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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إلى الك�شف عن م�ستوى انت�شار الو�صمة االجتماعية وم�ستوى التوافق الأ�سري لدى �أ�سر
�أطفال متالزمة داون يف �ضوء بع�ض املتغريات ،وكذلك الك�شف عن طبيعة العالقة بينهما .وتكونت عينة
الدرا�سة من (� )133أ�سرة ،منهم (� )133آباء و(� )133أمهات يف العا�صمة عمان وحمافظة �إربد ،وقد مت اخذ
عينة متي�سرة (متوفرة) يف امل�ؤ�س�سات التي تعنى ب�أطفال متالزمة داون .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت تطوير
مقيا�س الو�صمة ومت تطوير مقيا�س التوافق الأ�سري بعد الرجوع للأدب النظري .مت ح�ساب معامالت ارتباط
بري�سون بني الو�صمة االجتماعية و�أبعادها من جهة والتوافق الأ�سري و�أبعاده من جهة �أخرى من وجهة نظر
�آباء و �أمهات �أطفال متالزمة داون.
ً
(متو�سطا) من وجهة نظر �آباء و�أمهات
�أظهرت النتائج �أن م�ستوى انت�شار الو�صمة االجتماعية قد كان
�أطفال متالزمة داون ،وكان م�ستوى التوافق الأ�سري لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون (مرتف ًعا) من وجهة نظر
�آباء و�أمهات �أطفال متالزمة داون .وبينت النتائج �أن العالقة بني الو�صمة االجتماعية والتوافق الأ�سري من
وجهة نظر كل من الآباء والأمهات لأطفال متالزمة داون قد كانت عالقة عك�سية (�سالبة) االجتاه .ويف �ضوء
نتائج للدرا�سة ،مت اقرتح جمموعة من التو�صيات.
ما تقدم من ٍ

الكلمات املفتاحية :الو�صمة االجتماعية ،التوافق الأ�سري ،متالزمة داون.
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Abstract
The study aimed to investigate the relationship of social stigma and Family
adjustment among. Down syndrome children. The sample consisted of (133)
families, including (133) fathers and (133) mothers from Amman Governorate and
the Governorate of Irbid. To achieve the objectives of the study the measure of social
stigma and the measure of Family Adjustment were used. The mean , the standard
deviation, and the correlation coefficient( person r) between social stigma and family
adjustment were calculate for both parents of down syndrome children›s› .
The results showed that the prevalence level of social stigma toward families’ with
Down syndrome children came within a moderate level by parent’s perspective. The
level of domestic Family adjustment among families’ with Down syndrome children
came within a high level by parent’s perspective. The relationships between social
stigma and Family adjustment from both parents point view were negatively correlated
for all dimension . In lights of the results of the study, some recommendations were
suggested.

Keywords: Social stigma, Family adjustment, Down’s syndrome.
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مقدمة
لوحظ �أن وجود طفل معاق يف الأ�سرة ينجم عنه
م�شاكل �إ�ضافية وعالقات �أ�سرية كثرية التعقيد.
تبذل الأ�سرة التي لديها طفل معاق طاقة مرتفعة
ليظهر الطفل ب�صورة مقبولة �أمام النا�س .حيث
�أن احلقائق وا�ضحة بان تربية الطفل املعاق ت�ؤدي
�إلى درجة عالية من ال�ضغوط النف�سية وكثري من
ا�سرتاتيجيات التكيف التي ت�ضطر الأ�سرة للجوء
�إليها ,وهذا بال �شك يعترب م�صدر من امل�صادر
ال�ضاغطة الإ�ضافية جلميع �أفراد الأ�سرة.
يعد ا�ضطراب متالزمة داون من �أكرث
اال�ضطرابات البيولوجية انت�شارا التي ت�ؤدي
�إلى الإعاقة الذهنية ,حيث �أن معظم الأطفال
امل�صابني مبتالزمة داون يكون معدل ذكائهم �أقل
من ( )60على مقايي�س اختبارات الذكاء ,كما �أن
( )%30- %1من حاالت الإعاقة الذهنية املتو�سطة
وال�شديدة تكون لها عالقة �أو ب�سبب متالزمة
داون .حيث �أن �أطفال ذوي متالزمة داون يتميزون
بخ�صائ�ص �شخ�صية مثل :حب اللعب واملرح,
وامليل �إلى التقليد ,واالختالط بالآخرين ,والرغبة
يف التملك ,وحب املو�سيقى ,كما يتميزون ببع�ض
ال�صفات االجتماعية ,فنجدهم يتميزون بالتقبل
والإقبال على النا�س ,والتقرب من الرا�شدين يف
البيت واملدر�سة .فالبع�ض منهم يكون خجوال �أمام
http://journals.uob.edu.bh

الزائرين والبع�ض الآخر يبدي تعاطفا �شديدا �أمام
الغرباء ,كما مييلون �إيل املحاكاة والتقليد وحب
الظهور (الهندي.)2001 ,
ويتميز �أطفال متالزمة داون مبجموعة
من اخل�صائ�ص منها اجل�سدية وال�شخ�صية
واالجتماعية ,ومن اخل�صائ�ص اجل�سمية مثلاً :
ل�سان مرتفع يخرج من الفم ,ويدان �صغريتان
و�أ�صابع ق�صرية ,وغ�ضن فوق العينني ,وع�ضالت
�ضعيفة ينتج عنها ارتخاء يف اجل�سم ,وم�شاكل
�صحية مثل االلتهاب يف الرئتني �أو مر�ض �سرطان
الدم ,وثقب يف القلب ,وم�شاكل يف ال�سمع والب�صر,
وم�ستوى ذكاء يختلف بح�سب الدرجات واحلاالت
(معو�ض.)2004 ,
هناك نوعان من الو�صمة :الو�صمة العامة
التي ت�ؤثر على الفرد وعلى الأ�صدقاء املحيطني به
والعائلة ،وت�ؤثر على �أداء الوظائف اليومية ب�سبب
النظرة االجتماعية له ولأ�سرته التي يواجهها يف
احلياة اليومية ,وكذلك ت�ؤثر الو�صمة العامة على
الأطفال املعاقني من �شعور بالنق�ص وانخفا�ض
القيمة االجتماعية لدى �أ�سرهم .وعاد ًة ما يلقى
اللوم على �أ�سر الأطفال ب�أنهم �سبب �إ�صابة الأطفال
بالإعاقة ويلقون اللوم على الأم ب�شكل خا�ص� ,أما
النوع الثاين فهو الو�صمة الذاتية وهي حالة �شعور
من النق�ص الذاتي وتدين احرتام الذات ,مما تقود
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�أ�سر الأطفال املعوقني �إلى �أفكار ذاتية وردود �أفعال
�سلبية من بينها �شعور باخلجل �أو العار .وهكذا
احرتاما
تدرك �أ�سرة الفرد املعاق بان ابنهم �أقل
ً
وقيمة ,مما ي�ؤدي �إلى �ضعف التما�سك والعالقات
الأ�سرية لدى هذه الأ�سر ,وبالتايل ويرتتب على
ذلك تكوين �أفكار �سلبية من قبل هذه الأ�سر حول
تفاعلهم مع الآخرين (Abdullah & Brown,
.)2011
وعرف العرعري ( )2010متالزمة داون ب�أنها
ً
مرتبطا
التخلف العقلي (من ب�سيط �إلى �شديد)
بتعدد الإعاقات الناجتة عن تواجد الكرمو�سوم
( )21ثالث مرات اً
بدل من مرتني يف بع�ض خاليا
الإن�سان �أو جميعها .وقد �أكت�شفها العامل االجنليزي
جون داون .وتتميز هذه احلالة بت�أخر عام يف
النمو ,والوجه امل�سطح ,وق�صر يف اخليط اجللدي
الذي يربط اجلفن العلوي للعني ,وبروز لل�شفة
ال�سفلى للفم ,و�أذن �صغرية دائرية مع ت�شوهات
يف الأذن اخلارجية ,ول�سان خ�شن وم�شقق ,و�أيد
و�أقدام مدببة ,و�أ�صابع ق�صرية واعوجاج يف
البن�صر ,ودرجات متنوعة من فقد ال�سمع ,وكذلك
ا�ضطراب يف عملية التخاطب .وهناك �أ�سباب
تزيد من احتمال �إجناب طفل مبتالزمة داون منها
التعر�ض للبيئة وطبيعة العمل ،ومنها التعر�ض
للمبيدات احل�شرية ,والتعر�ض للمعادن الثقيلة,
النفايات ال�سامة ,وللمجال الكهرومغناطي�سي,
والتعر�ض للأمور الطبية ومنها التعر�ض للأ�شعة
ال�سينية ( ,)X-Rayوالتخدير ,وتعاطي الأدوية
املتعلقة باحلمل واخل�صوبة .وهناك عوامل �سلوكية
كالتدخني ,وتعاطي الكحول ,وتعاطي امل�شروبات
التي حتتوي على الكافيني .وهناك عوامل �أو
ا�ستعدادات داخلية ج�سمانية تتعلق بعمر الأب �أو
درجة القرابة بني الأبوين(زواج الأقارب) ,عمر
الأم� ,أي كلما تقدم عمر الأم (الأنثى) زادت
احتمالية �إجناب طفل ذو متالزمة داون (العرعري,
.)2010
واجلدير بالذكر �أن �أطفال متالزمة داون لهم
نف�س االحتياجات اجل�سمية والنف�سية مثل �أي طفل
http://journals.uob.edu.bh
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عادي �آخر ورمبا �أكرث بكثري ,فهو بحاجة �إلى رعاية
�أ�سرية مبكرة لل�سنوات الأولى من عمر الطفل ,ملا
لها من �أهمية يف تكوينه النف�سي والذهني وعلى
�ضرورة �إحلاق طفل متالزمة داون يف برنامج
التدخل املبكر بعد الت�أكد من نتيجة فح�ص الكر
ومو�سومات (حربي.)2000 ,
يعترب مفهوم الو�صمة االجتماعية (Social
 )Stigmaمن املفاهيم املعا�صرة يف علم االجتماع,
حيث ي�شغل حيزًا وا�س ًعا من الدرا�سات والبحوث
لأهميته يف حياة النا�س ,ومدى ت�أثريه على التفاعل
ال�شخ�صي واالجتماعي الذي يوجد فيه .ومن هذه
ال�ضغوطات �ضغوطات نف�سية و�أخرى اجتماعية
فال�ضغوطات االجتماعية (الو�صمة) التي تن�ش�أ
ب�سبب وجود طفل معاق لدى الأ�سرة ال بد ت�أثريها
على جميع �أفراد الأ�سرة .والو�صمة كلمة يونانية
الأ�صل :حيث كان جوفمان (� )Goffmanأول من
ا�ستخدم لفظ الو�صمة يف علم االجتماع ,وتعني
قلة االحرتام ل�شخ�ص ما ,ور�أي �سلبي ب�سبب فعلة
م�شينة ,والرخ�ص االجتماعي وموقف خمجل,
وت�شري �إلى وجود عالمات ج�سدية ,تك�شف عن
كل ما هو غري عادي من اجل متييزهم على �أنهم
�أ�شخا�ص منحرفون و�أن ردة فعل �أفراد املجتمع
تكون جتنب ه�ؤالء الأ�شخا�ص واالبتعاد عنهم
(البلوي.)2011 ,
تع ّرف الو�صمة لغو ًيا ب�أنها :العار ,والعيب �أو
ما يعيب ,وتعني �أي�ضا �إ�شارة تت�ضمن الإ�ساءة �إلى
من يحملها� ,أو هي داللة على االرتباط ب�شيء يدعو
للخجل(احل�سون.)2013 ,
ويعرفها �سارتوريو�س و�آخرون (Sartorius,
Gaebel, Cleveland, Stuart, Akiyama, Arboleda,

