
:التطبيقيوالجانبالنظري الجانبجانبين،فيوأهدافهاالدراسةأهميةتكمن
النظريةالناحيةمن•
لدىلوغالبلمرحلةالنمائيةالخصائصمجالفيالسابقةوالدراساتاألدبياتبمراجعة-

لمرحلةالنمائيةالخصائصأهمعلىالوقوفبهدفالوالدين،يدركهاكماداون متالزمة
ائهمأبنومساعدةالخصائصلهذهالوالدينإدراكوكيفيةداون،متالزمةلدىالبلوغ
.(تعترضهمأنيمكنالتيالمشكالتمواجهةعلى

فيابهيمرالتيبالمتغيراتداون متالزمةمنالمراهقوعيأهميةمدىعنوالكشف-
.والوالديننالمختصيقبلمنالمناسبواإلرشادالتدريبوتقديموالبلوغالمراهقةمرحلة

داون الزمةمتلدىوخصائصهاوالبلوغالمراهقةمرحلةتناولتالتيالدراساتندرةنظرا  
.خاصبشكلقطردولةوفيعامبشكلالعربيةالدولفيألسرهمالمقدمواإلرشاد

:التطبيقيالجانب-

:يليفيماالتطبيقيةالناحيةمنالدراسةأهميةتكمن
أهملىعوالوقوفوتحليلهاواألدبيات،السابقةالدراساتنتائجمراجعةفيفتكمن-

.الدينالو لتوعيةبرامجووضعمنهااالستفادةبهدفإليهاتوصلتالتيالنتائج
إللقاءختصينوالمالباحثينليتبناهااألدبيات؛حيثمنقصورفيهاحديثةأفكارتقديم-

.أكثربشكلعليهاالضوء
تصالالهمنوكلوالوالدينداون متالزمةذوي منلألطفالالعون يدبتقديمتوصيات-

وكيفيةمراهقةوالالبلوغفترةبمشاكلوالتوعيةبالتثقيفالفترةهذهفيمعهممباشر
.معهمالتعامل

المراهقلهايتعرضالتيالمشكالتمنالحدفيُتسهمالتيوالتوصياتالحلولتقديم-
.وأسرته

(2013عبدهللا،):النمائيةالخصائصمفهوم
يةونفسوعقليةجسميةبتغيراتيمرالطفلأنالمراهقةمرحلةخصائصمن

.التغيراتهذهعلىهناالضوءوسنلقيواجتماعية
كحدةفسيةالنوالتغيراتبالتفاعالتتتميزحرجة،فترة(البلوغ)المراهقةمرحلة-

صابيوقدالمزاج،فيوالتقلباألسباب،ألتفهويغضبيثورحيث،اإلنفعال
واالنسحابوالعصيان،والعنادكالتمردالخاطئةالسلوكياتببعضالمراهق

لمراهقةابفترةالخاصةالمشكالتتعالجأنيجبولكنطبيعيأمروهواالجتماعي
الفترةهذهتمرحتىاالختصاصيينأوالمعلمينأوكالوالدينالراشدينِقبلمن

.وسالمبهدوء
(2013هللا،عبد):لغة(البلوغ)المراهقة

عالماتظهورأيالغشيان،منمشتقمراهقة  وراهقرهقا ،:رهقالفعلالىتعود
عندشأةالنفيوجسديةنفسيةتغيراتمنيصاحبهاوماوالجسد،الوجهتكسو
.البلوغفترةاقتراب

:اصطالحا  -
وهييواالجتماعوالعقليوالنفسيالجسديالنضجمنالنشءاقترابمرحلةهي

.الطفولةفترةبانتهاءإعالم
:سندرومداون متالزمة-

كروموزوميصبغيشذوذعنتنتجحالةأنها(2020)العاطيعبدالباحثةذكرت
العصبيوالجهازالمخفيخللوجودالىيؤديحيث21رقمالكروموزومفي

