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Abstract
The purpose of the current study is to reveal the personality
traits for a sample of both normal and abnormal individuals (DS). In
addition to find the difference between the two groups using the
aspects of the features. To achieve this goal the researcher used
random samples consisting of (96).children, (48) are Down
syndrome (48) are normal from Khartoum, Aljazeera, White Nile
states, for the year 2007/2008.For revealing the personality aspects,
Rucalv scale was used (Rucalv, 1991) but the researcher used the
scale used in the Jordanian environment (BaniYounis and Abu Jadi,
2007) which is approved in this study. This scale has a
psychometrics appropriates in its original form, upgraded form and
the current form which is convenient in this study. To analyze the
information in the study, the percentages, the frequencies and mean
standard deviations of the responses for the sample of the study were
calculated. Also ANOVA and SHIVA comparisons, the analysis of
gradual discriminatory, and correlation coefficients, were used to
investigate the indications of statistics. The study results:. In the
personal traits performance in the psychomotor mental and
commotion, three levels appeared (low, medium, high) and it has
distributed different percentage and varied on the all sample (normal
and abnormal). There significant differences between all the samples
(normal and abnormal) in the personal attribute and levels. There
were significant differences between the members of the samples
(normal and abnormal) at all levels. Presence of three features of
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personal attributes, manly: an activity in the performance of mental
and emotional features in interactive performance, and flexibility in
mental performance with a clear predictive capability with a subtotal
as interpreted by the discrepancy between patients and decency
(35%). The presence of three features of personal attributes, mainly:
a frequency response in interactive performance, and feature the pace
of response in the performance of mental, emotional performance,
interpreted the combination (14%) of the difference between the
three categories of disorders. Recommendation, suggestions and
references are cited at the end of the research.
ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة لمكشف عن سمات الشخصية لدى عينة من األفراد المصابين

وغير المصابين بمتبلزمة داون ،وايجاد الفروق بينيم تبعاً لمسمات ،وتحديد القدرة التنبؤية
ليذه السمات في الفئتين .ولتحقيق ذلك ،تم اختيار عينة عشوائية ،بمغت ( )69فرداً ،منيم

( )14مصاباً بمتبلزمة داون ،و( )14غير مصابين بيا من والية الخرطوم والجزيرة والنيل
األبيض لمعام الدراسي  .1114/1112ولمكشف عن سمات الشخصية ،تم استخدام مقياس

أعده ) ،(Rucalov, 1991وعمل عمى تطويره لمبيئة األردنية (بني
سمات الشخصية الذي ّ
يونس وأبو جدي ،)1112 ،والمعتمد في ىذه الدراسة ،وىو يتمتع بخصائص سيكومترية
مناسبة في صورتو األصمية ،وقد قامت الباحثة بتكييفو عمى المصابين بمتبلزمة داون.

ولتحميل نتائج الدراسة ،تم استخراج النسب المئوية ،والتك اررات ،والمتوسطات الحسابية،

واالنحرافات المعيارية ،الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات أداة الدراسة ،كما تم
استخراج تحميل التباين األحادي ،واختبار شيفيو ( )SHIVAلممقارنات البعدية ،والتحميل
التمييزي المتدرج ،ومعامل االرتباط التشابكي ،لمتحقق من الدالالت اإلحصائية .وقد
توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:إن سمات الشخصية في األداء الحسحركي ،والعقمي،
والتواصمي ،وبمستوياتيا الثبلثة (المنخفض ،والمتوسط ،والمرتفع) توزعت بنسب مئوية

مختمفة ومتباينة عمى أفراد العينة ككل (المعاقين وغير المعاقين) .وجود فروق دالة

إحصائياً بين أفراد العينة ككل (المعاقين وغير المعاقين) في كافة سمات الشخصية وبكل
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مستوياتيا .وجود فروق دالة إحصائياً بين أفراد عينة المعاقين في كافة سمات الشخصية
وبكل مستوياتيا .وجود ثبلث سمات من سمات الشخصية ،وىي :سمة النشاط في األداء

العقمي ،وسمة االنفعالية في األداء التواصمي ،وسمة المرونة في األداء العقمي ،ليا قدرة
تنبؤية واضحة ،حيث بمغ مجموع ما فسرتو مجتمعةً معاً من التباين بين حاالت المعاقين

وغير المعاقين( .)٪43وجود ثبلث سمات من سمات الشخصية ،ىي :سمة وتيرة

االستجابة في األداء التواصمي ،وسمة وتيرة االستجابة في األداء العقمي ،وسمة االنفعالية

في األداء العقمي ،فسرت مجتمعة ( )٪41من التباين بين الفئتين .ختم البحث بالتوصيات

والمقترحات والمراجع.

تمهيد:

ُيعد مفيوم الشخصية من المفاىيم النفسية اليامة التي حظيت باىتمام الفبلسفة
والمفكرين من مختمف ميادين المعرفة .وتعود االىتمامات لوصف ىذا المفيوم إلى

الحضارة اليونانية القديمة ،حيث إن أصل المفيوم يعود إلى كممة يونانية مكونة من
مقطعين ىما )Perso&nare( :أي عبر الصوت (كمال )4664،لقد ظيرت نظريات
عديدة تناولت وصف وتفسير الشخصية وتصنيفيا ،ومن بينيا تصنيفات كاتل ،وجمفورد

لمسمات كما في وردت في باظة ( ،)4662وصنف كاتل السمات من حيث الشمولية إلى
سمات مصدرية ،وسمات سطحية ،ومن حيث العمومية إلى سمات عامة ،وسمات فريدة،
أما من حيث النوعية ،فقد صنفيا إلى سمات معرفية ،وسمات وجدانية ،وسمات مزاجية.
وأما جمفورد ،فقد صنف سمات الشخصية إلى سمات مورفولوجية ،وسمات فيسيولوجية،

وأخرى سيكولوجية .إن السمات المعتمدة في ىذه الدراسة،تنسجم مع تصنيفات كاتل
وجمفورد ،حيث إنيا تعبر عن سمات مورفولوجية ،وفيسيولوجية ،وسيكولوجية ،كما أنيا

تنتمي إلى فئة السمات المزاجية ،والتي تتمثل باإليقاع ،والشكل ،والمثابرة ،وىي ما تعرف
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بالسمات السموكية المتعمقة بجوانب تكوينية لبلستجابة ،كالسرعة ،أو الطاقة ،أو االستجابة

االنفعالية (باظة4662 ،م).1

مشكمة الدراسة:
تتمثل مشكمة الدراسة في اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
 .4ما توزيع سمات الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة المصابين بمتبلزمة داون وغير
المصابين بيا؟

 .1ىل توجد فروق دالة إحصائياً في سمات الشخصية بين أفراد عينة الدراسة
المصابين بمتبلزمة داون وغير المصابين؟

 .4ما سمات الشخصية التي تميز بين أفراد عينة الدراسة المصابين بمتبلزمة داون
وغير المصابين؟

أهمية الدراسة:

تنبثق أىمية الدراسة من اآلتي:

 .4أىمية المتغيرات المبحوثة وحسب عمم الباحثة انو ليس ىناك بحث تناول سمات
الشخصية لدى المصابين بمتبلزمة داون في السودان.وعميو ،يبدو وفي حدود عمم
الباحث ،بأن ىذه الدراسة ،ىي الدراسة األولى من نوعيا.

 .1إن ىذه الدراسة قد تقدم خدمة لمباحثين والميتمين في التربية الخاصة وفي
الممارسة اإلكمينيكية بما تقدمو من معمومات عن سمات الشخصية المميزة

1

باظة ،عمر الجوالنى /دراسات حول الشخصية العربية ،مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية ،القاىرة،

4662م.
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لممصابين بمتبلزمة داون ،لمعمل عمى إعداد بروفيل 1شمولي يتضمن كافة

الجوانب المميزة لممصابين.

 .4إن الدراسة يمكن أن تكون مؤش اًر وحاف اًز إلى دراسات أخرى مستقبمية معمقة
وشاممة لبحث جوانب أخرى لدى المصابين بمتبلزمة.

أهداف الدراسة:

ىدفت الدراسة الحالية إلى اآلتي:
 .4التعرف عمى توزيع سمات الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة المصابين بمتبلزمة
داون وغير المصابين.

 .1الكشف عن الفروق في سمات الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة بين المصابين
بمتبلزمة داون وغير المصابين.

 .4التعرف عمى سمات الشخصية التي تميز أفراد عينة الدراسة المصابين بمتبلزمة
داون وغير المصابين.

فروض الدراسة:

 .4يختمف توزيع سمات الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة المصابين بمتبلزمة داون
وغير المصابين.

 .1توجد فروق دالة إحصائياً في سمات الشخصية بين المصابين بمتبلزمة داون
وغير المصابين.

 .4تختمف سمات الشخصية التي تميز بين المصابين بمتبلزمة داون وغير
المصابين.

حدود الدراسة:

الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى المصابين بمتبلزمة داون بمؤسسات
التربية الخاصة بواليات الخرطوم والجزيرة والنيل األبيض الذين تتراوح أعمارىم العقمية بين

1

المقصود بالبروفيل ىنا ىو الدليل المفتاحي التصنيفي الذي يرتب كافة الجوانب المميزه لممصابين.
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( )41-4سنوات .واألطفال غير المصابين بمتبلزمة داون بمدارس تعميم األساس التي
تتقاسم المباني نفسيا مع تمك المراكز ،والذين تتراوح أعمارىم العقمية ما بين ( )44-4سنة.

