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هذيهحوذهحوذيطلبت:اســــــــــــن الطالبـــــت

هاجستيرلرعايتاألطفالروياالحتياجاثالخاصتت :الذرجـــــت العلويــــــ

قسنالذراساثالٌفسيتلألطفالالمســـــن التابـــــع لها :

هعهذالذراساثالعلياللطفىلتـت  :ــاســـــــــــن الكليــ

جاهعتعييشوس: ت ــالجـــــــــــــــــاهع

 : ت التخرج سنـــــــــــ

 :  سنــــــــــــــت الونح
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هذيهحوذهحوذيطلبتاسن الطالبــــــــــت : 

الوساًذةاإلجتواعيتوعالقتهابالكفاءةالىجذاًيتلذيعيٌتهيعنىاى الرسالــت  : 

الوراهقييرويهتالزهتداوى.                       

  هاجستيرلرعايتاألطفالروياإلحتياجاثالخاصــتاسن الذرجــــــت  : 

 لجنت الحكن والونالشت :

 أ.د/ جوال شفيك احوذ  -1

بقسنالذراساثالٌفسيتلالطفالٌفسأستارعلنال

جاهعتعييشوس-هعهذالذراساثالعلياللطفىلت

 أ.د/ فؤادة هحوذ على هذيت  -2

قسنالذراساثالٌفسيتلالطفالأستارعلنالٌفسب

جاهعتعييشوس-هعهذالذراساثالعلياللطفىلت

 أ.د/ أسواء هحوذ السرسى  -3

أستارعلنالٌفسبقسنالذراساثالٌفسيتلألطفال

جاهعتعييشوس-هعهذالذراساثالعلياللطفىلت

 أ.د/ رزق سنذ إبراهين  -4

أستارعلنالٌفسورئيسقسنعلنالٌفس

جاهعتعييشوس–كليتاألداب

م02تاريخالبحث://

 الذراســـــاث العليـــــا 

 أجيسث الرسالت بتاريخ                                 

 م22/        /                                            

 هىافمت هجلس المسن                                                          هىافمت هجلس الوعهذ    

 م22/       /                                                             م            22/      /         





_____________________________________________________________________________ 

 ج
 

 ة .: ىدى محمد محمدى طمب اسم الباحثة

ويالقميا بالكفاءة الوتجدانةة لدى يةنة من المراىقةن ذوى ممالزمة  تجممايةة: المساندة اال عنوان الدراسة
  .داون

 قسم الدراسات النفسةة لألطفال . –العمةا لمطفولة : معيد الدراسات  جهة الدراسة

 ة والكفاءة الوتجدانةة لدى المراىقةن وكذلك تجممايةالعالقة بةن المساندة االمعرفة لى إ: ميدف  أهداف الدراسة
 . داون ممالزمة ذوى مراىقةنال من يةنة لدى اإلناثو  الذكور بةن الدراسة ممغةرات فى الفروقمعرفة 

 وفقا ألىداف البحث .المقارن  رمباط : ايممدت ىذه الدراسة يمى المنيج الوصفى اال منهج الدراسة

 يددىم وبمغ, البسةط العقمى المأخر ذوى داون ممالزمة ن ذوىمراىقة من الدراسة يةنة مكونت : عينة الدراسة
 ونسبة,   ياما(  31-30) بةن ما أيمارىم ممراوحو  (من اإلناث 06و كورمن الذ 06)  , ومراىقة مراىًقا( 66)

 . من مراكز ومؤسسات فى محافظة القاىرة,   (66 -55) بةن ما ذكائيم

 : المالةة باألدوات الدراسة ممك فى االسمعانة مم:  الدراسة أدوات

   .(  الخامسة الصورة ) لمذكاء بةنةو  -سمانفورد مقةاس  -3

شراف مراتجعة..  السمةع يبد الموتجود يبدو ،  طو محمد وا يداد: اقمباس )      أبو محمود : وا 
 (1633النةل

 (1666)مرتجمة ومقنةن : فادةة يموان         .    الند لمسموك المكةفىنمقةاس فاة -1

 (1661 البحةرى محمد:  إيداد)    .الثقافى تجمماي اال ىقمصاداال المسموى مقةاس -0

   .داون ممالزمة ذوى المراىقةن لدى المصور المدركة تجممايةةاال المساندة مقةاس -4

 )الباحثة إيداد)                                                                          