الىيويؤدواإلدراكية،الحركيةالمهاراتفيواضطرابعقليةإعاقةعنهفينتج
وظائففيخلقيةوعيوبمميزة،ووجهيةجسميةمالمحظهورفيالشذوذ

.الجسموأعضاء
(2018فتيحة، : )اإلدراك الوالدي-

ة، يقصد بها األساليب التي يتبعها الوالدين مع ابنائهما في مراحل الحياة المختلف
وهي التي تعمل على تشكيل شخصيتهم من خالل التفاعل بين الطفل ووالديه في

جميع المواقف، وهي من جهة أخرى، هي األساليب واألفكار التي يتبعها الوالدان 
لف إلكساب أبنائهم أنواع السلوكيات المختلفة، والعادات والقيم والتقاليد، وهي تخت

.دانباختالف ثقافة الوالدين والطبقة االجتماعية ودرجة التعليم التي وصل إليها الوال

أسئلة البحث

.الحاليةالدراسةومناقشةوتفسيرلدعمالسابقةالدراساتنتائجمناالستفادةتملقد
منهقينللمراالنمائيةالخصائصبينعالقةتوجدمدىأيإلى:األولبالسؤاليتعلقفيما-1)

المرحلة؟هذهفيللمشكالتالوالدينوإدراكداون متالزمةذوي 
كالتللمشالوالدينوإدراكداون متالزمةمنللمراهقالنمائيةالخصائصبينعالقةوجودحول)-

البلوغلةمرحبخصائصللوالدينالمسبقواإلرشادالتوعيةتقديمعدمأناتضح(المرحلةهذهفي
للجوءاوبالتاليابنهماعلىالزائدخوفهماإلىأدىداون متالزمةمنابنهمابهيمرأنيمكنوما
.سهبنفلالستقالليةودعمهالبنهماالسليمالتوجيهتقديمبدلزائدبشكلحمايتهإلى
البلوغلمرحلةالنمائيةالخصائصبينعالقةتوجدمدىأيإلى:الثانيالسؤالعلىلإلجابة-1)

لها؟الوالدينومواجهةبهاالمتعلقةوالمشكالت
لمرحلةالنمائيةالخصائصبينعالقةتوجدأنهفيإحصائيةداللةذاتفروق هناكأنتبين-

.نتائجالروتفسيالمقياستطبيقبعدلهاالوالدينومواجهةبهاالمتعلقةوالمشكالتالبلوغ
البلوغلمرحلةالنمائيةالخصائصبينعالقةتوجدمدىأيإلى:الثالثالسؤالأما-1)

للوالدين؟التدريبيةوالبرامجبهاالمتعلقةوالمشكالت
رامجوالبومشكالتهااون دمتالزمةلدىالبلوغمرحلةخصائصبينعالقةبوجوديتعلقفيما

للوالدينالتدريبيةو االرشاديةالبرامجتقديمفيالكبيرالقصوراتضحفقدللوالدينالمقدمةالتدريبية
منابنهمابلوغمرحلةفيوتحدياتبمشاكللمرورهماوأدىالجانبهذافيثقافتهماعلىأثَّرمما

.واالجتماعيالنفسيالجانبفيداون متالزمة

وتفسيرهانتائج الدراسة

أهمية البحث

متالزمةىلدالبلوغلمرحلةالنمائيةالخصائصعلىالتعرفإلىالحاليةالدراسةتهدف
اساتللدر تحليليةمراجعةخاللمنابنهمالدىوالبلوغالمراهقةمرحلةبمتطلباتداون 

إدراكوكيفيةالخصائص،هذهعلىللوقوف،2021-2015منالفترةفيالسابقة
المجال،هذافيواألدبياتالدراساتهذهوتحليلمراجعةخاللومن.معهاوالتعاملالوالدين
مامأعمارهتراوحتوالذينداون،متالزمةمنواإلناثالذكوربينالدراسةعيناتتنوعت

