
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ين من ذوي متالزمة داونجودة حياة المسن  
 في المجتمع العربي   

 أشرف حجازي
 اكايمي:  ابررفيموفر أرم  رميريا اإلشراف األ

 فظمفة نهائمة بنمل ابلقب ابثان:، جايعة حمفا
2012 

 (585 ابرقم ي: اباكتابفج )
 

، فقيام ابرحيث ريراجعية  تيثل هيف ابرحث ي: يحص جفية حماة ذفي يتالزية ياف  يي: ابيجتييا ابعرري:و

االجتيياع:   -طري: فاألنييفذج األيائي:فيراوة هذه ابيوأبة عرر أنيفذجم  ) يفيملَم ( فهيا  األنييفذج اب

يية ابعقلميية، فاأليا  ابمييفي:، يقارييل   يتغموييراا األنيييفذج ابطريي: هيي:  ابحابيية ابتييحموة، فيوييتفل ابيحيفيمو

االجتيياع:  تفقعنيا أ  ماكيف  االيا  فابيشياراكة يتيينوما   -ابيشاراكة فااليا  ابمفي:و يي: االنييفذج األيائي:

حما  ريابفري ذي ابيحيفيموية ابعقلموية، يييا م فلي: وبي  جيفية حمياة يتينمية ي: يجتيا متفير يمه ياكفو  االويت

 فرابتاب: وب  حابة تحمة وموئة  تولوط نتائج ابرحث ابلف  عل  هذه ابقلاما ي: ابيجتيا ابعرر:و 

( متيتويا األييراي ذفي ابيويتفل ابعقلي:و األعلي  رجيفية يعمشيموة 1جرل يحص ابفرلمواا ابرحثموة ابتابمية  )

( متيتوييا األيييراي ذفي 3( متيتييا األيييراي ذفي األيا  ابمييفي:و األعليي  ريوييتفل يعمشيي: أعليي ؛ )2ل؛ )أيليي

( متيتوييا األيييراي ابييذم  مويياكنف  يامييل ابيجتيييا ابيحليي: 4االيا  ابمييفي:و األعليي  ريوييتفل يعمشيي: أعليي ؛)

 ريوتفل يعمش: أعل  

يي  معيلييف  ييي: يشييارما ( رابغييا ييي  ذفي يتالز 68ليييوا يجيفعيية ابرحييث ثيانميية فوييتم  )  ييية ياف  ييو

ايرأة  معيل  18رجال، َف  33ي  هؤال ،  51ابعيل ابتأهملموة ) ياعس( ي: ينطقة ابشيال؛ فشيل ابرحث 

أيراي عمونة ابفحص ي: عشرة يشارما تأهملموة ي: ينطقة ابشيال، فجرل تشممتهم ي  قرل بجنية ابمييية 

ي   ابعالجموة اكذفي يحيفيموة عقلموة  جرل تفزما  ، 30-21أيراي عمونة ابرحث ألررا يجيفعاا رحوب ابوو

 +60-51، َف 50-41، َف 40-31َف 

ت ظهيير ابنتييائج أ و يتغموييريو األيا  ابعقليي:و فاأليا  ابمييفي:و مرترطييا  ارتراطييا ومجارمييا حاويييا )ييي  ابناحميية 

ميية اإلحتييائموة( رييم   اإلحتيائمة( رجيييفية ابيعمشيية ابشيايلة، رمنيييا بييم م عثيير علي  عالقيية حاوييية )يي  ابناح

ة   يتغموراا ابيشاراكة ي: فقا ابفراغ، فنفع ابيواك ، فجفية ابيعمشة ابعايو

م ظهر وبقا  نظرة أفب  عيم فجفي عالقية ريم  يتغموير ابيشياراكة فريم  جيفية يعمشية ذفي يتالزيية ياف ، 

ة األنييفذج االج تة ت ظهر أ و هذه ابنقطة رابذاا ه: ياكي  قيفو األيائي:  ت ظهير  -تيياع:باك  ابونظرة ابيتفحو

ابنتمجة ابيراكزموة أ و ابيتغموراا ابطرموة األيائموة ترترط رجفية ابيعمشة علي  نحيف يتناوي  ) يتنياظر(، باكي و 



 

 

ية فز ك يراكيزيك بيؤشوير األيا  يي: أنييفذج  جيفية  يؤشراا ابيشاراكة تتفاجي يي: ويما  ياكيفو  األيا   ثيو

 : ابيجتيا ابذي معان: يمه ابفري ي  يتالزية يرئموة فرارزة  ابيعمشة، فثيوة أهيمة قتفل بهذا ابيؤشور ي

عني ابيمفل وبي  نتيائج تفتيملموة، تظهير نتيائج ابرحيث تيفرة يعقيية بلغامية  ثيية تيأثمر يرايياتماك: بي يا  

فبليشييااكل ابطرمويية عليي  جييفية يعمشيية  ذفي يتالزييية ياف  ييي: ابيجتيييا ابعرريي:و  ابيثميير ييي: األييير أ و 

ياعميية ال تقييف ييي: حييي ذاتهييا رعالقيية يراشييرة يييا جييفية يعمشيية ذفي يتالزييية ياف  ييي: ابيشيياراكة االجت

 ابيجتيا ابعرر:، فيا معنمه األير هف أ و يوتفماا ابيشاراكة ابيتينومة فابيرتفعة تتعلو  ريوتفل األيا  

نريؤ جيفية أ و ابيتغمر ذف ابيواهية ابيتيموزة األعل   بت Regression modelترم  ي: انيفذج اإلرتاكاس 

 يعمشة ذفي يتالزية ياف  ي: ابرحث ابحاب:و هف ابيشااكل ابطرموة 

 

األيائي:و بععاقية  -وحيل ابنتائج ابيهية ابت: عثر علمها ابرحث ابحاب: فابت: ترترط راألنيفذج االجتيياع:و  

إ و ابتفاعيل ه: ابعالقة رم  تفاعل ابيشاراكة فاأليا  فجفية ابيعمشة ي: ابوما  ابجنيريو  رحوب ابنتائج يي

نيه بيم  رم  ابيشاراكة فاأليا  بيل ابنويا  يي  ذفاا يتالزيية ياف  تنرويأ رقيفة جيفية حمياة هيذه ابشيرمحة، باكو

جيال علي  نحيف حاويم ييي  ابناحمية اإلحتيائمة  ننطلي  يي  يرليموة يفايهيا أ و هييذه  متنريأ جيفية يعمشية ابرو

قاا االجتياعموة  ابتي: تفاجههيا ابنويا  يي : ابيجتييا ابعرري: يفنييا عالقية رابيتالزيية ابنتمجة تعاكس ابيعفو

فاإلعاقة  عل  لف  هذه ابنتمجة نوتنتج أ و األنييفذج ابطري:و مويتطما تنريؤ  جيفية يعمشية ذفي يتالزيية 

األيائ: يي  تنريؤ جيفية  -ياف  عل  نحف وطح: فمفيور نظرة عاية يقط، رمنيا َتياكو  االنيفذج االجتياع:و 

نحييف أي و فأعييي  عريير وبقييا  ابلييف  عليي  ابجانييب األيائيي:و بليتالزييية  يعمشيية هييذه ابفئيية ابويياكانمة عليي 

ناا  قاا فياكفو  فنفاتجها، راإللاية وب  ابجانب ابفرييو فاالجتياع:و ريا محيل هذا ي  يعفو
 