 داون.  ممالزمة ذوى المراىقةن لدى المصور الوتجدانةة الكفاءة مقةاس -5
 (الباحثة إيداد)                                                                  
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 : أهمها نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت

 ممالزمة ذوى مراىقةنال لدى الوتجدانةة والكفاءة تجممايةةاال المساندة بةن دالةموتجبة   ةةارمباط يالقة موتجد -3

 . داون

،  ذكورالمن  داون ممالزمة ذوى مراىقةنال درتجات مموسط بةن إحصائةة داللة ذات فروق موتجد -1

 .اوأبعادى تجممايةةاال المساندة مقةاس يمى من اإلناث داون ممالزمة ذوى والمراىقات

،  ذكورالمن  داون ممالزمة ذوى مراىقةنال درتجات مموسط بةن إحصائةة داللة ذات فروق موتجد -0
 . أبعادهو  الوتجدانةة الكفاءة مقةاس يمى من اإلناث داون ممالزمة أوالت والمراىقات

 

 Social Support                                                        المساندة االتجممايةة  -3

 Emotional Competence                                   الكفاءة الوتجدانةة                 -1

                   Adolescents  with  Down  Syndromeمراىقةن ذوى ممالزمة داون         ال -0
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 أشكر السادة األساتذة الذين قاموا باإلشراف وهم : 

 أ.د/ فؤادة محمد عمى هدية  -1
 أستاذ عمم النفس بقسم الدراسات النفسية لالطفال 

 جامعة عين شمس  -معيد الدراسات العميا لمطفولة  
 .د/ أسماء محمد السرسى أ -2

 أستاذ عمم النفس بقسم الدراسات النفسية لألطفال 
 جامعة عين شمس  -معيد الدراسات العميا لمطفولة 

 وكذلك السادة األساتذة المناقشون وهم :

  أ.د/ جمال شفيق احمد-1

 أستاذ عمم النفس بقسم الدراسات النفسية لالطفال 

 جامعة عين شمس  -معيد الدراسات العميا لمطفولة 

  رزق سند إبراهيمأ.د/ -2

 ورئيس قسم عمم النفس  عمم النفس أستاذ
 جامعة عين شمس  –كمية األداب 

 
 وكذلك الهيئات األتيــــــة :

 مكتبة معيد الدراسات العميا لمطفولة بجامعة عين شمس . -1
 المكتبة المركزية بجامعة القاىرة . -2
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حسانو وعمى الحمد هلل حمدا يميق بجالل وجيو  وعظيم سمطانو , أحمده وأشكره جل شأنو عمى توفيقو وا 
إليو , وأصمى وأسمم عمى  لى المستوى الذى وصمت  كرمو وفضمو من وصول ىذه الدراسة إب بو عمي   ما من  

لى , صمى هللا عميو وسمم عميو وعمى آلو وصحبو , ومن سار عمى نيجو إمن بعثو ربو ىاديا ومبشرا ونذيرا 
 الدين .يوم 

توجو بالشكر والتقدير إال أن أ –العمى القدير  –ال يسع الباحثة بعد تقديم الشكر والحمد والثناء هلل 
 لكل من أسيم فى إنجاز ىذا العمل المتواضع حتى خرج من الظممة إلى النور. متنانواال

والعالمة مة ــــــاذة الفاضـــــى األستى بالجميل إلـــانــــــرى وتقديرى وعرفـــــومن ثم فإنو يطيب لى أن أقدم شك
, أستاذ عمم النفس بمعيد الدراسات العميا  ةاألستاذة الدكتورة /فؤادة محمد هديوالوالدة العظيمة  الجميمة

ى تفضمت بقبول اإلشراف عمى الرسالة وما قدمتو لى من رعاية ، التجامعة عين شمس –لمطفولة 
رشادوتوجييات و  والمثل األعمى الذى أقتدى بو, فأسأل هللا أن ، خير قدوة لي  فيى ات وعون صادق ,ا 

 , وأن يديم عمييا الصحة والعافية .وعمميا  يجزييا عنى وعن كل طالب خير الجزاء وأن يبارك فى عمميا

األستاذة الدكتورة / ـــــنون دة الحــــــمة والوالــــاذة الفاضـــــان إلى األستـــــــر والتقدير والعرفــــوجو بالشكـــكما أت
ى جامعة عين شمس الت –, أستاذ عمم النفس بمعيد الدراسات العميا لمطفولة  أسماء محمد السرسى

ومنحيا الكثير من الوقت والجيد وتقديم  متابعتيا لى , وصبرىا عمى  ضمت بقبول اإلشراف عمى الرسالة و تف
كرىا من كل قمبى وجزاىا هللا عنى خير الجزاء , وأن يديم المشورة والتوجيو فكانت خير مرشد ومعين , فأش

 عمييا الصحة والعافية .

