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 اإلطار العام للدراسة الفصل األول : 

 :  مقدمة إشكالية -1

م  رر   أفرراسو ترراب  غا وسلاوحررو وسلاتنررو  ارر  الاو رر  تعتبررا سرةرراك الررت سلالتارر  سلا رر     
 ا  ،هرروسف دتتنداررو وتتعرردو  لتح رر  أدص قاسبرر  وقة رر  توحررو  فقررت م فررو   رردا اع ررو  وارردو   رر

  ررة  فرراسو ةاق ررو  سرب رردم تحررة اةرر ولة   نةررد  سلررا  ةتنررو  ارر  الاو رر  ارر  سرأ  ررد الررت سل
أو  أو برروو  أ فرردو أ فدل اررد  ولرر  و لتاد ةرر  تتنررو  ارر   و  و وهررو اسب رر   ،وسرم هاررد سر 

.     (111،ص8002سهلل سلا وس  ،) بو ا   و  بافاوه ا  أ فدله أو  ول  بافاوهد ا  أ فدل د   

فدرةاك  و د  قو تنو  ااتوك تتنرو  ار  سر اردم وسللرو وسللروك أو ا رغاك  ووةر  اتنو ر         
هرراه سر ةرراك ت رروا  فة ررد اةرر ولة  تابةرر  سرب رردم ب ررنو نبةررا   رر  سرم  ،ارر  سر  وسرم وسرب رردم

سلاةرر ول   رر  سهتادارردة سل فررو وسحتةدلدترره وسرم سلح ررو  سلتررو تع رر    رر  و بد تبداهررد سلاابةرر  
وهرراس  رردب  ارر  ااةرر ك سراوارر  لررو  سلارراأك  ،سرارر  وسلاسحرر  وسرةررت اسا سل فةرروأب دمهررد وترروفا ل ررم 

 .لتو    ة اع دوس

فرردر ق  قبررو أ  تنررو   ولرر  تنررو  قررو ت ررواة افاررل اتندا رر  ل فررو ةرر ةم ت لبرره تابةرره        
ت ررررو برررره وترررروفا لرررره نررررو اررررد ةحتدلرررره ارررر    دةرررر  وسهتارررردم وحرررر  وتتا رررر  أ  ةت رررر  بدلرررراندم وتع

وسل  رررد ، وةبررروأ ح ا رررد بررردلتح   بعرررو سلررر وس  وسلحارررو لتبررروأ هرررو و ول رررد بو ررر  ت رررت سلت رررواسة 
،  ال أ  هراه ه وتحوةو  را  تابةتره واةردا حةدترهالةت بدل سللو سلا دة   ت ةئو  ،تندا   ل  فوسلا

لرو بعنرا سل رواك واسة قو تتحوو  ل  آالم و وادة وق    اس نرد  سل فرو سلرا  و سرحفم وسلت 
 .بد بد  اسبدة   وة  أو ت    اه وله ف و ةنو   فف اعدقد أو ا د سلتو ند ة اتوقع 

فرروالوك  فررو اعررد  ا اررد ند ررة  و ةرر    دقترره فر رره ةةررب  سلنقةررا ارر  سلحرر   وسرةرر  لررو        
أ  هرراس سل فررو سلاعررد  أو سلغةررا  رردو  ال ة دةرر  سل فررو سل ةرردلو سلررا   سرم  د رر  و سرةرراك و

 (.28ص ،2005 ،)بواك اعت م اةاو وت واه سآلبدم قبو والوته 
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برن  سآلبردم وسرا ردة ة لر و   ردوك لتنروة   (1611)  ةرتولةة وةرتدات ،ناد ةو رل سلعدلارد       
 رواك برن  سل فرو ةر ةم وةتاتر  بحدلر  ، تةتاا هاه سلدلة     أ فدل م حت  قبو اةفوهم واك اق

 حة  لةوك و  واد ةولو  فف اعدقد فرر  سلاوقر  فرو هراه سلحدلر  ة  رو    ر  اع ر  ة رةا  لر  
أ  سل فررو سلةررر ةم سلااارررو  فةررره ف رررو فلرررنك بدل ةرررب  ل وسلرروة  اارررد ةوقع ارررد فرررو ة ةررر   اع ررروك اررر  

أو ت و حةر   ت ةو  ةب  سرلم حةث ةان  أ  (،121ص  ،1620 ،)فتحو سلةعةو  بو سلاحةمسلحةاك 
اس ند ة ةت قا ةر بد ب رنو نبةرا   ر  حةردت م وحةردك  ف  رم فرو سلاةرت بو  وال    دق  سل فو و 

 تبردا سرم هرو سلاحروا سلائةةرو فرو رفب ،ةراكأو  اس ند  هاس سل فو هو سروو أم سر ةرا  فرو سر
  الرت ة ةرو ار  اعد دت رد رتت رواه  فرتره وولوتره  نرا ارد ند رة سلتابة  وسلع دة  بدل فو سلا  تا 

اداةررر  ونةفةررر  ا   رردبسر سل ارررا  ررر   و ةرر    ررردبته وانرررد  وألا ررد نرررو لحارر  تررراسه فة رررد بغرر 
لتاد ةررد ، ر   ارراك سرم ل ف  ررد سلةرر ةم وهررو ا ررد  ف رر  برردلحا  ةلع  ررد  حةدترره ب ررنو ا برروو 
 اات ررد لرره وهررو اعررد   رروو  وبدلترردلو فررر  ،دو  اة رر  لتعدللرره وتاةحرره ارر  ألاررهتتررنلم وتحرردوو  ةلرر

 .  ة  نوسل ا اتةدحسال وع ا   وم فةه  ،وات دئادلعو  عواهد ةةئد واحب د حةدته ة

وقر  سل روا   وسر دقدة سلتو ت ة  سر فدو وت ت   أةبد  حرووق د و   اسبدةسال تتعوو    
اقرو  اعرد ،     سرم بعو تف و  ف  د ، ةوسم ند ة   ردبته   روة  أم    ةر  أم   روة  و   ةر 

 ت رررداس فرررو سلررروالوسة نقرررا أ ررروسع سلت  ررر  سلررراه و  أوسو  بد تبداهرررد اررر   فرررو باتف اررر   ررردب  سل 
  ررره ت اةبررردألررر   فرررو سلوالةررردة سلاتحررروك سرااةنةررر   ح ررردئةدة سلترررو ألاةرررة اررر  اس)حةرررث ت رررةا سر

 ،حررررو اولرررروو1000لرررر  200فررررو نررررو 1وحرررروسلو ، وسو  نررررو ةرررر   فررررو ةولررررو باتف ارررر   8000
لرررو ب ةرررب   دقررر  سلاه ةررر  ف رررو تتوس  اررر  سلاررروسها سل ررردئع  فرررو الررردو سراتف اررر  وسو وأ ررراس  

وت ررررنو ، (8001، ررراو  وآبرررراسهةم  ث )اررر  سر رررد 8550 لنررررو 1اررر  سلرررانوا فررررو ا دبرررو1510
وأنقرررا اررر  ، (8001، دقررر  سلاه ةررر  سلاتوةررر   وسل ررروةوك )سلاوةرررد  اررر  حررردالة سر%10حررروسلو 

 (.(8001،      د  سلعدلم )سلا   8000000
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فاتف اررررر  وسو  تعتبرررررا هررررردلا ا ةررررر  بدل ةرررررب  ل حوسارررررو ، بد تبرررررداه سر ررررر اس  سلرررررا         
ةررةا ا لررو  سل فررو الاو رر  سر رراس  سلتررو تلعررو ا رره ا ت فررد    ةررد واه ةررد بدل ةررب  ل  فرردو 

 ،لاعدا ر  اع ارد و اراك سل رف   ل اردةغةا  ااك سلالتا  ل  فرو وسرم وس سل بةعةة  سلعدوةة  ااد قو
ندر ردب  بق ر  فرو سل  ر   ،سراراس  سر را  سل  ةراك سلا ردحب   رد قرو تا را ار  بعر  أناد 

  وس رررر اسبدة فررررو سلل ررررد  سل  رررراو اررررقف ااررررد ة رررر اهم  لرررر   لرررراسم  ا ةرررردة لاسحةرررر  ل عررررف
أو أةربد   سلاةرتااك ، وقرو ةعروو الرت لةر  سرم سلابنرا أو سلاترن ابدر دف   ل  سلاتدبع  سل بة  

 .و سر دب أ ا  تتو و ف

 81وم اقرررم ةرررفاتف اررر  وسو  تعتبرررا   ررردب   دتلررر   ررر    رررتفو أو ت رررد   فرررو سلناواو       
و ت  رر  اه ررو دم سلع ررفة وتف  ررل سلولرره تا ررا فررو الاو رر  ارر  سر رراس  سلع رروة  ندات رر

وس رررل ة ت ررر   ررر  سلررروالوسة سل بةعةررر  سلةررر ةا  وسلا ررردحب  فرررو أا ررر  سرحةرررد  بالاو ررر  اررر  
وقرو  اف رد فرداو  سلاوةرد  بن  رد  روع ار  أ روسع سر دقر       اةتو  سل   . سرااس  سلع وة 

وادة ةرر و  سلناواو  حةررث ةا ررا 81وم اقررم ةررسلتررو تعرروو  لرر  س رر اس  فررو سلناواو سلاه ةرر  و 
 84  فرو حدلر  اتف ار  وسو  وادة لرو  سلل رةةروبرالت ة ربل  روو سلناواو  ،سلل ة  قفقةد لو 

 ( .21،ص1666فداو  سلاوةد  ،سلحدو فو سرل   سلعدوة  ) ناد هو 81واد  بوال ا  ةناواو 

ةةرب   رروا  ةنرو  وقع رد  روةو   رر  قرو  ر  والوك  فرو ا ررد  باتف ار  وسو وبدلتردلو فر      
  ررد ةررتنو  اةرر ول    ةرره نو ت بررو سل فررو وتابةترره ف ررو تع ررم بسرم حةررث أ  ررد قررو تلررو  ررعوب  فرر

ل رروو سرم ، وه ررد تنررو  سر فرردو سآل رراة  سلعرردوةة  و ب ةرر و حةدترره ولرر  ة اررو  ارروس  بةعةررد اقررس ررو 
 تاردو س  ر ه ةتنو  ه دت ستندلة  و  ،بدل فو وتع ةاه وتابةته ب نو  دص ا د ف  ل ع دة  سل وةو

 ة ربل  بئرد   ة رد ، وبدلتردلو ةلر  اارد قرولو  ةدوك سلاة ولة  وسرلت سادة اة      سرم وبدلتدنت
   ة د . فا تنق م ا  سلوسق  سللوةو سلا  أ  ت

ف  ررردت اررر  سرا ررردة اررر   تررراف  سب  رررد  تةلررر  لعررروم توسفررر  ت رررواست د اررر  سلوسقررر  سل ررردوم       
وه ردت ار  تت برو سل فرو وتا رده وهرو اس رة  بره وات ب ر  لره  ،وسلاعدنا لارد ند رة تت ة ره وتتا رده
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فةرررة   وهررراس ةعررروو ب رررنو أو برررة ا  لررر  سل رررح  سل ،ادارررد لا دةتررره وسر ت ررردم سلتررردم برررهواةرررتعوك ت
، حةررث ت ع رر   قاسة سلتررو تعتررا  سلع ررو وسلولرروس ةلدبررد  تةلرر  ل ارر لإل ةررد  ف ررو تتررنقا ةرر بد أو 

ةاةررم حررووو و بةعرر  هرراه سلارر قاسة بدر ةررد  و ررحته سل فةررة   حررو سلةرروسم أو سلفةرروسم وهررو اررد 
وقررو ةالرر  هرراس سر ررتف  فررو    ررة  سرم  لرر   بةعرر  تفنةاهررد و  رر      ررد  ،حةدترره واةررت ب ه

ةاد  د وتاتع د بااو   فو سلتعداو ا  سلوسق  وت برو أ   روع ار  أ روسع سل روادة سلترو قرو تغةرا و  س 
وقرررو تنرررو  ا رررد بدل  ررردم وسل ررروا وسرةارررد  بن ررره  اةرررا  حةدت رررد ل ةررروأ    قدب ت رررد ب رررنو ةررر بو،

 ا ةرر  وة داةرر   هررو  بدلل ررو سل فةررو  فدلل ررو سل فةررو سبررتفم وتت بررو سل فررو ناررد ولررو وهررو اررد ةةررا
وة  أو تان  سلفاو ا   ا دا تنة  ةر ونو   رواد ةوسل رو  اوسقر    رةب  أو  ردوا  أو انةرد

 .(   Luther ,Cicchetti,Beker,2000) دا   ت وةو أو حت  اوسق 

ئرررر  اعة رررر  ارررر  سرفرررراسو وو   د ررررة  تترررروفا لررررو  ف وناررررد ةررررب  سلررررانا فررررر  سلل ررررو سل فةررررو      
سلتح ة ةر  اعافر  ارد  اس ند رة أا ردة أ فردو اتف ار  وسو  ، وقو أاو د ا   رفو واسةرت د سآل اة 

بدتبردع   روسة سلار    سلعةردو  فرو سلواسةر  بد تبرداه سلار    سلا دةر   ةتاتع  ب اه سل رف  والرت
 : سلحدل  وا ه   اح سلتةد و سلتدلوفو واسة  

 اب بمتالزمة داون بالجلد النفسي هل تتميز أم الطفل المص               

 الفرضية العامة : -2

 تتاة  أم سل فو سلا د  باتف ا  وسو  بدلل و سل فةو.

 دواعي اختيار موضوع الدراسة : -3

 اند ةررر  تررروفا  فرررو سلبحرررث  ررر لررر  اةررروو سلبدحقررر  سل   رررة   سلف ررروو سلع ارررو بدر ررردف  *
 . فدال ا دبة  باتف ا  وسو أ لب  أ سلفتوسرا دة  سلل و لو 

وهرررو  د ررر   باتف اررر  وسو ،  لرررب  أ فرردال ا ررردبة سرا ررردة سلفترررو أ سالهتارردم ب فةرررة  *     
   .تا  ف اك نبوهد ال ةعو وسقعه وال ةةت ة  سر تادو      فةه



 الفصل األول                                                                       اإلطار العام لدراسة
 

 

12 

فئررر  و  ،نقررراأهتاررردم بفئررر  سرا ررردة وسرهتاررردم ب رررنو نبةرررا بدر ررر اسبدة سل فةرررة  ق ررر  سر*  
سلع ةفررر  سل دتلررر   ررر  سلنرررروساث لررر   رررحدةد سل ررروادة     ةرررد بدر ررردف   سر فررردو سلات  فرررة 

 .هد  فو واسة  سلل و سل فةو لوة ما  حدةد سر و سل بةعة 

 أهمية الدراسة :-4

سل فةرو وارد لره ار  أهاةر  نبةراك  فو احدول  تة ة  سل روم   ر  سلل رو سلواسة  تبا  أهاة       
 . اسلتو تعو انة ك سلالت اة  تعا وس ل  وادة وبدر ص سرمفو حةدك سل

   :أهداف الدراسة-5

سلتررو تعا ررة ل رروا   فةررو لررو  سرم  ه رردت ل ررو اس نررد  اعافرر  اررد  سلواسةرر   لرر  هرروفة      
ارر  سرهرروس  ، ناررد أ  سلبدحقر  تةررع  لتح ةرر  لا ر  ل فررو ا رد  باتف ارر  وسو  لدب ررد   تةلر  
   : ة و دوةان  انا أها د فةاسلل ئة  

 .ل  وا  واو   باهد وتحا  دق دم تعا  د أسرم  عوا     احدول  سلتعا  *

سلا ررررنفة سل فةررررة  سلتررررو ة  ف ررررد سلحرررروث سلافرررردل  بعررررو تعررررا  سرم احدولرررر  سلتعررررا     رررر  *
 .ل  وا  

 م اف  اةتاا ل  فو.أ ل  فو ا  سلوقة اس ند  ه دت ا د وت بو اد  سنت د *

 التعريف اإلصطالحي واإلجرائي: -6

 التعريف االصطالحي :6-1

   وسل ررواك   رر  سلت رردفو ارر  سلاح رر سلل ررو هررو سل ررواك   رر    رردوك ب رردم سل   ررة :الجلددد النفسددي*
 .(1661)لاا  ,
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اام ار  تعا ره لحدلر  ار  بردل لتاد ةردسةرد ب اة ر  ا بولر  ةلدب هو سل واك     سل لردح وسلت روا -
 ،فد ةرررت وةوسل ررروك سلترررو ةفترررا  أ  تحارررو فرررو  ةدت رررد   رررواك  ررروةوك وارررةو ةررر بو )سل رررغ  أو 

1661، vanistendeal) 

لررررر  س ررررر اس  فرررررو  وسع سر دقررررر  سلاه ةررررر  وسلترررررو تعررررروو هرررررو  ررررروع اررررر  أ ررررر : متالزمدددددة داون *
ة رربل  رروو  وبررالت،وادة قفقةررد لررو  سلل ررة  ةرراواو ,حةررث ةا ررا  و  سلن81وم اقررم ةررسلناواو 
)فرداو  سلاوةرد  ل ر  سلعدوةر  نارد هرو سلحردو فرو سر 81واد بروال ار  ةناواو  84وادة ةسلناواو 

 (.21,ص1666,

وادة( ةرررل ةررردوك فرررو  ررروو سل ررربغةدة )سلناواو  ررردت   ررر  س ،هرررو  برررداك  ررر  ارررا     رررو*    
  رررد وس رررو  ررروسك سل  ةررر  تحارررو هررراه سل ررربغةدة فرررو وس  وسل ررربغةدة  برررداك  ررر    رررةدة  رررغةاك

 رربةغ   81، وةحاررو سل رر ص سلعرردو  ةرروسم سلررانا أم سر قرر  تفد ررةو ندا رر  فررو   رر  سر ةررد 
ااقارر  ارر  وسحررو  هرراه سر وس  ، ررنو أ وس ، فنررو  و  فةرره  رربغتة  تو   رر وهرراه سل رربغةدة تررن
، ةررا  سلرر و  سلاحرروو ل لرر ا( ال ةع ررو اقاررد بررو ة85، بة اررد سلرر و  سر ةررا ) لرر  سق ررة  و  رراة 

 بةه.أبدقة  ا  ( سل85اه و)أ( ا  85 ةد       وو سل بغةدة )ةاث سر

 :التعريف اإلجرائي-1-8

سلا  رراسة سلتررو قررو تا ررا لررو  سرم سلتررو تعا ررة ل رروا  بعررو هررو الو رر   : *الجلددد النفسددي
  تبدا سلاوا دخ . وتح ةو وسو  بعو ت بة   ا    لدب د ل فو اتف

اتف ار  ب ا رد سل بةر  أ ره  ل فرو سلرا  ترم ت  ة ره فرو سلت رداةاهرو س: طفل متالزمدة داون *
، وسلرررا  ةتنفرررو بررره وا رررد  بت  ررر  اه رررو ،81وم ةرررتبرررة  أ  لوةررره  ررراوا فرررو سلناواو و  ،وسو 

 لاان  سل بو سلبةوساولو باوة   أوالو لفو.دب
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 تمهيد :

، خاصية فيي ن فيي يياتي الضغوط النفسية والمشاكل اليومية التي يتعرض لها اإلنسادد عتت      
إال أنيييي  ميييا كغيييير  الضيييغوط والمشيييياكل فيييلن اإلنسييييان ييتيييا  إليييي   ليييييا  واألسييير ،  مجيييال العمييييل

كتسييياا خاصييييية الجاييييد وعالتييييالي ا، والصيييعر  ايهييييا ميييل  ييييوط الضييييغوطلتيميكانيزميييا  دفا ييييية و 
جاييد، غيي  التطييرت إليي  تعرييي  ، وقييد تناولنييا ميين خييلل  ييوا الفصييل نشيي   وتطييور مفهييو  الالنفسييي
ا تطرقنا لاصلعة النفسيية والجايد، ختاميا عالجايد النفسيي المقارعا  النفسية لاجاد، ععد  ، إل الجاد

 .والتكي 

 الجلد النفسي : أوال

   نشأة وتطور مفهوم الجلد النفسي: -1

 مييين طييير  1962مييين  ااعتيييدا  يييو كامييية مشيييتقة مييين اللتينيييية اسيييتعما  عاإلنجايزيييية       
Francis  Bacon   فيي كتيااSylva Sulvarum  أميا عالفرنسيية فقيد اسيتعما  1999فيي .
 .1996ألول مر  في ا و وا André Mauroisمن طر  

والييييييو  يمكيييييين اسييييييتعمال  فييييييي ميييييييادين مختافيييييية  سييييييتقامةاإل ،اإلرتييييييدادمعنيييييي  الكاميييييية  ييييييو       
(S.Ionescu,2008 )ر  ن خاصيية مين ت  استعار  كامة الجاد النفسي من  ا  الفيزيا  لاتععي وقد

اسييتعمال  وتزايييد اإل تميييا   غييي  انتشيير ،وتيييدل  ايي  مقاومتهييا لاصييدمة ،خصييا ب ععييض المعييادن
 عموضوع الجاد في العشرين سنة الماضية . 

  الدراسيا  ييول الضيغوط النفسيية وطيرت التكيي  لايفيال  اي  الاياقية النفسيية كما سا م      
الت  يييل او  ،ميين عينهييا اليصييانة ،فييا ي  التييي تشييترف مييا مفهييو  الجاييدفييي ت سيييع العديييد ميين الم

 الواتييةالفعاليية  مغيل التكيي  و ،المقاومة إضافة إل  مفا ي  أخرى أو المواجهة القدر   ا  الفعل
ن التعيييرض لاضيييغوط أمييين العيييايغين  ويعتعييير العدييييد ،مييين المصيييطايا  النفسييييةلييي   يييير وليييف إ

 4002  دي ترشي    يريروليي  cyrulnik 8991)سيريلنك   النفسية شيرط ضيرور  للهيور قيدر  الجايد 



 الفصل الثاني                                                      مدخل مف اهيمي لمتغيرات الدراسة
 

 

16 

lighezzolo et de tychey) ويهييا السيييات كنتيجيية إلرصييان لمجمييوع  وامييل الخطيير التييي ييت
   ا  الينفع موضيوع الجايد فيي  لقية ال يمكين فصياها  ين  اا نلرياأالصدمي .كما تناول  

 الضغوط النفسية واإلضطراعا  المصايعة لها .

 لجاد وتقدي  تفسيرا  متعدد  ل  .مما سا د  ا  ت سيع مفهو  ا

أن الجايد خاصيية شخصيية ، و يو  ( 8991Blok et Kremen)بني   لريلاي ،  لقيد ا تعير       
 إلهار قدر  الفرد  ا  تجاوز اآلال  والصدما  ععد التعرض لها .

وفيييي معنييياط الشيييامل فهيييو ييييرتعط  عالقيييدر  الكامنييية ليييدى الفيييرد التيييي تتمييييز عهيييا عي تييي  اإلجتما يييية 
 والغقافية .تداخل كل من نمو وتطور التكي  في مواجهة الصدما   اي  مسيتوى الفيرد والجما ية

ي ليييدى الفيييرد أو ينيييتن  نييي  عنيييا  معرفيييي سييياوكي يولييي  مييين أجيييل اليفيييال  اييي  التيييوازن النفسييي
فييي القييدر   ايي  تييوفير  (4001Ionescu)الك سيي    . ويتجايي  الجاييد كمييا أشييار المجتمييا وسيييرورت 

 . وامل اليماية الكافية التي تتعدى في تفا اها  وامل الخطر

 :تعريف الجلد النفسي-2

جتما ييية إ لألوضيياع الصييععة طشييروط عيولوجييية و(: ييي فيين اإلنييدما  3002حسببأ أنببو   *
جتمييا ي إجتما ييية طمييييط ا  عمنيياعا داخاييية طضييمن نفسييية ( و  قييدرا  مرتعطييةنفسييية ( عتطييوير 

 و اطفي (، يسمح عجما العنا  النفسي المناسا واإلندما  اإلجتما ي.

