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 الممخص:
آلبػاء كاألميػات لكجػكد طفػؿ معػاؽ لػدييـ، حيػث كػاف قامت الباحثة بعمؿ دراسة حكؿ مدل تقبػؿ ا

ىػػدفيا التعػػرؼ عمػػى مػػدل تقبػػؿ الكالػػديف لمطفػػؿ المعػػاؽ كالتعػػرؼ عمػػى اىػػـ األدكار التػػي يقػػـك بيػػا 
األخصػػػائي االجتمػػػاعي تجػػػاه الكالػػػديف كاسػػػر الطفػػػؿ المعػػػاؽ. كرأت الباحثػػػة أف تسػػػتخدـ المػػػنيج 

مػف اآلبػػاء كاألميػػات ذكم  َّكتكزيعيػا عمػػى الكصػفي التحميمػػي، حيػث عممػػت عمػى بنػػاء اسػػتبانة 
كتكصػػػػمت الباحثػػػػة الػػػػى األطفػػػػاؿ المصػػػػابيف فػػػػي المركػػػػز الػػػػكطني لمتػػػػدخؿ المبكػػػػر فػػػػي الريػػػػاض، 

يكقف معظـ اإلباء كاألميات أف إعاقة ابنيـ ما ىي إال قػدر مػف مجمكعة مف النتائج التي أىميا: 
الدكر األساسي الػذم يقػكـ بػو األخصػائي اهلل سبحانو كتعالى، كيجب عمييـ تقبمو، إضافة الى أف 

االجتمػػػاعي فػػػي المركػػػز الػػػكطني لمتػػػدخؿ المبكػػػر ىػػػك إقنػػػاع األسػػػرة بتقبػػػؿ اإلعاقػػػة المكجػػػكدة مػػػع 
طفميـ، كمف خالؿ النتائج التي حصمت عمييا الباحثة عممت عمى تقديـ بعض التكصيات كمنيا: 

عػػاؽ، كتشػػجيع الكالػػديف عمػػى تقبػػؿ العمػػؿ عمػػى تكعيػػة األسػػرة كاممػػة بطػػرؽ التعامػػؿ مػػع الطفػػؿ الم
األمػػر، كزيػػادة مراكػػز التػػدريب التػػي تعتنػػي باألطفػػاؿ المصػػابيف بمتالزمػػة دكاف، خاصػػة فػػي مدينػػة 

 الرياض.  
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 : المقدمة
اإلنساف بطبعو كائف اجتماعي يتفاعؿ مع البيئة المحيطة بو، فإما يتأثر بيا أك يؤثر عمييا، كتعد 

جتماعية األكلى التي يتفاعؿ معيا اإلنساف، فكػؿ أسػرة فػي البدايػة تتكػكف مػف األسرة ىي البيئة اال
رجؿ كامرأة، بعدىا يطمع كالىما الى إنجاب األطفاؿ ليصبحكا أبا كأما، فقدـك األطفاؿ الى األسرة 
حدث مف األحداث السعيدة التي تضفي تغيرات عديػدة عمػى اطػار األسػرة منيػا زيػادة المسػؤكليات 

 ت المختمفة.كااللتزاما
لكػػف تكاجػػو األسػػر بشػػكؿ عػػاـ عػػدة مخػػاكؼ عنػػد انجػػاب األطفػػاؿ، كأحػػد أىػػـ ىػػذه المخػػاكؼ ىػػي 
حالػػػػة الطفػػػػؿ، فينػػػػػاؾ أطفػػػػاؿ عػػػػاديكف ال يعػػػػػانكف مػػػػف أم مشػػػػكاؿ خمقيػػػػػة، فتكػػػػكف المسػػػػػؤكليات 
كااللتزامػػات التػػي يتحمميػػا الكالػػديف عاديػػة، أمػػا إذا كػػاف الطفػػؿ معػػاؽ فيػػك يتطمػػب نػػكع خػػاص مػػف 

تمػػاـ كالرعايػػة، كذلػػؾ يسػػبب ضػػغطا كبيػػرا عمػػى األسػػرة، كربمػػا يػػؤدم الػػى اإلخػػالؿ بيػػا بسػػبب االى
 (.َُـ: صُٗٗٗعدـ التقبؿ باألمر الكاقع لمطفؿ )عبداهلل، 

فكجكد طفؿ معاؽ فػي األسػرة لػو تػأثير كبيػر عمػى الكالػديف مثػؿ الػنقص كاليػأس كالخػكؼ، مػع انػو 
خبراتو كشخصػيتو مػنيـ، فيػـ أسػاس عمميػة التنشػئة  المحيط األكؿ الذم يحتؾ بو الطفؿ، كيكسب

االجتماعية، فتقبؿ الطفؿ المعاؽ كالعناية بالتنشئة النفسية كاالجتماعية، إضػافة الػى إتاحػة فرصػة 
ـ: ََِٗالتفاعؿ مع األسػرة فػي العديػد مػف المكاقػؼ يسػاعده فػي تنميػة كصػقؿ شخصػيتو )عمػي، 

 (.ُٕص
ند اآلباء كاألميات رادات فعؿ معينػة متمثمػة فػي الغضػب لكف كجكد طفؿ معاؽ في األسرة يكلد ع

كالصػػػدمة كالػػػرفض، حتػػػى أف بعػػػض اآلبػػػاء يشػػػعركف بالػػػذنب انيػػػـ ارتكبػػػكا ذنبػػػا كاف اهلل سػػػبحانو 
كتعالى عاقبيـ عميو بإنجابيـ طفال معاؽ، كيمتد تأثير كجكد طفؿ معاؽ مف اآلباء كاألميات الى 

 (.ْـ: صََِٗلكالديف )الحربي، اإلخكاف األسكياء لكف بدرجة اقؿ مف ا
كمف اكثر اإلعاقات المنتشرة بيف األطفاؿ في العالـ ىي اإلعاقة العقمية الممثمػة "بمتالزمػة دكاف"، 
لذلؾ فيي تمثؿ تحديا كبيرا بالنسبة لألسر خاصة الكالديف. فالطفؿ المصاب بمتالزمة دكاف يعتبر 

يمػػا حػػاكلكا رفػػض الفكػػرة، لػػذلؾ يجػػب عمػػى جػػزء أساسػػي مػػف األسػػرة كال يسػػتطيع األىػػؿ إنكػػاره م
 الكالديف تقبؿ فكرة كجكد ىذا الطفؿ بينيـ حتى يتسنى ليـ التعايش كالػتأقمـ مع المكضكع.