خدمةالمستالمقاييستنوعتحيثمختلفة،دراسةأدواتُطبقتكماسنة،21-10بين
قياسو تدريبيبرنامج-الباحثإعدادمنالحياتيةالمهاراتلقياسمقياس-استبانة)

فيمائيةالنالخصائصلقياس(والضابطةالتجريبيةالمجموعتينبينوالفرق الفاعلية
راكإدمدىلتحديدالقياسأدواتواختلفتنوعتكذلكداون،متالزمةلدىالبلوغمرحلة

متالزمةمنالمراهقينأنإلىواألدبياتالدراساتنتائجخلصتولقد.المرحلةلهذهالوالدين
مختصينالالمرشدينقبلمنالُمسبقواإلرشادوالتوجيهالتوعيةتقديمإلىبحاجةداون 

لديهمفسيالنالجانبعلىتؤثرتغييراتمنبهيمرون ومالديهمالبلوغلمرحلةوالوالدين
تحدياتهامعيواجهون والتيبهايمرون التيالمواقفلمختلفواستجابتهموسلوكياتهم

أنكمامعها؛موتعاملهفهمهممستوى علىتؤثروالتيالذهنيةقدراتهمتدنيظلفيكبيرة
عياالجتمااألخصائيقبلمنلإلرشادبحاجةأنفسهمداون متالزمةمنالمراهقوالدي  

أبنائهمهابيمرالتيالنمائيةالخصائصفهممنللتمكنوذلكاإلرشادبمجالوالمختصين
.معهاالتعاملوكيفيةالمرحلةهذهفي

ملخص الدراسة

ومظاهربهيمروماإنسانكلعمرفيحساسيةالمراحلأكثرمنالمراهقةمرحلة
بحاجةنهمأإالالعادييناألفرادمنغيرهمعنكثيرا  عنتختلفالداون متالزمةعندالبلوغ
فهمبالتاليو وقدراتهم؛لوضعهمالمناسبةواإلرشادالتوجيهوطرق والدقةاالهتماممنلمزيد

يمتلكون الأنهمإالاآلخرينمثلاحتياجاتمنيصاحبهاوماالجنسيالبلوغبمرحلةيمرون 
بأنهمن يتميزوأنهموحيثالخاطئ؛والسلوكالسليمالسلوكبينالتفريقعلىالقدرة

.الصحيحكلبالشتهيئتهميتملمماإليهمواإلساءةاستغاللهميسهلوودوديناجتماعيين

متالزمةلدىالبلوغلمرحلةالنمائيةالخصائصمعرفةإلىالدراسةهذهفينهدف-1
تالتساؤالعناإلجابةخاللمنأبنائهملدىالمتطلباتلهذهالوالدينإدراكمدىداون 

:التالية
ن داومتالزمةذوي منللمراهقينالنمائيةالخصائصبينعالقةتوجدمدىأيإلى1)

المرحلة؟هذهفيللمشكالتالوالدينوإدراك
تعلقةالموالمشكالتالبلوغلمرحلةالنمائيةالخصائصبينعالقةتوجدمدىأيإلى2)

لها؟الوالدينومواجهةبها
تعلقةالموالمشكالتالبلوغلمرحلةالنمائيةالخصائصبينعالقةتوجدمدىأيإلى3)

للوالدين؟التدريبيةوالبرامجبها

مصطلحات الدراسة

التوصيات

مجتمعاتنايفوالبحوثالدراساتفياالهتماممنكبيرا  قسطا  ينللمأنهإالالموضوعأهميةرغم1.
داون ةمتالزملدىالبلوغلمرحلةالنمائيةالخصائصموضوعتناولالمهممنوعليهالعربية
.الحاجةعندوالمختصينللوالدينمرجعلتكون لهاالوالدينوإدراك

رحلةمفيداون متالزمةمنالمراهقينلدىالنفسيةالمشكالتخفضآليةحولدراساتاجراء2.
.البلوغ

.صائصهاوخالبلوغلمرحلةإلعدادهمداون متالزمةمنللمراهقينوتدريبتوجيهبرامجتصميم3.