 ن استراتيجية  المقاومة ضد المصا ا واألل  وانتزاع لايو    عار ( :1111حسأ سيرلينك   * 
 العيش.

جتما يييا إعيييا عطريقيية مقعوليية (:أنيي  القييدر   ايي  النجييار والتطييور إيجا1111حسببأ نينيسببتندي  *
عالر   من تعرض  ليالة من الضغط أو الشد  التي يفتيرض أن تيميل فيي طياتهيا خطيور  شيديد  

 ومآل ساعي.
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و يييو مييييز  تشيييير إلييي   ،ا دط  اييي  التكيييي  واليييتل  ية فيييي الفيييرد تسييي:  يييو خاصييي حسبببأ ر و *
اإلنفتار  ا  صعيد القدرا  واإلستعداد من جانا الفرد لتطويعها ومل متها لاليرو  المسيتجد  

 (.699ب ،1999 ،طرزوت

والعقايية التيي تمكين اإلنسيان مين التكيي  اإليجياعي   و اإلستجاعة اإلنفعاليية :حسأ األحمدي*  
مييا مواقيي  الييييا  المختافيية سييوا  كييان  ييوا التكييي  عالتوسييط أو القاعاييية لاتغييير أو األخييو ع يسيير 

 (.4-3،ب6009طاأليمد ،الياول 

 يييو القيييدر   اييي  إ ييياد  عنيييا  الشخصيييية والقيييدر   اييي  التشيييافي مييين المينييية  :حسبببأ جرمبببو ي*
  (.1991طجرموز  ،

الجاد النفسي  و القدر   ا  التعامل ما األمور الضا طة والصادمة والمفاج ية  تعريف الطيلبة:
در   اي  اسيتعاد  التيوازن التي قد تعتيرض اإلنسيان فيي يياتي  واليتمكن مين تخطيهيا وتجاوز يا والقي

 من جديد   التعامل ما الواقا المعاش.

 المقيربي  النفسية لمفهوم الجلد : -3

 التحليلية : المقيربة2-1

ويمكين  ،الجايد كميا  يو متعيار   ايي  يالييا في عيدايا  التياييل النفسيي لي  يسيتعمل مفهيو       
واإلرصيان النفسيي فيي يالية  تصنيف  يسا دراسا  فرويد وفيرنتز  ميا ميا يعير  عآلييا  اليدفاع

،ييما  الفرد فيي اد أن ما يمكن إ تعارط مد ما لاج( Markey،6009طماركي ،. عينما ي كد الصدمة
، و ييو السييند فييي األوقييا  التييي د وقنا ييا  تييدخا  فييي تكييوين شخصيييت ميين إ تقييا ،واتيي  وعداخايي 

  اكتسييع  يتعييرض لهييا لامييين والصييدما  ، فياجيي  إليهييا ليسييتمد منهييا قوتيي  ومخزونيي  المتييراك  الييو
أن  (Lighezzolo et De Tychey،6009ط ليغزولو وديتيشي ,كما يرى .خلل مختا  مرايل ييات 

دور ميييد   الجايييد يتمغيييل فيييي إ ييياد  عنيييا  األنيييا األ اييي  واألنيييا المغيييالي لافيييرد ععيييد إصييياعتهما أغنيييا  
، ميييين خييييلل اليييييدص الصييييدمي ممييييا يسييييا د  ايييي  التمييييا ي مييييا نميييياو  جديييييد  وأ ييييدا  جديييييد  
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و تييييورط ( أنيييي  خلفييييا لانييييدما  فالجاييييد  ييييR .Scelles ,2002طىوييييير  اسييييتدخال  ييييدد ميييين القييييي .
، فيالفرد فل يتعات األمر عتيول ،رإمكانية اإل ل  والتفكي واما ،، عنا   ية التناول لاواقاديناميك

 ، عل يتطور داخايا وواتيا ضد ما يدص. يميي ماضي ال

 المقيربة النسقية: 2-3

الجاد ينسا إل  سيات ديناميكي يض  اإلندما  االيجاعي في إطار تنافع وو معن  "فنمو     
ف "الجاد اكعر ، عل يخب الييا  كاها فيسا سيرلينينيصر في الطفولة والمرا قة فقط الفرد ال

 (.J .Lecomte,2002,p8ط،  و أيضا تعا   ا  العيش من أن يكون مقاومة

،  ا اييية ومييطييية تخفيي  فييدخل الفييرد فييي تفا ييل مييا مييطيي ، ليععييص إليي   وامييل يماييية فردييية 
 (.S .Iionescu,2008طمن الخطر

الجايييييد  يييييو "اإلمكانيييييية  اييييي  اإلنيييييدما  لاوقيييييا ا المتغيييييير  لاميييييييط ميييييا اإلسيييييتعمال الميييييرن       
ميين عينهييا الييد  ، لعاقييا   ،خصييية الفييردللسييتراتيجيا  ليييل المشيياكل ."و ييي تخييب مميييزا  ش

 Jط ، اليريييييييية واإلسيييييييتقللية الشخصيييييييية قيييييييادر  اييييييي  إدراف المشييييييياكل المهمييييييية  ،يميمييييييية

.Lecomte,2002,p8 6006  ،طلوكانييي(.وأشيييار،Lecompte)  ما يييية الجايييد ، فيييي استفسيييارط ييييول
 ، عل  و مفهو  معقد لولف يجا فيص  في إطار متعدد األععاد .إل  أن  ليع عسيطا

إن منلييييور النسييييقية لاجاييييد  ييييي مياوليييية لتفسييييير العلقيييية الوطيييييد  الموجييييود  عييييين مختايييي        
الييرواعط فييي  ييوا الوسييط مييا ، ممييا ييي د  إليي  الكشيي   يين المعرفييية فييي وسييط جمييا ي المصييادر

 .ل العلقة عين اإلنفعال والتفكيراألخو ععين اإل تعار الرواعط الشخصية الخاصة عالفرد مغ

 المقيربة المعرنية السلوكية : 2-2

إن األسع والمعادئ األول  لاجاد نش   من النلرية المعرفية الساوكية مغل نلرية عيف       
كون  وط النلرية تعتمد  (Banadura، 1999طعانادورا ،اإلجتما ي ل (ونلرية التعا  1992،ط

أساسا  ا  المزا  والساوف المناسا الو  يتعناط الفرد معرفيا لتفسير ما يييط ع  واليك   ايها 
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، ت كد  وط النلرية أن العنا  المعرفي لافرد وفت العي ة التي يعيش فيها تعزز أو تعيت التكي  
انطلقا من  وا المنلور فلن الفرد تت غر قدر  الجاد يسا  (bick،  1992، طعيففي سيات معين 

نلرت  إل  الموق  الماغل أمام  عنا ا  ا  ما اكتسع  من قعل الخعرا  التاريخية والتعا  
 والمعتقدا  السا د  في وسط  اإلجتما ي .

ة يعدون قدر  كعير  في كما أوضي   وط المقارعة أن األطفال الوين لديه  قدر  جاد  الي      
. من نتا ن ولف جيدتين فه  وتيايل المواق  الصععة كما يتمتعون عخاصيتي انتعاط وتركيز

في فه  يدص الصدمة  ، عفضل اتعاع استراتيجية تغييرعنا  المعرفي لامعاوما  المكتسعةإ اد  ال
ييص األيداص الم لمة يت  تقييمها وتقعاها تدريجيا يت  يتسن  له  إدراف معاني  .وما ترتا  ن 

عينما األطفال الوين ال  (Spaccarlli، 1994طسعاكرياي ،المشكاة التي يدغ  له  في الماضي 
( أن ساوف Tremblay et hebert، 1999ترومعل  و عار  ،يلهرون قدر  جاد ، يرى كل من ط

ية تزيد من يد  األ راض النفسية لديه  ، وأن األطفال الوين يعتمدون التجنا  و استراتيج
 استراتيجية التجنا يتميزون عالساوف العدواني والساوف المنير .

 العوام  ذا  العالقة بيلجلد النفسي:-4

عيني  الجمعيية األمريكيية لعايي  الينفع فيي منشيوراتها وجييود العدييد مين العواميل وا  العلقيية       
نة النفسية والتي تعمل  ا  تعديل اآل غار السياعية الناتجية  ين مواقي  اليييا  الضيا طة . عالمرو 

وقييد عينيي  العديييد ميين الدراسييا  أن العامييل األساسييي فييي تكييوين الجاييد النفسييي  ييو وجييود الر اييية 
والد   ، والغقية والتشيجيا سيوا  مين داخيل العا اية أو مين خارجهيا ، عاإلضيافة إلي   واميل أخيرى 

، تطييوير الفييرد  ايي  وضييا خطييط واقعييية لنفسيي ، الغقيية عييالنفع، النليير  اإليجاعييية لاييوا  در مغييل قيي
( وميين العوامييل التييي APA,6010مهييارا  اإلتصييال والتواصييل والقييدر   ايي  كييعح المشييا ر الييياد ط

 تسا د  ا  استمرارية الجاد لدى الفرد :

 صيية .القدر   ا  التكي  ما الضغوط النفسية عفا اية وعطريقة -
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 امتلف الفرد لمهارا  يل المشكل  -

ا تقاد الفرد عوجود شيي  يمكين القييا  عي  لاسييطر   اي  المشيا ر اليياد  والتكيي  ميا الليرو  -
 الطار ة .

 توافر الد   اإلجتما ي -

 اإلتصال والتراعط ما اآلخرين مغل العا اة أو األصدقا -

 المعتقدا  الدينية .-

 (., Matthew ,2002طماغيوالعيص  ن المعاني اإليجاعية لامواق  الصادمة -

 مصادر تتمغل في :  3وي تي الجاد من 

الواتية التي تتكيون مين ميرور / الد   الخارجي الو  ييافل  ا  استمرارية الجاد ، القو  الداخاية
 لمين والشدا د الوق  ، وامتلف مهار  يل المشكل  التي تسا د الفرد  ا  مواجهة ا

 .( ,Grotberg,2007طجروتعرغ 

 الجلد النفسي والصالبة النفسية:-4-1

ورد فييي الكتاعييا  المتعاقيية ععايي  اليينفع وعالتيديييد فييي مجييال الصييية النفسييية مفهومييان مسييتقلن 
ومتداخلن لهما  لقة عقدر  الرد  ا  مواجهة أيداص الييا  الضا طة والتكي  معهيا ومواصياة 
الييا  عشكل إيجاعي ، و وان المفهومان  ما المرونة النفسية والصيلعة النفسيية ، يييص توصيا  

لهييييوا المفهييييو  ميييين خييييلل العديييييد ميييين الدراسييييا  التييييي  (kobasa 1999طكوعاسييييا ،الميييية اليييينفع  
اسيييييتهدف  معرفييييية المتغييييييرا  النفسيييييية التيييييي تكمييييين ورا  ايتفيييييال األشيييييخاب عصييييييته  النفسيييييية 

 والجسمية ر   تعرضه  لاضغوط وتعر  

ط  يا  ليدى الفيرد فيي الصلعة النفسيية ع نهيا مجميوع مين السيما  تتمغيل فيي ا تقياد أو اتجيا      
فا ايتييي  وقدرتييي   اييي  اسيييتغلل كيييل المصادرالنفسيييية والعي يييية المتايييية كيييي ييييدرف عفا ايييية أييييداص 
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يية ويتعيايش الييا  الضيا طة إدراكيا  يير ميير  أو مشيوط ، ويفسير ا عواقعيية وموضيو ية ومنطق
طراضييييي  ، وتتضييييمن غلغيييية أععيييياد  ييييي : اإللتييييزا  ، الييييتيك  والتيييييد معهييييا  ايييي  نيييييو إيجيييياعي 

 ( .61،ب6009،

فيييي تعريييي  الصيييلعة ع نهيييا ا تقييياد  يييا  لافيييرد فيييي فا ايتييي   (12،ب6000ط مخيمييير، ويشيييير      
المتايييية ، كيييي ييييدرف ويفسييير ويواجييي   وقدرتييي   اييي  اسيييتخدا  كيييل المصيييادر النفسيييية واإلجتما يييية

عفا اييية أيييداص الييييا  الضييا طة وفقييا لاتييراص المتييار ييييص تعتعيير الصييلعة النفسييية مصييدرا ميين 
مصييادر الشخصييية الواتييية لمقاوميية اآلغييار السيياعية لضييغوط الييييا  والتخفييي  ميين  غار ييا النفسييية 

 نوع من التيد  .والجسمية ، وينلر الفرد لاضغوطا   ا  أنها 

 الجلد النفسي والتكيف: 4-3

 العي ة وعين التكي  عين  تيقت مل مة استجاعة الجديد  لاعي ة يستجيا المرن الشخب      
 فكاما والعكع صييح، مرنا   كان الفرد كاما أسهل يكون الفرد توافت أن ولف ومعن  الجديد ،

 من نو ان و ناف.الجديد  وعي ت  لروف  مييط في التكي   ا  قدرت  قا  الفرد، مرونة قا 
 طعيعت  يغيرمن أن دون الجديد  العي ة ما الشخب فيها يتكي  التي المرونة القوية :المرونة

 العي ة الجديد  وُمغاها قي  الفرد فيها يتقعل التي الضعيفة المرونة و ناف األصاية، وشخصيت 
 ترف ما إوا الفرد توافت  د  ولف نتيجة وتكون األصاية، شخصيت  ينكر أن إل  ع  ي د  تقعل  
 التكي ، تيقت ال المرونة  وط القديمة .مغل عي ت  إل  و اد الجديد  العي ة  وط

، و ييوا مييا أكييد   اييي   (39،ب1999طفهمييي، ايي  العكييع ميين ولييف إليي  اختلليي   تيي د  عييل 
-99، 6003وزيتيون،طزيتيون تصورا  عياجيي  فيي التكيي  والتمغييل والموا مية ميا المواقي  اليياتيية 

 متغييرا  عي تي ، ميا  اي  التيوا   قيدر  أكغير كان كاما رد  إ أقوى يعتعر ، ييص إن اإلنسان (90
 أكعير ضيمانا   ييقيت واليو  الموقي  فيي عالنجيار لي  يسمح الو  التكي   وولف اليقيقي فالتكي 
 . (96،ب1999طأسعد ،عل وإليراز التقد  في الييا   الوجود، الستمرار
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اوا أ راد الفييييرد التكييييي  مييييا الييييييا  يجييييا  اييييي  أن يييييتعا  سييييعل التعيييير   ايييي  مشييييكلت ،        و 
المشييييكاة ومعرفيييية سييييعل مواجهتهييييا ، وكيفييييية إختيييييار األسيييياوا األمغييييل لياهييييا واإللمييييا  عجوانييييا 

،واكتسيياا المهييارا  اللزميية لاتعامييل مييا المشييكل  كالمرونيية والقاعاييية لاتغييير، ومواجهيية مييا  ييو 
ومين أ ي   واميل التكيي  السيو  ،  ، و يو أن يكيون الفيرد  اي    (9،ب1999كاميل،ط ير متوقا 

درجييية مييين الجايييد النفسيييي و يييو قيييدر  الفيييرد  اييي  التصييير  فيييي المواقييي  الجدييييد  ، فيييي ييييين أن 
التصاا والجمود  ا  أنواع ميدد  من الساوف تجعل الفرد  ير قادر  ا  التكي  فيي المواقي  

   درجة من المرونة في الساوف المستجد  ، فيجا أن يكون  ا

شييعاع        تسييا دط  ايي  فهيي  الواقييا الجديييد ومياوليية التكييي  معيي  وتيقيييت أ دافيي  ومطامعيي  وا 
ياجات  وفت شروط العي ة التي يعيش فيها ، ألن  ماية التكي  لسو   ي إقامة  لقيا  ناجيية 

، فييالتكي  نشياط يعولي  الشيخب ، إلزاليية ميا قيد ييييدص  (696-192،ب1996طالطييان ،ميا العي ية
من توتر ، والميافلة  ا  يالة اإلطم نان النفسيي واإلسيترخا  العيدني ، فاإلنسيان مجهيز عنليا  

الييداخاي والخييارجي ، والتكييي  الفعييال  ييو الييو  يخفيي   يسييع  دومييا إليي  الميافليية  ايي  التييوازن
نسيييع  إليهيييا ، وال يعييياكع أو يعطيييل مسيييا ي  مييين ييييد  التيييوتر وال يتنييياقض ميييا األ يييدا  التيييي

 .  (691،696،ب6003طعن  او ،األشخاب اآلخرين 

 خالصة الفص :

يعتعر الجاد النفسي خاصية مهمية يكتسيعها الفيرد مين خيلل مجمو ية مين العواميل التيي قيد       
قييد تكييون  تكييون داخاييية يتمتييا عهييا الفييرد فييي يييد واتيي  ، كالمشييا ر اإليجاعييية والجانييا الييديني كمييا

 وامل خارجيية ، كاليد   األسير  أو االجتميا ي ، مميا يعيزز قيدرا  الفيرد فيي مواجهية األييداص 
الضييا طة التييي تواجهيي  فييي يياتيي  ، وتكسييع  مرونيية فييي التكييي  مييا األيييداص والمواقيي  السيياعية 

 . تصادف لتي قد ا
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 األمومة و متال مة داون: ثينيي:    

اإلضطراعا  واألمراض النفسية والجسمية فيي اآلونية األخيير  ،وكغير  انتشر  الكغير من تمهيد :
الوالدا  لألطفال وووا اإل اقا  ،ومن عين  أكغر أنوا ها إنتشارا متلزمية داون ، لكين األ ي   يو 
كيفية اإل تنا  عهوط الشريية من طير  األ يل وعياألخب األ  التيي سيترعي وتتكفيل عالطفيل طيول 

 ييوا الفصييل مفهييو  األموميية ،أنوا هييا ، أ ميتهييا غيي  تطرقنييا إليي   تناولنييا فييي وعالتييالي فقييديياتهييا ، 
متلزمييييية داون والتيييييي تضيييييمن  تعريفهيييييا ،الخصيييييا ب األنيييييواع ،األسيييييعاا والوقايييييية مييييين ييييييدوص  

 متلزمة داون.

 األمومة:- 1

 الألمومة: تعريفهي 1-1

 األمومة  ي  لقة عيولوجية ونفسية عين امرأ  ومن تنجعه  وتر ا   من األعنا  والعنيا  .      
واالنفعياال  ر قريعيا تصيوراته   ين مليا ر المشيا األمومة مصطاح يعيد الو ان جميا الناع ت 

،الميعة، الينان، التيمل ، الصعر، االيسياع عالمسي ولية ، اإليغيار ،ويرسي   الطيعة مغل :الد  
.طشييكو  نييواعي ، ترجميية ز ييرا  طيييور  تاقا يييا فييي مخياييته  صييور  را عيية تييتاخب فيهييا كافيية اليسيينا  

 (.193،ب  6001،

،  والسياوف االميومي مين أشيكال الر ايية التيي ت منهيا األ  لوليد ا فياألنغ  فيي كيل األجنيياع      
تنتن  ددا متغيرا  من العويضا  عيجي  كعيير ميماية عالصيغار و ايهيا أن تي من اليمايية والغيوا  

 (.291،  1999.طف اد شا ين ،داخل الري  لاجنين ييص ياي ولف اإلرضاع 

تتدا   في األو ان عمجرد سماع كامة أ  في جميا انيا  العال  ،  واط  ومشا ر جاياة  
شكو  نواعي نزاد، طا  في طياتها كالينان والصعر والتضيية واإليغار ولطيفة تتضمن جميا اليسن

 (.93،94،:6001ترجمة ز را  طيور  يكان  ،
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 :األمومة أنواع 1-3

و   األ  التي  يماي  ووليد  وأرضيع  ور ي  الطفيل : (  بيولوجية ونفسية  األمومة الكيملة*
كميييا يصيييفها اليييدكتور يوسييي  القرضييياوى طفتيييياوى  يتييي  كعييير ، و ييي  أقيييوى أنيييواع األمومييية فهييي 

 ( : " 1999معاصر  

المعانا  والمعايشة لايمل أو الجنين تسعة أشهر كاماية يتغيير فيهيا كييان الميرأ  العيدن  كاي        
وييرمهيا ليو  الطعيا  والشيراا والرايية والهيدو  . إنهيا  تغيرا  يقايا نليا  يياتهيا رأسيا   اي   قيا ،
و   التوتر والقات والوجا والت وط والطات  ند اليوالد  … الوي  والغغيان والو ن طوال مد  اليمل 

 –الم لميية الميععيية  –. و ييو الضييع  والتعييا والهعييوط ععييد الييوالد  . إن  ييوط الصيييعة الطويايية 
المشيييا ر  ييي  التييي  توليييد األمومييية وتفجييير نععهيييا السيييخ  لاجنيييين عالجسييي  والييينفع واأل صييياا و 

الفييييياض عييييالينو والعطيييي  واليييييا .  ييييوا  ييييو جييييو ر األموميييية : عييييول و طييييا  وصييييعر وايتمييييال 
 . " ومكاعد  ومعانا 

سيييعا مييين   يماييي  ووليييد  فقيييط غييي  تركييي  اعنهيييا ألو ييي  األ  التييي   : األمومبببة البيولوجيبببة*
أو العني ( ،  عينفقيط . ولكنهيا ليسي  كيولف ليدىط اإل األسعاا و   أمومة قويية و ميقية ليدى األ 

نمييا يشييهدون األموميية النفسييية ، ولييولف ا ييت  القيير ن  ألن األعنييا  ال يشييهدون األموميية العيولوجييية وا 
ووصييينا  " : لي  يييدركها األعنيا  . قييال تعيال  يالتيوكير عاألموميية العيولوجيية التييعالتوصيية عيياأل  و 

 (".31لقمان ط " اإلنسان عوالدي  ، يمات  أم  و نا  ا  و ن وفصال  ف   امين

و يي  األ  التيي  ليي  تيمييل وليي  تاييد ولكنهييا تعنيي  الطفييل ععييد فراقيي  ميين أميي   : األمومببة النفسببية *
 ياألمومية يعيهيا الطفيل أكغير مميا يعيالعيولوجية فر ت  وأياطت  عاليا والينان يت  كعر . و وط 

 . األمومة العيولوجية ألن  أدركها وو ا ا واستمتا عها

قسييي  إلييي  نت –سيييوا  كانييي  جيييز ا  مييين األمومييية الكاماييية أو مسيييتقاة عيييواتها  – واألمومييية النفسيييية   
 :قسمين
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وتشيييمل الييييا والينيييان والعطييي  واليييود والر ايييية واليمايييية والمليلييية  : األمومبببة الرا يبببة *
 . والمدا عة والتدليل

وفي   وتشيمل النقيد والتوجيي  والتعيديل واألمير والنهي  والسييطر  والقسيو  أييانيا   : النيقبدةاألمومة *
األيوال الطعيعية يكون  ناف توازن عين قسم  االمومة فنرى األ  تعط  الر ايية والييا والينيان 

 األييوال المرضيية فنجيد أن  يوا التيوازن يأميا في  . وف  نفيع الوقي  تنتقيد وتوجي  وتعاقيا أييانيا  
 . مفقود فيميل نايية الر اية الزا د  والتدليل أو يميل نايية النقد المستمر والقسو  والسيطر 

 أهمية األمومة: 1-2

  الدينيةاألهمية : 

أول تاييييييييييف األولويييييييييييا  العقيييييييييييد   أولويييييييييييا  ينعغييييييييييي  رُسييييييييييها فييييييييييي الطفييييييييييل، و و نيييييييييياف   
كاكييييي  راع وكاكييييي  مسييييي ول اإلسيييييلمية متمغاييييية  فيييييي أركيييييان اإليميييييان غييييي  أركيييييان اإلسيييييل ، فيييييي  

  يييييين ر يتيييييي  ر . كمييييييا قييييييال رسييييييول اا صييييييا  اا  اييييييي  وسييييييا . طرواط العخييييييار  ومسييييييا ( .
وممييييا يييييدل  ايييي  أ مييييية ترعييييية الوالييييدين وأغر ييييا فييييي  قيييييد  الطفييييل قوليييي  صييييا  اا  اييييي    

سيييييييان ر .  يييييييران  أو يمج  دانييييييي  أو ُينص  وسيييييييا :   كيييييييل موليييييييود يوليييييييد  اييييييي  الفطييييييير ، فييييييي عواط يهو 
  العخار (.طرواط 

و و األمر الو  جسدط القر ن في وص  والدين صاليين يد وان ولد ما إل  اإليمان ، لكن     
يقيييول اا سيييعيان  وتعيييال : طواليييو  قيييال لوالديييي  ُأ   لكميييا  ععيييد فيييوا  األوان يينميييا شيييا وكعييير،

 ِميينإ إن و ييد اا يييت َأَتِعييَداِنِني أن ُأخيير  وقييد َخاَيي  القييرون ميين قعاييي و مييا يسييتغيغان اا وياَييَف 
 .19فيقول ما  وا إال أساطير األولين(. األيقا :

وغييياني األولوييييا  ععيييد العقييييد : التشيييريا، و يييو ميييا ييييص  ايييي  النعيييي صيييا  اا  ايييي  وسيييا        
وجعل مس ولية ولف تقا  ا   اتت الوالدين يقيول صيا  اا  ايي  وسيا :  ُميروا أوالدكي  عالصيل  
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قييوا عييينه  فييي المضيياجار . طرواط السييعا سيين و يي  أعنييا  ين، واضييرعو    ايهييا و يي  أعنييا   شيير، وفر 
 أعو داود( .

