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 مسخخلص البحث:

ع بًسوٍ ججعلهم يسخلًوى  نوب ضعموهمم يمومنم توب يخمخوع يىلد ألايساد اإلاجخم         

بملٕاث وتىاهب ججعله تسخلًا نب غحرهم وتب هم تب جاء للحياة بعًساث جينيت أو 

  اجووهيضظوب نلوق َنوق الوىأدة أو ضعوودهام أو لديجوت احوادر توا زووفٗ يتورة توب يتوراث خ

ؽوسة الدوليوت تسخلًتم لٔب وتع توسوز الىَوذ ولديجوت لل  اناَاثتما حظنهذ لهم تب 

للمجخموع لهوره الً ووت جىلوق النوواخرى  التربى وى  نتوم حهحوور حظوميينم تووب اإلاعواَح  ا ووم 

 ذوي الاخخياجاث ااخالتم زالت تع اشدياد نظنينم في اإلاجخمع.

ي ووت ذوي الاخخياجوواث جخعلوووب ن ايووت وتعاتلوووت زالووت حنوووام وت وور اإلاساخوووق  ا           

زالووت. وطووو داٗو توووب زوووفٗ هوووره الىزَوووت  العمس ووت ألاو ووومم ولالخوووا ي أطووولى  جن ووو ت

 العلميت الخعٍس ا م نمليت الخن  ت الاجخمانيت لً ت ذوي الاخخياجاث ااخالت.

 ؛اإلاعوووواٍ ؛الاخخياجووواث ااخالوووت ؛أطووواليب الخن وووو ت الاجخمانيوووت الكلمـــاث املحخاحيـــت:

  .ؤلاناَت
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Abstract: 

 

 مقذمت:

يعود تىووىإلا ؤلاناَووت توب أهوم اإلاىوووىناث الاوت جرحور اهخموواا النواخرح  والعلمواء فووي        

ٓاألظناء والتربى ح  واإلا خهلى  ضعلىا الىزازت ونلم ال ًع ونلماء  ٌ الخسصصاث  تسخل

الاجخموواإلام وَوود أْووود العديوود توووب النوواخرح  أ  الع ايوووت باإلاعوواَح  جمروووق اخوودي تئ وووساث 

ه وا يوب  زنايووت هوره الُعانوواث يعود بمرابوت تنوودأ انظوان  وخمووازي  خموازة ألاتومم وتووب

د نتم أهميت خُىٍ اإلاعاَح  وأطسهمم وحعد ؤلاناَت تب اإلا ؤفث الاجخمانيوت  لهيق يْئ

ٓالووذ ؤلاناَووت وأ جووصاٗ هاجظووا  الاووت حعووان  تمنووا العديوود تووب اإلاجخمعوواث ؤلانظوواليتم وَوود 

فى اإلاعواٍ ازخفيووا ٓليوا نووب ال ووخ  تفشتوا للمجخمعوواث ؤلانظواليتم وهوورا ضظوهب ازووخ

الظوووليمم زالوووت توووب ااسالوووب ال ً،ووووت والاجخمووواديم يهوووى يعوووان  توووب نووودا الالووودتا  فوووي 

تجخمعوهم لؽووسا احالخووه اإلاسووويتم أو اناَخووه ااسظووديتم تمووا يجعلووه تخُىَعووا نتووم ذاجووهم 

وتجزو ا نب باقي أيساد أطسجه ونب جمانخه ْٕقم هورا توب جهوت وتوب جهوت أزوسي لؽوسة 

ديعوح  لوه اناَخوه وجورْحره اإلاظوخمس حنوام أو تعاتلخوه بمعاتلوت جسخلوٌ نوب تعاتلوت بواقي اإلا

Individuals in society are born with differences that make 

them different from each other, some of them have the qualities and 
talents that make him different from others, and those who came to 

life with genetic mutations or due to ailments before or after birth, 
or as a result of an accident during a period of his life, which caused 
them from different disabilities However, with the passage of time 

and as a result of the inferior view of society for this group, 
educational researchers have reached a change in their designation 

from the handicapped to those with special needs, especially with 
the increase in their percentage in society. 

