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 من لألبناء املرضي التشخيص تبليغ يف املختصني أساليب
 التذخل اسرتاتيجيات: السعىديات األمهات نظر وجهة

عليهن  التبليغ تذاعيات مىقف من للتخفيف املبكر
 كمية( نىعية )دراسة

جمعت الباحثة في تصميـ البحث بيف المنيج الكمي  _الممخص
التراث ذات والنوعي المستند عمى النظرية المجذرة ومراجعة أدبيات 

( أـ لدييف أطفاؿ ممتحقيف بمؤسسات 59العبلقة، وقد ضمت العينة )
تأىيمية وتربوية في المممكة العربية السعودية، حيث استيدفت الباحثة 
استقراء وجية نظر األميات في األسموب الذي أستخدمو المختصوف 
لتبميغيف بتشخيص حاالت التأخر النمائي لدى أبنائيف، وكذلؾ 

عمى مقترحاتيف وطموحاتيف لتطوير ىذا الجانب مف  التعرؼ
الخدمات، أشارت أىـ نتائج التحميؿ الكمي والنوعي لما تـ تجميعو مف 

أسموب  اعتبرف% مف األميات 63 -25 معمومات، عمى أف ما نسبتو
التبميغ مؤلـ ومؤلـ جدا، حيث تولى الطبيب مسؤولية التبميغ لما نسبتو 

مختصوف بتبميغ النسبة الباقية، كذلؾ تـ % منيف، وتولى بقية ال80
غير  ة، وىى العبلقة بالخالؽ، الخبراتأربعة محاور رئيس استنتاج

عمى  التأكيدمؤلمة، الطموحات والمقترحات، وقد تضمنت التوصيات ال
أىمية نشر الوعي بيف المختصيف بحساسية موضوع تبميغ الوالديف 

في  واإلجراءات المنيجية المعتمدة عالمياً  لؤلبناءبالتشخيص المرضي 
برامج تثقيفية وتدريبية إلعادة  باستحداثىذا الصدد، وكذلؾ المطالبة 

تأىيؿ المختصيف بيدؼ توفير خدمة نوعية ترقى بجودة الخدمات 
الصحية المقدمة، حيث تعتقد الباحثة بأف التقيد بيذه اإلجراءات 

التدخؿ المبكر لمتخفيؼ مف  اتاستراتيجيوالبرامج مجتمعة يعتبر مف 
التأثيرات السمبية المترتبة عمى كؿ مف المختصيف والوالديف عند تبميغ 

 .االستراتيجياتالتشخيص بطريقة مرتجمة بعيدا عف ىذه 
 :الكممات المفتاحية

تبميغ الوالديف، تبميغ أخبار تشخيص اإلعاقة، األطفاؿ مف ذوي التأخر 
 .النمائي

 
 . المقدمة1

تعتبر لحظة تبميغ المختصيف لموالديف بالتشخيص لمعاناة        
االبف مف أي مظير لمتأخر النمائي أو المرض العضاؿ، مف 
بيف أصعب المواقؼ وقعًا واألشد ألمًا واألطوؿ واألبقى تأثيرًا 
عمى نفسية الوالديف وجميع أفراد األسرة بمف فييـ المقربيف مف 

يكوف متواجدًا خبلؿ ىذا  األىؿ واألصدقاء والمختصيف، ممف قد
الموقؼ، ويرجع الباحثوف مصادر ىذا التأثير العميؽ إلى 
الحساسية البالغة لجممة االنفعاالت المتولدة واألحداث المفاجئة 
التي تتزامف معو، ويترتب عمييا العديد مف التداعيات اآلنية 

، وال غرو فقد  [1,2,3]والمستقبمية عمى جميع ىذه األطراؼ
يد مف الباحثيف االنفعاالت السمبية والكآبة واأللـ التي شبو العد

تتزامف مع ىذا الموقؼ، بتمؾ االنفعاالت التي تظير عند تمقي 
ف خبر الوفاة المفاجئة لشخص عزيز جدًا عميو، وما قد ااإلنس

يتعرض لو ىذا اإلنساف مف إرباؾ وىمع وتشكيؾ في مصداقية 
 . [4,5,6,7]الخبر
لديف فإف معرفتيما بتشخيص االبف ومعاناتو بالنسبة لمواو       

مف أي مشكمة، إنما ىو موقؼ محفوؼ بالحساسية المتناىية 
تتبايف حيالو ردود فعؿ بحيث واالنفعاالت النفسية الحادة، 

الوالديف باعتباره تبديد لمحمـ الذي ترقبوه بوالدة طفؿ طبيعي، مما 
خاصًا يستنفذ  يولد ىمومًا ويخمؽ مسؤوليات إضافية تتطمب تكيفاً 

 االستناد [8]مارفف وبينتا  قترح كؿ مفاالجيد والوقت، ولذا فقد 
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  Attachment theoryعمى نظرية االرتباط العاطفي الغريزيِ 
بيف الطفؿ ووالديو كإطار مرجعي لتفيـ العبلقة بيف الطفؿ 
والوالديف وما يرتبط بو مف غرائز وانفعاالت، حيث يعتقد ىذاف 

تأثير مثؿ ىذا التشخيص، قد يحدث نوعًا مف الخمؿ الباحثاف أف 
عمى ىذه العبلقة العاطفية واألحبلـ الوالدية التي كوناىا خبلؿ 

[، وأف ىذا التشخيص قد يتطمب 1فترة ترقب والدة االبف ]
 رايت تغييرات جذرية في روتيف حياتيـ، فعمى سبيؿ المثاؿ، وجد

 اضطررفاستو مف األميات في عينة در  12مف بيف  9أف  [9]
إلى االستقالة مف وظائفيف بمجرد والدة طفؿ يعاني مف التأخر 
النمائي، ومف البدييي فإف معاناة االبف قد يوّلد لدى كافة 
أعضاء األسرة جممة مف مشاعر القمؽ، واإلنكار، والخيارات 
اآلنية الصعبة، والكثير مف مواقؼ التصادـ والجدؿ مع العديد 

رت مجموعات متعددة مف الباحثيف ىذه مف المختصيف، ولقد بر 
االنفعاالت بأنو ناجـ عف استمرارية احتياج الوالديف إلى 
المعمومات والخدمات والدعـ، مما قد يسيـ في إحساسيـ بالعجز 
واإلحباط والعزلة، وصعوبة التركيز لتحديد المختص القدير ممف 

صادر وتوجيييـ لم استفساراتيمايمكنيما الرجوع إليو لمرد عمى 
[ ومما يضاعؼ مف 4110111الدعـ المتاحة في مجتمعيما، ]

حساسية موقؼ تبميغ التشخيص ىو تتعدد جوانب تأثيره وحدتو 
باإلضافة إلى شموليتو وديمومتو ألجؿ غير مسمى، فنجد مثبل 
نما يطغى  أف تأثير ىذا الموقؼ ال يقتصر عمى جانب واحد وا 

الجتماعي والصحي عمى كؿ مف الجانب النفسي واالنفعالي وا
نما كافة أعضاء النسؽ  واالقتصادي ليس عمى الوالديف وا 
األسري ببل استثناء، واألىـ ىو دور ىذه التأثيرات المتشابكة في 
بمورة اتجاىات الوالديف نحو تقبؿ تشخيص االبف وارتباط ذلؾ 
بطريقة غير مباشرة عمى دورىـ المستقبمي لممشاركة الفاعمة في 

المتخصصة التي قد تفرضيا المشاكؿ النمائية أو تقديـ الرعاية 
  [4,6,12,13,14,15].الصحية لبلبف

 -أما بالنسبة لممختصيف العامميف في المجاالت الخدمية      
والنفسية  االجتماعيةمثؿ األطباء والمعمميف وأخصائي الخدمة 

ممف قد يفاجئوف بتكميفيـ لتحمؿ مسؤولية تبميغ  -وخبلفيـ

ى أو لموالديف وبالتالي فيـ يعايشوف أحداث التشخيص لممرض
ىذا الموقؼ، ومواجية مجموعة التحديات اآلنية التي تتزامف 
معو بدوف سابؽ خبرة ليـ أو حتى وعي أو تدريب، ويأتي في 
مقدمة التحديات التي تواجو ىؤالء المختصوف، الصراع النفسي 

مينية الذي يعصؼ بيـ في ضرورة االلتزاـ بمتطمبات األمانة ال
لتوصيؿ حقائؽ التشخيص الَمرضي بموضوعية تامة وبعيدًا عف 
حساسيـ بما يكتنفو تبميغ التشخيص  العواطؼ، وبيف قناعتيـ وا 
مف صدمة وحزف وتوتر واضطراب لمشاعر المريض أو الوالديف 

  [7,12,15].أو كبلىما
كذلؾ يواجو المختصوف خبلؿ موقؼ التبميغ صراعًا مف       

مثؿ في السرعة المطموبة منيـ التخاذ القرار في نوع آخر، ويت
تحديد الكيفية المناسبة لمتعامؿ مع ردود فعؿ الوالديف، والتي 

بطبيعتيا وحدتيا حتى عمى مف يمتمكوف الخبرة  التنبؤيصعب 
والتدريب فكيؼ بمف يفتقرونيما، وغالبًا ما يمتد تأثير ىذا 

الطبيب والمريض الصراع إلى العبلقة المينية المستقبمية بيف 
والتي تمثؿ حجر األساس والعنصر األىـ في ىذه 

لذلؾ صنؼ العديد مف الباحثيف افتقار   [3,7,11,16]العبلقة
المختصيف لموعي والتدريب المناسب فيما يتعمؽ بمسؤولية تبميغ 
التشخيص ضمف أبرز العوامؿ التي تتسبب في تفاقـ حدة ىذا 

لصراع الذي يواجيو الموقؼ عمى الوالديف وزيادة شدة ا
المختصوف، وذلؾ بسبب تركيز معظـ برامج التدريب والتأىيؿ 
الطبي عمى إكساب المختصيف وتدريبيـ عمى ميارات وأساليب 
جمع المعمومات التشخيصية واإلكمينيكية عف الحاالت المرضية، 
دونما احتواء ىذه البرامج لمجوانب النفسية التي يكتنفيا ذلؾ 

يجية العممية لتبميغ التشخيص لممرضى أو الموقؼ، مثؿ المن
الوالديف، األساليب المثمى لئلرشاد والتوجيو، واالنفعاالت النفسية 

 ,2,5,7,11]المحزنػػػػػػػػػػػة  خبارالتي تتولد كردة فعؿ عند سماع األ
13,14,17,18]  

واستنادًا عمى ىذه الحقائؽ العممية، يمكف الجـز بأف تدني       
مستوى برامج التأىيؿ أو المناىج التدريبية لممختصيف فيما يتعمؽ 
بمسؤولية تبميغ التشخيص، يعتبر مف بيف أبرز العوامؿ التي 
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تتسبب في صعوبة ىذا الموقؼ عمى ىؤالء المختصيف وشتى ما 
ختصيف دور سمبي غير يتعرضوف لو مف صراع، مما يجعؿ لمم

متعمد في مضاعفة حدة ردة فعؿ الوالديف ومخاوفيـ وقمقيـ ومف 
ثـ شمولية التداعيات المستقبمية مف التأثيرات الصحية والنفسية 
واالجتماعية عمييـ، وبالتالي فإف توظيؼ البحث العممي لتوعية 
المختصيف وتطوير معرفتيـ بحساسية موقؼ التبميغ، واطبلعيـ 

بيا عالميًا في ىذه المسؤولية، يعتبر  الموصيمارسات عمى الم
في مجممو مف بيف استراتيجيات التدخؿ المبكر لدعـ الوالديف 
بيدؼ المساىمة في التخفيؼ مف حدة مختمؼ التأثيرات السمبية 

 االجتياداتعمييـ وعمى المختصيف، والتي قد تنجـ عف 
 .الشخصية لممختصيف وارتجاليـ تبميغ التشخيص

 مشكمة الدراسة. 2
يزخر التراث األدبي العربي بكـ وفير مف الكتب والبحوث       

التي استعرضت التصنيفات المتعددة لردود فعؿ الوالديف وتحميؿ 
انفعاالتيـ لحظة تبميغيـ بالتشخيص المرضي أو التأخر النمائي 
ألحد أبنائيـ، وحسب جيد الباحثة، ومف خبلؿ ما تيسر ليا 

المصادر، فقد تبيف عدـ تطرؽ ىذه المصادر مراجعتو مف ىذه 
العربية لموقؼ التبميغ بحد ذاتو وتمؾ الجوانب ذات العبلقة مثؿ 
العبلقة بيف ردود الوالديف وبيف كؿ مف األساليب التي يتبعيا 
المختصوف في تبميغ التشخيص لممرضى أنفسيـ أو الوالديف، 

تمالية وما يتولد لدى المختصيف مف صراع نفسي وميني، واح
مضاعفة تأثير موقؼ التبميغ عمى النسؽ األسري بشكؿ عاـ 
وعمى المدى القريب والبعيد، وكذلؾ جدوى التدخؿ المبكر في 

 .التخفيؼ مف جممة ىذه التداعيات المتشابكة
لذلؾ تسعى الباحثة مف خبلؿ ىذه الدراسة المساىمة في      

ا الموضوع تبلفي ىذا النقص لتوجيو االىتماـ العممي بمثؿ ىذ
ومناقشة حيثياتو، ىذا عبلوةً  عمى استعراض الممارسات 

 (research-based) المعتمدة عالميًا وذات األساس البحثي
مما يتوجب عمى المختصيف التمشي بموجبيا عند تبميغ 
التشخيص المرضي، بما يكفؿ التدخؿ المبكر لممساىمة في 
التخفيؼ مف التأثير المستقبمي واألزلي لموقؼ تبميغ التشخيص 

عمى اتجاىات الوالديف واألسرة وتَقبؿ حالتو، وكذلؾ ضماف 
حتاج مف مشاركتيـ الفاعمة في مسؤولية رعايتو وتوفير ما ي

خدمات متخصصة عمى المدى الطويؿ، ومما تجدر اإلشارة إليو 
ىو عدـ اقتصار الجدوى العممية والتطبيقية لممحاور التي 
تناولتيا الدراسة عمى مسؤولية تبميغ الوالديف بتشخيص حاالت 
نما إمكانية تعميميا عمى مسؤولية  التأخر النمائي لدى االبناء، وا 

يص المرضي سواء لممرضى أنفسيـ تبميغ جميع حاالت التشخ
 .أو لموالديف وغيرىـ مف األىؿ واألصدقاء المقربيف منيـ

 أ. أسئمة الدراسة
تستيدؼ الباحثة مف خبلؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى      

 :األسئمة اآلتية
ما ىي األساليب التي يستخدميا المختصوف في تبميغ . 1

  ؟ألبنائيفاألميات بالتشخيص المرضي 
ا ىي وجية نظر األميات وردة فعميف في األسموب الذي م. 2

  تـ بموجبو تبميغيف بالتشخيص المرضي ألبنائيف؟
ما ىي أمنيات وطموحات األميات لؤلسموب األمثؿ لتبميغ . 3

  المختصيف ليف بالتشخيص المرضي ألبنائيف؟
 أهداف الدراسـة ب. 