لػػذلؾ بػػػرزت العديػػػد مػػػف المؤسسػػػات التػػػي تحتػػػكم عمػػػى األخصػػػائييف االجتمػػػاعيف فػػػي العديػػػد مػػػف 
لمراكػػز عمػػى االىتمػػاـ بػػالمعكؽ الػػدكؿ، كمػػف بينيػػا المممكػػة العربيػػة السػػعكدية، حيػػث تعمػػؿ ىػػذه ا

رشػػادىـ عمػػى كيفيػػة التعامػػؿ مػػع الطفػػؿ المعػػاؽ، كمػػا أنيػػا  نفسػػو، إضػػافة الػػى االىتمػػاـ بالكالػػديف كا 
تسػػػػاعدىـ مػػػػع مػػػػركر الكقػػػػت عمػػػػى التػػػػأقمـ كتقبػػػػؿ فكػػػػرة اإلعاقػػػػة لػػػػدل طفميػػػػـ )بشػػػػير كأخػػػػركف، 
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المركػػػػػز (. كمػػػػػف اشػػػػػير ىػػػػػذه المؤسسػػػػػات َِٖـ: صُٖٗٗ، السػػػػػنيكرم كأخػػػػػركف،  ْـ:ُُٖٗ
 الكطني لمتدخؿ المبكر ، كالذم يتكاجد في مدينة الرياض.

 :مشكمة الدراسة
األطفاؿ في األسرة عنصر أساسي مف عناصرىا، حيث أف كجكدىـ فييا يعمؿ عمى خمؽ تغيرات 
عديػػدة فػػي إطارىػػا العػػاـ، كيكػػكف ىػػذا التغيػػر اكبػػر كيحػػدث بعػػض االخػػتالالت عنػػد كجػػكد طفػػػؿ 

يفقػػدكف اتػػزانيـ فػػي ىػػذه الحالػػة يعػػانكف ضػػغكطات نفسػػية كبيػػرة كحػػزف معػػاؽ، حيػػث أف الكالػػديف 
 (. ٕٔـ: صََِٖكتكتر شديد، إضافة الى إجياد نفسي جسمي )عبد الغني، 

حيػػث أف العديػػد مػػف الدراسػػات أشػػارت الػػى مػػا يعانيػػو الكالػػديف مػػف ضػػغكطات جػػراء كجػػكد طفػػؿ 
بمتالزمػػة دكاف" يػػؤثر عمػػى األسػػرة معػػاؽ فػػي المنػػزؿ، فكجػػكد طفػػؿ معػػاؽ إعاقػػة عقميػػة المتمثمػػة "

بشػػكؿ عػػاـ، كيػػنعكس عمػػى أدائيػػا لكظائفيػػا الطبيعيػػة، لػػذلؾ نجػػد أف دكر الكالػػديف يبػػرز فػػي ىػػذه 
الحالة مف خالؿ تقبؿ األمر الكاقع لمطفؿ، إضػافة الػى حرصػيـ عمػى كجػكد تعػامالت خاصػة لػو. 

مكػة العربيػة السػعكدية أف كيجدر بالذكر انو مف خػالؿ اإلحصػائيات التػي جػرت عمػى مسػتكل المم
حالػػة كالدة طبيعيػػة، حيػػث يمكػػف  ْٓٓمعػػدؿ اإلصػػابة باإلعاقػػة العقميػػة متالزمػػة دكاف كاحػػدة لكػػؿ 

( ََََِ-َََُٕتقػػدير عػػدد المصػػابيف بمتالزمػػة دكاف فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية حػػكالي )
 ـ(.ََِٗ: ِحالة )انترنت

عمػى مػدل تقبػؿ الكالػديف لكجػكد طفػؿ معػاؽ فػي  لذلؾ تسعى الباحثة في ىذه الدراسػة الػى التعػرؼ
 األسرة، خاص في المركز الكطني لمتدخؿ المبكر "متالزمة دكاف" في المممكة العربية السعكدية.

 أىمية الدراسة:
تكمػػف أىميػػة ىػػذه الدراسػػة فػػي أنيػػا تتنػػاكؿ مكضػػكع تقبػػؿ الكالػػديف لكجػػكد طفػػؿ مصػػاب بمتالزمػػة 

بػػؿ الكالػػديف لكجػػكد طفػػؿ مصػػاب بمتالزمػػة دكاف، الػػذم دكاف، كتعمػػؿ عمػػى الكشػػؼ عػػف مػػدل تق
 ينعكس عمى األسرة كيعمؿ عمى استقرارىا كتكازنيا. إضافة الى أنيا: 

 أكؿ دراسة تـ أجرائيا في المركز الكطني لمتدخؿ المبكر "متالزمة دكاف".  -ُ
 دراسة مف الدراسات القميمة التي تيتـ بفئة متالزمة دكاف. -ِ

 أىداؼ الدراسة: 
 ىذه الدراسة لتـك بتغطية عدة أىداؼ، كىي:جاءت 
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التعرؼ عمى المشكالت التػي تصػاحب األـ فػي فتػرة الحمػؿ، كالتػي ممكػف أف تكػكف سػببا  -ُ
 لكالدة طفؿ مصاب بمتالزمة دكاف.

 التعرؼ عمى مدل قبؿ الكالديف لكجد طفؿ مصاب بمتالزمة دكاف في األسرة.  -ِ
 صابيف بمتالزمة دكاف.التعرؼ عمى الصعكبات التي تكاجو األطفاؿ الم -ّ
 التعرؼ عمى الخدمات التي يقـك بتكفيرىا المجتمع السعكدم لممصابيف بمتالزمة دكاف. -ْ
 التعرؼ عمى دكر األخصائي االجتماعي المكجكد في المركز الكطني لمتدخؿ المبكر. -ٓ

 الدراسة:  تساؤالت
 لقد تمت معالجة ىذه الدراسة مف خالؿ سؤاؿ أساسي، كىك:

 لديف لكجكد طفؿ معاؽ عقميا، خاصة في المركز الكطني لمتدخؿ المبكر "متبلزمةمدل تقبؿ الكا
 في مدينة الرياض؟ "داكف

 كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األساسي عدة أسئمة، كىي:
مػػاىي المشػػكالت التػػي تصػػاحب األـ فػػي فتػػرة الحمػػؿ، كالتػػي ممكػػف أف تكػػكف سػػببا لػػكالدة  -ُ

 طفؿ مصاب بمتالزمة دكاف؟
 لكالديف لكجد طفؿ مصاب بمتالزمة دكاف في األسرة؟ما ىك مدل قبؿ ا  -ِ
 ما ىي الصعكبات التي تكاجو األطفاؿ المصابيف بمتالزمة دكاف؟ -ّ
 ماىي الخدمات التي يقـك بتكفيرىا المجتمع السعكدم لممصابيف بمتالزمة دكاف؟ -ْ
 ما ىك دكر األخصائي االجتماعي المكجكد في المركز الكطني لمتدخؿ المبكر؟ -ٓ

