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  المستخلص:
تهدف ذا اس ث ه فة البح یة بص ى  رئیس رف عل ى  التع رددات عل ات المت ات الریفی دور األمه

ة أ  مراكز ت ى رعای ر الشیخ    أهیل ذوى متالزمة داون ف الهن بمحافظة كف د  ،طف م  وق ع  ت ات  تجمی  بیان
ق  عن  البحث  هذا تبیان اإل طری ة  س ارس    خال  الشخصیة،  بالمقابل ن م دة م ایو   –ل الم ن   ٢٠١٩م م

ا (     غ قوامه ة بل ة عمدی ة بحثی درها    ٣١عین بة ق ل نس ة تمث م    ١٠٠) مبحوث ى ت املة الت ن الش % م
ك          :هى إداریة من ثالثة مراكز  إختیارها ر الشیخ، ومركز دسوق، ومركز مطوبس وذل مركز كف

ث   لتواج  ا حی أمین الصحى به ادات الت ات    د عی ا الریفی ردد علیه اتت الهن ذوى  المبحوث ل أطف ت لتأهی
دة متالزمة داون، واستخدمت   ع     احصائیة  أسالیب  ع داول التوزی ى ج ت ف  ،التكرارى والنسبى   تمثل

  المرجح، لشرح وتفسیر النتائج. ، والمتوسط الحسابىالمعیارى واإلنحراف الحسابى، والمتوسط
  :كالتالى وكانت أهم النتائج

ا   فى رعا %) من المبحوثات كان دورهن٩٣الى (حو -١ ة داون إم یة أطفالهن ذوى متالزم
 منخفضا أو متوسطا فیما یخص مجال التغذیة.

ن%) ٨٤( حوالى   -٢ ات  م ان المبحوث ى دورهن  ك ة  ف الهن رعای ة ذوى أطف  داون متالزم
 .الرعایة الصحیة مجال یخص فیما متوسطا أو منخفضا إما

ة  ذوى أطفالهن رعایة فى دورهن كان المبحوثات من%) ٧١( حوالى -٣ ا  داون متالزم  إم
 .تعدیل السلوك مجال یخص فیما متوسطا أو منخفضا
القلق   -٤ عورهن ب ى ش ات ه ا المبحوث انى منه ى تع كالت الت ر المش ت أكث تقبل كان ى مس عل
ى     أطفالهن ت المشكالت الصحیة الت ، ووجود صعوبات فى تعلیم ودمج أطفالهن بالمدارس، كما كان

 جه المبحوثات.یعانى منها األطفال من أكبر الصعوبات التى توا
الهن ذوى     -٥ ة أطف ى رعای كالتهن ف ى مش ب عل ات للتغل ات المبحوث م مقترح ت أه كان

ال   لتسجیل  متخصصة حكومیة  منظمة وجود ضرورةمتالزمة داون هى  ذ  هؤالء األطف  اللحظة  من
ى یالدل األول ونل لم ذا یك جیل ه ة التس ائیة بمثاب دى إحص ة ل ى الدول تمكن حت ن ت وفیر م ة  ت الرعای
 .همل ةالالزم

  :مقدمة ومشكلة البحث
ال  تصیب  قد التى األمور من العقلیة اإلعاقة تعد ى  األطف ك  مبكرة،  عمر  ف د  نتیجة  وذل  للعدی

ة  تكون  التى والعوامل، الظروف من ة  أو وراثی ة،  لظروف  أو مكتسبة  بیئی ذا  مجتمعی د  األمر  وه  ق
  ).٥٧٠،ص٢٠١٥محمد،( والخوف للقلق مصدرا األسر لبعض یشكل

ر  بشكل العقلیة داون باإلعاقة زمةمتال وترتبط ل  كبی ة  حاالت  من % ١٠ حوالى  وتمث  اإلعاق
ة، ى العقلی ة وه اس مألوف ة للن ائص نتیج میة الخص زة الجس ك الممی ة، لتل ابه إذ اإلعاق ال یتش  األطف

  ).٤،ص٢٠١٠القضاة،(الجسمیة  سماتهم فى داون بمتالزمة المصابون
ة، أي أن     ة خلقی ن حال ارة ع ة داون عب ت     ومتالزم ة كان والدة و أن الحال ذ ال ل من د الطف ا عن ه

ه ا   لدی ق فیه ي خل ة الت ذ اللحظ ومات)،     ،من بغات ( الكروموس دد الص ي ع ادة ف ن زی اتج ع و ن وه
ي           ذه الكروموسومات ف ة، تحمل ه واة الخلی  والكروموسومات عبارة عن عصیات صغیرة داخل ن

اد       خص الع ل الش ان، فیحم ق اإلنس ة لخل یل الكامل ا التفاص ى (  داخله ان أو أنث ًرا ك  )٤٦ي ذك
ى وجود اختالف   ٤٧، بینما یحمل طفل متالزمة داون (كرومسوم ى   ) كرموسوم وهذا ما یؤدى إل ف

  ).١٢،ص٢٠١٠العرعیر،(الخصائص العقلیة والجسمیة والصحیة الخ 
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إن  ذا ف ة ل حیة الرعای ن الص م م ات أه ى األولوی ب الت ا أن یج ل یتلقاه ة طف  ،داون متالزم
ة  منذ تؤهله الجسدیة فصحته اء  عنصر  لیكون  أظافره  نعوم اه  المسئولیات  ویتحمل  وعمل،  بن  الملق

ى  ه عل ه تجاه  عاتق ه   وأسرته نفس ى،(ومجتمع ى  ، )٦٤-٦٢،ص ص٢٠١٢الزعب اج إل ه یحت ا أن كم
ة  دمات نوعی لخ دمات مث الج خ ى الع ذلك الطبیع دمات وك ة خ ب، اللغ یم،  والتخاط دمات التعل وخ

  . )١٥،ص٢٠٠٣ كفافى،(  العقلیة امكانیاته مع تتناسب ىالت وخدمات التأهیل والتوظیف
ق م وتتف وث معظ ات البح ابقة والدراس ى الس ال أن عل ة اطف ا إذا داون متالزم م م دریبهم ت  ت

ة  وتوجیههم لیمة  بطریق ه  س نهم  فإن وا  أن یمك ة  درجة  یحقق ن  عالی ق  م اعى  الشخصى  التواف  واإلجتم
ارات  بعض  على تدریبهم أن حیث بهم، المحیطین مع والتواصل ة  المه ؤدى  اإلجتماعی ى  ی ادة  إل  زی

ى  األسرة  دور یأتى وهنا لدیهم، اإلستقاللیة والتصرفات اإلیجابى السلوك ة  تشجیع  ف  واكتساب  تنمی
ة  المهارات بعض ى  اإلجتماعی ى  تساعدهم  الت دماج  عل ع  اإلن ران  م ذاتى  واإلستقالل  األق یفهم  ال  وتك

   ).١،ص٢٠١١محمد،(  المجتمع مع ما حد إلى
ت    الدراسة  قد أكدتو ى أجری ي  م)١٩٨٤( عام الت ا  ف ا  بریطانی ان  وأجراه  & Allen الباحث

Ludlow ال  ستقاللي واإل جتماعياإل النمو( عنوان تحت ة  ألطف ان  ،)داون متالزم دف  وك ا  اله  منه
ة  معرفة ي  األسرة  دور أهمی و  ف اعي  النم ث االجتم راد  تقسم  ، حی ة  أف ى  العین الث  إل ات  ث ة : فئ  الفئ
ة و مؤسسات،  في مودعین أطفال :األولى ة  الفئ ال : الثانی ع  أطف ع  أسرهم  م دیم  م  وإرشاد  مساعدة  تق

ة رة، ومتابع ةو لألس ة الفئ ال :الثالث ع أطف رة م دیم دون األس اعدة أي تق ا، مس ع وقام نهج بوض  م
م  والسلوكي واالنفعالي العقلي األداء مستوى لرفع المهارات بعض األطفال أولئك بتعلیم یختص  ،له

ي  المستوى  في أحسن كانت الثانیة العینة أن إلى النتائج أشارت وقد الي  العقل م  والسلوكي،  واالنفع  ث
ائج  أسوأ وكانت الثالثة، تلیها ن  النت ة  نصیب  م ى،  العین ا  األول دلل  مم ى  ی ة  عل ع  األسرة  دور أهمی  م

م  المختصین، ب مرتبطة  تكون  أن شریطة  األطفال، هؤالء در  فه ى  أق ل  عل  تشاف واك السلوك،  تحلی
واجههم  قد التي الصعوبات واكتشاف الطفل، قدرات في والضعف القوة مواطن اء   ت م  أثن ارة  تعل  مه

  ).٥١،ص٢٠١١العباسى،( ما
ا  ین  كم رات  أن تب ة  للخب ى  األولی اة  ف ل حی أثیرات  الطف رة  ت ى  كبی و  مظاهر  عل ى  النم ع ف  جمی
ب،  ة  الجوان ة  فمرحل دث المبكرة  الطفول ا  یح ایعرف  فیه رات بإسم  م و ال فت ث  الحرجة،  نم ون حی  یك

ر  یكون  داون متالزمة طفل فإن كذلك والتغییر، للنمو وقابلیته إستعداداته ذروة فى الطفل ة  أكث  قابلی
رات وإستجابة  تعلم، لخب رات وتكون  ال ة المثی ر البیئی وة  أكث ى ق اج ف اط  إنت م أنم ة تعل الى معین  وبالت

دث تعلم یح اب ال ارات وإكتس كل المه ر بش هولة، سرعة أكث ذا وس ى یجب ل عى أن األم عل ى تس  إل
تثمار ذه إس رات ه ویر الفت درات لتط ة الق ة العقلی لوكیة واللغوی ة والس ف واإلجتماعی ن والتخفی  م

  ).٢٩،ص٢٠١٠ أبوحمارى،( داون متالزمة طفل منها یعانى قد التى المشكالت
ذلك ع ول ى یق الغ دورا األم عل ة ب ى األهمی اة ف ة داون حی ل متالزم ائم طف ل ةبرعای كق  الطف

ة،  من وتعلیمیٌا ونفسیٌا وتربویٌا صحیٌا ن  ناحی ة  وم دعیم  أخرى  ناحی ا  ت ان  طفله ان  بالحن ة  واألم  والثق
ا  مساعدة  تستطیع  حتى بالنفس ى  طفله م  ف ارات  تعل ة  المه اة  الالزم ة  لحی تالئم  إجتماعی ع  ت ه  م  قدرات

   ).٩٦٣، ص٢٠١٦الحسن،  ابو( وإحتیاجاته
ت وو ل أى الدةإذا كان ى طف دثی طبیع رٌا ح ذریٌا تغی ى ج رة ف ث  األس اولحی دان یح  الوال
ع  التكیف د  الوضع  م إن  ،الجدی ل  والدة ف ة  طف أثیرا  سیحدث  داون متالزم ر  ت دى  أكب ا   األسرة،  ل كم
ا  أن خبر تلقیها عندف ،األم حیاة فى اللحظات أصعب أنها من ه  طفله ة  لدی دة  تمراألم  داون متالزم  بع
ق ا بالحزن،ثم الشعور ثم اإلنكار، الصدمة،ثم مرحلة وهى داون متالزمة طفل میالد عند مراحل  لقل

   ).١٣،ص٢٠٠٣كفافى،( األمرالواقع وقبول التكیف مرحلة وأخیرا الغضب، ثم والخوف،
د  قد الموجعه المشاعر هذه كل ن  تح درة  م ى  األم ق ة  عل ا،  تربی ة    طفله وخصوصا األم الریفی

د  ،اعدةوالتى قد تكون بعیدة عمن یمد لها ید العون والمس  دیها  یكون  ال وق وعى  ل افى  ال  للتعامل  الك
ة  بطرق  معرفة لدیها یكون ال وقد والدفء، والحنان الرعایة إلى یحتاج الذى الطفل ذلك مع  الرعای

ة ة الكافی ى والمتمثل ة ف ى الحاج الجین، إل ا  مع الجمنه ق مع الج ،للنط ى وع ة ،طبیع ة وعنای  ،طبی
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درى األم    أخرى وخدمات د ال ت ا      مساندة، وق را لمساعدة طفله ا دورا كبی ة أن علیه  واندماجه الریفی
ى ع ف وة المجتم ره أس ن بغی ال م ن األطف م مم ى ه ل ف ره مث واء عم ان س دماج ك ا اإلن ى تربوی  ف

دارس ة الم دماجا أو ،النظامی ا إن ى اجتماعی ات ف ع مؤسس ه المجتم ى والمتمثل انع ف ن المص  والمه
ة ك الحرفی ب وذل هم حس اتهم خصائص در وإمكانی ة اتهموق ا. الكامن ب وهن ى یج ة األم عل  ان الریفی

ا   الكافى الوعى لدیها یكون ة طفله ة داون   بدورها فى رعای ه  للوصول ذو متالزم ى  ب اة  إل  أقرب  حی
  .الطبیعیة لىإ

ا    ة طفله ى رعای اءة ف ا بكف ة دوره ب األم الریفی ى تلع ه لك دد فإن ذا الص ى ه ى وف ه ف  مراحل
ة  عن تعجز ذلك لدیها توفری مالمحیث أنه  والتعلیم الثقافة من قدرا تتطلب فإنها األولى  مواهب  تنمی
ورت  ،والمرض العجز من حمایته وعن العقلیة، وقدراته طفلها ذا  فكرة  وتبل ن  ومشكلته  البحث  ه  م
الل ة خ ر هالباحث معایش ة داون  ذوي ألس ةمتالزم ا ومالحظ انوه م ن یع عوبات م ام   ص ى القی ف

الهن،    بأدوارهن تجاه أطفالهن، ومواجهة ا ة أطف ى رعای لعدید من المشكالت التى تقف حجر عثره ف
ة داون    ل ذوى متالزم ه أم لطف ا وأن الباحث ن  ،كم ا  وم ى    جاءت  هن ة التعرف عل ى أهمی األدوار الت

ى المشكالت  التعرف علكذلك ، وذوى متالزمة داون هات الریفیات فى رعایة أطفالهناألم تقوم بها
  كیفیة التغلب علیها.ى مقترحاتهن لما ه، والتى تواجهها بذلك الشأن

   :البحث أهداف
  یهدف هذا البحث إلى األتى:

الهن  الریفیات األمهات بها تقوم التى األدوار على التعرف -١ ة  ذوى ألطف ى  داون متالزم  ف
  .السلوك وتعدیل الصحیة، والرعایة التغذیة، مجاالت
الهن  رعایة فى الریفیات األمهات تواجه التى المشكالت على التعرف -٢ ة  ذوى أطف  متالزم

 .داون
 .المشكالت تلك على للتغلب الریفیات األمهات مقترحات على التعرف -٣

 : البحث أهمیة
ه  في تفرد البحث هذا إن  -١ م  لمشكلة  تناول تم  ل ا  التطرق  ی ن  له ل  م ات  دور وهى  قب  الریفی

الهن  رعایة فى ة  ذوى أطف ن  داون، متالزم م  وم ى  البحث  بتوصیات  التوجه  ث از  إل  رشادى اإل الجه
ذا  یعد حیث لهن، العون ید ومد أطفالهن تجاه بدورهن القیام فى الریفیات لمساعدة  یتجزأ  ال جزء  ه

 .الزراعى اإلرشاد جهاز بها والمعنى والطفولة األمومة رعایة برامج من
ئولیة -٢ ة مس ال ورعای ة داون ذوي األطف ص متالزم ع تخ ات جمی ع مؤسس  وال المجتم
از اإلرشادى      المجتمع مؤسسات جمیع إشراك علیهو بعینها، مؤسسة على تقتصر ا الجه ا فیه ي بم  ف
  ومد ید العون لألمهات الریفیات بوصفه األقرب إلیها.   المختلفة العقلیة اإلعاقة قضایا مساندة