عدد مف  استيدفت الباحثة عبر ىذه الدراسة اإلجابة عمى      
 :األسئمة والمتمثمة في األىداؼ التالية

ثراء التراث العربي بحيثيات موقؼ  تسميط - االىتماـ العممي وا 
تبميغ المختصيف بالتشخيص المرضي لممرضى وأسر ذوي 

 .الخاصة عمى وجو التحديد االحتياجات
استقراء وجية نظر األميات وردة فعميف حياؿ األساليب التي  -

تصوف لتبميغيف بالتشخيص المرضي لبلبف، استخدميا المخ
وكذلؾ التعرؼ عمى مقترحاتيـ ومرئياتيـ بشأف ما يرونو 

 .كأساليب مثمى لمتبميغ
مناقشة أفضؿ الممارسات العممية الموصى بيا عالميا في  -

مجاؿ تبميغ المختصيف بالتشخيص المرضي لممرضى وخاصة 
 .الخاصة االحتياجاتأسر ذوي 

 :الدراسة يةأهمج. 
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 :تتبمور ىذه األىمية في األبعاد التالية     
حسب  – أىمية عممية: باعتبارىا مف بيف أوؿ المبادرات العممية

والتي يؤمؿ أف تسيـ في سد الثغرة الراىنة في  - عمـ الباحثة
أدبيات التراث العربي، فيما يتعمؽ بموضوع " تبميغ تشخيص 

ي يتسـ بيا ىذا االبف لموالديف، نظرًا لمحساسية البالغة الت
الموضوع وتعدد جوانب تأثيره عمى كؿ مف الوالديف والمختصيف 
وكذلؾ ارتباطو الوثيؽ بخدمات اإلرشاد والتوجيو األسري وجودة 

الخاصة  االحتياجاتالخدمات المقدمة لممرضى إجمااًل وذوي 
 .وأسرىـ عمى وجو التحديد

اىيف أىمية مينية تطبيقية: وتتبمور في االستناد عمى البر 
التطبيقية لتوضيح أىمية استحداث نظاـ عممي وطني لتبميغ 
التشخيص المرضي لممرضى وأسرىـ، حيث أف توفر ىذا النظاـ 
سوؼ يمـز المختصيف عمى مستوى كافة المؤسسات الصحية 

غ مثؿ ىذا يمتبوالتربوية والنفسية التي قد تتضمف خدماتيا 
الممارسات  التشخيص في التقيد بالمنيجية العممية وأفضؿ

الموصى بيا عالميًا في التعامؿ مع موقؼ التبميغ وما يكتنفو مف 
انفعاالت وصراع، حيث يعتبر تقيد المختصوف بيذه المنيجية 
والممارسات تفعيبًل لمبادئ التدخؿ المبكر الذي يستيدؼ 
التخفيؼ مف التأثيرات المستقبمية لموقؼ التبميغ في حالة عدـ 

الشخصية، فالتقيد  االجتياداتعمى التقيد بيا واالستناد 
باالستراتيجيات العممية ُيحسف مف اتجاىات الوالديف لتقبؿ 
تشخيص االبف ومف ثـ يدعـ مشاركتيـ الفاعمة في مسؤولية 
رعايتو وتأىيمو مف خبلؿ توفير ما يحتاج مف خدمات 

 .متخصصة أيًا كانت
موضوع أىمية دينية تربوية: إف التوجو لمتعريؼ ومناقشة جوانب 

تبميغ التشخيص المرضي، يعتبر تفعيبًل لتعاليـ الديف اإلسبلمي 
الحنيؼ التي توصي بالتعامؿ بالرأفة واإلنسانية والحث عمى 
مراعاة المشاعر وعدـ التسبب في إلحاؽ األذى لآلخريف أيًا كاف 
نوعو، بما في ذلؾ األذى النفسي. يقوؿ الرسوؿ الكريـ صمى اهلل 

ا وال تَُنِفروا ويسِّروا وال ُتَعسِّروا"، و" الكممة عمية وسمـ: "بشَّرو 

 الطيبة صدقة " وقولو " اتقوا النار ولو بشؽ تمرة فإف لـ يكف
 .)صحيح البخاري) "فِبكممٍة طيبة

 حدود الدراسةد. 
 :تتبمور حدود ىذه الدراسة في الجوانب التالية     

الحدود موضوعية والمكانية: وتمثمت في عينة مجموعة  -
األميات المواتي تضمنتيف الدراسة الحالية، وىف أميات لدييف 
أبناء يعانوف مف مستويات متباينة مف التأخر النمائي وضمف 
الممتحقيف بعدد مف المؤسسات التدريبية والتأىيمية في ثبلث مف 

  .السعوديةمدف المممكة العربية 
ود الزمانية: وتعكس المدة المستغرقة في عقد المقاببلت الحد -

رة ما بيف ( شيرًا تقريبًا، وىي الفت56الشخصية لمعينة )
ىػ، وذلؾ باستثناء أياـ إجازات عطمة 1/9/1434ىػ 1/1/1433

جازتي عيدي الفطر واألضحى  نصؼ العاـ الدراسي، وا 
طوؿ  واإلجازات الصيفية خبلؿ ىذه المدة الطويمة، حيث تعتبر

المدة المستنفذة في عقد المقاببلت أحد التحديات التي واجيت 
استكماؿ الدراسة وفؽ الجدوؿ الزمني المحدد في خطة البحث، 

 –25إذ استمزمت منيجية البحث النوعي زيادة حجـ العينة مف 
مفحوصة وذلؾ الستيفاء المزيد مف المعمومات التي تعذر  59

 .المقترحالحصوؿ عمييا مف العدد المبدئي 
 التعريفات اإلجرائية ه.
ويقصد بو  (Developmental Delays) التأخر النمائي -

أي مرض أو حالة قد يعاني منيا الطفؿ، وىو مف المفاىيـ 
المستحدثة ضمف معايير القانوف األمريكي لذوي االحتياجات 

 Individuals with Disabilities Education الخاصة

Actذا المصمح مف خبلؿ االقتصار عمى ، إذ يسود استخداـ ى
آيديا"، فقد نص ىذا  " (IDEA) الحروؼ األولى مف أجزائو

التأخر النمائي" كبديؿ مى استخداـ مفيـو "القانوف ع
التي ساد استخداميا  -ذات المضموف السمبي -لممصطمحات 

 .في أدبيات اإلعاقة خبلؿ السنوات السابقة
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النمائي بغض النظر  التأخراالبف: ويقصد بو الطفؿ مف ذوي  -
عف طبيعة ىذا التأخر ومستواه، ولئليجاز سيتـ في ىذه الدراسة 

 عمى استخداـ مصمح " االبف" لمكناية عف الطفؿ بدوف االقتصار
 .أي تفضيؿ متعمد لمجنس ذكرًا كاف أـ أنثى

تبميغ التشخيص المرضي: ويقصد بو المرة األولى التي يتولى  -
ار الوالديف عف معاناة االبف بأي نوع مف خبلليا المختصوف إخب

 .التأخر النمائي أو المرضي العضاؿ
استراتيجيات تبميغ التشخيص: ويقصد بيا األساليب  -

واإلجراءات التي يتبعيا المختصوف عند تبميغيـ لموالديف أو 
 .المقربيف بتشخيص الحالة المرضية أو الصحية لبلبف

لعامميف في المؤسسات المختصوف: ويقصد بو أي عضو مف ا -
طبيعة الخدمات المقدمة فييا سواء كانت طبية أـ  اختبلؼعمى 

صحية أـ تربوية وخبلفو، وممف قد يتـ تكميفيـ بمسؤولية تبميغ 
التشخيص ألوؿ مرة لممرضى أنفسيـ أو لموالديف أو أي مف 

 .المقربيف ليـ
مفيـو عاـ وشامؿ  Early Intervention التدخؿ المبكر -

تطبيؽ استراتيجياتو عمى جميع القضايا في المجتمع عمى يمكف 
اختبلؼ طبيعتيا سواء أكانت قضية طبية أـ صحية أـ 
اجتماعية أو حتى سياسية، وذلؾ مف خبلؿ توظيؼ البحث 
العممي لحصر المسببات الفعمية لممشكمة وتحميؿ جوانبيا 

، بما وأبعادىا الرئيسة والفرعية وتحديد أوجو االرتباط فيما بينيا
يدعـ ترتيب األولويات وتحديد آليات التدخؿ المبكر لمواجية 
المسببات الرئيسة ما أمكف أو عمى األقؿ الحد منيا، فالثابت 
عمميًا أنو كمما كاف التدخؿ مبكرًا كمما تضاعفت فعاليتو وجدواه 

 ].20وتقمصت تكمفتو ]
 والدراسات السابقة اإلطار النظري .3

 :ومتطمبات الرعايةأوال: التأخر النمائي 
تعتبر رعاية االبناء مف المياـ اإلليية لموالديف والتي       

تفرض عمييـ مسؤوليات أزلية، حيث تتناقص ىذه المسؤوليات 
تدريجيًا مع تطور نمو االبناء وتمكنيـ مف تحقيؽ االستقبللية 
التامة، وفي حيف تتسـ رعاية االبناء الذيف أنعـ اهلل عمييـ 

بالمرونة والسبلسة، وذلؾ بسبب نمطية متطمباتيـ بصحة سميمة 
لمخدمات الطبية والعبلجية المتخصصة بشكؿ  احتياجيـوندرة 

مستمر، نجد في المقابؿ، أف معاناة أحد االبناء مف أي نوع مف 
أنواع التأخر النمائي أو المرضي العضاؿ، يضاعؼ مف حجـ 

متعددة التي وطبيعة ىذه المسؤوليات كنتيجة حتمية لممتطمبات ال
تفرضيا حالة التأخر أو المرض، مثؿ الرعاية المتخصصة 
والحاجة لمخدمات الطبية المنتظمة، تبعًا لطبيعة كؿ حالة وربما 
استمرارية اعتماده عمييـ أو تأخر مرحمة استقبلليتو عنيـ 

  [1,15,16,18,21,22,23].ولفترات متباينة
في الغالب مف ىذا عبلوة عمى ما يصاحب ىذه األعباء       

تداعيات نفسية واجتماعية وصحية واقتصادية، يسيـ تفاعميا في 
مضاعفة حدة ردود فعؿ الوالديف تجاه تشخيص االبف وامتداد 
تأثيراتيا المتعددة عمى نمط معيشتيـ ومستوى تقبميـ وتكيفيـ مع 
حالة االبف واألىـ تحديد أسموب رعايتيـ لو مستقببل، حيث 

دود في الصدمػة، اإلنكار واإلسقاط والغضب، تتمثؿ أبرز ىذه الر 
الشعور بالحزف واالكتئاب ولـو الذات والخجؿ والخوؼ، التقبؿ 

، وفي ظؿ األىمية والحساسية  [5,9,11]والتكيؼ مع الواقع
المتناىيتيف لموقؼ التبميغ برمتو، تتضح العبلقة الوثيقة بيف 

لموقؼ وفي تفاعؿ مختمؼ االنفعاالت التي تكتنفيا أحداث ىذا ا
مقدمتيا أسموب تقديـ المختصيف لممعمومات وكيفية تعامميـ 
معيا، إذ تمثؿ ىذه العبلقة أبرز الضوابط التي تستيدفيا 
الممارسات المعتمدة عالميًا والمستندة عمى البراىيف 

  [3,10,12,14,15,17,23,24].البحثية
  :ثانيا: النسؽ األسري وتداعيات تبميغ التشخيص المرضي

يمثؿ النسؽ األسري نظامًا معقدًا بسبب العناصر المتداخمة      
والمتشابكة التي تتفاعؿ مع بعضيا البعض بيدؼ تحقيؽ 
التبلحـ األسري لمتمتع بالحياة وذلؾ التمكف مف مواجية أحداثيا 
المحزنة والمفاجئة التي قد تعترض ىذا النسؽ، كوالدة طفؿ 

أحد المقربيف أو يعاني مف مرض أو مف تأخر نمائي ووفاة 
خبلفو، وفي ضوء ىذا الترابط وعمى افتراض أف ما قد يعترض 

[، بأف معاناة االبف مف 18] الجزء يؤثر عمى الكؿ، يرى ماكبلفف



  
 

324 

أي معاناة في حد ذاتو، يولد أعباًء أزلية وتحديات إضافية عمى 
جميع أعضاء النسؽ وفي مقدمتيـ الوالديف واالبف ذي التأخر، 

الوالداف ىذا التشخيص وأد لمحمـ الذي روادىـ أثناء إذ قد يعتبر 
ترقب والدة االبف، ومع مرور األياـ تتراكـ تأثيرات ىذه 
المسؤوليات المتعاظمة داخؿ النسؽ األسري لتشمؿ كؿ عضو 
فيو، بؿ وكؿ ما يدور بداخمو مف عبلقات وأدوار ووظائؼ عمى 

 االضطرابات المدى القريب والبعيد، بما قد يتسبب في العديد مف
النفسية واالجتماعية والصحية، وقد اتسقت نتائج البحوث 
الميدانية المتعاقبة عمى مر العقود بإمكانية تجنب أو عمى األقؿ 
التخفيؼ مف حدة ىذا االضطرابات مف خبلؿ االستفادة مف 
نتائج الفحوصات المبكرة أثناء مراحؿ الحمؿ، والتي تعد فرصًة 

وتفعيؿ برامج اإلرشاد والتوجيو األسري مناسبًة لمتدخؿ المبكر 
التي تستيدؼ تييئة األسرة ودعميا لتقبؿ تشخيص االبف قبؿ 

  [5,7,9,13,16,21,23,24].والدتو
كما تضمنت مثؿ ىذه النتائج عمى وجود ارتباط وثيؽ      

الصمة النفعاالت الوالديف مع العديد مف خصائصيـ الديموغرافية 
القتصادي واالجتماعي والصحي مثؿ المستوى التعميمي وا

والخمفية الدينية، والخدمات المتوفرة في المجتمع وخبلفو، ىذا 
عبلوة عمى ارتباطيا بمجموعة مف الخصائص ذات العبلقة 
باالبف ذي التأخر النمائي مثؿ عمره عند حدوث الحالة، وطبيعة 
التأخر النمائي وأسبابو وحدتو، وجنسو وترتيبو بيف إخوتو، 

وجنسيـ وفئاتيـ العمرية، فعمى سبيؿ المثاؿ توصمت وعددىـ 
مجموعات أخرى مف الباحثيف إلى وجود عبلقة عكسية قوية بيف 
حجـ متطمبات الرعاية اليومية لدى األطفاؿ الذيف يعانوف مف 
الشمؿ الدماغي وبيف قدرة الوالديف عمى التحكـ في القمؽ والتوتر، 

مبات يسيـ في مضاعفة في الوفاء بيذه المتط االستمراريةكوف 
إجياد الوالديف ويؤثر عمى سبلمة صحتيـ النفسية 

  [11,14,18,22,23].والبدنية
وفي ضوء جممة مثؿ ىذه المسممات العممية، تتبيف أىمية      

خصائص النسؽ األسري والتي يسيـ اإللماـ الشامؿ بيا في 
كرًا بالتحديات التي قد يواجييا الوالديف بيدؼ التدخؿ مب التنبؤ

لتحديد طبيعة الدعـ الذي يحتاجونو لتنمية مياراتيـ وضماف 
سبلمة صحتيـ النفسية والبدنية، ولذا اتفؽ مثؿ ىؤالء الباحثيف 
في التأكيد عمى ضرورة تصميـ البرامج التدريبية لموالديف مف 
خبلؿ التركيز عمى جمع المعمومات التفصيمية عف كؿ ما يدور 

جنبًا إلى جنب. ودوف أف يطغي الوالديف  -في محيط االبف 
جانب عمى آخر، وعمى أف تعطى األولوية لممواضيع األخرى 
ذات العبلقة بالتنشئة مثؿ المبادئ السموكية والمعرفية لمتعامؿ 
كسابيـ مختمؼ الميارات، وكذلؾ المواضيع التي  مع االبناء وا 
تستيدؼ تنمية ميارات ومعارؼ الوالديف مثؿ استراتيجيات 

لقمؽ والتوتر، األمر الذي سيدعـ دور الوالديف كناشطيف مواجية ا
لممطالبة بحقوقيـ وحقوؽ أبنائيـ، ومف ثـ فمف األىمية بمكاف 
مراعاة الخصائص والسمات الفردية لكؿ أسرة لمتخفيؼ مف حدة 
تأثير أسموب تبميغ التشخيص عمى طبيعة النسؽ المميز لكؿ 