غييي  يييي تي ععيييد التشيييريا: األخيييلت ويكيييون عتعوييييد األوالد  اييي  مياسييين األخيييلت كالصيييدت       
، و اي  …وتيوير   من مساوئ األخلت كالسرقة والكوا والخيانة والسعاا والشتا   … واألمانة
  يرب أال ت مر عما تو ا  ي إل  ما يخالف ، فلن ولف سينعكع  ا  ساوف الولد.األ  أن ت

 :األهمية االجتمي ية  

ميييييييييين المعاييييييييييو  أن العي يييييييييية االجتما ييييييييييية لهييييييييييا أغيييييييييير كعييييييييييير فييييييييييي شخصييييييييييية اإلنسييييييييييان،       
لييييييي    ييييييي  و ييييييو األمييييييير الييييييو  لييييييي  يكييييييين يجهايييييي  قيييييييو  ميييييييري   ايهييييييا السيييييييل  يييييييين قيييييييالوا: ط 

ر ييييييييي  هيييييييي ال، بيييييييي  ريييييييي ،  بيييييييي   ابيييييييي يييييييي  بَي  ان لبيييييييي  ر  يييييييي   ب    .69(. مييييييييري :  َسيييييييي ك
و نييييييييياف تيييييييييداخل عيييييييييين النيييييييييوايي األخلقيييييييييية واالجتما يييييييييية والنفسيييييييييية فاإليغيييييييييار:  يييييييييو ُخايييييييييت 

  ونفسي ال ينفف  ن  وكولف العفو.ل  طاعا اجتما ي 

فييييييييييي النايييييييييييية االجتما ييييييييييية  ييييييييييو االنعسيييييييييياط فييييييييييي  لكيييييييييين مييييييييييا نريييييييييييد أن نركييييييييييز  اييييييييييي       
ر، فعايهييييييييييييا أن تنشيييييييييييي   ولييييييييييييد ا األ  الييييييييييييدور األكعيييييييييييي سيييييييييييياوف الطفييييييييييييل الييييييييييييو  تيييييييييييي د  فييييييييييييي 

نطييييييييييييوا  ليكيييييييييييون ليييييييييييي  دور فا يييييييييييل فييييييييييييي خييييييييييييتلط عالنييييييييييياع، وتجنعيييييييييييي  العزلييييييييييية واإل اييييييييييي  اإل
لفيييييييييية عييييييييييين األفييييييييييراد، المسييييييييييتقعل، ميييييييييين  نييييييييييا سيييييييييين  اإلسييييييييييل  تشييييييييييريعا  تكفييييييييييل تيقيييييييييييت األ

واليييييييييييييديص والتهن يييييييييييية والتعزييييييييييييية  سييييييييييييت وانجتما ييييييييييييية كييييييييييييآداا السييييييييييييل  واإلو ييييييييييييي اآلداا اإل
  والعطاع و ياد  المريض.

فاأل   ي أول من يكو ن  ند الطفيل منطايت العلقيا  اإلنسيانية، فيل عيد لاطفيل أن يتجياوز       
أميييي  إليييي  العييييال  الخييييارجي، وال شييييف أن العلقيييية عييييين األ  واألا سييييتنعكع  ايييي  سيييياوف الطفييييل 

ن شرا  فشر.   ونفسيت ، إن خيرا  فخير وا 
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   النفسيةاألهمية                                                                         : 

من سنن اا في األنفع أن  أودع الميعة والسََّكن في األ  لاولد، وفي الولد لأل ،  وط  ي       
والوالدا  السنة القويمة السوية، ومن غ  أوجا اا  ا  األ  إرضاع ولد ا فقال تعال : ط

ِضعن أوالد ن يولين كاماين(. والرضاع يول د العلقة اليميمية عين األ  والطفل فيكون لصيقا   ُيرإ
عها، األمر الو  أكدط العيص العامي طف وجا وضا الوليد  ا  تماع  يسي ما األ  ععد الوالد  

واأل ، وعين الطفل معاشر  وولف أل مية  وط الايلا  في مستقعل العلقا  الليقة عين الطفل 
 (.96طفايز قنطار،  ال  المعرفة، بومجتمع  ( 

وولييف ليشييعر عييد   األ  وينانهييا منييو الايلييا  األوليي  ميين  مييرط فييلن لييولف أغييرا  كعيييرا  فييي       
ز  تكييوين الطفييل االجتمييا ي ، وميين غيي   فييلن األ  الَيِقليية لسيياوف ولييد ا وياجاتيي  والقريعيية منيي  تعييز 

لدي  الغقة عالكعار فيعممها  اي  اآلخيرين وال يشيعر عالر عية والفيزع  نيد ر ييته  ، عينميا تكيون األ  
طفييايز قنطييار، القايايية اليساسييية  ايي  العكييع ميين ولييف ممييا يخاييت لدييي   ييد  الغقيية والتعاييت عييالقات. 

  (.90األمومة، ب

إن الطفل إوا شعر عاألمن في  لقت  ع م  يكون أقدر  ا  التفا ل االجتميا ي ميا أقراني        
لييولف كايي   الطفييل ليي  األغيير الكعييير فييي يياتيي .والغرعييا   نيي  ، وميين غيي   كييان الجييو  الييو  ُيييياط عيي  

امنييا كانيي  المياضيين والمراضييا نقميية  ايي  الطفييل، ألنهييا ال تييوفر ليي  تاييف الضييروريا  التييي تك
   ايها.

يقول " إيريف فيرو  ": ط وفا يد  ييا  األ  لاطفيل أني  ضيمان م كيد السيتمرارية يياتي  وتاعيية       
  أما أن  ضمان الستمرار ييات  فلن لولف ملهرين: ياجات .

  الملهر األول: أن ر اية الطفل والمس ولية  ن  ضرور  مطاقة ليفل ييا  الطفل ونموط.

إلييييييييي  أ ميييييييييت مييييييييين مجيييييييييرد الر ايييييييييية فهيييييييييو يغيييييييييرع فيييييييييي أ ميييييييييات الملهييييييييير الغييييييييياني: ييييييييييو ا 
الطفيييييييييييل ومشيييييييييييا رط أن  نييييييييييياف ميييييييييييا يسيييييييييييتيت أن يعييييييييييييش مييييييييييين أجاييييييييييي ، وأن اليييييييييييييا  شيييييييييييي  
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-103ب ،طمهيييييييييييييا  عيييييييييييييداا األعييييييييييييييرش، األمومييييييييييييية ومكانتهيييييييييييييا فيييييييييييييي اإلسييييييييييييييل …( مفييييييييييييييد وجمييييييييييييييل

104). .  
فييييييييياأل   يييييييييي النافيييييييييو  التيييييييييي ُيطيييييييييل منهيييييييييا الطفيييييييييل  اييييييييي  العيييييييييال ، ليييييييييولف  ايهيييييييييا أن تنشييييييييي   

يييييييييييا الخييييييييييير لشخييييييييييرين والجييييييييييرأ ، يتيييييييييي  يشييييييييييعر عكيانيييييييييي  وقدرتيييييييييي   ايييييييييي  التفا ييييييييييل   ايييييييييي 
ميييييييييا المجتميييييييييا، فلنييييييييي  إوا ترعييييييييي   اييييييييي  الخجيييييييييل والخيييييييييو  والشيييييييييعور عيييييييييالنقب ول يييييييييد وليييييييييف 

 في نفس  اليسد والغضا وكرط المجتما ومن غ  يصعح  دوانيا .

 :األهمية الُخلقية 

سعت أنإ قررنا ميا عيين الجوانيا االجتما يية والنفسيية والخاقيية والدينيية مين تيداخل فيصيعا       
نهيييييار اإل -ال مياليييية  -إن انيييييرا  األ  واألا األخلقييييي سيييييول د  الفصييييل عينهييييا عشييييكل يييييد  .

  األولي   وليف أن تخاصية فيي سين -األخلقي في األسر ؛ ألن الواليدين  ميا القيدو  العاييا لاطفيل 
  األوليي  يتيي  يتهييي  ليي  مصييادر أخييرى لامعرفيية فيمييا ععييد تل ال ُييسيين سييوى التقايييد فييي سيينالطفيي

 إخ.…والصديت كالمعا 

ولقيييييييييييييد ضيييييييييييييرا اا سيييييييييييييعيان  وتعيييييييييييييال  ميييييييييييييغل  ليييييييييييييأل  الصيييييييييييييالية طأ  ميييييييييييييري ( طوميييييييييييييا       
. عشيييييييييهاد  القيييييييييو  ، وليييييييييولف اتجهييييييييي  إلييييييييي  تنشييييييييي ة اعنتهيييييييييا 69كانييييييييي  أميييييييييف عغييييييييييا  ( ميييييييييري  

يتهييييييييييا ميييييييييين الشيييييييييييطان الييييييييييرجي (. وكييييييييييولف مييييييييييري  تنشيييييييييي ة صييييييييييالية طإ نييييييييييي أ يييييييييييو ا عييييييييييف وور 
 .69مييييييييييييييييييري :      َسييييييييييييييييييوإ (.األا: طيييييييييييييييييييا أخيييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييارون مييييييييييييييييييا كييييييييييييييييييان أعييييييييييييييييييوف امييييييييييييييييييرأ 

فهيييييييييييييوط العي ييييييييييييية الصيييييييييييييالية أنتجييييييييييييي  وليييييييييييييف الفيييييييييييييرد الصيييييييييييييالح فيييييييييييييي المجتميييييييييييييا و يييييييييييييو      
وميييييييين غيييييييي  كانيييييييي   طمييييييييري (، لييييييييولف كييييييييان لاعي يييييييية الييييييييدور األكعيييييييير فييييييييي التنشيييييييي ة األخلقييييييييية ،

 كع سو  الترعية األخلقية لاولد.لا ر  السعاا والشتا   تع
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 متال مة داون:  -3

تعتعييير متلزمييية داون مييين أكغييير اإل اقيييا  الو نيييية  لهيييورا وانتشيييارا عيييين األطفيييال ونسيييعة       
 مختافة  . تتيدد اإلصاعة عها تععا لعواملالمواليد  ا  مستوى العال  ، و 

 تعريف متال مة داون: 3-1

 61و  رق  ز التي تعود إل  اضطراا في الكرومو  ي نوع من أنواع اإل اقة الو نية و      

 ، عييص يكون  دد61و  ز ويسم  غلغي الكرومو  61و  ز كرومو  ي  يا في انقسا  ال 

 ، وأ   ما يميز أصياعها ،إ اقة و نية تتراور من العسيطة 42عدال من  49وما  ز الكرومو  

 (.19،ب1999.ط عد الكري  يمامي،إل  المتوسطة فالشديد   

  61و  رق ز التي تعود إل  اضطراا في الكرومو  ي نوع من أنواع اإل اقة الو نية و      

 وما  ز الجنين ،وعولف يصعح  دد الكرومو  وما  غلغيا لدىز ييص يلهر زو  الكرومو 

 كما  و اليال في األجنة 42عدال من  وماز ومو كر  49لدى الجنين في يالة متلزمة داون 

 (.91،ب1999طفاروت الروسان ،العادية 

 نتيجة اختلل في  61و  ز شوو خاقي مركا وشا ا في الكرومو  متلزمة داون  عار   ن     

 تقسي  الخاية ويكون مصايا عتخا   قاي ، وقد ت  التعر   اي  ألول مر  ووصف   ا  

 .Gohn Langdon Downدون داون  ن طريت الطعيا جون النج 1922

 (.6003،93سمار نور ميمد وشايي، ط Baraitser & Winter ,1996,p1,2)ط

 الخصيئص الممي ة ألطفي  متال مة داون: 3-3

 :الخصيئص الجسمية 3-3-1   



 الفصل الثاني                                                      مدخل مف اهيمي لمتغيرات الدراسة
 

 

30 

و ييي مجمييوع الخصييا ب التييي يشييترف فيهييا معليي  األطفييال المصيياعين عمتلزميية داون ميين      
 نايية الملهر ومن ضمنها:

 العضل  :  اد  يولد أطفال  رض داون عضع  في العضل .*   

 الرأع : تعدو م خر  الرأع أقل استدار  وعروزا من الطفل العاد .*   

 األن  :أن  صغير أفطع واستطالة في الوج  .*   

 العينان : صغيرتان مغل الاوزتين ما وجود تشقت في الجفون .*   

 ا  خصوصا في صيوان األون الخارجي .األونان :صغيرتان وعهما تشو   *

 الاسان :يكون ممتائ  ايل وسميف وع  تشققا  .*   

 األسنان : تت خر في اللهور ما وجود تشو ا  .*   

 الصو  : يت خر طفل داون عالكل  وتكون نعرا  الصو   ير واضية .*   

 عجاد الرقعة . الرقعة : تعدو قصير  نو ا ما ما وجود ععض اإلنغنا ا *   

 من   ال  األطفال من  يوا خاقية عالقاا.  % 40القاا: يعاني يوالي *

اليدان : قصيرتان وأصياععهما قصيير  ، وتوجيد فجيو  عيين اإلصيعا األول والغياني ميا لهيور *
 عك  القد  واليد . تشققا 

 الجاد: جا  ع  عقا ماونة  وقد تكون ع  تشققا .*

 . الشعر : خفي  نا   مستقي *

 الطول ، معل  أطفال  رض داون قصار القامة ممتا و الجس  .*

 الخصيئص الحركية : 3-3- 3
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يعييد  األطفييال عمتلزميية داون قصييورا وعط ييا فييي أدا هيي  اليركييي ، فقييد أشييار  دراسيية دولفييا      
طفيل عمتلزمية  43ي أجريي   اي   ينية عايو  قوامهيا تي( وال, dolva , et al 6004و خيرون ط

داون أ ميييار   خميييع سييينوا  ، أن أدا  ييي  لامهيييارا  اليركيييية الدقيقييية يتسييي  عيييالعط  . و ييي  أقيييل 
 , wenar & Kerig , 2000.طنشياطا ، وليديه  مسيتوى مينخفض مين اليركية مقارنية عالعياديين 

ون عدرجيية داليية أعطيي  ممييا نجييدط  نييد واألطفييال الييرض يكتسييعون سيياوكا  جديييد  ولكنهييا تكيي (270
 أقرانه  العاديين . 

Share & French , 1974 ; Henderson , 1986 ,74)  (  ، وألهيير  نتييا ن دراسيية اولييرتش
يركييا  الرجييل   ييد  وجييود فييروت جو رييية فييي تكييرار (Ulrich & Ulrich ,1995اولييرتش ط

كييان األطفييال الرضييا عمتلزميية إن  والتاقا ييية عييين األطفييال الرضييا عمتلزميية داون والعيياديين ، 
األكغر تعقيدا . وقيرر الصيغار فيي سين  ركا  الرجل المنموجةداون أقل عدرجة دالة في القيا  عي

   (.  (Bregmen ,et al , 1988 النشاط الزا د ، و د  اإلنتعاط .المدرسة مشكل  تتمغل في 

 الخصيئص اإلنفعيلية :2 -3– 3

يعييد   العييا الفييرد ميين متلزميية داون  لمييا  السييعاد  و السييرور و يععغييون  اييي السييرور و     
 (  Kerig & Wenar ,2000,263 .)المرر و الد  

 إل  أن التععير  ن اإلنفعياال  Cicchetti & Sroufe,1978)وتشير دراسة سكاتي سرو ط      
شيهرا ليدى األطفيال الرضيا مين متلزمية   12-4عطريقة إيجاعية أو ساعية تقل في الفتير  ميا عيين 

 الصراخ(. -داون ييص لويل انخفاض في معدال  اإلنفعاال  ط الضيف

( إلي  أن األطفيال عمتلزمية داون اليوين  Kasari , et al ,1990)تلهر نتا ن دراسة كاسير  و     
شييهرا ال يختافييون  يين أقييرانه  العيياديين ميين ييييص تكييرار معييدال   49-19تعاييو أ مييار   مييا عييين 

مين اإلعتسياما  الطفيفية عيدون   الر   من أنه  يلهرون تكيرارا أ اياإلعتساما  أو الضيف  ا  
و اإلنفعالييية لييدى  يي ال  األفييراد تكييون أقييل ممييا نجييدط لييد   المشييكل  السيياوكيةو  ا .رفييا الوجنيي
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والييل دنجميان  (Gelder,et al,1998,882) جيا الي  تاي  مخيي.ياال  التخا  االخيرى التيي تر 
(  يييييد  وجيييييود إختلفيييييا  سييييياوكية منتلمييييية عيييييين األفيييييراد المصييييياعين عيييييداون و Dingman,1968ط

 المصاعين عتخا   قاي و لكن يعدو أن اإلختلفا  التي سجاها ترجا الي  شيد  التخاي  العقايي.
 (.99-91  8911) اب ،   ب اس  و  

( إليي  فيييب و مواجهيية مشييا ر اليييزن Cheng & Tang,1995ط  ييدف  دراسيية شيينن تيياننو     
سينة و عاغي   ينية  42-66أ مار   تتراور ميا عيين  194واألل  لدى  ينة من األعا  عاو قوامها 

سييينة طمتلزمييية داون و المتييي خرين فيييي الاغييية و  16-1أ ميييار   تتيييراور ميييا عيييين  109األطفيييال 
ينيين يتعيياينون فييي عييا  الصييسيية اليي  ان مجمو ييا  الدراسيية ميين اآلن الدرااألسييويا ( و إنتهيي  نتييا 

كغيييير عتكييييرار ميييين أعمتلزميييية داون يتجنعييييون المواجهيييية اآلعييييا   سيييياليا المواجهيييية.اسييييتخداماته  أل
تراتيجيا  إلسي خرين لغوييا قيرروا اسيتخدامه  طفال عمتلزمية داون و المتياأل عا  ن أخرين كما اآل

متكييرر عصييور  مهييا  اسييتخدا  كعيير وقييد قييرر  األأضييعط الييوا  عصييور   هيية المعنييية  ايي المواج
 ساليا مواجهة متنو ة و مستويا  منخفضة من التيك  و ضعط الوا .كعير  أل

 الخصيئص اإلجتمي ية: 3-3-4

لييييد مييين السييياوكا  لييي  اإنهيييا تييي د  لجتما يييية ف  اإلضيييح فيييي نميييو المهيييارا  غير وا  اقييية تيييلا    
فيييراد أويلهييير  (Bailey & Wolery,1984,222)جتما يييية.لييي  التفيييا ل  اإلإالهامييية الم ديييية 

و الطفيل مين متلزمية  ) Watkins,1992,409.)جتميا ي زمة داون قو  نسعية في التكي  اإلمتل
نهييي  ال أو مطيعيييا مميييا يجعاهييي  ميعيييوعين كميييا داون يمايييف  اطفييية ينونييية ميعييية و طععيييا لطيفيييا 

 ( .4001.12.)ر ثي حسن سر الساوف داخل األو مشاكل في أيخاقون صعوعا  

شييتراف فييي ليي  وجييود قصييور فييي اإلإجتما ييية دورا مضييافا قتصييادية و اإلو قييد تاعييا العوامييل اإل
ن المي  ل  ألي  إ جهيا شيار  نتاأ( Turner,et al ,1991) خيرون نشيطة ففيي دراسية تيرنيير و األ
عادييييية تكيييون مرتعطيييية عنسييييعة وكييييا  نشييييطة الشييييتراف فيييي األعايميييية التييييي تمنييييا الواليييدان ميييين اإلالت
عمييد  مييا يعدييي   جتما ييية تكييون مرتعطييةن الطعقيية اإللفييال و درجييا  العميير العقاييي كييولف فييطاأل
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تييية ميين السييكن  ييير ن المتغيييرا  اآللخييرين كييولف فييطفييال اآلقرانيي  ميين األأالطفييل ميين لعييا مييا 
ر اييية تكييون مرتعطيية عمشييكل  سيير  و العطاليية و نقييب الناسييا و الرواتييا التييي تتقاضييا ا األالم

ل رضيييا مييين متلزمييية داون و طفييياأا يييية ليييدى غمانيييية مجتعتسييياما  اإلو  ييين اإل سييياوف الطفيييل.
نتهيي  إمييا عييين غلغيية شييهور و خمسيية شييهور   مييار  أطفييال رضييا ميين العيياديين تراوييي  أغمانييية 
ن متلزميية طفييال الرضييا ميين األأليي  إ( Fernando,et al ,1989)خييرون  دراسيية فرنانييد و نتييا ن 

عتسيياما   ايي  غنييا  اإلأطفييال الرضييا العيياديين قعييل و ون يلهييرون يركييا   ضيياية مماغايية لألدا
و ياجيييا ي سيياما  و طولهييا و تكيييرارا  الجعهيية عتميين وجييود ععيييض الفييروت فييي تكيييرار اإل اليير  

 عتساما .العين قعل اإل

 لمعرنيةاالخصيئص 3-3-5

طفيال عمتلزمية داون مين عييط  فيي النميو المعرفيي فالقييدر  العقايية  العيا تنميو  ايي  يعياني األ     
 شهرا و ععد ولف تزداد معدل العط  عشكل كعير 16شهور ال   2نيو جيد ما عين

 (Gelder,et al,1998,882 و  يوا ميا )كدتي  نتيا ن دراسية ميورع أ(Morss,1983 مين )ن النميو أ
شيييهرا يتمييييز عيييالعط   66-16 ميييار   ميييا عيييين أوين يتيييراور طفيييال داون الرضيييا اليييأالمعرفيييي فيييي 

و غعييييا  أشييييهرا  ايييي  مهييييا  عقييييا   61-9 مييييار   ميييا عييييينأقرانه  العيييياديين الييييوين يعاييييو  مقارنييية عيييي
طفييال فهيي  يمياييون ملمييح و نييية شييا عة عييين  يي ال  األ . و نيياف Object Pemanenceالموضييوع 

  قييد تنخييدع و تغتييعط لمييا يلييي عيي  طفاهييا ميين ن األأسييتكانة لدرجيية ليي  اإلإلمعكيير  فييي طفييولته  ا
مر و لكين فيي جميييا عيدا  القايت المسييتإلي  تطييا الوجيي  و إدو  و يعميد ععييض افيراد  يوط الف يية  ي

