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  األطف السر  آمواجهه الضغوط البيئية والتكيف لدى    تميكانيزما
 داون  بمتالزمةالمصابين  

               [12] 
 (2(حمدأشعبان عبد الصمد  -(2)مبراهيإرزق سند  -(1) حمد حمزةأفوزيه 

عين  ( كلية اآلداب، جامعة2باحثة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس ( 1
 شمس

 

 المستخلص
طفال ذوي متالزمة داون ال يتلقون الرعاية الطبية الكافية ألفي العقود الماضية كان معظم ا

تعالج . وكانت نادرا ما وليةالخدمات األ باستثناءمحرومين من كل الخدمات الطبية  وكانوا
سي ومشاكل صابات والعيوب الخلقية في القلب واضطرابات الغدد الصماء والضعف الحإلا

. ولم يكن التدخل المبكر والبرامج التعليمية الخاصة والخدمات الترويحية الجهاز الهيكلي العضلي
ية يكانزمات مواجهه الضغوط البيئالتعرف على م لىإتهدف الدراسة الحالية المبتكرة موجودة. و 

(  (60قوامها عينة بتحديدثون الباح وقامطفال المصابين بمتالزمه داون. ألسر اآوالتكيف لدى 
)الوصفي (،  المنهج واستخدمت الباحثة  طفال المصابين بمتالزمه داونألسر اآمفردة من 

لذوي االحتياجات الخاصة.  خاصةمراكز  طفال منألسر اآعلي  استبيان وقامت بتطبيق استمارة
ذات دالة إحصائية بين  ارتباطيههمها وجود عالقة أولقد توصل البحث إلى بعض النتائج من 

ذات دالة إحصائية بين ميكانزمات  ارتباطيهالضغوط البيئية والتكيف لعينة الذكور، توجد عالقة 
جمالي العينة، ذات داللة إحصائية بين توجد فروق  مواجهة الضغوط والتكيف لعينة الذكور وا 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة  عينة الدراسة تبعًا لمتغير النوع للبعد األسري،
مدى  أهمها من التوصيات من بمجموعة البحث توصل ولقدتبعًا لمتغير النوع للبعد النفسي، 

سر هذه آيعاني منها صابة والمشكالت التي إلسباب اأأهمية زيادة الوعي في المجتمع عن 
والمحاضرات والبرامج  فراد المجتمع معهم عن طريق عقد الندواتأالمتالزمة وكيفية تعامل 

زيادة المعرفة والوعي بالجوانب النفسية واالجتماعية لهؤالء  ،ووسائل التليفزيون والصحافة
 طفال بشكل كاف،ألالخدمات ألمهات هؤالء ا المعنوية واإلمكانات الخدماتتوفير  االطفال،

العمل علي زيادة وعي االمهات باستراتيجيات مواجهه الضغوط النفسية التي تعتبر من عوامل 
حداث الضاغطة ألواجهه الى تعينها على االحتفاظ بالتوافق النفسي واالجتماعي في مإاالستقرار 
 .في حياتها
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 ةمقدم
 فهو مكلف بحمل كل أمانيها ن تحمل األم جنينها في أحشائها وهى ترسم خط حياتهأمنذ 

لى خيبة أمل إ، هذا الحدث العظيم في حياة كل ام يتجول فجأة ورغباتها التي لم تحققها بنفسها
 خرين ال يشبهآلنه  طفل مختلف عن اأمالها وطموحاتها من هول المفاجئة، آوحزن فتتبخر كل 

 بة من تبعات. بمتالزمة داون مع ما تحمله هذه اإلصانه مصاب أو إخوته أوالدية 
نتشار متالزمة داون فنجد البعض إهتمت بمعرفه نسبة أتتباين الدراسات المسحية التي 

 ( 2001)مؤسسه الداون سيندروم ،. حياءمن المواليد األ( 800-1)نها تمثل حواليأيشير الى 
 (730في كل  1) لىإفي الويالت المتحدة االمريكية لتصل  ن هذه النسبة تقل قليالً أكما 
من ( 600 : 1) نه متالزمة داون تحدث بنسبهأبينما نجد بعض الدراسات تري  ،مولود جديد

( 1000من كل  1) خري الىأن هذه النسبة قد تصل في دراسات أفي حين  .المواليد االحياء
اب الوراثية لحدوث التأخر العقلي في حين تصل نسبه بسألوتعتبر احدى ا ،من المواليد االحياء

  -2000 :)صادق .الجددمن المواليد  (1100او  1000:  1) في بعض الدراسات مناالنتشار 
15-84).  

مريكا يولد خمسة أوفي  ،على سبيل المثال في انجلترا يولد طفالن بمتالزمة داون كل يوم
 ،الف طفل بمتالزمة داون سنويا على مستوي العالم مائةويولد  ،طفل بمتالزمة داون سنويا األف

ن هذه النسبة تأخذ في النقصان مما يعكس مدى أ ليدالئل في الوقت الحاضر ع وال توجد
لى الخدمات الصحية والتربوية والنفسية واالجتماعية التي تمكنهم إطفال ألاحتياج هذه الفئه من ا

 (  wishart: 2005&2004:)الخطيب . فراد المجتمعأمن الحياة بصورة طبيعية مع باقي 
لكن ومهما كانت المعلومات المتوفرة عن متالزمة  خرى،ألى إم أقد تختلف ردة الفعل من 

ن تصاب بشيء من المفاجأة والخوف وعدم التصديق والحزن والغضب أنها البد و أال إداون 
طفالهم بمتالزمة أصيب أوالشعور بالذنب وهى مشاعر طبيعية يشاركها فيها حتى االباء الذين 

 .داون
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ها بين مصاب عاقه عقلية التي تتفاوت شدتأن جميع المصابين بمتالزمة داون يعانون من أ
ن كل المصابين يتميزون بمجموعه من الخصائص الجسمية المعروفة التي تشكل أ، كما واخر

 (Com.Werathah.Www) . يزة لشخصية المصاب بمتالزمة داونالمالمح العامة المم
خاصة والخدمات التي تقدمها لألطفال ذوى االحتياجات الخاصة ورغم تطور برامج التربية ال

طفال بشكل ألن هذا التطور لم يشمل تقديم الخدمات ألمهات هؤالء اأاال  في السنوات االخيرة،
ارتفاع مستوى الضغط كاف مما عرضهن للكثير من المشكالت النفسية والعضوية التي تسبب 

 .(1، ص2009)منى حسن ،  النفسي لديهم.
 