الذي يفضمو  أسرة والتواصؿ الفعاؿ التعرؼ عمى األسموب
المريض عند تمقي الخبر، وكذلؾ التعرؼ عمى مستوى معرفتو 

  [1,4,7,23].واستيعابو لكي يتـ التمشي بموجب ىذه الجوانب
 :ثالثا: تبميغ التشخيص ومؤىبلت المختصيف

يتجو اىتماـ الطب االجتماعي الحديث في التركيز عمى       
رىـ أكثر مجاؿ االحتياجات الخاصة ووالدييـ، عمى اعتبا

المتردديف عمى شتى الخدمات المتاحة في المجتمع والخدمات 
الطبية بشكؿ خاص، ويمعبوف دور الوسيط عند مناقشة 

[ مما شجع الكثير 3األعراض ومختمؼ الجوانب مع األطباء ]
  [7,9,18,25]. مف الباحثيف مف أمثاؿ

 لتناوؿ العديد مف المواضيع الطبية ذات العبلقة بالبيئة      
االجتماعية المحيطة بيؤالء المستفيديف، والتي يأتي في مقدمة 
ىذه المواضيع جوانب التفاعؿ والعبلقات المعقدة بيف كؿ مف 
المرضى والوالديف والمختصيف كأحد الجوانب التي تتطمب 
التدخؿ باعتباره مف أصعب المياـ التي قد يكمؼ بيا مختص، 

لو الموقؼ مف شأنو كما أف تدني مستوى العبلقات المينية خبل
أف يخمؽ جوًا مف عدـ الثقة والغضب المذاف يؤثراف عمى العبلقة 

، ولذا تتسـ ىذه العبلقة المينية أو  [2,18,26]المستقبمية بينيـ
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التفاعؿ بأىمية مضاعفة وحساسية بالغة خبلؿ موقؼ تبميغ 
التشخيص المرضي لممرضى أو لموالديف عمى وجو الخصوص، 

ر األساس في تحقيؽ االستفادة القصوى مف عمى اعتبارىا حج
الخدمات وضماف جدواىا، إذ يؤدي ضعؼ ىذه العبلقة وانعداـ 
التواصؿ الفعاؿ بيف ىذه األطراؼ إلى تعقيد التشخيص وعرقمة 

  [3,7,11,16].مراحؿ الشفاء وربما تفاقـ الحالة المرضية
بط وفي ضوء ضوابط الممارسات الدولية المعتمدة فيما يرت      

بالعبلقة المينية، يندرج ضمف مقوماتيا تأىيؿ وخبرات وميارات 
المختصيف خبلؿ جمسة التبميغ وأسموبيـ في تقديـ المعمومة وفؽ 
منيجية عممية، وقد أشار الكثير مف الباحثيف مف 

ممف قد يكمفوف بتبميغ  -، بأف المختصيف  [1,5,14,24]أمثاؿ
يواجيوف العديد  -لديف ىذا النوع مف المعمومات لممريض أو الوا

مف التحديات لبناء ىذه العبلقة مع الوالديف، وذلؾ بسبب سمسمة 
التحديات اآلنية قصيرة المدى التي تتزامف مع الموقؼ، ومنيا 
عمى سبيؿ المثاؿ الصراع الذي يعترضيـ نتيجة الحرص عمى 
التقيد بمتطمبات األمانة المينية لتبميغ التشخيص الطبي 

بعيدًا عف العواطؼ، وبيف حقيقة ما يولده سماع  بموضوعية تامة
الوالديف لمتشخيص مف صدمة وحزف وانفعاالت، كما ينشأ 
الصراع جراء حاجة المختصيف التخاذ القرار وسرعة البديية 
لتحديد الكيفية المناسبة لمتعامؿ مع كؿ ما يفجره الوالديف مف 

ىذه انفعاالت كردة فعؿ لسماع التشخيص، حيث يسيـ تزامف 
الجوانب في توليد الضغط النفسي لممختصيف وبالتالي توتر 

  [1,3,18,26].العبلقة المينية فيما بينيـ وبيف الوالديف
[ بأف الحزف الذي يعترض الوالديف 18وأوضح ماكبلفف ]       

عند تبميغيـ بتشخيص االبف ال ينحصر في مضموف الخبر بحد 
نما ىو تراكـ لجممة الخبرات ا لتي يمروف بيا عندما ذاتو، وا 

يفترض المختصوف اعتباطًا بأف الخبر سيء فيميموف إلى تجزئتو 
حساسًا سمبيًا بأف  والتمييد لتبميغو، مما يعطي لموالديف إنطباعًا وا 
مثؿ ىذا التشخيص ىو أسوا ما يمكف أف يحدث ليـ والبنيـ، 

[ بأف 16ويحوؿ مف جودة حياتيـ، وفي المقابؿ يعتقد الباحثاف ]
نما ىو بداية الت شخيص ال يعني النياية بالنسبة لموالديف، وا 

الرحمة التي ستبلزميـ طواؿ حياتيـ وتتطمب منيـ إعادة تكييؼ 
وبمورة استيعابيـ المعرفي" بسبب تحطـ صورة الطفؿ الذي حمموا 
     بو والرواية الجديدة التي سمعوا بيا عف مستقبؿ ىذا االبف.

 ؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألسر في الحصوؿ عمى تعاط[ عف رغبة 7] نوه فاندكفت
 .ومعمومة صحيحة أثناء تبميغيـ بالتشخيص أو أي خبر محزف

واستنادًا عمى ىذه األىمية، فبل غرو أف تتصدر العبلقة        
المينية مع الوالديف واستراتيجيات توطيدىا وفؽ منيجية عممية، 

أوصى الكثير مف قائمة المواضيع الجذرية في المجاؿ الطبي، 
الباحثيف بجممة مف الضوابط مما يتوجب عمى المختصيف التقيد 
بيا عند تبميغ التشخيص، ومف ىذه الضوابط مثؿ التخطيط 
واالستعداد المسبؽ لتوفير وقت كاؼ وخصوصية تامة، التأكد 
مف التشخيص الطبي، ومراجعة المعمومات السريرية، واالستعداد 

ضافة إلى اختيار األسموب الذي النفسي لمموقؼ، ىذا باإل
يتناسب ومكونات النسؽ األسري، وكذلؾ التعرؼ عمى مستوى 

 واالختصاراتمعرفة الوالديف واستيعابيما، وتجنب المصطمحات 
تاحة الفرصة ليما لمتنفيس االنفعالي  أو الرموز الطبية المعقدة، وا 
بالبكاء أو الصمت مف أثر الصدمة واإلجابة عمى جميع 

ا، واحتراـ ردة فعميما وانفعاالتيما مف خبلؿ إظيار أسئمتيم
، كما  [7,11,23]التعاطؼ والرأفة يعطي الشعور بالراحة واألمؿ

بضرورة تجنب  [4,5] أضافت مجموعة أخرى مف الباحثيف
المصطمحات واالختصارات الطبية المعقدة واستبداليا بالمغة او 

ومية، بحيث تخمو الميجة التي يستخدميا الوالديف في حياتيـ الي
مف الرموز واالختصارات بيدؼ تبسيط مفاىيـ التشخيص 
ومساعدة الوالديف في استيعابو وفيـ تداعياتو عمى مراحؿ نمو 
ابنيـ، تتفاوت فترة تمقي الخبر حسب طبيعة التشخيص فالكثير 
مف اإلعاقات يكوف ذا معالـ واضحة وبالتالي يتـ تبميغ الوالديف 

بعد والدة الطفؿ، وذلؾ بخبلؼ اإلعاقات خبلؿ األسبوع األوؿ 
ذات المظاىر الخفية والتي ال يتـ تبميغ الوالديف بيا إال بعد 

 ].27] نياية السنة الثانية أو الثالثة
إف التركيز عمى إكساب المختصيف لميارات         

واستراتيجيات التواصؿ والتقيد بالمنيجية العممية لتبميغ التشخيص 
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التخفيؼ مف قمؽ المختصيف ورفع مستوى أظير فعالية في 
رضى المرضى والوالديف، نظرًا لدور ىذه المنيجيات في إضفاء 
الشعور بالراحة والطمأنينة وخفض مستوى السخط عمى األسموب 
الذي تـ بموجبو تبميغ التشخيص وكذلؾ التخفيؼ مف حدة موقؼ 
التبميغ وبمورة ردة الفعؿ واستيعاب سماع الخبر غير 

، فغالبًا ما ينجـ ىذا السخط نتيجة العتقاد  [5,7,28]عالمتوق
المختصيف بأف حدة ردود فعؿ الوالديف نحو تشخيص ابنيـ أمر 

بحدتو، ويعتقد فريؽ مف  التنبؤطبيعي وحتمي ال يمكف تفاديو أو 
[، بأف تدني مستوى اىتماـ الباحثيف بدراسة طبيعة 1الباحثيف ]

التعامؿ مع موقؼ التبميغ  واستراتيجياتىذا النوع مف السخط 
برمتو أدى إلى عدـ تضميف ىذه المشاعر ضمف معايير تقييـ 
مستوى الرضى العاـ عف الخدمات في غالبية البحوث، والذي ال 
يعكس بالضرورة مستوى الرضى عف موقؼ التبميغ وتبعاتو 
النفسية طويمة المدى عمى نفسية الوالديف، ومع ذلؾ ىناؾ قمة 

مية التي يتـ فييا التقيد ببروتوكوؿ أو نظاـ مف المؤسسات الخد
 ].28] محدد لنقؿ مثؿ ىذه األخبار

وخبلصة القوؿ فإف اتباع المنيجية العممية لتبميغ       
التشخيص بطريقة إيجابية ومناسبة يتوافؽ مع ميثاؽ األمـ 
المتحدة لحقوؽ اإلنساف ويكتنؼ تفعيبًل لحقوؽ ذوي اإلعاقة 

المواثيؽ عمى  ىذهتنص بنود  وأسرىـ بشكؿ خاص، حيث
االعتراؼ بأىمية الطفؿ كإنساف وبحقو في الحياة وتحديد 
مصادر الدعـ المتوفرة، واإلشادة بأىميتو لضماف المخرجات 

ض النظر عف طبيعة سرتو كنسؽ متكامؿ بغألاإليجابية لو و 
موقؼ التبميغ  ، ولذلؾ يعتبر الكثير مف الباحثيفالتأخر النمائي

بأنو أوؿ خطوات مراحؿ دعـ األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرىـ 
 .[5,21,25]الحياة والذي قد يحتاجونو عمى مدى 

 :رابعا: التدخؿ المبكر
[; 29الخطيب ] تناوؿ العديد مف الباحثيف مف أمثاؿ      

[ تعريؼ خدمات التدخؿ المبكر، 31] ى[; يحي30اليويدي ]
ذه التعاريؼ المعربة ال تتسـ بالشمولية وترى الباحثة أف مثؿ ى

لؤلبعاد الرئيسة ليذا النوع مف الخدمات حسب التعاريؼ المتوفرة 

في المراجع األجنبية " لذلؾ خرجت الباحثة بالتعريؼ التالي 
لمتدخؿ المبكر عمى أنو " نظاـ لتوفير خدمات تربوية وعبلجية 

 (6)تى ووقائية تقدـ لؤلطفاؿ الصغار مف عمر الميبلد وح
سنوات ممف قد يعانوف مف أي درجة مف القصور في أي مف 
الجوانب النمائية، والذي قد يجعميـ عرضة لمخاطر التأخر 
النمائي أو اإلعاقة، كذلؾ يستيدؼ نظاـ التدخؿ المبكر تدعيـ 

اء دورىـ الرئيس في الكفاية الوظيفية لؤلسر بغية تمكينيـ مف أد
 لصحية ومختمؼ قدراتو وذلؾ عمىيًا كانت حالتو اأرعاية الطفؿ 

[. أما 20ف لخمية واحدة ]آاعتبار أف الطفؿ واألسرة ىما جز 
بالنسبة لمفيـو التدخؿ المبكر وموضوع تبميغ التشخيص 

مف مفيـو  االستفادةالمرضي لدى االبف، ترى الباحثة إمكانية 
الوقاية ومستوياتيا الرئيسة التي تضمنتيا أحد تقارير منظمة 

[ في توضيح العبلقة القوية والخفية بيف 25عالمية ]الصحة ال
ىذه المفاىيـ وىذه المستويات التي أوجزىا كؿ مف الخطيب 

 :[ في المستويات التالية29والحديدي ]
 :المستوى األوؿ

ويتضمف الدراسة الشمولية الدقيقة المبكرة لجميع العوامؿ         
بالخمؿ أو التي قد تتسبب في حدوث المشكمة أو اإلصابة 

المرض ومف ثـ العمؿ عمى تفادييا أو منع وقوعيا، مثؿ 
اإلجراءات الصحية لمتحصيف ضد األمراض، وتحسيف مستوى 
رعاية األـ الحامؿ، والتغمب عمى مشكبلت الفقر، وبرامج تغذية 
األطفاؿ، واإلرشاد الجيني، وأنظمة وقواعد السبلمة في المصانع 

 .والطرؽ... الخ
 : المستوى الثاني

ويتضمف إجراءات الكشؼ المبكر عف اإلصابة أو المرض       
بعد حدوثو، ومف ثـ العمؿ عمى تقديـ العبلج خبلؿ المراحؿ 
األولية لممرض وقبؿ تفاقـ اآلثار، مثؿ الفحوصات اإلكمينيكية، 
واالختبارات المختمفة لمكشؼ المبكر عف حاالت الخمؿ 

الخمقية، واالضطرابات الفسيولوجي واالضطرابات والعيوب 
 .النفسية

 :المستوى الثالث 
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ويشتمؿ جميع اإلجراءات التي مف شأنيا التخفيؼ مف        
حدة المضاعفات السمبية المترتبة عمى حالة القصور أو التأخر 
أو المرض بعد حدوثو، بيدؼ توفير مختمؼ أنواع العبلج 

برامج الممكف لمنع تفاقـ ىذه المضاعفات، سواء مف خبلؿ ال
التربوية أـ التدريبية، والوسائؿ واألجيزة المعينة كاألجيزة 
السمعية، والبصرية، أو األطراؼ الصناعية، أو الخدمات 
المساندة كالعبلج الطبيعي وعبلج النطؽ، بما في ذلؾ ازالة 
المعيقات البيئية ونشر التوعية لتعديؿ اتجاىات أفراد المجتمع 

                       .يفنحو اإلعاقة واألفراد المعوق
وفي ضوء تعريؼ الباحثة لممفيـو العاـ لمتدخؿ المبكر"       

تكمف أىمية التدخؿ المبكر لتبميغ تشخيص االبف لموالديف فيما 
يوفره النظاـ المدروس مف إلزامية لممختصيف بالتقيد 
باالستراتيجيات الموصى بيا عالميًا لضماف توفير الدعـ 

لديف منذ المحظات األولى لتبميغيـ بالتشخيص، والمساندة لموا
حيث تعكس ىذه المنيجيات المستوييف الثاني والثالث دوف 
األوؿ مف مستويات الوقاية، كوف تحقيؽ المستوى األوؿ لمتفادي 
التاـ لتأثير معرفة الوالديف بتشخيص معاناة االبف عمى نفسيتيما 

المتبعة في التبميغ،  يعتبر مف المستحيبلت أيًا كانت االستراتيجية
نظرًا لطبيعة النفس البشرية واستحالة تحقيؽ رضا الوالديف التاـ 
وتقبميما الفوري لتشخيص تأخر االبف، وفي المقابؿ فالمساىمة 
في التخفيؼ مف ردود فعؿ الوالديف لتمقي خبر التشخيص 
ومختمؼ تبعاتو عمييما عمى المدى القصير والطويؿ، يعتبر 