 شي و الكل  عشكل لا ر وقد يسيتمرخر في النمو العقاي و في الجاوع و الم الياال   ناف ت
 تميا  عيدا  اإلإفيي  أن يعيدأسيتكانة و ن ييتخاب مين اإلأون فتر  يت  يستطيا الطفل عمتلزمة دا

و فييي  ييوا (824  8998.)ريلرشيي     نتعا يي  كييل شييي  يييييط عيي إعمييا يوليي  عشييكل لييا ر فيجييوا 
فراد عمتلزمة داون يي دون جييدا مغيل ن األأل  إ(  Vicari,2001)طار تشير نتا ن دراسة فكر اإل

 اقرانه  العاديين  ا  مها  الواكر  الضمنية.
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افيين ن المتخأ(  فتيدل نتا جهيا  اي  Numminen ,et al 2001)خيرون ميا دراسية نيومنن و أو     
دا    عيالعط  و يلهيرون صيعوعا  فيي المهيا  التيي تتطايا التكيرار   قايا  عمتلزمة داون اتس  

خيييرى لايييواكر  فيييراد عمتلزمييية داون فيييي المهيييا  األال توجيييد فيييروت عيييين العييياديين و األ الصيييوتي و
ليي  وجييود قصييور نييو ي فييي مكييون الضييعط التنفيييو  لاييواكر  إال توجييد دال ييل تشييير  العامايية كمييا

فييراد عمتلزميية داون تكييون ن األأليي  إ( Bunn ,et al ,2002)العامايية.و تشييير نتييا ن دراسيية عيين 
ليدى طفيل كعر مما نجدط ليدى العياديين و ميدى واكير  الجميل تكيون أخطا  الناتجة  ن الواكر  األ

لي  إ ((Chapman ,2004 , Sewing2004 ر  نتا ن دراسة تشاعمن و سيويننقصر فقد اشاأداون 
 طفال عمتلزمة داون تكون مدى واكر  الجمل لديه  قصير  مقارنة عالعاديين المنالرين لهي ن األأ

 نتا  الاغة يكون معرر لهوا التعاين.إن مستوى أل  إفي العمر العقاي و قد يرجا ولف 

ن قدر  الراشيدين عمتلزمية داون  اي  أل  إ( Kittler ,et al ,2004)كيتارانته  نتا ن دراسة و     
ن أكاميييا  المتشييياعهة صيييوتيا و الميييد ش االسيييتد ا  كيييان  زييييل فيييي كيييل التصييينيفا  ميييا  يييدا ال

 و منخفض لديه .أستد ا ها ز يد إ المتشاعها  الداللية يكون

ل  فييب اليتعا  و اليواكر  كدالية إ( Nelson ,et al , 2005)خرون  تهد  دراسة نياسون و و     
راشيدا متخافيا  قاييا  60ا وامهيقعايو  جري  الدراسة  ا   ينةأاعمر في الراشدين عمتلزمة داون ل

لزمية داون ن الراشيدين عمتألي  إلهر  نتا ن الدراسية أسنة و  99-66 مار   ما عين أتراوي  
سيينة و متغييير  الجيينع و الييوكا   40صيياعة عمييرض الز ييايمر ععييد سيين معرضييون عدرجيية داليية لا

 دا  في الراشدين عمتلزمة داون.لأل ويةقيعدان منع ا  

فضييل ميين أفييراد المتخافييين  قييل تعتعيير مييد لييدى األدا   ايي  مهييا  الييواكر  طويايية األمييا األأو     
اليواكر  العاماية( فهي  يلهيرون قصيورا ماموسيا فيي قيدرته  مدطدا   ا  مها  الواكر  القصير  األاأل

 ا  استد ا  المعاوما  التي تيدص في غوان اودقا ت و يعدون تيسينا ماميوع فيي قيدرته   اي  
اسيييييتد ا  العاوميييييا  التيييييي تكيييييرر تعييييياماه  معهيييييا لفتييييير  زمنيييييية طوياييييية. و تشيييييير نتيييييا ن دراسييييية 

دا هيي   ايي  مهييا   د العيياديين يتفوقييون فييي فييران األأليي  إ( Carlesimo,et al ,1997)كارلسيييمو
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قرانه  عمتلزمة داون يعانون من قصيور فيي أخافين  قايا و تطفال الممد من األالواكر  طوياة األ
 قدرته   ا  تنلي  المواد المعروضة  ايه  لفليا تععا لعنا ها التصنيفي.

 :الخصيئص اللغوية3-3-1

 دلهير  نتيا ن دراسيية دودأاغويية فقييد قصيور فييي قيدرته  اليعييانون مين  فيراد عمتلزمية داوناأل    
(Dodd , 1974ميين ) طفييال العيياديين و صييوا  المافوليية لألخييلل اجييرا  مقارنيية عييين قوا ييد األ

لكييين صيييوا  المافولييية و دمون نفيييع غلغييية و  شيييرون قا يييد  لألطفيييال عمتلزمييية داون يسيييتخاأل
(. و In Fraser,1981,95)خطيا ه  ال ترجييا لاقوا يد الفينولوجييية أعصيور   يير غاعتيية فيالكغير ميين 

لهرت  نتا ن دراسية ليودر أخرين عطريقة تاقا ية  وا ما عمتلزمة داون ال يتيدغون ما اآل طفالاأل
(Leudar,1979 ييييص وجييد )ليي  التيييدص عطريقيية تاقا ييية إطفييال عمتلزميية داون ال يمياييون األ نأ
ن   نهي  ال ياجيإكونيون معهي  فيي مراكيز التيدريا عيل ين يوراد العياديين اليفيقرانه  من األأل  إاتية و
ن الميييدرعين يييياولوا ان أييتييياجون شيييي ا ميييا عدرجييية كعيييير  عيييل لييي  الطايييا مييين الياضيييرين  نيييدما إ

سي اة  اييه  ة داون من خلل طرر مجمو ية مين األيزيدو من معدل الكل  لدى االطفال عمتلزم
ستراتيجية لي  تي غر ن  وط اإللا و  ا  الر   من ولف فجاعة  ايهلا ستعدادإالتي    يكونوا  ا  

نهيي  أسييتراتيجية عييل ليي  تعنييي  ييوط اإلإن العيياديين فقييط ياج ييون لفييي زييياد  تاقا ييية الكييل  لييديه  فيي
سييييييييفر  نتييييييييا ن دراسيييييييية أو (Leuder,1981,127.)يمياييييييييون لاتعايييييييييت  ايييييييي  االنشييييييييطة الجما ييييييييية

قيييرانه  أميين   عطييأميية داون يكييون النميييو الغييو  لييديه  عمتلز ن الطفييال أليي  إ( Leifer,1982)ليفيير
نهي  يرتعطيون عخصيا ب أكميا طفال العياديين .نماطا متعاينة  ن األأنه  يتععون أالعاديين و كما 

 في الواكر  الافلية قصير  االمد.معرفية تتضمن القصور النسعي في السيات الاغو  و كولف 

(Watkins,1992,409)  جرييي  عهييد  تيديييد قييدر  االطفييال أمييا دراسيية عيييرد و اخييرون ط فقييد أو
عمتلزمة داون  اي  اكتسياا الكاميا  الجدييد  مقارنية عاالطفيال العياديين و طعقي  الدراسية غلغية 

 شيييار  و الكيييل  معيييا( كميييا اسيييتخد  الدراسيييةالكل .اإلشار .طاإلطيييرت الكتسييياا الكاميييا  الجدييييد  
عيييد تقيييدي  نتيييا  الكاميييا  الجدييييد  و قيييد الهييير  نتيييا ن الدراسييية عا  إلسيييتجاعالتقاييييد و الفهييي  و اإل
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لمجميو تين فيي التكيرار و التقاييد دا  عيين اني  ال توجيد فيروت فيي األإ( 19.10.9كاما  عمعدل ط
قييرانه  أقييل ميين أن يكييون فهمهيي  لاكامييا  و طفييال عمتلزميية دان األأال إنتييا  الكامييا  الجديييد  إو أ

 العاديين.

ا  نييي  يوجيييد ارتعييياط عيييين المفيييردألييي  إ( Vicari,et al,2002) انتهييي  نتيييا ن دراسيييتي فكييير  و     
رتكعيون يفيراد عمتلزمية داون ن األألي  إ (Bunn,et al ,2002). وعين اغويية و القيدرا  المعرفيية لا
فيراد عمتلزمية داون  اي  الير   نميو الاغية فيي األو . نتيا  الكيل إخطا  جسمية فيي قيدرته   اي  أ

ول ميير  تكييون فييي مييدى وليي  ألر عصييور  كعييير  و لهييور الكامييا  األولييف تكييون قاعايية لاتغييييميين 
فيييراد عمتلزمييية داون ينميييون الوليييا   الاغويييية عييينفع سييينوا  و األ 2شيييهرا الييي   16ور عيييين يتيييرا

و ال  (Fraser ,1981 ,94طالتتاعا الو  نامي  لدى العاديين  ا  الر   من وجود فروت عينهميا . 
رتقيا  قيرانه  العياديين مين يييص اإلأون و طفال عمتلزمة دات مليلة في النمو عين األوجد فرو ت

ن  ما التقد  في العمر تيدص فروت مين يييص متطاعيا  أال إوليين من يياته  ل العاميين األخل
( و الكيل  و فهي  قوا يد Wilson,1998,80)الاغة و المهارا  الاغوية يييص تيزداد الفيروت عيينه   

نهيي  يعييانون ميين أ( كمييا Wenar & Kerig,2000,263)يكييون يكييون متييدني عشييكل مايييول  النييو
دراف إيعيا و ععضيها نتيجية مشياكل فهي  و خر في الاغة نتيجة مجمو ة من العوامل ععضها طع ت
ن مسيييتوى أدراكيييي كميييا إخر  لييي  تيييإن يييي د  أيمكييين خر فيييي تعاييي  الفهييي  و اسيييتخدا  الاغييية    تيييأ

المعرفة الفه  و القدر   ا  تيصيل المنهن الدراسي سو  تتاغر جميعا و  ا   يوا يجيا اتايية 
 وق  لتيضير الاغة و التجاوا عالرد.

 ون من االستقعال الجيد.االستمتاع الجيد يت  تتمكن اإل-

 ما جمل قصير  و مختصر . لوفة استخدا  لغة معسطة و م-

 ما يطاا من . ن الطفل قد فه أكد من  الت-

 (.90-6001،39طالداون سيندرو  ،تفاد  استخدا  الكاما  وا  المعنيين -
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 :الخصيئص الجنسية6-3-7

 : يةتلزمة داون يمكن تعيانها في اآلطفال متأالصفا  الجنسية لدى     

متلزميية داون ميين ع تكييون  ييير نامييية و ناقصيية النمييو و يعيياني الييوكور سييل  العيياناالت ضييا  أ-
 ( .Craft,1979,52)ناص التكون كولف عينما اإل  العق 

 ن العاد .مصغر يجما أن القضيا  يتميز   ال  ع-

طيور فيي   ياد  فيي نفيع الوقي  تقريعيا اليو  تتاألطفيال ول يف أتتطور الخصيا ب الجنسيية ليدى -
مييير اليييو  يجعيييل واليييديه  اكغييير خرا  ييينه  ععيييض الشيييي  و  يييو األ و متيييأطفيييال العييياديين ليييدى األ
 ال عقدراته  و قاعايته  الجنسية خلل فتر  المرا قة.انشغا

 خر و يشعر نيوط عاليا كالعاديين تماما. ل  شخب إقد يميل الوايد منه  -

ميييا النسيييعة أعنيييا هن طعيعييييين ألييي  غاغيييي إنجييياا يكيييون ييييوالي نصييي  نييياص القيييادرا   اييي  اإلاإل-
 (623-6004،626ط ادل  عد اا ، العاقية فتكون مغاهن 

ن الطمييص ييييدص لهييا فييي أال إقصيير أن قاميية العنييا  المصيياعة عمتلزميية داون أعييالر   ميين و     
خريييا  اللتييي فييي نفييع  مر ييا تقريعييا و عالنسييعة لاتعقييي  الفتيير  التييي ييييدص فيهييا لاعنييا  األنفييع 
نيياص المصيياعا  عمتلزميية داون و قييد تيي  اليييد ميين  ييوا االجييرا  أفييي الماضييي يجييرى  ايي   كييان

.طعوشييييييل و مييييين خيييييلل التشيييييريعا  التيييييي صيييييدر  فيييييي السيييييععينيا  و الغمانييييييا المغيييييير لاجيييييدل 
 (.                    394-6003.399اخرون

 أنواع متال مة داون : 3-2

 ييدص اإلنقسا  الغلغي الو  يسعا متلزمة داون نتيجة غلص ياال  :    
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  31الحيلة األولى : ثالثي    

الكرومييوزومي قعييل اليمييل فعنييدما يييت  االنقسييان  االختزالييي ال تكييون نتيجيية خطيي  فييي التوزيييا     
الكروموسييوما  موز يية عييين الخايتييين الجديييدتين عسييعا  ييوا االنقسييا  ممييا ييي د  إليي  أن تيصييل 
إيدى الخايتين  ا  كروموسو  زا د عينميا ال تيصيل الخايية األخيرى  اي  مغيل  يوا الكروموسيو  

كميا  يو فيي الخايية العاديية  63كروموسيوما عيدال مين  64 مما يجعل إييدى الخلييا تيتيو   اي 
 و وط اليالة  ي أكغر أسعاا يدوص متلزمة داون .

 الحيلة الثينية :االنتقيلي 

متلزمية داون  يو شيووو الكروموسيوما  عسيعا  فيهيا االنقسيا  الغلغيي و عالتياليالتي يييدص     
روموسيو   خير ععمايية إلتصيات ، ويمكين تغيير الموقا الو  ييدص في  ارتعاط كروموسومي ما ك

، 19، 14، 13أن ييييدص فييي أ  كروموسييو  لكنيي  أكغيير شيييو ا فييي مجمو ييا  الكروموسييوما  
وفييي غاييص ييياال  انتقييال الموقييا فييلن أيييد الوالييدين يكييون يييامل لهييوا الخاييل أ   63، 66، 61

 عدال من زو  منها . 61كمية زا د  من الكروموسو  

 فسيفسيئي الحيلة الثيلثة: ال 

ووو فييييي الكروموسييييوما  ععييييد جييييدوص نقسييييا  الغلغييييي  ييييو يييييدوص شييييالتييييي ييييييدص فيهييييا اإل    
رد أن تعيييدأ العويضييية الخصيييعة فيييي خصييياا إو يييييدص خطييي  فيييي توزييييا الكروموسيييوما   عمجييياإل
ييد الكروموسيوما  فتيتيو  الخايية الجدييد   عالتيالي  اي  ألي   يد  انفصيال إنقسا  مما ي د  اإل

غيييييلص كروموسيييييوما  عينميييييا الخايييييية األخيييييرى الناتجييييية  ييييين نفيييييع اإلنقسيييييا  ال تيتيييييو  إال  اييييي  
كروموسو  وايد ، وعسعا نقب الكروموسو  في الخاية الغانية فلنها تميو  وتعقي  الخايية األولي  

و يوا الخطي  فيي الخايية األولي  ونتيجية لانقسيا   التي تيتو   ا  كروموسو  زا يد فيي اإلنقسيا  ،
ستسييتمر خليييا الجسيي  فييي اإلنقسييا  يامايية غلغييية الكروموسييو  الييو  يييدص فييي  الشييووو .ط  عييد 

 ( 301: 300، 1999العزيز السرطاو  ، جميل الصماد  ، 
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 أسبيأ حدوث متال مة داون: 3-4

ن السييعا اليقيقييي لمتلزميية ر  ليييد اآلنيي  ليي  يعييإميين تطييور العديييد ميين النلريييا  ال  عييالر      
دوييية و تنيياول األأسييعاعها مغييل :العوامييل الوراغييية أن  نيياف افتراضييا   ييير مغعتيية يييول أال إداون 

شييعا ا  خييلل و التعييرض لاأة الغييوا  و  وامييل التاييوص العي ييي غنييا  اليمييل و طعيعييأوالعقيياقير 
و  ميير أ  الغييد  الدرقييية فييي د  األفييراز إوجييود مضييادا   وأ( Xشييعةطأفتيير  اليمييل و خصوصييا 

ليهيا ييدوص متلزمية إ سيعاا التيي يعيزىألا كغيرأخير  و من اا و لعل السعا األنج   ند اإلاأل
 (.6009داون و  ناف الكغيرون ممن ي يدون  وط الفرضية طالعطانية و خرون ،

  اال( مين يي% 99-90( ان معلي  الدراسيا  عيني  ان ميا نسيعت ط6006وكر يوسي  عورسيكيط
: 6002ا طالعسيير  ، سييععها األ ( ميين الييياال %60-9ن طأ  و متلزمية داون يكييون سييععها األ

سيعاا و العواميل المسيععة لهيوا الميرض تنيتن  ياد  مين ن األأ( 1999القرييوتيطكما ورد فيي  .(46
ن أ يير معروفية و  يوا ال يعنيي  خيرىأو  وامل أة االنغوية عفعل التقد  في السن ضع  العويض

وا إاون ولكين نسيعة ييدوغها قاياية جيدا طفياال مصياعين عمتلزمية دأصغر سنا ال يايدن مها  األاأل
 يسيي لييدوص  يوا الخايل عيل سنة و  وا العمر ليع السيعا الر  39ما قورن  عاليوامل فوت سن 

كغييير  رضييية لاضيييغوط النفسيييية و أن نييياص فيييي  يييوا العمييير خاصييية العيييامل  مييينهن اإلنتيجييية أل
 طفالهن.أفاع نسعة يدوص متلزمة داون لدى ل  ارتإد  ي  صاعة عالسكر  مما اإل

( اسعاعا اكغر تفصيل و شموال ا تعر ا االسيعاا الر يسيية 1999اورد الروسان طفي  وا الخصوب 
 للصاعة عهوا المرض و  ي كما ياي:

مهيا  ععيد سين الد  تيما  اال  و خاصة فيي اال ميار المتقدمية لل 61و  سخال في الكرومو  *
 فكاما زاد  مر اال  كاما زاد  الفرصة لوالد  اطفال من وو  متلزمة داون. 39

و  اخييير، ا  ييييدوص خطييير فيييي موقيييا سييارتعاطييي  عكرومو و و  سييييييدوص خطيييا فيييي موقيييا الكرومو *
لكيييل مييين ا تمييياد وليييف  اييي  الصيييفة الوراغيييية . و 61و  سييي اييي  الكرومو  13.14.19و  سيييالكرومو 
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ا وا كاني  الصيفة الوراغيية ليأللو  اديية فيأا كان  ناقاة وما  فيما اوسلتاف الكرومو   ا و األاأل
و يمكين تفسيير وليف عايتماليية  % 30ن ايتماليية ييدوص يياال  داون  ييل  ناقاة في ادية و لأل

 تاقيح الييوان المنو  لاعويضة الناقاة.

 49الجينييية   وما سييمو وفييي  ييوط الياليية يصييعح  ييدد الكرو وما  سييفييي توزيييا الكرومو   الخطيي*
ييدص و يإيصيعح غلغييا فيي الخايية المخصيعة  ييص 61و  سوولف عسعا اإلضطراا في الكرومو 

خير مكيون و الععض اآل 42صعح ععضها مكون من  ماية انقسا  الخليا لي أولف االضطراا عد
  الخليييا التييي تيتييو   ايي و يعتمييد الشييكل الخييارجي لطييول طفييل داون  ييوط الياليية  ايي  49ميين 

و تعاييو نسييعة االطفييال وو  متلزميية داون ميين  ييدا النييوع ياليية  61و  المضييطرا رقيي  سييالكرومو 
ن أ( 6009خيييييرون ط ر العطانيييييية و ( و ييييييوك6009 اقييييية  قايييييية طفييييير  إال    مييييين كيييييل غلغييييية

كغير أ ميار ن أ( مين اطفيال اليداون يوليدون المهيا  تكيون %90يصا يا  اليديغة تشير ان طاإل
مية داون تعايو ييوالي   طفيل مصياعا عمتلز د األن تايأن ايتماليية  النسيا عي اما و تشير  30من 

  ميا وا كيان  مير األإ( 200من  1(  اما و ط30-60عين ط  وا كان  مر األإ( 1300من  1ط
 . (133.6009طالعطانية (  اما 44-40عين ط

االمهييييا  ن خطيييير يييييدوص متلزميييية داون يييييزداد لييييدى أ (6000عييييارود   (خييييرى يييييوكرأميييين جهيييية 
 صغيرا  السن الاواتي  ن دون الغامنة  شر.

ومي فيان نسيعة يدوغي  فيي السينوا  االولي  مين عايوغ الميرا  ، و  سيكما يعدوفان الخال الكرومو     
طالعسيير   ييوا مييا ي كييد ان فيزيولوجيييا المعيييض تاعييا  ايي  مييا يعييدو دورا اساسيييا فييي لهييور الياليية 

نييا  المنوييية طالنطييا ( ال يعييدا اال ععييد مريايية العاييوغ و امييا  نييد الرجييل فييان انتييا  الييوا (6002
 NOUVEAU LAROUSSEطتكييييون دور  ييييييا  الييييييوان المنييييو  تزيييييد  يييين  شيييير  اسيييياعيا

MEDICAL,1981  و عاإلضيييافة الييي  وليييف ايضيييا فيييان الرجيييل ينيييتن  يييددا كعييييرا مييين الييوانيييا )
مي عتاقييح العويضية ضي يل جيدا المنوية و ايتمالية ان يقيو  اليييوان المنيو   اليو  عي  خايل انقسيا

   (.6002طالعسر ا  ا   وط اللا ر غر  مر األأو  وا عدورط يقال من 
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 الوقيية من حدوث متال مة داون: 3-5

يوكر "الشخب والصماد " أن ياال  متلزمة داون ترتعط فيي انتشيار ا طردييا ميا تقيد  األ     
سييينة  ييين األكغييير  رضييية إلنجييياا أطفيييال  39واألمهيييا  فيييي أ ميييار ن أكعييير مييين  فيييي العمييير ،

،  49مصيياعين عمتلزميية داون ويييزداد  ييوا التوقييا أكغيير ععييد سيين األرععييين ويييزداد كغيييرا ععييد سيين 
 امييا و ييوا اإلجيرا  ن شيي ن  أن يقاييل كغيييرا  39ليوا ينصييح كييلجرا  وقيا ي ععييد يمييل األ  ععييد سين 

 داون . من انتشا  ياال  متلزمة

ياز   مل  تيايل لاكروموسوما  لامتزوجين قعل يدوص اليمل لاتعر   ا  خطيور  إنجياا     
 أطفال لديه  أمراض وراغية كلجرا  وقا ي لايد من إنتشار األمراض الوراغية.

ت وأن إجييرا  الفيوصييا  الطعييية وطاييا األستشييار  فييي ياليية يييدوص يمييل لييدى األ  التييي سييع    
داون : إو أن اإلجيييرا ا  التشخيصيييية المعكييير  مفييييد  يييييص ييييت   عمتلزمييية أنجعييي  طفيييل مصييياعا

تشخيب  وط الياال  أغنيا  اليميل  ين طرييت التيالييل الشخصيية التيي تي  وكر يا سياعقا خاصية 
لألمهيييا  كعييييار السييين أو الالتييييي أنجيييعن ييييياال  دون سييين قعييييل. و يييدد إكتشييييا  وجيييود  يييييوا 

 لدى الجنين فلن اإلرشاد الوراغي ي خو دورط ويكون القرار راجعا لاوالدين. كروموسومية

كما أن اآلعا  الوين أنجعوا طفل لدي  يالة داون  ايه  أن يستشيروا متخصصين فيي الوراغية     
 إلجرا  الفيوب اللزمة لمعرفة توقا إنجاا أطفال  خرين لديه   وط الياال  .