The category of people with special needs requires special 

care and treatment, and from the first stages of life, and thus a 
special method of upbringing. We will try through this scientific 

paper to address the process of socialization for people with special 
needs. 
Key words: socialization; special need; the handicapped; 

handicapped. 
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أيووساد أطووسجه ألا،وووحاءم هوورا توووا يسلووٌ ىزوووازا طوولنيت نتوووم لًظوويت اإلاعووواٍ ونتووم خاووووسه 

يًيت حعاتله تعهم هرا تا ديع العديد تب النواخرح  فوي تجواٗ  وتظخُنلهم ونتم أطسجه ْو

الخن وو ت الاجخمانيووت للمعوواَح  أو تووا أظلووِ نلوو نم بووروي  التربيووت ااخالووتم فووي الندوو  فووي

الاخخياجواث ااخالوتم نازوووح  أهوم ألاطواليب التربى ووت ال اجعوت للخعاتوق تووع هوره الً ووت 

الات هي جصء أ يخجصأ تب اإلاجخموعم ولورلٖ وجوب نتوم ألازحور الاهخمواا حنوا وانعا نوا خُوا 

 ْناقي ي اجه ألازسي.

 تب زفٗ ظسح الدظاإأث آلاجيت : العلميتمشكلت الىسقت جخددد ونتم هرا 

وتا هي تسخلٌ ألىانها و  بااناَتتب هم ذوي الاخخياجاث ااخالت ؟ وتا اإلاُصىد  -

 أطناحنا؟

 تا اإلا ٔفث الاجخمانيت العفتُيت الات يىاجهها ألايساد ذوي الاخخياجاث ااخالت؟ -

خياجواث ااخالوت؟ تا تسخلٌ أطاليب الخن  ت الاجخمانيت في الخعاتوق توع ذوي الاخ -

 وتا دوز ٓق تب ألاطسة واإلاجخمع في زنايت هره الً ت تب ألايساد؟

 يتي: : تندى الىزَت الندريت ا م تا أىذاف الىسقت العلميت

 الاخخياجاث ااخالت. ي الخعسى نتم ي ت العاَح  تب ذو  -

 تعسيت الخعىز الخاز خي لٔيًيت حعاتق اإلاجخمعاث لً ت اإلاعاَح . -

اإلا ووؤفث الاجخمانيووت العفتُيوووت الاووت يىاجههوووا ألايوووساد ذوي  الخعووسى نتوووم تسخلووٌ -

 الاخخياجاث ااخالت.

الخعسى نتم تسخلٌ أطاليب الخن و ت الاجخمانيوت فوي الخعاتوق توع ذوي الاخخياجواث  -

 ااخالت و دوز ٓق تب ألاطسة واإلاجخمع في زنايينم.

 أىميت الىسقت العلميت:

الخن و ت الاجخمانيوت  و هوى ىإلا فوي خود ذاجوهم جٔمب أهميت الىزَوت الندريوت فوي أهميوت اإلاىوو

م خيوو  جدخوووا  هووره الً وووت ا ووم أطووواليب تعاتلوووت لأليووساد توووب ذوي الاخخياجوواث ااخالوووت

طىاء تب ظسى ألاطسة أو اإلاجخموع بمسخلوٌ هي اجوه أل نوا ي وت  وجن  ت اجخمانيت جليِ حنا



حنان مالكي ، د / فضيلت صذساجهد/   
 

294 

 

و را يوووا  َوود جنوودو تهم ووت فووي الىاَووع وَوود جخعوووس  لنهموواٗ وأ ووٕاٗ ال نوور والخجاهووق لهو

أهميت الىزَت جٔمب في نس  ٓق أ ٕاٗ وأطاليب حعاتق اإلاجخمع تع الً واث ااخالوت م 

لاهيوٖ نووب أ  هوره الً وواث ااخالوت حعخ وور ظاَووت يعالوت يمٔووب جمٔيمنوا اجخمانيووا اذا تووا 

جلُذ السنايت والخن  ت الظليمت واإلاعاتلت الايجابيت يب نا طخصنذ تىزد ض سي يعواٗ فوي 

 اإلاجخمع.