قاببًل لمتطبيؽ، وىو يمثؿ المستوى الثاني لموقاية، ىدفًا منطقيًا 
وذلؾ إلمكانية التدخؿ العممي لتوعية المختصيف وتعريفيـ 
بالعبلقة االرتباطية الوثيقة بيف ىذه الردود واألسموب المتبع في 
التبميغ، باإلضافة إلى المطالبة باعتماد نظاـ رسمي لتبميغ 

اية، فيعتبر تفعيؿ ىذا التشخيص، أما عمى المستوى الثالث لموق
التشخيص ىدفًا منطقيًا قاببًل لمتطبيؽ،  لتبميغالنظاـ المقترح 

وذلؾ إلمكانية تقديـ الدعـ المعرفي والنفسي والمياري لموالديف 
لتطوير استراتيجيات وميارات التعامؿ مع االبف وفؽ أحدث 
الطرؽ العممية وتمكينيما مف القياـ بدورىما كناشطيف في الدفاع 

ف حقوقيما وحقوؽ أبنائيما، حيث سيكوف ليذه االستراتيجيات ع
 .مجتمعًة دورًا كبيرًا في التدخؿ المبكر لمتخفيؼ مف ىذه اآلثار

 :الدراسات السابقة
 الدراسةتعتبر مراجعة أدبيات التراث ذات العبلقة بموضوع       

مف أىـ المقومات أو األسس المنيجية التي تميز البحوث 
بيدؼ التحديد المسبؽ لئلطار النظري لمموضوع العممية 

المستيدؼ بالدراسة، أما في مجاؿ البحوث النوعية المطبؽ في 
الدراسة الحالية، فبل تشترط مثؿ ىذه المراجعة واالكتفاء بتحديد 
اإلطار األولي وبمورة حدود المعرفة الحالية بالموضوع عبر 

النتائج وتحميميا، مراحؿ التجميع التراكمي لممعمومات ثـ تفسير 
 :وفيما يمي مجموعة الدراسات السابقة التي استمـز مراجعتيا

[ بدراسة استيدفت التعرؼ عمى ردة 1قاـ فريؽ بحثي ]       
فعؿ الوالديف عقب تمقي خبر تشخيص إعاقة ابنيـ، واشتممت 

مف والدي أطفاؿ يعانوف مف شمؿ دماغي  51عينة الدراسة عمى 
( حيث 1.5شيرًا وانحراؼ معياري  18-5)معدؿ أعمارىـ بيف 

 Reaction to)أكمؿ الوالداف مقياس مقابمة شخصية لردة الفعؿ

Diagnosis Interview)  لمعرفة ردة فعميـ عف تشخيص
أطفاليـ، وقد تـ تحميؿ معامبلت االرتباط بيف شدة الشمؿ 
واإلعاقة الحركة والوظائؼ المعرفية، ومستوى توتر الوالديف 

المتوفر، وقد أشارت  االجتماعيو ومستوى الدعـ ودرجة تكيف
% مف الوالديف تمكنوا مف التكيؼ 77 أبرز النتائج إلى أف نسبة

% تعذر تكيفيـ، حيث وجد مف تحميؿ التبايف ارتباط 21مقابؿ 
درجة حاالت عدـ التكيؼ مع شدة اإلعاقة الحركية، مع ميؿ 

وقد انتيى ىذه المجموعة إلى حالة مف مخاطر عدـ االستقرار، 
الباحثوف إلى أنو عمى الرغـ مف ميؿ معظـ الوالديف إلى التكيؼ 
مع إعاقة االبف بدرجة عالية فإف تحميؿ نتائج المقاببلت توكد 
عمى حساسية المحظات األولى لسماع الخبر، وقد لوحظ أف 
 .محدودية القدرات الحركية تمعب دورًا بارزًا في حالة عدـ التكيؼ

دراسة كؿ مف ىارنت، تايرني، جيورني اءت جوبالمثؿ        
[ فقد تولى الفريؽ البحثي عقد مقاببلت شخصية لعينة 25]

الدراسة مف الوالديف والمختصيف لمعرفة الطريقة التي تـ مف 
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خبلليا تبميغيـ بتشخيص إعاقة االبف، وفيما إذا تضمف الخبر 
تصيف نوعًا مف األمؿ عف االبف، وقد اتضح اتفاؽ الوالديف والمخ

عمى أنو يجب أف يكوف الخبر إيجابي ومنطقي ويعطي الوالديف 
، كما أشار الكثير مف الوالديف بأف نقؿ الخبر ابنيـاألمؿ عف 

ليـ كاف غير ذلؾ، وقد جد الباحثوف بأنو بإمكاف المختصوف 
نقؿ الخبر بطريقة تمنح الوالديف الشعور بالراحة، وبأف ىناؾ 

طفميـ بغض النظر عف إعاقتو، مصادر لمدعـ متوفرة وبأىمية 
حيث يعتبر ىذا األسموب ىو الخطوة األولى في مراحؿ الدعـ 
المستمر لؤلشخاص ذوي اإلعاقة عمى مدى الحياة، وىذا الدعـ 
ىو أحد حقوؽ ىذه الفئات وتعتبر ىذه الدراسة جزء مف دراسة 
كبيرة تبنتيا األمـ المتحدة بيدؼ البحث عف أفضؿ الممارسات 

تبميغ التشخيص لموالديف، حيث تتبع الباحثوف مستوى الفاعمة ل
االتساؽ بيف وثيقة األمـ المتحدة لحقوؽ ذوي اإلعاقة، وبشكؿ 
خاص فيما يتعمؽ بتقديـ الخبر بأسموب إيجابي ومنطقي يبعث 
األمؿ، تضمنت الدراسة إجراءات مزدوجة مف المنيجيف الوصفي 

تـ تطبيؽ  ( مجموعة مف مجموعات الدعـ22) والكمي مع عدد
مف الوالديف، وأشارت  584مختصًا و 1588االستبياف عمى 

النتائج إلى تأييد مجموعة كبيرة مف الوالديف والمختصيف 
لمتوصيات المعروفة بخصوص أىمية نقؿ الخبر بأسموب إيجابي 
ومنطقي يبعث في الوالديف األمؿ، كذلؾ أشارت النتائج إلى أف 

صاء آراءىـ تمقوا الخبر أقؿ مف نصؼ الوالديف ممف تـ استق
بيذه الطريقة ، كذلؾ أشارت النتائج بأف المختصيف قد يواجيوف 
ضغوطًا وتخوفًا مف نقؿ الخبر بطريقة إييامية كاذبة كنتيجة 

 ].14تجنب لممسائمة القانونية ونقص التدريب ]
[ لدراسة 1] تركز اىتماـ فريؽ مف الباحثيف مف بينيـ       

توى التأثر بسماع خبر تشخيص إعاقة الخبرات الوالدية ومس
االبف بالتوحد، والذي يعتبر مف الخبرات المؤلمة لموالديف التي 
تؤثر الحقا عمى نوع الرعاية الوالدية وخطة تعميـ الطفؿ، تـ 
يرلندا الشعبية مف خبلؿ  تطبيؽ الدراسة في شماؿ إيرلندا وا 

ة مف تطبيؽ عدد مف االستبيانات لتقييـ احتياج وخبرات مجموع
طفبًل، كذلؾ بمغ  100( أبًا وأمًا لعدد 95الوالديف بمغ عددىـ )

، ( مختصاً 67فريؽ المختصيف مف مختمؼ التخصصات )
وأشارت النتائج بالتأكيد عمى اتفاؽ الوالديف والمختصيف عمى 

( إف مرحمة التشخيص والتخطيط ىي مرحمة 1عدد مف األبعاد: 
نوف لتنظيـ ىذه المرحمة قد ( إف تشريع قا2تتسـ بالتوتر الشديد: 

يأخذ وقتًا طويبًل، وأف خطط الرعاية والتعميـ ال تتضمف 
المشاركة الفعمية لموالديف: كذلؾ أشارت النتائج بأف مراجعة 
الخطط التعميمية ال تشتمؿ بالضرورة معمومات لمتدخؿ، ومف 
أبرز التوصيات التي أشار الييا الباحثوف: أىمية تفعيؿ وتطبيؽ 

فيما يتعمؽ بالمراجعة المستقبمية ألدوات التشخيص  تائجالنىذه 
 واإلجراءات المطبقة

[ دراسة 32وبالمثؿ استيدؼ الباحثاف جرانجارد وسكوؼ ]       
ردة فعؿ الوالديف خبلؿ مرحمة إببلغيـ بتشخيص إعاقة االبف 
وتأثير ىذا التشخيص عمى مرحمة تأقمميـ، وتعتبر ىذه الدراسة 

لية، حيث استخدـ الباحثاف مقاببلت شخصية مف الدراسات الطو 
( فردًا مف والدي أطفاؿ تـ 16مستفيضة مع مجموعة )

تشخيصيـ حديثًا بأنيـ يعانوف مف اإلعاقة العقمية أو الجسدية، 
% مف 50 شيرًا، 27-1وقد تراوحت أعمار األطفاؿ بيف 

 .إجمالي األطفاؿ لـ يتأكد تشخيص إعاقتيـ
[ بحثا لدراسة مراحؿ 11] لباحثيفطور فريؽ مف اكما        

القمؽ مف خبلؿ جمع معمومات عف العوامؿ والعبلقات المباشرة 
وغير المباشرة بيف صحة الطفؿ وسموكياتو وأدائو الوظيفي وبيف 
السمات الوالدية والوظائؼ األسرية والدعـ االجتماعي ومخرجات 

أسرة  468الصحة النفسية والبدنية لموالديف. تكونت العينة مف 
( مستشفى ومؤسسة معنية بتقديـ خدمات 19مف مراجعي )

األطفاؿ ذوي اإلعاقة في مقاطعة أونتاريو بكندا، وتمت 
االستعانة بالمعمومات التي تـ جمعيا في دراسات سابقة عف 
الخصائص الوالدية واألسر، ودراسة التطور النمائي لتحديد نمط 

 االستعانةت النمو الحركي الكبير لدى األطفاؿ، كذلؾ تم
باستبياف ذاتي يمكف لموالديف اإلجابة عميو، باإلضافة إلى 

 التنبؤمقاببلت شخصية، ومف أىـ نتائج ىذه الدراسة إمكانية 
ف مف بالعوامؿ المؤثرة في سبلمة الصحة النفسية والبدنية لموالدي
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ىي المشكبلت السموكية لمطفؿ، خبلؿ ثبلثة ابعاد رئيسية، و 
 .اليومية، وطبيعة الوظائؼ األسريةومتطمبات الرعاية 

[ دراستيـ بيدؼ 21وبالمثؿ صمـ كراف وفريقو البحثي ]      
معرفة األسموب الذي يفضمو الوالديف في تبميغ المختصيف ليـ 

مف آباء  فرداً  24. تضمنت العينة البنيـبالتشخيص المرضي 
وأميات أطفاؿ تـ تشخيصيـ حديثًا بحاالت متفاوتة مف التأخر 

نمائي واإلعاقات، وقد أشارت أبرز النتائج إلى وجود تسعة ال
أبعاد مألوفة و تعكس ما يتوفر في أدبيات التراث، و فيما يمي 

 :أىـ ىذه األبعاد
 إخبارىـ معًا مبكراً  -1
 .ومجاالت لـ يتـ ذكرىا مثؿ نبرة صوتية فعالة -2
 .التواصؿ الجسدي مع الطفؿ -3
غ الخبر ليس امر حتمي يمتب تشير النتائج إلى أف تداعيات -4

بؿ يمكف تفاديو، لذا يكوف مف االىمية اف يركز مف يتولى 
 .التبميغ في األسموب الذي سوؼ يستخدمو

المجموعة مف  هىذالخبلصة: وكما يتبيف مف استعراض 
الدراسات ىو توظيفيا لمنيجية البحث النوعي والذي يشيع 

التخصصات، استخدامو في الدوؿ الغربية عمى مستوى جميع 
حيث لـ تجد الباحثة أية دراسة عربية استخدمت ىذه المنيجية 
في تناوؿ موضوع تبميغ خبر التشخيص الطبي تحديدًا أو أيًا مف 
جوانبو، عمى الرغـ مف حساسيتو وأىميتو ليس بالنسبة لوالدي 
األطفاؿ ذوي التأخر النمائي في مجاؿ خدمات الرعاية والتأىيؿ 

نما عمى مستوى المؤسسات في مجاؿ التربية ال خاصة، وا 
الصحية عمى اختبلفيا، لذلؾ وجدت الباحثة نفسيا مضطرة إلى 
االستعانة بالتراث الغربي لبمورة التصور األولي حوؿ جوانب 

 .تبميغ التشخيص وتبعاتو النفسية عمى المدى القريب والبعيد
 جرااات. الطريقة واإل4

 منهج الدراسة . أ
الدراسة اختارت الباحثة الجمع بيف توظيؼ لتحقيؽ أىداؼ       

والمنيج  (Qualitative) كبًل مف المنيج الكمي اإلحصائي
حيث يتطمب  (Quantitative) النوعي التحميمي االستنباطي

الصنؼ األوؿ عمؿ التحميؿ اإلحصائي لمبيانات والمعمومات 
[ في حيف يستند الصنؼ الثاني عمى مراجعة األدبيات ذات 33]

قة المباشرة بالموضوع قيد الدراسة وأبعاده الرئيسة والثانوية العبل
الستكشاؼ وبمورة جوانب المعرفة الحالية لمموضوع وكذلؾ 
لتحديد اإلطار األولي لجمع المعمومات ومف ثـ تحميؿ النتائج 

 .وتفسيرىا وتبويبيا
 مجتمع وعينة الدراسة . ب

يمثؿ مجتمع الدراسة شريحة أميات ألطفاؿ يعانوف مف       
مستويات متباينة مف التأخر النمائي وممتحقيف بمؤسسات 
متخصصة في مدينة الرياض، والجوؼ، والباحة وىذه 

  ي:ىالمؤسسات 
بمدينة الرياض: وىي  االجتماعيةمؤسسات وزارة الشؤوف  -

لرعاية النيارية مركزي التأىيؿ الشامؿ بالممز والدرعية، ومركزي ا
 .لمفئات الخاصة بحي السفارات وعميشة

 .مراكز جمعية األطفاؿ المعاقيف بالرياض والجوؼ -
 .مركز والدة األمير فيصؿ بف فيد لمتوحد -
 .الجمعية السعودية لدعـ أسر التوحد بالرياض -
 .األكاديمية العربية لمتربية الخاصة بالرياض -
الطبيعي بمستشفى الممؾ خالد عيادتي األطفاؿ والعبلج  -

 .بالرياض
 .عيادات أىمية لخدمات العبلج الطبيعي بمدينة الجوؼ -
زيارات منزلية لبعض األميات في مدينة الرياض والجوؼ  -

 .والباحة وذلؾ بناء عمى طمبيف
 عينة الدراسة

( أمًا ممف يعاني أطفاليف مف مدى 59تضمنت العينة )        
نمائية والجسمية والحسية المتباينة في واسع مف اإلعاقات ال

مستوياتيا وحدتيا ومف بيف الممتحقيف بالمؤسسات أعبله، حيث 
تـ الحصوؿ عمى موافقتيف المبدئية لممشاركة في الدراسة مف 

ىؤالء األميات وفؽ  اختيارخبلؿ إدارات المؤسسات، حيث تـ 
بيدؼ  (Theoretical Sampling) أسموب العينة النظرية

ء بمتطمبات البحث النوعي والتي ال تستمـز التحديد المسبؽ الوفا
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نما االسترشاد بنتائج تحميؿ المعمومات التي يتـ  لعينة الدراسة، وا 
جمعيا خبلؿ كؿ مرحمة مف مراحؿ البحث لمتابعة اختيار المزيد 
مف أفراد العينة المناسبيف لبمورة فكرة أو استيضاح جانب مف 