 ) 2010يف دليل اجلمعية العاملية للطب النف�سي :على
�أنها ال�صورة النمطية ال�سلبية واملعتقدات ال�ضارة
لدى النا�س ,ف�ضال عن املمار�سات التمييزية �أو
غري املنطقية التي ميكن �أن تنتج عن ذلك ,على
م�ستوى البنية االجتماعية التي ت�سبب االجتاهات
ال�سلبية غري العادلة ,وتختلف باختالف املجتمعات
والعادات والتقاليد.
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ويعرف الباحثان الو�صمة االجتماعية على �أنها
الأفكار واملعتقدات ال�سلبية التي يكونها املجتمع
حول املعاقني و�أ�سرهم ,وت�سبب �شعور باخلجل
واحلرج ب�سبب وجود �إعاقة ,وهذا يكون عالمة
�أو �إ�شارة على الفرد و�أ�سرته حتد من التفاعل
االجتماعي وتقلل من القيمة االجتماعية للفرد
و�أ�سرته.
يعد التوافق الأ�سري)Family Adjustment( ،
من املفاهيم الأ�سا�سية املهمة يف علم النف�س,
ويت ّوقف معناه بح�سب املوقف الذي ي�ستخدم فيه
هذا املفهوم ،فهناك التوافق ال�شخ�صي ,والتوافق
االجتماعي ,والتوافق املهني ,والتوافق الأ�سري
فقد ي�أتي مبعنى قبول الأ�شياء التي ال ن�ستطيع
ال�سيطرة عليها ،وقد ي�أتي مبعنى االتفاق مع
الأغلبية يف الأفعال �أو الأفكار ،و قدرة الفرد على
حتمل ال�ضغوط املتكررة مع انخفا�ض م�ستوى
القلق الطبيعي ،وحماولته �إ�شباع حاجاته النف�سية
واجل�سمية وان�سجامه مع بيئته (العنزي.)2012 ,
ويعترب التوافق هد ًفا ي�سعى الإن�سان لتحقيقه،
فمن خالله ميكن التكيف مع البيئة املحيطة
وينجح يف التعامل مع النا�س ليتحقق له التوافق
ال�شخ�صي وراحة النف�س .حيث �أن التوافق الأ�سري
يعني القدرة على حتقيق املوازنة ال�سليمة بني
املتطلبات وااللتزامات املادية والأ�سرية ,والقدرة
على توفري جو �أ�سري مالئم بني الزوجني والأبناء
يف �إطار من االحرتام والتفاهم وحتمل امل�س�ؤولية.
(مهيدات .)2013 ,ويعرف ال�شريفني ()2003
التوافق الأ�سري ب�أنه ال�سعادة الأ�سرية التي تتمثل
يف التما�سك وقوة العالقات بني �أفراد الأ�سرة
واال�ستقرار الأ�سري ,وقدرته على حتقيق مطالب
الأ�سرة و�سالمة عالقات الوالدين مع بع�ضهما
ً
بع�ضا ومع الأبناء ,حيث ت�سود املحبة والثقة
واالحرتام املتبادل بني اجلميع.
ويعرف الباحثان التوافق الأ�سري ب�أنه قدرة
الأ�سرة على مواجهة ال�صعوبات ,والتفاعل
واالن�سجام بني �أفراد الأ�سرة ,و�شعورهم بال�سعادة
والراحة ,وقدرة الزوجني والأبناء على التفاهم
http://journals.uob.edu.bh