 البحث مشكله
سرهم يعد من مجاالت الرعاية والخدمة االجتماعية آاالحتياجات الخاصة و  ن مجال ذويأ

 وبخاصه االحتياجات النفسية واالجتماعية، سرهم،آالحديثة في مواجهه احتياجاتهم واحتياجات 
االحتياجات ولعل المشكالت التي تواجه االم التي انجبت طفال لديه متالزمة داون من بين تلك 

 )Belchic,1995(  الملحة.
فاعلية برنامج . بعنوان "  (2018 )محمد دسححححححوقيمحمد عويس حيث أوضحححححححت دراسححححححة 

طفال أللدى ا التوافقيتحسحححين السحححلوك  في هبعض المهارات الحياتية واثر  لتنميةسحححري أ إرشحححادي
إعداد برنامج تدريبي إرشححححححححححححادي لتنمية هدفت الدراسححححححححححححة إلي والتي  .عراض داونأذوي متالزمة 

التعرف على  العملية لدى األطفال ذوي متالزمة داون، التوافقيالمهارات الحياتية والسححححححححححححححلوك 
لدى األطفال ذوي متالزمة  التوافقيفاعلية برنامج إرشحححادي لتحسحححين المهارات الحياتية والسحححلوك 

قترح في تحسححححححححححححححين المهارات الحياتية التعرف على بقاء أثر فاعلية البرنامج الم أعراض داون،
تقديم مقترحات وتوصححيات تربوية لالسححتفادة  لدى األطفال ذوي متالزمة داون، التوافقيوالسححلوك 

 حيث أشارت الدراسة أن: منها في مجال التربية الخاصة،
رتححب درجححات المجموعتين التجريبيححة  متوسححححححححححححححطيفروق ذات داللححه إحصحححححححححححححححائيححة بين  وجود -

س المهارات الحياتية لصحححححالح المجموعة التجريبية، لصحححححالح المجموعة والضحححححابطة على مقيا
 .التجريبية
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 والبعدي القبليرتب درجات القياسين  متوسطيفروق ذات داللة إحصائية بين  أيضا وجدت -
  .البعديعلى مقياس المهارات الحياتية لدى المجموعة التجريبية لصالح القياس 

بعد انتهاء  البعديرتب درجات القياسححين  متوسححطيال توجد فروق ذات دالله إحصححائية بين  -
البرنحامج مبحاشححححححححححححححرة والقيحاس التتبعى بعحد مرور شححححححححححححححهرين من انتهحاء البرنحامج على مقيحاس 

 .(2018)محمد عويس،.المهارات الحياتية لدى المجموعة التجريبية
البنائية واالجتماعية والنفسية ة من الناحية سر آلن والدة ذلك الطفل قد يصاحبه تغير في اأ

)ميادة محمد علي  .مما يترتب علية محاوالت الوالدين وبخاصه االم للتكيف مع الوضع الجديد
 .(1996اكبر، 

خري بالرغم من اختالف المعلومات وتوفرها ألى إم أن ردة الفعل تتفاوت من أومن المالحظ 
 (1996دراسة البداينة ،).نمتالزمة داو  طفاال لديهمألدى االمهات ممن انجبن 

( طفل، 1000( لكل)1.5كما تشير التقديرات الحديثة إلي نسبة انتشار متالزمة دوان )
ن هذه النسبة ترتفع لتصل إلي ) ( عامًا 44طفل لدي األمهات االتي يبلغن ) (1000( لكل)28وا 

 .(42، ص2012)الزريقات،  .فما فوق
عقليًا بصفة عامة ومن متالزمة داون علي وجه الخصوص مما يدل علي إن المعاقين 

ن  ،يشكلون نسبة ال يستهان بها وال يمكن إغفالها أو تجاهلها حاالت العوق العقلي هذه جديرة وا 
 بالدراسة والرعاية واالهتمام.

كما أشارت إحصائيات أخري بأن نسبة اإلصابة بمتالزمة داون عالميا بين المواليد الجدد 
( من اإلناث.)صباح، 2وبمعدل ذكر مقابل ) ،( مولود800طفل مصاب لكل )( 1حوالي)
 .(104، ص2011

ولكن لألسف الشديد ال توجد احصائيات دقيقة عن المصابين بمتالزمة دوان سواء علي 
األمور  مما يجعل هناك غموض في نسبة انتشاره ويصعب ،مستوي مصر أو الوطن العربي
 .عند وضع الخطة العالجية له
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 فروض البحث
  :اآلتية الفروض في البحث فروض تتبلور

لدي أسر األطفال  توجد عالقه ارتباطيه ذات داله احصائية بين الضغوط البيئية والتكيف .1
  المصابين بمتالزمة دوان.

لدي  توجد عالقه ارتباطيه داله في البعد البيئي بين ميكانيزمات مواجهه الضغوط والتكيف .2
  أسر األطفال المصابين بمتالزمة دوان.

 لدي توجد فروق ذات دالله احصائية بين عينة الدراسة تبعا لمتغير النوع في الضغوط البيئية .3
 . دوان بمتالزمة المصابين األطفال أسر

 أسر لدي توجد فروق ذات دالله احصائية بين عينة الدراسة تبعا لمتغير النوع في التكيف  .4
 . دوان بمتالزمة مصابينال األطفال

 .توجد فروق ذات دالله احصائية بين عينة الدراسة تبعا لمتغير النوع في ميكانيزمات مواجهه .5
 . دوان بمتالزمة المصابين األطفال أسر لديالضغوط 

 

 البحث أهداف
  في الدراسة هذه تفيد
 التعرف على مستوى الضغوط البيئية ألسر االطفال المصابين بمتالزمة داون.  -1
ألسر االطفال المصابين بمتالزمة  زمات مواجهه الضغوط والتكيفيمعرفه االرتباط بين ميكان -2

 داون.
 .في التكيف ألسر االطفال المصابين بمتالزمة داون واإلناثمعرفه الفرق بين الذكور  -3
في اساليب المواجهة ألسر االطفال المصابين بمتالزمة  واإلناثمعرفه الفرق بين الذكور  -4

 داون. 
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 البحث أهمية
 :والتطبيقية النظرية الناحية من أهمية على البحث هذا ينطوي

 :الناحية النظرية
المصححححابين طفال )ألسححححر اآترجع هذه األهمية للدور الذي تقوم به الدراسححححة من التركيز على  -

 ( موضع الدراسة.  بمتالزمة دوان
لى هذا النوع من الدراسححححححححة بهدف تقديم المسححححححححاعدة لهم إطفال ألسححححححححر اآحاجه هذه الفئه من  -

 واالرشاد النفسي. 
  التطبيقية:الناحية 

طفال المصابين بمتالزمه داون( في ألسر اآ) الفئةتكمن األهمية التطبيقية في مساعدة تلك  -
سر وذلك بزيادة آلا هذهعانى منها تالتخفيف من هذه المشكالت النفسية واالجتماعية التي 