ة، إذ تطمب األمر مف الباحثة جوانب الموضوع قيد الدراس
االستعانة بمف تمت مقابمتيف مف األميات لترشيح مف يرونو 
مبلئما لممشاركة في الدراسة، حيث استمرت عممية جمع 
المعمومات مف خبلؿ المقاببلت الشخصية المستفيضة لعدد كبير 
مف عينة الدراسة إلى حيف استيفاء درجة كافية مف المعمومات 

زمة لبناء النظرية في البحث النوعي أو ما يعرؼ والمفاىيـ البل
  Theoretical Saturationبمرحمة التشبع النظري

ومما تجدر اإلشارة اليو، أنو وعمى الرغـ مف قناعة الباحثة       
بالغريزة الوالدية لدى اآلباء ودورىـ الياـ في رعاية األبناء والذي 

عمى  اقتصرتال يقؿ أىمية وجدوى عف دور األميات فإنيا 
مقابمة عينة األميات واستثناء شريحة اآلباء الذيف يحتمؿ أنيـ 

 المختصوف بالتشخيص المرضي كانوا متواجديف لحظة تبميغ
 :لبلبف، وفيما يمي مبررات الباحثة ليذا اإلجراء

التي تـ  -مجاراة األعراؼ االجتماعية في المؤسسات  . أ
إذ تدعـ مثؿ ىذه  - الحصوؿ عمى إذف لتطبيؽ الدراسة فييا

 .األعراؼ فرصة مقابمة األميات بدرجة أكبر مف مقابمة اآلباء
اليـ خبلؿ فترة الدواـ الرسمي في انشغاؿ اآلباء بأعم . ب

المؤسسات، وىي الفترة التي تـ خبلليا عقد المقاببلت الشخصية 
% 88لؤلميات، حيث بمغت نسبة األميات غير الموظفات 

 .% مف اآلباء غير الموظفيف1 مقارنة بنسبة
االقتصار عمى األميات يحقؽ أىداؼ الدراسة دونما أية  . ج

 .وتعميمياتأثير عمى تفسير نتائجيا 
خصائص عينة األميات وفؽ المتغيرات  1ويوضح الجدوؿ رقـ 

 :الرئيسية لمدراسة

 1جدول 
 خصائص عينة األمهات وفق المتغيرات الرئيسية لمدراسة

 النسب المئوية لكل متغيريرات الدراسة و متغ
المستوى 
 الدراسي

النسبة 
 المئوية

ترتيب 
 األبن

النسبة 
 المئوية

طبيعة 
 التأخر

النسبة 
 المئوية

عدد األبناا 
 بدون اعاقة

النسبة 
 المئوية

جنس 
 االبن

النسبة 
 المئوية

وجود اكثر من 
 ابن

النسبة 
 المئوية

 % 7 نعـ % 38 ابنة % 24 ال أحد  % 38  ذىني  % 24 األوؿ % 14 غير متعمـ
 % 93 ال  % 62 ابف % 9 واحد % 32 توحد % 21 الثاني % 12 ابتدائي
 __ __ __ __ % 9 اثنيف % 11 سمعي % 16 الثالث % 17 متوسط
 __  __  __  __  % 34 ثبلثة % 10 تعدد  % 19 الرابع % 19 ثانوي

 __ __ __ __ % 7 اربعة % 3 جسدي % 5 الخامس % 38 جامعي 
 __  __  __  __  % 0 خمسة % 3 بصري % 4 السادس % 0 ماجستير
 __ __ __ __ % 5 ستة  __ __ % 1 السابع % 0 دكتوراه
 __  __  __  __  % 3 سبعو __  __  % 3 الثامف __ __
 __ __ __ __ % 3 ثمانية __ __ % 3 التاسع   __  __ 

 __  __  __  __  % 1 تسعة __ __ % 3 العاشر __ __
 ج. أداة الدراسة

جراءات ومراحؿ فيما يمي        وصفًا تفصيميًا ألداة الدراسة وا 
 :بناؤىا وتطبيقيا

تولت الباحثة تصميـ استبياف لجمع المعمومات الديموغرافية 
لمعينة، و قد تـ التحقؽ مف مستويات الصدؽ والثبات مف خبلؿ 

 :المعايير التالية

أوال: صدؽ المحكميف: إذ تـ عرض المسودة األولية  -
( مف أعضاء ىيئة التدريس برتبة أستاذ 8) عمى عدد لبلستبياف

مساعد ومشارؾ ومف المتخصصيف في العمـو اإلنسانية والتربية 
وعمـ النفس والتربية الخاصة ورياض األطفاؿ وعمـ االجتماع 
 والخدمة االجتماعية، ىذا وقد بمغت نسبة اتفاؽ المحكميف إلى

ولية %، وذلؾ بيدؼ التأكد مف درجة شمولية البيانات األ94
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المستيدؼ جمعيا واألسئمة المقترحة ومدى مبلئمتيا لموفاء 
بمتطمبات منيجية البحث ثنائي التصميـ )النوعي والكمي(، وفي 
ضوء توصيات ىؤالء المحكميف، تـ األخذ بجميع المبلحظات 

 .والتعديبلت المناسبة
ثانيًا: الدراسة االستطبلعية: بعد األخذ بتوجييات المحكميف  -

االستبياف في صورتو النيائية، تـ تجربة تطبيقو عمى واخراج 
( مف 12عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة بمغ عددىف )

األميات، بيدؼ التحقؽ مف وضوح األسئمة المقترحة وسيولة 
فيميا نظرًا لحداثة خبرتيف بالمشاركة في البحث العممي ومثؿ 

 .ىذه المقاببلت المستفيضة
بياف لجمع نوعيف مف البيانات الكمية تـ صياغة بنود االست  -

 :والنوعية عمى النحو التالي
أ. البيانات الكمية: وتمثؿ المعمومات الشخصية ألىـ خصائص 
األسرة والطفؿ ذي التأخر النمائي، مثؿ مستوى تعميـ الوالديف 
وعمميما، جنس الطفؿ، نوع اإلعاقة، عمر االبف عند معرفة 

جود أكثر مف ابف باحتياج التشخيص، ترتيبو بيف أخوتو، و 
خاص في األسرة وعددىـ وخبلفو، حيث تـ التحميؿ اإلحصائي 
الكمي ليذه المجموعة مف البيانات ومف ثـ استنباط عبلقتيا مع 

 .المجموعة الثانية مف البيانات النوعية
ب. البيانات النوعية: وتمثؿ خبرات األميات ومشاعرىف عند 

تيف تجاه األسموب المناسب تبميغيف بتشخيص االبف واقتراحا
لمتبميغ، حيث تـ الحصوؿ عمى ىذا النوع مف البيانات مف خبلؿ 

 :إجابة األميات عمى األسئمة المقالية الثبلثة وىي
ماىي العبارة التي استخدميا المختص عند تبميغؾ  -1س 

  بالتشخيص المرضي لبلبف؟
ماىي ردة فعمؾ خبلؿ لحظة تبميغؾ بالتشخيص  -2 س

  لبلبف؟المرضي 
ما ىو األسموب الذي تتمنيف بأنو تـ بموجبو تبميغؾ  -3 س

 بالتشخيص المرضي لبلبف؟
 د. إجرااات الدراسة

استغرؽ استكماؿ المقاببلت الشخصية مع األميات مدة      
ىػ إلى تاريخ 1430خ األوؿ مف ذو القعدة ( شيرًا مف تاري15)

زات عيدي ىػ، بما في ذلؾ أياـ إجا1432 الثبلثوف مف محـر
الفطر واألضحى ونصؼ العاـ، وفيما يمي توضيحًا تفصيميًا 

 .لئلجراءات التي تـ بموجبيا استكماؿ مراحؿ استكماؿ الدراسة
تولت الباحثة اختيار عدد ثبلث مف خريجات مرحمة  -

الماجستير تخصص "اإلعاقة العقمية" بقسـ التربية الخاصة / 
بمياـ "مساعد باحث"، وقد تـ بجامعة الممؾ سعود، وذلؾ لمقياـ 

ترشيح ىذه المجموعة في ضوء عدد مف المعايير مثؿ التميز 
األكاديمي، والخبرة الميدانية في التدريس أو العمؿ اإلداري، 
باإلضافة إلى مستوى الحماس والدافعية والجدية لتنمية الميارات 
البحثية، ونظرًا لنقص خبرات ىذه المجموعة في مجاؿ التعامؿ 

مباشر مع األميات، لذا تضمف البرنامج التدريبي ليف ال
جراء 1المواضيع التالية:  ( أساليب بناء العبلقة المينية وا 

( منيجية تدويف المبلحظات 2المقاببلت الشخصية; 
( استراتيجيات التحميؿ النوعي لئلجابات وربطيا 3واإلجراءات; 

وفر مف بخبرات المقابمة وما يتـ تدوينو مف مبلحظات وما يت
 .مستندات

تمت مخاطبة المؤسسات المرشحة لمتطبيؽ رسميًا والتي سبؽ  -
ذكرىا أعبله، بيدؼ الحصوؿ عمى الموافقة عمى تحمؿ الباحثة 
وفريؽ المساعدات مسؤولية عقد المقاببلت الشخصية مع 
األميات، حيث استغرؽ الحصوؿ عمى الموافقة لمتطبيؽ وقتًا 

لمؤسسات اإليوائية عمى اقتصار طويبًل، إذا اشترطت موافقة ا
التطبيؽ خبلؿ األوقات واألياـ المخصصة لمزيارات األسرية 
)مساء األحد، طواؿ يـو الخميس( في حيف نصت موافقة 
المؤسسات النيارية التدريبية عمى التطبيؽ خبلؿ أياـ األنشطة 
الدورية التي يعقدىا كؿ مركز ومؤسسة، مما أسيـ في إطالة مدة 

 .ف الجدوؿ الزمني المقترحالتطبيؽ ع
في ضوء ىذه الموافقة، تولى الفريؽ البحثي الشروع في عقد - 

مقاببلت شخصية رسمية مطولة لكؿ أـ عمى حدة، وفي الكثير 
مف الحاالت كما سبؽ التنويو إليو، أبدت األميات رغبة في 
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التوسع في اإلجابات مف خبلؿ أما تحديد موعد لمقابمة الحقة أو 
لياتؼ أو كبلىما معًا، ىذا وقد تضمنت ىذه مف خبلؿ ا

المقاببلت تعبئة البيانات الديموغرافية في أداة الدراسة، بما في 
           ذلؾ طرح األسئمة المقالية المفتوحة لمتعرؼ عمى

 فػػػػػػػػػػخبرات األميات عند تبميغيف بتشخيص أبنائيف ووجية نظرى
 .ؼفي األسموب الذي استخدـ في ذلؾ الموق 
تـ خبلؿ المرحمة األولية لممقاببلت الشخصية تسجيؿ إجابات  -

مجموعة صغيرة جدًا مف األميات ممف أبديف موافقتيف عمى 
التسجيؿ الصوتي باستخداـ جياز التسجيؿ والمواتي لـ تتجاوز 

( أمًا، أما الغالبية 59% مف إجمالي العينة وعددىف )4 نسبتيف
نعًا حياؿ التسجيؿ الصوتي العظمى مف األميات ممف أبديف تم

إلجاباتيف، فقد تعذر التدويف الحرفي لجميع إجاباتيف ومراعاة 
أخذ مبلحظات مختصرة عما يتـ مبلحظتو مف مشاعر 

 .وانفعاالت احتراما لرغبتيف
 :جمع المعمومات

تستند عممية جمع المعمومات في البحث النوعي عمى       
وع طي الدراسة مف خبلؿ العمؿ الميداني التطبيقي لبيئة الموض

جراء المقاببلت الشخصية  مراجعة المستندات والوثائؽ وا 
والمبلحظة المباشرة، لذا تبنت الباحثة تصميـ استبياف لجمع 
البيانات الديموغرافية باإلضافة إلى عدد ثبلثة مف األسئمة 
الرئيسة التي تـ االستعانة بيا لجمع المعمومات النوعية، إذ تـ 

ىذه األسئمة بمرونة تامة إلتاحة الفرصة لعينة التعامؿ مع 
بداء الرأي  .الدراسة لمتعبير وا 

 :تحميؿ المعمومات
استمـز توظيؼ منيجية البحث النوعي في ىذه الدراسة        

تزامف عممية جمع المعمومات وتحميميا، فخبلؿ عممية جمع 
المعمومات، تظير الحاجة الستكماؿ جمع المزيد منيا بيدؼ 

أبعاد أو محاور اإلطار النظري التي قد ال تكوف عمى  بمورة
درجة مف الوضوح التاـ في المراحؿ االولية، ومف ثـ تحميميا 
واستنباط العبلقات أو القواسـ المشتركة فيما بينيا، عميو وبعد 
كؿ مقابمة، تولت الباحثة بمساعدة الفريؽ تفريغ البيانات وتحميميا 

لمحاور وترميزىا، وقد أشارت بشكؿ مبدئي بغية تصنيؼ أىـ ا
[ إلى أف مثؿ ىذا التحميؿ األولي لممعمومات يحقؽ 33األحمدي ]

 :األىداؼ التالية
التحقؽ مف الصدؽ والثبات مف خبلؿ مقارنة المعمومات  -

 ث ػػػػػػػػػػػالمستمدة مف عدة مصادر ضمف ما يعرؼ في منيجية البح
  (Triangulation) النوعي بػػمفيوـ

التعديبلت البلزمة عمى أسئمة المقاببلت الشخصية بما تحديد  -
 .يكفؿ الحصوؿ عمى معمومات أوضح

اختيار المزيد مف المبحوثيف مف أفراد العينة وفؽ المعمومات  -
 .التي يتـ جمعيا

[ أف التحميؿ النيائي يسيـ 33كذلؾ أوضحت األحمدي ]      
عبلقات فيما في تحديد المفاىيـ وتفسيرىا وتطويرىا واستنباط ال

بينيا، ومف ثـ تصنيفيا إلى فئات وتحميؿ خواصيا ومحاورىا 
والقياـ بالمقارنة النوعية بيدؼ بمورة ىذه المفاىيـ والخروج 
بالصيغة النيائية ليا، وذلؾ مف شأنو تحويؿ المعمومات الخاـ 
التي تـ جمعيا مف المواقؼ الواقعية إلى مفاىيـ وأفكار مجردة 

ميز بو الباحث مف ميارة ووضوح في الرؤية استنادا عمى ما يت
 Theoretical) والبصيرة والتي تعرؼ بالحساسية النظرية

Sensitivity) أي القدرة عمى حذؼ المعمومات غير المرتبطة ،
 واستخبلص معنى لممعمومة في ضوء اعتبارات نظرية

(Conceptual) وغير محسوسة (Concrete)  حيث تتولد ىذه
احث مف خبلؿ عدد مف العوامؿ: مثؿ الخبرة الحساسية لدى الب

واالحتكاؾ المباشر بالواقع الميداني لموضوع الدراسة، ىذا 
باإلضافة إلى القدرة التحميمية لدى الباحث وسعة اطبلعو عمى 
التراث األدبي ذي العبلقة، كذلؾ ييدؼ التحميؿ عمى مستوى 

الميداني  جميع مراحؿ الدراسة بناء النظرية المستنبطة مف الواقع
دخاؿ ما قد يمـز مف تعديبلت، وىذا وقد تـ  والتحقؽ منيا وا 
تبويب وترميز النصوص الحرفية إلجابات األميات بيدؼ 
االستشياد بيا خبلؿ مرحمة التحميؿ، وقد تمت االستعاضة 

 .باألسماء الفعمية لؤلميات بكنيات مستعارة احتراما لمخصوصية
 نتائج ومناقشتها. ال5
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جمعت الباحثة بيف األسموب الكمي والكيفي في تصميـ       
الدراسة الحالية، فيما يمي نتائج تحميؿ ىذيف النوعيف مف 