وحتمل امل�س�ؤولية ,وقدرتهم على �إقامة العالقات
والتفاعل مع الأدوار االجتماعية.
وقد ف�سرت نظريات علم النف�س الإر�شادي
عملية التوافق الأ�سري ,فرتى نظرية التحليل
النف�سي �أن عملية التوافق الأ�سري تتمثل بقدرة
جميع �أفراد الأ�سرة على القيام بعملياتهم العقلية
والنف�سية واالجتماعية على خري وجه .بحيث
ي�شعر �أفراد الأ�سرة بال�سعادة والر�ضا فال يكونوا
خا�ضعني للغرائز ال�شهوانية (لرغبات الهو) ,وال
ل�شدة الأنا الأعلى(ت�أنيب ال�ضمري) ,وال يتحقق
ذلك �إال �إذا توزعت الطاقة النف�سية توزي ًعا ي�سيطر
فيه الأنا على كبح جماح متطلبات الهو وحتذير
الأنا الأعلى بعدم التزمت يف مواجهة مقت�ضيات
الواقع (�أبو �أ�سعد.)2008 ,
من جانب �آخر يف�سر �أ�صحاب النظرية
الإن�سانية عملية التوافق الأ�سري من خالل �إح�سا�س
الأفراد باحلرية ,وانفتاحهم على اخلربة ,والثقة
بامل�شاعر الذاتية ,ف�إذا ما حتققت هذه املعايري فان
الأفراد �سيتمتعون داخل الأ�سرة مب�ستوى مرتفع
من التوافق الأ�سري .وي�ؤكد ما�سلو ()Maslow
كذلك على �أهمية تلبية احلاجات و توكيد الذات
من قبل �أفراد الأ�سرة ,يف حتقيق التوافق ال�سوي
وو�ضع عدد من املعايري لتحقيق التوافق وهي:
الإدراك الفعال للواقع ,وقبول الذات ,واال�ستقالل
الذاتي ,وقوة العالقات االجتماعية ,وممار�سة
الأ�سلوب الدميقراطي ,واملوازنة بني متطلبات
احلياة (العنزي.)2012 ,
ويرى �أ�صحاب االجتاه املعريف �أن طريقة الفرد
يف معاجلة حميطه ت�ؤدي �إلى التوافق ال�شخ�صي مع
العامل ,و�أن التوافق ي�أتي عرب معرفة الفرد لذاته
وقدراته ,والتكيف معها ,والتوافق ح�سب �إمكاناته
املتاحة ,حيث �أن كل �إن�سان ميتلك القدرة على
التوافق الذاتي (عبداهلل.)2012 ,
كما �أن الأ�سر التي لديها طفل عادي عر�ضة
دائ ًما ملحك ال�ضغوط احلياتية املختلفة ,ولهذا
ميكن ت�شبيه العالقة الزوجية بعملية املد واجلزر.
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فال تخلو �أي �أ�سرة مهما كان م�ستواها �أو نوعها
من �أي �ضغوط ,فان طبيعة احلياة الزوجية لدى
الأ�سر التي لديها طفل عادي والتي تواجه م�ستوى
معني من ال�ضغوط احلياتية �شبه اليومية .فكيف
�سيكون و�ضع تلك الأ�سر لو كان املولود الآخر طفلاً
معا ًقا� .أن طبيعة االجتاهات والعالقات بني �أفراد
الأ�سرة حتددها العديد من العوامل واملتغريات,
و�إن االجتاهات وامل�شاعر والت�صورات لدى الأ�سر
التي لديها �أطفال ذوي الإعاقة وقد اقرتنت
بالعديد من العوامل واملتغريات ,ولعل من �أهمها
خ�صائ�ص الأ�سرة الدميغرافية ,وكذلك خ�صائ�ص
الطفل ذوي متالزمة داون التي ميكن على �ضوئها
حتديد �أثر الإعاقة على م�ستوى العالقة بني جميع
�أفراد الأ�سرة� .أن النظرة �إلى تلك العالقة بني
�أفراد الأ�سرة يف تعقيداتها املختلفة و�أثر الإعاقة
عليها قد يرتتب على ذلك حتليل وفهم النظرة
والأفكار التي تقع على الأ�سرة من املجتمع املحيط
بهم ب�سبب وجود طفل يعاين من متالزمة داون
(الوابلي.)2006 ,
تركز نظرية الإر�شاد الأ�سري البنائي
(( Structural Family Theoryعلى �أن ,م�شاكل
الفرد داخل الأ�سرة يتم درا�ستها من خالل
ت�صميم �أ�سري منظم ,ولي�س من خالل اال�ضطراب
ال�شخ�صي الذي ي�صيب �أحد �أفراد الأ�سرة .وقد
ركزت النظرية على دور ال�سياق االجتماعي
وتنظيم الأ�سرة يف ا�ستمرار وحل امل�شكالت لدى
الأفراد(كفايف.)2009 ,
ويرى الباحثان انه ال تخلو �أي �أ�سرة من �أي
�ضغوط ,فان طبيعة احلياة لدى الأ�سر التي
لديها طفل عادي تعاين من ال�ضغوطات النف�سية
واالجتماعية ،فكيف �سيكون و�ضع الأ�سرة التي
لديها طفلاً معا ًقا؟
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:
وتنبثق م�شكلة الدرا�سة احلالية من االهتمامات
املحلية والعربية والدولية للتعامل مع الو�صمة
االجتماعية؛ ملا لها من �أثر مرتفع على املعاق
نف�سه وعلى �أ�سرته نتيجة النظرة ال�سلبية لهذه
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الأ�سر من قبل املجتمع .ومن خالل الإطالع على
الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بكل
من متغريي الو�صمة االجتماعية والتوافق الأ�سري
لدى هذه الفئة من الأ�سر ,يتبني ندرة الدرا�سات
التي تناولت املتغريات �سابقة الذكر جمتمعة يف
املجتمع الأردين ويف �ضل تطور التكنولوجي الذي
نعي�شه حال ًيا الأمر الذي يعزز من �أ�صالة الدرا�سة
احلالية يف درا�سة هذه امل�شكلة؛ وعلى وجه التحديد
فان الدرا�سة تتمحور يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى انت�شار الو�صمة
االجتماعية لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون؟
ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى التوافق الأ�سري لدى
�أ�سر �أطفال متالزمة داون؟
ال�س�ؤال الثالث :هل توجد عالقة ارتباطيه
دالة �إح�صائ ًيا بني الو�صمة االجتماعية والتوافق
الأ�سري لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون؟
�أهمية الدرا�سة:
الأهمية النظرية :تربز �أهمية هذه الدرا�سة
من الناحية النظرية �أنها ت�سلط ال�ضوء على مو�ضوع
بحثي حديث ،ندرت الدرا�سات العربية حوله� ،إلى
جانب ذلك يتوقع من الدرا�سة توفري �إطار نظري
حول الو�صمة االجتماعية والتوافق الأ�سري مبني
على �أ�سا�س البحث العلمي والدرا�سة املو�ضوعية,
و�إمكانية اال�ستفادة منه من قبل املهتمني والباحثني
وامل�سئولني والعاملني يف جمال الإر�شاد النف�سي
والأ�سري وجمال الرتبية اخلا�صة.
الأهمية التطبيقية :ت�أتي الأهمية التطبيقية
لهذه الدرا�سة يف �ضوء ما توفره من نتائج
ومعلومات حول طبيعة التوافق الأ�سري والو�صمة
االجتماعية والعالقة بينهما ,وبالتايل م�ساعدة
املر�شدين النف�سيني و�أخ�صائيني الرتبية اخلا�صة
يف بناء خطط وبرامج �إر�شادية ميكن �أن ت�سهم
يف رفع م�ستوى التوافق الأ�سري .وذلك عن طريق
التعرف على العوامل امل�ؤثرة يف التوافق لدى هذه
الأ�سر ,والعمل على توعية القائمني والعاملني يف
جمال الإر�شاد النف�سي والرتبية اخلا�صة يف كيفية
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التعامل مع هذه الفئة من الأطفال والأ�سر ,وت�ساهم
يف توعية البيئة املحيطة ب�أثر الو�صمة االجتماعية
على هذه الفئة من الأطفال والأ�سر ومدى املعاناة
التي تواجههم.
التعريفات اال�صطالحية والإجرائية:
الو�صمة االجتماعية :هي النظرة والأفكار
ال�سلبية التي يحملها املجتمع حول الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة و�أ�سرهم ،لأنهم يعتربونهم خمتلفني عن
باقي �أفراد املجتمع الأ�سوياء (�أبو جربوع.)2005 ,
ويعرف الباحثان الو�صمة االجتماعية على �أنها
الأفكار واملعتقدات ال�سلبية التي يكونها املجتمع
حول املعاقني و�أ�سرهم ,وت�سبب �شعور باخلجل
واحلرج ب�سبب وجود �إعاقة ,وهذا يكون عالمة
�أو �إ�شارة على الفرد و�أ�سرته حتد من التفاعل
االجتماعي وتقلل من القيمة االجتماعية للفرد
و�أ�سرته .وتقا�س الو�صمة االجتماعية �إجرائيا من
خالل الدرجة التي ح�صل عليها املفحو�ص وفق
مقيا�س الو�صمة االجتماعية املعد لهذا الغر�ض.
التوافق الأ�سري :قدرة الأ�سرة و�سعيها
لإ�شباع حاجتها على �أ�سا�س من ال�شعور بامل�س�ؤولية,
والقدرة على حتقيق املوازنة ال�سليمة بني املتطلبات
وااللتزامات املادية ,والقدرة على منو �شخ�صية
الزوجني والأبناء م ًعا ,يف �إطار من االحرتام
والتفاهم وحتمل امل�س�ؤولية ,والتفاعل مع احلياة
(العنزي .)2012 ,ويعرف الباحثان التوافق
الأ�سري ب�أنه قدرة الأ�سرة على مواجهة ال�صعوبات,
والتفاعل واالن�سجام بني �أفراد الأ�سرة ,و�شعورهم
بال�سعادة والراحة ,وقدرة الزوجني والأبناء
على التفاهم وحتمل امل�س�ؤولية ,وقدرتهم على
�إقامة العالقات والتفاعل مع الأدوار االجتماعية.
ويقا�س التوافق الأ�سري �إجرائيا من خالل الدرجة
التي ح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س التوافق
الأ�سري املعد لهذا الغر�ض.
متالزمة داون :هي حالة جينية ناجتة عن
وجود خلل كرومو�سومي زائد يف اخللية ي�ؤدي �إلى
وجود خلل يف املخ واجلهاز الع�صبي ,وهو يعني �أن
http://journals.uob.edu.bh

�صاحبها لديه ( )47كرومو�سوما اً
بدل من ()46
وهي حتدث نتيجة خلل جيني يف نف�س وقت حدوث
احلمل �أو �إثنائه ولي�ست حالة مر�ضية ,وتنتج عنها
جمموعة من الأعرا�ض �أو العالمات اجل�سمية التي
تظهر على �أكرث من طفل وب�شكل متكرر وال ميكن
عالجها وعادت ًا تكون م�صحوبة بتخلف عقلي (�أبو
الن�صر.)2005 ,
حمددات الدرا�سة:
اقت�صرت عينة الدرا�سة على �أ�سر �أطفال
متالزمة داون يف مدينة عمان واربد يف اململكة
الأردنية الها�شمية خالل الف�صل الدرا�سي الثاين
للعام .2015/2014
يتحدد تعميم نتائج هذه الدرا�سة يف �ضوء ما
تتمتع به �أداتا الدرا�سة من �صدق وثبات.
اقت�صرت املفاهيم وامل�صطلحات على مفهوم
الو�صمة االجتماعية و�أبعادها املت�ضمنة يف �أداة
الدرا�سة املعدة لهذا الغر�ض ،كذلك مفهوم التوافق
الأ�سري ب�أبعاده الأربعة املت�ضمنة يف �أداة الدرا�سة،
ولذلك يتحدد تعميم النتائج على هذه املفاهيم
والأبعاد.
الدرا�سات ال�سابقة:
�أجرى فولك ( )Fulk, 2014درا�سة هدفت
�إلى حتديد ما �إذا كان �أ�شقاء ال�شخ�ص امل�صاب
مبتالزمة داون يجدون �أنف�سهم مو�صومني ب�سبب
�إ�صابة �أخيهم ,وقد �أجريت هذه الدرا�سة يف
الواليات املتحدة الأمريكية ,وتكونت العينة من
( )112م�شارك ( )81من الإناث و( )31من
الذكور وكان متو�سط العمر (� )28سنة� .أظهرت
النتائج �أن لدى املفحو�صني و�صمة اجتماعية
مب�ستوى منخف�ض ,و�إن الو�صمة لدى املراهقني
�أعلى ن�سب ًيا من البالغني ,و�أظهرت النتائج انه
يوجد عالقة دالة �إح�صائيا ايجابية االجتاه بني
طفل متالزمة داون و�أ�شقائه مبا يخ�ص الو�صمة
االجتماعية.
كما قام كل من الكندي واجلحي�شي وال�صفار
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()Al-Kindi, Al-Juhaishi, & Al-Saffar, 2012