ة  موجهة إرشادیة برامج تخطیط في البحث نتائج تساهم -٣ رأة  لتوعی ة  الم ى  الریفی ة  ف  رعای
الهن ة ذوى أطف د داون، متالزم دمات یموتق حیة، الخ ة، الص ة واألكادیمی بة واالجتماعی ذه المناس  له

ل  بالشكل الفئة ث  األمث ا  حی ة  شریحه  أنه ن  هام ع  شرائح  م م  المجتم ق  ل ام  تل افى  اإلهتم ن  الك ل  م  قب
 الزراعى. اإلرشاد
ل -٤ ة تأم ونی أن الباحث ذا ك ث ه د البح ن واح هامات م ة اإلس ة العلمی ي األكادیمی دعم الت  ت
ام  ذا االهتم الال به ن  مج ل م ة، قب ات  الدول ع ومنظم دني، المجتم ن  الم الل م ا خ ن سفر ی م ائج ع  نت

    .المختلفة للمشكالت مناسبا فهما یقدم وأن البد العلمي البحث أن منطلق من وذلك وتوصیات،
       :اإلستعراض المرجعى

ث  إنسانى، غیر بطابع القدیمة العصور فى للمعاقین النظرة اتسمت ان  حی تم  ك تخلص  ی  نم  ال
 والجوع  للبرد وتعریضهم العراء فى رمیهم خالل من ومعاقین البدن ضعاف یولدون الذین األطفال

ى  حجتهم  وجاءت  الموت،  حتى ك  ف التخلص  ذل ن  ب ن  أو الشریرة  األرواح م ذى یسكن    السحر  م ال
ادهم ا ،أجس ان كم تم ك دهم ی األغالل تقیی ل ب ة والسالس ربهم الحدیدی ادهم وض ن وإبع ع ع  المجتم

ا م دهمإلعتق به أنه ى س ین ف رهم، جب رور أس ت وبم رت الوق رة تغی ع نظ اق المجتم بح للمع  وأص
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ام ه اإلهتم ر، ب توجب یتغی ه ویس ه تأهیل ن وتدریب ل م اركته أج ى مش ع ف وره المجتم  وتط
  .)١٩-١٨ص ،ص٢٠١٢الزعبى،(

رف و ةتع ا اإلعاق ة بأنه ور حال ل أو قص ق خل رد یعی ن الف ل ع ا العم ا، كلی ن أو أوجزئی  ع
ان  سواء  المجتمع، في العادي السلوك ممارسة ي  ك درة  ف ة  الق  وسواء  الجسمیة،  أو النفسیة  أو العقلی

  ).١٥،ص٢٠١٦قسیالت،( مكتسبا أو خلقیا كان
ة   ة العقلی اهرة اإلعاق كل ظ ات إ وتش واع اإلعاق ر أن ارا أكث رى  نتش ات األخ ة بالفئ مقارن

ة،    ة واللغوی ریة والحركی معیة والبص أثر بعوام  كالس ا تت ث أنه افى   حی توى الثق ا المس رة منه ل كثی
  ).١٥،ص٢٠١٥متولى،(، ونظرة المجتمع للمشكلةواإلقتصادىواإلجتماعى 
ة       بأن اإلعاقة العقلیة هىالجمعیة األمریكیة وتشیر  ة، والمهاری ى الوظائف المعرفی قصور ف

ذى ی            ة، وال ك اإلعاق ف للشخص المصاب بتل ى التكی ه صعوبة ف تج عن ا ین دأ  العامة أثناء النمو مم ب
  ). ٢٨٣،ص٢٠١٤(هبد، للفرد بدوره فى اإلنخفاض فى الوظائف العقلیة والمعرفیة، واإلجتماعیة

الم  أنحاء  جمیع في ونتائجها العقلیة اإلعاقة أسباب وتختلف ك  ،الع این  نتیجة  وذل  الظروف  تب
ادیة ة واإلقتص ة اإلجتماعی تالف والدیموجرافی ات واخ حیة الترتیب ي الص ذها الت دول تتخ وف ال  یرلت

  ).١،ص٢٠١٢ متریوس،( لمواطنیها خدماتها
تم           م ی اك عوامل أوأسباب ل ازال هن ه م ذه األسباب، إال أن وعلى الرغم من تحدید كثیر من ه
ن         د م دى العدی ة ل ة العقلی ة أن سبب اإلعاق التوصل إلیها حتى األن، وتوضح منظمة الصحة العالمی

ة       األفراد واألسر ال یزال غیر معروف، وهناك تفسیر وا  ة العقلی ذلك الغموض وهو أن اإلعاق د ل ح
ة تكون            ة وراثی اك عوامل جینی ددة، فهن بابا متع ا أس ى له ة، والت تشمل العدید من المشكالت المختلف
ذه العوامل     سببا رئیسیا ویجب تجنبها والوقایة منها، وهناك عوامل غیر وراثیة (بیئیة) وقد تكون ه

والدة    اء ال ل أو أثن اء الحم بة أثن ة     ، فمكتس ار األمی ر، وانتش زواج المبك ارب، وال ن األق الزواج م
اض م یم وانخف توى التعل ر  س ا تعتب ر كله ا    ، والفق ة منه هل الوقای ن الس ى م ة الت باب اإلعاق ن اس  م

   .)٢٨،ص٢٠١٥(متولى،
ة  أسباب  میستق وبشكل عام یمكن ة   اإلعاق ي العقلی ا  رئیسیین  سببین  إل ة  أسباب ، هم ، و وراثی

  أسباب بیئیة.
با( -١ ة باألس ى ):الوراثی ى وه ل الت ة تنتق ن بالوراث ل م ى جی ل إل ن أي جی اء م ي اآلب  إل

ه . الخالیا في الكروموسومات علي الموجودة الجینات طریق عن األبناء  عن  المسئولة  هى  والوراث
د  العقلیة، اإلعاقة حاالت من%) ٨٠( حوالى ة  العوامل  تكون  وق ات  نتیجة  الوراثی  أو السائدة  للجین
ل  نتیجة  أو معا، واألم األب یحملها والتى المتنحیة تللجینا نتیجة ى  لخل ذى  الكروموسومات  ف د  ال  ق

دث د یح ام عن ة، انقس ث الخلی ة أن حی ة الخلی د الطبیعی امها عن وى انقس ى تحت ن زوج) ٢٣( عل  م
ة  إنقسام فى الخلل حالة فى أما كروموسوم،) ٤٦( أى الكروموسومات ا  الخلی ى  كم ة  ف ة  حال  متالزم

إن داون وما ف م لكروموس ر) ٢١(رق د یظه ام عن ا اإلنقس یس ثالثی ا ول الى ثنائی بح وبالت دد یص  ع
  ).٣١-٢٩،ص ص٢٠١٥ متولى،(،)٤٦( من بدال) ٤٧( الخلیة فى الكروموسومات

ا ومات زوج أن وبم م الكروموس ئول) ٢١( رق ن مس وتر ع لى الت فات العض كلیة والص  الش
ة ض الوجهی ر وبع ة العناص ة الحیوی ى الهام م ف ان،اإل جس إن نس ك ف ایؤدى ذل ى م ابه إل راد تش  أف
  ).٥٥،ص٢٠١٢أحمد، الحاج(األخرى الصفات وبعض الخارجى الشكل فى داون متالزمة

ین  ثم فمضغة علقة إلى نطفة من – األولى الخلیة نمو ویعتمد ى  -جن ا  عاملین  عل  سالمة : هم
ى  خطأ فأى. عملها وسالمة الكروموسومات ى  أو الكروموسومات  ف ا  ف ؤد  عمله ى  ىی  إضطراب  إل

ا  یتلف بیوكمیائى دماغ  خالی ؤذى  ال از  وی ن  العصبى،  الجه ذه  وم ادة  األخطاء  ه ى  كروموسوم  زی  ف
  ).    ١١،ص٢٠١٠القضاة،(أخر كروموسوم غیاب أو الخلیة

باب(األ -٢ ة)ال س ذه :بیئی باب وه ل أو األس ة العوام د ال البیئی ل توج ائن داخ ى الك ا الح  وإنم
ة  عالقة في وتسیر الوراثیة العوامل مع جنب إلي جنبًا رتسی لكنها جسده، نطاق خارج ا،  تفاعلی  معه

  :عوامل ثالثة علياألسباب البیئیة  وتشتمل، )٩،ص٢٠١٤(مركز هردو لدعم التعبیر الرقمى، 



Assiut J. Agric. Sci., 50 (4) 2019(221-245)                                      ISSN: 1110-0486 
Website: www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/journals_issues_form.php    E-mail: ajas@aun.edu.eg 

 225

ك،  حمض الیود، نقص: مثل باألم متصلة الحمل أثناء أسباب - امین  الفولی  والصرع،  ،)أ( فیت
ة،  الحصبة و والصرع، واإلیدز، والزهري، دم  األلمانی ق  وع دم  فصیلة  تواف ـسي  العامل / ال  الرایزیـ

)RH(، اقیر  المخدرات،  الحامل وتعاطي الدرقیة الغدة وقصور ب،  استشارة  دون والعق  سوء  الطبی
  .الیود ونقص لألم، التغذیة

ل  الوالدة أثناء محتملة أسباب - ي  قصور : مث دورة   ف ة  ال ین،  الدموی  األكسجین،  ونقص  للجن
والدة،  وأثناء قبل والنزف ،)الخدج( والمبكرة المتعسرة داتوالوال وث  ال ى  المستخدمة  األدوات تل  ف
  .الوالدة

باب - ة أس ا محتمل د م والدة بع ل ال ان: مث دید، الیرق وء الش ة، وس عال التغذی دیكي، والس  ال
دري ائي، والج بة، الم حایا، والحص ابات والس رأس، وإص وادث ال اق، وح مم االختن الزئب والتس  قب

  .)٦٦٤-٦٦٣،ص ص٢٠١٤ البحیرى،(  السقوط وحوادث والرصاص،
  مفهوم متالزمة داون))((Dawn Syndrome  

ة  مصاحبة تكون والخصائص األعراض من مجموعة یعنى داون، متالزمة مفهوم د  للحال  عن
ى  إضافى  كروموسوم وجود ا  ف ذه  الجسم،  خالی ادة  وه  والخصائص  المظاهر  بعض  یصاحبها  الزی

ة میةال: النمائی ة جس ة، والعقلی یة واإلجتماعی ا والنفس توجب مم وفیر یس رامج ت دمات ب ة وخ  خاص
وفیر  بهدف لمقابلتها، و  الفرص  أنسب  ت ة . والتطور  للنم ة  هى  داون ومتالزم ة  حال  عن  ناتجة  جینی

ة  لیست  وهى الخلیة، فى زائد كروموسوم ل  مرضیة،  حال ة  وطف ه  توجد  ال داون متالزم اة  لدی  معان
  .)٧٥،ص٢٠٠٩ عباس،( ، و)١٧،ص٢٠١٠حمارى، أبو( التهلح نتیجة ألم أو

د تٌع وق ة رف ذا داون متالزم م به بة اإلس ى نس ب إل زى الطبی ون اإلنجلی دون ج  داون، النج
ق  وقد األطفال، هؤالء خصائص اكتشاف فى الفضل له یرجع الذى یهم  أطل ون  عل اد  المنغولیی  العتق

  ).  ١٢٥،ص٢٠١١ محمد،(  نغولیام هضبة سكان خصائص مع خصائصهم تشابه فى الباحثین
د  ة قامت وق ا دول دى بالشكوى  منغولی م ل دة األم د المتح ذه  ض میة ه ث التس ت حی م وافق  األم

ى  األطفال بهؤالء تعنى التي والجمعیات المتحدة ر  عل ن  االسم،  تغیی ة  وم ن  السبعینات  بدای رن  م  الق
ي بح الماض ق أص یهم یطل ال عل ة« أطف ي »داون متالزم ع ف اء جمی الما أنح بة لع ب نس  للطبی
ي  یتشابهون  األطفال من مجموعة بوصف قام والذيLangdon Daw داون النجدون البریطاني  ف

دة  األمم ناشدت الخلقیة، وقد الصفات ع  المتح الم  دول جمی ف  بضرورة  الع ة  استخدام  عن  التوق  كلم
دول  أن إلى مشیرة األطفال هؤالء على داون متالزمة كلمة واستخدام منغولي ة األ ال  تقاضي  وروبی

  .https://www.albayan.ae.»منغولي« القدیمة التسمیة كلمة یستخدم من كل
 خصائص أطفال متالزمة داون  

ائص - ة الخص راوح :العقلی درة تت ة الق ال العقلی ة ألطف ة  فئ ا داونمتالزم ین م طة ب  المتوس
راوح  والبسیطة،  ذكاء  نسبة  وتت ام  ال دیهم  الع ین ل ر  درجة،  ٧٠ – ٤٥ ب ذ  وتعتب ة  هه ن  الفئ ات م  الفئ

ة تعلم القابل رًا لل درتهم نظ ى لق م عل ارات تعل ة المه یطة األكادیمی ل البس راءة، مث ة، الق  والكتاب
ارات  االجتماعیة، والمهارات والحساب، ة  ومه ذات،  العنای ارات  بال اس،  (التواصل  ومه  ،٢٠٠٩عب

  ).١٤٧،ص٢٠١٦( سلطان، و)، ٧٨ص
ائص -   ة الخص ة اإلنفعالی ازی : واإلجتماعی ل مت ة طف ه داون متالزم الما بأن یس مس  ول
دوانیا، ا ع ل ودودا، لطیف ى یمی رح إل راح الم تمتاع واإلنش یاء، واإلس ذلك باألش و ك یط فه  نش

اعى ب وإجتم د یح ة التقلی ا ، والمداعب ه كم ل وأن اء یفض ى البق اكن ف ة األم ا المفتوح ة حب  للحری
ال  هؤالء  اقتیاد السهل من، كذلك فإن واإلنطالق ذلك  األطف زام   سهولة  وك  بإطاعة  اإلنضباط واإللت

ذلك  الرقص، تعلم على والقدرة للسباحة بحبهم األطفال هؤالء ویتمیز األوامر  الموسیقى،  سماع  وك
د  ویقومون البسیطة التعلیمات وبعض السهلة الطلبات بتنفیذ یقومون وكذلك ن  بتقلی  وإعادة  حولهم  م

ات اءات الحرك ى واإلیم وم الت ا یق ون به م، المحیط زون به ا یتمی یلهم كم ى بم ق إل األخرین، التعل  ب
ذلك  فیها، یعیش التى البیئة مع التكیف فى وضعیف السلوك، لمشكالت عرضة وأكثر ارات  وك  المه

  .)٢٣،ص٢٠١٥ إعمر،(اإلجتماعیة
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د  نمط  وجود مایؤكد هناك لیس: الخصائص الشخصیة - ال،  ومزاج  لشخصیة  واح ل  األطف  ب
ى  شأنهم العكس على ك  ف ال  أنش  ذل ادیین  األطف وع  مزاجهم  الع وع  یتن ة  بتن ى  البیئ ا  یعیشون  الت  فیه

روف ة والظ م، المحیط ون به ل ویك ة طف ا داون متالزم ب منتبه اف ویح ول اإلكتش ذا ،والفض  وه
ذ  وصحیة  عاطفیة بعنایة الطفل أحیط إذا: التالیة الحاالت فى یحدث التغیر یالد،  من ال  إذا الم درا  ن  ق

ة  العقلیة قدراته كانت إذا المبكرة، الطفولة راحلم فى وخاصة التعلیم من ه  معقول ى  وقدرت م  عل  الفه
د  طبیعى،  بشكل النمو لمراحل إجتیازة مع حسنة واإلتصال اد  یظهر  وق ى  العن  المراهقین  بعض  عل