متالزمةمنلمراهقاابنهمبهيمرلماوتهيئتهملتثقيفهمللوالدينتوعويةإرشاديةبرامجتصميم4.
.السليمبالشكلمعهاللتعاملتغييراتمنداون 

المراجع

:العربيةالمراجع
لمينالمعنظروجهةمنعقليا  المعاقينالمراهقينلدىالجنسيةالمشكالت.(2014)سالمبخيت،

.19-1،(99)25التربية،كلية-بنهاجامعة:التربيةكليةمجلة،عمانفي
.المسيرةداروأسرهم،الحاجاتذوي إرشاد.(2007)حافظبطرس،بطرس،-
زيانجامعة:العلومتاريخمجلة،المراهقةمرحلةفيالفتاةانحرافات.(2017)حنانزعرور،-

.235-220،(7)الجلفة،عاشور
النفسيبتوافقهموعالقتهااآلباءيدركهاكماالوالديةاالتجاهات.(2018)فتيحةشيخ،-

بلعباس،سيديبواليةابتدائيالرابعةالسنةتالميذمنعينةعلىميدانيةدراسة:واالجتماعي
-1092،(35)مرباح،قاصديجامعةواالجتماعية،اإلنسانيةالعلومفيالباحثمجلة

1083.
ذوي األطفاللدىالحياتيةللمهاراتكمؤشربالجسدالوعياضطراب.(2020)منىالعاطي،عبد-

.مصرسويف،بنيجامعةالخاصة،االحتياجاتذوي علومكلية،داون متالزمة
المراهقةمرحلةفياالجتماعيةالمهاراتتعلمأهمية.(2017)سعد،الشبانة&عليهوساوي،-

لتربيةامجلةالمتوسط،بالمرحلةالدمجبرامجفيمعلميهمنظروجهةمنالفكريةاإلعاقةلذوي 
.30-18،1،(5)والتأهيل،الخاصةالتربيةمؤسسة:والتأهيلالخاصة

للخدمةمقترحتصورمعداون متالزمةذوي منالمراهقينأسرمشكالت.(2015)نويرالهيضل،-
ةمتالزمذوي منالمراهقينأسرمنعينةعلىمطبقةدراسة:معهاالتعاملفياالجتماعية

ةالجمعي-اإلسالميةسعودبنمحمداإلمامجامعة:االجتماعيةمجلةالرياض،مدينةفيداون 
.198-15،(10)االجتماعية،والخدمةاالجتماعلعلمالسعودية

2- Parents' perception of social and sexual functions in adolescents 
with Down's syndrome. S. M. PUESCHEL AND P. S. SCOLA Child 
Development Center, Department of Pediatrics, Brown University, 
Program in Medicine, Providence, Rhode Island, USA
5-Self-awareness in Young Adults with Down Syndrome: I. Awareness 
of Down syndrome and disability – Cunningham, Cliff and Glenn, Sheila 
* John Moores University, Liverpool, UK.
6-The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A 
Paradigm Shift in the Sexual Empowerment of Adults with Down 
Syndrome or More Sound and Fury Signifying Nothing- Foley, 
Simon.Published online: 13 September 2012  Springer 
Science+Business Media, LLC 2012

الخصائص النمائية لمرحلة البلوغ لدى متالزمة داون كما يدركها الوالدين

:الطالباتإعداد

فاطمة محمد النعيمي

هنادي الخاطر

مشكلة البحث

الدراسات السابقة

ذوي منللمراهقينالنمائيةالخصائصموضوعفيواألدبياتالدراساتتنوعت
لمعفيالباحثينمنعديدتناولهاولقدالبلوغ،مرحلةوخاصةداون،متالزمة

التيكالتالمشأهمعلىللوقوفوالتربيةاالجتماعوعلماءالخاصةوالتربيةالنفس
.هاومواجهتالمشكالت،لهذهالوالدينإدراكوكيفيةالمراهقين،هؤالءتواجه
يرلتطو تدريبيبرنامجفاعليةتقصيإلى(2012عبدالعزيز،)دراسةهدفتحيث