بدرا�سة هدفت �إلى التعرف على اجتاهات املجتمع
العراقي نحو �أطفال متالزمة داون ,وقد �أجريت
هذه الدرا�سة يف العراق ,ومت تطبيق املقيا�س عن
طريق االنرتنت وح�صل على ( )878م�شار ًكا منهم
( )483ذكور و( )395من الإناث ,وطبق مقيا�س
يتكون من �ستة �أ�سئلة للتعرف على ثالثة جوانب
وهي الآراء ال�شخ�صية واملواقف مع الأ�شخا�ص
ذوي متالزمة داون واجتاهاتهم نحو ذوي متالزمة
داون ,حيث �أظهرت النتائج �أن املجتمع العراقي ال
يزال لديه اجتاهات �سلبية نحو �أطفال متالزمة
داون.
كما �أجرى �شرييل ( )Sherrell, 2012درا�سة
ر ّكزت على الو�صمة التي ي�شعر بها الأفراد
امل�صابني بالتوحد ومتالزمة داون ووالديهم,
وهدفت الدرا�سة �إلى تقييم ت�صورات امل�شاركني
جتاه الأطفال الذين يعانون من التوحد ومتالزمة
داون و�أوليا �أمورهم ,و�أجريت الدرا�سة جنوب
الواليات املتحدة الأمريكية يف والية لويزيانا,
وتكونت العينة من ( )187م�شارك منهم ()134
من الن�ساء و( )53من الرجال وتراوحت �أعمارهم
ما بني (� )18إلى ( .)38و�أظهرت النتائج �أن النا�س
لديهم �صعوبة يف متييز �أطفال التوحد ب�سبب عدم
وجود �أعرا�ض ج�سدية باملقابل �أن �أطفال متالزمة
داون ميكن متيزهم ب�سهولة ب�سبب الأعرا�ض
اجل�سدية لديهم ,وكما �أظهرت �أن الو�صمة لدى
�أطفال متالزمة داون �أعلى من �أطفال التوحد.
كما �أجرت باعامر ( )2011درا�سة هدفت
فيها �إلى التعرف على م�ستوى نوعية احلياة لدى
�أ�سر الأفراد املعوقني يف اململكة العربية ال�سعودية
وعالقتها بالتكيف والتما�سك الأ�سري لديهم,
ت�ألفت عينة الدرا�سة من (� )223أ�سرة ,منها
(� )172أ�سرة من �أ�سر بها الأفراد ذوي الإعاقة,
و(� )51أ�سرة من �أ�سر الأفراد العاديني ,موزعة
على مناطق اململكة ,ومت ا�ستخدام مقيا�س نوعية
احلياة ,ومقيا�س التما�سك الأ�سري ,و�أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إلى �أن �أ�سر الأفراد ذوي الإعاقة تتمتع
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مب�ستوى متو�سط من نوعية احلياة و�أن م�ستوى
التكيف الأ�سري كان مرتف ًعا� ,أما التما�سك الأ�سري
ً
متو�سطا .وبينت النتائج � ً
أي�ضا
فقد كان ذا م�ستوىً
بان هناك عالقة طرديه متو�سطة بني م�ستوى نوعية
احلياة لأ�سر الأفراد ذوي الإعاقة ,وم�ستوى التكيف
الأ�سري لديهم على الدرجة الكلية للمقيا�سني,
وبان هناك عالقة طرديه �ضعيفة بني م�ستوى
نوعية احلياة لأ�سر الأفراد ذوي الإعاقة ,وم�ستوى
التما�سك الأ�سري لديهم على الدرجة الكلية.
كما قام كل من هيماتي و�سليماين و�سيدنيور
ودادكاه (Hemmati, Solemani, Seyednour,
 )& Dadkhah, 2010ب�أجراء درا�سة هدفت �إلى
التعرف على امل�صادر املحددة للو�صمة االجتماعية
لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون� ,أجريت هذه
الدرا�سة يف �إيران ,حيث تكونت العينة من ()105
�أ�سر من ذوي �أطفال متالزمة داون منهم ()60
ذكر و(� )45أنثى .و�أ�شارت النتائج �أن هناك �أثر
�سلبي للو�صمة االجتماعية على �أفراد الأ�سرة،
و�إلى �أن �أ�سباب الو�صمة خمتلفة باختالف التفاعل
االجتماعي يف املجتمع ,كذلك ف�أن �أطفال متالزمة
داون لديهم و�صمة اجتماعية منذ الوالدة.
كما هدفت درا�سة الدعدي (� )2009إلى بحث
طبيعة ال�ضغوط النف�سية وكل من التوافق �ألزواجي
والتوافق الأ�سري و�إلى ك�شف عالقة ال�ضغوط
النف�سية مبتغريي التوافق �ألزواجي والتوافق
الأ�سري لدى �آباء و�أمهات الأطفال املعاقني
وعالقتها ببع�ض املتغريات� ,أجريت الدرا�سة يف
اململكة العربية ال�سعودية ,وتكونت العينة من
( )308من �آباء و�أمهات الأطفال املعاقني مقارنة
بعينة من ( )340من �آباء و�أمهات الأطفال
العاديني ,وا�ستخدم الباحثة مقيا�س ال�ضغوط
النف�سية ومقيا�س التوافق �ألزواجي ومقيا�س
التوافق الأ�سري ,و�أظهرت النتائج عالقة �إيجابية
بني التوافق �ألزواجي والتوافق الأ�سري ,يف حني
ارتبطت ال�ضغوط النف�سية باملتغريين التوافق
ً
ارتباطا �سلب ًيا ,كما
�ألزواجي والتوافق الأ�سري
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�أظهرت النتائج �أن ال�ضغوط النف�سية والتوافق
الأ�سري تت�أثر بدرجة �إعاقات الأبناء ,فكلما كانت
الإعاقة �شديدة كلما زاد ال�ضغط النف�سي وقل
التوافق �ألزواجي والأ�سري.
وقد �أجرى ال�شرعة ( )2008درا�س ًة هدفت
�إلى التعرف على الفروق بني التما�سك الأ�سري
و�أمناط التن�شئة الأ�سرية التي متيز بني �أ�سر
الأطفال العاديني و�أ�سر الأطفال املعاقني� ,أجريت
هذه الدرا�سة يف الأردن ,وتكونت عينة الدرا�سة
من (� )411أ�سرة منها (� )214أ�سرة من �أطفال
املعاقني امللتحقني مبراكز وم�ؤ�س�سات الرتبية
اخلا�صة احلكومية واخلا�صة التي تقدم خدماتها
�إلى فئات الإعاقات الرئي�سية وهي :الإعاقات
العقلية ,الب�صرية ,ال�سمعية ,اجل�سمية ,ومت
اختيارهم من ( )13مركزً ا من خمتلف مناطق
اململكة ,حيث مت اختيار (� )197أ�سرة من �أ�سر
الأطفال العاديني امللتحقني يف املدار�س احلكومية
واخلا�صة ,ومت ا�ستخدام �أداتني يف هذه الدرا�سة
مقيا�س التما�سك الأ�سري الذي �أعده املجل�س
الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة ومقيا�س �أ�ساليب التن�شئة
االجتماعية ,حيث �أظهرت النتائج انه ال يوجد
فروق ذات داللة �إح�صائية يف التما�سك الأ�سري
تعزى ملتغري نوع الإعاقة يف جميع جماالت مقيا�س
التما�سك الأ�سري و�أبعاده ,ويوجد فروق ذات داللة
�إح�صائية يف درجة التما�سك الأ�سري بني �أ�سر
الأطفال العاديني يف جمال ر�ؤية الزوج  /الزوجة
حول طبيعة العالقة بنيهما يف الفقرات امل�شاركة
والتعاون ,واالحرتام ,والتقدير ,والتوافق الفكري,
واال�ستقرار ل�صالح �أ�سر الأطفال العاديني ,يف حني
مل يكن هناك فروقا يف درجة التما�سك الأ�سري
بني �أ�سر الأطفال املعاقني و�أ�سر الأطفال العاديني
يف بعد التوا�صل والتعاطف.
وكذلك �أجرى عبدات ( )2008درا�سة هدفت
�إلى الت ّعرف على الآثار النف�سية واالجتماعية
للإعاقة على �أخوة الأ�شخا�ص املعاقني� ,أجريت
هذه الدرا�سة يف دولة الإمارات مبدينة ال�شارقة,
وتكونت العينة من (ً � )119أخا و�أختًا ,وقام الباحث
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ببناء مقيا�س مكون من ( )30فقرة موزعة على