ك د وذل تراكهم ملع ى اش ات ف ة اإلهتمام ذا الخارجی ح وه ة یوض ب أهمی اعى الجان  اإلجتم
  .)١٣٥،ص٢٠١١محمد،(
 داون متالزمة لحاالت المصاحبة الصحیة المشكالت  

ى  اإلضطرابات هذه وتظهر: العصبى الجهاز فى اضطرابات -١  ى  نقصان  شكل  عل دد  ف  ع
ذا  ویعادل الدماغ، فى العصبیة الخالیا نقص  ه ا %) ٥٠ -٢٠(مانسبته  ال دى  مم ال  ل ادیین،  األطف  الع

ن  األطفال، هؤالء قدرات فى التأخر سبب لنا یفسر وهذا  أیضا  األخرى  العصبیة  باتاإلضطرا  وم
ا ) %١٠ -٥( بنسبة  بالصرع  اإلصابة  ین  السنتین  خالل  إم ن  األولت ل  عمر  م ى  أو الطف ة ف  المرحل
ة ن العمری نة) ٢٥-١٥( م ن .س طرابات وم احبة العصبیة اإلض ة المص طرابات داون لمتالزم  اض

وم اق الن الل واإلختن وم، خ ث الن والى أن حی نهم%) ٧٦( ح انون م ن یع االت م ی ح نفس قض  ال
اء  واإلختناق وم  أثن رة  خالل  الن ن  المبكرة  السنوات  فت د  العمر  م ى  وبالتحدی ن  شهرا ) ٣٠( أول ف  م

  .العمر
ة  العناصر  مستوى  فى اضطرابات لدیهم تظهر: الغذائیة العناصر فى اضطرابات -٢  الغذائی
ى  الرئیسیة ل  الجسم  ف ات  مث ة  واألمالح  الفیتامین ث  المعدنی دیهم  یظهر  حی ى  نقص  ل امین ف ف ) ب( یت

ص ،)٦،ب٢،ب١ب( وخصوصا ل ونق ن ك امین م امین) أ( فیت ر ،)ج( وفیت دیهم ویظه ص ل ى نق  ف
ات ة اإلنزیم ات المهم تقالب لعملی ذائى، اإلس ذلك الغ ص وك ى نق الح ف ة األم ل المعدنی ك(  مث  الزن

یوم د والبوتاس یلینیوم والحدی ز والس الوة ،)والمنغنی ى ع ك عل ظ ذل دیهم تالح ادة ل ى زی ل ف ن ك ( م
  ).واأللمونیوم والفسفور الكالسیوم
ة  اضطرابات مثل: والغدد الهرمونات فى اضطرابات -٣ اد  تحت  منطق دة  المه ة  والغ  النخامی
دة ة والغ دد الدرقی لیة، والغ كل التناس ام وبش ؤدى ع تالل ی ومى اإلخ ى الكروموس تالالت إل ى اخ  ف
ونى  النظام تم  أن یجب  الهرم ن  تشخیصها  ی م  وم ذه  أه ى  ضطرابات اإل المشاكل  ه دة  تصیب  الت  الغ

  .السكرى وداء الزائد الوزن خطر إلى وتؤدى الدرقیة
طرابات -٤ از اض ى الجه ر : العظم ى وتظه دة عل كال ع ا  أش ع أهمه ر التوزی تظم  غی  المن
 الصدرى  القفص  وعرض وعمق الدائمة األسنان نمو فى ملحوظ وتأخر الجسم عظام فى للكالسیوم

ن  الصدرى القفص یتكون األحیان بعض وفى ن  زوج ١١ م ى  العظام  م  یتكون  الطبیعى  أن حین  ف
  .األنف عظام فى ومشاكل المفاصل بعض فى وتقوس زوج، ١٢ من

طرابات -٥ یة اإلض ث: الحس اب حی ال یص ة أطف زالت داون متالزم رد بن ررة ب  وال متك
فون ا یش رعة، منه ون بس اة وتك تاكیوس قن دیهم اس یق ل ن أض ال م ادیین األطف تم الع دا وی  دهاانس
هولة ن بس رازات م ة اإلف الى المخاطی ؤثر وبالت ى ی مع، عل ا الس انى كم هم یع ن بعض اكل م ى مش  ف
  .)٧١-٦٨،ص ص٢٠١٢السمعیة ( الحاج أحمد،  المشاكل من أقل ولكنها اإلبصار
والى -٦ ن%) ٨٠ -٦٠(  ح ال م ة أطف انون داون متالزم ن یع دان م ى فق مع، ف ذلك الس  ل
ع  والمتابعة السمع، متابعة باراتإخت وعمل للسمع، المبكر فالكشف ب  م ف  طبی ن  وأذن أن  األمور  م

  .الهامة
طرابات -٧ اء اض دث األمع ا تح بة  أیض رة بنس ال كبی ة ألطف ا داون، متالزم داد  ومنه  إنس
ة،  لیست  الشرج  فتحة أن كما عشر، واإلثنى الدقیقة واألمعاء المرىء ذا  طبیعی ب  ل ك  یتطل دخل  ذل  ت
  .طبیعى كلبش وظائفهم أداء أجل من جراحى
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ال  من%) ٤٥-٤٠( حوالى -٨ ة  أطف انون  داون متالزم ن  یع ة  أمراض  م ب  خلقی ر  بالقل  وكثی
ع  العالج فى طویال وقتا یستغرق ما وغالبا بالقلب، جراحیة عملیات إلجراء یتعرض منهم ب  م  طبی

  .القلب فى متخصص أطفال
ة  أطفال یعانى -٩ ن  داون متالزم ى  مشكالت  م ین  ف ر  الع ن  أكث ال  م ین،  األطف ثال  الطبیعی  فم
والى نهم %) ٣(ح انون م ن  یع اه م اء  المی اجون  البیض ا ویحت ا،  إلزالته ا جراحی د  كم ض  توج  بع

  .وغیرها النظر وقصر النظر، وطول الحول،: مثل بالعین المتصلة األخرى المشكالت
ا -١٠ بة أم ة بالنس ى للتغذی ة فف ة مرحل ر الطفول كالت تظه ة مش ص التغذی وزن ونق د ال  عن

  .داون زمةمتال أطفال
ذین  خاصة  داون متالزمة أطفال بعض أن كما -١١ انون  ال ن  یع رة  مشاكل  م ب  خطی  ال بالقل

ون ى ینم ة ف ة مرحل ورة الطفول ة، بالص ن المطلوب ة وم رى ناحی ة أخ ة فالبدان ى مالحظ ة ف  مرحل
دهون  مخزون  نتیجة  والبلوغ المراهقة ذه  وكل . ال ن  الحاالت  ه ا  یمك ق  عن  تجنبه  اإلرشادات  طری

   .)١٥، ص٢٠١٠القضاة،(المالئمة  ائیةالغذ
 تعدیل سلوك أطفال متالزمة داون  

م  عاده  األطفال یعرف دما "خطا  یرتبكون " انه ر  بطرق  یتصرفون  عن ة،  غی نهم  مقبول  ال ولك
ذا   غیر أفعالهم أن یدركون ة، ل ن  مقبول م  فم رق  األم تجعل  أن المه ل  واضحا  الف دما . للطف م  وعن  یفه
ع  مقبول غیر یفعلونه ما أن األطفال ك  وم إن  یستمرون  ذل ى  ف ى  بانتظام  تعمل  أن األم عل ر  عل  تغیی

  ).٢٠١٩ مدبولى،(  التكرار صفة اخذ إذا وخصوصا السلوك هذا
ذه الحال      ى ه ف السلوك ف ه  ةویمكن تعری ال  كل  بأن ى  والنشاطات  األفع رد  عن  تصدر  الت  الف

ى  یحدث وال یریتغ ولكنه ثابتا شیئا لیس والسلوك ظاهرة، غیر أو ظاهرة كانت سواء راغ  ف ا  ف  وإنم
ى  إرادیة ال بصورة یحدث وقد ما بیئة فى ى  نحو  وعل ل  آل نفس  مث ة  أو الت  بصورة  یحدث  أو الحرك

ه    یمكن السلوك وهذا وواعى مقصود بشكل یكون وعندها إرادیة ا أن ه، كم أثر  تعلم ة  بعوامل  یت  البیئ
  ).٢٠١٩السعدنى،( فیه یعیش الذى والمحیط

  السلوك بتعدیل الخاصة األسالیب بعض
دبولى(   ن م ل م ق ك عدنى(٢٠١٩اتف ى   ٢٠١٩)، والس ة ف الیب الخاص ض األس ى أن بع ) عل

  تعدیل سلوك أطفال متالزمة داون تتمثل فى التالى:
ة  وهي:  Modeling) بالتقلید التعلم(  النمذجة -١ ر  عملی  سلوك  مالحظة  نتیجة  السلوك  تغی
ذه ) معین لنموذج مشاهدة أي( اآلخرین ة  وه ي  أساسیة  العملی تعلم  مراحل  معظم  ف ا  اإلنساني  ال  ألنن

تعلم م ن تجابة معظ ن االس ة م رین مالحظ دهم، اآلخ رًا وتقلی ا وكثی ون م ة تك تعلم عملی د ال  أو بالتقلی
ن  الطبیعي  للطفل بالنسبة لحدوثها خاصة برامج لتصمیم حاجة ال عفویة عملیة النمذجة  بالنسبة  ولك

رامج  تصمیم االعتبار في عتوض أن یجب الخاصة االحتیاجات لذوي ا  ب ن . له ة  وم ى  األمثل ك  عل  ذل
ن  الخروج بعد الیدین غسیل الطفل تعلم الفصل، إلى الدخول أثناء یستأذن أن الطفل تعلم ام  م /  الحم
  .السلة في المهمالت رمي

التلقین  ویقصد: Prompting التلقین -٢ دیم  ب وم  للشخص  إضافیة  تلمیحات  أو مساعدة  تق  لیق
ة  ل  بتأدی راتالس ة  وك، والمثی د  التلقینی ون ق ة  تك ا أي  لفظی ى  تكون  أنه كل عل ات  ش ة، تعلیم  أو لفظی
دیة  أو معین، باتجاه النظر أو التأشیر مثل إیمائیة التلقین . الجسمیة  المساعدة  تشمل  جس ى   ف ة  ف  حال

دما  وبخاصة  متكرر  بشكل یستخدم قد داون متالزمة داً  المستهدف  السلوك  یكون  عن  ال ولكي . معق
  .أهدافها تحقق أن بعد تدریجیًا إزالتها من فالبد التلقینیة المثیرات على الشخص عودیت

ل -٣ لوكي التسلس من: Behavioral Chaining الس ذا یتض لوب ه ف األس لوك وص  الس
ذي یتم ال ه س ن تعلیم ل م ق أج دف تحقی لوكي اله كل الس یلي بش ب تفص تم ومرت ة وی لوك تجزئ  الس

  .  بالتسلسل النهائي الهدف تحقیق یتم أن إلى متسلسل بشكل تكون ةصغیر أجزاء إلى تعلمه المراد
ز -٤ و: Reinforcement التعزی ة وه دعیم عملی لوك ت ف  الس ب، وتختل كال المناس  اش

ة  بالحاجات  مرتبط  ماهو فمنها التعزیزات، ل  لإلنسان  األولی ات  والمشرب،  المأكل  مث د  الحلوی  وعن
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تخدام ززات اس ة المع ذ یجب األولی ي األخ ار ف اط االعتب ة النق اة: التالی ة مراع ل حال میة الطف  الجس
ان  أو اإلشباع  حالة مراعاة والصحیة، دى  الحرم ل،  ل روق  مراعاة   الطف ة  الف ي  الفردی  المعززات  ف

ة ن. المختلف كال وم ززات اش ا المع ان،  أیض امة، اإلحتض اء، االبتس اه، الثن ات االنتب رأس حرك  ال
ة  معززات أو ممتاز،/ شاطر/ أحسنت اللفظیة تالمعززا أو/  الموافقة عن للتعبیر اب   مادی /  كاأللع

ات، ززات أو البالون اطیة مع اطات - نش یة كالنش تماع/ الریاض ى االس یقى إل م/  الموس  الرس
  .قصة إلى واإلصغاء
ي  المستخدمة  األسالیب  أكثر أحد هو التوبیخ:  Reprimandingالتوبیخ -٥ اة  ف ة  الحی  الیومی
ر  السلوك لخفض ول ال غی ر  یشمل  وهو  ،مقب ة  السلوك  عن  الرضا  عدم  عن  التعبی ة  بطریق  أو لفظی
ة  ذو وهو  بسهولة  للتطبیق قابل بسیط إجراء والتوبیخ ،إیمائیة بطریقة رة  فاعلی م  إذا كبی  استخدامه  ت
  .للجدل مثیر غیر إجراء فهو ولذلك البدني العقاب یتضمن ال أنه حسناته ومن ،صحیح بشكل

ا  وبیخ أنكم ا الت ب لالفع اة یتطل ل مراع ادرًا عوام ا ون تم م ذها ی بان أخ ي بالحس اة ف  الحی
یس  منخفض بصوت ینفذ عندما التوبیخ فاعلیة تزید الكثیرون یعتقده لما وخالفًا ،الیومیة  بصوت  ول

یس  قرب  عن  یحدث  عندما فاعلیة أكثر یكون وقد ،عال د،  عن  ول دما  بع اك  یكون  وعن  تواصل  هن
  .الفعلي الرضا عدم عالمات بالتوبیخ یقوم الذي الشخص على یظهر وعندما التوبیخ أثناء بصري

اب -٦ اب: punishment العق ل العق عف أق أثیرًا وأض ن ت ز م ذا التعزی ا ه ه م ائج أثبتت  نت
اث رف األبح اب ویع ًا العق ه علمی راء بأن ع إج لوك یتب د أي الس ه بع ا حدوث ؤدي مم ى ی ض إل  خف
ى  الدرجة من العقاب:  هما نوعان قابوالع المستقبل في السلوك تكرار احتماالت  كالضرب، ( األول

ة،  مثل( الثانیة الدرجة من العقاب و ،)الصراخ أو بعنف، الجسم هز أو ه، والغر المخالف  والعزل،  ام
اه  عن والتوقف د ). االنتب اب  اسلوب  استخدام  وعن ى  العق دیل  ف ال  سلوك  تع اه  یجب  األطف ى  اإلنتب  إل

ة ة نقط ى هام ة أن وه د العقوب ؤدي یةالجس ى ت ؤ إل لوك نش ومي الس دائي الهج رًا الع ا وكثی وم م  یق
ار  بتقلید األطفال ي  الكب م  سلوك  وخاصة  سلوكهم  ف د . أهله اب  الضرب  أو الصفع  استعمال  عن  للعق

و  التصرف  من النوع ذلك مثل ان یظن ول  تصرف  ه ًا،  مقب ذا  اجتماعی ع  یجب  ل ین  التنوی  أسالیب  ب
  .واحد وبأسل على اإلعتماد موعد السلوك تعدیل

د  التصحیح -٧ د  التصحیح : Overcorrection الزائ ل  إرغام  یتضمن  الزائ ى  الطف ة  عل  إزال
ذي  الضرر  تج  ال یض  سلوك  ممارسة  أو سلوكه  عن  ین ر  للسلوك  نق ه،  المرغوب  غی  إرغام   اى فی
ل ى الطف ة عل لوك تأدی ب س ور مناس ه ف لوك قیام ر بس ب، غی ثال مناس كب إذا فم ل س وب الطف  ك

ا  مراعاة مع وتنظیفة، المكان بتجفیف الطفل ارغام األم ىعل یجب العصیر ان  إذا م ل  ك د  الطف  متعم
  .الخطأ طریق عن حدث أم ذلك فعل

ف المجاالت سواء     یتضح مما سبق أن اطفال متالزمة داون تحتاج إلى رعایة فائقة فى مختل
ن األم       اج م ه یحت ا أن ر المرغوب، كم د مضاعف    رعایة صحیة أو تغذویة أو تعدیل للسلوك غی جه

ل   ى أن  وأدوار متعددة للوصول به إلى حیاة أقرب الى الطبیعیة، أو على أقل تقدیر مساعدة الطف عل
  نفسه بنفسه.   یساعد

  البحثى: األسلوب
  :قیاسها وطرق ،البحث فى المتضمنة المتغیرات لبعض اإلجرائیة التعاریف: أوال

ات ات الریفی ا اهللا   :األمه ى رزقه ا األم الت د به یش  ویقص ة داون وتع اب بمتالزم ل مص بطف
  بریف كفر الشیخ.