  .معرفتهم ووعيهم بالجوانب النفسية واالجتماعية لهؤالء االطفال
 

 سابقة راساتد
تهدف الدراسة إلي التعرف على الفروق في  :(2008دراسة سالمة أحمد عوض ) -1

اتجاهات الوالدين نحو أطفالهم المصابين بمتالزمة داون وفقًا لمتغير جنس الوالدين، وجنس 
 .الطفل، وعمر الوالدين، والترتيب الميالدي للطفل

أشارت نتائج الدراسة إلي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الوالدين نحو 
التفاؤل  -: الفهم لطبيعة اإلعاقة العقليةاألبعادبأعراض متالزمة داون على أطفالهم ذوي اإلصابة 

المساواة في  ،الثبات في المعاملة في مقابل التذبذب ،التقبل في مقابل النبذ ،في مقابل التشاؤم
لذوي  الوالدينجنس  لمتغيروفقًا  لةيالعقنحو اإلعاقة  الوالدينمقابل التفرقة لمقياس اتجاهات 

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الوالدين  .نبمتالزمة داو  المصابيناألطفال 
 -نحو أطفالهم ذوي اإلصابة بأعراض متالزمة داون على األبعاد: الفهم لطبيعة اإلعاقة العقلية

المساواة   ،الثبات في المعاملة في مقابل التذبذب ،التقبل في مقابل النبذ ،التفاؤل في مقابل التشاؤم
بمتالزمة داون.  المصابينذوي األطفال  للوالدينن حيث المستوى التعليمي في مقابل التفرقة م
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وعدم وجود ذات داللة إحصائية في اتجاهات الوالدين نحو أطفالهم ذوي اإلصابة بأعراض 
 .التفاؤل في مقابل التشاؤم -متالزمة داون على األبعاد: الفهم لطبيعة اإلعاقة العقلية

تهدف الدراسة : ( Dabrowska and Pisula ,2010دراسة دابروشكا وبيوسوال ) -2
طفال ما قبل الدراسة الذين أمهات واباء أساليب التعامل لدى أقياس الضغوط الوالدية و  إلي

( أبا وأما، استخدم 162يعانون من متالزمة داون اضطراب التوحد، تكونت عينة الدراسة )
يس مستوى الضغوط عند االباء ( فقرة على شكل استبيان يق66الباحث مقياس مكون من )

طفال ذوى اضطراب ألمور اأولياء أن مستوى الضغوط لدى ألى إخلصت النتائج  ،واألمهات
طفال ذوى متالزمة داون، وبينت نتائج أمور أولياء أعلى من مستوى الضغوط عند أالتوحد 
مستوى  على منأطفال ذوى اضطراب التوحد ألمهات اأن مستوى الضغوط عند ألي إالدراسة 

طفال ذوي متالزمة ألا وأمهاتاالختالف لم يكن موجودا بين اباء  الضغوط عند االباء،
مكانية إولياء االمور كان التفكير في مدى أكثر الضغوط عند أ نأكما بينت الدراسة  داون،

  .تحسن طفلهم
 المواجهةساليب أتنمية تمكين الذات لتحسين " (:2017)دراسة منى محمد قطب  -3

 ن.اطفال ذوى متالزمة داو ألمهات
تهدف الدراسة إلي تنمية تمكين الذات لتحسين أساليب المواجهة ألمهات أطفال ذوى 

( من أمهات أطفال ذوى متالزمة داون وذلك 73) تكونت عينة الدراسة من”. اونمتالزمه د
( من أمهات أطفال ذوى متالزمة 10وصفي للدراسة، كما شملت العينة )للتحقق من الشق ال

وقائمة المستوى الذات  ومقياس أساليب المواجهة، داون، قامت الباحثة ببناء مقياس تمكين 
فضاًل عن بناء برنامج إرشادي لتنمية تمكين الذات لتحسين  والثقافي، واالجتماعياالقتصادي 

 لي:إج الدراسة ل ذوى متالزمه داون. أشارت نتائأساليب المواجهة ألمهات أطفا
يختلف كل من تمكين الذات وأساليب المواجهة باختالف المستوى التعليمي، والمستوى  -

االقتصادى واالجتماعى، ولم يختلف كل من تمكين الذات وأساليب المواجهة باختالف الفئات 
 .العمرية
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ي اتجاه ختلف كل من تمكين الذات وأساليب المواجهة باختالف القياسين القبلي والبعدي في -
 .القياس البعدى

يختلف كل من تمكين الذات وأساليب المواجهة باختالف القياسين البعدي والتتبعى في اتجاه  -
 .القياس التتبعى

طفال أمهات أل والنفسيةالمشكالت االجتماعية " (:2017) دراسة عاشور عبد المنعم -4
  "متالزمة داون

طفال أ مهاتأ االجتماعية والنفسية التي تواجهلي التعرف على المشكالت إتهدف الدراسة 
متالزمة داون والتواصححححححل الى تصححححححور مقترح من منظور طريقه العمل مع الجماعات لمسححححححاعدة 

اسحححتخدمت الدراسحححة ، على مواجهه مشحححكالتهم االجتماعية والنفسحححية طفال متالزمة داونأمهات أ
طفال متالزمة داون واسححححححححححتخدم أمهات أمنهج المسححححححححححح االجتماعي بالعينة العشححححححححححوائية لعدد من 
من اسحححححححححاتذة الخدمة االجتماعية ( 10) الباحث اسحححححححححتمارة اسحححححححححتبيان طبقت بعد تحكيمها من قبل
طفال متالزمة داون محل الدراسة أمهات أبالمعهد العالي بكفر الشيخ، تكونت عينه الدراسة من 

ل موجودين سحححححححححرة ألطفاأ( 75) سحححححححححر لألطفال بالحضحححححححححانات محل الدراسحححححححححة،آ( 110وعددهم )
شححححححارت نتائج أبمؤسححححححسححححححه متعددى العاهات بالخادمية ومؤسححححححسححححححه التثقيف الفكري بكفر الشححححححيخ، 

االم بأبنائها وذلك على  صححححعيد المشححححكالت االجتماعية  عالقةي مشححححكله اضححححطراب إلالدراسححححة 
معا  واألمصحححححححححححححبحت تقوم بدور مزدوج هو دور االب أ ن زادت مسحححححححححححححؤولياتها،احيث تمثلت في 

  .ه ابنائها على االقتداء بابيهموتقوم بتربي
عيد المشكالت االجتماعية قاربها وذلك على صأاالمهات باهلها و  عالقةمشكله اضطراب 

أهلي  ذا قمححت بزيححارةإوتمثلححت في )يحرجني ابنى بتصححححححححححححححرفححاتححه( طفححال متالزمححة داون أألمهححات 
  .احتاجه من مساعداتقاربي ما أارتي لالطمئنان على ويقدم أهلي و قاربي في زيأهلي و أوينتظم 

 