القادميية وجييود ييياال  أخييرى يييزداد لييديها إيتمييال إنجيياا أطفييال  قييد تلهيير العيييوص فييي السيينوا 
 لديه  مشكل  راجعة لشووو الكروموسوما  .

و ايي  سييعيل المغييال فقييط أصييعح معروفييا أن األمهييا  اللتييي تعرضيين اللتهيياا الكعييد الوعييا ي     
 يصعين  رضية إلنجياا أطفيال ليديه  شيووو فيي لكروموسيوما  طومنهيا يياال  متلزمية داون (
يييص إن الفييروع المسيعا لالتهيياا الكعيد  الوعيا ي يي د  فييي أييانيا كغيير  فيي الكروموسييوما  
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وقييد إكتشييف   ييوط اللييا ر  فييي أسييتراليا ييييص طهيير  ييياال  متلزميية داون فييي صييور  موجييا  
 .(309 – 1999:304الشخب والصماد  ،متفاوتة ولكنها مرتعطة علهور إلتهاا الكعد الوعا ي .ط

   :خالصة الفص 

أن األموميييية  ييييي المريايييية األ يييي  فييييي ييييييا  المييييرأ  والتييييي تعتعيييير المريايييية  نسييييتنتن ميييين  ييييوا     
ليأل  ميين دور مهي  فيي المجتمييا ،  االيساسية والياسيمة فيي يياتهييا مين يييص ترعييية األعنيا  ، ولمي

 .فهي تعتعر مصدر األينان واألمن عالنسعة لاطفل 

والييو  ،  61نيياتن  يين خاييل فييي لكرومييوزو  رقيي   رااطأمييا عالنسييعة لمتلزميية داون فهييي إضيي    
يتسعا فيي ييدوص إ اقية و نيية لاطفيل عاإلضيافة إلي  وجيود ملميح موييد  عيين األطفيال ، يييص 
تييزداد نسييعة يدوغيي  أكغيير لييدى األمهييا  ، كمييا أنيي  كامييا زاد  ميير األ   كامييا  زاد  نسييعة يييدوص 

  وا اإلضطراا ، ما تقد  سن األ  .
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 تمهيد :

، حية  تعتبةر مهمةة جةدا منهجية مناسبة للدراسةة عتمادالفصل إلى إ نسعى من خالل هذا       
بهةا  لسير البح  والوصةول إلةى النتةاال المرجةوذ وهةذا مةن خةالل الدراسةة ا سةتيالعية التة   منةا

والمقابلةةةة العياديةةةة النصةةةو موجهةةةة، وا ختبةةةار  المالحظةةةة العياديةةةة وأدوات الدراسةةةة المتم لةةةة  ةةة 
 لةةت  ةة  أمهةةات أيفةةال متال مةةةة ، وذلةةب باختيةةار  ةةال  حةةاست للدراسةةة تما سةةقاي  الرورخةةا 

 .داون

 الدراسة اإلستطالعية:-1

سةةية مةةن أجةةل القيةةا  بالبحةة  المهمةةة وا سا ،سةةتيالعية الخيةةوذ ا ولةةىدراسةةة استعتبةةر ال      
  ة  إختيةار الحةاست المناسةبة للدراسةة.نا مةن خةالل ا يةالل علةى الميةدان  هة  تسةاعد ،العلمة 

 ،راسةة علميةة محةددذ باخة الية معينةةحي  تعد الدراسةة اسسةتيالعية مةن المراحةل ا ولةى ل ةل د
حيةة  تسةةاعد  ةة  ال خةةو عةةن الت يةةرات التةة  يم ةةن أن ت ةةون لهةةا عال ةةة ب حةةد مت يةةرات البحةة  

نها تسهل للباح  عملية الت  د مةن صةحة ألى إضا ة ، با معينة يإرتبامت ير بنسبة  وب   ر من
 )المليجة ،توا ق المنهل المختار للدراسةة مةم مت يراتهةا و ةذا معر ةة مةدم مواومةة أدوات القيةا . 

 (.46ص  ،0222

 و ةد تة  إختيةار ،-بسة رذ -أوسد جةالل  حية  تة  اختيةار المر ة  النفسة  البيةداموج  بمدينةة     
والتةة  تم لةةت  ةة   ةةال   ، اعدذ ا خصةةااية النفسةةانية بةةالمر حةةاست الدراسةةة بيريقةةة  صةةدية بمسةة

ية وال قا يةة السةاادذ  ة  وذلب بمراعاذ الظروو ا جتماع أمهات أيفال مصابين بمتال مة داون ،
جةةراو المقةةابالت ن حيةة  تحديةةد موعةةد يناسةة  الحالةةة   قةةد واجهنةةا بعةةو الصةةعوبات مةة ،المنيقةةة

والمسةوولية التة  تحملهةا ا   بالبيةت  العيادية معها واسختبارات النفسةية وذلةب مةن يةرو الة و  ،
أيضةا خة ل عااقةا  بيةرا  ة  والمسا ة البعيةدذ التة  تقيعهةا ا   مةن أجةل الحضةور إلةى المر ة   ،

 يو . 51و د دامت مدذ الدراسة حوال   ،الدراسة
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 ة  الت فةل النفسة  والبيةداموج  بحةاست متال مةة داون  ويتم ل الدور الرايس  لهذا المر        
والتوحد والتخلو العقل  وبعو الحاست الذهانية من مختلو الحاست الداخليةة والخارجيةة والتة  

صةين وأخصةااية نفسةانية مةن مةربيين مخت ،ل أيا  ا سبول مةن يةرو المختصةينيت  متابعتها خال
 .وا ريفون  ،وبيداموجية

 ة:منهج الدراس-0

ت  ا عتمةاد علةى المةنهل العيةادع باعتبةارن المةنهل المناسة   ة  دراسةة الحالةة ولمةا  ية  مةن      
 خصااص تخد  موضول البح .

 فالمنهج العيادي : 

م ةان ، والتعةرو  ةدر ا  راد الذين يواجهون مخةا ل معينةةيعتمد على المالحظة المعمقة لأل     
، ذلةب أن وا عةة  ة  ضةوو  ةل الو ةاام ا خةرمإلةى ت ويةل  ةل  ،عن ظروو حياته  ب ية التوصةل

.)عبةةةةد الرحمةةةةان الةةةةوا    ةةةةن تبسةةةةييها دون تخةةةةويهها وتبريرهةةةةاال ةةةةل يخةةةة ل مجموعةةةةة ديناميةةةةة س يم
 (.41،ص0221،

 حدود الدراسة : -3

البيةةداموج  بمدينةةة أوسد  يبةة : تةة  إجةةراو الدراسةةة علةةى مسةةتوم المر ةة  الالمجاااا المنااان  3-1
 .- رذبس–جالل 

إلةى  0254-25-35: ت  إجراو الدراسةة الميدانيةة  ة  الفتةرذ الممتةدذ مةن  المجاا الزمان  3-2
 .0254-20-58ماية 

حاست  مهةات أيفةال مصةابين بمتال مةة داون  3:إعتمدت الدراسة على  المجاا البشري 3-3
 سنة(. 16-63تراوحت أعماره  ما بين )
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 أدوات الدراسة :-3
 العيادية :المالحظة -4-1

تم لت    مالحظة الحاست ال ال  من خالل مجمول التعابير الجسمية من انفعاست       
 .ومن اسيماوات 

ب الظةةةةةةواهر و المخةةةةةة الت و : عبةةةةةةارذ عةةةةةةن مرا بةةةةةةة أو مخةةةةةةاهدذ لسةةةةةةلو  فالمالحظااااااة العياديااااااة
ب سةةةةةةةلو  و م وناتهةةةةةةةا الماديةةةةةةةة و البيايةةةةةةةة و متةةةةةةةابعو سةةةةةةةيرها و اتجاههةةةةةةةا و عال تهةةةةةةةا ا حةةةةةةةدا  

ات و التنبةةةةةةو علمةةةةة  مةةةةةةنظ  و مخيةةةةةي و هةةةةةةذا بقصةةةةةد التفسةةةةةةير و تحديةةةةةد العال ةةةةةةة بةةةةةين المت يةةةةةةر 
) العواملةةةةةةة ناتةةةةةةل . ههةةةةةةا لخدمةةةةةةة أمةةةةةةراو ا نسةةةةةةان و تلبيةةةةةةة احتياجاتةةةةةة  بسةةةةةةلوب الظةةةةةةاهرذ و توجي

 (.532. ص5991

 : موجهةالمقابلة العيادية النصف  4-2

أيفةةةةةال مصةةةةةابين علةةةةةى  ةةةةةال  حةةةةةاست  مهةةةةةات المقابلةةةةةة العياديةةةةةة نصةةةةةو الموجهةةةةةة  يبقنةةةةةا    
محةةةةةةةاور اسةةةةةةةتخرجت مةةةةةةةن مقيةةةةةةةا  الجلةةةةةةةد النفسةةةةةةة  ل ونةةةةةةةور  خمةةةةةةة  بمتال مةةةةةةةة داون وتضةةةةةةةمنت

المخةةةةةةةةاعر ا يجابيةةةةةةةةة ، الةةةةةةةةتح    ةةةةةةةة   ،لتةةةةةةةة  هةةةةةةةةد ت لمعر ةةةةةةةةة ال فةةةةةةةةاوذ الذاتيةةةةةةةةةودا يدسةةةةةةةةون وا
  انةةةةةةةت ا  مةةةةةةةا إذا   تخةةةةةةةاوا نفعةةةةةةةاست ،المسةةةةةةةاندذ اسجتماعيةةةةةةةة والجانةةةةةةة  الةةةةةةةدين  ، وذلةةةةةةةب س

 تتمي  بالجلد النفس     التعامل مم صدمة إنجا  يفل مصا  بمتال مة داون .

ا خصةةاا    هةة  محاد ةةة تةةت  وجهةةا لوجةة  بةةين العميةةل و  المقابلةةة العياديةةة نصةةو موجهةةة:    
، حل المخة الت التة  يواجههةا ا ول، وا سةها   ة  تحقيةق توا قة  ، مايتها العمل علىا  ليني  

 التخخيص والعال  .ويتضمن ذلب 

مالحظةةة للح ةة  علةةى خخصةةية   يريقةةة   n .Sillamyتسةةتعمل المقابلةةة حسةة  سةةيالم       
، حية  تسةهل  هة  مختلةو ختبارات السي ولوجيةس يتج أ نجدن    جميم اس ، إنها ج والمفحوص
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يةةاو وتسةاعد  ة  إع النتةاال المتحصةل عليهةا . مةا أنهةا تسةتعمل  ة  علة  الةنف  العيةادع بانتظةا 
 2p 97,6991     ( n.Sillamy)حلول للمخا ل .

 إختبار الرورشاخ: 6-3

ن بهةةدو مهةةات أيفةةال مصةةابين بمتال مةةة داو يبقنةةا اختبةةار الرورخةةا  علةةى  ةةال  حةةاست     
   ومرا  .يخةةرات مةةن خةةالل تحليةةل البسةةوهةةذا باسعتمةةاد علةةى مو  ،ا تخةةاو خاصةةية الجلةةد لةةديهن

 لعقلةةة  رورخةةةا  سةةةنة اسسةةةقاي  الةةةذع يحمةةةل اسةةة  مصةةةمم  اليبيةةة  اهةةةو ا ختبةةةار  الرورخةةةا  :
اسختبةةةارات التةةة  تسةةةتخد   ةةة  علةةة  الةةةنف  اس ليني ةةة  ، يهةةةدو إلةةةى  حةةةص ، وهةةةو مةةةن  5960

التخةةخيص ، ويعتبةةر مةةن اسختبةةارات الخاليةةة مةةن العوامةةل دينامي يةةة الخخصةةية ، ويسةةاعد علةةى 
.) بوسةنة عبةد سمح بتيبيقة   ة   ةل الحضةارات يي  يخص ماذذ اسختبار ، وهذا ما الحضارية ،  

يعةةد هةةذا اسختبةةار مةةن أخةةهر اليةةرق اسسةةقايية وأ  ةةر تيبيقةةا  ةة    ( 05، ص 0224الةةوا    هيةةر،
يعتمةةةةد هةةةةةذا اسختبةةةةار علةةةةةى تنةةةةول وتبةةةةةاين إدرا ةةةةةات اس ليني ةةةةة  وتقيةةةةي  الخخصةةةةةية ، إذ الميةةةةدان 

صةةةية الفةةةرد ونخةةةاي  العقلةةة  وهةةة   لخخيةةةر أو المنبةةة  ، التةةة  تعةةةد انع ةةةا  ا خةةةخاص لةةةنف  الم 
، وبالتةةةال  يصةةةع  تقيةةةي  سةةةتجابات الخةةةخصية أو النوعيةةةة ستعتمةةةد مالبةةةا علةةةى الجوانةةة  الوصةةةف
 نتااجها تماما إس    نياق محدود .

، نة ب ةل منهةا بقعةة حبةريت ون اختبار الرورخا  من عخرذ لوحات بيضاو ذات مقايي  معي     
 .والرمادع وا بيو، والبعو اآلخر ملون ونة من ا سود البقم مبعو هذن 

، مةةةةن البيا ةةةةات : " سةةةةوو أ ةةةةد  لةةةةب مجموعةةةةةعليمةةةةة اسختبةةةةار  هةةةة   التةةةةال أمةةةةا بالنسةةةةبة لت    
،  0250)بوسةنة عبةد الةوا    هيةر ، ." بيا ةة  ة  تقةول لة  مةا تةرم بالضةبي  ةل الميلو  منب ت مل

   ل منهةا أو  ةي  ر ماذا يران  وتقد  للمفحوص واحدذ بعد ا خرم وييل  من  أن يذ  (.99ص 
، وأن يةدير اللوحةات ارتبايات   يرذ على  در ا م ةان ويخجع  المختبر على انتا ، تجعل  يف ر
ويةدون المختةر اسةتجابات الخةخص لبقعةة الحبةر باعتبارهةا م يةر أو منبة   ة  سةجل  إن خةاو ذلةب
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، وبراعةةى  ةة  اسختبةةاروضةةح سةةلوب المفحةةوص أ نةةاو التةة  تخةةاص، باسضةةا ة إلةةى المالحظةةات 
 تقدير ا ستجابات عدذ اعتبارات منها:

أسلو  اسستجابة : هل اسستجابة  ليةة أ  ج ايةة أ أع هةل يسةتجي  الخةخص للبقعةة  لهةا *
 منها أ  لتفصيالت د يقة أأ  لج و 

 محددات اسستجابة : إذا  انت نصو حر ة أو خ ال أو تر يبا أو عمقا أو لونا ...إلخ*

 اسستجابة : ماذا يرم الخخص أ إنسان ،حيوان ،نبات ، أخياو...الخ مضمون*   

 خيول اسستجابة أو ندرتها . *   

وتفسيرات السةي ولوج  لخختبةار تبنةى أساسةا علةى التقةديرات المختلفةة لخسةتجابات والعال ةات    
، مليجةة  )حلمةة  .لوظيفتهةةاالمتبادلةةة بينهةةا،  توضةةح الدينامي يةةة السةةي ولوجية للخخصةةية  ةة  أدااهةةا 

 (.044ص 

، اتجاهةا حةدي ا نفسةيايا ةات ا بداعيةة تعةد بإن استخدا  بقم الحبر أع الرورخةا   ة  تقيةي  ال    
ات وبالتةةال  اسةةتخدا  هةةذا اسختبةةار ب  ةةرذ  ةة  تخةةخيص الحةةاست المرضةةية بالةةذ إلةةى ويرجةةم ذلةةب

موجةة  و  حاليةةا مر ةة . ميةةر أن اسنتبةةان  ةة  وظيفةةة الخخصةةية اسضةةيرا نةةواح  العجةة  وأعةةراو 
 : إلى مصدرين للقوذ

 لى تقدير اليا ة العقلية و فاوتها .إاسنتبان *

 اسنتبان إلى تقيي  الضبي أع القدرذ على التح  .*

 
 



 

 

عالفصل الراب             

 

 

يقاإلطار التطبي  
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 الحالة األولى

 تقديم  الحالة: -1

 م الخامسةةةم ا غةةة ا   سةةة مب المسةةةغعل الغ ملمةةة   السةةة 45الحالةةةم  ،  ب غ مةةةل مةةة  ال مةةة           
الظةة عا اتمغماةلةةم ب فةةعب لةة  ةا مةةم مغ ل ةةم ب مغ ممةةم  ب غ عمةةب ع ةة  ا  ةةةم  بغعقفةةب  سةة   

مغال مةم  اع  ب م م غةة   ة  اصغة   مغةا   معال    ب ات3  ةاب ع5  م م  ةا   سة مب  م، لسة 54
ل مةة     اصسةة   قغغةةا لم مغعسةة م ب سةة م ب الحالةةم ات 11سةة م ب ةمةة  ال فةة   53ع ةة  غ مةةل 

  غ ا لم .م م،  الم  سم ات

 :ملخص المقابلة مع الحالة  -2

 ال لةة اجعم  ال  ةة   ةةالم ك  ال فسةةا لم اصخغةةا لم مكغةة  لةة  الحالةةم مةة  المقا مةةم غمةةب     
 اغضةة  عقةة  ب اصسةة مم مةة  مغماع ةةم الحالةةم كا ةةب ب  مال مةةم ظةة عا  لةة  مةةال  معال   م ل ةةم
 عقة    اهلل  قضةا  غةمم  م هةا  ة ا كمةا ب غ لفة  الذي الم ل  لمعض  عمغق مم  اضلم الحالم  ع 

 ك ةةةةاق  ةةةةةا ي  فةةةةال غ غ ةةةة   لهةةةة  اخعغةةةة   ةةةةاق  ةمةةةة  مخغمفةةةةا إ  هةةةةا غ غ ةةةة  ال ب   ،  بالحالةةةةم
 غةةة   الغةةة  ب ال ل ةةةل  خاغةةةم المالمةةة    ةةة   لقةةة  لةةة  غظهةةة  ب ال  ل لةةةل  اآلخةةة ل  اص فةةا 
  كةةا  لك ةة  ب   ل لةةا حممهةةا كةةا  ب) الحالةةم قةةع  حةة ( ةمةة   اع   مغال مةةم مغةةا  م ةة  ةمةة 

 لكةةة  لةةة، لك ةةة  ب لةةة  مخ  ةةةا حمةةةال لكةةة  لةةة، كمةةةا م ةةة ب  سةةة م اللةةةع  لسةةة   خعلهةةةا   ةةة  مفام ةةةا
 لقة  ب  اع   مغال مةم مغةا   سةلكع  م ة  غغعق  غك  ل، ب ب اص     ا م  ملضا م لع 
 قعلها. ح  ةم   س ةم ذلك غق مب م ها   ا ع ب غ ل عم   ع   غفامعب

  فسة  ةمة  ةغمةا لإل لحغامة  مةا كة  ا  هةا غ مةل، ةمة  عح غةها الفة ل  ا غمامهةا م  ب كما  
 الغة  عاص عاب اصل ةا  فة ا  ةمة   ح غةها عذلةك امغماةلا ع مم  عغ ملم  لغ  ل   عمسغ   
 المغةةا ل  اصخة ل  اص فةا  مةة  كثلة  مة  احسة  ا  هةةا  ةع  غة ل ع ةة  ب الةغ م،  ةمة غسةاة  
 .م فسه، ةم  عاالةغما  الح كم م  غم  ه، ف ل    إةاقاب



اإلطار التطبيقي         الفصل الرابع                                                                      

 

 

53 

 المقابلة  :محتوى  تحليل    -3

ب الكفةا    محةاع  4م  خال  المقا مم ال لا لم  غا المعمهم م  الحالم الغة  غضةم ب         
 ف ةاالب ب المفةاة  االلما لةم ب المسةا    االمغماةلةم ب الما ة  الة ل   ب تاالذاغلم ب الةغحك، لة  
لما هةا  قضةا  إظها  ةا تل فمها علمعض  الم ل  الذي مغ حب لل  عذلةك   مم غ ل  م  الحالم مغق

ب كمةا سةاة  ا الضةا ةمة  "حامدة ربي  ، الشيء انتاع ربيي "اهلل عق     عق  ظه ذلك ل  قعلها 
"كييياي  لةةم حةةاالب  إةاقةةم مخةة ل مكثةة  مةة  حالةةةم ا  هةةا عقةة  ظهةة  ذلةةك لةة  قعلهةةا غق ةة  العاقةة   م 

بكما م  الحالم ل، غ  ي مي قمق ةة   اخري  مساك  متوحدي  ما تقدريش حتى تتعاملي معاهم"
" هيه  حاةية ربي"شياريتلو حيواير يقيرا بيي م كييم مسةغق   ا  هةا عقة  ظهة  ذلةك مة  خةال  قعلهةا 

 غ   ةةةم  فمهةةةا غغق ةةة  حالةةةم  غحةةةاع  م  كمةةةا م  الحالةةةم  ربيييي خيييير"  انتييياع المركييي  واليييي دايرهيييا 
" ن تميو  "محسيينو بليي ل يل ييادف كي يو كييم  خيري عق  ظه  ذلك م  خال  قعلها ضمل  ا 

ب عقةة  ظهةة  ذلةةك مةة  القةة    ةمةة  غق ةة  المفامةة ب الحالةةم لةة ل ب كمةةا م   بييين نشييرولو بلعييا  "
ب كمةةةا م  الحالةةةم م ةةة ب غةةة   ا لي روحيييي" نيييدير ة يييدف بييياش نحيييل مشييياكخةةةال  قةةةع  الحالةةةم 

" الحيير رانييي ةييابرة ،  م ا نسييا  عغحممهةةا لةة، قةة  ل غ ضةةها عقةة  ظهةة  ذلةةك مةة  خةةال  قعلهةةا 
مة  غ لة اب لة  غغفاة   فةك  المةا   مة  مةا لحغة   م  الحالم   ا  كما يةبر حتى ي رج ربي"

كمةةا م  نتقبيل كيل شييء" " نقيدر نتعاميل ميع الطيي ول و حلاغهةا عقة  م ة ب ذلةك مة  خةال  قعلهةةا 
   يندف حبابي".قعلها "  عق  ظه  ذلك ل  قعلها  القاب    اللمحالم 

الغة  قة  غكةع  خمةا غمسةكها غ ل  م  خال  المقا مم م  الحالم م  ل لها     اصس ا          
حة ا  ةم  الغ ام  مة  اصغهاق   محاعلغها تظها  عغق مها ل   ب عق  ظه  ذلك م  خال    فمها 

ب مغماةلةةم ات ال عامةة   عقةة  ل مةة  ذلةةك لةة   ب  غهةةاغ غةة   حلالغةةا مم عالضةةاج م الغةة  قةة  ا
 اع  مة     حالم  فمهةا  المغةا   مغال مةم عالخمفلم ال ل لم مما مك ها م  غماع  الغ مم  عغقم

 ب ةم  ما ل  عب م  خال  المقا مم .العقب 
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 :تطبيق اختبار الرورشاخ -4

 عرض:

 التنقيط حقيق الت النص 

 21"   :اللوحة 

 هذو نيابها فراشة هذا فمها  1ˆ

 هذه رقبتو جسم انسان - 2̌

"2.21 

 
 الكل 

 الجزء السفلي

 
G/D F+ Ad BAN 
D/G F- Hd 

        ll:    "34اللوحة 

فراشة رايحة تخرج من ˬ-3

 بيضتها
 شكل دجاجات واقفين ˆ-4

"1.57 

 
 الجزء  االحمر السفلي في الوسط  

 
 جزء االحمر العلويال
 

 
D Kan A 

 
  D kan A 

 lll:   "6اللوحة 

شكل سرطان البحر فمو  -5

 رجليه 
 ريسان انتاع فروخةˆ6

             "1.21 

 
 الكل

 
االسود في الجانبين الجزء 

 العلوي

 
G/D f- Ad 

 
D/G F- Ad 

 lV:   "22اللوحة 

شكل فرخ ضخم راسو رجليه  -7

 جناحيه ذيلو 
 شجرة تقشرت  كي شغل جذعˆ8

              "1.49 

 
 الكل

 
 الجانبين للجزء الوسط السفلي

 
G/D  Fclob Ad 

 
GF+bot 

 V :    "21اللوحة 

شكل خفاش جناحيه  رجليه   -9

 راسو 

"43 

 
 الكل

 