�ستة �أبعاد ,وت�شري النتائج �إلى وجود �آثار نف�سية
واجتماعية على �أخوة املعاق جراء وجود طفل معاق
يف الأ�سرة.
وكذلك قام كل من دهنويف ونوري وجعفري
وفرامرزي (Dehnavi, Nouri, Jafari,& Faramarzi,
 )2008بدرا�سة هدفت �إلى التعرف على وجود
و�صمة لدى �أمهات الأطفال الذين يعانون من
متالزمة داون والعوامل التي من املتوقع �أن ت�ؤثر
على الو�صمة ,و�أجريت هذه الدرا�سة يف �إيران على
�أمهات الأطفال الذين يعانون من متالزمة داون,
حيث تكونت العينة من ( )76من �أمهات الأطفال,
ومت اختيارها ب�شكل ع�شوائي ,و�أ�شارت النتائج �إلى
وجود و�صمة لدى �أمهات �أطفال متالزمة داون
وكما �أظهرت النتائج �أن عمر الأم �أف�ضل م�ؤ�شر يف
و�صم الأم.
وتو�صلت درا�سة �إ�سني و�صابري (& Esin
 )Sabire, 2007لل�صعوبات التي تواجهها �أ�سر
الأطفال املعاقني على عينة من (� )130أ�سرة
لدى كل �أ�سرة منها طفل معاق (�شلل دماغي� ,أو
ت�أخر عقلي� ,أو توحد) حيث كانت �أعمار الأطفال
ترتاوح بني (� )18-3سنة ,وكانت �أعمار الأمهات
بني (� )34-23سنة ,حيث ت�شري نتائج الدرا�سة
�إلى وجود �أثر دال �إح�صائ ًيا للإعاقة على التوافق
الأ�سري ,وكما �أظهرت وجود ت�أثري للإعاقة على
العالقات الزوجية.
و�أجرى عبدا هلل ( )2006درا�سة هدفت
�إلى معرفة العالقة بني االحتياجات النف�سية
االجتماعية والتوافق الأ�سري لوالدي الطفل
املت�أخر عقل ًيا ,على عينة مك ّونة من (� )118آ ًبا و�أما
ممن لديهم �أطفال مت�أخرون عقل ًيا ببع�ض مدار�س
الرتبية الفكرية يف املنطقة ال�شرقية يف ال�سعودية,
فقد �أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه �سالبة
دالة �إح�صائ ًيا بني كل من االحتياجات النف�سية
واالجتماعية لوالدي الطفل املت�أخر عقل ًيا والتوافق
الأ�سري.
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وقام عبداملعطي ( )2006بدرا�سة �أثر بع�ض
املتغريات على ال�ضغوط الو الدية التي يواجهها
�آباء و�أمهات الأطفال املت�أخرين عقل ًيا ,وذلك على
عينة مكونة من (� )162أ�سرة لدى كل منها طفل
مت�أخر عقليا ,جاءت نتائج الدرا�سة م�ؤكدة على �أثر
�أعمار الوالدين على مدى الإح�سا�س بال�ضغوط الو
الدية املرتبطة بالطفل املت�أخر عقل ًيا ,و�أن الآباء
الأ�صغر عم ًرا �أكرث معاناة من هذه ال�ضغوط,
كما بينت نتائج الدرا�سة وجود فروق �ضئيلة غري
م�ؤكدة بني الأمهات من فئات عمرية خمتلفة ,حيث
اقت�صرت الفروق بني الأمهات بني �سن ()44-30
�سنة وغريهن ممن هن �أقل �س ًنا �أو �أكرب �س ًنا ,ويف
مقارنة بني الآباء والأمهات من النتائج �أن الآباء يف
إح�سا�سا بهذه ال�ضغوط
�سن (� )45-30سنة �أكرث � ً
مقارنة بالأمهات ,يف حني كانت الأمهات يف الفئة
إح�سا�سا بهذه ال�ضغوط.
(� )45سنة ف�أكرث �أكرث � ً
كما �أجرى ناتي�س و ِف ّل (Natius & Phil,
 )2006درا�سة هدفت �إلى الك�شف عن الإح�سا�س
بالتما�سك الأ�سري وال�ضغوط الو الدية لدى �آباء
و�أمهات �أطفال لديهم �إعاقات ,تكونت العينة من
(� )59أ�سرة لدى كل �أ�سرة طفل معاق ,و()45
�أ�سرة لدى كل واحدة منها طفل عادي يف �سن ما
قبل املدر�سة ,وا�ستخدم مقيا�س م�ؤ�شر ال�ضغوط الو
الدية ,و�أظهرت النتائج وجود فرق دال �إح�صائ ًيا
يف ال�ضغوط الو الدية بني �آباء و�أمهات الأطفال
العاديني ل�صالح �آباء و�أمهات الأطفال املعاقني,
كما �أظهرت النتائج فرو ًقا يف التما�سك الأ�سري
بني �آباء و�أمهات الأطفال املعاقني و�آباء و�أمهات
الأطفال العاديني ,وذلك ل�صالح �آباء و�أمهات
الأطفال العاديني ,وكما �أ�شارت �إلى �أن �أمهات
الأطفال املعاقني يتعر�ضن ل�ضغوط وال ّد ٍية مرتفعة
مقارنة بالآباءَ ,و�أن �أمهات الأطفال املعاقني كان
إح�سا�سا �ضعي ًفا بالتما�سك الأ�سري مقارنة
لديهن � ً
بالآباء.
و�أجرى داينو�س ,و�ستيفيز ,و�سريفاين ,ووي�ش
وكينج (Dinos, Stevens, Serfaty, Weich, & King,
 )2004درا�سة بهدف و�صف العالقة بني الو�صمة
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الناجتة عن بالأمرا�ض العقلية ,والت�شخي�ص
النف�سي ,وعالج الو�صمة االجتماعية الذاتية
الناجتة عن الأمرا�ض العقلية وت�أثري الو�صمة
املرتبطة بالأمرا�ض العقلية على الفرد و�صحته
النف�سية واجل�سدية ,حيث مت �إجراء املقابالت مع
العينة املكونة من ( )46من امل�صابني الأمرا�ض
العقلية الذين يراجعون �أحدى عيادات الأمرا�ض
النف�سية العقلية يف احد امل�ست�شفيات يف �شمال
لندن ,و�أ�شارت النتائج �إلى �أن الو�صمة االجتماعية
الناجتة عن الإ�صابة باملر�ض العقلي كانت �أحد
�أهم م�صادر القلق الوا�ضحة بالن�سبة جلميع
امل�شاركني يف الدرا�سة احلالية ,و�أ�شارت النتائج
� ً
أي�ضا �إلى �أن املر�ضى امل�صابني ,باالكتئاب ,والقلق,
واال�ضطرابات ال�شخ�صية كانوا يتمايزون مب�ستوى
�أعلى من غريهم بالو�صمة االجتماعية حتى لو مل
يكونوا يختربون �أي نوع من التمييز االجتماعي
الناجت عن �إ�صابتهم باملر�ض العقلي.
متيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة
ب�أنها تبحث يف الو�صمة االجتماعية ومدى ت�أثريها
على التوافق الأ�سري لدى �أ�سر �أطفال متالزمة
داون .وهذا ما متيزت به الدرا�سة احلالية عن
غريها من الدرا�سات ،وهذا ما دعا �إلى �ضرورة
�إجراء مثل هذه الدرا�سة  .بحيث توفر للمعنيني
واملهتمني مبجال الإر�شاد النف�سي والرتبية اخلا�صة
بنية معرفية ,ت�ساعد يف بناء الربامج الإر�شادية
اخلا�صة يف مواجهة الو�صمة االجتماعية والتقليل
منها ومن ت�أثريها على التوافق الأ�سري لدى �أ�سر
�أطفال متالزمة داون.
الطريقة والإجراءات :
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي �أالرتباطي املقارن
للتعرف �إلى م�ستوى الو�صمة االجتماعية وم�ستوى
التوافق الأ�سري لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون
من وجهتي نظر الآباء والأمهات والعالقة بينهما،
وذلك ملنا�سبته وطبيعة هذه الدرا�سة و�أهدافها.
عينة الدرا�سة:
مت اختيار �أفراد الدرا�سة من �أ�سر �أطفال
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متالزمة داون بالطريقة املتي�سرة �أي املتوفرة
يف امل�ؤ�س�سات التي تعنى ب�أطفال متالزمة دوان،
حيث بلغ عددهن (� )133أ�سرة بواقع ()133

�أ ًبا و( )133من مدينة عمان ومدينة �إربد خالل
الف�صل الدرا�سي الثاين للعام .2015/2014كما
هو وا�ضح من جدول (:)1

جدول ( :)1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة �أ�سر �أطفال متالزمة داون وفقاً ملتغريات الدرا�سة.
الن�سبة املئوية
التكرار
م�ستويات املتغري
املتغري
27.1
36
�أربعون �سنة ف�أقل
عمر
37.6
50
من  41وحتى � 49سنة
35.3
47
خم�سون �سنة ف�أكرث
الأم
100.0
133
الكلي
15.8
21
خم�سة �سنوات ف�أقل
30.8
41
من  6وحتى � 10سنوات
عمر
39.8
53
من � 11سنة وحتى � 15سنة
الطفل
13.5
18
من � 16سنة ف�أكرث
100.0
133
الكلي

�أداتا الدرا�سة:
�أ ّو ًال� .أداة الو�صمة االجتماعية لدى �أ�سر
متالزمة داون :مت تطوير مقيا�س الو�صمة
االجتماعية ،بعد الإطالع على الأدب النظري
للو�صمة االجتماعية ،حيث مت الرجوع ملقيا�س
الو�صمة االجتماعية حل�سون ( .)2013مت �أعاده
�صياغة فقرات املقيا�س ،حيث مت التو�صل ملقيا�س
مكون من ( )23فقرة ،يف �صورته الأولية .للتحقق
من ال�صدق الظاهري للمقيا�س و�أبعاده ،مت عر�ض
املقيا�س على جمموعة من املحكمني من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال الإر�شاد النف�سي،
وعلم النف�س الرتبوي ،والرتبية اخلا�صة ،واملناهج
يف جامعة الريموك .وكان املعيار الذي مت اعتماده
يف قبول الفقرات �أو ا�ستبعادها ،هو ح�صول الفقرة
الواحدة على ن�سبة موافقة ( )%80من املحكمني
للإبقاء عليها .وبذلك �أ�صبح عدد فقرات املقيا�س
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يف �صورتها النهائية بعد التحكيم ( )22فقرة،
موزعة على ثالثة �أبعاد :البعد النف�سي ،والبعد
االجتماعي ،والبعد التمييزي .وبهدف التحقق
من �صدق البناء .ثم مت تطبيق مقيا�س الو�صمة
االجتماعية على عينة ا�ستطالعية تكونت من
(� )7أ�سر من �أ�سر �أطفال متالزمة داون ،من
خارج عينة الدرا�سة امل�ستهدفة ،وذلك حل�ساب
معامالت ارتباط بري�سون بني فقرات الأداة وبني
�أداة الدرا�سة والأبعاد التي تتبع لها .حيث �أن قيم
معامالت ارتباط فقرات البعد النف�سي قد تراوحت
بني ( )0.80-0.43مع بعدها ،وبني (-0.25
 )0.77مع الكلي للأداة .يالحظ من القيم �سالفة
الذكر اخلا�صة ب�صدق البناء؛ �أن معامل ارتباط كل
فقرة من فقرات �أداة الدرا�سة مع (�أداة الدرا�سة
و�أبعادها) مل يقل عن معيار ()0.25؛ مما ي�شري
�إلى جودة بناء فقرات �أداة الدرا�سة الأولى كما هو
وا�ضح من جدول (:)2
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جدول ( :)2قيم معامالت ثبات االت�ساق الداخلي والإعادة لأداة الدرا�سة الأولى و�أبعادها.
ثبات
ثبات الإعادة عدد الفقرات
املقيا�س و�أبعاده
االت�ساق الداخلي
14
0.79
0.90
الزوج/الزوجة
10
0.88
0.71
الأبناء/الأبناء
10
0.85
0.83
الزوجان/الأبناء
7
0.93
0.85
الأ�سرة/املحيط االجتماعي
41
0.83
0.93
الكلي للمقيا�س

ثاني ًا� .أداة التوافق الأ�سري لدى �أ�سر �أطفال
متالزمة داون :مت تطوير مقيا�س التوافق الأ�سري،
بعد الإطالع على الأدب النظري والدرا�سات
ال�سابقة التي تناولت التوافق الأ�سري (العنزي،
.)2012ولأغرا�ض التحقق من ثبات االت�ساق
الداخلي لأداة الدرا�سة الأولى و�أبعادها؛ فقد
مت ح�سابه با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا
 Cronbach’s Alphaعلى بيانات التطبيق الأول
للعينة اال�ستطالعية .حيث مت �إعادة التطبيق على
العينة اال�ستطالعية �سالفة الذكر بطريقة االختبار
و�إعادته  Test-Retestبفا�صل زمني مقداره
�أ�سبوعان بني التطبيقني الأول والثاين ،حيث مت
ح�سابه با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون بني
التطبيقني الأول والثاين على العينة اال�ستطالعية.
حيث بلغت قيمة معامالت ثبات االت�ساق الداخلي
( )0.93ولأبعادها تراوحت بني (،)0.90-0.79
يف حني �أن ثبات الإعادة لأداة الدرا�سة قد بلغت
قيمته ( )0.84ولأبعادها تراوحت بني (-0.82
 .)0.89للتحقق من ال�صدق الظاهري ملقيا�س
التوافق الأ�سري و�أبعاده ،مت عر�ض املقيا�س
ب�صورته الأولية على جمموعة من املحكمني من
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف �أبعاد الإر�شاد
النف�سي وعلم النف�س الرتبوي والرتبية اخلا�صة
والقيا�س والتقومي واملناهج يف جامعة الريموك.
حيث كان املعيار الذي مت اعتماده يف قبول الفقرات
والأبعاد �أو ا�ستبعادها �أو دجمها ،هو ح�صول الفقرة
الواحدة على ن�سبة موافقة ( )%80من املحكمني
للإبقاء عليها ،وبذلك �أ�صبح عدد فقرات املقيا�س
بعد التحكيم ( )41فقرة ب�صورته النهائية ،موزعة
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على �أربعة �أبعاد ،التوافق الزوجي ،توافق الأبناء،
توافق الزوجني/والأبناء  ،توافق الأ�سرة/واملحيط
االجتماعي.
مت تطبيق �أداة الدرا�سة الثانية على عينة
ا�ستطالعية تكونت من (� )7أ�سر �أطفال متالزمة
داون من خارج عينة الدرا�سة امل�ستهدفة ،وذلك
حل�ساب معامالت ارتباط بري�سون بني فقرات
الأداة وبني �أداة الدرا�سة الثانية والأبعاد التي تتبع
لها .تراوحت قيم معامالت ارتباط فقرات بعد
توافق الزوج/الزوجة قد تراوحت بني (-0.47
 )0.80مع بعدها ،وبني ( )0.74-0.43مع الكلي
للأداة .يالحظ من القيم �سالفة الذكر اخلا�صة
ب�صدق البناء؛ �أن معامل ارتباط كل فقرة من
فقرات �أداة الدرا�سة مع �أداة الدرا�سة و�أبعادها مل
يقل عن معيار ()0.20؛ مما ي�شري �إلى جودة بناء
فقرات �أداة الدرا�سة الأولى .
ولأغرا�ض التحقق من ثبات االت�ساق الداخلي
لأداة الدرا�سة الثانية و�أبعادها؛ فقد مت ح�سابه
با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا Cronbach’s Alpha
على بيانات التطبيق الأول للعينة اال�ستطالعية،
ولأغرا�ض التحقق من ثبات الإعادة لأداة
الدرا�سة و�أبعادها؛ فقد مت �إعادة التطبيق على
العينة اال�ستطالعية بطريقة االختبار و�إعادته
 Test-Retestبفا�صل زمني مقداره �أ�سبوعان
بني التطبيقني الأول والثاين ،حيث مت ح�سابه
با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون بني التطبيقني
الأول والثاين على العينة اال�ستطالعية .حيث تبني
�أن ثبات االت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة قد بلغت
قيمته ( )0.93ولأبعادها تراوحت بني (-0.71
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 ،)0.90يف حني �أن ثبات الإعادة لأداة الدرا�سة
قد بلغت قيمته ( )0.83ولأبعادها تراوحت بني

( .)0.93-0.79كما هو وا�ضح من جدول (:)3

جدول (  :) 3قيم معامالت ثبات االت�ساق الداخلي والإعادة لأداة الدرا�سة الثانية و�أبعادها
ثبات
عدد الفقرات
ثبات الإعادة
املقيا�س و�أبعاده
االت�ساق الداخلي
14
0.79
0.90
الزوج/الزوجة
10
0.88
0.71
الأبناء/الأبناء
10
0.85
0.83
الزوجان/الأبناء
7
0.93
0.85
الأ�سرة/املحيط االجتماعي
41
0.83
0.93
الكلي للمقيا�س

مت اعتماد النموذج الإح�صائي ذي التدريج املطلق
بهدف �إطالق الأحكام على املتو�سطات احل�سابية
م�ستوى التوافق الأ�سري
مرتفع
متو�سط
منخف�ض

�إجراءات الدرا�سة:
�إعداد �أداتي الدرا�سة ب�صورتيهما الأولية،
وهما مقيا�س الو�صمة االجتماعية ومقيا�س
التوافق الأ�سري وذلك بعد الإطالع على الأدب
النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع
الدرا�سة .ثم احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة من
عمادة كلية الرتبية يف جامعة الريموك �إلى وزارة
التنمية االجتماعية .ثم مت توجيه كتاب من املراكز
واجلمعيات التابعة �إلى الوزارة يف �إقليم الو�سط
و�إقليم ال�شمال.كذلك مت التحقق من ال�صدق
الظاهري لأداتي الدرا�سة ،وتطبيقهما على عينة
ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة امل�ستهدفة
بهدف التحقق من دالالت ال�صدق والثبات لهما،
و�إخراجهما يف �صورتهما النهائية.
ثم مت توزيع �أداتي الدرا�سة على �أفراد عينة
الدرا�سة ممن وافقوا على امل�شاركة بالدرا�سة،
مع التو�ضيح للمفحو�صني ب�أهمية البحث و�أهدافه
وكيفية الإجابة على الأداتني ،ومع الت�أكيد على �أن
الإجابة لن ت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث العلمي،
و�إنها �ستعامل معاملة �سرية تامة.
http://journals.uob.edu.bh

اخلا�صة ب�أداتي الدرا�سة و�أبعادهما وفقرات
�أبعادهما ،وذلك على النحو الآتي:
فئة املتو�سطات احل�سابية
�أكرب من 3.49
3.49 – 2.50
�أقل من 2050

مت جمع ( )266ا�ستبانة من �أ�صل ()300
ا�ستبانة مت توزيعها .وبعد ذلك مت الت�أكد من اكتمال
ال�شروط فيها لأغرا�ض التحليل الإح�صائي ،من
حيث الإجابة على جميع الفقرات ،وتعبئة املعلومات
العامة ،ومت ا�ستبعاد ( )34ا�ستبانة مل تكتمل
ال�شروط فيها ،وبذلك �أ�صبحت عينة الدرا�سة
الفعلية مكونة من (� )133أ�سرة.
متغريات الدرا�سة:
املتغريات امل�ستقلة؛ وهي� :أفراد الأ�سرة (الأم،
الأب ،الأبناء).
املتغريات التابعة؛ وهي :الو�صمة االجتماعية
و�أبعادها لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون .التوافق
الأ�سري و�أبعاده لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون.
املعاجلات الإح�صائية:
متت املعاجلات الإح�صائية للبيانات يف هذه
الدرا�سة با�ستخدام برنامج الرزمة الإح�صائية
للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوذلك كما هو وا�ضح
يف نتائج �أ�سئلة الدرا�سة.
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النتائج :
ال�س�ؤال الأول« :ما م�ستوى انت�شار الو�صمة
االجتماعية لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون؟».

فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية للو�صمة االجتماعية و�أبعادها لدى �أ�سر
�أطفال متالزمة داون ،مع مراعاة ترتيب الأبعاد
تنازل ًيا ،وذلك كما يف اجلدول (.)4

يالحظ من اجلدول (� ،)4أن م�ستوى الو�صمة
دي �أطفال متالزمة داون
االجتماعية لدى وا ِل ّ
ً
(متو�سطا) وف ًقا للمعيار املذكور  ،حيث
قد كان
جاءت �أبعاد الو�صمة االجتماعية لديهما وفقاً
للرتتيب الآتي :البعد التمييزي يف املرتبة الأولى
�ضمن م�ستوى (متو�سط) ٍّ
لكل منهما ،تاله البعد
االجتماعي يف املرتبة الثانية �ضمن م�ستوى
(متو�سط) ٍّ
لكل منهما ،و�أخ ًريا؛ تاله البعد النف�سي

يف املرتبة الثالثة �ضمن م�ستوى (منخف�ض) للآباء,
و�ضمن م�ستوى (متو�سط) للأمهات.
ال�س�ؤال الثاين“ :ما م�ستوى التوافق الأ�سري
لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون؟” .فقد مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
للتوافق الأ�سري و�أبعاده لدى �أ�سر �أطفال متالزمة
داون ،مع مراعاة ترتيب الأبعاد تنازل ًيا ،وذلك كما
يف اجلدول (.)5

جدول ( :)4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للو�صمة االجتماعية لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون مرتبة
تنازل ًيا.
الو�صمة االجتماعية من وجهة نظر الوالدين:
الأم
الأب
رقم املقيا�س
املتو�سط االنحراف
املتو�سط االنحراف
امل�ستوى
الرتبة
امل�ستوى
البعد و�أبعاده الرتبة
احل�سابي املعياري
احل�سابي املعياري
 0.79متو�سط
2.50
3
 0.76منخف�ض
2.47
3
النف�سي
1
 0.82متو�سط
2.61
2
 0.76متو�سط
2.65
 2االجتماعي 2
 0.54متو�سط
3.38
1
 0.65متو�سط
3.46
1
التمييزي
3
 0.62متو�سط
2.82
 0.64متو�سط
2.85
الكلي للمقيا�س

جدول ( :)5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للتوافق الأ�سري و�أبعاده لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون مرتبة
تنازل ًيا.
الأب
الرتبة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3

الزوج/
1
الزوجة
 2الأبناء/الأبناء 4
الزوجان/
2
3
الأبناء
الأ�سرة/
1
4
املحيط
الكلي للمقيا�س

الأم
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

الرتبة

رقم
البعد

املقيا�س
و�أبعاده

الوالدين

3.81

0.65

مرتفع

2

3.76

0.62

مرتفع

3.46

0.53

متو�سط

4

3.37

0.58

متو�سط

3.86

0.63

مرتفع

3

3.74

0.62

مرتفع

4.08

0.65

مرتفع

1

3.93

0.70

مرتفع

3.78

0.52

مرتفع

3.69

0.53

مرتفع
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يالحظ من اجلدول (� ،)5أن م�ستوى التوافق
الأ�سري لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون قد
كان (مرتف ًعا) وف ًقا للمعيار املذكور يف الف�صل
الثالث ،حيث جاءت �أبعاد التوافق الأ�سري لديهما
على النحو الآتي� (:أ) لدى الآباء :بعد الأ�سرة/
املحيط االجتماعي يف املرتبة الأولى �ضمن م�ستوى
(مرتفع) ،تاله بعد الزوجان/الأبناء يف املرتبة
الثانية �ضمن م�ستوى (مرتفع) ،تاله بعد الزوج/
الزوجة يف املرتبة الثالثة �ضمن م�ستوى (مرتفع)،
تاله بعد الأبناء/الأبناء يف املرتبة الرابعة �ضمن
م�ستوى (متو�سط)( .ب) لدى الأمهات :بعد
الأ�سرة /املحيط االجتماعي يف املرتبة الأولى
�ضمن م�ستوى (مرتفع) ،تاله بعد الزوج/الزوجة

يف املرتبة الثانية �ضمن م�ستوى (مرتفع) ،تاله بعد
الزوجان/الأبناء يف املرتبة الثالثة �ضمن م�ستوى
(مرتفع) ،تاله بعد الأبناء/الأبناء يف املرتبة
الرابعة �ضمن م�ستوى (متو�سط).
ال�س�ؤال الثالث :هل توجد عالقة ارتباطيه
دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة ()0.05=α
بني الو�صمة االجتماعية والتوافق الأ�سري
لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون؟” .فقد مت
ح�ساب معامالت ارتباط بري�سون بني الو�صمة
االجتماعية و�أبعادها من جهة والتوافق الأ�سري
و�أبعاده من جهة �أخرى من وجهة نظر �آباء
�أطفال متالزمة داون ،وذلك كما يف اجلدول (.)6

جدول ( :)6قيم معامالت االرتباط بني الو�صمة االجتماعية و�أبعادها من جهة والتوافق الأ�سري و�أبعاده من جهة
�أخرى من وجهة نظر �آباء �أطفال متالزمة داون.
العالقة
بني:
التوافق الأ�سري من وجهة نظر الأب

الزوج/
الزوجة
الأبناء/
الأبناء
الزوجان/
الأبناء
الأ�سرة /املحيط
االجتماعي
الكلي
للمقيا�س

الإح�صائي
النف�سي
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية

يالحظ من اجلدول (� ،)6أن كافة العالقات بني
الو�صمة االجتماعية و�أبعادها من جهة والتوافق
الأ�سري و�أبعاده من جهة �أخرى من وجهة نظر �آباء
�أطفال متالزمة داون قد كانت عك�سية (�سالبة)
االجتاه .مت ح�ساب معامالت ارتباط بري�سون بني
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الو�صمة االجتماعية من وجهة نظر الأب
الكلي
االجتماعي التمييزي
للمقيا�س
0.390.250.380.390.00
0.00
0.00
0.00
0.260.190.250.260.00
0.03
0.00
0.00
0.210.150.160.240.02
0.08
0.06
0.01
0.380.240.370.370.00
0.01
0.00
0.00
0.370.250.350.380.00
0.00
0.00
0.00

الو�صمة االجتماعية و�أبعادها من وجهة نظر الأب
والتوافق الأ�سري و�أبعاده من وجهة نظر الأم لدى
�أ�سر �أطفال متالزمة داون ،وذلك كما يف اجلدول
(.)7
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جدول ( :)7قيم معامالت االرتباط بني الو�صمة االجتماعية و�أبعادها من وجهة نظر الأب والتوافق الأ�سري و�أبعاده
من وجهة نظر الأم لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون.
العالقة بني:

التوافق الأ�سري من وجهة نظر الأم

الزوج/
الزوجة
الأبناء/
الأبناء
الزوجان/
الأبناء
الأ�سرة /املحيط
االجتماعي
الكلي
للمقيا�س

الإح�صائي

الو�صمة االجتماعية من وجهة نظر الأب

النف�سي
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية

االجتماعي التمييزي
0.370.00
0.250.00
0.410.00
0.330.00
0.400.00

يالحظ من اجلدول (� ،)7أن كافة العالقات
بني الو�صمة االجتماعية و�أبعادها من وجهة نظر
الأب والتوافق الأ�سري و�أبعاده من وجهة نظر الأم
لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون قد كانت عك�سية
(�سالبة) االجتاه .وكذلك فقد مت ح�ساب معامالت

0.340.00
0.190.03
0.310.00
0.360.00
0.350.00

الكلي
للمقيا�س
0.240.00
0.150.09
0.140.12
0.300.00
0.240.01

0.370.00
0.230.01
0.330.00
0.380.00
0.380.00

ارتباط بري�سون بني الو�صمة االجتماعية و�أبعادها
من جهة والتوافق الأ�سري و�أبعاده من جهة �أخرى
من وجهة نظر �أمهات �أطفال متالزمة داون ،وذلك
كما يف اجلدول (.)8

التوافق الأ�سري من وجهة نظر الأم

جدول ( :)8قيم معامالت االرتباط بني الو�صمة االجتماعية و�أبعادها من جهة والتوافق الأ�سري و�أبعاده من جهة
�أخرى من وجهة نظر �أمهات �أطفال متالزمة داون.
الو�صمة االجتماعية من وجهة نظر الأم
الإح�صائي
العالقة
الكلي
التمييزي
االجتماعي
بني:
النف�سي
للمقيا�س
0.470.310.310.57معامل االرتباط
الزوج/
0.00
0.00
0.00
الداللة الإح�صائية 0.00
الزوجة
0.300.190.200.37معامل االرتباط
الأبناء/
0.00
0.03
0.02
الداللة الإح�صائية 0.00
الأبناء
0.390.220.280.48معامل االرتباط
الزوجان/
0.00
0.01
0.00
الداللة الإح�صائية 0.00
الأبناء
0.540.270.470.59الأ�سرة/املحيط معامل االرتباط
0.00
0.00
0.00
الداللة الإح�صائية 0.00
االجتماعي
0.500.290.360.59معامل االرتباط
الكلي
0.00
0.00
0.00
الداللة الإح�صائية 0.00
للمقيا�س
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يالحظ من اجلدول (� ،)8أن كافة العالقات بني
الو�صمة االجتماعية و�أبعادها من جهة والتوافق
الأ�سري و�أبعاده من جهة �أخرى من وجهة نظر
�أمهات �أطفال متالزمة داون قد كانت عك�سية
(�سالبة) االجتاه ،حيث ُ�ص ِّنفت قوة العالقات

وف ًقا ملعيار ( .)Hinkle, Wiersma, Jurs; 1988ثم
مت ح�ساب معامالت ارتباط بري�سون بني الو�صمة
االجتماعية و�أبعادها من وجهة نظر الأم والتوافق
الأ�سري و�أبعاده من وجهة نظر الأب لدى �أ�سر
�أطفال متالزمة داون .وذلك كما يف اجلدول (.)9

التوافق الأ�سري من وجهة نظر الأب

جدول ( :)9قيم معامالت االرتباط بني الو�صمة االجتماعية و�أبعادها من وجهة نظر الأم والتوافق الأ�سري و�أبعاده
من وجهة نظر الأب لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون.
الو�صمة االجتماعية من وجهة نظر الأم
الإح�صائي
الكلي
العالقة بني:
التمييزي
االجتماعي
النف�سي
للمقيا�س
0.270.110.250.28معامل االرتباط
الزوج/
0.00
0.20
0.00
0.00
الداللة الإح�صائية
الزوجة
0.240.200.130.30معامل االرتباط
الأبناء/
0.01
0.02
0.15
0.00
الداللة الإح�صائية
الأبناء
0.150.090.140.13معامل االرتباط
الزوجان/
0.09
0.32
0.10
0.12
الداللة الإح�صائية
الأبناء
0.370.150.400.34الأ�سرة/املحيط معامل االرتباط
0.00
0.09
0.00
0.00
الداللة الإح�صائية
االجتماعي
0.300.150.270.31معامل االرتباط
الكلي للمقيا�س
0.00
0.08
0.00
0.00
الداللة الإح�صائية

يالحظ من اجلدول (� ،)9أن كافة العالقات بني
الو�صمة االجتماعية و�أبعادها من وجهة نظر الأم
والتوافق الأ�سري و�أبعاده من وجهة نظر الأب
لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون قد كانت عك�سية
(�سالبة) االجتاه.
مناق�شة النتائج:
�أ�شارت النتائج �إلى �أن م�ستوى الو�صمة
دي �أطفال متالزمة داون انه
االجتماعية لدى وا ِل ّ
ً
(متو�سطا) .وميكن عزو هذه النتيجة �إلى
كان
الن�سق االجتماعي يف املجتمع الأردين من حيث �أن
العديد من الأ�سر ال تزال تعي�ش �ضمن نظام الأ�سر
املمتدة والتوا�صل االجتماعي املناف�س بني الأقرباء
واجلريان يف املجتمع ي�ؤثر على انت�شار الو�صمة
االجتماعية ،حيث تتزايد ال�ضغوط النف�سية
واالجتماعية على الأ�سرة ب�سبب وجود طفل معاق
لدى هذه الأ�سر .وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة
فولك ( . )Fulk, 2014ميكن القول �أن النتائج ت�ؤكد
http://journals.uob.edu.bh

�أثر وجود و�صمة اجتماعية لدى الأ�سر التي لديها
طفل معاق ,مما يجعل هذه الأ�سر �أكرث عر�ضة
لل�ضغوط النف�سية واالجتماعية من �أ�سر الأطفال
العاديني.
�إن م�ستوى التوافق الأ�سري لدى �أ�سر �أطفال
متالزمة داون قد كان (مرتف ًعا) ،حيث جاءت
�أبعاد التوافق الأ�سري لديهما ،بعد الأ�سرة/
املحيط االجتماعي يف املرتبة الأولى �ضمن م�ستوى
(مرتفع) ،تاله بعد الزوجان/الأبناء يف املرتبة
الثانية �ضمن م�ستوى (مرتفع) ،تاله بعد الزوج/
الزوجة يف املرتبة الثالثة �ضمن م�ستوى (مرتفع)،
تاله بعد الأبناء/الأبناء يف املرتبة الرابعة �ضمن
م�ستوى (متو�سط) .وقد تعزى هذه النتيجة �إلى
العوامل التي ت�ؤثر على التوافق الأ�سري مثل :العامل
العاطفي والذي يظهر يف العواطف وامل�شاعر بني
�أفراد الأ�سرة ,والعوامل ال�شخ�صية والتي ت�شري
�إلى التفاهم واالتفاق والتكيف يف جميع العالقات
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املتبادلة ,والعوامل االجتماعية وت�شتمل على مدى
امل�شاركة بني الأقارب واجلريان باحلياة الأ�سرية,
والعوامل االقت�صادية .حيث تلعب دورا يف التوافق
الأ�سري من خالل ت�أمني احلاجات الأ�سرية و�ش�ؤون
املنزل ,والعامل الديني بحيث تتمتع الأ�سرة بالقيم
والف�ضائل الروحية والدينية.
بينت النتائج بان كافة العالقات بني الو�صمة
االجتماعية و�أبعادها من وجهة نظر الأم والتوافق
الأ�سري و�أبعاده من وجهة نظر الأب لدى �أ�سر �أطفال
متالزمة داون قد كانت دالة �إح�صائيا عك�سية
االجتاه( �سالبة) .وميكن تف�سري هذه النتيجة على
انه من الطبيعي كلما زادت الو�صمة االجتماعية
لدى �أ�سر �أطفال متالزمة داون ينخف�ض م�ستوى
التوافق الأ�سري .حيث �أن الطريقة التي يتعامل بها
املجتمع مع الأفراد ذوي الإعاقة و�أ�سرهم ,تعترب
عام ًال مهم يف تكيفيهم وتفاعلهم مع الآخرين.
الن الأ�سر التي لديها طفل معاق تكون عر�ضة �أكرث
لل�ضغوطات من الأ�سر التي لديها �أطفال �أ�سوياء.
حيث �أن تربية الأطفال املعاقني تعد �أكرث �صعوبة
و�أكرث م�شقة الن الأ�سرة التي لديها �أبناء معاقني
تواجهها م�شاكل ,وتت�صدى لتحديات �إ�ضافية عند
مواجهتها لباقي الأ�سر .فالإعاقة غالب ًا ما تنطوي
على �صعوبات نف�سية ومادية وطبية واجتماعية
وتربوية.
وتتفق النتيجة درا�سة عبداهلل ( )2006والتي
ت�شري �إلى وجود طفل معاق يف حياة الأ�سرة ي�سبب
قلق وتوتر م�ستمر ,و�أن هذا التوتر ي�ؤثر �سلب ًا يف
الكثري من الأحيان على اتزانها العاطفي وقدرتها
على التكيف مع التحديات ,مما ي�سبب لهم �شعور ًا
بالك�آبة.
التو�صيات :يف �ضوء ما تو�صلت �أليه الدرا�سة من
نتائج يو�صي مبا يلي:
 بت�شجيع الباحثني ب�إجراء العديد من الدرا�ساتالتي تتناول مو�ضوعات الو�صمة االجتماعية،
التوافق الأ�سري وال�صحة النف�سية جلميع
الإعاقات ب�شكل عام ومتالزمة داون ب�شكل
http://journals.uob.edu.bh
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خا�ص يف املجتمع الأردين والبحث يف جمال
تطوير اخلدمات املقدمة لهم مل�ساعدتهم على
التكيف و التوافق الأ�سري.
 العمل على تقدمي خدمات الإر�شاد والتوجيهوخدمات الت�أهيل للآباء والأمهات ذوي متالزمة
وخ�صو�صا ,وتقدمي
داون وجلميع �أفراد الأ�سرة
ً
الدعم االجتماعي وم�ساندتهم.
 �ضرورة االهتمام ب�إقامة برامج وندوات خا�صةلتزويد �أ�سر �أطفال متالزمة داون بطرق
التعاي�ش والتكيف مع الإعاقة.
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