الحدود الزمانية :اقتصرت الدراسة عمى العينة المذكورة أعبله لمعام الدراسي يوليو

 1114مارس .1116

التعريفات النظرية واإلجرائية لمتغيرات الدراسة:
في ضوء مطالعة الباحثة لؤلدب السيكولوجي والدراسات السابقة ذات الصمة ،فقد
تم تحديد تمك التعريفات اعتماداً عمى ما جاء مناسباً ألىداف الدراسة ،وذلك عمى النحو

اآلتي:

سمات الشخصية ): (Personality Traits
ىي جممة من السمات يبمغ عددىا أربع سمات ثنائية القطب ،ىي :النشاط –

الخمول ،المرونة – الجمود ،وتيرة االستجابة السريعة – وتيرة االستجابة البطيئة ،االستثارة

االنفعالية – االتزان االنفعالي ،وىذه السمات يعبر عنيا في ثبلثة مواقف حياتية ،وتتمثل
في موقف األداء الحسحركي ،وموقف األداء المعرفي ،وموقف األداء التواصمي البيني،

وكل سمة من ىذه السمات األربع وفي المواقف الثبلثة ُيعبر عنيا في ثبلثة مستويات،
تتراوح ما بين (منخفض ،متوسط ،مرتفع) ) (Rucalov1991أما إجرائياً ،فيي الدرجة

التي يحصل عمييا أفراد العينة من خبلل إجابتيم عن فقرات المقياس المعتمد في ىذه

الدراسة.

متالزمة دوان:
متبلزمة داون  Down syndromeمرض خمقي ينتج بسبب خمل صبغي

(كروموسومي) يؤدي إلى تشوىات جسمية وكذالك إعاقة عقمية .ىناك تسميات شائعة ىي

المنغولية  ،البمو المنغولي.
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اإلطار النظري:

سمات الشخصية:

ُيعد مفيوم الشخصية من المفاىيم النفسية اليامة التي حظيت باىتمام الفبلسفة
والمفكرين من مختمف ميادين المعرفة .وتعود االىتمامات لوصف ىذا المفيوم إلى
الحضارة اليونانية القديمة ،حيث إن أصل المفيوم يعود إلى كممة يونانية مكونة من

مقطعين ىما ،"Personare" :أي عبر الصوت (كمال.)4644 ،

لقد ظيرت نظريات عديدة تناولت وصف وتفسير الشخصية وتصنيفيا ،ومن بينيا

تصنيفات كاتل ،وجمفورد لمسمات كما في وردت في باظة ( ،)4662وصنف كاتل السمات
من حيث الشمولية إلى سمات مصدرية ،وسمات سطحية ،ومن حيث العمومية إلى سمات

عامة ،وسمات فريدة ،أما من حيث النوعية ،صنفيا إلى سمات معرفية ،وسمات وجدانية،

وسمات مزاجية .وأما جمفورد ،فقد صنف سمات الشخصية إلى سمات مورفولوجية ،وسمات
فيسيولوجية ،وأخرى سيكولوجية .السمات المعتمدة في ىذه الدراسة ،تنسجم مع تصنيفات
كاتل وجمفورد ،حيث إنيا تعبر عن سمات مورفولوجية ،وفيسيولوجية ،وسيكولوجية ،كما

أنيا تنتمي إلى فئة السمات المزاجية ،والتي تتمثل باإليقاع ،والشكل ،والمثابرة ،وىي ما
تعرف بالسمات السموكية المتعمقة بجوانب تكوينية لبلستجابة ،كالسرعة ،أو الطاقة ،أو

االستجابة االنفعالية (باظة.)4662 ،

عميو ،فالسمة ىي نتاج حصيمة عمميات واسعة من التفاعل والتوازن في كيان

الكائن الحي بيولوجياً وبيئياً ،أي أنيا حصيمة تفاعل بين عوامل بيولوجية (وراثية،
وعصبية ،وىرمونية) من جية ،وعوامل بيئية (مادية ،واجتماعية) من جية أخرى (بني

يونس وابوجدى .)1111 ،ويتسم اإلنسان كذات فريدة بجممة من السمات تضفي عميو
خصوصية ال مثيل ليا ،سواءاً كان ىذا اإلنسان سوياً أم غير سوي ،وىذه السمات كصفات

ثابتة نسبياً موجودة لدى األسوياء وغير األسوياء كافة ،ولكن بدرجات مختمفة ،وىي قابمة

لمتقييم والتقويم معاً ،أي يمكن تعديميا ،وذلك بتعظيم الجوانب اإليجابية أو القطب اإليجابي
في كل سمة ،والتقميل من الجوانب السمبية أو القطب السمبي في كل سمة.
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واستناداً إلى ذلك ،حاولت الباحثة استخدام مجموعة من السمات ،ليا تعابير أو

مظاىر سموكية ،ومعرفية ،وانفعالية ،واجتماعية ،وىذه السمات يبمغ عددىا أربع سمات؛
ىي:

 .4النشاط أو الحيوية – الخمول.
 .1المرونة – الجمود.

 .4وتيرة االستجابة (السريعة أو االندفاعية) – وتيرة االستجابة البطيئة (التأممية).
 .1االنفعالية (االتزان االنفعالي – االستثارة االنفعالية).

وكل سمة من ىذه السمات األربع ،تظير في ثبلثة مجاالت من األداء ،ىي:
أ.األداء الحسحركي.

ب.األداء العقمي أو المعرفي.
ج.األداء التواصمي أو البينشخصي.

ولكل سمة من ىذه السمات في كل مجال من المجاالت الثبلثة ،توجد ثبلثة

مستويات ،ىي :المستوى المنخفض ،والمستوى المتوسط ،والمستوى المرتفع.

ويستدل عمى سمات الشخصية األربع من خبلل أداء الشخص الحسحركي،

والعقمي ،والتواصمي ،حيث تضفي ىذه السمات طابعاً خاصاً وفريداً ،تميز كل شخصية
عن األخرى ،وىي موجودة في كل شخصية ،ولكنيا تختمف من شخصية إلى أخرى في
مستوى وجودىا ،كما وتعد ىذه السمات بمثابة أساليب معرفية ،وسموكية ،وانفعالية ،تساعد

الفرد في التكيف مع البيئة المادية واالجتماعية المحيطة بو .وتعبر سمة النشاط وفقاً لنوع
األداء الذي يقوم بو الشخص (حسحركي ،وعقمي ،وتواصمي) عن مستوى قدرتو عمى القيام
بأداء معين بثقة واقتدار ،فالشخص النشط ىو األقدر عمى أداء أية ميمة بفاعمية ،وسرعة،

واتقان ،حيث تعكس التباين بين األفراد في مدى إقباليم عمى المخاطرة ،والمغامرة في اتخاذ
الق اررات ألداء الميمات ،فاألفراد ذوو النشاط المرتفع لدييم الرغبة في المغامرة وتحدي

المجيول لتحقيق أىدافيم ،وىم األكثر قدرةً عمى مواجية المواقف الجديدة أو غير المألوفة،
وغير التقميدية ،في حين أن األفراد ذوي النشاط المنخفض أكثر انتباىاً لممواقف ،وال
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يتسرعون في اتخاذ الق اررات حياليا ،كما أنيم أقل ميبلً لممجازفة في مواجية المواقف

الجديدة وغير المألوفة بالنسبة ليم ،وال يبدون أية رغبة في تحدي المجيول وتجريبو ،بل

يفضمون المواقف التي تتميز بالواقعية المألوفة والتقميدية .أما إجرائياً ،يعبر عن سمة

النشاط في الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص ،من خبلل اإلجابة عن المواقف ذات

الصمة بيذه السمة ،والمشار إلييا في المقياس المعتمد في ىذه الدراسة.

أما سمة المرونة في مجاالت األداء الحسحركي ،والعقمي ،والتواصمي ،فيي تعبر

عن التنوع الذي يأتي بو الفرد ،وتشير إلى درجة السيولة التي ُيقيم بيا الفرد موقفاً ما أو
وجية نظر معينة عند حل مشكمة معينة ومواجيتيا ،حيث يتصف األفراد ذوو المرونة
بقدرتيم عمى التخمص من السياق العادي لمتفكير ،واتباع نمط جديد من التفكير ،وسرعتيم

في إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار المختمفة المرتبطة بموقف ما .أما إجرائياً ،فيي
الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص من خبلل اإلجابة عن الفقرات التي تنتمي ليذه

السمة في المجاالت الثبلثة ،والواردة في المقياس المعتمد في ىذه الدراسة.