 :البيانات
أوال: تبيف مف التحميؿ اإلحصائي لمبيانات الديموغرافية لؤلميات 

% مف العينة تمقيف تشخيص االبف مف خبلؿ 80 أف ما نسبتو
أخر النمائي التي تنجـ مف الطبيب وذلؾ بالنسبة لحاالت الت

حاالت والدة متعسرة أو غيرىا مما تتضح مظاىره مبكرًا مثؿ 

حاالت اإلعاقة الجسدية ومتبلزمة داوف وخبلفو، في حيف 
وصمت نسبة بقية المختصيف في المجاؿ الطبي ممف كاف ليـ 
مساىمة في مسؤولية التبميغ مثؿ الممرضات وأخصائي العبلج 

 %، أما نسبة المعمميف فقد بمغت14 نسبتو الطبيعي والوظيفي ما
%، وذلؾ بالنسبة لمحاالت التي تعاني مف تأخر نمائي غير 3

واضح المظاىر مثؿ حاالت التوحد واإلعاقة الذىنية واضطرابات 
 (.2النطؽ وصعوبات التعمـ، كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )

 2 جدول
 المختصين الذين تولوا تبميغ التشخيصتوزيع 

 النسبة المئوية نوع التخصص
 %80 طبيب
 %14 اخصائي
 %3 معمـ
 %3 آخروف

ويعتبر تحديد مصدر تبميغ التشخيص مف أبرز الجوانب       
التي تتميز بيا الدراسة الحالية والتي لـ تتطرؽ لمعرفتو أي مف 

التي تمت مراجعتيا، حيث تعتقد الباحثة بأىمية معرفة الدراسات 
شريحة المختصيف الذيف يتحمموف ىذه المسؤولية عمى أرض 
الواقع، بما يدعـ توجيو االىتماـ العممي لبلحتياجات التدريبية 
ليـ وتعريفيـ بدورىـ لمتدخؿ المبكر في التخفيؼ مف تبعات تمقي 

 ا ػػػػػػػات تقبميمػػػػػف واستراتيجيػػػػلديات الواػػػػص عمى نفسيػػػػػخبر التشخي

 .وتكيفيما لرعاية االبف
( وجية نظر األميات في 3كذلؾ يوضح الجدوؿ )     

األسموب الذي استخدمو المختصوف في تبميغيف، فقد تراوحت 
 %،62 األسموب مؤلـ جدا ومؤلـ ما بيف اعتبرفنسبة مف 

برف % مف األميات، في حيف تراوحت نسبة مف اعت25
  %.5% و8األسموب مناسبًا جدًا ومناسب بيف 

 3جدول 
 وجهة نظر األمهات في أسموب تبميغهن بالتشخيص

 النسبة المئوية مستوى اسموب التبميغ
 % 5 مناسب 

 % 8 مناسب جدا
 % 25 مؤلـ 
 % 62 مؤلـ جدا

(، الواقع 3( و)2وتعكس كبل النتيجتيف في الجدوؿ )      
الميداني لمدور األساسي الذي يتحممو غالبية المختصيف في 
المجاؿ الطبي في مجاؿ مسؤولية تبميغ التشخيص، ومستوى 
التأثر النفسي وانفعاالت األميات تجاه األسموب غير المنيجي 

بناء، الذي استخدمو المختصوف في تبميغيف بتشخيص حالة األ
الء المختصيف بيذا التأثير المؤلـ عمى األميات ؤ ىوعدـ وعي 

قبؿ  - بغير قصد نتيجة افتقار برامج تأىيؿ وتدريب المختصيف

لمثؿ ىذه الميارات واستراتيجيات التعامؿ مع  - وأثناء الخدمة
جوانب ىذا الموقؼ، حيث لـ تتجاوز نسبة مف اعتبرف األسموب 

ي شجع الباحثة عمى تضميف %. األمر الذ5 مناسبًا عف
توصيات ىذه الدراسة اقتراح تأسيس نظاـ وطني لمسؤولية تبميغ 
التشخيص وتضمينيا المناىج التدريبية والتأىيمية عمى مستوى 
مختمؼ التخصصات ذات العبلقة بيذه المسؤولية، وذلؾ بيدؼ 
إقرارىا كخدمة أساسية ضمف سمسمة الخدمات التي يحتاجيا 
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والوالديف عمى وجو الخصوص، كما أف تفعيؿ المرضى إجماال 
ىذا النظاـ مف شأنو إلزامية تقيد المختصيف بالمنيجية العممية 
حياؿ ىذه المسؤولية وضماف المحاسبية لتفعيميا، كونيا تفعيؿ 
مباشر لمفيـو التدخؿ المبكر حياؿ التخفيؼ مف تداعيات تبميغ 

تقبؿ حالة االبف التشخيص عمى الوالديف واتجاىيما مستقببًل نحو 
ومف ثـ الوفاء بمتطمبات الرعاية المتخصصة التي تفرضيا 

 .حالتو
أما فيما يتعمؽ بعمر االبف عند تمقي األميات خبر       

 -% 27 ( أف ما نسبتو4تشخيص االبف، فيوضح الجدوؿ رقـ )

% منيف تمقيف التشخيص لحظة الوالدة أو بعدىا بأياـ مف 7
أو تكوف مظاىر التأخر ممموسة  حاالت الوالدات المتعسرة

لمعياف، كذلؾ تراوحت نسبة األميات المواتي تمقيف التشخيص 
 -9) أشير وسنة 6عندما تراوحت أعمار ابنائيف ما بيف 

% تمقيف التشخيص عندما تجاوزت أعمار 26 %( ونسبة16
سنة، في حيف لـ تتجاوز نسبة مف تـ  17سنة إلى  2أبنائيـ 

 .% مف إجمالي العينة4 فتبميغيف خبلؿ الحمؿ ع

 4جدول 
 عمر االبن عند تمقي الوالدين خبر التشخيص

 النسبة المئوية  االبنعمر 
 %54 ثناء الحمؿأ 

 % 27 عند الوالدة
 % 7 بعد الوالدة بأياـ

 % 9 بعد الوالدة بستة أشير
 % 16 سنة
 % 11 سنتاف

 % 26 فوؽ سنتيف
في ضوء مثؿ ىذه النتائج الكمية، تبرز أىمية قضية تبميغ      

التشخيص وحساسيتيا وتشابؾ جوانبيا، باعتبار موقؼ 
التشخيص ىو أوؿ موقؼ يجمع بيف الوالديف والمختصيف 
ويتبمور خبللو التفاعؿ وتكويف العبلقة المينية بينيما، وما قد 

 - إيجابية أو سمبية -مف انفعاالت وتصرفات يظير خبللو 
العبلقة مستقببًل، فعمى  هىذسيكوف لو دوره ببل شؾ عمى مسيرة 

سبيؿ المثاؿ، توفر الكفايات والميارات المينية لدى المختصيف 
المعتمدة  االستراتيجياتوبشكؿ خاص فيما يتعمؽ بتوظيؼ 

لمتبميغ سوؼ يدعـ ىذه العبلقة ويكفؿ استمراريتيا واألىـ أنو 
سيضاعؼ مف دافعية الوالديف لتقبؿ حالة االبف ويحسف 

لرعايتو عمى المدى الطويؿ، وذلؾ في حد ذاتو خطوة  يمااتجاىتا
رئيسة في التدخؿ المبكر والتخفيؼ مف اآلثار النفسية لصدمة 

 .تمقي التشخيص عمى الوالديف
ثانيا: في ضوء نتائج التحميؿ النوعي المقارف إلجابات عينة 
الدراسة والتي تعكس في مجموعيا جوانب مرتبطة بمشاعر 

األميات وانفعاالتيف تجاه االستراتيجيات أو الطريقة التي 
استخدميا المختصوف عند تبميغيف بتشخيص االبف، واألىـ 

يث اتسمت غالبية التأثير النفسي طويؿ المدى ليذه األساليب، ح
إجابات األميات باإلسياب واإليجاز المقتضب مع الغالبية 
العظمى، ىذا باإلضافة إلى تداخؿ مشاعر األميات وشمولية 
اإلجابة الواحدة عمى أكثر مف مغزى ومضموف، مما شكؿ 
صعوبة لمباحثة في تصنيؼ اإلجابات وترميزىا تبعًا لممحاور 

اطيا وعددىا أربعة محاور وىي: الرئيسة والفرعية التي تـ استنب
العقيدة والعبلقة بالخالؽ، خبرات مؤلمة غير قابمة لمنسياف، 

 .الممارسات غير المينية، األمنيات والطموحات
 :االوؿ: العقيدة والعبلقة بالخالؽ المحور
أشار تحميؿ إجابات األميات إلى ما يفيد رؤيتيف لمشكمة       

الخالؽ عمى مدى االستسبلـ أو أبنائيف كاختبار أو امتحاف مف 
الصبر والرضى بقضائو وقدرتو، كذلؾ تضمنت إجاباتيف وجود 
درجة كبيرة مف الخمط بيف ىذا التقبؿ والرضا بقضاء اهلل وبيف 
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الحاجة الطبيعية الماسة لمنفس البشرية لمتنفيس االنفعالي 
والتعبير عما يختمج صدورىف مف ألـ وأسى لقاء معرفتيف 

جية نظرىف حياؿ األسموب الذي استخدمو بالتشخيص وو 
المختصوف في تبميغيف بو، ىذا باإلضافة إلى تخوفيف الخاطئ 

 .مف أف يكوف التنفيس االنفعالي نوع مف السخط وعدـ الرضا
 في حيف أتاح الخالؽ لمبشر حؽ التعبير والتنفيس عف المشاعر  

ورد لعممو سبحانو وتعالى بما يختمج النفس مف ضيؽ وكدر، فقد 
في محكـ كتابو مقولة سيدنا يعقوب عندما أبمغو ابناؤه بوفاة 

ـْ  " النبي يوسؼ عميو السبلـ، قاؿ تعالى أخوىـ َلْت َلُك َقاَؿ َبْؿ َسوَّ
ـْ َجِميًعا ِإنَُّو ُىَو  ـْ َأْمًرا َفَصْبٌر َجِميٌؿ َعَسى المَُّو َأف َيْأِتَيِني ِبِي َأنُفُسُك

 ، ـُ ـُ اْلَحِكي ْت اْلَعِمي ـْ َوَقاَؿ َيا َأَسَفى َعَمى ُيوُسَؼ َواْبَيضَّ َوَتَولَّى َعْنُي
، َقاُلوْا َتالمَّو َتْفَتُأ َتْذُكُر ُيوُسَؼ َحتَّى  َعْيَناُه ِمَف اْلُحْزِف َفُيَو َكِظيـٌ
َتُكوَف َحَرًضا َأْو َتُكوَف ِمَف اْلَياِلِكيَف، َقاَؿ ِإنََّما َأْشُكو َبثِّي َوُحْزِني 

ـُ ِمَف المَِّو َما اَل َتْعَمُموَف )يوسؼ إلى المَّ  ويتمثؿ  (.86-83ِو َوَأْعَم
ىذا الصراع والخمط بيف ىذه في تعميؽ المجموعة التالية مف 

 :األميات
ىذه إرادة اهلل وما لنا حيمة سوى إال نتقبؿ )اهلل ال يعاقبنا(... "

وندرب أنفسنا قدر استطاعتنا قدر ما نقدر... عمشاف نربي ىذا 
 (..... " )أـ مشاريولدال

عطية اهلل..... وامتحاف مف عنده وأشارت أـ سمطاف قائمة: " 
ف شاء اهلل  عمى صبرنا وتحممنا...... وحنا مأجوريف وا 
بيساعدنا.... وىذا ما لو عبلقة بالطريقة الشينة المي خبرنا فييا 
الدكتور..... اهلل يسامحو وبس......... ودي أسأؿ الشيخ 

يـو إني صحت وقمت ليش ياربي أنا ويش  بيكوف عمي إثـ
  " سويت غمط

ف شاء صابريف..... ويش نقدر  ابتبلءىذا “ مف رب العالميف وا 
 ()أـ نورة .(نسوي غير كده.. ونعـ باهلل

مكتوب...... ما تنيدت أـ مساعد وكأنيا تحاوؿ إخفاء حزنيا " 
ننكر.. وال يجوز نعترض..... اهلل يسامحنا وال يعاقبنا 

نا.... صحيح إنو ضاقت صدورنا أوؿ ما درينا..... لكف بذنوب
 "المي يكتب اهلل ىو المي يصير

 :الثاني: خبرات مؤلمة غير قابمة لمنسياف المحور
 االجتياداتحيث تولدت ىذه الخبرات لدى األميات نتيجة       

الشخصية والسموكيات غير المينية لمغالبية العظمى لممختصيف 
كما سبؽ توضيحو في وصؼ  -الذيف تولوا تبميغيف بالتشخيص 

إذ تعكس ىذه الممارسات تدني المستوى المعرفي لمعظـ  -العينة
المختصيف حوؿ حساسية الموقؼ وانعكاساتو المتعددة عمى 

د، وبالتالي افتقارىـ نفسية الوالديف عمى المدى القريب والبعي
لمميارات واالستراتيجيات العممية المفترض التمشي بموجبيا في 

 :ىذا الموقؼ، فمف ىذه الممارسات
استخداـ المصطمحات المتخصصة: حيث يمثؿ استخداـ  أ.

المختصيف لممصطمحات والمفاىيـ المتخصصة مف بيف 
ميات، الممارسات التي تسببت في بمورة الخبرات المؤلمة لدى األ

حتاج تفسير، فقد عبر ما وتعتبر ىذه المصطمحات طبلسـ وت
% مف األميات عف استياؤىف لمعبارات الطبية المعقدة 90نسبتو 

التي استخدميا المختصيف في وصؼ طبيعة التشخيص، 
والبلتي يجيمنيا أصبل، باإلضافة إلى ميؿ غالبية المختصيف 

تركيز عمى إلى عدـ شرح المصطمحات أو شرحيا مف خبلؿ ال
جوانب القصور، فحساسية الموقؼ قد تسيـ في تعقيد وتزايد 
صعوبة استيعاب األميات لحظة تمقي التشخيص، ومف األمثمة 

 :في ىذا الصدد ما ورد عمى لساف مجموعة مف األميات
)أـ  "لو حكمتو..... ابنؾ داوف سندرـو ىز الدكتور رأسو... ربنا"

 .(بدر
كنا في عيادة التخاطب ألتفت يا " أما أـ نورة فقد عبرت بقول

الدكتور بعينو عمينا أنا وزوجي وقاؿ بنتكـ عندىا مشاكؿ 
... كذه بدوف واالنتباهوصعوبات كثيرة في الكبلـ والتركيز 

  " مقدمات
البنت منغولية.. يعني ما تفيـ وراح تتأخر في الكبلـ وكماف "

 (." )أـ سارةالمشي وعدد اثنيف مف الثقوب في القمب
 % وال100كؿ المي أتذكر أف الدكتور قالو... ابنؾ عنده توحد " 

 .(" )أـ إبراىيـزاد كممة غيرىا
 تعرفوف إف بنتكـ عندىا أما ما سمعتو أـ جواىر مف المختص "  
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إعاقة جسدية بسيطة ويمكف ما تمشي بسرعة ويكوف عندىا بطء 
 ."في التفكير

 (.)أـ مازف %"100عند ابنؾ توحد "
األخصائية إيش تتوقعي عند ابنؾ؟..... قمت تأخر... سألتني "

 (.)أـ عبيد قالت: الال عنده تخمؼ عقمي
 واهلل ما  -قالت الطبيبة "مقاسات رأس ابنؾ كذا وكذا سـ....... "

فيمت مقصدىا  يعني عنده استسقاء... انا ما - أتذكر بالضبط
 .(سعد)أـ  ".. بديت أستوعبوبعد ىذه السنوات مع ولدي ..أبداً 

