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 :البحث ملخص

 تکون الملتصقة، التوائم هؤالء لبعض بالنسبة. البعض بعضهما مع جسدًیا مرتبطین یولدان طفالن هما الملتصقة التوائم

 لدعمها خاصة منتجات تصمیم المهم من لذلک،. ممکًنا ذلک یکون ال اآلخر للبعض بالنسبة لکن ممکنة، االنفصال عملیة

 على األمور أولیاء مساعدة وکذلک. ونفسیة صحیة مشاکل دون والبدنی العقلی ونموها الیومیة أنشطتها فی ومساعدتهم

 من مع والتعامل احتیاجاتهم مع التعامل فی مشاکل من یعانون الذین األطفال أمور أولیاء بصفتهم عملهم فی أطفالهم رعایة

 بحریة. مختلفة نشاطات فی حولهم

 :البحث اهمية

 بالرأس الموصول النوع من متطابقتان فتاتان وهما". ومی منة"المتالصق التوأم وهی حالة دراسة البحث یقدم

Craniopagus)  )کواحدة والتنقل، المشی مشکلة حل على والترکیز مشاکل من یواجهون وما یحتاجونه ما الی النظر 

 ما حالة فی المشکلة هذه مع والتعامل ومع الوالدین، البعض بعضهما مع والتعامل التوأم من کل یواجهها التی المشاکل من

 اقتراح أجل من والشروط والقیود الصلة، ذات االحتیاجات وناقشوا الباحثون استکشف. االنفصال عدم أو االنفصال قبل

 لکل االستخدام عملیة تعقید لتقلیل المتاحة والتکنولوجیا التفاعل تصمیم تقنیات وتطبیق المحددة، الحالة لهذه مناسب تصمیم

 طبیعیة ومهارات الخاصة، هویتهم تطویر على القدرة األطفال ضمان نفسه الوقت وفی واألطفال، واألمهات اآلباء من

 حولهم. وما من مع وتواصلهم حرکتهم طبیعة فی بالبحث اإلمکان قدر عمرهم مثل فی کأطفال

 :البحث اهداف

 الطفل فان طبیعی، وبشکل بسهولة الطفل مهارات بقیة لتطویر أساسی کاحتیاج المشی، وهی واحدة، حاجة على الترکیز

 منهما لکل واالستجابة بحریة المشی على الفتاتین مساعدة وصحیح. سلیم بشکل العقل وینمو یتعلم طفل هو المتحرک

 لکلیهما. مهم امر هو البعض بعضهما ومساعدة للمشی الفرصة إلتاحة

 : المفتاحية الكلمات
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