وأما سمة نمط أو وتيرة االستجابة في مجاالت األداء الحسحركي ،والعقمي،

والتواصمي ،فإنيا تعبر عن الفروق بين األفراد في السرعة والدقة ،والتروي في االستجابة

أثناء معالجتيم لممعمومات المرتبطة بالمواقف التي يتعرضون إلييا ،حيث غالباً ما يميل
األفراد ذوو االستجابة السريعة أو المرتفعة إلى االندفاع ،واالستجابة المتسرعة لممثيرات

التي يتعرضون إلييا ،مما يجعميم أكثر عرضةً الرتكاب األخطاء ،فغالباً ما يتسرعون في
أداء الميمات ،وال يدققون في جميع عناصر الموقف ،مما يتسبب في وقوعيم في أخطاء

كثيرة ،أو اتخاذ ق اررات متعجمة .أما إجرائياً ،فيي الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص من
خبلل إجابتو عن فقرات السمة الواردة في المقياس المعتمد في ىذه الدراسة.وأما سمة

االنفعالية في مجاالت األداء الثبلثة ،تعكس الفروق بين األفراد في درجة الحساسية نحو
المواقف التي يتعرضون إلييا ،حيث إن األفراد ذوي الحساسية االنفعالية المرتفعة أكثر

عرضةً الرتكاب األخطاء؛ نظ اًر النخفاض عتبة الحس االنفعالي لدييم .أما إجرائياً ،فيي
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الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص من خبلل إجابتو عن فقرات السمة الواردة في

المقياس المعتمد في ىذه الدراسة.

متالزمة داون:
متبلزمة داون ىو اضطراب خمقي ينتج عن وجود كروموسوم زائد في خبليا الجسم

(تثمث الصبغي رقم .)14وتعتبر متبلزمة داون واحدة من الظواىر الناتجة عن خمل في

الصبغيات أو المورثات .وىو يسبب درجات متفاوتة من اإلعاقة العقمية و االختبلالت

الجسدية .وتصيب متبلزمة داون واحداً من كل ( )411طفل ،عمى الرغم من أن أكثر من
نصف الحمول المصابة بتثمث صبغي ( )14ال تستمر بل تجيض .تحتوي خبليا اإلنسان

عمى ( )19صبغياً (كروموسوماً) وىي عصيات تحمل الوحدات الوراثية .نصف ىذا العدد

( )14من األم (البويضة) ،والنصف اآلخر ( )14من األب (الحيوان المنوي) .خبلل عممية
االنقسام االختزالي لمخبليا التناسمية ( البويضة أو الحيوان المنوي) يحدث خمل في انقسام

زوج الصبغ ( ،)14فتحتوي إحدى الخبليا التناسمية عمى صبغ زائد  ،فيصبح العدد بعد
التمقيح ( )12بدالً من (.)19

ينتج عن ىذا الخمل ما يسمى بمتبلزمة داون أي ظيور مجموعة من

العبلمات،عيوب في مبلمح الوجو والجسم ،وخمل في وظائف األعضاء واعاقة عقمية.
 %63من الحاالت تحدث خبلل انقسام الخبليا التناسمية ،وال يعرف السبب بشكل واضح،
ليس لموراثة في ىذه الحاالت دور ،1ويسمى التثمث الصبغي .ينتقل من أحد الوالدين كزيادة

في الصبغ ( )14أو أجزائو  ،وغالباً ال عبلمات لممرض ظاىرة عند والد المصاب

(الخطيب والحديدي4666 ،م) .نسبة حدوثيا ( )4لكل ( )211مولود تقريباً.تزداد نسبة
حدوثيا مع تقدم عمر األم خاصة بعد ( )43سنة  ،ليست ليا عبلقة بالوضع االجتماعي

أو االقتصادي.
 1الوراثة دور كبري يف هذا كما أثبتت الدراسات احلديثة.
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أعراض متبلزمة داون تتمثل في أن العينين منحرفتان ألعمى من الخارج  ،مع

انثناء في الزوايا الخارجية الرأس صغير الحجم ،مع تسطح في الجية الخمفية.الشعر ناعم
وخفيف ،واألذن صغيرة وممتصقة إلى سطح الرأس ،والفم صغير وكذالك الشفاه ،بحيث

كبير ،واألنف صغير ومسطح ،األطراف قصيرة ،واليد عريضة ،وتحوي خطاً
يظير المسان اً

عرضياً واحداً ،وارتخاء وضعف في العضبلت ،وتأخر في النمو والتطور ،وتأخر في النمو

العقمي مع صعوبات في النطق والتعمم ،وتزداد نسبة حدوث التشوىات الخمقية؛ مثل زيادة

نسبة حدوث تشوىات خمقية عمى القمب ،عيوب خمقية في األمعاء ،ويتم التشخيص بواسطة

العبلمات السريرية،الفحص الصبغي

(الكروموسومات في الخبليا).

تكون المعالجة بواسطة التشوىات الخمقية إن وجدت  ،كذلك متابعة النمو والتطور ،
ومتابعة اإلشراف الطبي ،و العبلج الطبيعي  ،ودعم برامج النطق وصعوبات التعمم

والتدريب.

ال يمكن الجزم بأن ىناك نمط موحد لشخصية المصابين بزممة داون ،ألنو أو

القول بأن أنماط سموكيم متشابية ،بل عمى العكس تماماً ،يوجد تباين في السموك
والشخصيات .ويعتبر مواليد داون في العام األول ىادئين قميمي البكاء ،ثم يتحولون مع

العمر إلى أطفال ممتمئين بالحيوية ذوي مشاكل سموكية قميمة يمكن التحكم فييا ،وغالباً ما
يكونون عاطفيين ،محبين لآلخرين بوضوح ،بشرط توفر المعاممة الحسنة والمؤثرات

التعميمية الجيدة ،ومن جانب آخر ،فإن األطفال ذوي القدرة المنخفضة عمى التواصل أو
الذين ال تتوفر ليم المؤثرات البيئية الكافية والمعاممة الحسنة ،قد يصبحون متييجين

وغاضبين ،يتسمون بالعناد عند وصوليم لممراىقة ،ومع ذلك فإن المشاكل السموكية الشديدة

كالعدوانية وحدة الطباع واإلفراط في النشاط أقل بصفة عامة .من وجودىا في حاالت
اإلعاقة العقمية األخرى ،وتأتي الوسائل المختمفة لتعديل السموك بنتائج طيبة وناجحة مع

ىؤالء األطفال ،ألن طفل داون يكون لطيفاً في أغمب األوقات مبتسماً ،ويستمتع بتسمية

اآلخرين ،وسماع الموسيقى والغناء والطرب (الخطيب ،الحديدي 4661م).

الدراسات السابقة:
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أوالً :دراسات تختص بمتبلزمة داون:

 /4أجريت ىذه الدراسة في عام 4641م في بريطانيا وأجراىا الباحثان & Allen
 Ludlowتحت عنوان (النمو االجتماعي واالستقبللي ألطفال متبلزمة داون) .وكان
اليدف منيا معرفة أىمية دور األسرة في النمو االجتماعي وقسم أفراد العينة إلى ثبلث

فئات:الفئة األولى :أطفال مودعين في مؤسسات ،الفئة الثانية :أطفال مع أسرىم مع تقديم
مساعدة وارشاد ومتابعة لؤلسرة ،الفئة الثالثة :أطفال مع األسرة دون تقديم أي مساعدة.

وقاما بوضع منيج يختص بتعميم أولئك األطفال بعض الميارات لرفع مستوى األداء العقمي

واالنفعالي والسموكي ليم .وقد أشارت النتائج إلى أن العينة الثانية كانت أحسن في

المستوى العقمي واالنفعالي والسموكي ،ثم تمييا الثالثة ،وكانت أسوأ النتائج من نصيب

العينة األولي ،مما يدلل عمى أىمية دور األسرة مع ىؤالء األطفال ،شريطة أن تكون
مرتبطة بالمختصين ،فيم أقدر عمى تحميل السموك ،واكتشاف مواطن القوة والضعف في

قدرات الطفل ،واكتشاف الصعوبات التي قد تواجيو أثناء تعمم ميارة ما.

 /1دراسة مايسة أنور المفتي 1984م جامعة عين شمس ىدفت الدراسة إلى توضيح وتقييم
أوجو الشبو واالختبلف األساسية في أداء مجموعتين من األطفال المصابين بمتبلزمة داون

واألطفال المصابين بتمف في المخ .وقد قامت بوضع منيج يتضمن قدرات عقمية ولفظية
كبير بين الصفات
وطبقت ىذا المنيج عمييم ،وقد ثبت من نتائج البحث أن ىنالك تشابياً اً

الذىنية والعقمية لؤلطفال المصابين بمتبلزمة داون ،وأن أداءىم يتميز بانخفاض في

القدرات العقمية وتبين أيضاً ميل ىؤالء األطفال لتكرار األشكال وعدم قدرتيم عمى تصور

الشكل والتركيب العام لمشكل وان كانوا يتميزون بقدرة كبيرة عمى مبلحظة التفاصيل الدقيقة

لمشكل؛ أما األطفال المصابون في المخ فيتميزون بمقدرة لفظية أكبر من مقدرة أطفال داون
ولوحظ عدم مقدرتيم عمى مبلحظة التفاصيل الدقيقة لؤلشكال.