 
G/DF+Ad ban 

 Vl :    "14اللوحة 

 شكل شجرة طالعة  -10
 وتخرج في أغصانها 

 تريكو -11̌

"1.12 

 
 

 الكل
 
 

 
G Kob bot 

 
Gf-obj 

 Vll :   "11اللوحة 

 هذا شكل جسم االنسان -ˬ12

 يديه رجليه لكتاف انتاعو راسو
"95 

 
 الكل

 

 
G/DF- Hd 

 Vlll:     "7اللوحة 

 كي شغل شجرة  -13
 طالعين فيها زرزوميات 

 
 الجزء الوسط األخضر 

 االحمر على الجانبين

 
D Kan A  
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 كي شغل تريكو 14̌

    "1.53 
 D F- obj لالبرتقالي في االسف 

 lX:     "13اللوحة 

 رجليها  بنت شعرها جسمها 15

 كي شغل نبتة طالعة 16̂

 كي شغل وردات  -17

 حجرات  -18

 لبسة تريكو  -19

 ورقات خضورا -20

"3.22 

 
 الكل

 المركز في الوسط
 اللون البرتقالي 
 الوردي باالسفل
 الوردي باالسفل
 اللون االخضر

 
G/DF- Hd  
 D kob bot 
D CF bot 
DF frag 
DF-obj 
D FC bot 

 X :    "26 اللوحة

 كي شغل عنكبوتات  ˆ21
 

 دودات طالعين  - 22

هذون ثنيك حشرات   - 23

 طالعين في شجرة 

 قلب الشجرة  - 24

 سلسلة  -25 

 فروخة  - 26

 حوتات صغار  - 27

كي شغل عمود صغير  -28 

 طالعين معاه بخوشات .
"2.48 

 
رق الجزء العلوي على اللون االز
 الجانبين 

 اللون البني باالعلى
اللون البني على الجانبين في 

 الجزء السفلي
 اللون االحمر

الجزء االخضر في الوسط 
 االسفل

 اللون االصفر
 اللون االخضر

 الجزء الوسط العلوي
 

 
D F+A 

 
D Kan A 
D kan A 
D CF bot 
D CF anat 
D F+ A 
D F-A 
D Kan A 

 ( يمثل استجابات الرورشاخ للحالة )م(1جدول رقم )                                             

 lll–Xاللوحتين المفضلتين : 

 l–Vاللوحتين المرفوضتين: 
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 :النفسي المخطط                                        

 

 

 

 

 ( يوضح المخطط النفسي للحالة ) م (2جدول رقم  )

 

 

 

 
 المحتويات 

 
 المحددات

 
 أنماط اإلدراك

 
 الخالصة

 
A=9 

 
Ad=5 

 
Hd=3 

 
Bot=6 

 
Obj=3 

 
Anat=1 

 
Frag=1 

 
 

 
F=13 

 
F+=5 

 
F+%=38% 

 
F-=8 

 
Kan=6 

 
S de C=3.5   

 
CF=3 

 
FClob =1 

 
FC=1 

 
Kob=2 
  

 
 

 
 

 
G=5 

 
D /G=2 

 
G%=17.85% 

 
D=23 

 
D%=82% 

 
G/D=6 

 
 

  
R=28    
  
T .Total=452 

 
TPS /R=16. 

 
T .d’app= D G 

 
TRI=0k /3.5 C 

 
RC%=57% 

 
Ban=2 

 
Ban%=7% 

 
A%=50% 

 
H%=10% 

 
F%=46% 

 
F%elergi=75% 

 
F+%elergi=61% 

 
Fa%=32.14 
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 ختبار :تحليل اإل -5   

 (  26استجابة يدل على ثراء االستجابات وتنوعها  ب )" 13نتاج االسقاطي للمفحوصة  إ       

 الهوامية بسرعة كبيرة جدا ، هذا ما يدل على أنها عاجزة على مراقبة  امدركاته تلكن تناول

 التنوع شمل في المحتويات المجزأة البشرية والحيوانية و الحركة الشيئية أفكارها ،وهذا 

 التي لها طابع نكوصي والشيئية والتي تحمل العدوانية ،مع غياب الصورة البشرية الذي يدل 

 على عدم استطاعتها للتقمصات للصورة البشرية مع غياب الحركة البشرية ،مع وجود 

 ن أن الحالة لها تقاسم اإلدراك مع المحيط الخارجي ،لكن مع االستجابات المبتذلة الذي يبي

 قلة سياقات التماهي نظرا لعدم تقمصات الصورة البشرية ،هذا ما يطرح قاعدة مرضية 

 على مستوى التماهيات ، مع ارتفاع المدركات الخاطئة على حساب المدركات الجيدة ،هذا 

 تمثلت سياقات الدفاع يكون منخفض . ا جعلراجع الصراع بين األنا واألنا األعلى ،هذا م

 مع المدركات الجزئية G%=25%التفكير بالتوازن للتحديد الكلي للمدرك الشامل 

D=82%  يعني أن الحالة توجه إدراكها للحالة بطريقة شاملة أو تجزأ اإلدراك،هذا ما يدل 

 ا يستبعد دائرة أنها تحاول الحالة أن تكون تارة بذكاء نظري وأخرى بتطبيقي ،وهذا م

 الذهان ،أي تستطيع التحكم في الواقع .

 حاولت الحالة قدرة التكيف مع الواقع الخارجي من خالل إجابة مبتذلة كسياق  I في اللوحة     

 للتماهي مع الواقع و  بمدرك جيد لكن كانت ممزوجة بإجابة تخريفية ،وبعدها بمدرك 

 ية ،هذا ما يدل أن الحالة فشلت في تصور الذات خاطئ بإجابة تعسفية مجزأ الصورة اإلنسان

 أو الموضوع .

 أمام قلق الخصاء كانت اإلجابة بحركة حيوانية التي تحمل الطابع العدواني  II في اللوحة      

 .بمحتوى حيواني 

 بإجابة تخريفية وتعسفية بمدركات خاطئة مجزاة الصورة اإلنسانية  ،وهذا  III في اللوحة      

 رح اإلشكالية التقمصات  الجنسية ، أي يحمل طابع التجزأة للصورة البشرية الستناد ما يط

 عليه .
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 كان جماد في الدفاع من خالل إجابة تخريفية وبعدها بمدرك شامل بمحتوى  IVفي اللوحة     

 نباتي أرادت به تصحيح الصورة األمومية البدائية بالرجوع الى طابع نكوصي لألمومة .

 تقاسم الذات مع المحيط  الى إجابة المبتذلة التي أرادت بهتعرفت الحالة عV اللوحة في      

 لكنها فشلت من خالل اإلجابة التخريفية ،وهذا ما يطرح قاعدة مرضية خفية بتجزأتها 

 للمحتوى الحيواني .

 ولى يحمل طابع العدوانية ورفض القوة الجنسية والنكوص إلى المراحل األ VIفي اللوحة      

 أي الحنين إلى المرحلة الفمية .

 كان الدفاع بنفيس نمط اللوحة السادسة وبتجزئة الصورة اإلنسانية ،وهذا  VIIفي اللوحة      

 ما يطرح قلق التجزئة أمام المواضيع . 

 كان الدفاع بحركة حيوانية وبمدرك خاطئ بمحتوى شيء الذي يحمل  VIIفي اللوحة      

 جاه  االتصال مع الواقع الخارجي .الطابع العدواني ات

 التي تناولت فيها الحالة استجابة التخريفية ومحتوى متنوع  من نبات IXفي اللوحة      

 وتجزئة الصورة البشرية و محتوى جماد ونبات ،فالحالة ترفض الصورة األمومية المبكرة  

 بتجميدها وتريد النكوص إلى المرحلة الفمية .

 كان الدفاع متنوع من خالل المحتوى الحيواني بكثرة و نباتي والتشريحي  X في اللوحة     

 ،حيث الحالة  تحمل الطابع العدواني اتجاه المواضيع من خالل محاولة بروز الرغبة 

 ومحاولة النكوص الى المرحلة الفمية ، هذا ما يدل عجزها على االنفصال والفردانية .

 محتوى ،إال أن االستجابات الشكلية كانت منخفضة  ،كان دفاع الحالة بالرغم من تنوع ال

 F%=46% هذا ما يدل على العالقة بين الداخل والخارج هشة ،أي الدفاع عجز عن كبت 

 كان    TRI=0k /3.5C  ونمط الرجع الحميم  ،Fa=32% ب القلق ،والذي ظهر مرتفع جدا

 مل الحركات الصغرى والذي ش كان االنبساط كبيرRC%=57%مع معادلة  RC االنبساط 

 قلق التجزئة الكبير .تي كانت تقوم به الحالة لتغطية لتوسيع الحياة العاطفية  ،وهذا الدفاع ال
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 التحليل العام:

 اختبار  نتائج المقابلة العيادية نصف موجهة ووالعيادية  المالحظة  من خالل       

 تقبلها لحالة ابنها الذي حملت به قد أبدت إيمانها و صبرها و  (م)نجد أن الحالة  الرورشاخ

  فيما بعد أنه طفل مصاب بمتالزمة داون تو اكتشف،ة بعد دخولها سن اليأس بسنة فجأ

 بل  ،أو صدمة يمكن أن تكون قد مرت بها قلقها و ال أي نوع من الحزن  لم تبدي ،فالحالة 

 إختبار ،أما نتائج كانت تحاول إخفاء مشاعرها بمحاولة البقاء هادئة راضية بقضاء هللا 

 ظهر عكس ما كانت تتظاهر به أثناء المقابلة فقد ظهرت معادلة القلق قد أالرورشاخ  

 لكن القلق ال يبدو نتيجة إنجابها طفل متالزمة داون و الذي  =%41FA%مرتفعة جدا ب 

 سنة بل قد يكون نتيجة للضغوط األسرية أو المجتمع , حيث يؤكد سوليفان  22يبلغ 

(sulivan.1953) رات عدم بأن القلق هو حالة ضاغطة غير سارة من التوتر تنشأ من خ 

 بها الفرد في إطار العالقات الشخصية  التقبل و اإلستحسان و التي يمر

.(wood.1975.p145)    

 األنا و تقبل  مرونة يزعزأن المساندة اإلجتماعية و الدعم األسري له دور كبير ت كما       

 ، باإلضافة  و هذا ما لم تجده الحالة مع الوسط الذي تعيش فيهرجية المفاجأة الخاالصدمات 

 الضغوط  ةالفردية أو الشخصية يمكن أن تساعد الفرد في مواجهإلى أن االستعدادات 

 من خالل المقابلة .فحسب  هروالذي لم يظ اتعرض لها في حياتهتوالمشاكل والصدمات التي 

 ما يمكن اعتباره مدعما للجلد ، يحمله الفرد في ذاته ، أن  (markey،7002)ماركي ،

 وبداخله من اعتقاد وقناعات تدخلت في تكوين شخصيته وهو السند في األوقات التي 

 خزونه المتراكم الذي اكتسبه موالصدمات يلجأ إليها ليستمد منها قوته ويتعرض فيها للمحن 

 بمعادلة  TRI=0K/3.5Cع الحميم ، ما يؤكد ذلك نمط الرجخالل مختلف  مراحل حياته 

 ،فقط ظهر كتغطية ظاهرية للحياة  الداخلية وهي نسبة مرتفعة   %97انبساط مرتفع يقدر ب

 ،كما أن الحالة كانت متمسكة بالجانب الديني كما ظهر أثناء المقابلة ، وتتقبل ما يفاجأها  في 

 ة تحاول فيها قا بطريحياتها دون اعتراض ،من ضغوط أو صدمات وتحاول إظهار إيمانه
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 إقناع نفسها بتقبل الواقع الذي تعيشه مع ابنها المصاب بمتالزمة داون فقد ظهر من خالل 

 ة الحيوانية التي تدل على ركاختبار الرورشاخ ومن كثرة ظهور استجابات النباتية والح

 لفردانية واعن االنفصال الرغبة في النكوص الى المراحل الطفولية والتي تدل على عجزها 

 )ليغزلو ، والتي تحاول بها التخلص أو الهروب من الواقع الذي تعيشه ، حيث يرى 

 واألنا المثالي أن دور مدعم الجلد يتمثل في إعادة بناء األنا األعلى  ( L.D،7002وديتيشي ،

 للفرد بعد إصابتهما أثناء الحدث الصدمي .

 جديدة من خالل استدخال عدد من القيم . مما يساعد على التماهي مع نماذج جديدة وأهداف 

 ومحاولة التأقلم م الواقع بل حاولت الهروب  إال أن الحالة لم تتمكن من استدخال تلك القيم

 منه .

 ما سبق يمكن القول بأن الحالة لم تتميز بقدرة الجلد النفسي وذلك لم واجهته م       

 األسري الذي يفترض  ان تجده في  من إحباطات ، وعدم وجود الدعم اإلجتماعي والسند

 هار قوتها وتقبلها إال أنها إظالوسط الذي تعيش فيه كما أنه على الرغم من أنها كانت تحاول 

 فاء ذلك ، فقد عجزت عن تقبل وضع ابنها بالرغم من محاولتها لتقبل الوضع خلم تستطع إ

 وأنه ليس لديها خيار هللا لها في ظل اإليمان بما كتبه الجديد الذي تعيشه مع ابنها المعاق 

 .التعايش مع الواقع بالرغم منها  آخر غير

 (ز) الثانية الحالة

 تقديم الحالة : -1

 أساسي، عاشت بالعاصمة في  4سنة ،المستوى التعليمي  39( تبلغ من العمر الحالة )ز     

 وجت قدمت صغرها حيث تقطن أسرتها في جو أسري مفعم بالحنان واالهتمام ، بعد أن تز

 إلى مدينة أوالد جالل حيث تغير عليها الجو والمعاملة والظروف القاسية ، التي واجهتها 

 بنات وولدين (، ولديها توأم ) بنت وولد (  3،مع عائلة زوجها ،وهي أم لستة أبناء ) 

 مصابين بمتالزمة داون ، وهما األصغر في أوالدها ، 

 سنوات ونصف، الحالة االقتصادية جيدة ،  3فلين سنة ، عمر الط 31أنجبتهما وهي تبلغ 
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 وتتلقى األسرة دعم مادي ومعنوي من طرف أهل    يعمل رب األسرة كمعلم باإلبتدائي،

 . الذين انتقلوا فيم بعد إلى فرنسا الزوجة 

 ملخص المقابلة مع الحالة: -2

 بي البيداغوجي تمت المقابلة  مع الحالة  بشكل جيد في ظروف مالئمة بالمركز الط    

 بمدينة أوالد جالل وقد كانت الحالة  متجاوبة مع األسئلة ولم تخرج على الموضوع ، كما 

 أنها قد كانت مرتاحة أثناء المقابلة ومستعدة لتقديم إجابات واضحة وصريحة عن األسئلة 

 التي ستطرح عليها .

 طفل يكون أخ الطفل اآلخر  الحالة )ز( كان حملها مرغوبا فيه ، فقد كانت تريد إنجاب     

 مع ثالث بنات تعرضت الحالة لصدمة بعد أن علمت أن توأمها مصابين بمتالزمة داون ، 

 لكنها مع الوقت تقبلت الصدمة ،على حد قولها ،كما أنها قد تلقت  سند أسري من طرف 

 الوقت األهل ، والجيران واألحباب، على الرغم من عدم تقبل الزوج لألمر ، إال أنه مع 

 تقبل حالة التوأم وساند زوجته .

 كما أنه على حد قول الحالة فإنها كانت تتأتى على بالها  فكرة إنجاب طفل معاق        

 بسبب حملها في سن متأخر  ، باإلضافة إلى  أنها كانت تسمع عن هذا اإلضطراب من قبل 

 ة على السيطرة والتحكم في وترى أمهات لديهن أطفال معاقين ، كما أن الحالة لديها القدر

 انفعاالتها وفي المشاكل التي قد تعترضها وتفضل حلها  ومواجهتها بدل تأجيلها ،فهي تعتبر 

 ما كان يحصل معها في الماضي من أمور إيجابية دعم وقوة تدفع بها إلى األمام ، كما أنها 

 طفليها بإدخالهما للمركز  تعتبر توأمها وجها  خير عليها ، وهي متفاءلة بشأن إمكانية تحسن 

 المقابلة:محتوى  تحليل  -3

 محاور ، الكفاءة  9من خالل المقابلة العيادية نصف الموجهة مع الحالة التي تضمنت      

 الذاتية ، التحكم في االنفعاالت ، المشاعر االيجابية ، المساندة االجتماعية ، الجانب الديني 

 ، وقد ظهر ذلك من خالل مجموعة من العوامل التي  ،تبين  أن الحالة لديها جلد نفسي

 ارتبطت بالسيرورة النفسية للحالة ، وما تلقته من دعم مادي ومعنوي من طرف األهل 
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 " معايا أهلي ودارنا وجيرانا ، ودارنا في فرنسا واألقارب ، وقد ظهر ذلك من خالل قولها 

 ي وحدة حبيبتي فاميليا من بعيد ديم يبعثولي المساعدة وماما كانت تساعد فيا " ، " وعند

 . واقفة معايا ما عندي باش نكافيها"

 إذ تعتبر المساندة اإلجتماعية من بين أهم العوامل التي تساعد على توازن األنا ، والرضا 

 بالواقع ، كما أن للوازع الديني الدور الكبير في استمرار توازن األنا ، وقد ظهر لك من 

 حاالت معاقين في لفراش الواحد يستحمد ربي، عاله العبد يعارض  " كاينخالل قولها 

 حاجة ربي" ، " كاين عباد عندهم والدهم معاقين وما يمشوش  أنا والدتي الحمد هلل " ، 

 ، هنا ظهر إيمان الحالة ورضاها بالقضاء والقدر  " الحاجة الي عطهالي ربي رضيت بيها"

 ضا ، إنسانة قوية قادرة على مواجهة مشاكلها ، وما قد والتقبل التام لتوأميها كما أنها أي

 يعترضها في حياتها من صدمات ومفجآت غير سارة قد تؤثر على حياتها ، وهي انسانة 

 " حاستهم رايحين يقراوا ، ثابتة وصبورة ولديها األمل وقد ظهر ذلك من خالل قولها  

 يع حل مشاكلها بنفسها وقد ظهر كما أنها تستطخاصة رتاج حاستها رايحة تندمج ذكية ".

 " كي تجيني مشاكل في حياتي نحب نواجهها  ، ما نحبش نتهرب وال ذلك من خالل قولها 

 كما أن الحالة تعتبر توأمها  أمر جميل حصل معها في حياتها  نعقبها ، باش نعود رايحة ."

 ، تقدري  "ملي زادو عندي وهم يصراولي حوايج مليحةوقد ظهر ذلك من خالل قولها 

 كما أن الحالة يمكن أن تتحكم في انفعاالتها ، أثناء   تقولي والدتي وجوه خير عليا"

 " نحل مشاكلي بالعقل بالهدوء ، ومكاين تعرضها للضغوط وقد ظهر ذلك من خالل قولها 

 وقد يرجع ذلك إلى أسس التربية التي نشأت فيها منذ الصغر . حتى حاجة ما عندهاش حل "

 قد تبين لنا  من خالل المقابلة مع الحالة أن لديها قدرة على  التعامل مع ما قد و       

  الصعوبات تتحمل أن يمكنها أنه ظهر كمامن مشاكل وضغوطات في حياتها يعترضها ، 

 العياديةالمقابلة من خالل المالحظة سب قولها( ، كما ظهر ذلك أثناء )على ح، وتواجهها

 حدث بارتياح .بظهور الثقة بالنفس والت
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 :تبار الرورشاخ ختطبيق ا -4

 عرض:

 التنقيط التحقيق  النص 

 l:       "26اللوحة 

 ثعلب )تناظر( -2ˆ

 هيكل حيوان  -1
"95 

 
 الكل 

 الوسط

 
G F- A 
DF- Anat  

 

 ll:     "3اللوحة 

 هذا فار )تناظر( -4ˆ

 تحتهم تقول فراشة  -3

               "1.30 

 
 الكل

 جزء األحمر في االسفلال

 
G F- A 
D F+ A 

 

    lll:    "11اللوحة 

 هيكل  -9ˆ  

 فراشة حمرا -6

 طير )تناظر( -7

  "1.3 

 
 الكل 

 الجزء االأحمر في الوسط
 الجزء العلوي

 
G F- Anat  
D FC A 
D F+  A 

 lV:    "7اللوحة 

هذا جلد انتاع ثعلب )رجليه  -3

 وذنيه ذيلو (
               "92 

 
 الكل

 
G /D EF Ad 

 V :    "1اللوحة 

 هذه فراشة ˆ-5

"23 

 
 الكل

 
GF+A Ban 

 Vl :  "15اللوحة 

 جلد حيوان  -21 ̌  ̂

 شالغم قط -22   

"1.14 

 
 الكل

 الجزء العلوي

 
G EF A 
Dd F+Ad 

 Vll :   "9اللوحة 

هذون زوج روانب مقابلين  -ˆ21

 بعضاهم واقفين فوق حجرة 
      "96 

 
 علويالجزء ال

 
D Kan A 

 Vlll:    "5اللوحة 

زوج حيوانات مقابلين  24-̂

 بعضاهم  طالعين في شجرة
 هذا هيكل -23

"92 

 
 الشكلين الجانبين

 
 الوسط

 
D Kan A 

 
D F± Anat 
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 ( يمثل استجابات الرورشاخ للحالة  )ز(3جدول رقم )

 

 أرنب وفراشة نشتيهم. Vو Vllاللوحتين المفضلتين : 

 ما عجبونيش ما فهمتهمش. lXو Vlllاللوحتين المرفوضتين : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lX:     "45اللوحة 

 جلد حيوان  -29

 ضفدع  -26

"95 

 
 الكل
 الكل

 
G EF A 
G F- A 

 X :    "4 اللوحة

مقابلين هذون زوج زواوش  -27

 بعضاهم 

 هذو ثنيك زوج زواوش  -23

 هذا هيكل عظمي  25

هذون زوج حيوانات ما  – 11

 عرفتهمش
وهذون حوايج أشكال ما  -12

 عرفتهمش 

 "2.35 

 
 الشكل االصفر باالسفل

 
 الشكل االزرق في الوسط

 الجزء العلوي 
 الشكلين الكبيرين باللون االحمر

 
 االشكال المبعثرة على الجانبين 

 
DF+A  

 
DF+A 
DF-Anat 
DF+A         choc 

 
D F- obj    choc 
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 المخطط النفسي                                         

 

 

 

                     

       ( يمثل المخطط النفسي للحالة )ز(4الجدول رقم )                              

 

                                  

 
 المحتويات 

 
 المحددات

 
 أنماط اإلدراك

 
 الخالصة

 
A%=76% 
  
A=14 

 
Ad=2 

 
Obj=1 

 
Anat=4 

 
 
 

 
F=15 

 
F%= 71% 

 
F+=7 

 
F+%=50% 

 
F-=7 

 
F±=1 

 
Kan=2 

 
Σ C=0.5 

 
FC=1 

 
EF=3 

 
E=3 

 
 

 
 

 
G=7 

 
G%=33.3% 

 
D=13 

 
D%=61.9% 

 
Dd=1 

 
Dd%=4% 

 
G/D=1 

 
 

  
R=21    
  
R.Compl= 0  

 
Refus=2 

 
T .Total=672 

 
TPS /R= 32 

 
T .d’app=G D 

 
TRI=0k /0.5C 

 
RC%= 42% 

 
Ban=1 

 
Ban%=4.76% 

 
F%elergi=85.71% 

 
F+%elergi=55.5% 

 
Fa=28.5% 
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 :اإلختبار تحليل -5       

 ( ، 41استجابة مقبول على العموم  بمتوسط قدر ب") 12اإلنتاج االسقاطي للمفحوصة      

 راقبة يعني أنها تناولت   مدركاتها الهوامية بسرعة ، هذا ما  يدل على عدم قدرتها على م

 تي المحتويات المجزأة الحيوانية والتشريحية والتظليلية و ال أفكارها ، وهذا التنوع شمل

 تحمل  الرغبة في تحريك  النزوات مع غياب الصورة البشرية الذي يدل على عدم 

 تصور الذات مع المواضيع شكالية إرة البشرية والذي يطرح استطاعتها لتقمصات الصو

 الخارجية  مع غياب الحركة البشرية ، وارتفاع نسبة االستجابات الحيوانية 

A%= 76% الة في التمسك بالواقع الخارجي كوسيلة دفاعية ، الذي يدل على  إفراط  الح 

 لمنع بروز الرغبة مما يدل على وجود صراع بين الرغبة والدفاع وهذا ما ظهر في 

 مع قلة سياقات التماهي نظرا لعدم تقمصات الصورة البشرية ، هذا ما ، لكن ±Fاستجابة 

 الخاطئة مع المدركات يطرح قاعدة مرضية على مستوى التماهيات ، مع تساوي المدركات 

 الجيدة ، هذا راجع إلى الصراع بين األنا والهو ، هذا ما جعل الدفاع يكون مقبول .

 مع  G%=33%تمثلت سياقات التفكير باالختالف في التحديد الكلي للمدرك الشامل   

 ا يعني أن الحالة توجه لألشياء من الجزء إلى الكل ، هذا م  D%=61%المدركات الجزئية 

 أكثر منه نظري ، وهذا ما يستبعد دائرة الذهان ، أي أنها دل على أن لديها ذكاء تطبيقي ي

 تستطيع التحكم في الواقع .

 قدرتها على التماهي لم تتمكن الحالة من التكيف مع الواقع الخارجي وذلك لعدم  :lاللوحة      

 ما يدل على نقص بمدرك خاطئ لكن ممزوج باستجابة حيوانية متناظرة مع الواقع ، 

 خاطئ الستجابة تشريحية ، هذا ما يدل ظهور طابع دها بمدرك الحماية الداخلية ، بع

 العدوانية تجاه المواضيع .

 ظهر التناظر في اللوحة بمدرك خاطئ ،باستجابة حيوانية  ما يدل على محاولة  :llاللوحة      

 لتغطية مشاعر النقص . ثم مدرك جيد بمحتوى حيواني يدل على التمسك بالواقع .
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 بإجابة كلية لمدرك حيواني خاطئ بعدها بمدرك لوني حيواني ما يدل على  :lllاللوحة      

 .ضبط اإلنفعاالت 

 تضليلي ومحتوىكان جماد في الدفاع من خالل إجابة تخريفية ،بإدراك  :lVاللوحة      

 .يدل على قلق ناشئ عن اإلحباط والحاجة إلى الحب جزئي ، ما ني حيوا 

 تعرفت الحالة على اإلجابة المبتذلة التي أرادت بها تقاسم الذات مع المحيط . :Vاللوحة      

 ) دفاع ضد لرغبة ( تطرح تقسيمات جنسية أنثوية مندمجة مع الشخصية ، إال  :Vlاللوحة      

 ية بمدرك جيد بجزء حيواني ما يدل على القدرة على التحكم في الصورة الواقعأنها جزأت 

 النزوة .

 درك خاطئ، ما يدل على كان الدفاع بحركة حيوانية ، ومحتوى حيواني  بم :Vlllاللوحة      

 باإلتصال بالواقع .وجود مشكل 

 ، يدل توى حيواني تناولت فيها الحالة استجابة تضليلية ومدرك خاطئ بمح :lXاللوحة      

 العاطفي.على عدم النضج 

 شريحي ،حيث الحالة تحاول كان الدفاع متنوع من خالل المحتوى الحيواني والت :Xاللوحة     

 كوين عالقات مع العالم بالواقع  لتجنب الصراع ضد الرغبة ، ما يدل على الحاجة لتالتمسك 

 ني باإلستجابات الشكلية  كان دفاع  الحالة مع تنوع المحتوى ، مرتفع كثيرا غالخارجي .

F%=71%   وجود إفراط بالتمسك بالواقع ، إال أن هناك عجز عن كبت القلق دليل على 

 كان هناك انبساط    TRI=0K/0.5الرجع الحميم ونمط   Fa=28%والذي ظهر مرتفع ب 

 كان االنبساط متوسط نوعا ما والذي شمل بعض الحركات  .RC%=42%مع معادلة 

 كانت تقوم به الحالة لتغطية القلق من المستقبل ، ، والذي ر الحياة العاطفية الصغرى لتسيي

 وأظهرت شدة تمسكها بالواقع .   ظهر صراع الحالة في تنوع المحتويات ما يدل على 

 العدوانية ، بكثرة اإلستجابات التشريحية والطاقة راع  ضد الرغبة النزوية وجود ص

Anat=4 الداخلية  ومحاولة لتسوية الصراع مع األنا بالتمسك مع  الذي يعني تحرير الحياة 
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 ،مما  A  %76=العالم الخارجي وقد ظهر ذلك في ارتفاع نسبة  اإلستجابات الحيوانية  

 .لجوء إلى تكوين عالقات إجتماعيةيعكس حالة تؤول إلى السواء فالحالة وجدت الحل بال

 التحليل العام:

 اختبار الرورشاخ  ونتائج المقابلة العيادية نصف الموجهة دية والمالحظة العيا من خالل       

 كرة التي أنجبت توأم مصابين بمتالزمة داون قد أبدت صبرها وتقبلها لف (ز )نجد أن الحالة

 إنجابها للتوأم على الرغم من كبر سنها نوعا ما ، إال أنها كانت ترغب في اإلنجاب مما كان

 فالحالة بالرغم من ظهور القلق لديها بشكل مرتفع  جاب طفل ،نمساعدا لها ومدعما لفكرة إ 

Fa%=25%   إال أنها حاولت إخفاءه أثناء المقابلة وقد يرجع ذلك إلى قدرتها على التحمل، 

 أو ما اعتادت عليه في حياتها من مشاكل وضغوط واجهتها ، فقد نجحت الحالة في التحكم 

 ( الجلد هو القدرة على النجاح والتطور2556) vanistendaelفي انفعاالتها فحسب 

 إيجابيا بطريقة مقبولة اجتماعيا بالرغم من تعرضه لحالة من الضغط أو الشدة التي يفترض  

 ومآل سلبي . أن تحمل في طياتها خطورة شديدة

 كما أن الحالة قد تلقت مساندة اجتماعية ودعم أسري ساعدها في تخطي الصدمة وتقبل      

 حيث أنه كان هناك  TRI=0K/0 .5Cك في نمط الرجع الحميم لها وقد بدا ذحالة طفلي 

 ، ما يدل على قدرتها عل االندماج االجتماعي والذي  RC%=42%تفع مع معادلة رانبساط م

 لمساعدة األفراد على التخلص من الصدمة   cyrlinkيلعب دورا كبيرا في الجلد فحسب 

 كون بالشفقة وإنما بالتفهم يجرح الصدمي( لن يجب يضمن أن الحدث الثاني )تصور ال

 وبحديث المجتمع والثقافة التي ويتعلق هذا التصور بالفرد بحد ذاته بكالم األقارب حوله 

 .(25، ص 1121)حنان طالب ينتمي إليها 

 كما أن الحالة قد أبدت أثناء المقابلة أنها تفضل مواجهة مشاكلها وحلها بدل تركها تتراكم       

 اإلحباط  وذلك لحل المرونة تتضمن القدرة على التوافق والتعديل لمواجهة الصراع و،ف

 )سري المشكالت بدال من تجميدها على النظم القديمة والرغبة في التعلم والتغير والتجريد 

 (.15-13،ص  1111
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 ية جيدة دور كبير في التمتع بصحة نفسكما أن للوازع الديني واإليمان بقضاء هللا وقدره      

 ،كما أكد هايكو أيرنست على أنه تبدى من خالل عدد متزايد من 

 الدراسات وجود تأثير وثيق وإيجابي متبادل بين اإليمان والتدين والحالة الصحية ، فمن 

 يؤمن بإله خير أو بأي قوة سامية أو حتى بمجرد معنى أعمق للحياة فإنه يمر على أزمات 

 الصراعات النفسية اإلجتماعية بسهولة كبرى ، فاإليمان يسهل الحياة والمشقة )اإلرهاق( و

 وجود استراتيجيات تأقلم فاعلة وبالتالي فهو أقل تعرضا لألمراض النفسية والجسدية 

 ، وينمي هذه يؤثر وقائيا ويبدي إذا ما وقع المرض ثقة كبرى بسيرورة الشفاء  فاإليمان

 السيرورة إنه يسهل حصول الشفاء .

 اسبق نجد أن الحالة تتمتع بالجلد النفسي وذلك من خالل مجموع العوامل البيئية مم      

 واألسرية والوسط الذي تعيش فيه باإلضافة إلى تمتعها بعوامل ذاتية إيجابية مكنتها من 

 تخطي الصدمة والتغلب على القلق وتمتعها بالصحة النفسية والوازع الديني والذي يعد 

 ا والتوافق مع المجتمع.تقبل توأمهاألقوى في 

   (غ)الثالثة  الحالة

 تقديم الحالة : -1

   تبلغسنة ، المستوى التعليمي  البكالوريا، تزوجت وهي  34( ،تبلغ من العمر غالحالة )      

 بنات وولدين( ، ولديها بنت مصابة بمتالزمة داون وهي 9) 7( سنة ،عدد األبناء  25)

 بعة أشهر على والدتها ،وكان حملها غير مرغوب )من الصغيرة في أبناءها، لديها عام وأر

 ( سنة يعمل رب األسرة  32طرف األم( ومرغوب )من طرف األب (أنجبتها وهي تبلغ) 

 مدير لمصلحة الضرائب ، الحالة االقتصادية جيدة .

 ملخص المقابلة مع الحالة : -1

 هادئة  ، إال أنها كانت قليلة تمت المقابلة في بيت الحالة  بشكل جيد ، كانت متجاوبة و     

     الكالم ،وليست من النوع الذي يحب اإلختالط وعمل صداقات مختلفة  مع اآلخرين .

 سنة ،كان حملها طبيعيا ، تعرضت لصدمة بعد انجابها  34الحالة)غ( أم تبلغ من العمر 
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 ، لم  يريده ازوجه كان فقد طرفها من مرغوبا يكن لم حملهالطفلة مصابة بمتالزمة داون ، 

 تكن الحالة تتوقع أن المولود القادم سيكون مصابا بمتالزمة داون ، فقد فوجئت به ولم تتقبل 

 األمر في البداية جراء الصدمة ، فباإلضافة إلى أن حملها لم يكن مرغربا  ، فإن المولود 

 ي تلقته من إال أنها تجاوزت الصدمة  بعد الدعم المعنوي الذمصاب بمتالزمة داون  أيضا  

 طرف أسرتها وخاصة زوجها ،كما أن الحالة  لم تبدي أي  انفعال من حزن أو أسى ، بل 

 كانت هادئة جدا ومتجاوبة مع األسئلة .  فقد كانت من النوع الذي يمكنه استعادة توازنه بعد 

   الضغط  وهي امرأة متمسكة باألمل مواظبة في حل مشاكلها ،كما أنها ترى بأن هناك أمور

 تحسنت بمجيء ابنتها وبأن هناك أشياء لم تتوقع حصولها وحصلت معها  ،فهي تعتبر ابنتها 

 مثل باقي األبناء اآلخرين من حيث تلبية حوائجهم ومراعاة اهتماماتهم والرعاية الصحية 

 والنظافة   ، بدت انسانة صبورة ، راضية بقضاء هللا ، ليست لديها عالقات اجتماعية كثيرة 

 تكتفي فقط ببعض األشخاص المحددين. ، فهي

 تعتبر المساندة األسرية والدعم المعنوي لألم كافيان لظهور الجلد النفسي ، من خالل       

 القدرة على تحمل الصدمة التي تعرضت لها األم  بعد انجابها لطفلة مصابة بمتالزمة داون 

 قد بدت الحالة مهتمة بطفلتها ، فهي من النوع الذي يحب أسرته ويعمل من أجل اسعادها، ف

 بشكل خاص واللعب معها ، لم تكن هناك أي عالمات تدل على أنه ال يزال هناك رفض 

 للطفلة .

 :محتوى المقابلة تحليل  -3

 محاور ، الكفاءة  خسمن خالل المقابلة العيادية نصف الموجهة مع الحالة التي تضمنت       

 مشاعر االيجابية ، المساندة االجتماعية ، الجانب الديني الذاتية ، التحكم في االنفعاالت ، ال

 ،تبين  أن الحالة لديها جلد نفسي ، وقد تبين ذلك من خالل أهم العوامل المساعدة في 

 اكتساب مرونة وصحة نفسية جيدة هي المساندة االجتماعية وقد ظهر ذلك في قول الحالة 

 كما أن للعالقات االجتماعية دور في " "ايه تلقيت المساعدة والدعم خاصة من راجلي

 الدعم  لشخص تعرض لضغط أو صدمة ، وقد بدا أن للحالة بعض العالقات االجتماعية 
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 قد يعود ذلك  "عندي عالقات شوي ما نكثرش الخلطة "وذلك من خالل قولها 

 تثق بها  لطبعها ، أو لطبيعة العائلة التي تعيش فيها ، كما أنه ليس لدى الحالة عالقات وطيدة

  قد " ما عنديش عالقات نوثق فيها ونقدر نعتمد عليها "وقد ظهر ذلك من خالل قولها 

 يعود ذلك الحداث أو تجارب سابقة مرت عليها الحالة إال أن هذا ليس دليال على تثبيط 

 مرونة األنا فللعوامل األسرية دور كبير في تثبيط أو دعم األنا ،إال أن الحالة تعرف اين 

 " ه للحصول على المساعدة والدعم كما أن الحالة متفائلة وقد ظهر ذلك من خالل قولها تتج

 ما نستسلمش نتمسك باألمل " كما أنها تعتبر بأن طفلتها فأل خير بالنسبة لها وقد ظهر 

 ، كما ذلك من خالل قولها " من نهار الي زادت وانا نحس بلي حوايج مليحة تصرالي "

 ما حصل لها ابتالء بل اختبار لتقييم مدى صبرها وقد ظهر ذلك جليا من  أن الحالة ال تعتبر

 كما أن الحالة تؤمن بقضاء هللا وقدره وما  حسيتو  اختبار من عند ربي "خالل قولها " 

 ."كاين حوايج مليحة تصرالي كنت مستبعدتها " كتب لها ،من خالل قولها 

     

 ا البنتها وقدرتها على مقاومة ما قد أبدت تقبلهالحالة قد يمكننا القول أن من خالل المقابلة     

 خالل  ، وما ظهر أثناء المقابلة  من (على حد قولها) يعترضها ، فهي انسانة تتمسك باألمل ، 

 المالحظة العيادية ، فقد بدت هادئة صابرة ، ولم تظهر عالمات القلق ، وال الرفض البنتها ،     

 أوالدها وتهتم بها ، كما أنه لم يبدو أن هناك رفض من طرف العائلة بل كانت تعاملها كباقي 

 للبنت المصابة بمتالزمة داون ، فقد ظهر هناك تقبل من طرف جميع أفراد األسرة لحالتها  .
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 :تطبيق اختبار الرورشاخ  -4

 عرض :

 التنقيط التحقيق  النص 

 l: "13اللوحة 

><v^  1 – ما فهمتوش 

 هنا إيدين -1

                "2.4 

 
 الصغير   الجزء العلوي

 
Choc 
Dd F- Hd 

 ll: "23اللوحة 

V 4- هذي كي شغل نار 

 هذون حجر-3

 كلي نار خارجة من حجر-9
"1.4 

 
 األحمر 

 الجزء األسفل
 الكل

 

 
D C Elem 
D F- Frag 
G Kob Elem 

 lll:    "91اللوحة 

V^>< 

 ما فهمتش-6

 أشجار-7
"1.47 

 
 
 

 الوسط في األسفل

 
 

Choc 
DF- bot 

 lV"    :35اللوحة 

V^ 3- ما فهمتش األشكال 
"2.17 

  
Choc 

 V :   "4اللوحة 
 V^5- شكل خفاش 

 كي شغل رجلين -21

"42 

 
 الكل

 الجزء السفلي

 
GF+ A Ban 
  D F- Hd 

 Vl :   "49اللوحة 

 دخان -22

 ايه كلي دخان خارج-21

               "1.8 

 
 الكل

 
G EF Elem 
G Kob Elem 

 Vll     "34: اللوحة

V^  24- سحاب 

 سحاب أسود -23
      "45 

 
 الكل

 
G EF Frag 
G C’Frag 

 lllV :   "11اللوحة 

^v29 –  حيوانات 

 كأنهم حيوانات طالعين -26  

"1.25 

 
 الجانبين

 
D F+ A 
D Kan A 
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 ( يمثل استجابات الرورشاخ للحالة )غ(5الجدول رقم )

 

 عجبني لونهم فهمتو lll - Xين المفضلتين : اللوحت

 ما فهمتهمش لونهم غامض  lV - lاللوحتين المرفوضتين : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lX:    "37اللوحة 

V  27-  بركان 

 هذا ماء  - 23

  "1.15 

 
 الكل

 االزرق في الوسط

 
GF- Frag 
D CF Elem 

     X :    "5اللوحة

V^25- عصافير 

 شجرة  - 11    

               "1.24    

 
 صفر العلوي(حسب الشكل ) األ

الشكل الكبير على الجانبين 
 والجزء السفلي

 
DF+ A 
D F+ Bot 
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 المخطط النفسي:                                     

 

 

 

 

 ( يمثل المخطط النفسي للحالة )غ(6جدول رقم )                                 

 

 
 المحتويات 

 
 المحددات

 
 أنماط اإلدراك

 
 الخالصة

 
A=4 

 
Hd=2 

 
Bot=2 

 
Obj=1 

 
Frag=4 

 
Elèm=5 

 
Kob=2 

 
F=9 

 
F%=45% 

 
F+=4 

 
F+%=44.4% 

 
F-=5 

 
Kan=1 

 
Σ C=4 

 
C=2 

 
E= 2 

 
CF=1 

 
Sde F=9 

 
EF=2 

 
G=7 

 
G%=30% 

 
D=9 

 
D%=45% 

 
  Dd=1 

 
 

  
R= 20    
  
R.Compl= 0 

 
Refus=3 

 
T .Total= 831 

 
TPS /R= 41 

 
T .d’appr= D G 

 
TRI=0k /4 C 

 
RC%= 30% 

 
Ban=1 

 
Ban%=5% 

 
A%=20% 

 
F% elèrgi=50% 

 
F+% elèrgi=50 % 

 
FA =10% 
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 :االختبار تحليل  -5

 " ، تناولت مدركاتها الهوامية بمعدل32استجابة بمعدل  11اإلنتاج االسقاطي للمفحوصة       

 رها ، وقد شملت محتوياتها التجزئة البشريةمتوسط  يدل على قدرتها على مراقبة أفكا

 والجماد واالستجابات الطبيعية التي تحمل طابع اإلنطوائية ،مع غياب للصورة البشرية و

 الحركة البشرية ، الذي يدل على عدم استطاعتها لتقمصات الصورة البشرية مع وجود

 لكن مع قلة سياقات ،جياستجابة مبتذلة تبين أن الحالة تقاسم اإلدراك مع المحيط الخار

 تماهي نظرا لعدم تقمصات الصورة البشرية هذا ما يطرح قاعدة مرضية على مستوى

 تماهيات مع ارتفاع المدركات الجيدة هذا راجع إلى الصراع بين األنا و األنا األعلى ماال

 جعل الدفاع منخفض.

 مع المدركات G%=30%مل تمثلت سياقات التفكير بالتوازن للتحديد الكلي للمدرك الشا     

 ما يدل أن الحالة توجه إدراكها للواقع بطريقة جزئية ثم شاملة أي من   D=45% الجزئية

 الجزء إلى الكل ، وهذا ما يستبعد دائرة الذهان أي تستطيع التحكم في الواقع .

 تميزت بالرفض مما يدل على صدمة من خالل رفض الصورة الجسدية ، :l اللوحة     

 في تصورالذات في إطار إسقاطي تقمصي إلى رفض مع العالقة بالموضوع . وفشل 

 اء بإدراك خاطئكانت باستجابة لونية تحمل الطابع العدواني أمام قلق الخص :ll اللوحة     

 على الكف اإلنفعالي ، ثم بمدرك شامل لحركة شيئية توحي إلى العزلةللمحتوى بما يدل 

 واإلنغالق .

 خالل رفض التقمصات الجنسية نيزت بالرفض مما يدل على صدمة ممت :lll اللوحة     

  ل على النكوص للمراحل الطفولية .لمحتوى نباتي  ،يدبمدرك خاطئ 

 استمر الرفض للوحة ما يدل على القلق الطفولي والشعور بالذنب اتجاه األنا  :lVاللوحة     

 األعلى .

 المبتذلة التي أرادت بها تقاسم الذات مع المحيط ،  تعرفت الحالة على اإلجابة :Vاللوحة      
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 اإلجابة ذات المحتوى البشري ، بتجزأة الصورة اإلنسانية  ما يطرح قاعدة نها فشلت في لك 

 مرضية .

 طبيعي يوحي لعدم بمدرك شامل يحمل طابع القلق واإلكتئاب ذات محتوى  :Vlاللوحة      

 بحركة شيئية توحي بالنكوص إلى المرحلة الطفولية . الدوافع الغريزية ثمالقدرة على ضبط 

 لجامدة والتي تدل على مع المحتويات ا ’Cيتواصل الشعور باإلكتئاب بظهور  :Vllاللوحة      

 ولبة الفكر العزلة واإلنغالق .كان الدفاع بإدراك جيد لمحتوى حيواني يدل على قالبحث على 

 لطفولة .على النكوص إلى امع حركة حيوانية تدل 

 تناولت الحالة استجابة كلية لمدرك خاطئ تحتوى جماد الذي يحمل طابع  :lXاللوحة       

 العدوانية ،ثم بمحتوى طبيعي للبحث عن األمان .