ات  ات الریفی ه   :دور األمه د ب ع ویقص لوك المتوق ن الس ات  م ات األمه ىالریفی اء ف  اإلعتن
ة الصحیة،        بأطفالهن ذوى متالزمة داون وتقدیم الرعایة  ة، والرعای ن مجاالت التغذی ى كل م لهم ف

  وتعدیل السلوك.
  ات:للمبحوث بعض المتغیرات المستقلة -١

ألم:  الى ل ر الح ن     العم ن س ر ع ام للتعبی ام الخ تخدمت األرق ه، واس ن المبحوث ه س د ب ویقص
  البیانات. جمع المبحوثة ألقرب سنة میالدیة وقت
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م        عمر األم عند اإلنجاب: ة داون وت ا ذوى متالزم یالد طفله ة وقت م ویقصد به سن المبحوث
  التعبیر عنه بالرقم الخام.
ه أجر، أو    ب إذا كانت المبحوثة تقومما  بهویقصد  الحالة الوظیفیة: عمل حكومى تتقاضى عن

  على الترتیب. )٢،١ة (ل على أرقام ترمیزیالتعمل، وتحص
ت  سواء  المبحوثة علیها حصلت التى التعلیم سنوات عدد بها ویقصد المستوى التعلیمى:  كان

ى  حاصلة  أو وتكتب، تقرأ أو أمیة ى  حاصلة  أو ، متوسط  مؤهل  عل  مؤهل  أو ، امعىج  مؤهل  عل
  .الترتیب على )٤،١٢،١٦،٢٠(صفر، أرقام ترمیزیة وتــــــــعطى جامعى فوق

ات  ثالثة من إسمى بمقیاس قیاسها وتم الحالة اإلجتماعیة لألم: ت    متزوجة  هى  فئ ا زال أى م
ة  وأعطیت ومطلقة وأرملة، ،فى ذمة زوجها وتحت رعایته ام  المبحوث ة   أرق ى  )٣،٢،١(ترمیزی  عل

    .الترتیب
زوجین أم ال،        صلة القرابة بین الزوجین: ین ال ة ب ة قراب اك عالق ت هن ویقصد بها ما إذا كان

  على الترتیب.   )٢،١( توجد، أو التوجد، وأعطیت أرقام ترمیزیة وتم قیاسه ب
م           عدد األطفال: ى وقت إجراء البحث وت ه حت تهم المبحوث ى أنجب ال الت ویقصد به عدد األطف
  الخام.التعبیر عنه باألرقام 

ة           :عدد األطفال المعاقین ل متالزم ر طف اقین غی ال مع دیها أطف ت األم ل ا إذا كان ه م ویقصد ب
  داون أم ال، وتم التعبیر عنه بالرقم الخام.

ة      درجة مشاركة الزوج فى رعایة الطفل: ى رعای زوج یساعد األم ف ویقصد به ما إذا كان ال
م     ذه المشاركة وت ر   طفل متالزمة داون، وما درجة ه ـ كبی ت    قیاسها ب ة، متوسطة، ضعیفة، وأعطی

  على الترتیب.) ٣،٢،١( أرقام ترمیزیة
ا  التى التأهیل أنواع به ویقصد المراكز التى تتردد علیها المبحوثة لتأهیل الطفل: عدد  یتالقه

 طبیعى،  عالج  أو حسى،  تكامل أو سلوك، تعدیل أو تخاطب، أو مهارات، تنمیة كانت سواء الطفل
  .إجابة كل عن واحدة جةدر  وأعطیت

ة،     و إتجاه األم نحو طفلها: د بظروف صحیة، وعقلی یقصد به مدى تقبل األم للطفل الذى یول
ه، و       ع ب ة المجتم ى مواجه درتها عل دى ق م قیاسة   وشكلیة غیر طبیعیة، وم ن    ت اس مكون م  ١٢بمقی

د(درجتین)،   و،ثالثى تم تقسیمه إلى: إیجابى(ثالث درجات) جابة على مقیاس عبارة وكانت اإل محای
دة)  لبى(درجة واح ى ال وس ة      عل ى حال س ف ارت، والعك انى عب م ثم ة وه ارات اإلیجابی ب للعب ترتی

وع     ن مجم ة ع ى النهای ر ف ارات لتعب ات العب ع درج م جم ارت، وت ع عب م أرب البة وه ارات الس العب
   الدرجة الكلیة إلتجاه األم نحو طفلها.  

  داون: ألطفال متالزمة بعض المتغیرات المستقلة  -٢
ه          عمر الطفل: ر عن م التعبی ى وقت إجراء الدراسة وت یالد وحت ویقصد به سن الطفل منذ الم

  بالرقم الخام.
اس إسمى وأعطى     جنس الطفل: ویقصد به نوع الطفل من كونه ذكر أو أنثى وتم قیاسة بمقی

  على الترتیب.) ٢،١(درجات ترمیزیة 
ه   ویقصد به ترتیب طفل م :ترتیب الطفل بین اخواته ر عن تالزمة داون بین أخواته وتم التعبی

  بالرقم الخام.
ل   شدة اإلعاقة: ا الطف م        ویقصد به درجة الذكاء التى حصل علیه ه، وت اء ل یم ذك ى أخر تقی ف

ه طة  بم قیاس یطة، متوس ن بس ون م مى مك اس إس درجات ( قی ت ال دیدة و اعطی ى ١، ٢، ٣، ش ) عل
  ترتیب.  ال

ى جلسات     موع مج به ویقصد تكالیف الجلسات بالشهر:  ق عل ى تنف قیمة التكالیف المادیة الت
ب أهیلى    التخاط الج الت ى والع الج الطبیع هر،   والع ة داون بالش ل متالزم م  لطف ه وت ة  قیاس  بالقیم

  المصري. بالجنیه المقدرة الرقمیة
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ه  ویقصد  تكالیف األدویة بالشهر:  ة مجموع   ب الیف  قیم ة  التك ى  المادی ق  الت ى العالج    تنف عل
  .المصري بالجنیه المقدرة الرقمیة بالقیمة قیاسه ل متالزمة داون بالشهر، وتمالدوائى لطف

ر:     دخل المبك دء الت د ب ه    عمر الطفل عن دما   ویقصد ب ل عن دأت األم بتدریب   سن الطف ى   هب عل
  أشكال التدخل المبكر التى یحتاج إلیها، وتم قیاسة بالرقم الخام لسن الطفل.

ى التطور ا    ر عل ل:  مردود التدخل المبك ى للطف ان      لعقل ا إذا ك ه م دریب   ویقصد ب ام األم بت قی
م  وتأهیل الطفل فى سن مبكرة  له انعكاس على تنمیة قدراته ومهاراته وتكیفه مع البیئة المحیطة، وت

ع(ثالث      ان)، مرتف ط ( درجت دة)، ومتوس ة واح ى (درج ة عل لت المبحوث نخفض وحص ة ب م قیاس
  درجات).

  المتغیر التابع:
ى   ة تالدور األم ف ة ل   :غذی ة الغذائی ه الرعای د ب ل  ویقص ذ لطف ة من م  الرضاعة،  مرحل ة  ث مرحل

ام، م الفط ة ث د مرحل ا بع ام م ى الفط بحو حت ادرین یص ى ق اعدة عل هم مس ال   انفس ى مج هم ف بأنفس
ه  بسؤال المتغیر هذا قیاس وتم التغذیة، ا  عن  المبحوث ى  دوره ة  ف ل  تغذی ن  الطف د، ) ٣٢( خالل  م  بن

ا د) ١٣( منه ین بن الب خاص و األول المج ة وه ل تغذی ة طف اء داون متالزم ة أثن اعة، مرحل  الرض
ة  فى الطفل بتغذیة خاصین بند) ١٢( و الفطام، مرحلة أثناء الطفل بتغذیة خاصین بنود) ٧(و  مرحل

د ام، مابع ت الفط ة وأعطی درجات المبحوث د) ٣،٢،١(ال ا عن ـ إجابته ا،( ب ا، دائم ادرا أحیان ى) ن  عل
  ات البنود لتعبر عن متغیر دور األم فى التغذیة.وتم جمع درج .الترتیب

دیم  ویقصد به قیام األم دور األم فى الرعایة الصحیة للطفل: ة  بتق ن   الصحیة  الرعای ل م  للطف
م بصفة مستمرة،    الدوائیة العالجات ومتابعة المختلفة الجسم ألجهزة دوریة متابعة ا  له م  كم اس   ت قی

درجات  بحوثةالم وأعطیت بند،) ١٥( خالل المجال هذا د  )٣،٢،١(ال ا  عن ا، (  بـ  إجابته ا،  دائم  أحیان
  .الرعایة الصحیة فى األم دور متغیر عن لتعبر البنود درجات جمع وتم .الترتیب على) نادرا

ل:  ه   دور األم فى تعدیل سلوك الطف ام  ویقصد ب ویم تصرفات   األم قی ل  بتق ة  طف  داون متالزم
ا إذا ر م ه ظه لوك أى لدی ر س وب غی مو ، مرغ ه  ت نقیاس الل م د) ١٩( خ ت بن ة وأعطی  المبحوث

م  الترتیب، على) نادرا أحیانا، دائما،( إجابتها عن) ٣،٢،١(الدرجات ع  وت ود  درجات  جم ر  البن  لتعب
  .تعدیل السلوك فى األم دور متغیر عن

ة المدروسة      مجال  لكل المبحوثة علیها حصلت التى الدرجات جمعت ثم ن المجاالت الثالث م
  . داون متالزمة ذوى أطفالها رعایة فى دورها هایةالن  فى لتمثل

  البحث: شاملةثانیا: منطقة و
ع   البحث  إلجراء كمنطقة الشیخ كفر محافظة أختیرت ث تق ا  حی ة  به ة  الجه ي  العلمی  تعمل  الت

ا  ة  به ى  الباحث وث   وه ة بح اد  محط ي  اإلرش ة  الزراع ة  والتنمی خا،  الریفی وض  بس ة للنه  كمحاول
ن  المحافظة وتتكون أهداف المحطة، أحد ذلك أن باعتبار یطةالمح بالبیئة واالرتقاء  مراكز  عشر  م

ار   م اختی ة، وت ة إداری ز امرأربع ى ك یخه ر الش وبس كف یم، ومط وق، وبلط ة  ، ودس ة عمدی بطریق
ث راء البح ث أإلج ة ل المر انه، حی دة التابع ة الوحی ز الحكومی حىاك أمین الص توى  لت ى مس عل

أ الیه   المحافظة، ات  األ اوالتى تلج ات  مه ذلك     الریفی ة داون وك الهن ذوى متالزم ل أطف ة  لتأهی لمتابع
ة صحیة،        م  الرعایة الصحیة ألطفالهن سواء كانت جلسات تخاطب، أو عالج طبیعى، أو رعای وت

بب     ك بس یم وذل ز بلط تبعاد مرك ائى اس ود أخص دم وج ة    ، ع ى عین ول عل عوبة الحص را لص ونظ
ك المراكز  م اإلستعانه بعیادات التأمین الصح البحث، ت ى    ى بتل ع للتوصل إل ات    جمی ات الریفی األمه

غ عددهن (      لمتاب االالتى یترددن علیه ث بل الهن حی ة أطف ة حال ذا     ٣١ع ات ه ة، وجمعت بیان ) مبحوث
ارس والمقابلة الفردیة المتعمقةالبحث عن طریق اإلستبیان بالمقابلة الشخصیة،   -، خالل المدة من م

    .٢٠١٩مایو 
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  راكز التى تنتمى لها المبحوثاتالقرى والم .١جدول
  المراكز  القرى  م    القرى  م  المراكز  القرى  م
  قلین  صروة  ٢٣  الشیخ كفر  نصرة  ١٢  كفر الشیخ        مسیر  ١
  قلین  قونة  ٢٤  سیدى سالم  شالمة  ١٣  الشیخ كفر  محلة القصب  ٢
  قلین  نشرت  ٢٥  سیدى سالم  دمرو  ١٤  الشیخ كفر  اإلتحاد  ٣
  بیال  ابشان  ٢٦  سیدى سالم  الخوالد  ١٥  الشیخ كفر  صندال  ٤
  بیال  الحوة  ٢٧  الریاض  بقلولة  ١٦  الشیخ كفر  إسحاقة  ٥
  مطوبس  بریدعة  ٢٨  الریاض  العمدان  ١٧  الشیخ كفر  سخا  ٦
  مطوبس  منیة المرشد  ٢٩  الریاض  العباسیة  ١٨  الشیخ كفر  دقلت  ٧
  مطوبس  برنبال  ٣٠  دسوق  ابطو  ١٩  الشیخ كفر  روینه  ٨
  مطوبس  إبیان  ٣١  دسوق  العجوزین  ٢٠  الشیخ كفر  الخادمیة  ٩
        دسوق  النوایجة  ٢١  الشیخ كفر  الخادمیة  ١٠
        دسوق  ابیوقا  ٢٢  الشیخ كفر  متبول  ١١

  

ز اإل   * ن المراك ه ع ب التنوی ا وج من      وهن ا ض رد ذكره م ی دول ول ى وردت بالج ة الت داری
أمی   خذت منها العینة، وذلك بسبب عدم وجودالمراكز التى ُأ ادة ت ا، ن صحى  عی ت تتوجه     به ذا كان ل

الهن    (منها المبحوثات لمركز كفر الشیخ  ة أطف ة حال عیادة عمر بن الخطاب للتأمین الصحى) لمتابع
  ذوى متالزمة داون. 