 البحث منهجية
لول لمحاولة نسب الحألمنهج "الوصفي المقارن" لتوضيح استخدمت الدراسة الحالية ا

و التكيف لألسرة والطفل مع المشكالت البيئية المصاحبة أالمواجهة والتوافق "النفسي واالجتماعي" 
ألطفال متالزمة داون، الذي أمكن من خالله جمع المعلومات والبيانات الالزمة لإلجابة عن 
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سات ذات الصلة وذلك بالرجوع إلى أدبيات التربية والدار  فروض البحث وتحقيق أهدافه،
ستخدم المقياس كأحد أدوات البحث العلمي وذلك ، كما أن الدراسة الحالية تبالموضوع وتحليلها

  .بغرض التعرف على واقع موضع البحث
 
 

 البحث مف اهيم
سر المرضي لتقبل المرض آو الطرق التي تستخدم لمواجهه أليات آلهي ا: الميكانيزمات  -1

والتعايش معه حتى يصل لدرجه التكيف وتحمل جميع الظروف التى من الممكن يمر بها 
  .المريضاالسرة او 

هي تلك المحاوالت التي يستخدمها  الشخص للسيطرة على ضغوط المرض  :المواجهة -2
 .ومحاوله تقبلهم للمرض والتعايش معه ومحاوله تقبل فكرة العالج

بعد مرور وقت  واألصدقاءفراد العائلة أهي استمراريه التواصل االجتماعي من : التكيف -3
  .بطويل من العالج وتخطيهم مع الطفل المصا

ن أوهذا يعنى  هي حالة جينية ناتجة عن كروموسوم زائد في الخلية، :متالزمة داون -4
كروموسوم في الطبيعي وهى تحدث  (46)كروموسوم بدال من (47)ه يكون الشخص لدي

من  (1)ة بنسب الدواننتيجة خلل جيني في نفس وقت حدوث الحمل وخالله وتحدث حالة 
  .حياءمن المواعيد األ ةحال (800) بين

 

 للدراسة النظرى طارإلا
 :النظريات النفسية المفسرة للدراسة

 :نظريات الضغوط -1
غوط وتعتمد على دراسة الض سس فسيولوجية نفسيه،أهذه النظرية على  تعتمد: نظريه هانز سيلي

ساس أغير المستقلة للدراسة وكذلك علي ساس المتغيرات أالنفسية في هذه النظرية على 
للضغوط وعن طريق استجابة الفرد يمكن التنبؤ بمدي وقوع الشخص تحت استجابات الفرد 
  .الضغوط النفسية
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ن هناك أالضغوط فقد الحظ سيلى  هم النظريات التي حاولت فهمأوتعد نظريه هانز سيلى من 
االلم  ،تتسبب في حدوث الضغوط مثل التعب نأمن المواقف المختلفة التي يمكن  مجموعه

ن أن الضغوط تمثل تهديدا للفرد و ألى إ وأشاروالخوف والشعور بالذل والنجاح غير المتوقع 
ذاالجسم يستجيب لهذا التهديد من خالل تعبئه الطاقة النفسية للمواجهة،  ما استمرت المواقف  وا 

ر في وقد تظه ،االجهاد والتعبالضاغطة لفترة زمنيه طويله فان استجابة الجسم تظهر في شكل 
يمر الكائن في استجابته  طلق سيلى على المرحلة التيأعراض سيكوسوماتيه مختلفة و أشكل 

 :حيث تمر بمراحل ثالث هي ،العام عراض التكيفأللضغوط 
، حيث يفرز الجسم هرمون تعبئه طاقه الجسم لمواجهه الضغط : وفيها يتممرحله االنذار -1

  .لمواجهةاالدرينالين الذى يساعد على االستعداد على ا
  .فراز هرمون االدرينالين و تزاد استجابة الدفاع ضد الضغطإ: ويزداد بها مرحله المقاومة -2
ن مع استمرار استجابة الدفاع عن الجسم واستنفاد الطاقة يصل الكائن أ: أي نهاكل مرحله ا -3

  .مرحله التعب واالنهاك
ن الضغط أدراك الكلى للمواقف، وهو يري إلساس اأتعتمد هذه النظرية على  :نظرية سبيلبرجر

ه أنتوى الواقع وكل حسب إدراكه للضغط، فضال عن هام في االختالفات على مس بؤدي دوراً 
ن تؤخذ في أن النظرية الشاملة يجب أغط والقلق والتعلم وهو يؤكد على صاغ نظريته عن الض
  .اعتبارها العوامل التالية

  .المختلفةطبيعة وأهيمه الضغط في المواقف  -1
  .قياس مستوى شدة القلق الناجم عن الضغط في المواقف المختلفة -2
 توفير السلوك المناسب للتغلب على الحاالت القل الناتجة عن الضغط في مختلف المواقف -3
فراد الذين تجري عليهم التعلم للتخفيف ألتوضيح تأثير الدفاعات السيكولوجية التي يستخدمها ا -4

  .من حالة القلق
الذى ينتج عن التعلم عن تحديد القوى النسبية لالستجابة الصحيحة واالتجاه الخاطئ  فضال
 دراك الفرد لها،ا  رات المتعلقة بالمواقف الضاغطة و ن هذه النظرية تركز على المتغيأوهكذا لوحظ 

تختلف باختالف  ال التيفضال عن الضغوط النفسية  و سلبيةأيجابية إثار آوما يرتب عليها من 
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، ولكنها تتأثر الخبرة واالحوال الجسمية تؤثر في المطالب التيالجتماعية الظروف البيئية وا
  .والنفسية التى تؤثر في قدرة الكائنات الحية

رية لفهم الضغوط، ولذلك نظريته في القلق نظرية سبيلبرجر في القلق تعتبر مقدمة ضرو 
و القلق أن للقلق شقين وهما سمة القلق أ ن القلق كسمة والقلق كحالة وذكرساس التميز بيأعلى 

ساسية أه سلوكي يجعل القلق يعتمد بصورة و اتجاأوهو استعداد طبيعي  المزمن، أوالعصبي 
  .و موقفي يعتمد على الظروف الضاغطةأ ،  وقلق الحالة وهو قلق موضوعيعلى الخبرة الماضية

  :نظريات التكيف
ول أسسه أل: النموذج امعرفيين وجود نموذجين المنظورهذا  ويفترض :منظور النظريات المعرفية

 ،السالبة عن الذات األفكارالنفسي ن سبب االضطراب أويري ب( Beck&other)بيك ورفاقه
 لى المرض،إدراك السلبي لدى الفرد وتقييمه للموقف إلحيث يؤدى ا ،والمستقبل ،والخبرات الراهنة

تتحرك عن طريق تفسير  ،ومحرفة وغير منطقية ة غير واقعيةكار السالبألوغالبا ما تكون ا
اما النموذج الثاني فأسسه  ،واالنهزامالحرمان والنقص خبرات الفرد ضمن حدود 