 ظرم:االطار الن

 *أكال: التخمؼ العقمي
في البداية يعرؼ التخمؼ العقمي عمى انو نقص في معدؿ الذكاء لمفرد، حيػث يسػبب ذلػؾ الػنقص 
ضػػعؼ فػػي الػػتعمـ إضػػافة الػػى قمػػة التكيػػؼ كالتفاعػػؿ مػػع البيئػػة المحيطػػة، كذلػػؾ قبػػؿ سػػف البمػػكغ، 

ميػة محػدكدة كيحتػػاجكف ( فمػا دكف، كىػك يكضػح أف قػػدراتيـ التفاعَٕكيكػكف معػدؿ الػذكاء لػػدييـ )
الى رعاية كاىتماـ خاص، أما األطفػاؿ الرضػع فػيمكف مالحظػة التخمػؼ العقمػي لػدييـ عػف طريػؽ 

 (.ْٔ-ْٓ: صُٗٗٗالمالحظة اإلكمينيكية )الركساف، 
 (ِٗـ :صََُِكلقد تـ تصنيؼ التخمؼ العقمي الى عدة حاالت، كأبرزىا: )الفرماكم، 
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 (ّٖ-ٖٔالتخمؼ العقمي عمى حدكد، ) -ُ
 (ٕٔ-ِٓلتخمؼ البسيط، )ا -ِ
 (ُٓ-ّٔالتخمؼ المتكسط، ) -ّ
 (ّٓ-َِالتخمؼ الشديد ) -ْ
 كاقؿ( ُٗالتخمؼ البالغ، ) -ٓ

( فػذلؾ يشػير الػى مقػدرتيـ َٕ-َْحيث أنو عند القكؿ أف مستكل الذكاء ليذه الفئػة يتػراكح بػيف )
لعنايػػػػة عمػػػػى تعمػػػػـ الميػػػػارات األكاديميػػػػة البسػػػػيطة، كالميػػػػارات االجتماعيػػػػة إضػػػػافة الػػػػى ميػػػػارات ا

بالذات، كميارات التكاصؿ مع األخريف، حيث أف ىذه الفئة تعتبر مف فئات األطفاؿ القابمة لمتعمـ 
كالتدريب، لكػف يكاجػو أطفػاؿ ىػذه الفئػة مشػاكؿ فػي المغػة التعبيريػة كاالسػتقبالية، كىػذه الفئػة تعتبػر 

 (. ُّّـ: صََِٔمف فئات متالزمة دكاف)السيد، 
لتي تنػدرج تحػت فئػات التخمػؼ العقمػي، كمنيػا: متالزمػة بػاتيك، متالزمػة كىناؾ العديد مف الفئات ا

، كمتالزمػة  xإدكارد، متالزمة كالينفمتػر، متالزمػة بػراد يركيممػي، إضػافة الػى متالزمػة كركمكسػـك 
(xyy( كمتالزمة دكاف ..... كغيرىا مف المتالزمات ،) ،(.ّْ-ّّـ :صََُِ)الفرماكم 

 ثانيان: متبلزمة دكاف
تالزمة دكاف صنؼ مف أصناؼ التخمؼ العقمػي مػف الجيػة الطبيػة اإلكمينيكيػة )العيسػكم، يعرؼ م
 (.ٖٗـ: صُٕٗٗ

كيعكد أسـ المتالزمة دكاف الى العالـ الذم اكتشػؼ خصػائص ىػذه المتالزمػة كىػك جػكف النجػدكف 
، حيث استطاع أف يكصفيا كيميزىا عف الحاالت ُٖٔٔعاـ John Langdon"  "Downدكاف 

فاإلصػػابة بمػػرض متالزمػػة دكاف يعنػػي كجػػكب خمػػؿ فػػي نمػػك الكركمكسػػكمات فػػي خاليػػا األخػػرل. 
الطفػػؿ، فيكػػكف عػػدد الكركمكسػػكمات غيػػر طبيعػػي، حيػػث انػػو مػػف المتعػػارؼ عميػػة أف خاليػػا جسػػـ 

، حيػػث أف  ْٔاألنسػػاف يحتػػكم عمػػى  خاليػػا صػػبغية  ْْكرمكسػػـك ىػػـ عبػػارة عػػف  ْٔكرمكسػػـك
منيػػا  ِِكرمكسػػكـ،  ِّالتناسػػمية تحمػػؿ كػػؿ منيػػا عمػػى صػػبغية جنسػػية، فالخاليػػا  ِجسػػدية ك 

يكػكف صػبغي جنسػي، كلكػؿ زكج مػف الكركمكسػكمات فػي خاليػا جسػـ  ُيككف صبغي جسػدم ك 
 (.  ُ: صََِٖ( )سيجفرايد، ِِ-ُاألنساف رقـ متسمسؿ مف )

ـ: ََِٗكلعػػػؿ ابػػػرز السػػػمات التػػػي تظيػػػر عمػػػى المصػػػابيف بمتالزمػػػة دكاف مػػػا يػػػأتي: )رشػػػكاف، 
 (ُِٔ-ُِٓص

 حجـ الرأس صغير نسبيا، كشعر قميؿ كجاؼ، إضافة الى جمد خالي مف التجاعيد. -ُ
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خمػؿ فػػي شػػكؿ األسػناف بشػػكؿ عػػاـ، كحجػػـ أذنػيف كبيػػر، إضػػافة الػى عيػػكف ضػػيقة ممتػػدة  -ِ
 باالتجاه العرضي كمتجييف لألعمى.