  ثالثا: أداة جمع البیانات
  اشتملت اإلستمارة على البیانات التالیة: 
د  األم مر ع ،لألم الحالى بعض الخصائص الشخصیة للمبحوثات: وشملت العمر  -١ اإلنجاب،   عن

ة   الوظیفیة، المستوى  الحالة ة  التعلیمى، الحال ألم، صلة   اإلجتماعی ة  ل ین  القراب دد   ب زوجین، ع  ال
دد ال، ع ال األطف ة األطف ات الخاص ةذوى اإلحتیاج اركة ، درج زوج مش ى ال ة ف ل،  رعای الطف

ة،    ى  المراكز  عدد  وجود مركز تخاطب بالقری ردد  الت ا  تت ة  علیه ل  المبحوث ل، و  لتأهی  إتجاه الطف
 طفلها. نحو األم

ائص  -٢ یة الخص ال الشخص ة ألطف ر  متالزم ملت عم نس  داون: وش ل، ج ب  الطف ل، ترتی  الطف
ة  اخواته،  بین الطفل دة اإلعاق ة ش الیف  ، جمل ة،    بالشهر،   الجلسات  تك الیف األدوی ة تك  عمر جمل
 طفل.لل العقلى التطور على المبكر التدخل المبكر، مردود التدخل بدء عند الطفل

ذا  -٣ ن    دور األمهات الریفیات فى رعایة أطفالهن ذوى متالزمة داون: وقد تم دراسة ه ر م المتغی
ا ( ) بند، ٦٦(خالل  ة     ٣٢منه د خاص بمجال تغذی ل ) بن ة داون  طف د خاص   ١٥( ، ومتالزم ) بن

ل لبالرعایة الصحیة   ة داون  طف دیل سلوك    ١٩، و(متالزم د خاص بتع ة داون،    ) بن ل متالزم طف
 ها دور األمهات الریفیات فى رعایة اطفالهن ذوى متالزمة داون.تعكس إجابت

ة داون:         -٤ الهن ذوى متالزم ة أطف ى رعای ات ف ات الریفی م قیاسة   المشكالت التى تواجه األمه وت
ت          ل سواء كان ة الطف ى رعای ا ف ى تواجهه بسؤال المبحوثة أسئلة مفتوحة عما هى المشكالت الت

 مشكالت إجتماعیة أو نفسیة أو إقتصادیة أو صحیة للطفل.
ة داون:         -٥ ل متالزم ة طف ى رعای ا ف ى تواجهه مقترحات األمهات الریفیات لمواجه المشكالت الت

 التغلب على المشكالت التى تواجهها فى رعایة الطفل.وتم قیاسة بسؤال مفتوح عن كیفیة 
  رابعا: أدوات التحلیل اإلحصائى: 

ت  احصائیة أسالیب عدة البحث باستخدامتم تحلیل بیانات  ى  تمثل ع  جداول  ف  التكرارى  التوزی
 وتفسیر  لشرح  المرجح،  الحسابى  والمتوسط المعیارى، واإلنحراف الحسابى، والمتوسط والنسبى،

  .النتائج
  البحث: خامسا: وصف شاملة

ات     ٢جدول (  یالحظ من بیانات ن نصف المبحوث ایقرب م ة    ٤٥,٢() أن م ى الفئ ن ف %) یقع
بة            طة بنس ة المتوس ة العمری ى الفئ اب ف د اإلنج ارهن عن ت أعم ا كان غیرة، كم ة الص العمری

اع  %)، ٤٨,٤( ة أرب ت ثالث ا كان ات  بینم ن،  %)٨٠,٧(المبحوث ف   ال یعمل ن نص ایقرب م وأن م
ات (ال ال أن (    ٤٥,٢مبحوث ن إغف ط، والیمك ل متوس ى مؤه الت عل نهن ٣٢,٢%) حاص %) م



Doi: 10.21608/ajas.2019.66213      
 http://ajas.journals.ekb.eg/                                                                    ٢٠١٩، میاده الشوادفى عوض إبراهیم  

 232

ین أن   ات، وتب ات٨٠,٦(جامعی ن المبحوث ا ( %) م ات بینم ات ١٩,٤متزوج نهن مطلق %) م
ى    ة وتخل ات الخاص ن ذوى اإلحتیاج ل م یالد طف بب م ه بس ین أن الق تب باب الط ن أس وبسؤالهن ع

ى األم، وأ لمسئولیة كامل األب عن مسئولیة رعایة الطفل وترك ا ن     ة عل ة العظمى م وضحت الغالبی
ا  ٤٢وأن ( %) أنه التوجد قرابة بینها وبین زوجها،٧٧,٤المبحوثات(  %) لدیهن ثالثة أطفال، بینم

ین أن  ١٠٠كانت المبحوثات بنسبة ( %) لدیها طفل واحد فقط من ذوى اإلحتیاجات الخاصة. كما تب
ات   ٥٨,١،%)، وأن حوالى ( ٤٥متوسطة (  الزوج یشارك فى رعایة الطفل بنسبة ن المبحوث %) م

م أن (            ا، رغ ون به ى یعیش ة الت ل بالقری ل للطف ز تأهی ود مراك دم وج ن ع انین م ن  ٧١یع %) م
ین أن   المبحوثات یترددن على مركزین من مراكز التأهیل الخاصة بطفل متالزمة داون،  را تب وأخی

  من إجمالى المبحوثات. %)٤٥,١إتجاه األم نحو طفلها كان إیجابى بنسبة (
  

  المدروسة: متغیرات المستقلةتوزیع المبحوثات وفقًا لل . ٢جدول 
 المعیارى اإلنحراف المتوسط الحسابى % العدد المتغیرات الشخصیة

 لمبحوثةل العمر الحالى
 ٤٥,٢ ١٤ ة) سن٣٠ -  ٢١(صغیر 

 ٣٢,٢ ١٠ ة) سن٣٩ - ٣١متوسط ( ٧,٧٢ ٣٣
 ٢٢,٦ ٧ ة) سن٤٩ - ٤٠( كبیر

 ١٠٠ ٣١ المجموع
  عند اإلنجاب لمبحوثةاعمر 

 ٣٨,٧ ١٢  ) سنة٢٦ - ١٨منخفض(

 ٤٨,٤ ١٥ ) سنة٣٦ - ٢٧متوسط( ٦,٨٣ ٢٨,٦٤
 ١٢,٩ ٤ ) سنة٤٤ - ٣٧مرتفع(

 ١٠٠ ٣١ المجموع
 الحالة الوظیفیة للمبحوثة

 ١٩,٣ ٦ تعمل 
 ٨٠,٧ ٢٥ ال تعمل   

 ١٠٠ ٣١  المجموع
 لیمى المستوى التع

 ١٢,٩ ٤ أمیة

  
  

١٢,٨٣ 

  
  

٤,٠٩ 

 - - تقرأ وتكتب
 ٤٥,٢ ١٤ دبلوم أو ثانوى

 ٣٢,٢ ١٠ جامعیة
 ٩,٧ ٣  فوق جامعى
 ١٠٠ ٣١  المجموع             

 الحالة اإلجتماعیة للمبحوثة
 ٨٠,٦ ٢٥ متزوجة

 ١٩,٤ ٦ مطلقة 
 - - أرملة

 ١٠٠ ٣١ المجموع            
 ابة بین الزوجینصلة القر

 ٢٢,٦ ٧ توجد
 ٧٧,٤ ٢٤ التوجد 

 ١٠٠ ٣١ المجموع            
  عدد األطفال

 ٢٢,٦ ٧ طفل واحد

٠,٨٥٥ ٢,٢٥ 
 ٣٢,٢ ١٠ طفلین

 ٤٢ ١٣ ثالثة أطفال
 ٣,٢ ١  أربع أطفال
 ١٠٠ ٣١ المجموع           

 ذوى اإلحتیاجات الخاصةعدد األطفال 
 ١٠٠ ٣١  طفل واحد

 - -              أكثر من طفل 
  ١٠٠  ٣١  المجموع           
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 درجة مشاركة الزوج فى رعایة الطفل
 ١٦,١ ٥ كبیرة 

 ٤٥,٢ ١٤ متوسطة  
 ٣٨,٧ ١٢ ضعیفة

 ١٠٠ ٣١ المجموع            
 وجود مركز تخاطب بالقریة

  ٤١,٩  ١٣  یوجد
  ٥٨,١  ١٨  ال یوجد 

  ١٠٠  ٣١  المجموع           
 المراكز التى تتردد علیها المبحوثة لتأهیل الطفل عدد

  ٦,٤  ٢  مركز واحد

٠,٨٦٣ ٢,٢٩ 
  ٧١  ٢٢  مركزین

  ١٦,٢  ٥  ثالث مراكز
  ٦,٤  ٢  خمس مراكز

  ١٠٠  ٣١  المجموع          
 إتجاه األم نحو طفلها

 ٢٢,٦ ٧ )٢٦ - ٢٢(سلبى

 ٣٢,٣ ١٠ )٣١ - ٢٧(محاید ٤,٤١ ٣٠
 ٤٥,١ ١٤ )٣٦ - ٣٢(إیجابى

 ١٠٠ ٣١ المجموع         
  جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبیان: المصدر

  
  

ة داون: وصف أما فیما یخص  ات جدول (     أطفال المبحوثات ذوى متالزم ن بیان ) ٣یتضح م
انى   ٥٤,٩فال (أن أكثر من نصف األط رتیبهم الث %) كانت أعمارهم صغیرة، ومن الذكور، وكان ت

وات ب ین األخ بة (ب بة ( ٤١,٩نس طة بنس اقتهم متوس ة إع ین أن درج ا تب %)، ٥٤,٨%)، كم
طة (        هر متوس الج بالش الیف الع ات، وتك الیف الجلس ات أن تك حت المبحوث %)، ٤٢وأوض

ى عمر       ٨٧%)، كما تبین أن (٣٨,٤( ل وهو ف دخل المبكر للطف %) من المبحوثات بدأن عملیة الت
  %) من إجمالى المبحوثات.٦٤,٥رتفع بنسبة (صغیرة، وبالتالى كان مردود التدخل المبكر م
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  ألطفال متالزمة داونالمستقلة  ت المبحوثات وفقا للمتغیراتتوزیع إجابا .٣جدول 
 المعیارى اإلنحراف المتوسط الحسابى % العدد المتغیرات الشخصیة

 عمر الطفل
 ٥٤,٩ ١٧ سنة)٤ - ٣(صغیر

 ٢٩ ٩ سنة)٧ - ٥متوسط( ١,٩٩ ٤,٨٠
 ١٦,١ ٥ سنة)٩ - ٨(كبیر

 ١٠٠ ٣١ المجموع          
  نوع الطفل

 ٥٤,٩ ١٧  ذكر 
 ٤٥,١ ١٤ أنثى 

 ١٠٠ ٣١ المجموع         
 ترتیب الطفل بین أخواته

      ٢٥,٨  ٨  الطفل األول
 ٤١,٩ ١٣ الطفل الثانى 

 ٢٩ ٩ الطفل الثالث   
 ٣,٢ ١  الطفل الرابع

   ١٠٠ ٣١ المجموع          
 اإلعاقة ةشد

 ٣٢,٣ ١٠ بسیطة

 ٥٤,٨ ١٧ متوسطة 
 ١٢,٩ ٤ كبیرة

 ١٠٠ ٣١ المجموع             
 تكالیف الجلسات بالشهر

 ٢٩ ٩  )جنیه٣٣٣- ٢٠٠منخفض(

 ٤٢ ١٣ جنیه)٤٦٦-٣٣٤متوسط( ٩٧.٩٦ ٣٩٣,٨٧
 ٢٩ ٩ جنیه)٦٠٠-٤٦٧مرتفع(

 ١٠٠ ٣١ المجموع           
 تكلفة العالج بالشهر

 ٣٥,٥ ١١ )جنیه٤٣٣- ٣٠٠خفض(من

 ٣٨,٤ ١٥ )جنیه٥٦٦-٤٣٤متوسط( ٩٧,٠٨ ٤٦٧,٧٤
 ١٦,١ ٥ )جنیه٧٠٠-٥٦٧مرتفع(

 ١٠٠ ٣١  المجموع         
 عمر الطفل عند بدء التدخل المبكر

 ٨٧ ٢٧   شهر)١٢- ١(صغیر

 ٦,٥ ٢  شهر)٢٤ - ١٣متوسط( ٨,٥٧ ٩,٦١
 ٦,٥ ٢  شهر)٣٦ - ٢٥(كبیر

 ١٠٠ ٣١  موعالمج          
 مردود التدخل المبكر على التطور العقلى للطفل 

 ٢٢,٦ ٧ منخفض

 ١٢,٩ ٤ متوسط 
 ٦٤,٥ ٢٠ مرتفع

 ١٠٠ ٣١ المجموع            
  اإلستبیان: جمعت وحسبت من إستمارة المصدر
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   النتائج ومناقشتها:
  :داون الزمةالمبحوثات لرعایة أطفالهن ذوى متأوال: األدوار التى تقوم بها 

  فى مجال التغذیة:  داون دور المبحوثات فى رعایة أطفالهن ذوى متالزمة  -١
ى    المبحوثات  %) من٦١حوالى () أن ٤أوضحت النتائج الواردة بجدول( نخفض ف دورهن م

نهن دورهن متوسط،   ) م %٣٢(داون فى مجال التغذیة، وأن حوالى وى متالزمة ذرعایة اطفالهن 
ان ا ك نهن دو%٦,٥(بینم ال،   ) م ذا المج ى ه ع ف ن مرتف ابى( ره ط الحس غ المتوس د بل  )٧٢,٠٩وق

  ) درجة.٧,٩١درجة، بإنحراف معیارى قدره (
  

  تغذیة مجال اللمبحوثات وفقا لدورهن فى توزیع ا. ٤جدول
  المعیارىاإلنحرف   المتوسط الحسابى  %  العدد  الفئات

    ٦١,٣  ١٩  درجة )٧٣ – ٦٣منخفض(
  

٧٢,٠٩  
  
  

٧,٩١  
  ٣٢,٢  ١٠  درجة )٨٥ – ٧٤متوسط (
  ٦,٥  ٢  درجة )٩٦ – ٨٦مرتفع (
  ١٠٠  ٣١  المجموع

  
الهن ذوى    ٩٣أن حوالى (وتشیر هذه النتائج  ة أطف %) من المبحوثات دورهن فى مجال تغذی

دور     وربما یرجع ذلك إلى عدم معرفة متالزمة داون إما منخفض أو متوسط، ات بال ات الریفی األمه
ه  ام ب ا القی ب علیه ذى یتوج ة طفله  ال ص تغذی ا یخ ة اإل فیم ذ عملی ة داون من اع ا ذوى متالزم رض

ات  أن أو بمرحلة مابعد الفطام، وإنتهاًءمرورا بعملیة الفطام  د  األمه ا  یكون  ق اء  له ث   أخرین  أبن حی
حت ( ال،   ٤٢أوض ة أطف دیها ثالث ات ان ل ن المبحوث الى%) م تطیع ال وبالت ام تس دورها القی ا ب  كم

ات ب     داون، الزمةمت طفل تجاه یكون أن یجب دات الریفی ام الرائ رامج   األمر الذى یستلزم قی ل ب تفعی
ة   ة والطفول ة األموم ى رعای ا  والمعن از به اد جه ك ل  اإلرش ات  الزراعى، وذل ات الریفی ة األمه توعی

ة داون بأ   ل متالزم دیها طف ن ل ا  مم ة مراحله ة بكاف ة التغذی ة عملی نین   همی ى س ل وخصوصا ف للطف
ى          عمره األولى والتى لها درة عل ل والق دى الطف اعى ل از المن اءة الجه ع كف دور بالغ األهمیة فى رف

  ألمراض المختلفة.الطبیعیة ل مقاومة ال
ة      ود الخاصة بمجال التغذی ن البن ارت    ، وبإستعراض دور المبحوثات لكل بند م م تقسیم العب ت

ع  نخفض،   إلى فئتین هى فئة دور المبحوثات المرتف ات الم ة دور المبحوث ائج    ثحی  ، وفئ أشارت النت
ة،   لها دور مرتفعالمبحوثات أن  إلى )٥الواردة بجدول ( ارات التالی ى  لمساعدة  فیما یخص العب  طفل

ه،   إلى ثم الطعام الى یده أوجه الذاتیة التغذیة على ف فم ف  وأق ى  خل ى  طفل ن أ حت ن  تمك  مساعدته  م
 الخامس  الشهر في( مبكًرا المتنوعة األطعمة أقدموالطعام،  لتناول أفضل بصورة یدیه تحریك على

 الرضاعة  مرات عدد زیادةب وأقومجائًعا،  الطفل یكون عندما األطعمة أقدم، وبالتدریج) السادس أو
ه       ،ساعات ٣ من بدًال ساعتین كل لتكون ، ٢,٧٤،٢,٦٧(حیث جاءت بمتوسط حسابى مرجح قیمت
ى الترتی٢,٤١، ٢,٤٥، ٢,٥٨ ا ، بب) عل ا ف ینم ات منخفض ان دور المبحوث ارات ك ن العب ل م ى ك