إلحداث خارجة ن التعرض أويري   ويسمي العجز المتعلم وقلة الحيلة،(  Seligman)سليجمان
حداث ألعلى اان السيطرة لى توقعات عن فقدإيؤدي  طارإلافي هذا  دركاهاواعن نطاق السيطرة  
ال يستطيع السيطرة على مهام حياته  هنأفالمريض النفسي تعلم واعتقد ب ،التالية في المستقبل

مما  ،ث المعجلة الفشل المهني والدراسيحداألومن ا ،هشباعاتإو تحقيق أيف من معاناته بالتخف
واالحساس بالعجز  ،ةالبدني فتتزايد لدية االمراض ،ريض قوته ويجعله ضعيفا في قدراتهيفقد الم

لى الدالالت االكلينيكية على االضطراب االنفعالي حيث يتم في إشار سليجمان أبدرجة كبيرة، و 
في الدماغ ويري الزاروس (  Norepinepephrin )حالة العجز استنزاف كل النوربنفرين

 ،اليبه في التوافقللموقف يحدد أس ولىألتقييم الفرد ا أن (  lazarus and Flokman)وفولكمان
وتعرضه  ،و تفوق قدرتهأ ،ي على أنها مرهقةحيث يتم تقييم الفرد لألحداث المسببة للضغط النفس

لذلك استجابات مختلفة  وتتولد نتيجة ،ه بالبيئة وتقييمه المعرفي للضغطفي اطار عالقت ،للخطر
نه ضاغط لكن أفقد يدرك شخصان الحدث على    و فسيولوجية تجاه الحدث الضاغط،أانفعالية 
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مكانياته اأحدهما يعتقد أ بينما ال يعتقد الشخص  ،لتي تساعده على التعامل معهن لدية مصادرة وا 
 .طبقا لمصادر المواجهة الشخصية والمعرفية واالجتماعية والمادية لدى كل منهم ،االخر ذلك

  

 للدراسة المنهجية راءاتجاإل 
نواع الدراسات المالئمة أنسب أتعتبر الدراسة من الدراسات الوصفية ألنها  نوع الدراسة: -1

 .الظاهرة موضوع الدراسةلطبيعة 
المستخدم هو المنهج الوصفي المقارن من خالل استخدام عينة من  منهج الدراسة: -2

 طفال المصابين بمتالزمة داون.ألسر اآمجتمع الدراسة لبعض 
مقياس لجمع البيانات المتعلقة بموضوع  دور  ونالباحث استخدم: أدوات الدراسة -3

 طفال المصابين بمتالزمة داون.ألسر اآجهة الضغوط البيئية والتكيف لدي ميكانيزمات موا
 رين أساسين للمعلومات:صدم قام الباحثون باستخدام

ذات العالقة والدوريات  واألجنبيةتتمثل في الكتب والمراجع العربية  والتي: ةالمصادر الثانوي (1
رسات السابقة التي تناولت موضوع البحث والمطالعة في اواألبحاث والد والمقاالت والتقارير،

 مواقع االنترنت المختلفة.
رئيسية  اختبار نفسي كاداهمن خالل  األوليةفي جمع البيانات  والتي تمثلت :المصادر األولية (2

( أسر لطفلة مصابة بمتالزمة 30) مكونة من عدد عمديةعلى عينة  وقد تم توزيعللبحث 
استغرقت فترة جمع البيانات أربعة أشهر  ،( أسر لطفل مصاب بمتالزمة داون3) ،داون

 (.8/2018) إلى( 4/2018) تقريبًا بدءًا من
لألطفال المصابين  مقياس الضغوط البيئيةقام الباحثون بتطبيق وصف أداة القياس:  (3

بمتالزمة داون ) إعداد الباحثة( ينقسم اختبار الضغوط البيئية ثالث أبعاد أساسية يشمل 
ويشمل البعد الثاني قياس البعد النفسي  ،( أسئلة10ويشمل ) ،البعد األول البعد األسري

لألطفال  مقياس المواجهة ،( أسئلة10البعد االقتصاد ويشمل ) ،( أسئلة10ويشمل)
مصابين بمتالزمة داون ) إعداد الباحثة( ينقسم اختبار المواجهة ثالث أبعاد أساسية يشمل ال

ويشمل البعد الثاني قياس البعد االجتماعي  ،( أسئلة10ويشمل ) ،البعد األول البعد النفسي
لألطفال المصابين  مقياس التكييف( أسئلة، 10البعد البيئي ويشمل ) ،( أسئلة10ويشمل)
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اون ) إعداد الباحثة( ينقسم اختبار التكييف ثالث أبعاد أساسية يشمل البعد األول بمتالزمة د
( 10ويشمل البعد الثاني قياس البعد االجتماعي ويشمل) ،( أسئلة10ويشمل ) ،البعد النفسي

 ( أسئلة.10البعد البيئي ويشمل ) ،أسئلة
 بعمل صدق وثبات لألدوات في ضوء عينة الدراسة الحالية : ونوقد قام الباحث

للتحقق من ثبات االختبار استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ  ثبات مقياس الضغوط البيئية:
(Cronbach Alpha.ويوضح الجدول التالي معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة ،) 

 مقياس الضغوط البيئيةثبات عبارات أبعاد :  (1جدول )
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس

 0.733 10 األسري البعد

 0.707 10 النفسي البعد

 0.735 10 االقتصادي البعد

 0.833 30 إجمالي مقياس الضغوط البيئية

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات جميعها قيم مقبولة حيث بلغت قيم 
 النفسي، البعد (، لكل من )البعد األسري، البعد0.735، 0.707، 0.733) معامل الثبات

( وهي قيمة مرتفعة، 0.541االقتصادي( على التوالي، وكانت قيمة ألفا إلجمالي المقياس )
مكانية االعتماد على  وتشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحية المقياس للتطبيق وا 

 نتائجه والوثوق به.
تم حساب معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االختبار بالدرجة  االتساق الداخلي للمقياس:صدق 

الكلية لالختبار والتي نتجت عن تطبيق االختبار على عينة مبدئية، وقامت الباحثة بحساب 
 الداخلي ومعامل االرتباط المصحح كاآلتي: االتساقصدق 
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 مقياس الضغوط البيئيةصدق االتساق الداخلي ألبعاد  :(2جدول )
 إجمالي المقياس أبعاد المقياس

 )**(0.804 معامل ارتباط بيرسون األسري البعد
 0.001 الداللة المعنوية

 )**( 0.773 معامل ارتباط بيرسون النفسي البعد
 0.004 الداللة المعنوية

 )**(0.768 معامل ارتباط بيرسون االقتصادي البعد
 0.001 الداللة المعنوية

من جدول صدق االتساق الداخلي السابق لالختبار نجد أن معامل ارتباط أبعاد المقياس 
(، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي ألبعاد المقياس 0.05دالة معنويًا عند مستوى معنوية )