 صغر حجـ األنؼ، كيككف افطس كمائؿ، حتى أف فتحات األنؼ متجو لألعمى.  -ّ
 مع أذرع كسيقاف صغيرة نسبيا، أذا ما قكرنت بالطكؿ الكمي. قصر الرقبة، -ْ
األذاف مريعػػػة الشػػػكؿ، عمػػػى جػػػانبي الجمجمػػػة التػػػي تكػػػكف مفرطحػػػو تحتػػػكم شػػػعرا ناعمػػػا  -ٓ

 خفيفا.
 الصكت خشف، كالنمك مضطرب، إضافة الى الترىؿ الجسمي. -ٔ
 ذكاء األفراد يتراكح بيف األبمو كالمعتكه. -ٕ
 ي، فضال عف البطء العضمي.تأخر في النمك كالنشاط االستجاب -ٖ
أمػػا الخصػػائص االجتماعيػػة: مػػرح كلطيػػؼ كنشػػيط اجتماعيػػا، مبتسػػـ لمنػػاس دائمػػا، يحػػب  -ٗ

 التقميد.
كاألطفاؿ المصابكف بمتالزمة دكاف ينمكف كيتطكركف، لكف بطريقة مختمفة عف األطفاؿ العادييف، 

عمػػر السػػنة يسػػتطيعكف  ففػػي عمػػر الشػػيريف الػػى خمسػػة اشػػير يتقبمػػكف األخػػريف باالبتسػػامة، كبعػػد
التعبير عف الفرح كالحزف تجاه بعض األكامر، حيػث انيػـ يمكػف أف يتعرفػكا عمػى أىميػـ فػي عمػر 
ثالثػػػة الػػػى اثنػػػي عشػػػر شػػػيرا، كبعػػػد أربعػػػة سػػػنكات يمكػػػف فصػػػميـ عػػػف أىميػػػـ بػػػدكف ام مشػػػاكؿ 

 (. ْٕ-ّٕـ: صََِِ)يكسؼ، 
لمتربيػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى تنميػػتيـ  لػػذلؾ بسػػبب كضػػعيـ ىػػذا يكجػػد ليػػؤالء األطفػػاؿ المعػػاقيف طػػرؽ

 (ّٓ-ِٓـ: ََُِكتطكرىـ، منيا:)اليبداف، 
 تدريب الحكاس المختمفة، كيتـ ذلؾ مف خالؿ عمؿ تمرينات كألعاب حركية -ُ
التربيػػػة البدنيػػػة التػػػي تيػػػدؼ الػػػى مسػػػاعدتيـ عمػػػى النمػػػك الجسػػػمي، إضػػػافة الػػػى التفاعػػػؿ  -ِ

 االجتماعي
قػػدراتيـ خاصػػة التصػػكر البصػػرم كالقػػدرة عمػػى العمػػؿ اليػػدكم الػػذم ىدفػػو تنميػػة ميػػكليـ ك  -ّ

 التعبير عف الرأم
 تنمية القدرة عمى التحدث كالكالـ -ْ
 الدركس العممية التي تعمؿ عمى تطكيرىـ كتعميميـ القراءة كالكتابة -ٓ

 (.ُٗٓـ: صََِٓكما يمكف العمؿ عمى رعايتيـ كعالجيـ مف خالؿ: )أبك النصر، 
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لمشػػي الصػػحيح كالقيػػاـ باألنشػػطة الرياضػػية، العمػػؿ عمػػى عػػالج مشػػكالت العظػػاـ، مثػػؿ ا -ُ
 إضافة الى تناكؿ كجبات تحتكم الكالسيكـ .

 فحص العيكف الدكرم. -ِ
 االىتماـ باألسناف كعالجيا. -ّ
 عالج مشاكؿ الجياز اليضمي. -ْ

كقد تـ إجراء العديد مف الدراسات المختمفة عمى متالزمة دكاف، حيػث ظيػر فػي العديػد منيػا نسػبة 
، مػػف اشػػير تمػػؾ الدراسػػات دراسػػة فػػاركؽ التػػي أشػػارت الػػى أف نسػػبة متالزمػػة انتشػػارىا فػػي العػػالـ

% مػػف نسػػبة التخمػػؼ العقمػػي المكجػػكدة، ُٕ-ٓمػػف النػػاس، أم مػػا يعػػادؿ  َََُ.َدكاف كانػػت 
% مػػف نسػػبة التخمػػؼ العقمػػي )اليبػػداف، َُ-ٓكدراسػػة العيسػػكم اكػػد أف نسػػبة متالزمػػة دكاف ىػػي 

 (.ْٓ: صََُِ

 لديف كاألسر تجاه اإلعاقة "متبلزمة دكاف"ثالثا: ردكد فعؿ الكا
أف كجكد طفؿ معاؽ في األسرة يسبب لمكالديف ضغكط نفسية كاجتماعية إضافة الػى االقتصػادية، 
لكػػف ردكد األفعػػاؿ مػػف أسػػرة الػػى أسػػرة تختمػػؼ حسػػب تقػػبميـ لممكضػػكع كعػػدـ إنكػػاره، الف أنكػػػار 

طفػػؿ أيضػػا. كاغمػػب األسػػر التػػي تعػػاني مػػف المكضػػكع يسػػبب زيػػادة فتػػرة المعانػػاة لكػػال الكالػػديف كال
كجكد طفؿ معاؽ فػي األسػرة يمػركف بمراحػؿ مشػابو لػردكد أفعػاليـ، حيػث تبػدأ ىػذه الػردكد بمرحمػة 

 الصدمة كتنتيي بمرحمة التقبؿ.
ىذه أكؿ مرحمة تصيب الكالديف عند معرفتيـ بإصابة طفميـ  (:chock stageمرحمة الصدمة )

لكثيػػر مػػف اآلبػػاء فػػي ىػػذه المرحمػػة بشػػيء مػػف اإلحبػػاط كاالكتئػػاب، بمتالزمػػة دكاف، حيػػث يشػػعر ا
إضػػػافة الػػػى زيػػػادة المشػػػاكؿ الزكجيػػػة بسػػػبب التػػػكتر كالضػػػغط النفسػػػي الػػػذم يعػػػيش فيػػػو الكالػػػداف 

 (.ِِـ: صََِٗلشعكرىـ بالذنب كاإلحباط )عمي، 
فػة مثػؿ يػتـ  تقػيـ ىػذه المرحمػة حسػب عكامػؿ مختم (:personal valuesمرحمػة القػيـ الذاتيػة)

التنشئة االجتماعية كالتديف في األسرة، كمدل التكافؽ األسرم كالزكجي، كغيرىا مػف العكامػؿ التػي 
تعتمد عمػى القػيـ الذاتيػة لتقبػؿ كادراؾ المكضػكع، كمػف الممكػف أف تظيػر فػي ىػذه المرحمػة كسػائؿ 

خداميا  دفاعيػػػة لمتكيػػػؼ مػػػع الكضػػػع الحػػػالي لكػػػف تكػػػكف مثػػػؿ حيػػػؿ ال شػػػعكرية يقػػػـك اآلبػػػاء باسػػػت
 (.ِّـ: صََِٗ)عمي، 