 (.)أـ عمي "ابنؾ معاؽ سمعيا يعني ما يقدر يسمع ابدا"
" )أـ ابنؾ لديو نشاط زائد وتشتت انتباه وما لو إال األدوية"

 .(محمد
أتذكر الدكتور وجو كبلمو لي انا وزوجي ولدكـ عنده مشكمة في "

" )أـ خبليا المخ، وراح يكوف عند تعقيدات ومضاعفات كثيرة
 (.صالح

بنتكـ تعاني مف مشاكؿ كثيرة في المخ.... الـز قاؿ الدكتور " 
 (." )أـ شيخة تكونوا صبوريف واهلل يساعدكـ

ب. استخداـ العبارات السمبية والمبيمة: لـ تتجاوز نسبة 
األميات المواتي أشدف باستحسانيف لممعمومات التي قدميا 
المختصيف وكانت مباشرة وواضحة وتضمنت اإلشادة عف 

% مف إجمالي عينة 8لدى االبف عف الخصائص اإليجابية 
إجابات بقية األميات أصنافًا  اكتنفتالدراسة، في حيف 

ومستويات مف مشاعر األلـ والغضب واالمتعاض مف معظـ 
العبارات السمبية والمبيمة التي استخدميا المختصيف في توضيح 

بمستقبؿ االبف، ومع أف البعض مف  والتنبؤطبيعة التشخيص 
انت صحيحة في مضمونيا إال إنيا كانت سمبية ىذه العبارات ك

في صياغتيا، كذلؾ أاتسمت مجموعة أخرى مف عبارات 
المختصيف بالعمومية وخموىا مف المعنى وعدـ مطابقتيا لمواقع 
وخروجيا عف حدود مسؤولية الوالديف، ومف أمثمة ىذه العبارات 

 :ما ذكرتو المجموعة التالية مف األميات
ف أتذكر لحظة الصدمة والكبلـ المي قالو ما تصدقيني... لم"

عمى ولدؾ... سألتو ويش تقصد؟.... ما  X الدكتور قاؿ: حطي

؟.. تقدري تتصوريف أف دكتور يقوؿ مثؿ ىذا  Xفيمت ويش
 (." )أـ ندىالكبلـ

 قدرا أم ..سامحينيوصفت مشاعرىا قائمة: "  اما أـ أحمد فقد
أنا دائما أضغط وأتحامؿ عمى نفسي عمشاف  أجاوب عمى سؤالؾ

وكيؼ رمى أنسى وما أبغى أتذكر كبلـ الدكتور اهلل يسامحو 
 .".. كؿ المي اقوؿ إنو كبلـ شيف ومؤلـالكممات الغريبة عمي

ولدؾ عنده إعاقة وال نعمـ مدى تأثيرىا عميو في المستقبؿ... "
 (.)أـ مساعد واألمؿ بيد اهلل في شفائو

ليو  الدكتورة عمى رأس السرير وسألتني... وقفت بدوف مقدمات."
 (.)أـ عبد الممؾ رحتي تشوفيف ابنؾ وال عشانو مو طبيعي؟ ما

ابنكـ ضمف مظمة التوحد ابحثوا لو عف مدرسة لمتدخؿ المبكر 
 (.. )أـ فيصؿواحرصوا عمى دمج الطفؿ مع العادييف

   " ابنؾ معاؽ ولف يعيش طويبل سوؼ يموت خبلؿ األربعيف"
 (.)أـ ماجد

 (." )أـ خالد في مخ " الطبيبة ىندية انتي جيب بيبي ما"
  ” راح يكوف طبيعي مثؿ باقي األطفاؿ ولدكـ عنده إعاقة وما“

 (.)أـ سميماف
حتى نعرؼ السبب أو األسباب... أنصحكـ بعدـ االنجاب مرة "

 (.... " )أـ عمرأخرى الف ابنكما معاؽ
 (." )أـ مشعؿيو إعاقةتحممي يأختي... أنتي حامؿ بطفؿ ف"
تمشي بسرعو  تعرفوف إف بنتكـ عندىا إعاقة بسيطة ويمكف ما"

 (." )أـ مياويكوف عندىا بطء في التفكير
تمتـ الدكتور بأصوات خافتة لثواني لدرجة إني بديت أصيح... "

وأبونا يناظر في وجو الدكتور قبؿ ما يبدأ يتكمـ... بعديف نطؽ 
مادريتو عند بنتكـ مف فئة وقاؿ... وهلل في خمقو شؤوف 

 (.)أـ أمؿ المنغولييف
 ألنيا.. قمت ال إخوانياشفتي بنتؾ تحسينيا زي  :قاؿ الطبيب"

.. عندنا .قمت إيو واهلل .تعرفييـ.. آنترخوة وشكميا منغولية قاؿ 
 (.)أـ الينوؼ في العائمة مف قبؿ

ج. الممارسات غير المينية: وبالمثؿ أدى تدني مستوى وعي 
ف واجتياداتيـ الشخصية بعيدًا عف التخطيط العممي، المختصي



4112015
 

337 

في التسبب غير المتعمد باأللـ النفسي لؤلميات، فقد وصفت 
مجموعة مف األميات المختص الذي نقؿ ليـ التشخيص ليـ 
بأنو سمبي جدًا... صعب الوصوؿ... ليس مف السيؿ إرضاءه 

لمعبارات  انتقادىفأو تبادؿ الحديث معو، حيث لـ يقتصر 
الشفيية، بؿ شمؿ جميع ممارسات المختصيف خبلؿ موقؼ 
تبميغ التشخيص بما في ذلؾ اإليماءات ولغة الجسد، مثؿ سرعة 
الكبلـ وتكرار تفحص محتويات الممؼ الطبي لمطفؿ ووقوفيـ 
قريبًا مف باب الغرفة التي تمت بيا جمسة التبميغ والتي غالبًا ما 

في المستشفى، حيث  كانت عيادة الطبيب أو غرفة تنويـ األـ
تعكس مثؿ ىذه الممارسات غياب التنسيؽ والتسرع في 
التشخيص قبؿ استكماؿ الفحوصات المخبرية التي يمكف في 
ضوئيا تزويد الوالديف بالوصؼ الدقيؽ لمتشخيص واقتراح 
الخدمة المناسبة، ومف أمثمة استياء األميات عمى ىذه 

 :الممارسات
مة في الخبليا الدماغية وىذا ابنؾ عنده مشك :قاؿ الدكتور" 

يستطيع أي دكتور معرفة نوع االعاقات ىناؾ أكثر  مشكمة ال
مف إعاقة مزدوجة فعميؾ بالصبر وىذي مشكمة مف الوالدة... 
الميـ كميا كانت فترة مواعيد بمواعيد وتأكدنا مف المرض... 
أقصد اإلعاقة مف خبلؿ السفر ومراجعة مستشفيات متقدمة 

 (.)أـ مشاري "والحمد هللخارج المممكة 
 تبلقواوكأنو مستعجؿ... ولدكـ عند تأخر وحا  :الدكتورقاؿ " 

" )أـ عبد  الكبلـ بالتفصيؿ في التقرير المي راح نكتبو عنو
 (.اإللو

كنا في العيادة والدكتور يقمب في أوراؽ الممؼ... وحنا ساكتيف "
عند ولدكـ نتفرج عميو أيش راح يقوؿ... " يبدو واهلل أعمـ بيكوف 

 (." )أـ إبراىيـتوحد
 "احتماؿ يكوف عند ابنؾ إعاقة... تصوري كده بدوف تشخيص"

 (.)أـ أحمد
     "والتركيز كماف االنتباهيوجد صعوبة في النطؽ وتشتت في "

 (.)أـ نورة

عقميا ويمكف البنية عندىا متبلزمة داوف وىذا يعني إنيا معاقة "
 (.أسماء" )أـ عمـأما تعيش كثير واهلل 

. بس .... مداـ بيبي حموه كتير. بعد الوالدة المتعسرة مباشرة"
 (.)أـ منيرة مداـ تعباف كتير يا

ساعات مف الوالدة عمى ما أظف وكاف أبو العياؿ  3بعد حوالي "
جالس بجانب السرير... دخؿ الدكتور ووقؼ قدامنا قريبا مف 
باب الغرفة وقاؿ ابنكـ يحتاج عدد مف العمميات لتصحيح 
ف شاء اهلل يكوف أحسف        التشوىات في الساؽ والقدـ... وا 

 (.)أـ ياسر
ستقباؿ وحنا نسأؿ عف مكاف قابمنا الدكتور عند موظؼ اال"

 استبلـ نتائج التحاليؿ... وقداـ الناس قاؿ الدكتور... مثؿ ما
... واهلل ما اعرؼ ويش أوصفمؾ، دار  توقعت عندىا داوف سندـر

يش أقوؿ وكأف لساني راسي وحسيت بالدوخة وال عرفت إ
 (.)أـ سارة "مربوط...

 :د. تجاىؿ التأثير النفسي
األميات عف تأثرىف البالغ مف خشونة عبرت الكثير مف     

غ بعيدًا عف يمختصيف وتركيزىـ عمى مسؤولية التبأسموب الم
مراعاة الجانب النفسي لمشاعر األميات وما قد تسببو صدمة 

 :الخبر عمى نفسياتيف كبشر أواًل وكأميات ثانياً 
اهلل سبحانو وتعالي فقد وصفت أـ سعود ىذا الموقؼ قائمة " 

سيت صدمة الخبر... ولكف أخذ مني وقت طويؿ ساعدني إليف ن
" بالمثؿ عبرت أـ عبد اهلل قائمة: " حتى نسيت األلـ المر

... باقي أتعجب وأتساءؿ مع نفسي ىؿ فكر  ذكرتيني بذاؾ اليـو
.. وىؿ عمره حط ذاؾ الدكتور في الكبلـ المي قالو لي عف بنتي.

 ".. كأـ أو إنساف لو مشاعر وأحاسيسنفسو مكاني.
كاف بايف عميو أـ عبد العزيز فقد وصفت المختص بقوليا "  أما

عمى  باىتماموميذب وخموؽ... ولكف كنت أتمنى أف يشعرني 
و متسند عمى األقؿ ويحتـر مشاعري كأـ.... لكف كاف يتكمـ وى

  ب"الجدار قريب مف البا
ونظرًا لقصور الوعي العاـ بجوانب الصحة النفسية، يشيع      

الخاطئ بيف عامة الناس بأف الزمف كفيؿ بمحو اآلثار االعتقاد 
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النفسية التي تخمفيا مواقؼ الحياة وأزماتيا دوف الحاجة لمعبلج، 
حيث تحوؾ مثؿ ىذه المشاعر المؤلمة في النفس وتستنفذ الطاقة 
وتؤثر عمى االستمتاع بمذة الحياة ما لـ يتـ عبلجيا، وقد يكوف 

لصدمات البسيطة وليس ذلؾ في الغالب صحيحًا في حالة ا
 مقي خبر تشخيص االبف بأي إصابة،العميقة بالغة التأثير مثؿ ت

عمى الرغـ كؿ ىذه السنيف وفي ىذا الصدد أشارت أـ خمود " 
الطويمة المي مرت، أحيانا لمف أتذكر ذيؾ الساعة، أسأؿ نفسي 

  ". إلى اآلف وأنا متألمة ومتأثرةكيؼ ذاؾ البني آدـ صار دكتور.
مسمميف والـز نؤمف بالقضاء والقدر واألعمار بيد اهلل لكف  إحنا" 

مف األحسف الواحد يجيز نفسو أنتـ شايفيف كيؼ أبنكـ تعباف 
 (." )أـ صالحوما أعتقد إنو يعيش أكثر مف كـ سنة

زي ما أنتـ شايفيف حالة بنتكـ شيخة والمشاكؿ الكثيرة التي "
تتعمـ أي شيء عندىا وخاصة إنيا في المخ يمكف ما تقدر 

 (." )أـ شيخة وتبقى معتمدة عميكـ في كؿ شيء
 :المحور الرابع: المطالب واألمنيات

عمى الرغـ مف تفاوت المستويات الثقافية والتعميمية بيف األميات 
في عينة الدراسة، يتبيف ارتفاع مستوى الوعي بينيف فمدييف 
 معرفة تامة ورؤية واضحة لما يجب أف تكوف عميو الخدمات
ألبنائيف في ظؿ المستوى الراىف لمخدمات المتاحة ليف 
وألبنائيف مف ذوي التأخر النمائي عمى اختبلؼ فئاتيـ ودرجة 
حدتيا، ومف أبرزىا انعداـ البرامج التدريبية الرسمية وتأخر تفعيؿ 
القوانيف والضوابط عمى مستوى التنظيمي في المممكة العربية 

ومشاعرىف في  الستجاباتيفوعي السعودية، فقد ساىـ التحميؿ الن
الكشؼ عف مرارة المعاناة التي يواجينيا كذلؾ عكس مثؿ ىذا 
النوع مف التحميؿ جممة مف المطالب والطموحات لممستوى 
النموذجي المأموؿ أف تكوف عميو استراتيجيات تبميغ التشخيص، 
فقد أظيرت معظـ األميات درجة تفضيؿ عالية ألف يتولى 

ذا شارؾ أكثر مف مختص في مختص واحد التبم يغ بالتشخيص وا 
ىذه المسؤولية يفضؿ األميات أف يكوف بينيـ درجة مف التنسيؽ 

 :المسبؽ

االىتماـ بالحالة النفسية مف قبؿ الطبيب لتخفيؼ ألـ الخبر "
حساس الوالديف بجيود المستشفى ويكوف ىذا عف طريؽ  وا 

 (." )أـ عميأخصائية او أخصائي نفسي
  "يو ىناؾ تييئة لنفسية الوالديف قبؿ نقؿ الخبرياريت يكوف ف"

 (.)أـ سميماف
الخبر واصؿ واصؿ... لكف " وبالمثؿ تمنت أـ جواىر قائمة

 ... وكماف ميـ كيؼ ينقمونو .التدرج بنقمو الـز يكوف أىوف شوي.
 .لنا... لتخفيؼ الصدمة الف الخبر بحد ذاتو مؤلـ

. بالتدريج لؤلىؿ..األسموب المطيؼ... اعطاء األمؿ اتباع "
      ويطمئنا بأف الحالة ليست صعبة ويمكف تتعالج بالمستقبؿ

 (.)أـ بدر
يكوف  بالتدرج بدوف جرح مشاعر الوالديف... ويراعوف نفسيتنا وال

الخبر دفعة واحدة... أف يعرفوا انيـ يتعامموف مع بشر ويخافوا 
 (.)أـ سعد اهلل في نقؿ الخبر ويكوف بالتدريج

لو تييئة سابقو وبطريقة غير مباشرة ػ أو بأسموب أف يكوف "
يونوف عمينا .. ودي يتمميح عمى األقؿ في أوؿ األمر.يكوف فيو 

.. ؿ يقوؿ اليوف أبرؾ ما يكوف.... والمثالخبر ويشرحوف أكثر
 (." )أـ خالديو واهللإ
فيما يتعمؽ بتوقيت تبميغ التشخيص تمنت أـ منيرة "... و  -

الخبر بطريقة أفضؿ اقؿ شيء بعد الراحة يتريثوف وينقموف لي 
 .مف تعب الوالدة

ال يكوف التشخيص في جمسة واحدة بؿ يتأكدوف قبؿ الحكـ "
 (.)أـ سعود عمى الطفؿ بالتشخيص الدقيؽ

تكوف لدى األطباء ثقافة عف نفسية األـ والطفؿ وعف األمراض "
 (." )أـ ندى التي تصيبيـ في األعمار المبكرة

يحطوف نفسيـ مكاف األىؿ ويحاولوف عدـ  ودي الدكاترة" 
إحراجيـ وتجريحيـ بالخبر الشيف... واف ىذا مف عند اهلل 

وييوف عمييـ مصيبتيـ وييتـ بأمرىـ ويقدـ ليـ  ىسبحانو وتعال
 (." )أـ مازفـلألإليف يتخطوف مرحمة اوكيفية التعامؿ  المساعدة