 ( لكل من )البعد األسري، البعد0.662، 0.826، 0.788وبلغت قيم معامل ارتباط بيرسون )
 االقتصادي( على التوالي. النفسي، البعد

للتحقق من ثبات االختبار استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ  ثبات مقياس التكيف:
(Cronbach Alpha.ويوضح الجدول التالي معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة ،) 

 ثبات عبارات أبعاد مقياس التكيف :(3جدول )
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس

 0.628 10 النفسي البعد

 0.723 10 االجتماعي البعد

 0.653 10 البيئي البعد

 0.593 30 إجمالي مقياس التكيف

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات جميعها قيم مقبولة حيث بلغت قيم 
 االجتماعي، البعد النفسي، البعد البعد (، لكل من )0.653، 0.723، 0.628معامل الثبات )

( وهي قيمة مرتفعة، وتشير 0.593( على التوالي، وكانت قيمة ألفا إلجمالي المقياس ) البيئي
مكانية االعتماد على نتائجه  هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحية المقياس للتطبيق وا 

 والوثوق به.
ارتباط كل بعد من أبعاد االختبار بالدرجة  تم حساب معامالت صدق االتساق الداخلي للمقياس:

الكلية لالختبار والتي نتجت عن تطبيق االختبار على عينة مبدئية، وقام الباحث بحساب صدق 
 االتساق الداخلي ومعامل االرتباط المصحح كاآلتي:
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 صدق االتساق الداخلي ألبعاد مقياس التكيف(: 4جدول)
 إجمالي المقياس بعاد المقياسأ

 )**(0.619 معامل ارتباط بيرسون النفسي البعد
 0.001 الداللة المعنوية

 )**( 0.696 معامل ارتباط بيرسون االجتماعي البعد
 0.004 الداللة المعنوية

 )**(0.664 معامل ارتباط بيرسون المنزلي البعد
 0.001 الداللة المعنوية

 

أن معامل ارتباط أبعاد المقياس من جدول صدق االتساق الداخلي السابق لالختبار نجد 
 (، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي ألبعاد المقياس0.05دالة معنويًا عند مستوى معنوية )

 النفسي، البعد ( لكل من )البعد0.664، 0.696، 0.619وبلغت قيم معامل ارتباط بيرسون )
 المنزلي( على التوالي. االجتماعي، البعد

للتحقق من ثبات االختبار استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ  ثبات مقياس المواجهة:
(Cronbach Alpha.ويوضح الجدول التالي معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة ،) 

 ثبات عبارات أبعاد مقياس المواجهة :(5جدول )
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس

 0.691 10 النفسي البعد
 0.686 10 االجتماعي البعد
 0.622 10 البيئي البعد

 0.728 30 إجمالي مقياس المواجهة
يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات جميعها قيم مقبولة حيث بلغت قيم 

 االجتماعي، البعد النفسي، البعد (، لكل من )البعد0.622، 0.686، 0.691معامل الثبات )
( وهي قيمة مرتفعة، وتشير 0.728وكانت قيمة ألفا إلجمالي المقياس )البيئي( على التوالي، 

مكانية االعتماد على نتائجه  هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحية المقياس للتطبيق وا 
 والوثوق به.

تم حساب معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االختبار بالدرجة  الداخلي للمقياس: االتساقصدق 
بار والتي نتجت عن تطبيق االختبار على عينة مبدئية، وقام الباحث بحساب صدق الكلية لالخت

 الداخلي ومعامل االرتباط المصحح كاآلتي: االتساق
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 صدق االتساق الداخلي ألبعاد مقياس المواجهة(: 6جدول )
 إجمالي المقياس بعاد المقياسأ

 )**(0.843 معامل ارتباط بيرسون النفسي البعد
 0.001 المعنويةالداللة 

 )**( 0.807 معامل ارتباط بيرسون االجتماعي البعد
 0.004 الداللة المعنوية

 )**(0.721 معامل ارتباط بيرسون البيئي البعد
 0.001 الداللة المعنوية

من جدول صدق االتساق الداخلي السابق لالختبار نجد أن معامل ارتباط أبعاد المقياس 
(، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي ألبعاد المقياس 0.05مستوى معنوية )دالة معنويًا عند 

 النفسي، البعد ( لكل من )البعد0.721، 0.807، 0.843وبلغت قيم معامل ارتباط بيرسون )
 البيئي( على التوالي. االجتماعي، البعد

( 30ناث )إ( 30تي )( مفردة موزعة كاآل60الدراسة من )تكونت عينة : المجال البشري -5
 ذكور المرافقين لألطفال.

خاصه لذوي االحتياجات  ( مراكز3منطقة القاهرة حيث تم اختيار عدد ) المجال المكاني: -6
طفال المصابين بمتالزمة داون بالحصر الشامل ألسر اآالخاصة ويعتبر مفردات العينة 

 بالمراكز المختارة.
  المراكز المختارة بمحافظة القاهرة: (7جدول )
 الموقع المراكز المختارة م
 القاهرة– حدائق القبه مركز التثقيف الفكري  1
  جامعه عين شمس مركز االحتياجات الخاصة  2
 القاهرة–المطرية  المؤسسة القومية لتنمية االسرة والمجتمع  3

 لجمع البيانات المرتبطة بالدراسة. (10/2018:  4/2018): الفترة من المجال الزمني  -7
طفال المصابين ألألسر ا عمدية مقصودة عشوائية عينةون الباحث خذأ قد :العينة شروط -8

 بمتالزمة داون
 التالية: الشروط الدراسة راعت وقد
 االم ( المرافق للطفل. –ن تكون عينه الدراسة من )االب أ -
 .18عام وال يزيد عن  2ن ال يقل عمر الطفل عن أ -
 حتى يقدر قياس فترة تكيفهم مع المرض  ن تكون قد امضي عامان على والدتهأ -
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 خصائص عينة الدراسة: -8
 يوضح توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير المستوى التعليمي :(8جدول )

 النسبة العدد النوع

 %50 30 ذكور

 %50 30 إناث

 %100 60 اإلجمالي

 بالنظر إلي الجدول السابق:
 نوع:توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير ال  .1
 .(%50( مفردة بنسبة )30( )الذكورأن عدد العينة من فئة ) تبين .أ

 .(%50( مفردة بنسبة )30( )اإلناثعدد العينة من فئة )  .ب
 يوضح توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير السن :(9جدول )