تخمػػؿ ىػػذه المرحمػػة أفعػػاؿ ناضػػجة مػػف قبػػؿ الكالػػديف، حيػػث (:reality stageمرحمػػة الكاقعيػػة )
يسعكف الى الحصكؿ عمى معمكمات تفييدىـ في التعامؿ مع الطفؿ بالشكؿ المناسب، كتتسػـ ىػذه 
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طفؿ المثالي الذيف كانػا يحممػاف المرحمة أيضا بالتقبؿ التاـ لمطفؿ المعاؽ كالتيقف التاـ في فقداف ال
  (.ِْ: صََِٗفيو قبؿ اإلنجاب )عمي، 

ىػػذه المرحمػػة تكػػكف عنػػد محاكلػػة تطػػكير الطفػػؿ المعػػاؽ، فعنػػدما يػػدرؾ اآلبػػاء أف مرحمػػة الغضػػب: 
التحسف كالتطكر الذيف يسعكف اليو لـ يكف كبيرا يشعركف باألحبػاء كالغضػب، كيزيػد شػعكر اآلبػاء 

المجتمػػػػع غيػػػػر متعػػػػاطؼ مػػػػع حػػػػالتيـ كاألخصػػػػائييف غيػػػػر حساسػػػػيف بالغضػػػػب عنػػػػدما يػػػػركف أف 
 (.ْٖـ: صََِْلممكضكع، كالخدمات المقدمة لمثؿ ىذه الظركؼ ال تككف مناسبة )الببالكم، 

يعشر الكالديف بالخكؼ عند تقدـ الكقت كظيكر عالمات اإلعاقة بصكرة ال يمكف  مرحمة الخكؼ:
خبػار الجميػع باإلعاقػة المكجػكدة لػدا طفميػـ، إنكارىا، حيث يكمف الخكؼ كالخجؿ مف االعت راؼ كا 

الف الكثيػػػػر مػػػػف المجتمعػػػػات اتجاىاتيػػػػا سػػػػمبية نحػػػػك األشػػػػخاص المعػػػػاقيف كغيػػػػر متعػػػػاطفيف مػػػػع 
 (.ْٗـ: صََِْالمكضكع )الببالكم، 

ىػػذه المرحمػػة تعتبػػر مرحمػػة الحػػداد عمػػى الطفػػؿ الػػذم كػػاف حممػػا كتبػػدد،  مرحمػػة الحػػزف كاالسػػى:
لحزف عمى الطفؿ، إضافة الى الحزف عمػى انفسػيـ الف التنظػيـ الػذيف سػعكا الػى فيشعر الكالديف با

بنػػاءه تيػػدـ، فضػػال عمػػى شػػعكرىـ باالضػػطراب عنػػد التفكيػػر فػػي كيفيػػة مكاجيػػة األخػػريف بالحقيقػػة 
 (.َٓـ: صََِْككيؼ سيتعاممكف معيا )الببالكم، 

لجسػػػمية التػػػي يتحمميػػػا حيػػػث أف الشػػػعكر بػػػالقمؽ يػػػأتي مػػػف الضػػػغكط النفسػػػية كامرحمػػػة القمػػػؽ: 
الكالػػػػديف، فالطفػػػػؿ المعػػػػاؽ ىػػػػك نفسػػػػو عػػػػاجز كاألخصػػػػائيكف ال يسػػػػتطيعكف مسػػػػاعدتو، فنػػػػرل أف 
األخصػػػػائييف يراعػػػػكف الحالػػػػة النفسػػػػية لوبػػػػاء كيتقبمػػػػكف شػػػػعكرىـ بػػػػالقمؽ كيسػػػػاعدكنيـ عمػػػػى نبػػػػاء 

 (.َٓـ: صََِْاتجاىاتيـ نحك المسؤكلية )الببالكم، 
األسػػرة ال تسػػير بشػػكؿ مرتػػب ففػػي بعػػض األسػػر تظيػػر اسػػتجابات  إف ردكد أفعػػاؿمرحمػػة التقبػػؿ: 

كتختفي أخرل، إال انو في النياية يتـ تقبؿ الكضع الراىف بكجكد طفػؿ معػاؽ فػي األسػرة تػدريجيا، 
كيتـ التعامؿ معو بشكؿ طبيعي، عندىا تستعيد األسرة ثقتيا بنفسيا كقدرتيا عمػى مكاجػو المشػاكؿ 

 (.ُٓص ـ:ََِْكالعقبات )الببالكم، 

 رابعان: دكر الخدمة االجتماعية في رعاية المعاقيف
إف مؤسسػػات الخدمػػة االجتماعيػػة تعمػػؿ عمػػى العنايػػة بػػالفرد المعػػكؽ عمػػى انػػو إنسػػاف لػػو حاجػػات 

ـ: ُُٖٗنفسػػية كاجتماعيػػة يجػػب أف تتػػكافر لػػو ليتسػػنى تأىيميػػو بالشػػكؿ الػػالـز )بشػػير كأخػػركف، 
 (.ْص

 اعية في التعامؿ مع اإلعاقة مف خالؿ:كيتمثؿ دكر مؤسسات الخدمة االجتم
 دكر األخصائي االجتماعي مع المعاؽ نفسو، مثؿ: -ُ
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 تشجيع المعاؽ في التعبير عف أفكاره كمشاعره 
 تعديؿ االتجاىات السمبية لممعاؽ، بغض النظر أكانت نفسية اـ اجتماعية 

 دكر األخصائي االجتماعي مع أسرة المعاؽ، مثؿ: -ِ
 ة ككيفية التعامؿ معياتقديـ معمكمات حكؿ اإلعاق 
 التعامؿ مع اضطرابات المشاعر التي تتعرض ليا األسرة 
 تكجيو الكالديف نحك تعميـ كتأىيؿ الطفؿ المعاؽ 

 -ّٕـ: صُٔٗٗدكر األخصػػػائي االجتمػػػاعي مػػػع جماعػػػات المعػػػاقيف عقميػػػا )فيمػػػي،  -ّ
 (ُِِ-َُِـ: ُٖٗٗالسنيكرم كأخركف، 

 اء الحياة االجتماعيةمساعدة المعاؽ عمى تعمـ بعض الميارات أثن 
  العمؿ عمى كضع المعاؽ في بػرامج جماعيػة كػي يػتـ الػتخمص مػف الصػفات

 السمبية التي يمتمكيا مثؿ العدكانية
 العمؿ عمى اكتشاؼ مكاىب كقدرات المعاؽ كالسعي الى تنميتيا 

 (ّٖـ: صُٔٗٗدكر األخصائييف في مؤسسات رعاية المعاقيف عقميا )فيمي،  -ْ
 ط التػػػي تكفػػػؿ تأىيػػػؿ المعػػػاقيف، كذلػػػؾ حسػػػف نػػػكع العمػػػؿ عمػػػى كضػػػع الخطػػػ