ذوي مننالمراهقيلدىالجنسيةالمشكالتمنالتقليلفيوالمعلميناآلباءمهارات
لقياسياسمقفيتمثلتأداةالباحثاستخدموقدالتجريبي،شبهالعقلية،اإلعاقة

برنامجادإعدالىباإلضافةالعقليةاإلعاقةذوي المراهقينلدىالجنسيةالمشكالت
كالتالمشمنالتقليلفيوالمعلميناآلباءمهاراتتطويرالىبهدفتدريبي

صدقبدالالتاألداةتمتعتوقدالعقلية،اإلعاقةذوي منالمراهقينلدىالجنسية
.الدراسةألغراضمناسبةوثبات

ةاإلعاقذوي منالمراهقينلدىواالضطراباتالجنسيةالمشكالتأبرزمن
وجملبكلماتالتلفظ:(2015)العزيز،عبددراسةفي(سندرومداون )الذهنية

طراباضاآلخرين،أمامالمالبسوخلعالسريةالعادةممارسةعلني،بشكلبذيئة
سيةالجنباألعضاءوالعبثباآلخرينالجنسياالحتكاكالجنسية،الهويةفي

.PUESCHEL)تتناولولقد.الجنسيةواالنحرافات 1988&SCOL)في
الجوانبو اآلخربالجنسواالهتماماالجتماعيةللتفاعالتالوالدينتصوردراستهما
و.اون دمتالزمةمنالشبابلدىالجنسيةالتربيةبقضايايتعلقوماالجنسية

يالتالجنسيةالمشكالتعلىالتعرفإلىهدفتدراسة(2014بخيت،)أجرى 
فيذكورالمنوالمتوسطةالبسيطةالعقيلةاإلعاقةذوي منالمراهقينلهايتعرض

جنتائأشارتحيثالمعلمين،نظروجهةمنعمان،فيالخاصةالتربيةمراكز
علمين،المتقديرخاللمنالمراهقينلدىالجنسيةالمشكالتارتفاعالىالدراسة

األطفاللدىالجنسيةالمشكالتفيإحصائيةداللةذاتفروق ظهرتوقد
:نهايواجهو التيالجنسيةالمشكالتفمنالعقلية؛اإلعاقةذوي منالمراهقين

متحكالتيوالمعاييربالقيمداون متالزمةذوي مناألطفالهؤالءإدراكضعف
غيروكوالسلاجتماعيا  المقبولالسلوكبينيميزون الفقداالجتماعي،السلوك

ضعافنماكثيرالفةهذهوجعلتلآلخرين؛انقيادهمبسهولةويتسمون المقبول،
ملحةالالحاجةجاءتهناومنأخالقي؛غيربشكلباستغاللهميقومون النفوس

وخاصةداون متالزمةذوي منواألبناءالوالدينوتثقيفوتوجيهالدينيةالتربيةالى
ذوي منغيرهمعنيميزهمماوذلكواجتماعيينعاطفةولديهمالعناقيحبون أنهم

أهمحيثمن(2015)الهيضلإليهذهبتماالسابقةالدراسةمعويتفق.اإلعاقة
مععاملالتفيالوعيبدرجةالمرتبطةوالمشكالتوالنفسيةاالجتماعيةالمشكالت

معالتعاملعلىاألسرموافقةبمدىوالمرتبطةداون متالزمةذوي منالمراهق
منينللمراهقالسعوديالمجتمعفيالخدماتتوافرومدىاالجتماعياالختصاصي

.داون متالزمةذوي 

الخاتمة

وماترحة،المقلألبحاثالمستقبليةللتصوراتعرضاالباحثاتقدمتالسابقة،الدراساتعلىبناء
.السابقةللدراساتنتائجمنعرضوهماخاللمنتوصياتمنتقدم