 إجمالي إناث ذكور السن
 النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد

 46.7 28 43.3 13 50 15 سنوات 6 من أقل
 30 18 30 9 30 9 سنة 12 - سنوات 6 من

 23.3 14 26.7 8 20 6 سنة 12 من أكبر
 100 60 100 30 100 30 الجمالي

 8.1833 7.9833 7.9833 الوسط الحسابي
 4.32 4.22 4.22 االنحراف المعياري

 2 2 2 أقل قيمة
 17 17 17 أعلى قيمة

 بالنظر إلي الجدول السابق:
 :توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير السن  .2
 ،(%50) من الذكور ( مفردة بنسحححبة15( )سحححنوات 6أقل من  أن عدد العينة من فئة ) تبين .أ

 (.%46.7( مفردة بنسبة)28بإجمالي ) ،(%43.3( مفردة من اإلناث بنسبة)13)
 ،(%30) من الذكور ( مفردة بنسححبة9( )سححنة 12سححنوات إلي  6من  عدد العينة من فئة )  .ب

 (.%30( مفردة بنسبة)18بإجمالي ) ،(%30) ( مفردة من اإلناث بنسبة9)
 ،(%20) من الذكور ( مفردة بنسبة6( )سنة 12أكبر من وأخيرًا كان عدد العينة من فئة )  .ت

 (.%23.3( مفردة بنسبة)14بإجمالي ) ،(%26.7) ( مفردة من اإلناث بنسبة8)
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 أدوات البحث
 :الدراسة نتائج

سر أل ذات دالة إحصائية بين الضغوط البيئية والتكيف ارتباطيهتوجد عالقة : االول الفرض
 طفال المصابين بمتالزمة داون.األ

 العالقة االرتباطية بين الضغوط البيئية والتكيف :(10جدول )

 المتغيرات
 التكيف

 (60إجمالي العينة )ن=  (30الناث )ن=  (30الذكور  )ن= 
معامل ارتباط 

 بيرسون
الداللة 
 المعنوية

معامل ارتباط 
 بيرسون

الداللة 
 المعنوية

معامل ارتباط 
 بيرسون

الداللة 
 المعنوية

الضغوط 
 0.07 0.237 0.9 0.036 0.04 *0.366 البيئية
معامل 
التحديد 

 )2R(( 2)س
0.134 0.001 0.056 

 التالي:من الجدول السابق لنتائج العالقة ارتباطية الضغوط البيئية والتكيف يتضح 
 ( بين الضغوط البيئية 0.05توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائية عند مستوى معنوية )

(، وبلغت قيمة 0.04( والمعنوية )0.366والتكيف لعينة الذكور  حيث بلغت قيمة االرتباط )
 (.0.134معامل التحديد )

 ( 0.05ال توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائية عند مستوى معنوية)  بين الضغوط البيئية
( ، وبلغت قيمة 0.9( والمعنوية )0.036والتكيف لعينة اإلناث حيث بلغت قيمة االرتباط )

 (.0.001معامل التحديد )
 ( بين الضغوط البيئية 0.05ال توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائية عند مستوى معنوية )

(، وبلغت قيمة 0.9( والمعنوية )0.036والتكيف إلجمالي العينة حيث بلغت قيمة االرتباط )
 (.0.056معامل التحديد )

مما سبق يتضح تحقق صحة الفرض: توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائية بين 
 الضغوط البيئية والتكيف لعينة الذكور.

بينما لم يتحقق صحة الفرض: توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائية بين الضغوط 
جمالي العينة.البيئية والتكيف لعي  نة اإلناث وا 
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ذات دالة إحصائية بين الضغوط  ارتباطيهتوجد عالقة  مما سبق لم يتحقق صحة الفرض األول:
 ألسر االطفال المصابين بمتالزمة داون. البيئية والتكيف

توجد عالقة ارتباطية دالة في البعد البيئي بين ميكانزمات مواجهة الضغوط : الثاني الفرض
 والتكيف.
  العالقة االرتباطية في البعد البيئي بين ميكانزمات مواجهة الضغوط والتكيف :(11جدول )

 المتغيرات

 التكيف
 إجمالي العينة  (30الناث )ن=  (30)ن= الذكور 

 (60)ن= 
معامل 
ارتباط 
 بيرسون

الداللة 
 المعنوية

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

الداللة 
 المعنوية

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

الداللة 
 المعنوية

ميكانزمات مواجهة 
 0.001 **0.597 0.99 0.001 0.001 **0.812 الضغوط

معامل التحديد 
 2R( 0.659 0.00001 0.356(( 2)س

من الجدول السابق لنتائج العالقة ارتباطية بين ميكانزمات مواجهة الضغوط والتكيف يتضح 
 التالي:
 ( بين ميكانزمات مواجهة 0.05توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائية عند مستوى معنوية )

، (0.001( والمعنوية )0.812رتباط )حيث بلغت قيمة االالضغوط والتكيف لعينة الذكور 
 (.0.659وبلغت قيمة معامل التحديد )

 ( بين ميكانزمات 0.05ال توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائية عند مستوى معنوية )
( والمعنوية 0.001رتباط )مواجهة الضغوط والتكيف لعينة اإلناث حيث بلغت قيمة اال

 (.0.000001، وبلغت قيمة معامل التحديد )(0.99)
 ( بين ميكانزمات مواجهة 0.05توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائية عند مستوى معنوية )

، (0.001( والمعنوية )0.597رتباط )ت قيمة االالضغوط والتكيف إلجمالي العينة حيث بلغ
 (.0.356وبلغت قيمة معامل التحديد )
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مما سبق يتضح تحقق صحة الفرض: توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائية بين 
جمالي العينة.  ميكانزمات مواجهة الضغوط والتكيف لعينة الذكور وا 

ذات دالة إحصائية بين ميكانزمات بينما لم يتحقق صحة الفرض: توجد عالقة ارتباطية 
 مواجهة الضغوط والتكيف لعينة اإلناث.

توجد عالقة ارتباطية دالة في البعد البيئي بين  مما سبق تحقق صحة الفرض الثاني:
 زمات مواجهة الضغوط والتكيف.يميكان

ي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة تبعًا لمتغير النوع ف: الثالث الفرض
 الضغوط البيئية.

بين عينة الدراسة تبعاً لمتغير النوع في الضغوط للفروق  T-testنتائج اختبار )ت( (: 12جدول )
 البيئية
النحراف  المتوسط العدد العينة أبعاد المقياس

 المعياري
قيمة 

 ت
الداللة 
 المعنوية

 4.78 6.47 30 أنثى 0.02 2.325 4.66 9.30 30 ذكر األسري البعد
 3.76 8.00 30 أنثى 0.5 0.711 3.86 8.70 30 ذكر النفسي  البعد
 4.79 8.33 30 أنثى 0.9 0.190 4.74 8.57 30 ذكر االقتصادي البعد

الضغوط  إجمالي
 البيئية

 10.81 22.80 30 أنثى 0.2 1.40 10.01 26.57 30 ذكر
 يتضح من الجدول السابق التالي:

  معنوية بين عينة الدراسة تبعًا لمتغير النوع )ذكور/إناث( للبعد االسري يوجد فرق ذو داللة ال
(، وبلغ 0.05( وهي قيمة دالة معنويًا عند مستوى معنوية )2.368حيث بلغت قيم )ت( )

 (.6.47( بينما كان متوسط درجات )اإلناث( )9.3متوسط درجات )الذكور( )
  النفسي  عًا لمتغير النوع )ذكور/إناث( للبعديوجد فرق ذو داللة معنوية بين عينة الدراسة تب

 (.0.05( وهي قيمة غير دالة معنويًا عند مستوى معنوية )0.711حيث بلغت قيم )ت( )
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 ال يوجد فرق ذو داللة معنوية بين عينة الدراسة تبعًا لمتغير النوع )ذكور/إناث( للبعد 
ويًا عند مستوى معنوية ( وهي قيمة غير دالة معن0.190االقتصادي حيث بلغت قيم )ت( )

(0.05.) 
 ال يوجد فرق ذو داللة معنوية بين عينة الدراسة تبعًا لمتغير النوع )ذكور/إناث( إلجمالي 

( وهي قيمة غير دالة معنوياً عند مستوى 1.4الضغوط البيئية حيث بلغت قيمة )ت( ) مقياس
 .(0.05معنوية )

مما سبق تحقق صحة الفرض: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة تبعًا 
 .النفسيلمتغير النوع للبعد 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة : الثالث بينما لم يتحقق صحة الفرض
 تبعًا لمتغير النوع في الضغوط البيئية.

 

 مناقشة النتائج
أسر األطفال توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائية بين الضغوط البيئية والتكيف لعينة  .1

 .المصابين بمتالزمة داون الذكور
أسر األطفال توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائية بين الضغوط البيئية والتكيف لعينة ال  .2

جمالي العينة. المصابين بمتالزمة داون اإلناث  وا 
لدي  زمات مواجهة الضغوط والتكيفيارتباطية دالة في البعد البيئي بين ميكانتوجد عالقة   .3

 .أسر األطفال المصابين بمتالزمة داون 
األسري لدي أسر  للبعد النوع لمتغير تبعاً  الدراسة عينة بين إحصائية داللة ذات فروق توجد .4

 .األطفال المصابين بمتالزمة داون
 أبعاد المقاييس لباقي النوع لمتغير تبعاً  الدراسة عينة بين إحصائية داللة ذات فروق ال توجد .5

جمالي  .البيئية الضغوط وا 
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 هم التوصيات التي خرجت بها الدراسة:أ
ه من قبل أسرتموضوع التقبل لطفل متالزمة داون االهتمام بإجراء العديد من الدراسات حول  -1

  .اإلساءة عليه نتيجة تلك اإلعاقة، ومدى احتمالية وقوع ومحيطه االجتماعي الخاص والعام
، ًا وباقي اإلعاقات األخرى عموماً العمل على توعية الوالدين بظروف اإلعاقة العقلية تحديد -2

قناعهموتشجيعهم على تقل قدرات الطفل المعوق   إلنتاجبإمكانية استغالل هذه القدرات  وا 
 .طفل معوق فاعل

على االتصال بالمؤسسات الرسمية واألهلية  التي لديها أطفال متالزمة داون تشجيع األسر -3
  .لالستفادة من خبراتهم ، كذلك العمل على تعريفهم بهذه المؤسسات العاملة داخل المجتمع

العمل على توفير الدعم المالي لكل األطفال من متالزمة داون والسرهم كذلك وبشكل سريع  -4
 .عمليات الصرف النقدي تلكجدًا، واالختصار من اإلجراءات البيروقراطية الطويلة في 

حول الرعاية التربوية والنفسية األطفال  ألسرعقد الدورات والندوات التوعوية واإلرشادية   -5
 .جن هذا األمر يعزز من عملية العالواالجتماعية الصحيحة، حيث أ

، وبالتالي العمل على حلة التقبل والتكيف مع وضع الطفلمحاولة إيصال األسر إلى مر   -6
  .ي محيطه األسري واالجتماعي بشكل فاعلإدماجه ف

األطفال  للتشارك في اآلراء حول افضل  وأهاليإنشاء جماعات مساندة من المتطوعين   -7
  .الطرق الخاصة بمساعدة األطفال وذويهم

 .وألسرهم  الخاصةذوى االحتياجات  لفئةالعمل على توفير وسائل الترفيه والتثقيف الالزمين    -8
وعي االمهات باستراتيجيات مواجهه الضغوط النفسية التي تعتبر من عوامل العمل علي زيادة  -9

االستقرار الى تعينها على االحتفاظ بالتوافق النفسي واالجتماعي في مواجهه االحداث 
 ل من اثارها السلبية قدر االمكانالضاغطة في حياتها ، والتقلي
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ABSTRACT 

In the last few decades, most of children with Down syndrome used 

not to receive enough medical care. They were deprived from all medical 

care except for primary ones. It was rarely that injuries, 

congenital deficits of heart, endocrine glands disorders, sensory 

weakness, and muscle-skeletal system disequilibrium and problems 

could be treated. Early intervention, special educational programs, and 

creative entertainment services were not available. This present study 

drives at identifying the mechanisms of meeting environmental stresses 

and coping in families of children with Down syndrome. The researcher 

defined the sample that consisted of (60) items of families of children 

with Down syndrome. The researcher used the descriptive (qualitative) 
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method, applying a questionnaire form on families of children in private 

centers for those with special needs. This research came into some results 

which most important were: There was a statistically significant 

correlation between environmental stress and coping in a sample of 

males. There was also a statistically significant correlation between 

mechanisms of meeting environmental stress and coping in a sample of 

males and the full sample. There were statistically significant differences 

between study sample items due to sex variable regarding the family 

dimension. There were statistically significant differences between study 

sample items due to sex variable regarding the psychological dimension. 

The research came to several recommendations which most important 

were: The importance of increasing awareness in society about the 

reasons of this disease (down syndrome) and the problems that families 

of children with Down syndrome were meeting and how could society 

could deal with those children through holding meetings, lectures, 

programs and using television programs and press communication 

means. Knowledge and awareness should also be increased towards the 

psychological and social aspects in those special children, providing 

services and spiritual potentials for mothers of those children in a 

sufficient way. There should be more working on increasing mothers’ 

awareness of strategies of meeting psychological stress which is 

considered as stability factor that assists mothers to keep their social and 

psychological adjustment in society to encounter stressors of events and 

incidents in their lives. 
 