 لحالة رغبة في النكوصشمل الدفاع محتوى حيواني وناتي ما يدل أن لدى ا :Xاللوحة       

 طفولية سابقة .مراحل إلى  

 اع الحالة بالرغم من تنوع المحتوى ، إال أن اإلستجابات الشكلية كانت منخفضة كان دف      

 F%=45%   هذا ما يدل على أن العالقة بين الداخل والخارج هشة ،أي أن الدفاع عجز عن 

 ، ونمط الرجع الحميم   Fa%=10%منخفض نوعا ما ر كبت القلق ، والذي ظه

TRI=0K/4C   قابلته نسبةRC%=30%   انبساط طبيعي .وهو 

 ذلك في الرغبة في النكوص ظهر  كما يظهر عجز الحالة أمام حل العقدة األوديبية وقد 

 طفولة مبكرة ما أظهرته المحتويات النباتية والحركة الحيوانية وعدم الوالعودة لمراحل 

 القدرة على التقمصات األنثوية والذي ظهر في تجزئة الصورة اإلنسانية ، كما أن لديها 

 المواضيع الجديدة وقد ظهر ذلك استجابة الصدمة في ر من الجنس اآلخر وقلق الدخول فينفو

 باإلضافة إلى كثرة استجابات الطبيعة  التي تدل على  lVو  lllوصدمة اللوحة  lاللوحة 

 البحث عن األمان ، والميل اتجاه الرعاية األمومية ،مع ظهور العدوانية والرغبة في 

   frag=4وضوع وقد ظهر ذلك من خالل استجابات الجماد بمعدل التخلص من الم
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 أدى إلى التمايز الموضوعي ، حيث ظهر صراع الحالة في تنوع المختويات ما كما قد 

 لديها صعوبة  لقلق ما يدل أن الحالةمنخفض لالدفاعات الشكلية كانت منخفضة ، وظهور 

 رغبة في العزلة واإلنطواء وعدم ال األحداث الجديدة والصادمة مع الرغبة فيفي تقبل 

 الخارجي .تكوين عالقات مع العالم 

 يير القلق والعدوانية من خالل الدفاع بالتمسك بالواقع ساعت تطلحالة أستإال أن ا    

 .الموضوعي وانبساط الحياة الداخلية

 التحليل العام:

 اختبار الرورشاخ نجد أن  ئجنتا و المقابلة العيادية نصف الموجهة المالحظة و من خالل     

 الحالة )غ ( التي أنجبت بنت بحمل غير مرغوب ثم اكتشفت بعد ذلك بأنها مصابة بمتالزمة 

 ، أن لديها مرونة نفسية في التعامل مع الضغوط بالرغم من قوة الصدمة التي تعرضت داون 

 تتوقعها إال أنها لم تبدي  األطفال العاديين ، كما كانتأن علمت بأن ابنتها ليست كباقي بعد لها 

 ، وهذا ما ظهر  أي قلق أو حزن أثناء المقابلة بل كانت هادئة راضية متقبلة لحالة ابنتها

  واالنبساطية Fa%=10%متطابقا في اختبار الرورشاخ من خالل معادلة القلق المنخفضة 

 ما   RC%=30%والذي قابلته نسبة   TRI=0K/4Cوذلك ما ظهر من خالل نمط الرجع الحميم 

 حيث أن االنفعاالت اإليجابية توقف مسار ، يدل على استقرار نفسي وتقبل للوضع الجديد 

 غوط النفسية وتساعد األفراد ذوي المستوى المرتفع من المرونة في ضالتأثيرات السلبية لل

 د أبو عبد الجوا)محمد السعيد . التعافي والبرء السريع والتعافي من تأثيرات مثل هذه الضغوط

 (.5، ص1124حالوة 

  هللارزقها  اباإلضافة إلى قدرتها على التحكم في انفعاالتها فهي انسانة مؤمنة راضية بم    

 مصباح "وتعتبر أن ابنتها قدر جميل حصل معها ما يعزز إيمانها بقضاء هللا وقدره ، فحسب 

 حي اإليماني تجاه يرى أن ارتفاع مستوى الوعي  الديني والبعد الرو ":حسين  العرعير

 لإلعاقة وللزوجة حيث  الزوج ساهم كثيرا في تقبل الزوج ولدىالطفل المعاق وتجاه المرأة 

 وجود الدافع للمساعدة والعمل المشترك في ذلك .
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 كما أن للعوامل النفسية من استعداد نفسي وكفاءة ذاتية  وتفكير اإليجابي دور كبير في  

 ش معه كحدث عادي في حياة الفرد وهذا ما وجدناه لدى الحالة تقبل الصدمة والواقع والتعاي

  ،رزقها هللا وبقدرها امن خالل المقابلة فهي انسانة هادئة بطبعها صبورة ، قنوعة راضية بم

 ، حيث يشير مصطلح المرونة في علم  مما يعكس صورة الجلد النفسي لدى الحالة

 اظ على هدوءه واتزانه الذاتي عند التعرض النفس إلى فكرة  ميل الفرد إلى الثبات والحف

 لضغوط أو مواقف عصيبة فضال عن قدرته على التوافق الفعال والمواجهة اإليجابية لهذه 

 (.5، ص1124،) محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة الضغوط وتلك المواقف الصادمة 

 قد يحصل لها  اتعداد وتقبل لمظهر لديها من  اس الم ،الجلد النفسي  خاصية الحالة تتميز بف    

 دور كبير لالستعداد النفسي والجانب الديني  إال أنمن أحداث ضاغطة أو مفاجأة في حياتها 

 في تقبل الحالة  البنتها والعناية واالهتمام بها كباقي األطفال العاديين  ، باإلضافة إلى ما 

 ل كبير في ذلك ، كما أن تلقته من سند أسري وخاصة من طرف الزوج والذي ساعدها بشك

 للتفاءل واألمل واللذان يعدان من السمات اإليجابية لدى الفرد الذي يتمتع بجلد نفسي دور 

  .مساعد في تحقيق توازن األنا وبالتالي مرونة في التعامل مع األحداث الضاغطة والصادمة
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 ى ضوء الفرضية :مناقشة النتائج عل

 ختبار نتائج ا و،المقابلة العيادية نصف الموجهة  والعيادية ، المالحظة من خالل      

 أنجبن أطفاال مصابين بمتالزمة  الالتيثالث حاالت من األمهات  التي طبقت علىالرورشاخ ،

 داون يمكننا القول بأن للجلد النفسي مجموعة من العوامل التي يجب توفرها حتى يتمكن الفرد 

 العالم الخارجي وبم يمكن أن يحققه من تكيف مع األحداث من تحقيق التوازن بينه وبين 

 فمن خالل فرضية الدراسة والتي تقول تتميز أمهات الصادمة التي قد تعترضه  في حياته ، 

 أطفال متالزمة داون بالجلد النفسي ،فإن الفرضية قد تحققت بشكل جزئي على حالتين لكنها 

 ظهرت لديهما مؤشرات  قد  ( لة )ز( والحالة )غفالحات الدراسة ،حاالإحدى لم تتحقق لدى 

  على اثرت كثيرة جوانب املديه أن تبينفقد الجلد النفسي من خالل اختبار الرورشاخ 

   األحداث مع التعامل اعلىمقدرته في زاد مما إيجابي بشكل امشخصيته

  الصدمي قعالو يكون ، المفاجئ للحدث األم لمشاعر فبمراعاة  يبدو كما الصادمة الجديدة

   والمجتمع األسرة طرف من يدعم أو يعزز لم اذا سلبي يكون قد وبالتالي األم نفسية كبيرعلى

   خالل منالحالتين  أبدته ما وهذا الجديدة المفاجئة األحداث لتقبل سابق استعداد هناك يكون أو

 دعم اجتماعي مما ولم قد تلقياه من مساندة أسرية و إيجابي أثر إلى للصدمة السلبي األثر تحول

 عزز المشاعر اإليجابية لديهما باإلضافة إلى اإليمان بقضاء هللا مما ساعدهما في زيادة 

   البيئية الخارجية  العوامل لمجموع يرجع قد وذلك .لمفروضالمرونة النفسية وتقبل الواقع ا

  النفسي باالستعداد  ةالمتعلق  الداخلية والعوامل  اإلجتماعي والدعم األسرية بالمساندة المتعلقة

 .الروحي العامل إلى باإلضافةلديهما  االيجابية والمشاعر

 بدت تقبلها إال أنها لم تتمكن من التكيف مع الواقع الجديد الذي أ( والتي أما بالنسبة للحالة ) م

 واجتماعية كافية من طرف الزوج واألهل ،قد تعيشه ، وذلك نظرا لعدم تلقيها لمساندة أسرية 

 . ود ذلك للحمل الغير متوقع والذي يمكن أن يكون غير مرغوب يع

         )والذي بل تقبل مفروض عليها ،اقتناع بالتقبل )م( باإلضافة إلى أنه لم يبدو لدى الحالة     

 على الرغم من أنها كانت تحاول  إظهار تمسكها بالجانب الديني ، ، ظهر من خالل المقابلة (
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 .الوحيد الذي يمكن أن يجعلها تحاول تقبل  حالة ابنها  الشيءوالذي تعتبره 

 في مرونة األنا المعيشية دور كبير في اكتساب مرونة نفسية عالية أو تثبيط ظروف للكما أن 

   إجتماعية و بيولوجية شروط) الصعبة لألوضاع اإلندماج "الجلد النفسي هو أنوت حسب 

   إجتماعي محيط) وإجتماعية(  نفسية ضمن) ةداخلي بمنابع مرتبطة قدرات بتطوير(  نفسية

 "االجتماعي واإلندماج المناسب النفسي البناء بجمع يسمح ،(وعاطفي

 تلعب دور كبير  والتيلنمط العيش وطبيعة الثقافة السائدة ،  تبعا تختلفلثالث االحاالت كما    

  الجلد النفسي . لتحقيقفي الصحة النفسية 

 اآلخرين المعاقين في  والدمن األأن أوالدهن أفضل من كثير تركن فيتشكما أنهن       

 ميكانيزم ل وهذا ما يفسر استعمال الحاالت ش واللذين ال يستطيعون الحراك  الفرا

 . محاولة لتبرير الواقع الذي فرض عليهن التبريرهو  دفاعي

 صف موجهة من خالل ذلك وبعد تطبيق اختبار الرورشاخ والمقابلة العيادية النف       

 استطعنا جمع بعض المعلومات التي تكشف قدرة الجلد لديهن ،وما إذا كن سيتقبلن ،والمالحظة 

 .الرفض المستمر لهذا الواقع  مهذا الواقع ، والتعامل مع هذا الظرف أ



 توصيات الدراسة
 

 
18 

 . اإلهتمام بشريحة األمهات وخاصة أمهات أطفال متالزمة داون 

 

 قبل خاصة من  عاقاتمصابين بأي نوع من اإلالألطفال اهات ألم معنويالدعم ال 

 

 .العائلة          

 

 فما فوق. 04 العمر منجاب في مراحل متأخرة من تجنب اإلن 

 

 .تقديم دراسات تهتم بالحالة النفسية لهؤالء األمهات 

 

  أخصائيين نفسانيين. التكفل النفسي من طرفتكثيف برامج 

 

 أطفالنشاء جمعيات لتقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه وخدمات التأهيل ألمهات إ 

 

 متالزمة داون.         

 

  تقديم دعم مادي ألمهات وأسر المعاقين وذلك للمساعدة في تغطية النفقات المالية. 
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 ثالث  ال متالزمة داون والتي تكونت منطفأللدراسة حول فئة أمهات ا من خالل     

 وذلك باستخدام المنهج  ،ذا كن يتميزن بسمة الجلد النفسيحاالت بهدف معرفة ما إ

 تم  ،و بتطبيق اختبار الرورشاخوالمقابلة نصف الموجهة  ،اإلكلينيكي من مالحظة عيادية

  فظهرت العوامل الداخلية للجلد ،مؤشرات الجلد لدى الحاالتلى مجموعة من التوصل إ

 منها التفكير اإليجابي والتحكم في االنفعاالت، والخارجية كالجانب الديني والدعم اإلجتماعي 

 والتوافق مع المجتمع  ،ل في تحقيق مرونة األنان دور فعالها م اولم ،ةوالمساندة األسري

 طات التي قد تصادف في حياة األم.والصدمات والمشاكل والضغو

 ست كل األمهات تتميزن بهذه الصفة، وذلك قد يرجع فإن نتائج الدراسة قد دلت على أنه لي 

  ، حيث كلما كانت الظروفجيةوالعوامل الخار بشكل أو بآخر إلى الظروف المعيشية

 ، والعكس كلما كانت الظروف سيئة مليئةهناك نسبة جلد مرتفعةمالئمة وإيجابية كانت 

 وتبقى هذه ،لد كما ظهر ذلك مع حاالت الدراسةباإلحباطات قلت أو انعدمت نسبة الج 

 الدراسة فقط. حاالت فهذه النتائج تخص ،تعميمهاالنتائج نسبية وال يمكن  
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 l                                                                                                 1رقمالملحق   

 

 

 (م ):  ول المقابلة كما وردت مع الحالة األ

 السالم عليكم 

 وعليكم السالم 

 أنا طالبة جامعية أدرس في علم النفس العيادي ، وعندي دراسة عل  موضوع الجلد النفسي 

 صراحة عل  هذه األسئلة .، إال تقدري تعاونيني وتجاوبي بكل 

 أكيد تفضلي:

 : هل كان حملك مرغوبا فيه ؟ 1س

 : كان الحمل مفاجئ ما كنتش دايرة في بالي ممكن نزيد نجيب ألنه دخلت لسن اليأس 1ج

 عندي عام ومبعدا جاني )  أمين (.        

 ؟ فعلك ردة كانت كيف  تريزومي أنه وعرفتي أنجبته عندما: 2س

 كي ديتو  شهرين عادي الحاجة الي تجي من عند ربي مرحبا بيها ، بعد: عادي جاتني 2ج

 كيم هوللطبيبة قاتلي  دريلوا التحاليل باش فقتلوا ما يبانش بلي تريزومي يبان عادي        

 أنه ينطقلي مليح.  كيم خوتوا ، ما يخصوا غير       

  ودعم مساندة تلقيتي هل ، داون بمتالزمة مصاب الجديد المولود بأن علمتي عندما: 3س

 ؟ أهلكمن          

 ولكن عندي : الال كل شيء كان عادي كأنه كيم خوتوا مكانش حاجة مميزة عليهم 3ج

 واقفين معايا .  عائلتي وحبابي       

   اآلخرين األطفال عن مختلف معاق طفل تنجبي ن أ يمكن أنه تتوقعين كنتي هل: 4س

 الخرين كيم كيفو عادي طفل بلي تريزومي  ولكن محسينو: ماكنتش متوقعتو يكون 4ج

        ألعاب.كاينين اخرين متوحدين مساكن ما تقدريش حت  تتعاملي  نشرولوبيه   ،نهتمو      

 معاهم.      

 ؟ قبل من اإلضطراب بهذا تسمعي كنتي: 5س



              ll                                                                                  1ملحق رقم  

 

 

 : ايه كنت نسمع عليه وكنت نسمع بلي كاين تريزومي لباس عليهم وكاين الي مرضى .5ج  

  التعاملو حياتك في ضاغطة ألمور التعرض بعد انفعاالتك في تتحكمي أن يمكنك هل: 6س

                         وتفكري في حل سريع للمشكل؟، الظرف مع                             

تعامل مع الضغوط  ونتقبل كل شيء: ايه نقدر ن6ج        

 ؟ الظروف كانت مهما مشاكلك لحل واجتهاد بجد تعملين هل: 7س

 : ايه ندير جهدي باش نحل مشاكلي روحي ، كيم ابني أمين رايحة نجري معاه حتى 7ج

            ينطق ويتعلم يعتمد على روحوا ويستقل في حياتو ، شاريتلوا ألعاب ولحوايج اليي       

 تساعدوا باش يتعلم .  

 ؟ غيبية أمور وفق تسير حياتك في تصرالك الي األحداث بلي حاسة: 8س

 ق راني صابرة الزم : ايه كل شيء بيد ربي أي حاجة دايرها ربي راضية بيها ،الح 8ج

 نسان يصبر حتى يفرج ربي.      اال       

 : أتعتقدين أن ابنك يمكن أن يعيش كباقي األطفال العاديين ؟9س

 : ايه هو ظرك يعرف كل شيء كاين بزاف كيم هو متعلمين كل شيء ، عندو مشكل 9ج

  حاجة هذه برك في النطق كي دخلتو للمركز ان شاء هللا يتحسن ويعود كيم الخرين.و      

 قابلتها. ربي دايرها والي المركز انتاع كيم بيهم يقرا حوايج شاريتلو"ربي      

 : هل تشعرين أن ما حصل لك في حياتك في الماضي من أمور إيجابية يمكن أن  01س

 يساعدك في المستقبل إذا تعرضتي لمواقف صعبة ومحرجة؟           

 ج: إيه صح .

 

 

 

 



 lll                                                                                                  2ملحق رقم   

 

 

 )ز(: لثانية المقابلة كما وردت مع الحالة ا

 السالم عليكم 

 وعليكم السالم 

 أنا طالبة جامعية أدرس في علم النفس العيادي ، وعندي دراسة على موضوع الجلد النفسي 

 ، إال تقدري تعاونيني وتجاوبي بكل صراحة على هذه األسئلة .

 أكيد تفضلي:

 : هل كان حملك مرغوبا فيه ؟ 1س

 : ايه الحمل كان مرغوب فيه ، كنت حابة طفيل يكون خو الطفل آلخر ، باش ما  يبقاش 1ج

 وحدو .       

 : عندما أنجبته وعرفتي أنه تريزومي  كيف كانت ردة فعلك ؟2س

 : كي قاتلي الطبيبة التوأم انتاعك تريزومي وعادت تشرحلي ، تصدمت ومبعدا ، مع 2ج

 هو كاين حاالت معوقين في لفراش الحمد هلل دائما ، )الواحدالوقت تقبلتها عادي ،        

 يستحمد ربي (، عاله العبد يعارض حاجة ربي ، كاين عباد عندهم والدهم معاقين وما       

 يمشوش ، هذون الي عندي الحمد هلل .      

 ، هل تلقيتي مساندة ودعم من : عندما علمتي بأن التوأم  مصابين  بمتالزمة داون 3س

 ؟أهلك        

 : المرة األولى راجلي  مكانش قابل، ومبعدا الحق  وقفوا معايا أهلي  ،  وجيرانا  3ج

 وبالشوي بالشوي حتى تقلبهم راجلي  ، وكي  جاوا للدنيا ربيناهم كيم خاوتهم عادي ،و       

 ميليا من بعيد دارنا في فرنسا يبعثولي المساعدة وأمى تساعد فيا ،وكاينة وحدة حبيبتي فا      

 ديم واقفة معايا ما عندي باش نكافيها.     

 : هل كنتي تتوقعين أنه يمكن أ ن تنجبي طفل معاق مختلف عن األطفال اآلخرين  ؟4س

 : كانت سعات تجيني في بالي بلي ممكن يكون معاق ومبعدا كي قالولي في الربعينات 4ج



 lll                                                                                                  2ملحق رقم   

 

 

 هملي ربي زوج .والحمد هلل عطا ،ممكن تجيبي طفل منغولي        



                         lV                                                                                            2ملحق رقم  

 

 

 

 : كنتي تسمعي بهذا اإلضطراب من قبل ؟5س

 : كنت نسمع بيهم ونعرف عباد عندهم والدهم منغوليين ، في نفسي كنت نقول حتى 5ج

 ويعطيهملي ربي قابلتهم )كانوا في السبيطار شادينهم في أوت نديلهم لحليب والالنجات(       

 : هل يمكنك أن تتحكمي في انفعاالتك بعد التعرض ألمور ضاغطة في حياتك والتعامل 6س

 مع الظرف ، وتفكري في حل سريع للمشكل؟        

 مشاكلي بهدوء ، وثم ثم نلقى حل : ايه نقدر نتحكم في انفعاالتي ،ونفكر بعقلي ، ونحل 6ج

 سريع ومكاين حتى حاجة ما عندهاش حل .       

 : هل تعملين بجد واجتهاد لحل مشاكلك مهما كانت الظروف ؟7س

 : كي تجيني مشاكل في حياتي نحب نواجهها ، ما نحبش نتهرب منها وال نعقبها ،ما 7ج

 ساعدني في حاجة ، دائما وحدي  نعقبهاش باش نعود رايحة ، وعمري ما نقل لواحد      

 سواء عائلية  وال خارجية والدتي دائما يعتمدو عليا أنا .       

 : حاسة بلي األحداث الي تصرالك في حياتك تسير وفق أمور غيبية ؟8س

 : ملي زادو عندي رتاج وعبد الحميد يصراولي حوايج مليحة ، ماشي لحوايج الي نخاف 8ج

 لي والدتي وجوه خير عليا .منها ، تقدري تقو      

 : أتشعرين أن أوالدك يمكن أن يعيشوا حياة طبيعية كباقي األطفال اآلخرين ؟9س

 : جبتهم للمركز عندي أمل أنهم يتحسنوا ، شكرهولي أي واحد يقلي خليهم يقوموا بيهم 9ج

 لبيهم،حاستهم رايحين يقراوا خاصة رتاج حاستها رايحة تندمج ذكية ، سعات نقل       

 نديرولهم مشروع يخدم عليهم طول العمر ،  يديرلهم دار وال حانوت.      

 : هل تشعرين أن ما حصل لك في حياتك في الماضي من أمور إيجابية يمكن أن  01س

 يساعدك في المستقبل إذا تعرضتي لمواقف صعبة ومحرجة؟            

 ج: إيه ، تقدري تقولي .



 V                                                                                          3الملحق رقم  

 

 

 غ( )ة : لثوردت مع الحالة الثا المقابلة كما

 السالم عليكم 

 وعليكم السالم 

 أنا طالبة جامعية أدرس في علم النفس العيادي ، وعندي دراسة على موضوع الجلد النفسي 

 ، إال تقدري تعاونيني وتجاوبي بكل صراحة على هذه األسئلة .

 أكيد تفضلي:

 : هل كان حملك مرغوبا فيه ؟ 1س

 : راجلي كان حاب نزيدو ألوالد ، أنا ما كنتش حابة هذا الحمل 1ج

 : عندما أنجبتها وعرفتي أنها تريزومي  كيف كانت ردة فعلك ؟2س

 : كي عرفتها بلي تريزومي جاتني صدمة ،المرة األولى  ما  تقبلتش ومبعدا عادي .2ج

 مان ودعام مسااندة تلقيتي له ، داون بمتالزمة مصاب الجديدة المولودة بأن علمتي عندما: 3س

 ؟ أهلك

 : ايه الحق وقفوا معايا دارنا وراجلي وهذا الشيء الي خالني  نتقبلها مع الوقت ، 3ج 

 بالرغم مكانتش عندي عالقات اجتماعية بزاف وال عالقات قريبة نوثق فيها و نقدر        

 نعتمد عليها ، كاينة أمي الي معايا .         

 تتوقعين أنه يمكن أ ن تنجبي طفل معاق مختلف عن األطفال اآلخرين  ؟: هل كنتي 4س

 : ال الحق مجاتش في بالي بلي ممكن نجيب بيبي تريزومي ، كنت دايرة في بالي يجي 4ج

 البيبي كيم خاوتو  .       

 ؟ قبل من اإلضطراب بهذا تسمعي كنتي: 5س

 ش عليها بزاف ، كنت نعرفهم : كنت نشوف في هذه الحالة  كي نخرج سعات وما نعرف5ج

 والد ماشي طبيعين معاقين وخالص.      

 : هل يمكنك أن تتحكمي في انفعاالتك بعد التعرض ألمور ضاغطة في حياتك والتعامل 6س



 Vl                                                                                                              3الملحق رقم  

 

 

 مع الظرف ، وتفكري في حل سريع للمشكل؟        

 : عادي منيش منفعلة ، وما نتسلمش لمشاكلي دائما عندي أمل ، ونقدر نسترجع توازني 6ج

 ونفكر في حل .       

 : هل تعملين بجد واجتهاد لحل مشاكلك مهما كانت الظروف ؟7س

 : ايه أكيد الزمني ندير الي عليا علجال عائلتي  ، ندير الي نقدر عليها باش نلقى الحل 7ج

 للمشكل الي ممكن يواجهني.      

 : حاسة بلي األحداث الي تصرالك في حياتك تسير وفق أمور غيبية ؟8س

 : ايه من نهار الي زادت كاين حوايج مليحة تصرالي كنت مستبعدتها ، وحسيت لمجي 8ج

 انتاعها اختبار من عند ربي .       

 ؟ اآلخرين األطفال كباقي طبيعية حياة تعيش أن يمكن ابنتك  أن أتشعرين: 9س

 : ممكن أنا ندير الي عليا ونخليها على ربي. 9ج

 : هل تشعرين أن ما حصل لك في حياتك في الماضي من أمور إيجابية يمكن أن  01س

 إذا تعرضتي لمواقف صعبة ومحرجة؟يساعدك في المستقبل            

 : )تنهد( ما علباليش أنا ضعيفة.00ج

 

 

 

 

 

 