 ىسقت العلميت: محاىيم ال

 أ/ روي الاحخياحاث الخاصت:

 ألايوساديسي الناخ  نصما  جىييِ خمصة أ  ي ت ذوي الاخخياجاث ااخالت هم أول وٖ 

الوريب يُعوى  فوي ظسفوي الخىشلوع العنينويم ب واء نتوم الظومت ال ًظويت أو الندليوت أو العنيووت 

م ال ًظيت والره يت الات جمحزهمم وَد أظلِ نل نم ذوي الاخخياجاث ااخالت أل  خاجاتن

(. 35مص8002العاديح ". )نصوما  جىييوِ َموسة:  ألايسادوالتربى ت جسخلٌ نب خاجاث 

ه وا يىحوا الناخوو  زصوات  ذوي الاخخياجواث ااخالووت؛ الاوت جمحوزهم نووب غحورهم تووب 

لؽسا أزخفى خاجاتنم ال ًظيت والره يت والتربى تم يالناخ  أ يًٍس في حعس ًه  ألايساد

أو الريب ألاحنم عسص أو لدينم لُ  في  ؤلاناَت أ،حا خخياجاث ااخالت )بح  ذوي الا 

ووووب  و وووا( نو و و ووووى تو و ووووحا نمو و ووووت  أ،و و وووود ال  و و ووووي ننو و ووووو  نتو وووويٌ الناخو و ووووتم و مو و وووواث ااخالو و ااحاجو

( أ  ي ووت ذوي الاخخياجوواث ااخالوت؛ هووم ًْ وواث أو أيوساد تسخلًووى  ييمووا 8000خ ًو )

م اأ أ نوم يد واحنى  بيمنمم ييما يخعلِ بسصاتصهم ال خصويت والالًعاليوت والاجخمانيوت

تع أَسا نم العاديح  في ضعض ااخصات  وااحاجاث العاتتم ولٔب ه اّ خاجاث زالت 

م ولوالسغم تووب وجووىد ضعوض ااحاجوواث العاتووت بوح  اإلاعووىَح م اأ أ نووم أ ؤلاناَووتجًسووها 

يمرلى  ي ت تخجانظتم يهم يسخلًى  ازخفيا ْنحرا نوب ضعموهم الونعضم بديو  اذا جوم 

 م ألندىا أْثر يانليت في اإلاجخمع.تساناة جؤهله

الاخخياجاث ااخالتم يهم يسخلًى   أيساديخٕلم الناخ  ه ا نب وجىد ازخفى بح       و 

ااحدي  نب  ا في لىإلا العسص أو ال ُ م ولالخا ي جسخلٌ خاجاتنم نب ضعمهم النعض. 

ووووىا  ووووم تًهو وووٍس ا و و ووووم الخعو ووووىَ ا ا و ووووت يظو وووواث ااخالو ووووتذوي الاخخياجو ووووروي ؤلاناَو ووووهم يو  . وت و

الاخخياجواث ااخالووت هووم ألااوخاص اإلاصووابى  ضعسووص ْتووي أو جصثو  زلُوو  أو غحوور زلُوو  
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ْصًاث داتمت أي تب خىاطه أو َدزاجه ااسظديت أو ال ًظيت أو العُليت ا م اإلادي الري 

يدود توب اتٕاليوت جلنيوت تخعلنواث خياجوه العاديوت فوي ؼوسوى أترالوه توب غحور اإلاعواَح م أتووا 

ييعسى ذوي الاخخياجاث ااخالوت بؤلوه ال وخ  اإلاصوا   اإلاجلع الد سلني الًلظعينت

ضعسووص ْتوووي أو جصثووو  زلُووو  أو غحووور زلُووو م وم ووٕق تظوووخُس فوووي أي توووب خىاطوووه وَدزاجوووه 

ااسظديت أو ال ًظيت أو العُليت ا م اإلاودي الوري يدود توب اتٕاليوت جلنيوت تخعلنواث خياجوه 

 العاديت في ؼسوى أتراله تب غحر اإلاعاَح .