/4أجريت ىذه الدراسة في بريطانيا في جامعة (كوينذ الند) وقام بإجرائيا الباحثان مونيكا
كوسكمي وانجي دو جونق عام 4669م وكانت الدراسة تحت عنوان (مفيوم الذات لدى
أطفال متبلزمة داون) ،واىتمت الدراسة بيذا السؤال؛ ىل األطفال المصابون بمتبلزمة
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داون الذين يتراوح عمرىم العقمي بين )1-9( ،سنوات لدييم مفيوم عن الذات يشابو أو
يخالف مفيوم الذات عند األطفال ذوي النمو العادي من العمر العقمي نفسو؟! .كما اىتمت

الدراسة بمعرفة مقدرة األميات عمى التنبؤ بالطريقة التي يستجيب بيا أطفالين المصابون

بمتبلزمة داون عن كفاءتيم الخاصة .تكونت عينة الدراسة من ( )44طفبلً من أطفال داون

( 9بنات و  41ولد) وعينة مقارنة من أطفال غير معوقين عقمياً تكونت من ( )11طفبلً
( 9بنات و 41ولد) وتراوحت األعمار العقمية لكل العينة بين ( )9-1سنوات .وقد توصمت
الدراسة إلى أنو ال توجد اختبلفات مميزة في مفيوم الذات بين أطفال متبلزمة داون في
شير وأقرانيم من األطفال أنفسيم غير المصابين
العمر العقمي من 1إلى 9سنوات ،و( )44اً
بإعاقات عقمية .كما أن الدراسة توصمت إلى وجود تأثير واضح لمنوع (ذكور  -إناث) من

مفيوم الذات.

 /1أجريت ىذه الدراسة في بريطانيا وقامت بالدراسة السيدة باكمي وفريقيا (-4642
4666م) في القسم النفسي ضمن برامج العناية التعميمية لمتبلزمة داون وقد استغرقت ىذه

الدراسة حوالي  41عاماً ،وقد ىدفت إلى معرفة التطور الذي يمكن أن يحرزه طفل متبلزمة

داون بالدمج في المدارس العادية .وقد أجريت ىذه الدراسة عمى ( )144طفبلً ،و()44

طفمة كانت أعمارىم ثبلثة سنوات ونصف ،و( )11طفبلً أعمارىم ( )3سنوات فأكثر
يدرسون بالمرحمة االبتدائية الدنيا وقد وضع ىؤالء األطفال في مجموعة تشمل مقارنة كل

واحد منيم مع قريتو من غير المعوقين بدمجيم مع أقرانيم في المدارس العادية في بريطانيا
حتى عام 4666م ،وتمت مقارنتيم بآخرين تعمموا في مدارس متخصصة لذوي االحتياجات
الخاصة ،خمصت الدراسة إلى أن التطور والتقدم الذي يحرزه أطفال داون بالدمج في

المدارس العادية أكثر إيجابية بفضل الخدمات والدعم الذي قدم ليم خبلل ( )41عاماً.

 /3دراسة ماريا سيستروفا (4666م) رئيسة قسم األطفال والمناعة بجامعة سموفاكيا،

والمستشفى التعميمي براتايسبلفا ،والتي أكدت أن الجياز المناعي عند أطفال متبلزمة داون
أضعف من أقرانيم بما يجعميم عرضة لبللتيابات التنفسية والصدرية ،و يبدون متييجين
وغاضبين ،ويتسمون بالعناد عند وصوليم لممراىقة .كما يعانون من اإلصابة بالذعر
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بالخوف من األذى ،وعدم الدفاع عن النفس ،واالستسبلم بسيولة لآلخرين ،وعدم الثبات

االنفعالي ،والشعور بتدني مفيوم الذات.

 /9أجريت ىذه الدراسة في السودان في العام 1114م قامت بيا الباحثة رقية السيد الطيب

تحت عنوان (تدريب أطفال متبلزمة داون ميارات الحياة اليومية عن طريق الموسيقي)،

وىدفت إلى إدخال الغناء والموسيقى في برامج تأىيل أطفال متبلزمة داون بالتعرف عمى
مدى استفادتيم من ذلك في تعميميم ميارات الحياة اليومية وتطوير سموكيم التوافقي.

وكانت عينة الدراسة من األطفال المصابين بمتبلزمة داون الذين تم اختيارىم عشوائياً من

عدد من معاىد التدريب الخاصة بوالية الخرطوم بمغ عددىم ( )49طفبلً وطفمة ،تتراوح

أعمارىم العقمية ما بين ( )2-1سنوات ،ونسب ذكائيم ما بين ( )31 - 49وقسمت العينة

إلى تجريبية ( 1ذكور ،و  1إناث) وضابطة ( 1ذكور ،و  1إناث) (طبق عمييم مقياس
القدرات العقمية (بينية) ،ومقياس السموك التوافقي ثم طبق عمى العينة التجريبية منيج تمت
صياغتو عمى شكل أناشيد ممحنة .أما العينة الضابطة فقط طبق عمييا المنيج دون

استخدام المحن والموسيقى ،ومن ثم أجرى عمى كل العينة قياس بعدي لمذكاء والسموك

التوافقي.خمصت الدراسة إلى أن ىناك ارتفاعاً في درجات السموك التوافقي لممجموعة التي
طبق عمييا البرنامج بواسطة الموسيقى كما ارتفع معدل النمو المغوي والحركي ليا.

 /2دراسة فادية عثمان خالد( )1111تقدير الذات لدى أطفال متبلزمة داون بمعاىد التربية
الخاصة بوالية الخرطوم وعبلقتو باالتجاىات الوالدية .استخدمت الباحثة المنيج الوصفي

تم اختيار عينة الدراسة بصورة عمدية ،وتكونت من ( )44طفبلً معاقاً عقمياً تتراوح أعمارىم

العقمية بين ( 44-2سنة) ،وتتراوح نسبة ذكائيم ما بين ( 21 – 49درجة) )42( .طفبلً
منيم من أطفال متبلزمة داون ( 41ذكور –  2إناث) )49( .طفبلً منيم من أطفال

اإلعاقات العقمية األخرى ( 41ذكور –  9إناث) قامت الباحثة باستخدام ( )4مقاييس في

ىذه الدراسة :اختبار رسم الرجل لقياس الذكاء .مقياس تقدير الذات .مقياس االتجاىات

الوالدية نحو األبناء المعوقين عقمياً .وخمصت الدراسة إلى أن تقدير الذات لدى األطفال

المصابين بمتبلزمة داون يتسم بالحيادية .توجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بين
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تقدير الذات لدى أطفال متبلزمة داون واالتجاىات الوالدية .ال توجد فروق في تقدير الذات

بين األطفال المعوقين عقمياً تعزى لنوع اإلعاقة .ال توجد فروق في تقدير الذات بين أطفال
متبلزمة داون تعزى لمنوع .ال توجد فروق في االتجاىات الوالدية لموالدين نحو األطفال

المعوقين تعزى لنوع اإلعاقة ،وأنو ال توجد فروق في االتجاىات الوالدية لموالدين نحو طفل
متبلزمة داون تعزى لنوع الوالد ،وال توجد فروق في االتجاىات الوالدية نحو طفل متبلزمة

داون تعزى لنوع الطفل ،وال توجد فروق في االتجاىات الوالدية نحو طفل متبلزمة داون
تعزى لنوع الطفل.

 /4دراسة العباس  ،رقية السيد الطيب ( )1141تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى

الفروق فى التوافق االجتماعي والمدرسي بين أطفال متبلزمة داون المدمجين وغير

المدمجين بوالية الخرطوم .استخدمت الباحثة المنيج الوصفي يتكون مجتمع الدراسة من
التبلميذ المصابين بمتبلزمة داون المدمجين فى مرحمة األساس بالمدارس الحكومية

والمدارس الخاصة بوالية الخرطوم ،والبالغ عددىم ( )164تمميذاً ،منيم ( )499تمميذاً،

و( )413وتمميذة .تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية المتناسبة  %11من كل

من ++طبقتي الذكور واإلناث .بمغ أفراد العينة ( )91مدمجا بمدارس مرحمة األساس؛ منيم

( )44تمميذاً ،و( )12تمميذة .و( )91غير مدمج بمؤسسات التربية الخاصة منيم ()44
تمميذا و( )12تمميذة .استخدمت الباحثة مقياس التوافق االجتماعي والمدرسي ،وىما بعدان

من قائمة سموك الطفل من تصميم راسل .ن .كاسل ( )Russell N.Kassilترجمو

مصطفى محمد كامل ( .)1114حممت البيانات بواسطة الحزمة اإلحصائية لمعموم التربوية

المتمثمة في اختبار (ت) لمجموعة واحدة واختبار (ت) لمجموعتين ومعامل ارتباط
بيرسون .توصمت الدراسة لمنتائج التالية :يتسم التوافق االجتماعي لدى أطفال متبلزمة

داون المدمجين باالرتفاع .يتسم التوافق المدرسي لدى أطفال متبلزمة داون المدمجين
باالرتفاع .توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق االجتماعي لدى أطفال متبلزمة

داون المدمجين وغير المدمجين.توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق المدرسي لدى
أطفال متبلزمة داون المدمجين وغير المدمجين.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في
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التوافق االجتماعي لدى أطفال متبلزمة داون المدمجين تعزى لمتغير النوع.ال توجد فروق

ذات داللة إحصائية فى التوافق المدرسي لدى أطفال متبلزمة داون المدمجين تعزى لمتغير
النوع ،ال توجد عبلقة ارتباطيو بين التوافق االجتماعي لدى أطفال متبلزمة داون المدمجين

ومتغير العمر ،وتوجد عبلقة ارتباطيو بين التوافق االجتماعي والمدرسي لدى أطفال

متبلزمة داون المدمجين ومتغيري العمر.

دراسات خاصة بسمات الشخصية :لم تتحصل الباحثة عمى أي دراسة تبحث في سمات

الشخصية لممصابين بمتبلزمة داون.

 .4دراسة عبد الخالق والنيال ( )4664التي ىدفت فحص االرتباط بين الدافع لئلنجاز،
وكل من القمق واالنبساط لدى عينة بمغت ( )131طالباً وطالبةً من المدارس الثانوية

في مدينة اإلسكندرية ،تراوحت أعمارىم بين ( )49-41سنة ،وأظيرت النتائج عدم
وجود فروق جوىرية بين الجنسين في متغيري الدافعية لئلنجاز ،واالنبساط ،ووجود

فروق بين الجنسين تتعمق بسمة القمق ،حيث حصمت اإلناث عمى متوسط درجات

أعمى من درجات الذكور ،مما تبين أن لدى االنطوائيين دافعاً مرتفعاً لئلنجاز
بالنسبة إلى االنبساطيين.

 .1دراسة طارق الحبيب1111 (:م) :بعنوان سمات الشخصية المتطرفة .استخدم
الباحث المنيج الوصفي ،وتمثمت أدوات الدراسة في سجل الحياة ،وىو إحدى الطرق

التي استحدثيا كاتل .توصمت الدراسة إلى أن أىم سمات الشخصية المتطرقة ىي
االنطوائية ،العدوان ،الخضوع ،سيولة اإليحاء ،تدنى تقدير الذات .االعتمادية،

التجنب.

 .4دراسة أنعام محمد خير (1119م) بعنوان سمات شخصية المترددين عمى مراكز
العبلج الديني بوالية الخرطوم .المنيج الوصفي ىو المنيج المستخدم في ىذه

الدراسة؛ أما عينة الدراسة فيي مقياس ايزنك لمشخصية .أىم نتائج الدراسة تمثمت
في اآلتي :تتسم شخصية المترددين عمى مراكز العبلج الديني بوالية الخرطوم
باالنطواء مقابل االنبساط توجد فروق في شخصية المترددين عمى مراكز العبلج
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الديني بوالية الخرطوم تعزى لمتغير النوع توجد فروق فى شخصية المترددين عمى
مراكز العبلج الديني بوالية الخرطوم تعزى لمتغير العمر تتسم شخصية المترددين
عمى مراكز العبلج الديني بوالية الخرطوم بالعصابية.

 .1دراسة بني يونس ،وأبو جدي ) 1112( ،سمات الشخصية لدى طبلب الجامعة

األردنية .استخدم الباحثان المنيج الوصفي وتمثمت األداة في مقياس الشخصية الذي

أعده راسالف ( ،)4664حيث توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:إن سمات
الشخصية في األداء الحسحركي ،والعقمي ،والتواصمي ،بمستواىا المرتفع قد توزعت

بنسب مئوية مختمفة ومتباينة عمى أفراد العينة ككل .وجود فروق دالة إحصائياً بين

أفراد العينة في كافة سمات الشخصية ،وبكل مستوياتيا تعزى لمتغير النوع.

إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة :تم اعتماد المنيج الوصفي ،بوصفو األنسب لتحقيق أىداف الدراسة.

مجتمع الدراسة :يتألف مجتمع الدراسة من األطفال المصابين بمتبلزمة داون بوالية الجزيرة
ممثمة في مركز التربية الفكرية بمدينة ود مدنى ،ووالية النيل االبيض ممثمة فى أكاديمية
الطيب عمى طو لؤلطفال المعاقين عقميا بمدينة كوستي ،ووالية الخرطوم ممثمة فى معيد

فرسان االرادة لممعاقين عقميا بمدينة الرياض الذين تتراوح أعمارىم العقمية بين ()41-4
سنوات .واألطفال غير المصابين بمتبلزمة داون بمدارس تعميم األساس التي تتقاسم

المباني نفسيا مع تمك المراكز أو تجاورىا ،والذين تتراوح أعمارىم العقمية ( )44-4سنوات.

عينة الدراسة :بما انو ليس ىناك إحصائيات في السودان عن المصابين بمتبلزمة داون ال
فى والية الخرطوم وال في واليتي الجزيرة والنيل األبيض ،فقد قامت الباحثة باختيار ىذه
المراكز الثبلثة الن فييا اكبر عدد من أطفال متبلزمة داون .حيث قامت الباحثة باختيار

عينة عشوائية متناسبة من أطفال متبلزمة دوان الذين تتراوح أعمارىم العقمية ما بين (-4

 )44سنوات ،بمغت عينة الدراسة ( )14من األطفال المصابين بمتبلزمة داون ،و( )14من

األطفال األسوياء ،كعينة مكافئة في خصائصيا الديموغرافية لعينة المصابين بمتبلزمة
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داون .مجموع أفراد العينة بمغ ( )69فردا ،منيم ( )14ذكور ،و( )14إناث الجدول رقم ()4
يبين وصف وتوزيع أفراد عينة الدراسة.

جدول رقم ( )1يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة المصابين بمتالزمة داون وغير

المصابين:

الوالية

العدد

العدد

المجموع

الذكور اإلناث المصابون غير المصابين
الخرطوم

49

49

49

49

41

الجزيرة

49

49

49

49

41

النيل األبيض

49

49

49

49

41

المجموع

14

14

14

14

69

أدوات الدراسة:لمكشف عن سمات الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة من األفراد
المصابين بمتبلزمة داون ومن غير المصابين ،قامت الباحثة باستخدام صورة معربة

ومعدلة عمى البيئة األردنية من مقياس ) (Rucalov, 1991لسمات الشخصية ،والذي قام
ّ
بتعريبو ،وتطبيقو عمى البيئة األردنية بني يونس ،وأبو جدي .)1112( ،يشتمل المقياس في

صورتو األصمية عمى ( )443فقرةً ،وبمغ عددىا في الصورة المعربة والمع ّدلة لمبيئة األردنية
( )411فقرة .قامت الباحثة باستخراج الصدق الظاىري لو عن طريق سبعة محكمين
متخصصين في القياس النفسي والتربية الخاصة ،حيث أوصوا بحذف عشرين بنداً قالوا

إنيا ال تبلئم األطفال ،ثم قامت الباحثة بتطبيقو عمى اثنين وثبلثين فرداً من أفراد عينة

الدراسة ،نصفيم من المصابين بمتبلزمة داون ،ونصفيم اآلخر من غير المصابين ،فى
الفترة الممتدة ما بين (يوليو 1114وحتى أغسطس  .)1114حيث تم حذف ( )44بنداً كان

ارتباطيا إما ضعيفاً أو سالباً ،وبذلك أصبحت عدد البنود ( )92بندا .عميو يتمتع المقياس

الحالي المعتمد في ىذه الدراسة ،بخصائص سيكومترية مناسبة تفي بأغراض الدراسة
الحالية في صورتو األصمية والمطورة ،إذ بمغت جميع قيم معامبلت ارتباط الفقرات لكافة

السمات األربع بالمجال الذي تنتمي إليو أعمى من ( ،)1.41أما معامبلت الثبات
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عبرت عن مؤشرات ثبات مقبولة،
المحسوبة بطريقة كرونباخ ألفا ،والتجزئة النصفية ،فقد ّ
بحيث لم ينخفض أي من معامبلت الثبات عن ( ،)1.21وىذا يعتبر مؤش اًر مقبوالً في
مقاييس الشخصية .بنود المقياس تعبر عن أربع سمات ثنائية القطب ،ىي:
 .4النشاط أو الحيوية – الخمول.
 .1المرونة – الجمود.

 .4وتيرة االستجابة السريعة (أو االندفاعية) – وتيرة االستجابة البطيئة (التأممية).
 .1االنفعالية (االتزان االنفعالي – االستثارة االنفعالية).

وكل سمة من ىذه السمات األربع ،تظير في ثبلثة مجاالت من األداء ،ىي:

األداء الحسحركي واألداء العقمي أو المعرفي و األداء التواصمي أو البينشخصي.

ولكل سمة من ىذه السمات في كل مجال من المجاالت الثبلثة ،توجد ثبلثة

مستويات ،ىي :المستوى المنخفض ،والمستوى المتوسط ،والمستوى المرتفع .ويمكن ليذا

المقياس أن يتم تطبيقو بشكل فردي ،أو بشكل جماعي ،كما أنو يشتمل عمى ست فقرات
تكشف عن صدق المفحوصين عند اإلجابة عن فقراتو ،ويستغرق تطبيقو ( )11دقيقةً،

عمي
ّ
عمي إطبلقاً ،ويعطى درجة واحدة ،وينطبق ّ
وتدرج البدائل فيو رباعياً ،ىي :ال ينطبق ّ
عمي بدرجة كبيرة ،ويعطى ثبلث درجات ،وينطبق
بدرجة قميمة ،ويعطى درجتين ،وينطبق ّ

عمي تماماً ،ويعطى أربع درجات ،مع وجود بعض المواقف السمبية التي يتم فييا عكس
ّ
الدرجات .ولتصنيف األفراد المصابين تبعاً لمسمات ،تم اعتماد المعيار اآلتي :فاألفراد
الذين حصموا عمى متوسط أقل من درجتين صنفوا ضمن المستوى المنخفض ،والذين

تراوحت درجاتيم بين درجتين الى ثبلثة درجات ،صنفوا ضمن المستوى المتوسط ،وأما

الذين حصموا عمى أكثر من ثبلث درجات صنفوا ضمن المستوى المرتفع.

نتائج الدراسة:ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن سمات الشخصية لدى عينة من

األطفال المصابين بمتبلزمة داون ومن غير المصابين ،ولتحقيق ذلك ،تم اختيار عينة
بمغت ( ،)69منيم ( )14مصاباً ومصابةً ،و( )14من غير المصابين .وبعد جمع

البيانات ،وتحميميا إحصائياً ،توصمت الباحثة إلى النتائج اآلتية:
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الفرض األول :ينص عمى أنو (يختمف توزيع سمات الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة
المصابين بمتبلزمة داون وغير المصابين ).لموصول لنتيجة ىذا االفرض ،تم تطبيق
مقياس سمات الشخصية .بعد ذلك ،تم حساب التك اررات والنسب المئوية لتوزيع سمات

الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة ككل ،والجدول رقم ( )2يبين ذلك.
جدول رقم ( )2يوضح توزيع سمات الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة ككل.
السمة

النشاط

وتيرة

األداء

المستوى

فئة المصابين بمتالزمة داون

ت 19
منخفص
% 31.49
الحسحركي
11 ٪
متوسط
%14.9
2
مرتفع
4.1
25
منخفض
%52.0
23
متوسط
العقمي
%47.9
ت 0
مرتفع
%0
30
منخفض
%62.6
12 ٪
التواصمي متوسط
%25
6
مرتفع
%12.5
23
الحسحركى منخفض
%46.9

غير

المصابين
41
%1104
41
%91.3
8
16.6%
12
%25.0
20
%14.9
12
%25
12
%25
23
%46.9
13
%27.08
10
%20.8
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السمة
االستجابة

المرونة

األداء

المستوى

فئة المصابين بمتالزمة داون

20
متوسط
%41.6
5
مرتفع
%10.4
ت 28
منخفض
%58.3
18 ٪
العقمي
متوسط
%37,5
2
مرتفع
%4.1
30
منخفض
%62.6
16
التواصمي متوسط
%33.3
4
مرتفع
%8.2
ت 20
منخفض
%41.6
23 ٪
الحسحركى متوسط
%46.9
6
مرتفع
%12.5
ت 33
منخفض
%68.7
13 ٪
العقمي
متوسط
%27.08
0
مرتفع

94

غير

المصابين
26
%54.1
12
%25
9
%187
29
%60.4
10
%20.8
7
%14.5
19
%39.5
12
%25
13
%27.08
25
%52.0
10
%20.8
5
%10.4
20
%41.6
23
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السمة

األداء

المستوى

االنفعالية

18
التواصمي
متوسط
%37,5
0
مرتفع
%0
ت 14
منخفض
%46.9
23 ٪
الحسحركى متوسط
%46.9
2
مرتفع
%4.1
ت 13
منخفض
%52.0
22 ٪
العقمى
متوسط
%45,8
1
مرتفع
%2.08
ت 30
منخفض
%62.6
التواصمي

متوسط
مرتفع

4

فئة المصابين بمتالزمة داون

%0
ت 30
منخفض
%62.6

16
%33.3
2
%4.1

1144م

غير

المصابين
%46.9
4
%6.25
29
%60.4
7
%14.5
6
%18.7
26
%54.1
13
%27.08
8
%188.6
22
%45,8
18
%37.5
9
%18.7
26
%54.1
13
%27.08
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يتضح من الجدول ( )1أن النسبة المئوية لسمة النشاط في األداء (الحسحركي،

والتواصمي) ضمن المستوى المنخفض كانت أعمى لدى األفراد المصابين بمتبلزمة داون

مقارنةً باألفراد غير المصابين .أما سمة النشاط في األداء العقمي ،فقد كانت أعمى نسبةً
ضمن المستوى المنخفض لدى األفراد المصابين بمتبلزمة داون .وىذا يشير إلى وجود
مستوى منخفض من النشاط الحسحركي والعقمي والتواصمي لدى األفراد المصابين بمتبلزمة

داون ،مقارنةً باألفراد غير المصابين .كما أشارت النتائج إلى أن النسبة المئوية لسمة
المرونة في األداء الحسحركي والعقمي ضمن المستوى المنخفض كانت أعمى لدى

االمصابين بمتبلزمة داون مقارنةً باألفراد غير المصابين .أما سمة المرونة في األداء
التواصمي فقد بمغت أعمى نسبةً ليا ضمن المستوى المنخفض لدى األفراد المصابين
بمتبلزمة داون مقارنة غير المصابين .أما توزيع أفراد عينة الدراسة عمى سمة وتيرة

االستجابة عمى مختمف مجاالتيا ،فإنو تبين من خبلل استعراض الجدول ،أن ىناك ارتفاعاً
في النسبة المئوية لدى المصابين بمتبلزمة داون ضمن المستوى المنخفض لسمة وتيرة

االستجابة في األداء (الحسحركي ،والتواصمي) ،مقارنةً باألسوياء .أما سمة وتيرة االستجابة

في األداء العقمي ،فقد كان أعمى نسبةً ليا ضمن المستوى المنخفض لدى المصابين
بمتبلزمة داون .وىذا يشير إلى وجود مستوى منخفض من وتيرة االستجابة في األداء

الحسحركي ،والعقمي ،والتواصمي لدى المصابين بمتبلزمة داون مقارنةً غير المصابين .كما
تبين من الجدول ( )1أن توزيع أفراد عينة الدراسة عمى سمة االنفعالية عمى مختمف

مجاالتيا ،يوضح ان المصابين بمتبلزمة داون قد حصموا عمى متوسطات منخفضة نسبياً
ضمن المستوى المرتفع عمى سمة االنفعالية قي األداء العقمي ،والتواصمي ،مقارنةً غير

المصابين.

الفرض الثاني :والذى ينص عمى انو (توجد فروق دالة إحصائياً في سمات الشخصية بين
المصابين بمتبلزمة داون واألسوياء .لمتحقق من ىذا الفرض تم حساب المتوسطات

الحسابية واالنحرافات المعيارية لسمات الشخصية لدى فئات المصابين بمتبلزمة داون و

غير المصابين ،والجدول ( )4يبين ذلك.
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جدول رقم ( )3يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة

المصابين بمتالزمة داون و غير المصابين عمى سمات الشخصية.
فئة المصابين بمتالزمة
السمة

داون

األداء
المتوسط

النشاط

المرونة

وتيرة

االستجابة

االنفعالية

فئة غير المصابين

االنحراف

المعياري

المتوسط االنحراف المعياري

الحسحركي

1.44

1.14

1.16

1.31

العقمي

1.14

1.16

1.41

1.11

التواصمي

1.43

1.33

1.26

1.19

الحسحركي

1.13

1.16

1.31

1.16

العقمي

4.46

1.16

1.44

1.16

التواصمي

1.14

1.14

1.14

1.12

الحسحركي

1.11

1.14

1.93

1.19

العقمي

1.49

1.13

1.91

1.11

التواصمي

1.11

1.46

1.16

1.49

الحسحركي

1.46

1.31

1.14

1.19

العقمي

1.46

1.31

1.94

1.16

التواصمي

1.41

1.11

1.44

1.42

يتضح من الجدول ( )4أن ىناك تبايناً في سمات الشخصية بين فئة المصابين

وفئة غير المصابين بمتبلزمة داون عمى سمات النشاط ،والمرونة ،ووتيرة االستجابة
بأبعادىا الفرعية ،حيث حصمت مجموعة غير المصابين بمتبلزمة داون عمى متوسطات

حسابية أعمى مقارنةً بالمتوسطات الحسابية في مجموعة المصابين ،أما في سمة االنفعالية
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بأبعادىا ،فقد حصمت فئة المصابين عمى متوسطات حسابية أعمى مقارنةً بفئة غير
المصابين .ولتحديد االختبلف في سمات الشخصية لدى فئات المصابين بمتبلزمة داون

وغير المصابين ،تم استخدام تحميل التباين األحادي ،والجدول رقم ( )1يوضح ذلك.

جدول رقم ( )4يوضح تحميل التباين األحادي لالختالف في سمات الشخصية لدى فئات

المصابين بمتالزمة داون واألسوياء.
السمة

األداء

مصدر

التباين
بين

المجموعات

الحسحركي

داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات

النشاط

العقمي

داخل

المجموعات

المجموع
بين

المجموعات

التواصمي

داخل
المجموعات
المجموع

المرونة

الحسحركي

بين
المجموعات

مجموع

درجات

المربعات الحرية

متوسط

المربعات
%3

6.26

1

4.19

91.44

19

1.13

21.92

12

14.41

1

34.91

2.22
19

(ف)

الداللة
4

4.14

43.14

1.11

1.11

1.11

44.61

12

41.11

1

1.92

21.14

19

1.12

41.14

12

1.41

1

4.94

42.36

9.24

1.11

1.11
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السمة

األداء

مصدر

التباين
داخل

المجموعات

المجموع
بين
المجموعات
العقمي

داخل
المجموعات
المجموع
بين

المجموعات

التواصمي

داخل

المجموعات

المجموع
بين
المجموعات
الحسحركي

داخل
المجموعات

وتيرة

المجموع

االستجابة

بين
العقمي

المجموعات

داخل
المجموعات

مجموع
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4

درجات

المربعات الحرية

متوسط

المربعات
%3

94.11

19

94.11

12

41.41

1

4.11

94.26

19

1.11

24.44

12

1.44

1

1.64

34.24

19

1.11

31.36

12

1.41

1

4.13

31.14

19

1.46

31.23

12

41.49
14.41

1
19

(ف)

الداللة

1.11

1.16
1.44

41.11

1.64

2.34

14.11

1.11

1.11

1.11

1.11
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السمة

األداء

مصدر

التباين
المجموع
بين

المجموعات

التواصمي

داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات

الحسحركي

داخل

المجموعات

المجموع
بين

المجموعات

االنفعالية

العقمي

داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات

التواصمي

داخل

المجموعات

المجموع

مجموع

درجات

المربعات الحرية

متوسط

المربعات
%3

94.14

12

9.32

1

1.46

43.29

19

1.41

11.44

12

43.13

1

3.14

91.46

19

1.13

22.11

12

3.41

1

4.64

91.11

19

1.11

96.41

12

41.26

1

1.19

14.41

19

1.42

39.94

12

(ف)

49.49

14.32

2.62

13.94
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الداللة

1.11

1.11

1.11

1.11
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من خبلل استعراض النتائج المبينة في الجدول ( )1تبين أن ىناك فروقاً دالةً

إحصائياً عمى جميع سمات الشخصية (النشاط ،والمرونة ،ووتيرة االستجابة ،واالنفعالية)
بأبعادىا (الحسحركية ،والعقمية ،والتواصمية) ،حيث كانت قيم (ف) دالة عند مستوى

( )1.13فأقل ،وىذا يشير إلى وجود اختبلف دال إحصائياً عمى مختمف سمات الشخصية
بين فئات المصابين بمتبلزمة داون وغير المصابين.

الفرض الثالث :والذي ينص عمى أنو (تختمف سمات الشخصية التي تميز بين

أفراد عينة الدراسة المصابين بمتبلزمة داون واألسوياء) ،لمتحقق من ىذا الفرض ،تم إج ارء
التحميل التمييزي لتحديد أبرز سمات الشخصية التي تتنبأ بفئات األطفال المصابين

بمتبلزمة داون واألطفال األسوياء أو غير المصابين ،والجداول ( )3،9توضح ذلك.

الجدول رقم ( )5يوضح نتائج التحميل التمييزي.
االرتباط التشابكي
1.36

ولكس المبدا مربع كاي
1.93

درجات الحرية

الداللة

1

1.11

444.34

يتضح من الجدول ( )3أن قيمة معامل االرتباط التشابكي بين سمات الشخصية

ومتغير مصابين و األسوياء بمغ ( ،)1.36وىذا المعامل دال عند مستوى ( )1.13فأقل ،إذ
بمغت قيمة مربع كاي ( ،)444.34وىذه القيمة دالة عند مستوى ( )1.13فأقل.

الجدول رقم( )6يوضح نتائج التحميل التمييزي لمتنبؤ في سمات الشخصية في المصابين
وغير المصابين.

المتغير

االرتباط

النشاط في األداء العقمي

التباين

المفسر

التغير

التباين

المفسر

في

(ف)

الداللة

1.31

1.12

1.12

1.11 62.14

االنفعالية في األداء التواصمي 1.34
1.36
المرونة في األداء العقمي

1.41

1.12

1.11 14.14

1.43

1.14

1.11

1.12

د .رقية السيد الطيب العباسي ،سمات الشخصية المميزة لؤلفراد المصابين بمتبلزمة داون

96

يتضح من الجدول ( )9أن ثبلث سمات من سمات الشخصية كان ليا قدرةً عمى
التنبؤ في المصابين وغير المصابين بمتبلزمة داون  ،فقد فسرت سمة النشاط في األداء
العقمي ما نسبتو ( )٪12من التباين من المصابين وغير المصابين بمتبلزمة داون ،كما

فسرت سمة االنفعالية في األداء التواصمي ما نسبتو ( )٪2من التباين بين الحاالت
المصابة والحاالت غير المصابة بمتبلزمة داون ،كما أنو نجد أن المرونة في األداء العقمي

قد فسرت ما نسبتو ( )٪4من التباين بين المصابين وغير المصابين بمتبلزمة داون .وأن
مجموع ما فسرتو ىذه السمات مجتمعة بمغ ( )٪43من التباين بين المصابين وغير
المصابين بمتبلزمة داون .وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية نجد أن لدي المصابين
بمتبلزمة داون مستوى مرتفع من االنفعالية في األداء التواصمي ،ومستوى منخفض من

المرونة في األداء العقمي مقارنةً بغير المصابين بمتبلزمة داون ،لذا نجد فئة المصابين
اتصفوا بمستويات منخفضة من النشاط في األداء العقمي إلى جانب وجود مستوى مرتفع
من االنفعالية في التواصل االجتماعي ،ومستوى منخفض من المرونة في األداء العقمي،

مما يعطي مؤش اًر واضحاً عمى قدرة السمات الشخصية عمى التنبؤ فى المصابين وغير
المصابين بمتبلزمة داون.
مناقشة نتائج الدراسة:

تتناول الباحثة في ىذا الجزء من الدراسة مناقشة النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة،
واستخبلص ما تنطوي عميو من تضمينات .لقد ىدفت الدراسة الكشف عن سمات

الشخصية المميزة األطفال المصابين بمتبلزمة داون واألطفال األسوياء وايجاد الفروق
بينيما تبعاً ليذه السمات ،وتحديد القدرة التنبؤية ليذه السمات.

أوال :مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضين األول والثاني:

يختمف توزيع سمات الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة األطفال المصابين

واألطفال غير المصابين بمتبلزمة داون .توجد فروق دالة إحصائياً في سمات الشخصية
بين األطفال المصابين واألطفال غير المصابين بمتبلزمة داون.أظيرت نتائج الفرض

األول من خبلل التك اررات والنسب المئوية أن سمات الشخصية األربع (النشاط ،والمرونة،
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ووتيرة االستجابة ،واالنفعالية) وفي مجاالت األداء (الحسحركي ،والعقمي ،والتواصمي) ،وفي
مستوياتيا الثبلثة (المنخفض ،والمتوسط ،والمرتفع) ،قد توزعت عمى أفراد العينة ككل

المصابين وغير المصابين بمتبلزمة داون بتك اررات ونسب مئوية مختمفة ومتباينة .أما نتائج

الفرض الثاني التي وضحت من خبلل استخدام تحميل التباين األحادي ،فقد أشارت إلى

وجود فروق دالة إحصائياً في السمات األربع لمشخصية ،وفي ثبلثة مجاالت من األداء،
وبمستوياتيا الثبلثة بين فئة األفراد المصابين وغير المصابين بمتبلزمة داون.

وقد جاءت نتائج الفرضين عمى النحو اآلتي:
 .4مستوى سمة النشاط في مجاالت األداء (الحسحركي ،والعقمي ،والتواصمي) لدى
المصابين ،أقل مما لدى غير المصابين بمتبلزمة داون.

 .1مستوى سمة المرونة في مجال األداء الحسحركي لدى المصابين بمتبلزمة دوان أقل
مما لدى غير المصابين بمتبلزمة داون.

 .4مستوى سمة وتيرة االستجابة في مجالي األداء الحسحركي ،والعقمي لدى المصابين
بمتبلزمة داون أقل مما ىو لدى غير المصابين.

تستخمص الباحثة مما سبق ،أن المصابين بمتالزمة داون قد تميزوا بجممة من سمات

الشخصية ،وهي:

 .4انخفاض في مستوى سمة النشاط في مجاالت األداء الحسحركي ،والعقمي،
والتواصمي.

 .1انخفاض في مستوى سمة المرونة في مجال األداء الحسحركي.

 .4انخفاض في مستوى سمة وتيرة االستجابة في مجالي األداء الحسحركي ،والعقمي
مقارنةً بغير المصابين.

 .1انخفاض في مستوى سمة االنفعالية في مجال األداء العقمي ،مقارنةً بغير
المصابين.
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وىذه النتائج تعني أن المصابين بمتبلزمة داون غير نشطين ،وغير فاعمين في

مجاالت األداء الحسحركي ،والمعرفي ،والبينشخصي ،أي أنيم خاممون في ىذه المجاالت،
فضبلً عن أنيم غير مرنين في مجال األداء الحسحركي ،أي يتصفون بالجمود في ىذا

المجال ،كما ويتسمون بوتيرة استجابة بطيئة في مجالي األداء الحسحركي ،والعقمي مقارنةً
بغير المصابين بمتبلزمة داون غير المصابين بمعنى أنيم أقل اندفاعية ،وتيور ،وتسرع

في ىذين المجالين .عبلوةً عمى انخفاض في االتزان االنفعالي ،أي ارتفاع في التييج أو
االستثارة االنفعالية.
وتعبر ىذه النتائج عن مضامين مختمفة لدى المصابين بمتبلزمة داون ،تتمثل في

محدودية النشاط في األداء الحسحركي ،أي ظيور الخمول في السموك الحسحركي،

والمعرفي ،والتفاعل االجتماعي ،حيث تنخفض لدييم الرغبة في بذل جيود عضمية؛ نظ اًر
النخفاض درجة التوتر العضمي ،فيبلحظ عمييم اإلحجام عن ممارسة األعمال اليدوية،

والذىنية ،واالجتماعية.

وقد ُيعزى وجود مثل ىذا البروفيل من سمات الشخصية لدى المصابين بمتبلزمة
داون إلى طيف واسع من األسباب ،تتمثل في مجموعة األعراض اإلكمينيكية التي تشتمل
عمى مظاىر مجموعة األعراض الوجدانية أو المزاجية ،والمعرفية ،والسموكية ،والجسمية

المميزة ليم.

إن انخفاض مستويات كل من سمات النشاط ،والمرونة ،ونمط االستجابة ،وارتفاع

مستوى سمة االنفعالية في مجاالت األداء الحسحركي ،والعقمي ،والتواصمي ينسجم مع

مجموعة األعراض الجسمية ،والوجدانية ،والمعرفية ،والسموكية المميزة لممصابين بمتبلزمة

داون .واألعراض اإلكمينيكية ،يذكر منيا :السموك النكوصي ،والتأخر النفسي الحركي
والسموك االنسحابي ،واالعتمادية ،والمبالغة في تقدير المشكبلت ،وبطء عمميات التفكير،
وصعوبات في الذاكرة وتركيز االنتباه ،والتردد وعدم الحسم ،وانخفاض تقدير الذات ،ووجود

مشاعر سالبة نحو الذات ،وتوقعات سالبة .فضبلً عن توافر حاجة لمتواصل مع اآلخرين
بدرجة طبيعية ،ووجود توجو طبيعي لدييم لمتواصل مع اآلخرين ،وتشكيل عبلقات

مجمة جامعة السودان المفتوحة

21

4

1144م

اجتماعية جديدة (الرشيدي وآخرون .)1111 ،وتتفق ىذه النتائج مع اإلطار النظري
المتعمق بمتبلزمة داون ،من حيث مظاىر زممة من متبلزمو األعراض اإلكمينيكية المميزة

ليذه الفئة ،والنماذج التفسيرية.

تشير النتائج إلى أن مستوى سمة النشاط في مجال األداء الحسحركي لدى غير

المصابين بمتبلزمة داون كانت أعمى ضمن المستوى المتوسط وبنسبة مئوية بمغت

( ،)٪23.49وفي مجال األداء العقمي بمغت المستوى المتوسط وبنسبة مئوية (،)٪96.32
في حين بمغت في مجال األداء التواصمي المستوى المتوسط أيضاً وبنسبة مئوية

( .)٪32.62وىذه النتائج تعبر عن مبلمح بارزة يتصف بيا األطفال غير المصابين،
حيث يكون التوتر العضمي لدييم طبيعياً ،ويحاولون بذل مجيول عضمي بدرجة متوسطة،
وتكون كفاية األداء العضمي لدييم بدرجة متوسطة ،كما أن السموك الحركي يكون لدييم

مستوى متوسطاً ،وبنسبة
طبيعياً ،أما سمة المرونة في مجال األداء الحسحركي ،فقد بمغت
ً
مئوية (.)٪24.64
ويتفق ذلك مع نتيجة دراسة مايسة أنور (4643م) التي ذكرت انو ثبت من نتائج

البحث أن ىنالك تشابو كبير بين الصفات الذىنية والعقمية لؤلطفال المصابين بمتبلزمة

داون ،وأن أداءىم يتميز بانخفاض في القدرات العقمية ،وتبين أيضاً ميل ىؤالء األطفال
لتكرار األشكال وعدم قدرتيم عمى تصور الشكل والتركيب العام لمشكل ،ولوحظ عدم

مقدرتيم عمى مبلحظة التفاصيل الدقيقة لؤلشكال.

ثانياً :مناقشة النتائج المتعمقة بالفرض الثالث:

تختمف سمات الشخصية التي تميز بين المصابين وغير المصابين بمتبلزمة داون.

أظيرت نتائج اإلجابة عن ىذا السؤال باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية وجود فروق بين فئتي المصابين بمتبلزمة دوان وغير المصابين تبعاً لسمات

الشخصية األربع ،حيث حصمت فئة األسوياء عمى متوسطات حسابية أعمى مقارنةً

بال مصابين بمتبلزمة دوان في ثبلث سمات ىي( :النشاط ،والمرونة ،ووتيرة االستجابة) في
مجاالت األداء الحسحركي ،والعقمي ،والتواصمي ،في حين حصمت فئة المصابين بمتبلزمة
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داون عمى متوسطات حسابية أعمى مقارنةً باألسوياء في سمة االنفعالية بأبعادىا

الحسحركية والعقمية والتواصمية .إن مثل ىذه النتائج منطقية ومتفقة مع اإلطار النظري،
وبخاصة أن سمة االنفعالية والمتمثمة في التييج أو عدم االتزان االنفعالي ىي صفة بارزة
ومميزة لممصابين بمتبلزمة داون .كما أظيرت النتائج باستخدام التحميل التمييزي لتحديد

أكثر سمات الشخصية تنبؤاً بالحاالت ،ووجود ثبلث سمات شخصية فسرت مجتمعةً معاً

( )٪43من التباين بين المصابين وغير المصابين بمتبلزمة دوان .وىذه السمات ىي :سمة
النشاط ،والمرونة في األداء العقمي ،وسمة االنفعالية في األداء التواصمي .وتعبر ىذه

النتائج عن ارتفاع مستويات الخمول ،و الجمود وارتفاع مستوى االستثارة االنفعالية في

ممارسات التفاعل االجتماعي لدى فئة المصابين مقارنةً بغير المصابين بمتبلزمة داون.
وقد تعزى ىذه النتائج إلى أنيا تشكل جوانب أساسية في شخصية المصابين بمتبلزمة

داون ،تتمثل في تشويو البناء الحس إدراكي ،واالنفعالي لدى ىذه الفئة من المصابين
بمتبلزمة داون .فيذه النتائج تتفق مع زممة األعراض اإلكمينيكية المميزة ليؤالء ،والنماذج

التفسيرية ليم ،وبخاصة النموذج المعرفي .فضبلً عن ذلك ،وجود انسجام بين مضامين
ىذه السمات ،وزممة من متبلزمة األعراض الجسمية ،والمزاجية ،والسموكية ،والمعرفية

الخاصة بيم ،األمر الذي يؤكد عمى القدرة التشخيصية ليذه األداة ،والتمييز بين المصابين
وغير المصابين .ويتفق ذلك مع دراسة ماريا سيستروفا (4666م) رئيسة قسم األطفال
والمناعة بجامعة سموفاكيا ،والمستشفى التعميمي براتايسبلفا ،التي أكدت أن الجياز المناعي
عند أطفال متبلزمة داون أضعف من أقرانيم بما يجعميم عرضة لبللتيابات التنفسية
والصدرية و يبدون متييجين وغاضبين ،ويتسمون بالعناد عند وصوليم لممراىقة .كما

يعانون من اإلصابة بالذعر بالخوف من األذى وعدم الدفاع عن النفس ،واالستسبلم

بسيولة لآلخرين وعدم الثبات االنفعالي ،والشعور بتدني مفيوم الذات.

التوصيات:

أظيرت نتائج الدراسة وجود انخفاض في مستويات ثبلث سمات لمشخصية
لممصابين بمتبلزمة داون ،ىي (النشاط ،والمرونة ،ووتيرة االستجابة) في الممارسات

مجمة جامعة السودان المفتوحة

21

4

1144م

اليدوية ،والذىنية ،واالجتماعية ،وارتفاع في مستوى سمة االنفعالية في ىذه المجاالت.

وعميو توصي الباحثة باآلتي:

 .4ضرورة العمل عمى تعديل مستويات ىذه السمات لتصل إلى المستويات المعتدلة،
عن طريق إعداد برامج نفسية ىادفة تتضمن جوانب انفعالية ومعرفية وسموكية،

لتدريب المصابين بمتبلزمة داون عمييا.

 .1اعتماد المقياس كأداة تشخيصية لجميع فئات التربية الخاصة.

 .4إعداد بروفيل يتضمن سمات الشخصية المميزة لجميع فئات التربية الخاصة.
 .1إرشاد آباء وأميات أطفال متبلزمة داون لممساعدة في تعديل سمات الشخصية
ألطفال متبلزمة داون.

المقترحات:

 .4إجراء دراسات لمعرفة أنماط شخصية أطفال متبلزمة داون من حيث االنطواء
واالنبساط.

 .1إجراء دراسة لمعرفة فعالية العبلج السموكي لتعديل سمات شخصية أطفال متبلزمة
داون.

 .4إجراء دراسة لمعرفة مدى فعالية مساىمة اآلباء واألميات في تعديل سمات
شخصية متبلزمة داون.
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