مواعيد يكوف ىناؾ تنظيمات لنقؿ الخبر واىتماـ بتسريع " 
 (." )أـ ماجدالتشخيص ليقدـ البرنامج المناسب
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تعميـ المختصيف بكيفية توصيؿ الخبر بطريقة صحيحة مف "
خبلؿ توضيح ماىي اإلعاقة وأىـ االمور التي مف الممكف 
استخداميا مع الطفؿ... احتراـ مشاعر اآلخريف كبشر وااللـ 

 (.)أـ عمر "البد منو
الة نرجع لو في أي ـ بالحكنت أتمنى فيو دكتور مختص فاى"

 (.)أـ عبد الممؾ سئمتنا الكثيرةأوقت ويرد عمى 
 اء ػػػػػػػػعطا  و  ...ة لنقؿ الخبرػػػـ خبرة وحكمػػػف عندىيوفروف مختصي"

 (.. )أـ سارةمعمومات تفصيمية بعد نقؿ الخبر
توعية االطباء لطريقة نقؿ الخبر حتى في االمراض العادية مثؿ "

 (.مساعد )أـ " السكر والضغط
متعامؿ عف نقؿ الخبر بشكؿ صحيح... ل لممسؤوليفتدريب " •

. يعني ما يقـو بالتبميغ إال واحد فاىـ مع األىؿ عند نقؿ الخبر..
 (." )أـ فاطمةومدرب
والحقيقة التي يفترض أف يمـ بيا مختص ىي أف جميع       

ىذه المطالب إنما ىي مبادئ أساسية مف متطمبات مفاىيـ جودة 
الحياة وحقوؽ اإلنساف وحقوؽ ذوي اإلعاقة وأسرىـ، والتي تنص 
عمييا القوانيف والمعايير العالمية المعتمدة لمجودة النوعية 

 .لخدمات ذوي اإلعاقة
 توصيات.ال6

في ضوء ما تمت مراجعتو مف أدبيات التراث األجنبي        
ذات العبلقة بموقؼ تبميغ المختصيف لموالديف بالتشخيص 

  [9,12,19]. المرضي لبلبف، مف أمثاؿ
باإلضافة إلى نتائج ىذه الدراسة النوعية الكمية، ترى        

الباحثة تصنيؼ التوصيات إلى األبعاد الرئيسة والفرعية عمى 
 :النحو التالي

 :توصيات عمى المستوى التشريعي التنظيمي أوال:
يتضمف العمؿ عمى إقرار نظاـ مستند عمى التخطيط العممي و  -

ضوابط ومعايير لتبميغ الوالديف بتشخيص حالة االبف، وذلؾ في 
كؿ مؤسسة قد تتحمؿ ىذه المسؤولية، األمر الذي مف شأنو 
لزامية التطبيؽ الدقيؽ ألعضاء الفريؽ  ضماف المحاسبية وا 

 .المشارؾ وتفعيؿ ىذا النظاـ عمى أرض الواقع

قسـ في ضوء النظاـ أعبله، تتولى كؿ مؤسسة تحديد ال -
لية وما يستمزميا مف أنشطة لتدريب و المختص بيذه المسؤ 

الكوادر مف منسوبي المؤسسة لتولي مسؤولية تبميغ التشخيص 
 .كفريؽ مؤىؿ بعيدًا عف االرتجالية

مف نتائج البحث العممي لتطوير مناىج  االستفادةتشجيع  -
إعداد الكوادر أو البرامج التدريبية التطويرية لمختمؼ 

وبشكؿ خاص المختصيف في  - أثناء الخدمة -التخصصات 
المجاؿ الطبي ذات العبلقة بفئة األطفاؿ، بحيث تتضمف مثؿ 
ىذه البرامج التدريبية عمى مدى واسع مف المفاىيـ الحديثة لتقديـ 
الخدمات، بما في ذلؾ استراتيجيات تبميغ التشخيص ونظاـ 

 .يةالخدمات المتمركزة حوؿ األسرة ومعايير الجودة النوع
تشجيع االستفادة مف نتائج البحث العممي مف خبلؿ توثيؽ  -

التعاوف بيف الباحثيف والممارسيف عمى مختمؼ التخصصات 
 .لتقميص الفجوة بيف الجوانب النظرية والتطبيقية

 :ثانيا: توصيات عمى المستوى التطبيقي
حيث تمثؿ ىذه التوصيات مجتمعة آلية تفعيؿ إجراءات       
  :التشخيصتبميغ 

أ. مسؤولية التبميغ: يفضؿ أف يكوف المختص الذي يتحمؿ 
مسؤولية تبميغ التشخيص مف أعضاء الفريؽ المؤىؿ ممف تـ 
تدريبو عمى ىذا النوع مف المسؤولية، بحيث يكوف ىناؾ تخطيط 

 االرتجاؿتاـ يتـ بموجبو استكماؿ تبميغ التشخيص بعيدًا عف 
تب عمييا مف انفعاالت نفسية واالجتيادات الشخصية، وما قد يتر 

 .عمى الوالديف ومستوى تقبميـ لحالة االبف
الحرص عمى اتفاؽ الفريؽ العبلجي عمى التشخيص قبؿ  -

 .تبميغو لموالديف
 ب. خصوصية المكاف: ينصح باختيار مكاف مناسب نظيؼ
وىادئ لعقد المقابمة الشخصية لتبميغ التشخيص الوالديف لتجنب 

يف مف حرج في وجود غرباء، بحيث يكفؿ ما قد يتسبب لموالد
المكاف الذي يتـ اختياره الخصوصية وحرية النقاش وعدـ 
المقاطعة، لذا يفضؿ بعد انتياء ىذه المقابمة، إما استمرارية 
جموس الوالديف في نفس المكاف مع طفميـ أو التنسيؽ النتقاليما 
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زف إلى أي مكاف مستقؿ إلتاحة الفرصة ليما لتبادؿ مشاعر الح
والفقداف، ولكي يواسي بعضيما اآلخر، ويستوعبا كؿ ما سمعوه 

 .عنو
ج. التوقيت ومدة الجمسة: يعتبر اختيار الوقت المناسب لعقد 
المقابمة األولية لتبميغ التشخيص مف المواقؼ التي تتسـ 
بالحساسية التامة، وبالتالي ضرورة التريث والتأكد مف التشخيص 

 اص ػػػػػػػػػػػػػقت التخوؼ مف أف يتدخؿ أشخقبؿ التبميغ، وفي نفس الو 
غير مؤىميف مف الكادر الطبي أو المقربيف في التبميغ العشوائي، 
وفيما يتعمؽ بالتوقيت ومدة الجمسة اتفقت نتائج الكثير مف 

 :الدراسات في التأكيد عمى أىمية مراعاة الجوانب التالية
 .سرعة تبميغ الوالديف بمجرد تأكد التشخيص -
تاحة وقت كافي وبدوف أية مقاطعة لممقابمة األولية ال يقؿ إ -

دقيقة كحد أدنى، بما يسمح لموالديف التعبير عف  30عف 
مشاعرىـ وطرح جميع استفساراتيـ أو طمب المزيد مف 

 .التوضيح، واستعادة درجة مف توازنيـ النفسي عقب تمقي الخبر
 إضافيةالتنسيؽ لتطوع أحد المختصيف المؤىميف لممكوث لمدة  -

المقابمة لمرد عمى ما قد يستجد مف استفسارات  انتياءبعد 
 .الوالديف

التواصؿ البشري مع الوالديف أو الجموس إلى جانبيـ وليس  -
 .أماميـ

عطاؤىـالحرص عمى عدـ مقاطعة حديثيـ  - االنتباه  وا 
 .واالىتماـ الكافي

صادر التشويش والمقاطعة مثؿ رنيف الجواؿ وأجيزة تجنب م -
  (Beepers)النداء الداخمي

استخدـ إيماءات غير لفظية لمتعبير عف الحناف والتعاطؼ  -
 .والتشجيع

غ وتجنب أف يمشراؼ المباشر عمى مسؤولية التبالتأكد مف اإل -
 .يكوف ذلؾ عبر الياتؼ

ي التواصؿ مع د. األسموب المستخدـ: ويعتبر ذا أىمية قصوى ف
الوالديف بشكؿ عاـ، حيث يعكس ىذا األسموب الكفايات 

لية تبميغ و والميارات والسمات الشخصية لمف يقـو بمسؤ 

التشخيص، مثؿ المطؼ ومراعاة المشاعر واألحاسيس، وميارات 
التواصؿ المفظي والجسدي، وحسف استخداـ العبارات، حيث 

ير العميؽ ليذا سات في المجاؿ عمى التأثاتشير نتائج الدر 
األسموب في تحديد مستوى ردة فعؿ الوالديف واستيعابيما 
لمتشخيص المفاجئ وغير السار الذي نغص عمييما الفرح 
والغبطة بوالدة الطفؿ، وفيما يمي عدد مف الجوانب التي ينصح 

 :بمراعاتيا لتحديد األسموب المناسب
المتخصصة تجنب استخداـ المفاىيـ والمصطمحات والرموز  -

 .والتي تعتبر طبلسـ بالنسبة لموالديف
الحرص عمى استخداـ عبارات منطقية تتسـ بالمطؼ  -

والحساسية، فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف لممختص تينئة الوالديف 
 اإليجابيةبوالدة الطفؿ وامتداحو والتركيز عمى السمات والجوانب 

 .لديو
موف تجنب استخداـ المصطمحات والعبارات ذات المض -

السمبي، مثؿ " طفؿ معاؽ " " طفؿ متخمؼ " كونيا تركز عمى 
اإلعاقة قبؿ الطفؿ، عمى أف يتـ استبداؿ مثؿ ىذه العبارات 

 االحتياجبػأخرى إيجابية مثؿ " الطفؿ ذو التأخر النمائي" أو ذو 
 .الخاص

ذا لـ يولد أو لـ تتـ تسميتو  -  اإلشارة إلى االسـ الفعمي لمطفؿ وا 
 .كممة " مولود" أو أي كممة لطيفة باستخداـبعد، فينصح 

تزويد الوالديف بالوصؼ الدقيؽ لطبيعة التشخيص والتوقعات  -
المستقبمية وامكانية التدخؿ التربوي والطبي إف وجد، وكذلؾ شرح 

بيا لمتأكد مف  االستعانةالفحوصات المخبرية التي تمت 
 .التشخيص

 .االستعانة بالصور والرسـو المبسطة -
 بميغ المعمومات لموالديف شفاىة وكتابة، وكذلؾ الحرص عمى ت -

كتابة محاور الحديث وتدويف المعمومات اليامة، ليتسنى لموالديف 
الرجوع إلييا عندما يكونوا جاىزيف لذلؾ، فالمعمومات المطبوعة 

 .تعطي نوع مف المصداقية والمينية
خبلؿ مراعاة عدـ ارىاقيما بكـ ىائؿ مف المعمومات وخاصة  -

المقابمة األولية، إذ يفترض تقسيـ المعمومات إلى أجزاء 
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ومجموعات، والبدء باألىـ ثـ الميـ، بما يسيـ في سرعة 
 .استيعاب الوالديف لكؿ ما يقدـ مف معمومات

مراعاة حداثة المعمومات ومطابقتيا لمحقيقة، وتوضيح - 
التشخيص وخيارات التحكـ في األعراض، حيث يحتاج الوالديف 

لى اإللماـ بكؿ صغيرة وكبيرة والتوقعات المستقبمية لحالة االبف إ
كما أف المعمومات القديمة تكوف مممة ومؤلمة جدًا بالنسبة ليما 

 .وتضعؼ مف ثقتيما في المختص
 .مناقشة الخيارات العبلجية المتاحة وحرية اتخاذ القرار -
 تكرار الحقائؽ ومراجعتيا لعدد مف المرات، حيث قد يكوف -

 .الوالديف في مرحمة التكيؼ مع وقع الخبر
الموازنة بيف الواقعية ومراعاة مشاعر الوالديف دوف المجوء - 

لمتطميف الكاذب، وفي حالة وجود شكوؾ حوؿ تشخيص الحالة، 
 .ضرورة مشاركة الوالديف وعدـ تجاىؿ تساؤالتيما وشكوكيما

مجتمع إببلغ الوالديف عف جميع مصادر الدعـ المتوفرة في ال -
 .مف المؤسسات وخاصة األسر التي لدييا حاالت مشابية

الحرص قبؿ مغادرة الوالديف لمكاف المقابمة، عمى تحديد موعد 
ساعة كحد أقصى مف  48-24لمقابمة الحقة، في غضوف 

 .المقابمة األولية
ىػ. األشخاص المفترض تواجدىـ: يمثؿ موقؼ تبميغ التشخيص 

وصفيا، ولذا يرى الكثير مف  تحديًا انفعاليًا وخبرة يصعب
بمراعاة  [3,9,12,17,19,25,28,34] الباحثيف مف المثاؿ

 :الجوانب التالية
تواجد كبل الوالديف بما يتيح لكبلىما الفرصة ليواسياف ويشداف  -

 .إزر بعضيما البعض
ما لـ يكف مريضًا  -إف أمكف -الحرص عمى وجود الطفؿ -

كزة، وذلؾ لكي يتولى المختص جدًا أو متواجدًا في العناية المر 
ظيار جوانب الجماؿ لديو عمى مرأى مف  احتضانو ومبلعبتو وا 

ورفضيما شأنو التخفيؼ مف حدة ردة فعميما الوالديف، وذلؾ مف 
 .النفسي لمتشخيص ومف ثـ يسيـ بدرجة كبيرة في تقبميما لو

االستفسار عف األشخاص الذيف يرغب الوالداف إخبارىـ حتى  -
 .ختص مف توجيييـ لتقديـ الدعـ لؤلسرةيتمكف الم

توفر عدد محدود جدًا مف المختصيف لممساعدة في اإلجابة  -
 .عمى أسئمة الوالديف

الحد ما أمكف مف تواجد األشخاص وخاصة مف " مرتدي  -
البالطو األبيض"، مثؿ طمبة الطب واالمتياز والذيف يعتبروف 

التدريبي مف تواجد مثؿ غرباء بالنسبة لموالديف، ولتحقيؽ اليدؼ 
ىذه المجموعة، يمكف االقتصار عمى تواجد واحد منيـ وبعد 

 .استئذاف الوالديف
 المراجع
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PROFESSIONALS EMLOPYED WHEN 

INFORMING THEM ABOUT THE 

DIAGNOSIS OF THEIR CHILD’S 
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MINIMIZE THE POTENTIAL DRAWBACKS 
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ABSTRACT_ This is investigation used a combination of quantitative and qualitative 

methodologies. It examines the perspective of 59 Saudi mothers pertaining the 

professional techniques employed in informing them about the diagnosis of their children 

with developmental disabilities. The researcher explores their suggestions and ambition 

to improve this type of service. The children of the recruited sample attend special 

rehabilitation centers in Saudi Arabia. The quantitative and qualitative analysis indicated 

that 25-63% of the sample perceive the techniques used as painful and very painful and 

80% of them were informed by the physicians. In contrast, the qualitative analysis of the 

mother’s perception reveals four major domains: 1) Relation to Allah; 2) painful 

experiences; ambitions; and suggestions. It s speculated that this study will shed light in 

to such sensitive aspect of the services offered to patients and families of children with 

special needs in particular. The hope that professionals benefit from the research-basd 

and approved techniques offered to revise their practice when informing the bas news to 

parents. In addition, to highlight the importance of creating training programs for 

professionals. All together are considered interventional strategies to minimize their 

drawbacks on families if ignored. This believed to have an impact in improving the 

quality of service that secures the quality of life they deserve and the aims of their 

governments.  

KEY WORDS: Informing parents, telling the news, Diagnosis of disabilities, children 

with developmental disabilities. 

 