أستاذ عمم النفس  أحمد لألستاذ الدكتور / جمال شفيقكما أتقدم بالشكر والتقدير النابعين من القمب 
, اضعة المتو الرسالة ىذه جامعة عين شمس عمى تفضمو بقبول مناقشة  –بمعيد الدراسات العميا لمطفولة 

 ولطالب، ومساعدة  فى التعامل ا وتواضًعاعظيمً  اوخمقً  اغزيرً  اعممً يو تواضع العالم الذى حباه هللا فأشكر ف
 فمو تقديرى وجزاه هللا عنى خير الجزاء , ومن  فأرجو من هللا أن أكون عند حسن ظنو بى , بعممو الوفير , 

 عميو بموفور الصحة والعافية .

 أستاذ عمم النفسلألستاذ الدكتور / رزق سند إبراهيم كما أتقدم بالشكر والتقدير النابعين من القمب 
مما  المتواضعة الرسالة ىذه جامعة عين شمس عمى قبولو مناقشة – اآلداببكمية  ورئيس قسم عمم النفس
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ى بو فى حسن الخمق والطباع يحتذ ومثالة من عممو وكرم عطائو , فيو قدوة ستفاديتيح لمباحثة الفرصة لال
تقديرى وجزاه هللا عنى خير الجزاء , ومن عميو بموفور شكري و , فمو عممو الث ِريِ  , وأسال هللا أن ينفع ب

 الصحة والعافية .

بقسم الدراسات النفسية لألطفال بمعيد الدراسات  كما أقدم خالص الشكر والتقدير إلى األساتذة األجالء    
, والذين أعطونى من وقتيم وعمميم الغزير وخبراتيم الجميمة , فجزاىم هللا جامعة عين شمس –ة العميا لمطفول

 عنى خير الجزاء .

بمعيد  طفالمدرس بقسم اإلعالم وثقافة األال الدكتورة / سارة طمعتلى وأتوجو بالشكر والتقدير إ
ودعميا المستمر لى طيمة البحث ,  التى لم تبخل بمساندتياو جامعة عين شمس  –الدراسات العميا لمطفولة 

 ., وأسال هللا ليا التوفيق والسداد فميا منى خالص الوفاء والشكر

وال يفوتنى أن أتقدم بالشكر والتقدير لزمالئى بقسم الدراسات النفسية لألطفال وقسم اإلعالم وثقافة 
 من األستاذة / نورىان جامعة عين شمس وأخص بالشكر كال –األطفال بمعيد الدراسات العميا لمطفولة 

محمد أمين ، و األستاذة / دينا نصر الدين  رفيقتي دربى وزميمتي الدراسة والعمل جعمنا هللا عونا وسندا 
 دائما , أسأل هللا ليما التوفيق والسداد .

,  أبى وأمىإلى  ا ..حقيم ان يوفييمالعرفان إلى من يعجز المسان عمى أكما أتقدم بخالص الشكر و 
ى من حب العمم والطموح , غرساه ف فى حياتى من خالل ما كبرن كان ليما األثر األوالذي  .. نبض حياتى 

عيما هللا هللا عمى بإتمام ىذا البحث, مت   ه من متاعب حتى من  تحمال ه لى من تضحيات وماوما قدما
 ا, حماىم فردوس ( ء )حمد وتى األعزااإخو سبحانو وتعالى بالصحة والعافية وأطال فى عمرىما, وأشكر 

 هللا . اوحفظيم

 بتصن يجعل ىذا العمل فى ميزان حسناتى خالصا هلل تعالى , فإن أوختاما أتوجو إلى هللا داعية أ
ن قصرت فيو منى , و  ليو أنيب "  وما توفيقى"  تعالى وحده ..الكمال هلل فمن هللا , وا  إال باهلل عميو توكمت وا 

 . " مد هلل رب العالمينخر دعوانا أن الح,  " وآ

   لباحثةا                                                                                  
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