ى  الكوب  تركالتالیة: أ ه  نتظر وأ السفلى  الشفه  عل ن  صغیرة  رشفه  من ى  للمساعدة  والكوب،   م  عل
ارة  ألسفل  بلطف علیها النقر أو طفلى رقبة بتدلیك أقوم البلع ة  إلث ع،   عملی ة الرضاعة    البل ى حال وف

ام  أضع ومرة،  كل في كافیین وكمیته الحلیب مقیاس یكون أن الصناعیة أحرص ین  الطع  األجزاء  ب
ا  فلى العلی نان والس ل لمساعدة  لألس ى الطف دء یجب ، والمضغ  عل أكوالت  الب به بالم ائلة ش ل الس  مث

 بمتوسط  والبلع، حیث جاءت  المضغ على الفم عضالت یدرب للطفل الطعام اعطائى السیریالك، و
  .) على الترتیب١,٩٣، ١,٩٠، ١,٨٠، ١,٧٧، ١,٧١، ١,٣٢قیمته (  حسابى مرجح
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  لبنود مجال التغذیةتوزیع إجابات المبحوثات وفقا  .٥ جدول
المتوسط   نادرا  أحیانا  دائما  العبارة  م

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  المرجح
  ٢,٣٥  ٢٢,٦  ٧  ١٩,٤  ٦  ٥٨,١  ١٨  طفلى عند المناعة لتعزیز الطبیعیة الرضاعة على أحرص  ١
 بالید الثدي ومسك بید، الفم داخل الحلمة بوضع طفلى أساعد  ٢

  ٢,٢٢  ٢٥,٨  ٨  ٢٥,٨  ٨  ٤٨,٤  ١٥   برفق علیه والضغط األخرى

 لتسهیل وجد إن االنسداد وإزالة األنف تنظیفب أقوم  ٣
  ٢,٢٢  ٢٢,٦  ٧  ٣٢,٣  ١٠  ٤٥,٢  ١٤  الرضاعة

  ٢,٣٨  ١٦,١  ٥  ٢٩,٠  ٩  ٥٤,٨  ١٧  وبعدها رضاعة كل قبل الطفل بتكریع  اقوم  ٤
 بدًال ساعتین كل نلتكو الرضاعة مرات عدد زیادةب أقوم  ٥

  ٢,٤١  ٩,٧  ٣  ٣٨,٧  ١٢  ٥١,٦  ١٦  ساعات ٣ من

  ٢,٠٦  ٢٥,٨  ٨  ٤١,٩  ١٣  ٣٢,٣  ١٠  رضعة كل قبل معه واللعب الطفل إیقاظ من البد  ٦
 أن مالحظة من البد الصناعیة الرضاعة استخدام حال في  ٧

  ٢,٠٦  ٢٢,٦  ٧  ٤٨,٤  ١٥  ٢٩,٠  ٩  ومناسبة واسعة الحلمة فتحة تكون

 مقیاس یكون أناعة الصناعیة أحرص فى حالة الرض  ٨
  ١,٧٧  ٣٨,٧  ١٢  ٤٥,٢  ١٤  ١٦,١  ٥  مرة كل في كافیین وكمیته الحلیب

 استشیر أن البد طفلى ارضاع فى صعوبة وجدت اذا  ٩
  ٢,١٢  ٦,٥  ٢  ٧٤,٢  ٢٣  ١٩,٤  ٦  إختصاصیین

 علیا یجب لذا بالبكاء الجوع عن التعبیر طفلى الیستطیع  ١٠
  ٢,٣٨  -  -  ٦١,٣  ١٩  ٣٨,٧  ١٢  منتظمة بمواعید طفلى ارضاع

  ٢,٢٢  ١٩,٤  ٦  ٣٨,٧  ١٢  ٤١,٩  ١٣  اإلرضاع وقت مستیقظ الطفل ابقاء على أعمل  ١١
  ٢,٢٥  ١٢,٩  ٤  ٤٨,٤  ١٥  ٣٨,٧  ١٢  اإلرضاع أثناء صحیح بشكل یتنفس لطفلى فرصة كى أترك  ١٢
  ٢,٣٥  ٦,٥  ٢  ٥١,٦  ١٦  ٤١,٩  ١٣  البلع لسهولة عمودى وضع فى الطفل أضع  ١٣
المتوسط   نادرا  أحیانا  دائما  (الفطام)العبارة   م

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  المرجح
  ١,٩٠  ٢٩  ٩  ٥١,٦  ١٦  ١٩,٤  ٦  یجب البدء بالمأكوالت شبه السائلة مثل السیریالك.  ١٤
  ٢,٤٥  ٦,٥  ٢  ٤١,٩  ١٣  ٥١,٦  ١٦  جائًعا الطفل یكون عندما األطعمة أقدم  ١٥
  ٢,١٩  ١٦,١  ٥  ٤٨,٤  ١٥  ٣٥,٥  ١١  تشجیعیة باراتوع بكلمات الطعام تناول على طفلى أشجع  ١٦
 أو الخامس الشهر في( مبكًرا المتنوعة األطعمة أقدم  ١٧

  ٢,٥٨  ١٢,٩  ٤  ١٦,١  ٥  ٧١  ٢٢  بالتدریج) السادس

  ٢,١٥  ٢٢,٦  ٧  ٢٩  ٩  ٤٨,٤  ١٥  حجرى  عند اطعامه في طفلى أضع أن المهم من  ١٨
 الفم داخل الطعام بوضع للطعام الطفل تشویق یمكن  ١٩

  ٢,١٠  ٣٨,٧  ١٢  ١٢,٩  ٤  ٤٨,٤  ١٥  وتحریكه وخارجه

  ١,٩٣  ٤١,٩  ١٣  ٢٢,٦  ٧  ٣٥,٥  ١١  والبلع المضغ على الفم عضالت یدرب للطفل الطعام اعطائى  ٢٠
المتوسط   نادرا  أحیانا  دائما  العبارة ( مابعد الفطام)  م

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  المرجح
فلى لألسنان لمساعدة أضع الطعام بین األجزاء العلیا والس  ٢١

  ١,٨٠  ٤٨,٤  ١٥  ٢٢,٦  ٧  ٢٩  ٩  الطفل على المضغ

 علیها النقر أو طفلى رقبة بتدلیك البلع أقوم على للمساعدة  ٢٢
  ١,٧١  ٥٨,١  ١٨  ١٢,٩  ٤  ٢٩  ٩  البلع عملیة إلثارة ألسفل بلطف

  ٢,١٣  ٣٨,٧  ١٢  ٩,٧  ٣  ٥١,٦  ١٦  الشفاط او الكوب من الشرب طفلى أعلم  ٢٣
  ٢,٠٩  ٣٢,٣  ١٠  ٢٥,٨  ٨  ٤١,٩  ١٣  الطفل فم من السفلى الحافه على الكوب أضع  ٢٤
  ٢,٣٢  ١٦,١  ٥  ٣٥,٥  ١١  ٤٨,٤  ١٥  الطفل فم مقدمة داخل ببطىء یتدفق السائل ادع  ٢٥
 صغیرة رشفه منه وانتظر السفلى الشفه على الكوب  اترك  ٢٦

  ١,٣٢  ١٢,٩  ٤  ٤١,٩  ١٣  ٤٥,٢  ١٤  الكوب من

  ٢,٣٨  ٦,٥  ٢  ٤٨,٤  ١٥  ٤٥,٢  ١٤  الشرب فى یحتاجه النه الكوب اسفل لیس الطفل لسان أن من اتاكد  ٢٧
 والسبابة اإلبهام بوضع السفلى الفك ثبات فى طفلى اساعد  ٢٨

  ٢,٤٥  ١٩,٤  ٦  ١٦,١  ٥  ٦٤,٥  ٢٠  البلع على ألساعده ذقنه تحت

 إلى ثم الطعام الى یده أوجه الذاتیة التغذیة على طفلى لمساعدة  ٢٩
  ٢,٧٤  ٣,٢  ١  ١٩,٤  ٦  ٧٧,٤  ٢٤     فمه

 یدیه تحریك على مساعدته من اتمكن حتى طفلى خلف أقف  ٣٠
  ٢,٦٧  ٣,٢  ١  ٢٥,٨  ٨  ٧١  ٢٢  بصورة أفضل لتناول الطعام

  ٢,٥٨  ٣,٢  ١  ٣٥,٥  ١١  ٦١,٣  ١٩  انوع األطعمة لطفلى ألنه یمل سریعا   ٣١
  ٢,٥٨  ٩,٧  ٣  ٢٢,٦  ٧  ٦٧,٧  ٢١  أجهز لطفلى أغذیة تتالئم مع حالته الصحیة   ٣٢
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ى   المبحوثات انخفاض دور یتضح سبق مما ود مجال    ف ة داون،    بعض بن ل متالزم ة طف تغذی
ة        ال العادی ة األطف ة داون كمعامل الهن ذوى متالزم املن أطف وربما یرجع ذلك إلى أن المبحوثات یع

ا إحتی       ة له ذه الفئ دركین أن ه ر م ام غی د الفط ام ومابع اعة والفط ص الرض ا یخ ة  افیم ات خاص ج
وعیتهن    تختلف عن إحتیاجا ات وت ات الریفی ت الطفل العادى، لذا یتحتم توجیه التدریب الكافى لألمه

  ب علیهن القیام به تجاه أطفالهن.بما یتوج
  دور المبحوثات فى رعایة أطفالهن ذوى متالزمة داون فى مجال الرعایة الصحیة: -٢

ة رع فى منخفض دورهن المبحوثات من) %١٦( أن) ٦ (بجدول الواردة النتائج أوضحت  ای
 بینما متوسط، دورهن منهن) %٦٨( وأن الرعایة الصحیة، مجال فى داون متالزمة ذوى اطفالهن

إنحراف  درجة، )٢٨,٠٣(الحسابى المتوسط بلغ وقد المجال، هذا فى مرتفع دورهن) %١٦( كان  ب
    .درجة) ٥,٧٢( قدره معیارى
  

  الرعایة الصحیة  مجال توزیع المبحوثات وفقا لدورهن فى .٦جدول
المتوسط   %  العدد  الفئات                 

  الحسابى
  اإلنحراف المعیارى

  ١٦  ٥  درجة )٢٣ - ١٥منخفض ( 

٥,٧٢  ٢٨,٠٣  
  ٦٨  ٢١  درجة )٣٢ -٢٤متوسط  (

  ١٦  ٥  درجة )٤١ – ٣٣مرتفع (
  ١٠٠  ٣١  المجموع

  

ذه  وتشیر  ائج ه ن%) ٨٤( حوالى  أن النت ات  م ن المبحوث ى  دوره ح  ف ة الص ال الرعای  یةمج
الهن ة ذوى ألطف ا داون متالزم نخفض إم ط، أو م ا متوس ك یرجع وربم ى ذل ة إل دخل قل ادة ال  وزی

ى  المصروفات ق  الت ى  تنف الیف  عل ل،  الخاصة  والجلسات  العالج  تك ث  بالطف ائج  أسفرت  حی ذا  نت  ه
ات  من %) ٤٥( والىح  تواجه  التى المشكالت ضمن من أنه البحث ت  المبحوث داوى  اللجوء  كان  للت

ذا  العالج، تكالیف على القدرة لعدم الشعبیة تبالوصفا إن  ل ذه  ف ة  ه اج  الفئ ى  تحت ة  إل ة  جدی ى  الدول  ف
  .   والعالجى التأهیلى الحكومى الدعم

ة الصحیة   بمجال  الخاصة  البنود من بند لكل المبحوثات دور وبإستعراض م ، الرعای  تقسیم  ت
ارت  ى العب ین  إل ى فئت ة  ه ات دور فئ ع،  المبحوث ة المرتف ات  دور وفئ ث  المبحوث نخفض، حی الم

ا  مرتفع دور لها المبحوثات أن إلى )٧أوضحت نتائج جدول( ارات  یخص  فیم ة:   العب  ضرورة التالی
ى  لمساعدة  والكالم  النطق أعضاء بتدلیك أقومو الوالدة، بعد مباشرة القلب فحص ى  طفل  ،الكالم  عل

د  فى األدویة الطفل عطاءإ على حافظأو الدرقیة، الغدة لهرمون سنوي فحص بإجراء أقومو  المواعی
ددة ات المح ة وبالجرع رجح(     المظبوط ابى الم ط الحس ة المتوس ت قیم ث بلغ ، ٢,٣٥، ٢,٤٢، حی

ب. ٢,٢٢، ٢,٢٥ ى الترتی ا  ) عل ص   بینم ا یخ ا فیم ات منخفض ان دور المبحوث اراتك ة :عب  متابع
ة، استخدم   بصفة  األسنان  طبیب ا  الخیط  دوری ف  یومی ى،   سنان أ لتنظی ابع أطفل ع  ت ب  م ف  طبی  األن

وى  بمعجون  طفلى اسنان وانظفشهور،  ٣ كل واألذن ى  یحت د، و  عل وم  الفلورای اجراء  اق  فحص  ب
، ١,٧١، ١,٥٨، ١,٢٢، ١,١٩حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابى المرجح (  سنة،  كل مرة العیون
  )على الترتیب.  ١,٧٧

  
  توزیع إجابات المبحوثات وفقا لبنود مجال الرعایة الصحیة .٧جدول

المتوسط   نادرا  أحیانا  دائما  )العبارة ( الرعایة الصحیة  م
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  المرجح

  ٢,٢٥  ٢٩  ٩  ١٦,١  ٥  ٥٤,٨  ١٧   الدرقیة الغدة لهرمون سنوي فحص أقوم بإجراء  ١
  ١,٧٧  ٤٨,٤  ١٥  ٢٥,٨  ٨  ٢٥,٨  ٨  سنة كل مرة العیون فحص باجراء اقوم  ٢
 عمر حتى سنویًا للسمع فحوصات إجراء یجب  ٣

  ١,٨٧  ٦’٥١  ١٦  ٩,٧  ٣  ٣٨,٧  ١٢  سنوات ٣

سنوات اقوم باجراء مقیاس السمع  ٣بعد عمر   ٤
  ١,٨٠  ٤٥,٢  ١٤  ٢٩  ٩  ٢٥,٨  ٨  كل سنتین 
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أقوم بتدلیك أعضاء النطق والكالم لمساعدة   ٥
  ٢,٣٥  ٢٢,٦  ٧  ١٩,٤  ٦  ٥٨,١  ١٨  على الكالمطفلى 

  ١,٨٠  ٤٥,٢  ١٤  ٢٩  ٩  ٢٥,٨  ٨  اقوم بتنظیف اسنان طفلى مرتین فى الیوم  ٦
  ١,٢٢  ٧٧,٤  ٢٤  ٢٢,٦  ٧  -  -  م الخیط یومیا لتنظیف اسنان طفلىاستخد  ٧
  ١,١٩  ٩٠,٣  ٢٨  ٩,٧  ٣  -  -  متابعة طبیب األسنان بصفة دوریة   ٨
انظف اسنان طفلى بمعجون یحتوى على   ٩

  ١,٧١  ٤٨,٤  ١٥  ٣٢,٣  ١٠  ١٩,٤  ٦  الفلوراید

 على للحفاظ والكربوهیدرات السكریات من اقلل  ١٠
  ١,٩٦  ٤١,٩  ١٣  ١٩,٤  ٦  ٣٨,٧  ١٢  طفلى من التسوس اسنان

  ١,٥٨  ٥٨,١  ١٨  ٢٥,٨  ٨  ١٦,١  ٥  شهور ٣اتابع مع طبیب األنف واألذن كل   ١١
من المهم إزالة اللوزتین والزوائد األنفیة   ١٢

  ١,٨٣  ٤١,٩  ١٣  ٣٢,٣  ١٠  ٢٥,٨  ٨  لمساعدة طفلى على التنفس

  ٢,٤٢  ١٦,١  ٥  ٢٥,٨  ٨  ٥٨,١  ١٨  ةالوالد بعد مباشرة القلب فحص ضرورة  ١٣
یعانى طفلى من صعوبة التنفس اثناء النوم لذا   ١٤

  ٢,٠٩  ٣٥,٥  ١١  ١٩,٤  ٦  ٤٥,٢  ١٤  لتعدیل وضعیة نومه كثیرا استیقظ

احافظ على اعطاء الطفل األدویة فى المواعید   ١٥
  ٢,٢٢  ٢٢,٦  ٧  ٣٢,٣  ١٠  ٤٥,٢  ١٤  وبالجرعات المظبوطة ةالمحدد

  

ة الصحیة  بعض بنود مجال  فى المبحوثات دور تدنى یتضح سبق مما ل  الرعای ة  لطف  متالزم
د    داون، ا ق ه   مما یدل على وجود شىء من اإلهمال فى المتابعة الدوریة لصحة األطفال مم تج عن ین

  مشاكل صحیة جدیدة.
  دور المبحوثات فى رعایة أطفالهن ذوى متالزمة داون فى مجال تعدیل السلوك: -٣

نخفض  دورهن المبحوثات من) %١٣( أن) ٨(بجدول الواردة النتائج أوضحت ى  م ة  ف  رعای
نهن ) %٨٥( وأن تعدیل السلوك،  مجال فى داون متالزمة ذوى  اطفالهن ا  متوسط،  دورهن  م  بینم

إنحراف  درجة، )٣٨,٠٣(الحسابى  المتوسط بلغ وقد المجال، هذا فى مرتفع دورهن) %٢٩( كان  ب
  .    درجة) ٥,٤٠( قدره معیارى

  

  ن فى مجال تعدیل السلوكیع المبحوثات وفقا لدورهتوز .٨ جدول
  اإلنحراف المعیارى  المتوسط الحسابى  %  العدد  الفئات                  

  ١٣  ٤  درجة )٣٤ - ٢٨منخفض ( 

٥,٤٠  ٣٨,٠٣  
  ٥٨  ١٨  درجة )٤١ -٣٥متوسط  (

  ٢٩  ٩  درجة )٤٨ – ٤٢مرتفع (
  ١٠٠  ٣١  المجموع

دیل  مجال فى دورهن المبحوثات من %)٧١( أن النتائج هذه وتشیر الهن  سلوك  تع  ذوى أطف
ا  داون متالزمة نخفض  إم ا  متوسط،  أو م ك  یرجع  وربم ى  ذل زوج  مشاركة  ضعف  إل ى  ال ة  ف  رعای
ل ث الطف لوكه، حی ى س یطرة عل حت أو الس والى أوض ن%) ٨٤( ح ات م اركة أن المبحوث  مش

ات     وفى ذلك إش  ضعیفة، أو متوسطة إما الطفل رعایة فى أزواجهن ات الریفی اج األمه ى إحتی ارة إل
د العون       ا ی د له ن یم وعیته إلى م ة  نلت ة  بأهمی دیل سلوك    عملی ل  تع ور حدوث    طف ة داون ف متالزم

ل               دیل سلوك طف ى الصغر حیث یصعب تع دیل السلوك ف ا یتوجب تع ر المرغوب، كم السلوك غی
    متالزمة داون فى الكبر.

ات دور وبإستعراض  ل المبحوث د لك ن بن ود م ال الخاصة  البن لوك بمج دیل الس م، تع یم ت  تقس
ة  هى فئتین إلى العبارت ات  دور فئ ع،  المبحوث ة  المرتف ات  دور وفئ ث ت   المبحوث نخفض، حی  شیر  الم

ارات:   ی) إلى أن دور المبحوثات كان مرتفعا ف٩جدول( نتائج  ل ما یخص عب دیل  قب ى  سلوك  تع  طفل
ى ه أراع حیة حالت ى وادرب أوال، الص ى طفل لوك عل لیمال الس د س ه، و بالتقلی ب امام ا یج  أن علی
رف ات أع ى المكافئ لها الت تخدم یفض ى، واس رار طفل تمر التك ى المس ى لطفل دل لك لوكه یع     ،س
ى وأدرب دریج طفل د بالت دیل عن لوك تع ین س رجح     مع ابى الم ط الحس ة المتوس ت قیم ث بلغ ، حی

ان دور الم  ٢,٣٨، ٢,٣٨، ٢,٥٨، ٢,٤١، ٢,٦٤( ا ك ب، بینم ى الترتی ا  ) عل ا فیم ات منخفض بحوث
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ى  حرم أالسلوك،   تعلم نهایة في المكافئات تقدیم في تدریجیا انسحب :عباراتیخص  ن  طفل  اشیاء  م
ه  عقابا یحبها ى  ل ر  سلوك  عل ول،   غی ب أمقب ال  تجن اء  اإلنفع ذ  أثن اب،   تنفی ل  سلوك  وأعدل العق  الطف

دوانى ن الع الل م ارین خ دل التم یة، وأع لوك الریاض ل س ول الطف ن الخج تراك اللخ م ى االش  ف
ة لإلشباع،  تجنبًا المكافئات نوعأوالرحالت،  أو المسرحى النشاط المتوسط المرجح    حیث بلغت قیم

  ) على الترتیب.١,٦٤، ١,٦١، ١,٦١، ١,٦١، ١,٥٨، ١,٥٨( 
  

  توزیع إجابات المبحوثات وفقا لبنود مجال تعدیل السلوك .٩جدول
المتوسط   ادران  أحیانا  دائما  )السلوك تعدیل(   العبارة  م

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  المرجح
  ٢,٥٨  ١٢,٩  ٤  ١٦,١  ٥  ٧١  ٢٢   امامه بالتقلید  السلیم السلوك على طفلى ادرب  ١
  ٢,٣٨  ١٢,٩  ٤  ٣٥,٥  ١١  ٥١,٦  ١٦   سلوكه یعدل لكى لطفلى المستمر التكرار استخدم  ٢
  ٢,٣٨  ٩,٧  ٣  ٤١,٩  ١٣  ٤٨,٤  ١٥   معین سلوك تعدیل عند بالتدریج طفلى أدرب  ٣
  ٢,٦٤  ٦,٥  ٢  ٢٢,٦  ٧  ٧١  ٢٢  أوال الصحیة حالته أراعى طفلى سلوك تعدیل قبل  ٤
  ٢,٤١  ٦,٥  ٢  ٤٥,٢  ١٤  ٤٨,٤  ١٥   طفلى یفضلها التى المكافئات أعرف أن علیا یجب  ٥
  ٢,٢٩  ١٩,٤  ٦  ٣٢,٣  ١٠  ٤٨,٤  ١٥  فورًا المناسب السلوك حدوث بعد المكافأه اقدم  ٦
  ١,٦٤  ٤٨,٤  ١٥  ٣٨,٧  ١٢  ١٢,٩  ٤  لإلشباع تجنبًا المكافئات انوع  ٧
  ١,٥٨  ٤٨,٤  ١٥  ٤٥,٢  ١٤  ٦,٥  ٢  .السلوك تعلم نهایة في المكافئات تقدیم في انسحب تدریجیا  ٨
 لتعدیل معه بصرى وبتواصل منخفض بصوت طفلى اوبخ  ٩

  ١,٩٣  ٣٨,٧  ١٢  ٢٩  ٩  ٣٢,٣  ١٠  معین سلوك

  ١,٨٧  ٣٥,٥  ١١  ٤١,٩  ١٣  ٢٢,٦  ٧  السىء سلوكه عند والصراخ بالضرب طفلى اعاقب  ١٠
 غیر سلوك على له عقابا یحبها اشیاء من طفلى احرم  ١١

  ١,٥٨  ٥١,٦  ١٦  ٣٨,٧  ١٢  ٩,٧  ٣  مقبول

  ١,٦١  ٤٥,٢  ١٤  ٤٨,٤  ١٥  ٦,٥  ٢  العقاب تنفیذ أثناء اإلنفعال اتجنب  ١٢
  ١,٩٠  ٣٥,٥  ١١  ٣٨,٧  ١٢  ٢٥,٨  ٨  عشوائى ولیس منظم بشكل طفلى سلوك بتعدیل أقوم  ١٣
  ٢  ٢٩  ٩  ٤١,٩  ١٣  ٢٩  ٩  المرغوب غیر السلوك تحدید أوال على یجب  ١٤
  ٢  ٣٥,٥  ١١  ٢٩  ٩  ٣٥,٥  ١١   مسحها منه اطلب األرض على العصیر طفلى سكب اذا  ١٥
 الحائط على والكتابه مقبوله الدفتر فى الكتابه أن طفلى اعلم  ١٦

  ١,٧٠  ٣٨,٧  ١٢  ٥١,٦  ١٦  ٩,٧  ٣   مقبولة غیر

  ١,٦١  ٤٥,٢  ١٤  ٤٨,٤  ١٥  ٦,٥  ٢  الریاضیة التمارین خالل من ىالعدوان الطفل سلوك اعدل  ١٧
 النشاط فى االشتراك خالل من الخجول الطفل سلوك اعدل  ١٨

  الرحالت أو المسرحى
١,٦١  ٤٥,٢  ١٤  ٤٨,٤  ١٥  ٦,٥  ٢  

  ٢,٢٥   ١٩,٤  ٦  ٣٥,٥  ١١  ٤٥,٢  ١٤  األخرین مع التكیف على طفلى أدرب  ١٩
ا  بعض البنود الخاصة بمجال تعدیل السلوك، فى  دورالمبحوثاتتدنى  مما سبق یتضح  وربم

ة والعالج السلوكى،    إما یرجع ذلك إلى  ى   إحتیاج المبحوثات إلختصاصیین فى مجال التربی ا إل  وإم
دم ام ع یین قی دربین اإلختصاص ال الم یم لألطف ات بتعل ات المبحوث رق األمه لیمة الط دیل الس  لتع

  .السلوك
  أطفالهن ذوى متالزمة داون: ثات فى رعایةالمشكالت التى تواجه المبحوثانیا: 

ا            ال مع ات واألطف ایخص األمه ا م ن المشكالت منه وعین م ن ن انین م تبین أن المبحوثات یع
ث أوضح جدول(      ة داون، حی ال متالزم ) أن ١٠ومنها مایخص المشاكل الصحیة التى یولد بها أطف

الهن ذوى م         ة أطف ى رعای ات ف ه المبحوث ى تواج كالت الت ر المش ت   أكث ة داون كان عور تالزم  ش
القلق  األمهات ى  ب ل (  مستقبل  عل ى  صعوبات  %)، ووجود ٩٣الطف ة  ف یم  إمكانی ج  تعل ال  ودم  األطف

ة  المساعدات  فى وقصور ضعف %)، ووجود٨٣بالمدارس( ة  الحكومی ة  ألسر  المادی داون  متالزم
الیف  الیكفى %)، والدخل٨٣( ة  تك ة  والجلسات  األدوی ل  التأهیلی وادر  وافرت  عدم و، %)٧٤(للطف  ك

ة اعدة متخصص ى األم لمس ة ف ا ( رعای عفو%)، ٧١طفله اون ض زوج تع ع ال ى األم م ة ف  رعای
ل ( رةو%)، ٦١الطف ات كث ین الخالف زوجین ب بب ال ل ( بس اج٥٤الطف ات %)، وانزع ن األمه  م

اس  نظرة  ى  المركزة  الن ل (  عل دم  الشعبیة  للوصفات  %)، واللجوء ٥٤الطف درة  لع ى  الق الیف  عل  تك
  %).٢٩( والقرى بالمراكز األطفال لتأهیل حكومیة عیادات وجود %)، وعدم٤٥العالج (
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   المشكالت التى تواجه المبحوثات فى رعایة أطفالهن ذوى متالزمة داون .١٠جدول  
  %  التكرار  التى تواجه المبحوثات فى رعایة أطفالهن ذوى متالزمة داون المشكالت

  ٩٣,٥  ٢٩  شعور األمهات بالقلق على مستقبل الطفل
  ٨٣.٨  ٢٦  وجود صعوبات فى إمكانیة تعلیم ودمج األطفال بالمدارس

  ٨٣,٨  ٢٦  وجود ضعف وقصور فى المساعدات الحكومیة المادیة ألسر متالزمة داون 
  ٧٤,٢  ٢٣  الدخل الیكفى تكالیف األدویة والجلسات التأهیلیة للطفل

  ٧١  ٢٢  توافر كوادر متخصصة لمساعدة األم فى رعایة طفلها معد
  ٦١,٣  ١٩  ضعف تعاون الزوج مع األم فى رعایة الطفل

  ٥٤,٨  ١٧  كثرة الخالفات بین الزوجین بسبب الطفل
  ٥٤,٨  ١٧  انزعاج األمهات من نظرة الناس المركزة على الطفل

  ٤٥,٢  ١٤  اللجوء للوصفات الشعبیة لعدم القدرة على تكالیف العالج
  ٢٩  ٩  بالمراكز والقرىعدم وجود عیادات حكومیة لتأهیل األطفال 

  

د          ة داون فق ات ذوى متالزم ال المبحوث ا أطف انى منه ى یع حیة الت ا بالنسبة للمشكالت الص أم
دول ( ائج ج حت نت أن (١١أوض ب،  ٦٤) ب ب بالقل ود ثق ن وج انین م ات یع ال المبحوث ن أطف %) م

نفس، و     ٤٢%) منهن لدیه تأخر فى الكالم، و( ٤٨وحوالى ( ى الت انون من صعوبة ف حوالى  %) یع
والى (   ٣٨( ا أن ح رد، كم زالت الب دهم ن رر عن ى   ٣٢%) یتك اء ف عف وارتخ ن ض انون م %) یع

ن        ٢٩العضالت، وكذلك ضعف السمع، و( ایقرب م ین أن م ا تب %) یعانون من ضعف البصر، كم
ة)، و  %) من أطفال المبحوثات یعانون م٢٦( ة ( اللحمی ه   ٢٢حوالى ( ن الزوائد األنفی نهم لدی %) م

ین أن   %) یعانون من خلل بهرمون الغدة الدرقیة، ١٠در، وما یقرب من (حساسیة أنف وص ا تب كم
خ، ووجود           ٣حوالى ( ى الم ول، وضمور ف ا الف ن مرض أنیمی انون م ات یع %) من أطفال المبحوث

نفس        ب ب الكلى، ووصلة شریان بالقل ى ب حصوات على الكلى، وتسوس باألسنان، ووجود عیب خلق
   النسبة.  
  