 ملعاق:ب/ محهىم إلاعاقت وا

 هي الخؤزحر وندا الُدزة واإلا ع. لغت:

ول حر تصعلا ؤلاناَت ا م ت ٔفث السيض الاجخمادي بؤ ٕاله اإلاسخلًتم وهوي  

 العسص اإلاظخمس الري يظهب ندا الُياا بالدوز أو الىؼيًت العاديت للًسد.

 ْما يعسى تيراٍ الرمالي اث لسنايت اإلاعاَح  الصادز نب اإلاوئجمس العوال ت الساضوع 

وووا جُييووود أو جدديووود إلاُووودزة الًوووسد نتوووم الُيوووواا  ن وووس للخؤهيوووق الووودو ي بٔ ووودا: ؤلاناَوووت بؤ نو

بىاخودة أو أْثوور تووب الىؼوواتٌ الاووت حعخ وور توب اإلإىلوواث ألاطاطوويت للحيوواة اليىتيووتم ترووق 

 الُدزة نتم الانخ اء بال ًع وتصاولت العفَاث الاجخمانيت وألان عت الاَخصاديت.

توب بلوود  زوس وَود يعوىد ذلوٖ تووب جوصء ت وه ا وم جوودن  و سخلوٌ حعس وٌ ؤلاناَوت  

تظوخىي الاهخمواا بااناَوت فوي الُوالى  الودو يم ولالخوا ي يوب  ه واّ لودزة فوي جىخيود تعوايحر 

اإلاصعلحاث حنرا ااخصىصم وهٔرا يُد يعخ ر اخ  تا أله ذو اناَوت خظوب تًهوىا 

ٗ أزسي لٔب ه اّ حعس ًا هاتا لأل  تم اإلاخددة يسخ  ضعض الدٗو وأ يعخ ر ْرلٖ في دو

بدُىٍ اإلاعاٍم وهى يوسي أ  اإلاعواٍ هوى ال وخ  العواجص نوب جوؤتح  الموسوز اث العاديوت 

للحيواة الًسديوت والاجخمانيووت ب ًظوه بصووىزة ٓليوت أو جصتيووت ضظوهب َصووىز زلُو  أو غحوور 

زلُوو  فووي َدزاجووه ااسظووماليت أو العُليووتم ْمووا جووسي ت ؽمووت العمووق الدوليووت أ  ال ووخ  

د جُووق يسلووخه ض ووٕق تلحووىػ فووي جووؤتح  اإلادايؽووت نتووم الخُوودا لعمووق اإلاعواٍ هووى أي يووس 

 (.88م ص8003ت اطب لديجت َصىز جظدي أو نُتي داتم )تدخذ أبى ال صس: 
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هوى ال وخ  الوري يُود خاطوت أو نموىا أو َودزة أو تهوازة ججعلوه يعسوص ض وٕق  واملعـاق:

ووواش ال ووووا ا وجدُيووووِ الوووراث  بصووووىزة  ااحاجوووواث  ووووناإلااو تظوووخمس نووووب الُوووودزة نتوووم ؤلالجو

 اطخُفليتم يف يظخعيع أ  يعىٗ لًظه أو أ  يديا خياة ْس مت دو  زنايت وتظاندة.

 :يتم جئزس  إلاعاقت الحشكيت خالت يعان  تمنا اإلاصابى  بسلق تا في َدزاتنم ااحْس

فووي تؽوواهس لموووىهم الاجخمووادي والعُتوووي والالًعووا يم ألاتووس الوووري يظووخددي خاجوووت 

أث ال ووولق واووووعساباث العموووىد الًُوووسي هووئأء للتربيوووت ااخالوووتم وح ووومق خوووا

وومىز العمفث والخصلب اإلاخعدد والصسإلام ودي خالت عسص في تجاٗ العؽاا 

والعمفث وألانصا  جدد تب َدزتنم نتم اطخسداا أجظاتهم ض ٕق ظنيني 

ينم فووي واخووودة أو أْثووور توووب  ٓاألطوووى اءم ألاتوووس الوووري يووئزس طووولنا فوووي ت ووواْز وتووس  

ينم فووووي الن وووواظاث اإلادزطوووويت ن ووواظاتنم ااحياجيووووت وجًووووس   ووواْز َيووووىدا نتوووم ت و

السوجينيتم وَد جