ) ،( في مقياس التفاؤؿ 0.81

  .(0.83 – 0.67كتراكحت التشبعات بيف )

لمتحقؽ مف  مف المحكميفعمى مجمكعة  بعرض القائمة بمزيد مف اإلجراءات كذلؾ كقامت الباحثة

مجمكعة مف أساتذة جامعييف مف المتخصصيف في العمكـ النفسية كالتربكية كما كىـ  صدؽ المقياس

كمدل  ،( حيث قامكا  بإبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ حكؿ مناسبة فقرات القائمة1ىك مكضح في ممحؽ )
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كفي ضكء تمؾ  ،ككذلؾ كضكح صياغتيا المغكية  ،انتماء الفقرات إلى كؿ مجاؿ مف مجاالت القائمة

  .( فقرات المقياس بعد التحكيـ2كيبيف ممحؽ ) ،اآلراء تـ تعديؿ  بعض الفقرات

لفقػػػرات مػػػف صػػػدؽ األداة أيضػػػان بحسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػكف  حققػػػت الباحثػػػةتمػػػف ناحيػػػة أخػػػرل 

ة فػي جميػع فقػرات االسػتبانة كيػدؿ عمػى كاتضح كجكد داللة إحصػائياالستبانة مع الدرجة الكمية لؤلداة، 

 بيف ذلؾ:ت يفالتالي يفأف ىناؾ التصاؽ داخمي بيف الفقرات. كالجدكل

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 7.3جدول )

 الضفة الغربيةلدييم أبناء من ذوي متالزمة في ليس التفاؤل والتشاؤم لدى أميات  مستوىاستمارة 

 Rقيمة  الرقـ

الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقـ

الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقـ

الدالة 

 اإلحصائية

1 0.634
**
 0.000 11 0.559

**
 0.000 21 0.471

**
 0.000 

2 0.625
**
 0.000 12 0.631

**
 0.000 22 0.495

**
 0.000 

3 0.522
**
 0.000 13 0.684

**
 0.000 23 0.549

**
 0.000 

4 0.642
**
 0.000 14 0.605

**
 0.000 24 0.631

**
 0.000 

5 0.524
**
 0.000 15 0.484

**
 0.000 25 0.768

**
 0.000 

6 0.670
**
 0.000 16 0.544

**
 0.000 26 0.447

**
 0.000 

7 0.678
**
 0.000 17 0.667

**
 0.000 27 0.500

**
 0.000 

8 0.657
**
 0.000 18 0.614

**
 0.000 28 0.724

**
 0.000 

9 0.540
**
 0.000 19 0.375

**
 0.003 29 0.729

**
 0.000 

10 0.607
**
 0.000 20 0.545

**
 0.000    
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( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 8.3جدول )

 الغربيةالتفاؤل والتشاؤم لدى أميات لدييم أبناء من ذوي متالزمة داون في الضفة  مستوىاستمارة 

 Rقيمة  الرقـ
الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقـ

الدالة 
 اإلحصائية

 Rقيمة  الرقـ
الدالة 

 اإلحصائية
1 0.589

**
 0.000 11 0.296

*
 0.022 21 0.845

**
 0.000 

2 0.578
**
 0.000 12 0.691

**
 0.000 22 0.637

**
 0.000 

3 0.548
**
 0.000 13 0.640

**
 0.000 23 0.709

**
 0.000 

4 0.646
**
 0.000 14 0.648

**
 0.000 24 0.544

**
 0.000 

5 0.673
**
 0.000 15 0.579

**
 0.000 25 0.446

**
 0.000 

6 0.521
**
 0.000 16 0.678

**
 0.000 26 0.588

**
 0.000 

7 0.733
**
 0.000 17 0.774

**
 0.000 27 0.565

**
 0.000 

8 0.593
**
 0.000 18 0.712

**
 0.000 28 0.618

**
 0.000 

9 0.689
**
 0.000 19 0.742

**
 0.000 29 0.609

**
 0.000 

10 0.652
**
 0.000 20 0.703

**
 0.000    

 

 ثبات قائمتي التفاؤل والتشاؤم  3.4.3

( بحساب الثبات ليا مف خبلؿ معامؿ الثبات كركنباخ ألفا  حيث 1996قاـ معد القائمة عبد الخالؽ )

كإلجراءات التأكد مف ثبات المقياس في البيئة  ( لمقياس التشاـؤ 0.94ك) ،( لمقياس التفاؤؿ0.93بمغ )

ليس لدييـ أبناء مف لدل أميات  قيمتوككانت   ،الثبات بطريقة كركنباخ ألفا أيضان الفمسطينية بحساب 

لدييـ أبناء مف ذكم  لدل أميات( 0.945ك) .(0.931) متبلزمة داكف في الضفة الغربيةذكم 

  بثبات يفي بأغراض الدراسة. األداةتمتع ىذه  إلىكىذه النتيجة تشير ، متبلزمة داكف في الضفة الغربية

 إجراءات الدراسة   5.3

كذلػػؾ بعػػد  أفػػراد عينػػة الدراسػػة( مػػف 120)بتطبيػػؽ األداة عمػػى  الباحثػػة قامػػتتػػـ تحديػػد عينػػة الدراسػػة ك 

كحيث تػـ التكجػو لكػؿ مركػز فػي يػـك محػدد  ،تقديـ كتاب رسمي لكؿ مركز مختص بذكم متبلزمة داكف

، حيث تـ يات ذكم متبلزمة داكف في مراكزىـبالتنسيؽ معيـ بعد المكافقة عمى تطبيؽ المقياس عمى أم
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بلؿ تزكيػػد  بعػػض إرسػػاؿ المقيػػاس لكػػؿ أـ عػػف طريػػؽ ابنيػػا كتػػـ التكاصػػؿ ىاتفيػػان مػػع األميػػات مػػف خػػ

كفػي مراكػز أخػرل تػـ تطبيػؽ  ،المراكز بأرقاـ األىػالي لتأكػد مػف كصػكؿ المقيػاس كلتكضػيح اليػدؼ منػو

المقيػػاس بشػػكؿ مباشػػر عمػػى األميػػات عنػػد حضػػكرىـ ألخػػذ أبنػػائيـ مػػف المركػػز كفػػي مراكػػز أخػػرل تػػـ 

ىنػاؾ تغيػب مػف  كػافكلكػف  ،تحديد يكـ خاص لحضكر أميػات ذكم متبلزمػة داكف كتػـ التطبيػؽ عمػييـ

بعػػض األميػػات ممػػا أدل إلػػى قمػػة عػػدد العينػػة بػػالرغـ مػػف قيػػاـ الباحثػػة  ببػػذؿ جيػػد كبيػػر لمكصػػكؿ إلػػى 

أكبػػر عػػدد ممكػػف كحيػػث تكجيػػت إلػػى بعػػض المنػػازؿ لتعبئػػة المقيػػاس كػػاف ىنػػاؾ قبػػكؿ كاسػػتجابة مػػف 

مػػف  تالسػػتبياناكبعػػد أف اكتممػػت عمميػػة تجميػػع االػػبعض كالػػبعض اآلخػػر كػػاف يػػرفض اإلجابػػة عمييػػا،  

المسػػتردة الصػػالحة كالتػػي خضػػعت  تأف عػػدد االسػػتبيانا ةتبػػيف لمباحثػػ ،عمييػػا أفػػراد العينػػة بعػػد إجػػابتيـ

 ( استبانو.120لمتحميؿ اإلحصائي )

 المعالجة اإلحصائية   6.3

تمييػػػدا إلدخػػػاؿ  (ان قامػػػكالتأكػػػد مػػػف صػػػبلحيتيا لمتحميػػػؿ تػػػـ ترميزىػػػا )إعطائيػػػا أر  تبعػػػد جمػػػع االسػػػتبيانا 

بياناتيػػػا إلػػػى جيػػػاز الحاسػػػكب إلجػػػراء المعالجػػػات اإلحصػػػائية المناسػػػبة، كتحميػػػؿ البيانػػػات كفقػػػا ألسػػػئمة 

كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باسػتخراج المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة  ،الدراسة

 One Way)تبػػػار التبػػػايف األحػػػادم ، كاخ(t- test)لكػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات االسػػػتبانة، كاختبػػػار )ت( 

ANOVA،)  كمعامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيرسػػػػكف، كمعادلػػػػة الثبػػػػات كركنبػػػػاخ ألفػػػػا(Cronbach Alpha) كذلػػػػؾ ،

 SPSS( )StatisticalPackage For)الخػػاص بػػالعمكـ اإلجتماعيػػة  الػػرـز اإلحصػػائية  برنػػامج باسػػتخداـ

Social Sciences.) 
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 :)المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة(  دراسةمتغيرات ال 7.3    

   :المتغيرات المستقمة وتشمل  -

 .دخؿ األسرة ،اإلبفجنس  ،ـ األـيمستكل تعم ،عمر األـ عند الكالدة ،عمر األـ الحالي)  

 :المتغيرات التابعة -

مف ذكم                    أبناءميات المكاتي ليس لدييـ لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاأل التفاؤؿ كالتشاؤـ   

 .متبلزمة داكف 
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 :الفصل الرابع

______________________________________________________ 

  :نتائج الدراسة 

 

 تمييد 8.4

 عف مكضكع الدراسة كىك  الباحثةإلييا  تتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصم

التفاؤل والتشاؤم لدى أميات ذوي متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي  "

" كبياف أثر كؿ مف المتغيرات مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى  متالزمة داون في الضفة الغربية

أداة الدراسة، كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات 

 استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية:

 مدى متوسطيا الحسابي )التفاؤل( الدرجة

 فأقؿ 2.33 (32.6مف )أقؿ  منخفضة

 3.67-2.34 (51.3-32.7) متكسطة

 فأعمى 3.68 (70-51.4) عالية

 

 مدى متوسطيا الحسابي )التشاؤم( الدرجة

 فأقؿ 2.33 فأقؿ( 35) منخفضة

 3.67-2.34 (55-35.1) متكسطة

 فأعمى 3.68 (75-55.1) عالية
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 نتائج أسئمة الدراسة  2 .4

 بالسؤال األول: النتائج المتعمقة   1.2.4

التفاؤل لدى أميات ذوي متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي  درجةما 

 ؟  متالزمة داون في الضفة الغربية

افػات المعياريػة السػتجابات عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسػابية كاالنحر  لئلجابة

مسػػػتكل التفػػػاؤؿ لػػػدل أميػػػات ذكم متبلزمػػػة داكف  عػػػفاالسػػػتبانة التػػػي تعبػػػر  فقػػػرات الدراسػػػة عمػػػى أفػػػراد

كالتي تظيػػر فػػي الجػػدكؿ كاألميػػات المػػكاتي لػػيس لػػدييـ أبنػػاء مػػف ذكم متبلزمػػة داكف فػػي الضػػفة الغربيػػة

 :اآلتي

مستوى عينة الدراسة ل يارية الستجابات أفراد(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع8.4جدول )
التفاؤل لدى أميات ذوي متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي متالزمة داون 

 في الضفة الغربية
 

 الرقم

 الفقرات
 

األميات المواتي ليس لدييم أبناء من 
 ذوي متالزمة داون

 أميات ذوي متالزمة داون

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  الدرجة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 هتوسطة 0.701 3.32 هتوسطة 0.831 3.23 .أرل الحياة جميمة 1

 هتوسطة 0.851 3.57 هتوسطة 0.892 3.48 .اشعر أف الغد سيككف مشرقان  2

أتكقع أف تتحسف األحكاؿ  3
 مستقببلن.

 هتوسطة 0.795 3.67 هتوسطة 0.906 3.60

أنظر إلى المستقبؿ عمى انو  4
 هتوسطة 0.901 3.63 هتوسطة 0.964 3.45 .سعيدان سيككف 

أنا مقبؿ عمى الحياة بحب  5
 هتوسطة 0.976 3.62 هتوسطة 0.899 3.65 .كتفاؤؿ

مفاجآت  مستقبؿيخبئ لي ال 6
 .سارة

 هتوسطة 1.030 3.42 هتوسطة 1.091 3.22
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 الرقم

 الفقرات
 

األميات المواتي ليس لدييم أبناء من 
 ذوي متالزمة داون

 أميات ذوي متالزمة داون

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  الدرجة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 هتوسطة 0.901 3.63 هتوسطة 0.846 3.62 .ةيدستككف حياتي سع 7

 هتوسطة 0.901 3.63 عالٍة 0.948 3.82 .الفرج سيككف قريبان أرل بأف  8

 هتوسطة 0.958 3.62 عالٍة 0.972 3.73 .أتكقع األفضؿ 9

أرل الجانب المضيء مف  10
 هتوسطة 0.840 3.65 هتوسطة 0.936 3.65 .األمكر

 هتوسطة 0.804 3.38 هتوسطة 0.995 3.60 .أفكر في األمكر  المفرحة 11

أك األحبلـ التي لـ إف اآلماؿ  12
 تتحقؽ اليـك ستتحقؽ  غدان 

 هتوسطة 0.745 3.43 هتوسطة 0.892 3.53

 هتوسطة 0.930 3.52 هتوسطة 1.003 3.67 .أفكر في المستقبؿ بتفاؤؿ 13

أتكقع أف يككف الغد أفضؿ مف  14
 هتوسطة 0.852 3.45 عالٍة 1.011 3.83 .اليـك

 يتىسطت 0.62110 3.5381 يتىسطت 0.71481 3.5774 الدرجة الكمية

 

مسػتكل التفػاؤؿ لػدل أميػات لػيس لػدييـ أبنػاء ذكم متبلزمػة يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الػذم يعبػر عػف 

، (0.714( كانحػػػراؼ معيػػػارم )3.57)لمدرجػػػة الكميػػػةالمتكسػػػط الحسػػػابي  أف داكف فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة

أبنػػاء مػػف ذكم متبلزمػػة داكف فػػي الضػػفة مسػػتكل التفػػاؤؿ لػػدل األميػػات المػػكاتي لػػدييـ كالدرجػػة الكميػػة ل

تفاؤؿ أميات ذكم متبلزمة داكف درجة أف كىذا يدؿ عمى ، (0.621( كانحراؼ معيارم )3.53) الغربية

 .متكسطةجاءت بدرجة  كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

ؤلميػات ل  ( فقرة جاءت بدرجة متكسطة 11( فقرات جاءت بدرجة عالية، ك)3)أف  كما كتشير النتائج 

كحصمت الفقرة "أتكقع أف يككف الغد  .المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

"  (، يمييػػػا فقػػرة " أرل بػػػأف الفػػرج سػػػيككف قريبػػػان 3.83عمػػػى أعمػػى متكسػػػط حسػػابي )"  أفضػػؿ مػػػف اليػػكـ
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عمػػى أقػػؿ متكسػػط "  مفاجػػآت سػػارة مسػػتقبؿيخبػػئ لػػي ال  (. كحصػػمت الفقػػرة "3.82حسػػابي )بمتكسػػط 

 (.3.23بمتكسط حسابي ) أرل الحياة جميمة "(، يمييا الفقرة " 3.22حسابي )

ؤلميػػات المػػكاتي لجػػاءت بدرجػػة متكسػػطة  جميػػع الفقػػرات( أف 1.4كمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

أتكقػػػع أف تتحسػػػف األحػػػكاؿ  كحصػػػمت الفقػػػرة " .متبلزمػػػة داكف فػػػي الضػػػفة الغربيػػػةلػػػدييـ أبنػػػاء مػػػف ذكم 

" (، يمييػػػػا فقػػػػرة " أرل الجانػػػػب المضػػػػيء مػػػػف األمػػػػكر 3.67عمػػػػى أعمػػػػى متكسػػػػط حسػػػػابي )" مسػػػػتقببلن 

(، 3.32عمػػى أقػػؿ متكسػػط حسػػابي )أرل الحيػػاة جميمػػة "  (. كحصػػمت الفقػػرة "3.65بمتكسػػط حسػػابي )

 (.3.38بمتكسط حسابي ) "يمييا الفقرة " أفكر في األمكر  المفرحة 

التفػػػػاؤؿ لػػػػدل أميػػػػات ذكم متبلزمػػػػة داكف لػػػػدرجات يػػػػة ئك كالنسػػػػب الم األعػػػػدادكقامػػػػت الباحثػػػػة بحسػػػػاب 

كالتػي تظيػر فػي الجػدكؿ  كاألميات المكاتي ليس لػدييـ أبنػاء مػف ذكم متبلزمػة داكف فػي الضػفة الغربيػة

 : اآلتي

التفاؤل لدى  مستوىية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى درجات (: األعداد والنسب المئو 2.4)جدول 

 أميات ذوي متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي متالزمة داون في الضفة الغربية

 األعداد الدرجات العينة
النسب 
 يةالمئو 

 نيس نذيهى يتالزيت داوٌ

 

 5.0 3 (32.6)أقؿ مف  منخفضة

 46.7 28 (51.3-32.7) متكسطة

 48.3 29 (70-51.4) عالية

 نذيهى يتالزيت داوٌ

 1.7 1 (32.6)أقؿ مف  منخفضة

 63.3 38 (51.3-32.7) متكسطة

 35.0 21 (70-51.4) عالية
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الدراسػػػة عمػػػى يػػة السػػػتجابات أفػػػراد ئك كالنسػػػب الم األعػػػداديبلحػػظ مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ الػػذم يعبػػػر عػػػف 

 المكاتي لػيس لػدييـ أبنػاء مػف ذكم متبلزمػة داكف فػي الضػفة الغربيػةالنساء التفاؤؿ لدل  مستكلدرجات 

لمدرجػػػة  (%48.3 )لمدرجػػػة المتكسػػػطة، كنسػػػبة ( %46.7 ) كانػػػت منخفضػػػة، كنسػػػبة (%5)نسػػػبة  أف

التفػاؤؿ  درجةأف مى ( كىذا يدؿ ع10( كانحراؼ معيارم )50.08)العالية، حيث أف الدرجة الكمية كانت

جػػػػاءت بدرجػػػػة  المػػػػكاتي لػػػػيس لػػػػدييـ أبنػػػػاء مػػػػف ذكم متبلزمػػػػة داكف فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة األميػػػػات لػػػػدل

المػػكاتي لػػدييـ أبنػػاء مػػف ذكم متبلزمػػة داكف فػػي النسػػاء التفػػاؤؿ لػػدل  مسػػتكلكيبػػيف الجػػدكؿ  متكسػػطة.

متكسػػطة، دييـ بدرجػػة لػػ (%63.3 )منخفضػػة، كنسػػبة درجػػةدييـ بلػػ( % 1.7)نسػػبة  أف الضػػفة الغربيػػة

( كىػذا 8.69( كانحػراؼ معيػارم )49.53)لمدرجة العالية، حيث أف الدرجػة الكميػة كانػت (%35 )كنسبة

المػػػكاتي لػػػدييـ أبنػػػاء مػػػف ذكم متبلزمػػػة داكف فػػػي الضػػػفة  األميػػػات التفػػػاؤؿ لػػػدل مسػػػتكلأف يػػػدؿ عمػػػى 

 جاءت بدرجة متكسطة. الغربية

 

 : لثانياالنتائج المتعمقة بالسؤال   2.2.4

لدى أميات ذوي متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي  التشاؤم درجةما 

 ؟  متالزمة داون في الضفة الغربية

عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات  لئلجابة

التشػاـؤ لػدل أميػات ذكم متبلزمػة داكف  درجػة عػفاالسػتبانة التػي تعبػر  فقػرات أفراد عينة الدراسة عمى

كالتػي تظيػر فػي الجػدكؿ  ،كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضػفة الغربيػة

  :اآلتي
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مستوى (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل3.4جدول )
التشاؤم لدى أميات ذوي متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي متالزمة داون 

 في الضفة الغربية

 الرقم

 الفقرات
 

األميات المواتي ليس لدييم أبناء من 
 ذوي متالزمة داون

 أميات ذوي متالزمة داون

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  الدرجة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 هنخفضة 1.111 2.05 هنخفضة 0.920 1.63 .أف الدنيا سكداء كالميؿ المظمـ   1

 هنخفضة 1.121 2.12 هنخفضة 0.863 1.63  .دنيافي ىذه ال سيءحظي  2

في أشعر أنني أتعس مخمكؽ  3
 .الككف

 هنخفضة 1.008 1.97 هنخفضة 0.831 1.43

 هنخفضة 0.936 1.93 هنخفضة 0.911 1.47 .سيككف مستقبمي مظممان  4

 هنخفضة 0.994 2.17 هنخفضة 0.770 1.50 .يبلزمني سكء الحظ 5

 هنخفضة 0.940 2.22 هنخفضة 1.052 1.75 .مكتكب عمّي الشقاء 6

 هنخفضة 0.917 2.15 هنخفضة 0.785 1.40 .أنا يائس مف ىذه الحياة 7

كثرة اليمـك تجعمني أشعر بأنني  8
 هنخفضة 1.068 2.25 هنخفضة 0.769 1.47 .اليـك مائة مرةأمكت في 

 هنخفضة 0.999 2.13 هنخفضة 1.125 1.77 .حدكث أسكأ األحداث كقعأت 9

يخيفني ما يمكف أف يحدث لي  10
 .في المستقبؿ مف سكء حظ

 هنخفضة 0.974 2.03 هنخفضة 1.150 2.00

أتكقع أف أعيش حياة تعيسة في  11
 هنخفضة 0.926 1.92 هنخفضة 0.892 1.48 .المستقبؿ

بأنني سأفارؽ مستمر لدم شعكر  12
 هنخفضة 1.038 2.20 هنخفضة 1.242 1.98 .األحبة

تخيفني األحداث السارة ألنو  13
 .سيعقبيا أحداث مؤلمة

 هنخفضة 0.976 2.28 هنخفضة 1.231 2.10

سيء الحظ سيبقى يبدك لي أف  14
 كذلؾ ميـ حاكؿ.

 هنخفضة 0.958 2.12 هنخفضة 0.991 1.63

أشعر بأف المصائب خمقت مف  15
 هنخفضة 0.929 2.13 هنخفضة 0.911 1.47 أجمي.

 يُخفضت 0.71240 2.1111 يُخفضت 0.67465 1.6478 الدرجة الكمية
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التشػاـؤ لػدل أميػات لػيس لػدييـ أبنػاء ذكم متبلزمػة  درجػة  ظ مف الجػدكؿ السػابؽ الػذم يعبػر عػفيبلح

، (0.674( كانحػػػراؼ معيػػػارم )1.64)لمدرجػػػة الكميػػػةالمتكسػػػط الحسػػػابي  أف داكف فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة

مسػػتكل التشػػاـؤ لػػدل األميػػات المػػكاتي لػػدييـ أبنػػاء مػػف ذكم متبلزمػػة داكف فػػي الضػػفة كالدرجػػة الكميػػة ل

مسػػػتكل التشػػػاـؤ لػػػدل أميػػػات ذكم أف كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى ، (0.712( كانحػػػراؼ معيػػػارم )2.11) الغربيػػػة

جػػػاءت  متبلزمػػة داكف كاألميػػػات المػػػكاتي لػػيس لػػػدييـ أبنػػػاء مػػف ذكم متبلزمػػػة داكف فػػػي الضػػفة الغربيػػػة

 .منخفضةبدرجة 

جميػػػع الفقػػػرات جػػػاءت بدرجػػػة منخفضػػػة ألفػػػراد عينػػػة ( أف 3.4كمػػػا كتشػػػير النتػػػائج فػػػي الجػػػدكؿ رقػػػـ )

تخيفنػي  كحصػمت الفقػرة " .لدييـ أبناء مػف ذكم متبلزمػة داكف فػي الضػفة الغربيػةاألميات المكاتي ليس 

(، يمييػا فقػرة " يخيفنػي 2.10عمى أعمى متكسط حسابي )"  األحداث السارة ألنو سيعقبيا أحداث مؤلمة

أنػا   (. كحصػمت الفقػرة "2.00بمتكسػط حسػابي )" ما يمكف أف يحدث لػي فػي المسػتقبؿ مػف سػكء حػظ 

فػي (، يمييػا الفقػرة " أشػعر أننػي أتعػس مخمػكؽ 1.40عمى أقؿ متكسط حسابي )" يائس مف ىذه الحياة 

 (.1.43بمتكسط حسابي ) الككف "

المػػكاتي لػػدييـ أبنػػاء مػػف ذكم  لؤلميػػاتجػػاءت بدرجػػة منخفضػػة  جميػػع الفقػػراتأف  كمػػا كتشػػير النتػػائج 

عمػى " تخيفني األحداث السارة ألنو سيعقبيا أحداث  كحصمت الفقرة " .متبلزمة داكف في الضفة الغربية

" (، يمييا فقرة " كثرة اليمكـ تجعمني أشعر بأنني أمكت في اليكـ مائة مرة 2.28أعمى متكسط حسابي )

عمػػػى أقػػػؿ "  أتكقػػػع أف أعػػػيش حيػػػاة تعيسػػػة فػػػي المسػػػتقبؿ (. كحصػػػمت الفقػػػرة "2.25بمتكسػػػط حسػػػابي )

 (.1.93بمتكسط حسابي ) "(، يمييا الفقرة " سيككف مستقبمي مظممان 1.92متكسط حسابي )

لػدل أميػات ذكم متبلزمػة  التشػاؤـ رجػةديػة لمػدرجات فػي ئك كالنسػب الم األعػدادكقامت الباحثػة بحسػاب 

كالتػػي تظيػػر فػػي  داكف كاألميػػات المػػكاتي لػػيس لػػدييـ أبنػػاء مػػف ذكم متبلزمػػة داكف فػػي الضػػفة الغربيػػة

  :الجدكؿ اآلتي
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التشاؤم لدى أميات ذوي  ية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى درجاتاألعداد والنسب المئو (: 4.4جدول )

 متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي متالزمة داون في الضفة الغربية

 العينة

النسب  االعداد الدرجات
 المؤية

نيس نذيهى يتالزيت 

 داوٌ

 

 70.0 42 فأقؿ( 35) منخفضة

 30.0 18 (55-35.1متكسطة )

 0 0 (75-55.1عالية )

 33.3 20 فأقؿ( 35) منخفضة نذيهى يتالزيت داوٌ

 61.7 37 (55-35.1متكسطة )

 5.0 3 (75-55.1عالية )

 

ية الستجابات أفػراد عينػة الدراسػة عمػى الذم يعبر عف األعداد كالنسب المئك يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ 

 نسػبة أف المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربيةالنساء لدل  التشاؤـ درجات

( 28.58)لمدرجػػة العاليػػة، حيػػث أف الدرجػػة الكميػػة كانػػت (%30)لمدرجػػة المتكسػػطة، كنسػػبة ( % 70 )

لػػدل المػكاتي لػيس لػػدييـ أبنػاء مػػف ذكم  التشػاؤـ مسػػتكلأف ( كىػػذا يػدؿ عمػى 11.13كانحػراؼ معيػارم )

النسػػاء لػػدل  التشػػاؤـ مسػػتكلكيبػػيف الجػػدكؿ  .منخفضػػةجػػاءت بدرجػػة  متبلزمػػة داكف فػػي الضػػفة الغربيػػة

منخفضػة، ال لمدرجػة( % 33.3) نسػبة أف المكاتي لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف فػي الضػفة الغربيػة

لمدرجػػػػػػة العاليػػػػػػة، حيػػػػػػث أف الدرجػػػػػػة الكميػػػػػػة ( % 5 )لمدرجػػػػػػة المتكسػػػػػػطة، كنسػػػػػػبة( % 61.7 )كنسػػػػػػبة

لػػدل المػػكاتي لػػدييـ أبنػػاء  التشػػاؤـ درجػػةأف ( كىػػذا يػػدؿ عمػػى 11.97( كانحػػراؼ معيػػارم )39.23)كانػػت

 جاءت بدرجة متكسطة. مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية
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 نتائج الفرضيات  3.4

 نتائج الفرضية األولى:  1.3.4 

لـدى  والتشـاؤم التفـاؤل درجـةفـي  (α ≥ 0.05)  مسـتوى إحصـائية عنـد داللـةال توجد فـروق ذات  "

أميـات ذوي متالزمـة داون واألميـات المــواتي لـيس لـدييم أبنـاء مــن ذوي متالزمـة داون فـي الضــفة 

 " جنس األبنيعزى لمتغير  الغربية

 أفػػرادالمتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة ك حسػػاب نتػػائج اختبػػار "ت" ب األكلػػى الصػػفريةحػػص الفرضػػية تػػـ ف

لػػدل أميػات ذكم متبلزمػػة داكف كاألميػػات المػػكاتي لػػيس لػػدييـ أبنػػاء  كالتشػػاؤـ التفػػاؤؿ درجػػةفػػي الدراسػة 

 .جنس األبفيعزل لمتغير  مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

والتشاؤم التفاؤل  درجةفي  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:5.4جدول )
لدى أميات ذوي متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي متالزمة داون في 

 جنس األبنيعزى لمتغير   الضفة الغربية
جنس  المحور

 األبن

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  "tقيمة"

 الداللة

 نذيهى يتالزيت داوٌ
 0.61862 3.6897 26 ذكر

0.341 0.734 

 0.57452 3.7424 34 أنثى

نيس نذيهى يتالزيت 

 داوٌ

 0.70231 3.8531 27 ذكر

1.578 0.120 

 0.39764 4.0805 33 أنثى

 

لدييـ أبناء مف متبلزمة داكف  لؤلميات المكاتي المحسكبة يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت"

 اإلحصائية( كالداللة 1.578(، كالدرجة الكمية لقيمة "ت" )0.734(، كمستكل الداللة )0.341)

 كالتشاـؤ التفاؤؿ درجة( لمذيف ليس لدييف أبناء مف متبلزمة داكف، أم أنو ال تكجد فركؽ في 0.120)
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ييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لد

 . كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى.  جنس األبفيعزل لمتغير  الغربية

 : الثانيةنتائج الفرضية  2.3.4

لــدى  والتشــاؤم التفــاؤل درجــة فــي (α ≥ 0.05) مســتوى إحصــائية عنــد ال توجــد فــروق ذات داللــة "

أميـات ذوي متالزمـة داون واألميـات المــواتي لـيس لـدييم أبنـاء مــن ذوي متالزمـة داون فـي الضــفة 

 "عمر األم الحالييعزى لمتغير الغربية 

عينػة الدراسػة  أفػرادالسػتجابة  المحسػكبة حساب نتػائج اختبػار "ت" ب الثانية الصفريةحص الفرضية تـ ف

لدل أميػات ذكم متبلزمػة داكف كاألميػات المػكاتي لػيس لػدييـ أبنػاء مػف ذكم  كالتشاؤـ التفاؤؿ درجةفي 

 .عمر األـ الحالييعزل لمتغير  متبلزمة داكف في الضفة الغربية

 والتشاؤم التفاؤل في درجة العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:6.4جدول )
لدى أميات ذوي متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي متالزمة داون في 

 .عمر األم الحالييعزى لمتغير   الضفة الغربية
عمر األم  المحور

 الحالي

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  "tقيمة"

 الداللة

 نذيهى يتالزيت داوٌ
20-39 27 3.7791 0.58654 

0.704 0.484 

 0.59639 3.6708 33 فما فكؽ 40

 نيس نذيهى يتالزيت داوٌ

20-39 28 3.9286 0.58849 

0.636 0.527 

 0.54393 4.0216 32 فما فكؽ 40

 

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية لمذيف لدييـ أبناء مف متبلزمة داكف 

 اإلحصائية( كالداللة 0.636(، كالدرجة الكمية لقيمة "ت" )0.484(، كمستكل الداللة )0.704)

 التفاؤؿ كالتشاـؤ درجةفي تكجد فركؽ ال ، أم أنو ( لمذيف ليس لدييف أبناء مف متبلزمة داكف0.527)
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لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة 

 .  الثانيةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ . عمر األـ الحاليير يعزل لمتغ الغربية

 : الثالثةنتائج الفرضية  3.3.4

لــدى والتشــاؤم التفــاؤل  درجــةفــي  (α ≥ 0.05)مســتوىإحصــائية عنــد  ال توجــد فــروق ذات داللــة "

أميـات ذوي متالزمـة داون واألميـات المــواتي لـيس لـدييم أبنـاء مــن ذوي متالزمـة داون فـي الضــفة 

 "عمر األم عند الوالدةيعزى لمتغير  الغربية

 أفػػرادالمتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة ك حسػػاب نتػػائج اختبػػار "ت" ب الثالثػػة الصػػفريةحػػص الفرضػػية تػػـ ف

لػدل أميػات ذكم متبلزمػة داكف كاألميػات المػكاتي لػيس لػدييـ  كالتشػاؤـ التفاؤؿدرجة  في عينة الدراسة 

 .عمر األـ عند الكالدةيعزل لمتغير  أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

 والتشاؤم  التفاؤل درجةفي  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:7.4جدول )
ميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي متالزمة داون في لدى أميات ذوي متالزمة داون واأل
 عمر األم عند الوالدةيعزى لمتغير   الضفة الغربية

عمر األم عند  المحور
 الوالدة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.64000 3.8014 29 29-20 نذيهى يتالزيت داوٌ
1.042 0.302 

 0.53713 3.6429 31 فكؽفما  30

نيس نذيهى يتالزيت 

 داوٌ
20-29 28 3.8990 0.58027 

1.020 0.312 
 0.54569 4.0474 32 فما فكؽ 30

 

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية لمذيف لدييـ أبناء مف متبلزمة داكف 

 اإلحصائية( كالداللة 1.020لقيمة "ت" )(، كالدرجة الكمية 0.302(، كمستكل الداللة )1.042)

 كالتشاـؤ التفاؤؿ درجةفي تكجد فركؽ ال ، أم أنو ( لمذيف ليس لدييف أبناء مف متبلزمة داكف0.312)
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لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة 

 .  الثالثةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ . الكالدةعمر األـ عند يعزل لمتغير  الغربية

 : نتائج الفرضية الرابعة 4.3.4

لـدى  والتشـاؤم  التفـاؤل درجـةفـي  (α ≥ 0.05) مسـتوى  إحصائية عنـد ال توجد فروق ذات داللة "

أميـات ذوي متالزمـة داون واألميـات المــواتي لـيس لـدييم أبنـاء مــن ذوي متالزمـة داون فـي الضــفة 

 "مستوى تعميم األملمتغير  الغربية يعزى

 عمػىعينػة الدراسػة  أفػرادتػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة  الرابعػة الصػفريةلفحص الفرضػية ك 

لػػدل أميػػات ذكم متبلزمػػة داكف كاألميػػات المػػكاتي لػػيس لػػدييـ أبنػػاء مػػف ذكم  كالتشػػاـؤ  التفػػاؤؿ درجػػة 

 .تعميـ األـمستكل لمتغير  متبلزمة داكف في الضفة الغربية يعزل

في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:8.4)جدول 
لدى أميات ذوي متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء والتشاؤم التفاؤل درجة متوسطات 

 مستوى تعميم األملمتغير  من ذوي متالزمة داون في الضفة الغربية يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى تعميم األم المحور

 لدييم متالزمة داون

 0.63167 3.7750 21 فما دكف إعدادم

 0.55681 3.7206 29 ثانكم أك دبمـك

 0.63525 3.6000 10 جامعي فأكثر

ليس لدييم متالزمة 

 داون

 0.69467 3.9080 21 فما دكف إعدادم

 0.50883 3.9620 29 دبمـكثانكم أك 

 0.37458 4.1724 10 جامعي فأكثر
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لدل أميات ذكم متبلزمة  كالتشاؤـ التفاؤؿ درجةفي كجكد فركؽ ظاىره  (9.4) يبلحظ مف الجدكؿ رقـ

مستكل لمتغير  يعزل داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

كما يظير  (one way ANOVA)األحادم تـ استخداـ تحميؿ التبايف  كلمعرفة داللة الفركؽ، تعميـ األـ

 في الجدكؿ التالي:

 والتشاؤم  التفاؤل درجةفي العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (9.4)لجدو
لدى أميات ذوي متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي متالزمة داون في 

 مستوى تعميم األمالضفة الغربية يعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 لدييم متالزمة داون
 0.104 2 0.208 بيف المجمكعات

0.292 
 

0.748 
 

 0.356 57 20.293 داخؿ المجمكعات
 59 20.501 المجمكع 

 ليس لدييم متالزمة داون
 0.244 2 0.488 بيف المجمكعات

0.766 
 

0.470 
 

 0.319 57 18.163 داخؿ المجمكعات
 59 18.652 المجمكع 

 

لمػػذيف لػػدييـ أبنػػاء مػػف متبلزمػػة  (0.748) مسػػتكل الداللػػة( ك 0.292يبلحػػظ أف قيمػػة ؼ لمدرجػػة الكميػػة) 

لمػػػذيف لػػػيس لػػػدييـ أبنػػػاء مػػػف  (0.470) مسػػػتكل الداللػػػة( ك 0.766قيمػػػة ؼ لمدرجػػػة الكميػػػة)داكف، كبمغػػػت 

أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان  (α ≥ 0.05)اكبر مف مستكل الداللة  ذه النتائجكىمتبلزمة داكف، 

لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي لػيس لػدييـ أبنػاء مػف ذكم  كالتشاـؤ  التفاؤؿ درجةفي 

 .الرابعةكبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية  مستكل تعميـ األـ.يعزل لمتغير  متبلزمة داكف في الضفة الغربية
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 : الخامسةنتائج الفرضية  5.3.4

لــدى  والتشــاؤم التفــاؤل درجــةفــي  (α ≥ 0.05) مســتوىال توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد  "

أميـات ذوي متالزمـة داون واألميـات المــواتي لـيس لـدييم أبنـاء مــن ذوي متالزمـة داون فـي الضــفة 

 "دخل األسرة بالشيكللمتغير  الغربية يعزى

 عمػىعينػة الدراسػة  أفرادتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة  الخامسة الصفريةلفحص الفرضية ك 

لػػػدل أميػػػات ذكم متبلزمػػػة داكف كاألميػػػات المػػػكاتي لػػػيس لػػػدييـ أبنػػػاء مػػػف ذكم  كالتشػػػاؤـ التفػػػاؤؿ درجػػػة

 .دخؿ األسرة بالشيكؿلمتغير  متبلزمة داكف في الضفة الغربية يعزل

في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:81.4)جدول 
لدى أميات ذوي متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم  ل والتشاؤم التفاؤ درجة متوسطات

 دخل األسرة بالشيكللمتغير  أبناء من ذوي متالزمة داون في الضفة الغربية يعزى

 االَحراف انًعيبري انًتىسظ انحسببي انعذد دخم األسرة ببنشيكم انًحىر

 نذيهى يتالزيت داوٌ

 0.61934 3.8599 16 شٍقل فأقل 1500

1501-2999 17 3.7566 0.52868 

3000-4499 14 3.4360 0.46962 

 0.69828 3.8037 13 فأكثر 4500

نيس نذيهى يتالزيت 

 داوٌ

 0.29594 4.2793 10 شٍقل فأقل 1500

1501-2999 23 3.8996 0.64023 

3000-4499 18 3.8448 0.55919 

 0.50023 4.1111 9 فأكثر 4500

 

لػػػدل أميػػػات ذكم  كالتشػػػاـؤ  التفػػػاؤؿ درجػػػةفػػػي كجػػػكد فػػػركؽ ظػػػاىره  (11.4)يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ 

 يعػػػزل متبلزمػػػة داكف كاألميػػػات المػػػكاتي لػػػيس لػػػدييـ أبنػػػاء مػػػف ذكم متبلزمػػػة داكف فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة

 one way)األحػادم تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف  ، كلمعرفػة داللػة الفػركؽدخػؿ األسػرة بالشػيكؿلمتغيػر 

ANOVA) :كما يظير في الجدكؿ التالي 
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 والتشاؤم التفاؤل درجةفي العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (88.4)لجدو
لدى أميات ذوي متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي متالزمة داون في 

 بالشيكلدخل األسرة الضفة الغربية يعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 نذيهى يتالزيت داوٌ

 0.519 3 1.557 بيف المجمكعات

1.534 
 

0.216 
 

داخؿ 
 0.338 56 18.944 المجمكعات

 
 59 20.501 المجمكع

 نيس نذيهى يتالزيت داوٌ

 0.509 3 1.528 المجمكعاتبيف 

1.666 
 

0.185 
 

داخؿ 
 المجمكعات

17.123 56 0.306 
 

 59 18.652 المجمكع
 

لمػػػذيف لػػػدييـ أبنػػػاء مػػػف متبلزمػػػة  (0.216) مسػػػتكل الداللػػػة( ك 1.534يبلحػػػظ أف قيمػػػة ؼ لمدرجػػػة الكميػػػة)

لمػػػذيف لػػػيس لػػػدييـ أبنػػػاء مػػػف  (0.185) مسػػػتكل الداللػػػة( ك 1.666قيمػػػة ؼ لمدرجػػػة الكميػػػة)داكف، كبمغػػػت 

أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان  (α ≥ 0.05)اكبر مف مستكل الداللة  ذه النتائجكىمتبلزمة داكف، 

لدل أميػات ذكم متبلزمػة داكف كاألميػات المػكاتي لػيس لػدييـ أبنػاء مػف ذكم  كالتشاؤـ التفاؤؿ درجةفي 

 .الخامسةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  .دخؿ األسرة بالشيكؿيعزل لمتغير  متبلزمة داكف في الضفة الغربية

 

 :نتائج الفرضية لسادسة 6.3.4

التفاؤل لدى أميات ذوي  درجة في  (α ≥ 0.05) مستوىفروق ذات داللة إحصائية عند  "ال توجد

 " متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي متالزمة داون في الضفة الغربية
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لمعينات الثنائية حساب نتائج اختبار "ت" بقامت الباحثة لفحص الفرضية الصفرية السادسة 

التفاؤؿ لدل أميات ذكم متبلزمة داكف  درجةفي عينة الدراسة  أفرادالمتكسطات الحسابية الستجابة ك 

 . كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

التفاؤل لدى أميات ذوي  درجةفي  العينة أفرادالستجابة لمعينات الثنائية نتائج اختبار "ت" (: 82.4جدول )
 متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي متالزمة داون في الضفة الغربية

 الرقم

 الفقرات
 

األميات المواتي ليس لدييم 
أبناء من ذوي متالزمة 

 داون

مة أميات ذوي متالز 
 داون

الداللة  قيمة "ت"
 اإلحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.701 3.32 0.831 3.23 .أرل الحياة جميمة 1
-

0.574- 
0.568 

 0.851 3.57 0.892 3.48 .اشعر أف الغد سيككف مشرقان  2
-

0.527- 
0.600 

 0.795 3.67 0.906 3.60 مستقببلن. أتكقع أف تتحسف األحكاؿ 3
-

0.433- 
0.666 

أنظر إلى المستقبؿ عمى انو  4
 0.901 3.63 0.964 3.45 .سيككف سعيدان 

-
1.085- 

0.282 

 0.831 0.214 0.976 3.62 0.899 3.65 .أنا مقبؿ عمى الحياة بحب كتفاؤؿ 5

 1.030 3.42 1.091 3.22 .مفاجآت سارة مستقبؿيخبئ لي ال 6
-

0.925- 
0.359 

 0.901 3.63 0.846 3.62 .ةيدستككف حياتي سع 7
-

0.099- 
0.922 

 0.291 1.065 0.901 3.63 0.948 3.82 .أرل بأف الفرج سيككف قريبان  8

 0.507 0.667 0.958 3.62 0.972 3.73 .أتكقع األفضؿ 9

 1.000 0.000 0.840 3.65 0.936 3.65 .أرل الجانب المضيء مف األمكر 10

 0.189 1.328 0.804 3.38 0.995 3.60 .أفكر في األمكر  المفرحة 11

إف اآلماؿ أك األحبلـ التي لـ  12
 0.553 0.597 0.745 3.43 0.892 3.53 تتحقؽ اليـك ستتحقؽ  غدان 

 0.443 0.772 0.930 3.52 1.003 3.67 .أفكر في المستقبؿ بتفاؤؿ 13

أتكقع أف يككف الغد أفضؿ مف  14
 0.039 2.116 0.852 3.45 1.011 3.83 .اليـك

 1.758 1.319 0.62110 3.5381 0.71481 3.5774 الدرجة الكمية
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(، كمستكل الداللة 0.309لمدرجة الكمية ) المحسكبة يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت"

األميات مقارنة بلدل أميات ذكم متبلزمة داكف التفاؤؿ  درجةأنو ال تكجد فركؽ في (، أم 0.758)

فقرة  باستثناء، ككذلؾ لجميع الفقرات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

( ككانت الفركؽ 0.039"، حيث كانت الداللة اإلحصائية ) أتكقع أف يككف الغد أفضؿ مف اليكـ" 

كبذلؾ ترفض الفرضية السادسة  ،األميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكفلصالح 

 .كتقبؿ الفرضية البديمة

 

 :نتائج الفرضية السابعة 7.3.4

لدى أميات ذوي  التشاؤم درجةفي   (α ≥ 0.05) مستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند  "ال

 "متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي متالزمة داون في الضفة الغربية

المتكسطات ك لمعينات الثنائية حساب نتائج اختبار "ت" بقامت الباحثة  الفرضية السابعةلفحص 

التشاؤـ لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات  درجةفي عينة الدراسة  أفرادالحسابية الستجابة 

 . المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

التشاؤم لدى أميات ذوي  درجةفي  العينة أفرادالستجابة لمعينات الثنائية ر "ت" نتائج اختبا(: 83.4جدول )

 متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي متالزمة داون في الضفة الغربية

 الرقم

 الفقرات
 

األميات المواتي ليس 
لدييم أبناء من ذوي 

 متالزمة داون

أميات ذوي متالزمة 
 داون

الداللة  قيمة "ت"
 اإلحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.000 5.938 1.111 2.05 0.920 1.63 .أف الدنيا سكداء كالميؿ المظمـ   1

 0.106 -1.640- 1.121 2.12 0.863 1.63  .دنيافي ىذه ال سيءحظي  2

 0.002 -3.329- 1.008 1.97 0.831 1.43 .الككففي أشعر أنني أتعس مخمكؽ  3

 0.004 -3.042- 0.936 1.93 0.911 1.47 .سيككف مستقبمي مظممان  4
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 الرقم

 الفقرات
 

األميات المواتي ليس 
لدييم أبناء من ذوي 

 متالزمة داون

أميات ذوي متالزمة 
 داون

الداللة  قيمة "ت"
 اإلحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.003 -3.103- 0.994 2.17 0.770 1.50 .يبلزمني سكء الحظ 5

 0.001 -3.387- 0.940 2.22 1.052 1.75 .مكتكب عمّي الشقاء 6

 0.000 -4.694- 0.917 2.15 0.785 1.40 .أنا يائس مف ىذه الحياة 7

كثرة اليمـك تجعمني أشعر بأنني أمكت  8
 .في اليـك مائة مرة

1.47 0.769 2.25 1.068 -3.736- 0.000 

 0.021 -2.380- 0.999 2.13 1.125 1.77 .حدكث أسكأ األحداث كقعأت 9

يخيفني ما يمكف أف يحدث لي في  10
 .المستقبؿ مف سكء حظ

2.00 1.150 2.03 0.974 -1.025- 0.310 

 0.000 -3.822- 0.926 1.92 0.892 1.48 .أتكقع أف أعيش حياة تعيسة في المستقبؿ 11

 0.024 -2.321- 1.038 2.20 1.242 1.98 .بأنني سأفارؽ األحبةمستمر لدم شعكر  12

تخيفني األحداث السارة ألنو سيعقبيا  13
 0.020 -2.381- 0.976 2.28 1.231 2.10 .أحداث مؤلمة

سيء الحظ سيبقى كذلؾ ميـ يبدك لي أف  14
 0.000 -3.794- 0.958 2.12 0.991 1.63 حاكؿ.

 0.000 -6.275- 0.929 2.13 0.911 1.47 أشعر بأف المصائب خمقت مف أجمي. 15

 1.000 -4.891- 0.71240 2.1111 0.67465 1.6478 الدرجة الكمية

 

(، كمستكل الداللة 4.891لمدرجة الكمية )المحسكبة يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" 

األميات ب بمقارنة لدل أميات ذكم متبلزمة داكفالتشاؤـ  درجةتكجد فركؽ في (، أم أنو 0.000)

، ككذلؾ لجميع الفقرات ما عدا فقرة " المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

". يخيفني ما يمكف أف يحدث لي في المستقبؿ مف سكء حظ " كفقرة "  دنيافي ىذه ال سيءحظي 

كبذلؾ ترفض الفرضية  ،األميات المكاتي لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكفككانت الفركؽ لصالح 

 .السابعة كتقبؿ الفرضية البديمة
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 مناقشة النتائج والتوصيات: لخامسا الفصل

 

 :مناقشة النتائج والتعميق عمييا  1.5

 مناقشة نتائج الدراسة المتعمقة بأسئمة الدراسة الرئيسية: 

 .مناقشة النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الرئيس األكؿ 1.1.5

    .مناقشة النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الرئيس الثاني 2.1.5

 

 .المتعمقة بفرضيات الدراسةتائج مناقشة الن 2.5

 .التوصيات  3.5

 .الدراسات والبحوث المقترحة  4.5
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 الفصل الخامس

______________________________________________________ 

 :مناقشة النتائج والتوصيات

داكف التفاؤؿ كالتشاؤـ لدل أميات ذكم متبلزمة ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة مف حيث تـ في 

كما يتضمف أيضان بعض  ،كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

 .التكصيات المقترحة في ضكء نتائج ىذه الدراسة كمناقشتيا

 

 مناقشة نتائج أسئمة الدراسة 8.5

 :مناقشة النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الرئيس األول 1.1.5

التفاؤل لدى أميات ذوي متالزمة داون و واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي  درجةما 

 متالزمة داون في الضفة الغربية ؟

التفاؤؿ لدل أميات ذكم متبلزمة داكف ك كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء  درجة أظيرت النتيجة أف

 .مف ذكم متبلزمة داكف جاءت بدرجة متكسطة

 ( %60 كانت ) نسبة التفاؤؿ أف كالتي بينت  (2012دراسة محيسف )نتائج مع جة اتفقت ىذه النتي

( حيث أظيرت النتائج 1997) زمبلءهكذلؾ اتفقت مع نتيجة دراسة بيترز ك  ،كتعد ىذه النسبة متكسطة

 .غير الكاقعي جاء بمعدؿ متكسط لدل البمجيكييفالتفاؤؿ  أف

الفمسطينية أـ صابرة مؤمنة محسنة الظف باهلل كتنظر نظرة أمؿ أف األـ تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى 

، حيث كانت أميات ذكم ييا بالفرح كتممئ أياميا بالسركركرضا كتفاؤؿ لمدنيا بأنيا ستفيض عم

متبلزمة داكف ك كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف يرددكف عمى مسامعي 
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يمانيـ الكبير في الخير كالنظرة المشرقة كالمستبشرة لكؿ ما يمركف بو إلؾ كذل ،تفاءلكا بالخير تجدكه()

بكثير مف ذكم  أفضؿفأـ ذكم متبلزمة داكف تعتبر حاؿ ابنيا ككضعو طبيعي أك  ،مف ظركؼ

 ذكم متبلزمة داكف يجمب ليا الخير كالبركةاإلعاقات األخرل كاف ابنيا البشكش صاحب االبتسامة 

التي  ، فمف أميات ذكم متبلزمةأفضؿ النتائج الممكنة  كالنظرة المستبشرة لحاؿ ابنيالتكقع األـ ميؿ تف

إنيا عندما أنجبت ابنتيا  )آية( ُحمت جميع مشاكميا العائمية كاالقتصادية  قالت ،طبقت عمييـ الدراسة

 فيي تقبمت كتكيفت مع كضعيا كبدأت بمكاساة نفسيا ،ك تتكقعو مف قبؿبشكؿ جذرم لـ تشيده أ

 .عمى ابنتيا كبإسقاط الخير كالسعادة التي ىي فيو 

كيحاكلكا  في المجتمع بعكس ما يعتقده اآلخركف ،كىنا يظير مدل التفاؤؿ بالخير كربطو بكضع ابنتيا 

فينا نستطيع اإلثبات مف خبلؿ  ،كضع باقي أميات ذكم اإلعاقةذكم متبلزمة داكف ب أـدمج كضع 

كبعيدات عف اليأس  ىذه النتيجة كىذه الدراسة المتكاضعة أف أميات ذكم متبلزمة داكف متفائبلت

كاف ىناؾ عكامؿ بيئية كثقافية تحفز  ،ف بو أميات ذكم اإلعاقات األخرلكالتشاؤـ الذم ربما يمرك 

 .لمتفائمة في داخؿ المجتمع الفمسطينيااألشخاص لمنظرة 

 

 :قة بسؤال الدراسة الرئيس الثاني  التي نص عمىمناقشة النتائج المتعم 2.1.5

التشاؤم لدى أميات ذوي متالزمة داون و األميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي  درجةما 

 متالزمة داون في الضفة الغربية ؟

لدل أميات ذكم متبلزمة داكف ك كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء  التشاؤـدرجة  أظيرت النتيجة أف

 .منخفضةمف ذكم متبلزمة داكف جاءت بدرجة 
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 ،التي أظيرت نتائجو ارتفاع التشاؤـ لدل اإلناث بالمقارنة بالذككر (2004اختمفت مع دراسة سبلمة )

( التي أظيرت نتائجيا أف أفراد العينة يعانكف مف 1990كذلؾ اختمفت مع دراسة  شاكرز كركبف )

 .التشاؤـ

طريقة التربية التي يتبعيا المجتمع ليا دكر في خفض مستكل التشاـؤ الباحثة ىذه النتيجة إلى  تعزك

الذم يقـك   تبلزمة داكفأميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم ملدل 

عمى أساس التربية كالثقافة اإلسبلمية التي تحـر التشاؤـ )التطير( حيث تعدىا أمكر مقدرة بعمـ اهلل 

يعقدكف آماليـ عمى اهلل كينطمقكف مف منطمؽ ف ،هلل كبقدرهاكالتي تحض عمى اإليماف بقضاء  ،تعالى

االقتصادية كاالجتماعية  , كال ننسى األسبابالمستقبؿبالتفاؤؿ كعدـ الخكؼ مف  عقائدم فالمسمـ مأمكر

ميات فمسطيف كخفض مستكل التشاـؤ لدييـ كالسياسية كالتي قد تككف أثرت في تشكيؿ شخصية أ

يمانيـ بغد أفضؿ كال ننسى أف األسر الفمسطينية أسر مترابطة رغـ كؿ الظركؼ السياسية التي  ،كا 

بينما األسرة التي يسكدىا  ،يسكده الحب كالتفاؤؿ الداخمي الذم  يسكدىا السبلـ كاالستقرار تعانييا فيي

الذم نراه في بيكت الدكؿ الغربية   جك مف التكتر كعدـ االستقرار كالمشاحنات كالخبلفات كالتفكؾ

 .لمحياة كالتي قد تتسـ بالتشاؤـ اكنظرتي ـسمبان عمى شخصية األ ذلؾ  ينعكس

التي تنظر نظرة كال ننسى أف أميات ذكم متبلزمة داكف يقعكف تحت ىذه التربية كالثقافة اإلسبلمية 

مشرقة لمحياة  رغـ كؿ صعابيا تتكيؼ معيا كتتقبميا كال تيأس بكجكدىا بؿ كجكد ابف ليا مف ذكم 

متبلزمة  مف ذكم األشخاصكخاصة أف  ،متبلزمة داكف تعتبره بيجة ليا كرحمو مف المكلى عز كجؿ 

داكف ىـ أشخاص  يممككف عاطفة حنكنة كمحبة كطبعان لطيفان كمطيعان مما يجعميـ محبكبيف لمف 

 .حكليـ
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 مناقشة النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة 2.5

 :ائج المتعمقة بالفرضية األولى والتي نصيامناقشة النت 1.2.5

لــدى  والتشــاؤم التفــاؤل درجــة فــي (α ≥ 0.05) مســتوى ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد "

فـي الضـفة  األميات المواتي لـيس لـدييم أبنـاء مـن ذوي متالزمـة داون و أميات ذوي متالزمة داون

 " جنس األبنالغربية يعزى لمتغير 

األميػات ك  لػدل أميػات ذكم متبلزمػة داكف كالتشػاؤـ التفػاؤؿ درجػةأظيرت النتائج عدـ كجكد فػركؽ فػي 

 .جنس األبففي الضفة الغربية يعزل لمتغير  لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكفالمكاتي ليس 

( التي أظيرت نتائجيا عدـ كجكد فركؽ في مستكل 4084اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة محيسف )

ككذلؾ اتفقت الدراسة مع دراسة العرعير  ،التفاؤؿ كالتشاؤـ تعزل لمتغير الجنس )ذككر أك إناث(

نت نتائجيا عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في الصحة النفسية لدل أميات ذكم ( التي بي4080)

 .متبلزمة داكف تعزل لمتغير جنس المعاؽ

( التي أظيرت نتائجيا إلى ارتفاع درجات التشاؤـ لدل 4002كاختمفت ىذه النتيجة مع دراسة سبلمة )

( التي أظيرت نتائجيا أف 4008) ككذلؾ اختمفت مع دراسة بكماف كباتس ،اإلناث بالمقارنة بالذككر

  .اإلناث أكثر تفاؤالن مف الذككر

بناء لجنس االبف  لدل األميات تعزك الباحثة ىذه النتيجة في عدـ كجكد فركؽ في التفاؤؿ كالتشاؤـ

 مى تقريركؿ الحرص ع اإلسبلـ  فقد حرص ،ثى إلى مدل الكعي الفكرم كالدينيسكاء كاف ذكر أك أن

مف األمكر األساسية التي يجب أف يديف بيا كؿ  أعتبرىافي القيمة البشرية، ك المساكاة بيف الناس 

ك أنو ال فرؽ في  ،في أصؿ نشأتيـ ك تككينيـ ،فقد قرر أف الناس سكاسية كأسناف المشط ،ربولإنساف 

كال بيف السيد ك  ،كال بيف األبيض ك األسكد ،األعجمي كال بيف العربي ك ،ذلؾ بيف الذكر ك األنثى

كعف  .آدـ مف ترابك  ميعا ينحدركف مف أصؿ كاحد ىك آدـ،ألف ىؤالء ج،كال بيف الغني ك الفقير ،العبد
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ـَ َكَحَمْمَناُىـْ ) :نكه القرآف الكريـ فقاؿ تعالى ،ىذا النكع مف المساكاة ْمَنا َبِني آَد اْلَبرِّ َكاْلَبْحِر  ِفي َكَلَقْد َكرَّ

ـْ ِمَف  ـْ َعَمى َكِثيٍر ِممَّْف َخَمْقَنا تَْفِضيبلن َكَرَزْقَناُى ْمَناُى كالتكـر  . 70،اآلية ،إلسراءسكرة ا  )الطَّيَِّباِت َكَفضَّ

بؿ كؿ مجمكعة  ىنا شامؿ لمجنس كمو فجنس اإلنساف مكـر عند اهلل ببل تفرقة بيف مجمكعة ك أخرل،

نظاـ طبقي تسيطر فيو طبقة عمى فاإلسبلـ ال يسمح بقياـ يا بمنظار كاحد ىك اإلنسانية ينظر إلي

كما ال يسمح بتحكـ فئة تدعي لنفسيا االستعبلء بالبيئة أك العنصر أك المكف أك الجاه عمى ،أخرل

فقد قاؿ تعالى )َيا َأيَُّيا  ،التمييزبب يدفع اإلنساف إلى االستعبلء ك بؿ إنو ألغى كؿ س ،الفئات األخرل

ـُ الَِّذم خَ  سكرة  (َمَقُكـ مِّف نَّْفٍس َكاِحَدٍة َكَخَمَؽ ِمْنَيا َزْكَجَيا َكَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجاالن َكِثيرنا َكِنَساءالنَّاُس اتَُّقكْا َربَُّك

 .8اآلية ،النساء

إال  ،فبرغـ ظاىرة التمييز التي تمارس في الضفة الغربية بيف الطبيعييف كذكم اإلعاقة كالذكر كاألنثى

ألـ ألبنيا عمى دل اتفرقة لعدـ كجكد أف درجة التديف المبلحظة مف قبؿ الباحثة لدل األميات بينت 

مف ليس لدييـ بناء  كأمياتأساس الجنس في درجة التفاؤؿ كالتشاؤـ لدل أميات ذكم متبلزمة داكف 

 .مف ذكم متبلزمة داكف

 

 :تي نصياوالمناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية  2.2.5

 لــدى والتشــاؤم التفــاؤل درجــةفــي  (α ≥ 0.05)مســتوى  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد "

األميـات المــواتي لـيس لـدييم أبنـاء مــن ذوي متالزمـة داون فـي الضــفة أميـات ذوي متالزمـة داون و 

 "عمر األم الحالي الغربية يعزى لمتغير 

األميػات  ك لدل أميػات ذكم متبلزمػة داكف كالتشاؤـ التفاؤؿ درجة أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في

 .مر األـ الحالي عفي الضفة الغربية يعزل لمتغير  المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف
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( التػي بينػػت نتائجيػػا كجػكد فػػركؽ فػي الصػػحة النفسػية لػػدل أميػػات 4080اختمفػت مػػع دراسػة العرعيػػر )

 .عمر األـ الحالي ذكم متبلزمة داكف تعزل إلى

تكفر مصادر الدعـ الركحي كالنفسي كاالجتماعي لؤلـ لمتغمب عمى تعزك الباحثة  ىذه النتيجة إلى 

األزمات كالظركؼ كخاصة بظركؼ المجتمع الفمسطيني الصعبة الذم يتعرض باستمرار ألقسى 

مع مجريات الحياة الظركؼ التي تصقؿ بيا شخصية األـ كتجعميا أكثر قدرة عمى التكيؼ كالتعامؿ 

كبيذا تجد أميات ذكم متبلزمة داكف في فمسطيف لدييا خبرة كقدرة عمى  ،بغض النظر عف عمرىا

في نظرة مشرقة بعيدة عف اليأس كالنظرة  ،مكاجية مثيبلتيا مف األميات عمى اختبلؼ أعمارىـ

 )حيث قاؿ تعالى  ،بقضاء اهلل كقدره كاستبشار بعطاءه رضا كالسكداكية ألمؿ في غد أفضؿ كصبر 

ـْ ِبَشْيٍء ِمَف اْلَخْكِؼ َكاْلُجكِع َكَنْقٍص ِمَف اأْلَْمَكاِؿ َكاأْلَْنُفِس َكالثََّمَراِت َكَبشِِّر الصَّ   ،سكرة لبقرة (اِبِريفَ َكَلَنْبُمَكنَُّك

 .155،اآلية

 مما يجعميا متقبمة ،عمى اطبلع بكؿ ما يخص كضع ابنيا ،مثقفة كاعية  أـ ذكم متبلزمة داكف امرأةف

 .كمتفيمة لكضع ابنيا

 

  :نتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة والتي نصيامناقشة ال 3.2.5

لـدى  والتشـاؤم  التفـاؤل درجـةفـي  (α ≥ 0.05) مسـتوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد "

فـي الضـفة  متالزمـة داونو األميات المواتي ليس لدييم أبناء مـن ذوي   أميات ذوي متالزمة داون

 "عند الوالدة عمر األم عزى لمتغير تالغربية 

األميػات  ك لدل أميػات ذكم متبلزمػة داكف كالتشاؤـ التفاؤؿ درجةأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في 

 .عمر األـ عند الكالدة عزل لمتغير تفي الضفة الغربية  المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف
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( التي أظيرت نتائجيا عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان 4080ىذه النتيجة مع دراسة العرعير ) اتفقت

 .في مستكل الصحة النفسية لدل أميات ذكم متبلزمة داكف تعزل إلى متغير عمر األـ عند الكالدة

كاف عمر األـ عند  ( أـ 120) عينة األميات التي تبمغ عددىا تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف

كال مشاكؿ فيو كتـ تكعيو  لئلنجاب كالمناسب  العمر الطبيعيكىك ( عامان 39-20) ىك الكالدة

ال مشاكؿ في ، كبذلؾ طفؿ ذكم متبلزمة داكف إنجابليس العامؿ الرئيس في  األـاألميات أف عمر 

( انو يجب 2002،كبكرسكييذكر )يكسؼ   حيث ،لدييـ التشاؤـالتفاؤؿ ك  ذلؾ كلـ يؤثر عمى مستكل

نكجو أصابع االتياـ إلى  أفطفؿ يحمؿ صفات متبلزمة داكف ال يعني إنجاب  أف إلى أكالن أف نشير 

كربما تككف األـ  ،ال أحد يعرؼ ما ىك السبب الحقيقي كراء ىذه المتبلزمةكذلؾ ألنو كلغاية اآلف  ،األـ

   .ليست الكحيدة ىي المسئكلة

 :المتعمقة بالفرضية الرابعة والتي نصياتائج مناقشة الن 4.2.5

 لـدى  والتشـاؤم  التفـاؤل درجـةفـي  (α ≥ 0.05) مسـتوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد  " 

األميـات المــواتي لـيس لـدييم أبنـاء مــن ذوي متالزمـة داون فـي الضــفة أميـات ذوي متالزمـة داون و 

 "تعميم األم الغربية يعزى لمتغير 

األميػات ك  لدل أميات ذكم متبلزمػة داكف كالتشاؤـ التفاؤؿأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في مستكل 

 .تعميـ األـ لمتغير عزل تفي الضفة الغربية  المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف

إحصػائيا فػي ( التػي بينػت نتائجيػا عػدـ كجػكد فػركؽ دالػة 2010)العرعيػراتفقت ىذه النتيجة مػع دراسػة 

ككػػػذلؾ اتفقػػػت  ،مسػػتكل الصػػػحة النفسػػية لػػػدل أميػػات ذكم متبلزمػػػة داكف تعػػػزل إلػػى متغيػػػر تعمػػيـ األـ

( التي أظيرت نتائجػو ارتفػاع مسػتكل الػذكاء العػاطفي لػدل 2014النتيجة مع دراسة بكزقاؽ كبكشبللؽ )

 .أميات ذكم متبلزمة داكف تعزل إلى متغير تعميـ األـ
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ي يحصػػمف عمييػػا مػػف كاتت المػػنتيجػػة  إلػػى أف الثقافػػة الدينيػػة المكجػػكدة لػػدل األميػػاتعػػزك الباحثػػة ىػػذه ال

بغض النظر عف مستكياتيـ ك خبلؿ الفضائيات الدينية كالمكاعظ المسجدية كغيرىا مف الكسائؿ الدعكية 

لكضػع ابنيػا ذكم متبلزمػة داكف كػأم أـ أخػرل  لػدييا أبنػاء لػيس التعميمية ليػا دكر كبيػر فػي تقبػؿ األـ 

مف ذكم متبلزمة داكف فترل األـ المتعممة أك األمية  في نفس مستكل التفاؤؿ كالنظرة اإليجابية لتحسف 

كمػػا لؤلخصػػائييف  ،عمػػى عاتقيػػا  الممقػػاة الضػػغكط  كتحمػػؿمعيػػا كالتكيػػؼ  األحػػداث كتطكرىػػا  كتقبميػػا 

كر فػػػي إعطػػػاء اإلرشػػػادات لؤلميػػػات فػػػي المػػػدارس كالمراكػػػز الخاصػػػة بمتبلزمػػػة داكف كالمرشػػػديف ليػػػـ د

كذكم اإلعاقػػة  بػػاختبلؼ مسػػتكياتيـ التعميميػػة فاألخصػػائي يراعػػي الفػػركؽ الفرديػػة بالعديػػد مػػف الجكانػػب 

ة الجامعيػػة كاألـ التػػي كصػمت لدرجػػة إعداديػػ ـىنػػاؾ األـ األميػة كاأل أفكمنيػا الجانػػب التعميمػي فيراعػػكا 

ككيفيػو  ،سمبيات التشاـؤ عمى الشخصية كنفسيو األـ كابنيػا كعائمتيػا ككػؿكتكضيح ثانكية  في بياف  أك

تجنب تمؾ األفكار السكداكية كاستبداليا باألفكار المتفائمة المميئة باألمؿ كما في ذلؾ مف اثر جيد عمى 

  .كؿ أـبطرؽ مناسبة لمستكل التعميمي ل الصحة النفسية كالجسدية ألـ كابنيا

 

  :تائج المتعمقة بالفرضية الخامسة و التي نصيامناقشة الن  5.2.5

 لدى  والتشاؤم  التفاؤل درجةفي  (α ≥ 0.05) مستوى" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

اون في الضفة األميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي متالزمة دأميات ذوي متالزمة داون و 

 دخل األسرة " رلمتغيالغربية يعزى 

األميات ك  لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كالتشاؤـ التفاؤؿ درجةأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في 

 .لمتغير دخؿ األسرة في الضفة الغربية يعزل المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف

كجكد فركؽ دالة إحصائيان في ( التي أظيرت نتائجيا 2010اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة العرعير )

 .مستكل الصحة النفسية لدل أميات ذكم متبلزمة داكف تعزل لمتغير دخؿ األسرة
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تيجة إلى اف التفاؤؿ كالتشاؤـ غير مرتبط لدل أميات ذكم متبلزمة داكف تعزك الباحثة ىذه الن

فاألميات  ،دل األسرةكم متبلزمة داكف بالمستكل المادم  لذكاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء منذ 

( شيكؿ شيريان لـ يؤثر ذلؾ عمى كضعيا النفسي كال نظرتيـ  2999المكاتي دخؿ أسرىـ  يقؿ عف )

حباط مف تدني الدخؿ بالمقارنة باألميات المكاتي كانت دخؿ  المتفائمة لمغد كلـ تزدىـ نظرة يأس كا 

نما كحتى مف دخميـ كاف عاٍؿ لـ نمحظ م ،( شيكؿ3000أسرىـ تزيد عف ) ستكل عاٍؿ في التفاؤؿ كا 

كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء  كاف المستكل متكسط لكبل الجيتيف مف أميات ذكم متبلزمة داكف ك

ربما يككف القناعة كبساطة العيش لمشعب الفمسطيني لو إثر في ذلؾ فيـ  ،منذ ذكم متبلزمة داكف

بغض النظر عف  أبنائيـكاالستقرار كسعادة  يبحثكف عف السعادة النفسية  كالراحة كالتكافؽ األسرم

 .كضعيـ المادم

 

 :مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة والتي نصيا 6.2.5

التفاؤل لدى أميات ذوي  درجةفي   (α ≥ 0.05)مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  " ال توجد 

 "متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي متالزمة داون في الضفة الغربية

 لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليسالتفاؤؿ  درجة كجكد فركؽ فيأظهرت النتائج  

 ،(0.039حيث كانت الداللة اإلحصائية ) ،لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

 كبذلؾ ترفض الفرضيةاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف ككانت الفركؽ لصالح 

 .كتقبؿ الفرضية البديمة السادسة

( التى أظيرت نتائجيا اف أميات ذكم متبلزمة 2014اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة بكزقاؽ كبكشبللؽ )

( كالتي أظيرت 2000ككذلؾ اتفقت مع دراسة  المشعاف ) ،يتمتعف بذكاء عاطفي منخفضداكف 

نتائجيا كجكد ارتباطات ايجابية دالة بيف التفاؤؿ كالصحة ككجكد ارتباط سمبية دالة بيف التفاؤؿ 
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 أميات أف( التي اظيرت نتائج دراستيا 1991ككذلؾ اتفقت مع دراسة شعيب ) ،كاألعراض الجسمية 

 .ف أميات األطفاؿ العادييفإلعاقة لدييـ زيادة في درجة القمؽ عذكم ا

( التي أظيرت ارتفاع الصحة النفسية لدل أميات ذكم 2010اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة العرعير )

  .متبلزمة داكف بشكؿ عاـ

ذكم  تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف أميات ذكم متبلزمة داكف تشعر بالذنب تجاه أنجاب طفبلن 

إعاقة فاألـ تعتبر نفسيا مسئكلة كاممة اتجاه أنجاب أطفاليا مما يكلد ليا شعكر بالقصكر كقد أخطأت 

  .دكف أف تدرم خبلؿ فترة حمميا ليذا الطفؿ فتقؿ لدييا مستكل التفاؤؿ كالنظرة المشرقة لمحياة

أف األـ قد تحاكؿ أف كقد الحظت الباحثة خبلؿ تطبيؽ أداة الدراسة عمى أميات ذكم متبلزمة داكف 

تعطي انطباعان بالتماسؾ كالتفاؤؿ كالنظرة اإليجابية ألبنيا ذكم متبلزمة داكف، مبررة لنفسيا كلآلخريف 

كفي ىذا قبكؿ ألبنيا مف ذكم  ،أيضا أف ىذا قدرىا في الحياة كأنيا ال بد أف تتقبمو بإيماف كامؿ كرضا

  .أحد ميكانيزمات الدفاعمتبلزمة داكف كمحاكلة التكيؼ مع ىذه اإلعاقة ك

 

  :مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة والتي نصيا 7.2.5

التشاؤم لدى أميات درجة في (  α ≥ 0.05) مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ال" 

 ذوي متالزمة داون واألميات المواتي ليس لدييم أبناء من ذوي متالزمة داون في الضفة الغربية"

لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس التشاؤـ  درجةكجكد فركؽ في ظيرت النتائج  

األميات المكاتي لدييـ ، ككانت الفركؽ لصالح لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

  .كتقبؿ الفرضية البديمة السابعة كبذلؾ ترفض الفرضية ،أبناء مف ذكم متبلزمة داكف

( التي أظيرت نتائجيا أف أميات ذكم متبلزمة 2014اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة بكزقاؽ كبكشبللؽ )

( التي أظيرت 2000ككذلؾ اتفقت مع نتائج دراسة المشعاف ) ،داكف يتمتعف بذكاء عاطفي منخفض
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( 1966ككذلؾ اتفقت مع دراسة ككندؿ ) ،كجكد ارتباطات ايجابية بيف التشاؤـ كاألعراض الجسمية

التي أظيرت نتائجيا ارتفاع مستكل االتجاىات السالبة لدل أسر األطفاؿ المعاقيف عقميان بالمقارنة 

  .بأسر األطفاؿ غير المعاقيف

( التي أظيرت نتائجيا ارتفاع مستكل الصحة النفسية 2010اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة العرعير )

 .م متبلزمة داكفلدل أميات ذك 

تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف أميات ذكم متبلزمة داكف ال يجدكف مدارس تدمج أبنائيـ كال كظائؼ 

تناسب قدراتيـ العقمية كالجسدية فتقمؽ األـ لمستقبؿ ابنيا كتنظر لو بنظره فييا شيئان مف الشؤـ كاليأس 

كأيضان نظرة األـ ألبنيا انو غير قادر عمى  ،بمف سيرعاه بعدىـ ككيؼ سيككف كضعو مف بعد كفاتيـ 

الزكاج كغير إخكتو كمف ىـ في جيمو كخاصة مف لدييـ إعاقة عقمية مف متكسطة لشديدة ككيؼ 

 .سيقضي بقيو عمره لكحده

تي لدييف ذكاء عاطفي كا)متبلزمة داكف( الم كىذا يرجع إلى أف فئة مف أميات األطفاؿ المعاقيف ذىنيا

عامة، كأسرتو بصفة خاصة  لى ما يضيفو الطفؿ المعاؽ ذىنيا إلى أسرتو بصفةمنخفض إنما يرجع إ

لممجتمع الذم  تختمؼ في حدتيا مف أسرة ألخرل كتبعا اقتصاديةأك  اجتماعيةمف مشكبلت نفسية أك 

كعدـ التنظيـ  االرتباؾ ىذه العكامؿ كميا مجتمعة تجعؿ األـ تعيش في جك مف ،يعيش فيو ىذا الطفؿ

 .(1998 ،يحيى العائمي يؤدم بيا إلى خبلفات في إطار األسرة كمنو المعاناة مف الضغكط )

السمبي حكؿ ىذا اإلبف المعاؽ  كاالنطباعىف األكثر عرضة لمضغكط كحالة عدـ التكيؼ األميات كأف 

في أسرة الطفؿ  ألمؿاالذكاء العاطفي لدييف إضافة إلى الشعكر بخيبة  ذىنيا كبالتالي تدني مستكل

أسرة لؤلطفاؿ المعاقيف  90دراستيا التي أجرتيا عمى نحك  ( في1998 ،المعاؽ. ىذا كتؤكد )يحيى

األسرة كالمتمثمة في منع األسرة ألصدقاء  عمى جك االجتماعية)ذىنيا، سمعيا، حركيا( ترجع المشكبلت 

لؤلسرة، ككذا  االجتماعي النشاط نعداـكامف زيارتيـ كمنع الفرد المعاؽ مف الجمكس مع الضيكؼ  أبنيا
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كما بينت  لؤلميات فيف يعانيف التشاـؤ تفشي المشكبلت النفسية كالتي ليا األثر البالغ في درجة 

 ( مف الشعكر بالقمؽ عمى المستقبؿ، إضافة إلى النظرة الدكنية كالحزف كالشفقة عمى1998 ،يحيى)

يؤثر  يسبب الشعكر بالكآبة كاألسى المزمف كالتكتر الذماألسرة كالطفؿ كأف كجكد ىذا الطفؿ المعاؽ 

 .العاطفي لؤلـ خاصة كلباقي أفراد األسرة عامة سمبا عمى اإلتزاف
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 :التوصيات 3.5

  :في ضوء نتائج الدراسة التي توصمت إلييا الباحثة فإن الباحثة توصي باآلتي

 .أميات ذكم متبلزمة داكفتصميـ برامج إرشادية لتنمية التفاؤؿ لدل  .1

 .تسيـ في تنمية التفاؤؿ لدل أميات ذكم متبلزمة داكف األساليب التربكية كالنفسية التيتقديـ  .2

إعداد خطة تدخؿ تقـك بيا األخصائية المتكاجدة في المراكز المشرفة عمى أبنائيـ مف ذكم  .3

 كاألمؿ كالثقة لدل األـلتحمؿ كالرضا امف خبلؿ زيادة قدرة  لتنمية التفاؤؿمتبلزمة داكف 

مف خبلؿ إبعاد أفكار كمشاعر اليأس كاالنيزامية كالعجز لدل كخفض مستكل التشاـؤ 

 .ياتاألم

ليزيد  تشجيع دمج كاحتكاء ذكم متبلزمة داكف في المجتمع المحمي كتشغيميـ ضمف مؤسساتو   .4

 .عيش بو  مف طمأنة األـ عمى مستقبؿ ابنيا بعيد عف اليأس كالقمؽ كالتشاـؤ التي ت

 بتخصيص برامج ذات عبلقة بمكضكع المرئية كالمسمكعة كالمقركءةاإلعبلـ  كسائؿ تعزيز دكر .5

 .التفاؤؿ كانعكاسو اإليجابي عمى األـ كالعائمة

حكؿ ذكم متبلزمة داكف التي تسبب النظرة السمبية المتشائمة لدل  المفاىيـ الخاطئة تصحيح   .6

  .األـ كاستبداليا بالمفاىيـ الصحيحة التي مف شأنيا أف تزيد البيجة السركر لدل األـ
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 :لدراسات والبحوث المقترحة ا 4.5

متبلزمة دكاف أك عينات  ابناء منذكم لدل اآلباء مف الذيف لدييـإجراء دراسة عف التفاؤؿ كالتشاـؤ  (1

 .أخرل

 .إجراء دراسة عف التفاؤؿ كالتشاـؤ لدل األخكة الذيف لدييـ أخ أك أخت مف ذكم متبلزمة داكف (2

 .إجراء دراسة عف التفاؤؿ كالتشاؤـ كعبلقتو بااللتزاـ الديني لدل عينات مختمفة  (3

 .اإلعاقات األخرل إجراء دراسة عف التشاـؤ كالتفاؤؿ لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كأميات (4
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 القائمة العربية لمتفاؤل والتشاؤم بعد التحكيم (2ممحق رقم )

 

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 :العزيزة أختي

 وتتطمب ىذه الدراسة جمع المعمومات ،ماجستيرلمحصول عمى درجة ال  دراسة ءبإجرا ثةتقوم الباح

إقرأي من فضمك كل عبارة مما يمي  كِ يبين يدة الصحيحة، وذلك من خالل  مقياس تضعو الباحث
ثم بيني مدى  انطباقيا أو عدم  ،وقرري إلى إي حد تعد مميزة لمشاعرك وسموك وآرائك ،بعناية

 . )√ (وذلك بوضع عالمة   ،انطباقيا عميكِ 

 والتأكد من اإلجابة عمى ،التكرم باإلجابة عمى جميع العبارات بكل صراحة والصدق الممكنين اً راجي
ولن تستخدم إال ألغراض  ،بأن اإلجابة تعامل بسرية مطمقة اً جميع العبارات دون إستثناء، عمم

 .البحث العممي
 لتعاونك،، شكراً 

 النا جمال إعمر   :ةالباحث
  :البيانات الشخصية 
 أنثى )   ( ،ذكر )   (  اإلبنجنس   1 
 )     (   29  - 20 عمر األم الحالي 2

39-30   )     ( 
40 -49 )     ( 

 فأكثر )     ( -50
عمر األم عند  3

 الوالدة 
 20 -  29   )     ( 

39-30   )     ( 
40 -49 )     ( 

 فأكثر )     ( -50
 امية )   ( مستوى تعميم األم 4

 إعدادم )    (ابتدائي أك 
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 ثانكم اك دبمـك )    (
 جامعي فأكثر )     (

دخل األسرة  5
 بالشيكل

             
 

  
وقرري إلى إي حد تعد مميزة لمشاعرك وسموك  ،إقرأي من فضمك كل عبارة مما يمي بعناية :تعميمات
وذلك بوضع دائرة         حول رقم من  ،ثم بيني مدى انطباقيا أو عدم انطباقيا عميكِ  ،وآرائك

 :األرقام التالية
 
 كثيرًا جداً  كثيراً  متوسط قميل ال العبارة الرقم

 5 4 3 2 1 .أرى الحياة جميمة 1
 5 4 3 2 1 .مشرقاً  اشعر أن الغد سيكون 2
 5 4 3 2 1 أتوقع أن تتحسن األحوال مستقباًل. 3
 5 4 3 2 1 سعيداً أنظر إلى المستقبل عمى انو سيكون  4
 5 4 3 2 1 .أنا مقبل عمى الحياة بحب وتفاؤل 5
 5 4 3 2 1 .مفاجآت سارة مستقبليخبئ لي ال 6
 5 4 3 2 1 .ةيدسعستكون حياتي  7
 5 4 3 2 1 .أرى بأن الفرج سيكون قريباً  8
 5 4 3 2 1 .أتوقع األفضل 9

 5 4 3 2 1 .أرى الجانب المضيء من األمور 10
 5 4 3 2 1 .في األمور  المفرحة أفكر 11
إن اآلمال أو األحالم التي لم تتحقق اليوم  12

 .ستتحقق  غداً 
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .تفاؤلأفكر في المستقبل ب 13
 5 4 3 2 1 .أتوقع أن يكون الغد أفضل من اليوم 14

 
 كثيرًا جداً  كثيراً  متوسط  قميل ال  العبارة  الرقم 

 5 4 3 2 1 .أن الدنيا سوداء كالميل المظمم   1
 5 4 3 2 1  .دنيافي ىذه ال سيءحظي  2
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في أشعر أنني أتعس مخموق  3
 .الكون

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .سيكون مستقبمي مظمماً  4
 5 4 3 2 1 .يالزمني سوء الحظ 5
 5 4 3 2 1 .مكتوب عمّي الشقاء 6
 5 4 3 2 1 .أنا يائس من ىذه الحياة 7
كثرة اليموم تجعمني أشعر بأنني  8

 .أموت في اليوم مائة مرة
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .حدوث أسوأ األحداث وقعأت 9
يخيفني ما يمكن أن يحدث لي في  10

 .المستقبل من سوء حظ
1 2 3 4 5 

أتوقع أن أعيش حياة تعيسة في  11
 .المستقبل

1 2 3 4 5 

بأنني سأفارق مستمر لدي شعور  12
 .األحبة

1 2 3 4 5 

تخيفني األحداث السارة ألنو  13
 .سيعقبيا أحداث مؤلمة

1 2 3 4 5 

سيء الحظ سيبقى يبدو لي أن  14
 كذلك ميم حاول.

1 2 3 4 5 

ائب خمقت من أشعر بأن المص 15
 .أجمي

1 2 3 4 5 
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 أريحا –مركز فتحي عرفات جمعية اليالل األحمر ل تسييل ميمة كتاب: (3ممحق رقم )
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 رام اهلل  – جمعية الياسمين الخيرية تسييل ميمة ل كتاب: (4ممحق رقم ) 
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 لحم  تبي –مؤسسة اليف جيت لمتأىيل ل كتاب تسييل ميمة : (5ممحق رقم )
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 رام اهلل –لذوي متالزمة داون جمعية الرحيم ل كتاب تسييل ميمة : (6ممحق رقم )
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 أريحا – مركز البمدي المجتمعي لذوي اإلعاقةل كتاب تسييل ميمة : (7ممحق رقم ) 

 
 

 



111 

 :فيرس المالحق

 

 الصفحة عنوان الممحق الرقم

 102  قائمة بأسماء المحكميف 1

 103 القائمة العربية لمتفاؤؿ كالتشاؤـ بعد التحكيـ. 2

 106 كتاب تسييؿ ميمة لمركز فتحي عرفات جمعية اليبلؿ األحمر /  أريحا  3

 107 كتاب تسييؿ ميمة لجمعية الياسميف الخيرية / راـ اهلل 4

 108 كتاب تسييؿ ميمة لمركز اليؼ جيت لمتأىيؿ / بيت لحـ  5

 109 كتاب تسييؿ ميمة  لجمعية الرحيـ لذكم متبلزمة داكف / راـ اهلل 6

 110 كتاب تسييؿ ميمة  لمركز البمدم المجتمعي لذكم اإلعاقة / أريحا 7
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 :فيرس الجداول

 الصفحة الجدول عنوان رقم ال

(1.2) 
بعض االستراتيجيات المقدمة لمتعامؿ مع ردكد الفعؿ النفسية المتكقع حدكثيا 

 لآلباء كاألميات .
29 

 51 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المحافظة (1.3)
 52 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير جنس األبف (2.3)
 52 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عمر األـ الحالي (3.3)
 53 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عمر األـ عند الكالدة (4.3)
 53 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير تعميـ األـ (5.3)
 54 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير دخؿ األسرة (6.3)

(7.3) 
( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlationمعامؿ ارتباط بيرسكف )نتائج 

لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة في ليس التفاؤؿ كالتشاؤـ لدل أميات  درجةاستمارة 
 الضفة الغربية

56 

(8.3) 
( لمصفكفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )

اؤـ لدل أميات لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في التفاؤؿ كالتش درجةاستمارة 
 الضفة الغربية

57 

(1.4) 
درجة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل

التفاؤؿ لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف 
 ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

62 

(2.4) 
التفاؤؿ لدل األعداد كالنسب المئكية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى درجات 

أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة 
 داكف في الضفة الغربية

64 

(3.4) 
درجة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل

التشاؤـ لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف 
 .ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

66 
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(4.4) 
التشاـؤ لدل  األعداد كالنسب المئكية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى درجات
ذكم متبلزمة أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف 

 داكف في الضفة الغربية
67 

(5.4) 
في درجة التفاؤؿ  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت" 

كالتشاؤـ لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف 
 .جنس األبفيعزل لمتغير   ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

69 

(6.4) 
في درجة التفاؤؿ  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت" 

كالتشاؤـ لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف 
 .عمر األـ الحالييعزل لمتغير   ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

70 

(7.4) 
في درجة التفاؤؿ  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت" 

كالتشاؤـ  لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف 
 .عمر األـ عند الكالدةيعزل لمتغير   ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية

71 

(8.4) 

في  الدراسةالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة 
درجة التفاؤؿ كالتشاؤـ لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات متكسطات 

لمتغير  المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية يعزل
 مستكل تعميـ األـ

72 

(9.4) 
 التفاؤؿ درجةفي العينة  أفرادالستجابة  األحادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف 

لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف  كالتشاؤـ 
 مستكل تعميـ األـذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية يعزل لمتغير 

73 

(10.4) 

في  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة
ميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات درجة التفاؤؿ كالتشاؤـ  لدل أمتكسطات 

لمتغير  المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية يعزل
 دخؿ األسرة بالشيكؿ

74 

(11.4) 
 التفاؤؿ درجةفي العينة  أفرادالستجابة  األحادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف 

اتي ليس لدييـ أبناء مف لدل أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المك  كالتشاؤـ
75 
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 دخؿ األسرة بالشيكؿذكم متبلزمة داكف في الضفة الغربية يعزل لمتغير 

(12.4) 
التفاؤؿ لدل  في درجة العينة أفرادالستجابة لمعينات الثنائية نتائج اختبار "ت" 

أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة 
 داكف في الضفة الغربية

76 

(13.4) 
التشاؤـ لدل  في درجة العينة أفرادالستجابة لمعينات الثنائية نتائج اختبار "ت" 

أميات ذكم متبلزمة داكف كاألميات المكاتي ليس لدييـ أبناء مف ذكم متبلزمة 
 داكف في الضفة الغربية

77 
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