 كطبيعة اإلعاقة
  العمػػػؿ عمػػػى تطػػػكير الخػػػدمات المقدمػػػة مػػػف المؤسسػػػة لجعميػػػا اكثػػػر مالئمػػػة

 لمتطمبات المعاقيف
  العمؿ عمى ربط المؤسسة بمؤسسات مجتمعية أخرل يستفيد منيا المعاؽ 

   منيجية الدراسة:
يج الكصػػػفي التحميمػػػي، كاعتمػػػدت خصيصػػػا عمػػػى لقػػػد اسػػػتخدمت الباحثػػػة فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة المػػػن

استراتيجية المسح االجتمػاعي، ألنيػا احػد اىػـ االسػتراتيجيات المسػتخدمة فػي البحػكث التػي تعتمػد 
 عمى المنيج الكصفي في الخدمة االجتماعية.
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 مجتمع كعينة الدراسة: 
خاصػػػػة فػػػػي  اختصػػػػت الدراسػػػػة عمػػػػى اآلبػػػػاء كاألميػػػػات ذكم األطفػػػػاؿ المصػػػػابيف بمتالزمػػػػة دكاف،

المركػػز الػػكطني لمتػػدخؿ المبكػػر لمتالزمػػة دكاف، فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية، ككػػاف عػػدد اإلبػػاء 
 مفردة. َّكاألميات التي تمت عمييـ الدراسة 

 أداة الدراسة:
 عممت الباحثة عمى بناء استبانة، حيث تككنت مف محكريف أساسييف كىما:

د العينػػػة مثػػػؿ العمػػػر كالجػػػنس إضػػػافة الػػػى محػػػكر الخصػػػائص كالمتغيػػػرات الكظيفيػػػة إلفػػػرا -ُ
 المستكل التعميمي كغيرىا 

 فقرة تغطي أسئمة الدراسة كمحاكرىا ُٓالمحكر الثاني يتككف مف  -ِ
كلقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة معامػػؿ الفػػا كركنبػػاخ لمتأكػػد مػػف ثبػػات االسػػتبانة، حيػػث كانػػت كػػؿ محػػاكر 

لتحميػؿ البيانػات كالتكصػؿ  spssرنػامج االستبانة صالحة لمتطبيؽ الميداني، كما أنيػا اسػتخدمت ب
الػػى النتػػائج. لكػػف كاجيػػت الباحثػػة عػػدة صػػعكبات فػػي الدراسػػة، كىػػي ضػػيؽ الكقػػت الػػذم امتػػد مػػف 

 ، كصعكبة إقناع اإلباء كاألميات في إجراء االستبياف.َُُِ-ٔ-ِٕالى  َُُِ-ٓ-ِٓ

 تحميؿ الدراسة:

 فدكا بمتبلزمة مصاب طفؿ لكجكد الكالديف تقبؿ مدلكال: أ
قامػػػػت الباحثػػػػة بحسػػػػاب التكػػػػرارات كالمتكسػػػػط الحسػػػػابي إضػػػػافة الػػػػى النسػػػػب المئكيػػػػة كاالنحػػػػراؼ 
المعيػػارم إلجابػػات أفػػراد العينػػة عمػػى مػػدل تقبػػؿ الكالػػديف لكجػػكد طفػػؿ مصػػاب بمتالزمػػة دكاف، ثػػـ 
رتبت النتائج تنازليا، حيث تضمف الجدكؿ مجمكعة مف األسئمة التي تيدؼ الى الكشؼ عف تقبؿ 

 لطفميـ، كمدل تأثير ذلؾ عمى نفسيتيـ. األىؿ
 كالجدكؿ التالي يكضح تحميؿ تمؾ النتائج:  
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(: استجابات أفراد العينة عمى مدل تقبؿ الكالديف لكجكد طفؿ مصاب بمتالزمة دكاف، ُجدكؿ )
 مرتبة ترتيبا تنازليا حسب المكافقة

 

ؽ مصػاب بمتالزمػة دكاف متفاكتػة، كمف خالؿ الجدكؿ كانت نتائج تقبػؿ الكالػديف لكجػكد طفػؿ معػا
فكانت نسبة تقبؿ الكالديف لكجػد طفػؿ مصػاب بمتالزمػة دكاف فػي األسػرة مرتفعػة، كظيػر ذلػؾ مػف 

  :خالؿ



   جامعح انفٍوو -مجهح كهٍح انخدمح االجتماعٍح نهدراساخ وانثحوث االجتماعٍح 
 

 

118 

 

 

 انؼذد انخبيص ػشر

ارتفاع نسبة حرص اإلباء كاألميات عمى أطفاليـ، فجممة )اقمؽ عمى طفمي عندما يكبر(  -ُ
تػػدؿ عمػػى كعػػي  حيػػث أف ىػػذه النسػػبة ّٕ.ْكانػػت فػػي المرتبػػة األكلػػى بمتكسػػط حسػػابي 
 الكالديف بشكؿ جيد كتقبميـ فكرة إعاقة طفميـ.

كفػػي المرتبػػة الثانيػػة كانػػت إيمػػاف الكالػػديف أف ىػػذه اإلعاقػػة قػػدر مػػف اهلل سػػبحانو كتعػػالى  -ِ
 .ٕٔ.ْبمتكسط حسابي 

ظيػػار مشػاعرىـ لػػو   -ّ عنػد تقبػؿ الكالػػديف لطفميػـ يصػػبحكف يتعػاممكف معػو بشػػكؿ طبيعػي كا 
أف ذلػػػؾ ظيػػػر مػػػف خػػػالؿ احػػػتالؿ جممػػػة )أشػػػعر بػػػالحرج دكف حػػػرج مػػػف األخػػػريف، حيػػػث 

 .  ّٕ.ُكاالرتباؾ بسبب طفمي( المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي 
 ثانيا: دكر األخصائي االجتماعي في المركز الكطني لمتدخؿ المبكر

لقػػػد أظيػػػرت االسػػػتبيانات المكزعػػػة عمػػػى أفػػػراد العينػػػة لػػػدكر األخصػػػائي االجتمػػػاعي فػػػي المركػػػز 
ؿ المبكر، مجمكعة مف النتائج، المتعمقة بدكر األخصائي االجتمػاعي مػف اكثػر مػف الكطني لمتدخ
 جانب، مثؿ:

 إقناع األسرة في تقبؿ اإلعاقة -ُ
 مساعدة األسرة في التكيؼ مع اإلعاقة -ِ
 القياـ بندكات مختمفة لمتكعية -ّ
 التعاكف مع كزارة الشؤكف االجتماعية  -ْ

مػػت بػػو الباحثػػة بخصػػكص األخصػػائي االجتمػػاعي كيمثػػؿ الجػػدكؿ التػػالي نتػػائج االسػػتبياف الػػذم قا
 المكجكد في المركز الكطني لمتدخؿ المبكر:
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(: استجابات أفراد العينة عمى ما ىك دكر األخصائي االجتماعي في المركز الكطني ِجدكؿ )
 لمتدخؿ المبكر، مرتبة ترتيبا تنازليا حسب المكافقة

 
مػػػكافقيف عمػػػى دكر األخصػػػائي االجتمػػػاعي فػػػي المركػػػز كيكضػػػح الجػػػدكؿ التػػػالي أف أفػػػراد العينػػػة 

مػف  ُ.ْالكطني لمتدخؿ المبكر، حيػث كػاف المتكسػط الحسػابي إلجابػاتيـ نحػكر دكر األخصػائي 
 كىك ىذا المتكسط يقع في الفئة الرابعة في المقياس الخماسي، كيأتي بمعنى أكافؽ. ٓ
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فقػة عمػى دكر األخصػائي االجتمػاعي كما أف بعػض إجابػات أفػراد العينػة تراكحػت فػي درجػة المكا 
، كذلػػؾ المتكسػػط يػػأتي فػػي ّٖ.ْك ٕٔ.ّفػػي المركػػز، حيػػث كػػاف المتكسػػط الحسػػابي يتػػراكح بػػيف 

 الفئة الرابعة ك الخامسة كالتي تؤكد عمى المكافقة كالمكافقة التامة.
ف الفقػرات كيجدر بالذكر أف عبارة )إقنػاع األسػرة بضػركرة تقبػؿ اإلعاقػة( احتمػت المرتبػة األكلػى بػي

فػػػي النسػػػبة، حيػػػث أشػػػارت الػػػى قيػػػاـ األخصػػػائي االجتمػػػاعي بأقنػػػاع األىػػػؿ بضػػػركرة تقبػػػؿ كضػػػع 
اإلعاقػة لطفميػػـ، حيػث أف ىػػذا الػدكر أسػػاس لعمػؿ األخصػػائي االجتمػاعي مػػع اسػتخداـ األسػػاليب 
كالكسػػائؿ الالزمػػة لػػذلؾ ، كىػػذا مػػا يقػػكـ بػػو األخصػػائي االجتمػػاعي المكجػػكد فػػي المركػػز الػػكطني 

 تدخؿ المبكر.لم
إضػافة الػػى ذلػػؾ أكضػحت النتػػائج أف األخصػػائي االجتمػػاعي فػي المركػػز ال يعمػػـ بالمسػػتحقات    

مف قبؿ كزارة الشؤكف االجتماعيػة، كطيػر ذلػؾ مػف خػالؿ احػتالؿ عبػارة )المسػاعدة فػي الحصػكؿ 
 عمى الخدمات المستحقة مف كزارة الشؤكف االجتماعية( المرتبة األخيرة .

 كصيات:النتائج كالت

   :النتائج

 :تكصمت الدراسة الى عدد مف النتائج كاىميا
تعػػرض األـ فػػي مرحمػػة الحمػػؿ لإلشػػعاعات قػػد يسػػيـ فػػي انجػػاب طفػػؿ مصػػاب بمتالزمػػة  -ُ

 دكاف.
يعاني معظـ اإلباء كاألميات مف القمػؽ عمػى مسػتقبؿ أطفػاليـ المصػابيف بمتالزمػة دكاف،  -ِ

 .ٓف م ّٕ.ْكقد ظيرت ذلؾ مف خالؿ المتكسط الحسابي 
يػػكقف معظػػـ اإلبػػاء كاألميػػات أف إعاقػػة ابػػنيـ مػػا ىػػي إال قػػدر مػػف اهلل سػػبحانو كتعػػالى،  -ّ

 كيجب عمييـ تقبمو.
 شعكر اآلباء كاألميات بالحزف كاأللـ عمى طفميـ المعاؽ ألنو سيبقى ىكذا طكؿ العمر.  -ْ
 إف العنايػة بالطفػػؿ المعػػاؽ تقػػع عمػػى كاىػػؿ األب كأالـ اكثػػر مػػف غيػػرىـ، كظيػػر ذلػػؾ مػػف -ٓ

 ٓمف  ٗ.ّخالؿ المتكسط الحسابي 
يكاجػػو األطفػػاؿ المصػػابكف بمتالزمػػة دكف العديػػد مػػف المشػػاكؿ كالصػػعكبات، لكػػف أكثرىػػا  -ٔ

 صعكبة ىي احتياجيـ لمرافؽ معيـ دائما.



   جامعح انفٍوو -مجهح كهٍح انخدمح االجتماعٍح نهدراساخ وانثحوث االجتماعٍح 
 

 

111 

 

 

 انؼذد انخبيص ػشر

 يعاني الطفؿ المصاب بمتالزمة دكاف مف تأخر في القدرات المعرفية. -ٕ
فػػراد المصػػابيف بمتالزمػػػة يقػػدـ المجتمػػع السػػعكدم بشػػػكؿ عػػاـ مؤسسػػات كدعػػـ مػػػادم لأل -ٖ

 دكاف .
ال يقػػدـ المجتمػػع السػػعكدم التسػػييالت لمحصػػكؿ عمػػى الخػػدمات الالزمػػة لمطفػػؿ المصػػاب  -ٗ

 بمتالزمة دكاف.
الدكر األساسي الذم يقكـ بو األخصائي االجتماعي فػي المركػز الػكطني لمتػدخؿ  -َُ

 المبكر ىك إقناع األسرة بتقبؿ اإلعاقة المكجكدة مع طفميـ.
ائي االجتمػػاعي فػػي المركػػز الػػكطني لمتػػدخؿ المبكػػر بعمػػؿ نػػدكات يسػػاىـ األخصػػ -ُُ

 لمتكعية، كمتابعة التطكرات الجديدة التي تطرا عمى مدل تقبؿ األسرة لإلعاقة.
 التكصيات:

 خرجت ىذه الرسالة بعدة تكصيات أىميا:
يجػػب عمػػى اآلبػػاء كاألميػػات فػػكر إنجػػابيـ طفػػؿ مصػػاب بمتالزمػػة دكاف أف يتكاصػػمكا مػػع  -ُ

 كاألخصائييف االجتماعيف إلرشادىـ حكؿ كيفية التعامؿ مع الطفؿ. األطباء
 العمؿ عمى تكعية األسرة كاممة بطرؽ التعامؿ مع الطفؿ المعاؽ -ِ
 تشجيع الكالديف كالعمؿ عمى تحكيؿ مكاقفيـ الى نظرة إيجابية اتجاه طفميـ المعاؽ. -ّ
 .استيزاء ضركرة التعامؿ مع الطفؿ المصاب بمتالزمة دكاف كالتحدث اليو دكف -ْ
 جعؿ الطفؿ المصاب بمتالزمة دكاف يتعكد عمى تحمؿ المسؤكلية حسب قدراتو. -ٓ
 تشجيع الطفؿ المصاب بمتالزمة دكاف عمى القياـ بكاجباتو، كتكجييو بطرؽ غير مباشرة. -ٔ
 متأقمـ مع الكضع الجديد لألسرة.لالعمؿ عمى تكجيو األىؿ  -ٕ
بمتالزمػػة دكاف، مػػف خػػالؿ كسػػائؿ العمػػؿ عمػػى تغيػػر نظػػرة المجتمػػع لألطفػػاؿ المصػػابيف  -ٖ

 عديدة مثؿ األعالـ كالندكات.
العمؿ عمى زيادة مراكز التدريب التي تعتنػي باألطفػاؿ المصػابيف بمتالزمػة دكاف، خاصػة  -ٗ

 في مدينة الرياض؛ الف األعداد تزداد كأصبحت المراكز ال تتسع ألعداد إضافية.  
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 انؼذد انخبيص ػشر

 :مراجعلا
 أبك النصر، مدحت محمد 

ة العقميػػة المفيػػـك كألنػػكاع كبػػرامج الرعايػػة"، مجمكعػػة النيػػؿ العربيػػة لنشػػر ـ "اإلعاقػػََِٓ
 كالتكزيع.

 ِإنترنت 
 ـ، متكفر عمى صفحة األنترنت التالية:ََِٗ

ccc06d1d59894bc9b5fe8cebhttp://m3aq.net/vb/showthread.php?s=1
f3267a7&t=11074 . 

 الببالكم، إيياب 
 ـ "تكعية المجتمع باإلعاقة"، الرياض، مكتبة الرشد لمنشر.ََِْ

 براىيـ، إقباؿ  بشير، إقباؿ محمد جمعة، كمخمكؼ، سممى، كا 
ديناميكيػػة العالقػػات األسػػرية: دراسػػة عػػف الخدمػػة االجتماعيػػة كرعايػػة األسػػرة  ـ "ُُٖٗ
 ". المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر.كالطفكلة

 الحربي، حناف مبيريؾ 
ـ رسالة ماجيستير بعنكاف "الخدمػة االجتماعيػة كالتعامػؿ مػع الضػغكط االجتماعيػة ََِٗ

التػػػي منيػػػا أميػػػات االطفػػػاؿ المعػػػاقيف عقميػػػا" قسػػػـ الدراسػػػات االجتماعيػػػة، كميػػػة االداب : 
 جامعة الممؾ سعكد.

 
 ميدرشكاف، حسيف عبدالح 

ـ "اإلعاقػػة كالمعكقػػكف" دراسػػة فػػي عمػػـ اجتمػػاع الخدمػػة االجتماعيػػة: اإلسػػكندرية، ََِٗ
 مكتب الجامع الحديث.

 الركساف، فاركؽ 
ـ "مقدمػػػػة فػػػػي اإلعاقػػػػة العقميػػػػة" . دار الفكػػػػر لمطباعػػػػة كالنشػػػػر كالتكزيػػػػع، عمػػػػاف، ُٗٗٗ
 األردف.

 السنيكرم، أحمد محمد كأخركف 
 ئات الخاصة" جامعة حمكاف.ـ "الخدمة االجتماعية كالفُٖٗٗ

 سيجفرايد، بكسيشؿ 

http://m3aq.net/vb/showthread.php?s=1ccc06d1d59894bc9b5fe8cebf3267a7&t=11074
http://m3aq.net/vb/showthread.php?s=1ccc06d1d59894bc9b5fe8cebf3267a7&t=11074
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 انؼذد انخبيص ػشر

ـ " دليػػؿ تربيػػة الكالػػديف لرعايػػة المعػػاقيف عقميػػا: حالػػة دكاف". سمسػػة ذكم االحتياجػػات ََِٖ
 الخاصة، مؤسسة طيبة لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر.

 السيد، ماجد ىباء 
 ػ "اإلعاقة العقمية" عماف: دار صفاء.ََِٔ

 عبد الغني، أشرؼ محمد 
ـ "الطفػػػػؿ المعػػػػاؽ عقميػػػػا: سػػػػمككو، مخاكفػػػػو". سمسػػػػمة ذكم االحتياجػػػػات الخاصػػػػة، ََِٖ

 مؤسسة حكرس الدكلية، اإلسكندرية، مصر.
  عبد اهلل، أحمػد 

ـ "إرشػػاد أسػػػر األطفػػاؿ ذكم االحتياجػػػات الخاصػة رسػػالة إلػى العػػامميف فػي مجػػاؿ ُٗٗٗ
ضػػػؿ لحيػػػاة األشػػػخاص ذكم اإلرشػػػاد". نػػدكة اإلرشػػاد النفسػػي كالمينػػي مػػف أجػػػؿ نكعيػػػة أف

 االحتياجات الخاصة، مسقط، عماف.
 النكبي محمد ,عمي 

 :االحتياجػات الخاصػة" عمػاف كذكم العاديػة األبنػاء كطمػكح األسػرية التنشػئة ـ " ََِٗ
 .لمنشر صفاء دار

 العيسكم، عبد الرحمف 
 لبناف. سيككلكجية اإلعاقة الجسمية كالعقمية". دار الراتب الجامعية لبناف، ـ "ُٕٗٗ

 الفرماكم، حمدم عمي 
ػػػ "اإلعاقػػة العقميػػة"، االضػػطرابات المعرفيػػة كاالنفعاليػػة، عمػػاف: دار صػػفاء لمنشػػر 2010
 .كالتكزيع

 فيمي، محمد سيد 
 ـ "طريقة العمؿ مع الجماعات" دار المعرفة الجامعية.ُٔٗٗ

 اليبداف، أماؿ محمد 
مػػع المدرسػػة لرعايػػة األبنػػاء  ـ رسػػالة ماجيسػػتير بعنػػكاف " تػػدعيـ المشػػاركة األسػػريةََُِ

 ذكم متالزمة دكاف" قسـ الدراسات االجتماعية، كمية اآلداب: جامعة الممؾ سعكد 
 يكسؼ، محمد فكزم 

رشاد" الشارقة: مدينة الشارقة لمخدمات اإلنسانيةََِِ  ـ "متالزمة دكاف حقائؽ كا 
 
 