  ت الصحیة التى یعانى منها أطفال المبحوثات ذوى متالزمة داونالمشكال .١١ جدول
  %  التكرار  ألطفال المبحوثات ذوى متالزمة داون المشكالت الصحیة 

  ٦٤,٥  ٢٠  ثقب بالقلب
  ٤٨,٣  ١٥  التأخر فى الكالم
  ٤٢   ١٣  صعوبة التنفس

  ٣٨,٧  ١٢  متكررة برد نزالت
  ٣٢,٢  ١٠  ضعف وارتخاء العضالت

  ٣٢,٢  ١٠  ضعف السمع 
  ٢٩  ٩  ضعف البصر

  ٢٥,٨  ٨  الزوائد األنفیة( اللحمیة)
  ٢٢,٥  ٧  حساسیة أنف وصدر

  ٩,٦  ٣  خلل فى هرمون الغدة الدرقیة
  ٣,٢  ١  أنیمیا الفول

  ٣,٢  ١  ضمور فى المخ
  ٣,٢  ١  حصوات على الكلى

  ٣,٢  ١  تسوس األسنان
  ٣,٢  ١  عیب خلقى بالكلى

  ٣,٢  ١  وصلة شریان بالقلب
     

ددة  المبحوثات أن مما سبقنستنتج  ا مایصنف كمشكالت نفسیة      یعانین من مشكالت متع منه
ق ك ل، قل تقبل الطف ى مس تمر عل ة  األم المس الج والرعای الیف الع اص بتك اهو إقتصادى خ ا م ومنه

ة      اكل الخاص ارج، والمش داخل والخ رة بال ة األس اص بعالق اعى خ اهو إجتم ا م حیة، ومنه الص
ؤثر با  بالخالفات الزوجیة، هذا ب ى ت لسلب  اإلضافة إلى المشاكل الصحیة التى یعانى منها الطفل والت

ة تخبط   ل خاصة أم          على نفسیة األم وبالتالى توجد حال دورها داخل األسرة سواء للطف ا ل ى أدائه ف
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ة ا   لألسرة عام ى أداء دوره ات ف ات الریفی اعدة األمه كالت لمس ك المش دى لتل ه یجب التص ، وعلی
    ال ذوى متالزمة داون. فیما یخص رعایة أطف

ا:  الهن ذوى         ثالث ة أطف ى رعای واجههن ف ى ت كالت الت ى المش ب عل ات للتغل ات المبحوث مقترح
  متالزمة داون:

ى     ١٢أوضحت نتائج جدول ( واجههن ف ى ت ) مقترحات المبحوثات للتغلب على المشكالت الت
ین أن (    ث تب ة داون، حی الهن ذوى متالزم ة اطف ات ٨٧رعای ن المبحوث رورة   %) م رحن بض إقت

ود ة وج ة منظم جیل متخصص ات ذوى لتس ة اإلحتیاج ذ الخاص ة من ى اللحظ ن األول یالد م  الم
ل  كثیرة إجراءات لتسهیل المیالد شهادة فى وتسجیلهم ن  واألسرة  للطف ة،  م ن  ناحی ة  وم  أخرى  ناحی

تمكن  حتى الدولة لدى إحصائیة بمثابة التسجیل هذا یكون ن  ت وفیر  م الزم  ت م، و(  ال نهن  %٨٠له ) م
ة  دورات إقترحن بأهمیة تلقى زوجین  تدریبی ى  لل ة  المشكالت  لتالف ة  الزوجی یالد  عن  الناجم ل  م  طف

ة ذوى دریبهم داون، متالزم ى وت ة عل ل كیفی ه، التعام راد واشراك مع زوج األسرة اف ى وال ك ف  تل
ل  مراكز الدورات، وكانت نفس النسبة لمقترح توفیر ة  تأهی ال  لهؤالء  حكومی ب  األطف ة  بجان  الرعای

ى  تمركزها وعدم والقرى المراكز فى لهم الصحیة ان  ف د  مك ادت (   واح ن  ٧٧بالمحافظة، وأف %) م
دریب   إقتراح ت ى  المدرسین  المبحوثات ب دارس  ف دمج  م ى  ال ة  عل ة  الطریق ع  للتعامل  العلمی ال  م  أطف

ین  أشخاص  تخریج  یمكن حتى داون متالزمة ادرین  وأسویاء  متعلم ى  ق دماج  عل ى  اإلن ع،  ف  المجتم
ذه  تصنف التى الدراسیة الكتب فى النظر %) من المبحوثات اقترحن إعادة٥٤و( ة  ه ا  الفئ ه ( بأنه  بل

الى  العمل  بسوق  اإللتحاق  على وقادرین للتعلم قابلین أشخاص أنهم إلى) منغولى ر  وبالت  نظرة  تغیی
ع م المجتم ى له ل إل رح ، واألفض را اقت ن٥١( أخی ات %) م رورة   المبحوث ةض ة جدی ى الدول  ف
  لهم. والتعلیمیة والتأهیلیة والنفسیة الصحیة الرعایة وتوفیر داون متالزمة بذوى اإلهتمام

  
  مقترحات المبحوثات للتغلب على المشكالت التى تواجههن فى رعایة أطفالهن .١٢ جدول

  %  التكرار  أطفالهن رعایة فى تواجههن التى المشكالت على للتغلب المبحوثات مقترحات      م
 من األولى اللحظة منذ الخاصة اإلحتیاجات ذوى لتسجیل متخصصة منظمة وجود ضرورة  ١

 ومن ناحیة، من واألسرة للطفل كثیرة إجراءات لتسهیل المیالد شهادة فى وتسجیلهم المیالد
 الالزم توفیر من تتمكن حتى الدولة لدى إحصائیة بمثابة التسجیل هذا یكون أخرى ناحیة

  لهم

٨٧.٠٩  ٢٧  

 ذوى طفل میالد عن الناجمة الزوجیة المشكالت لتالفى للزوجین تدریبیة تدورا تلقى  ٢
 تلك فى والزوج األسرة افراد واشراك معه، التعامل كیفیة على وتدریبهم داون، متالزمة
  الدورات

٨٠,٦  ٢٥  

 المراكز فى لهم الصحیة الرعایة بجانب األطفال لهؤالء حكومیة تأهیل مراكز توفیر  ٣
  ٨٠,٦  ٢٥  بالمحافظة واحد مكان فى ركزهاتم وعدم والقرى

 داون متالزمة أطفال مع للتعامل العلمیة الطریقة على الدمج مدارس فى المدرسین تدریب  ٤
  ٧٧,٤  ٢٤  المجتمع فى اإلندماج على قادرین وأسویاء متعلمین أشخاص تخریج یمكن حتى

 أشخاص أنهم إلى) منغولى بله( بأنها الفئة هذه تصنف التى الدراسیة الكتب فى النظر إعادة  ٥
 إلى لهم المجتمع نظرة تغییر وبالتالى العمل بسوق اإللتحاق على وقادرین للتعلم قابلین

  األفضل
٥٤,٨  ١٧  

 والتأهیلیة والنفسیة الصحیة الرعایة وتوفیر داون متالزمة بذوى اإلهتمام فى الدولة جدیة  ٦
  ٥١,٦  ١٦  لهم والتعلیمیة

  
واجههن         وكانت هذه مقترحات ال ى ت ى المشكالت الت ب عل ة نظرهن للتغل ن وجه مبحوثات م

ة      یلة فعال ار كوس ین اإلعتب فى رعایة أطفالهن ذوى متالزمة داون، لذا یجب أخذ هذه المقترحات بع
ة             ة الصحیة والتعلیمی ات، وتضافر كل مؤسسات الدول ات الریفی ى األمه ع عل ف العبء الواق لتخفی

ل   ن أج ة م ة واإلجتماعی ة    والزراعی ى محاول ات ف ذ بالمقترح كالت واألخ ى المش ا لتالف ل مع العم
م تجاه    للنهوض بالریفیات ومد ید العون لهن لتستطیع القیام بدورها تجاه طفل متالزمة داون ومن ث

  أسرتها وأخیرا تجاه المجتمع الذى تنتمى له.
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  التوصیات
   فى ضوء نتائج البحث یمكن التوصیة بما یلى:

الحصول على دورات تدریبیة وتثقیفیة فى وإعدادهم من خالل فیات الرائدات الری تأهیل -١
 بدورها القیام فى المرأة الریفیة التى رزقت بطفل ذو متالزمة داون لمساعدةهذا المجال 

 والطفولة األمومة رعایة برامج من یتجزأ ال جزء هذا یعد حیث لها، العون ید ومد تجاهه
 .الزراعى اإلرشاد جهاز بها والمعنى

ها أدوار األم بالدرجة األولى، لذا فإن والدة طفل متالزمة داون تؤدى إلى عملیة تغیر فى  -٢
النفسیة  بحاجة إلى إرشاد أسرى وإختصاصیین لمساعدتها على مواجهة مشكالتها

 واإلجتماعیة.
ضرورة تعاون الجهاز اإلرشادى بصفته األقرب للریفیات مع المؤسسات اإلجتماعیة،  -٣

 ید العون لهم ومساندتهم فى رعایة اطفالهن. والصحیة، لتقدیم
ندوات ودورات تدریبیة للریفیات لتوعیتهن بأهمیة التدخل المبكر برامج إرشادیة وإعداد  -٤

 السلیمة للرعایة التغذویة والصحیة.سالیب األألطفال متالزمة داون، وإرشادهن على 
دراسات تتبعیة أو  سات فى هذا المجال سواء كانتإجراء المزید من البحوث والدرا -٥

 وصفیة إللقاء المزید من الضوء على ذوى اإلحتیاجات الخاصة.
  المراجع

ال  شیماء الحسن، أبو دین  جم د  ال ر  .)٢٠١٦( اهللا عب ابى  التفكی ة  اإلیج ن  لعین ات  م ره  األمه ى  وأث  السلوك  ف
ة  للتعلم، القابلین عقلیا المعاقین ألطفالهن التكیفى ة  دراسات  مجل ة،  تربوی د  وإجتماعی دد  ،٢٢ مجل  الع

  .مصر ،٣
ى   دة عل ارى، حمی و حم كالت       .)٢٠١٠( أب ض المش ة بع ر لمواجه دخل المبك ى للت امج عالج ة برن فاعلی

وراه، كلی      الة دكت ة داون، رس دیهم متالزم ذین ل ال ال ات األطف یة ألمه ة والنفس ة األداب، اإلجتماعی
 جامعة الفاتح، طرابلس.

ر، ا إعم ال الن د جم اؤل .)٢٠١٥( محم اؤمو التف دى التش ات ل ة ذوى أمه ات داون متالزم واتى واألمه  الل
تیر،  رسالة الغربیة، الضفة فى داون متالزمة ذوى من أبناء لدیهن لیس ة  ماجس وم  كلی ة،  العل  التربوی

 .القدس جامعة
د،  الحاج د  حسن  مصطفى  احم درات  .)٢٠١٢(محم ة  الق دى  النهائی ال  ل ال  التوحد  أطف ة  وأطف  داون متالزم

 .غزة اإلسالمیة، الجامعة التربیة، كلیة ماجستیر، رسالة ،مقارنة دراسة
نهج  .)٢٠١٢أحمد عبد اهللا صالح (  الزعبى، ة  م اقین  تربی ن  المع الة  اسالمى،  منظور  م وراه،  رس ة  دكت  كلی

   .الیرموك جامعة اإلسالمیة، والدراسات الشریعه
اریخ /   https://slpemad.com/2019/02/17 السلوك،  تعدیل استراتیجیات. )٢٠١٩(عماد السعدنى،  ت

 .  ١٧/٢/٢٠١٩:الزیارة
ر، د العرعی باح محم ین مص حة .)٢٠١٠(حس یة الص دى النفس ات ل ة أمه ى داون متالزم اع ف زة  قط  غ

  .  غزة اإلسالمیة، الجامعة التربیة، كلیة ماجستر، رسالة المتغیرات، ببعض وعالقتها
راد  زةالممی  الشخصیة  سمات  .)٢٠١١( الطیب السید رقیة العباسى، ة  المصابین  لألف ة  داون، بمتالزم  مجل

 .   السودان المفتوحة، السودان جامعة
اة، رار القض د ض ة .)٢٠١٠(محم امج فاعلی دخل برن ر ت ى مبك ویر ف ارات تط ة المه ة الحیاتی دى الیومی  ل

ال  من مجموعة ة  ذوى األطف ى  داون متالزم ة  ف ة  المرحل ى  سنوات ) ٦-٣( العمری الة  األردن، ف  رس
  .األردنیة الجامعة دكتوراه،

ة  أطفال أمهات من عینة لدى النفسیة الضغوط .)٢٠١٦( مصطفي عادل سلطان، ة  داون، متالزم ة  مجل  كلی
 .لیبیا – مصراتة جامعة - اآلداب

ال  لخدمة مصممة هادفة تربویة أللعاب نماذج .)٢٠٠٩( حبیب سوسن عباس، ة  أطف ة " داون"  متالزم  مجل
  .الكویت– العربیة الطفولة
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یال ة ت،قس دول ،)٢٠١٦(فتیح اطات ج ورة النش تراتیجیة المص ة كإس ال لتربی ات ذوى األطف  اإلحتیاج
یة  دراسات  مجلة العقلیة، واإلعاقة التوحد فئتى الخاصة ة،  نفس دد  وتربوی ة  -)١٧( الع  قاصدى  جامع
 .الجزائر – مرباح

دبولى، امة م د أس رة .)٢٠١٩( أحم وان محاض دیل(  بعن لوك تع م الس الیبه وأه ة – أس  ،)داون متالزم
  .داون لمتالزمة البحرینیة المصدرالجمعیة

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=8&id=428 
  .٢٦/٨/٢٠١٩: الزیارة تاریخ

ولى، رى مت ف( فك ة .)٢٠١٥لطی ة اإلعاق دخل العقلی ات – الم رة النظری رق – المفس ة، ط ة الرعای  مكتب
 .األولى ةالطبع ناشرون، الرشد

ال  قصص  دور .)٢٠١١( أحمد أحمد مرفت محمد، ى  األطف ال  إكساب  ف ة  أطف ابلین  داون متالزم تعلم  الق  لل
 .شمس عین جامعة للطفولة، العلیا الدراسات معهد ماجستیر، رسالة اإلجتماعیة، المهارات بعض

د، دى محم ال ه ة .)٢٠١٥(جم امج فاعلی ادى برن ى إرش ة ف ر تنمی ابى التفكی ى رهوأث اإلیج یض عل  تخف
غوط یة الض دى النفس ات ل ال أمه اقین األطف ا المع ابلین( عقلی تعلم الق ة ،)لل ث مجل ى البح ى العلم  ف
 .مصر شمس، عین جامعة البنات كلیة األداب،

ة  دراسة .)٢٠١٤( إبراهیم محمد منى هبد، ة  اإلعاق ى  العقلی ة  ف ة  مرحل ال  ومشكالت  الطفول اقین  األطف  المع
ة  الدراسات  مجلة سعید، بور ةمحافظ فى وأسرهم عقلیا ى  العربی ة  ف م  التربی نفس،  وعل دد  ال  ،٥٢ الع

  .  السعودیة
 https://www.albayan.ae    .٢٠١٨دیسمبر،  ٥تاریخ الزیارة،  .
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The Role of Rural Mothers that Frequent on their Going to the 
Habilitation's Centers for Down Syndrome in the Care of Their 

Children in Kafrelshiekh Governorate (Case Study) 

Mayadah Alshawadafi Awad Ibrahim 
 Agricultural Extension and Rural Development Research Institute 

Abstract 
This research aims mainly to identify the role of rural mothers that 

hesitating on habilitation's centers for Down syndrome in the care of their 
children in Kafrelshiekh governorate. Data of this research were collected by 
using personal interviewing questionnaire during the period from March to May 
2019 from a intentional research sample amounted to 31 respondents 
representing 100% of the population which selected from three administrative 
districts, they are: Kafrelshiekh district, Desouk districts and Metoubas districts 
where the Clinics of health insurance were found in it, where the respondents 
rural women frequented on for habilitate their children with Down syndrome. 
Many of statistical methods were used such as frequencies tables, percentage, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and weighted arithmetic means 
to explain and interpret the results                                                                  
The most important results were as follows: 

1- About (93%) of the respondents had a low or moderate role in the care of 
their children with Down syndrome.          

2-About (84%) of the respondents had an either low or medium rol in the 
care of their children with Down syndrome in terms of health care.  

3-About (71%) of the respondents had an either low or medium role in their 
care of their children with Down syndrome in terms of behavior modification.                        

4-The most problems faced by the respondents were their concern feelings 
about the future of their children, existence of difficulties in the education and 
integration of their children in the schools, and the health problems which the 
children suffered from it one of the biggest difficulties faced by the respondents.                                          

 5-The most important suggestions of the respondents to overcome their 
problems in the care of their children with Down syndrome is the need for a 
specialized governmental organization to register these children from the first 
birth to be a statistical registration with the State in order to provide them with 
the necessary care.                                              


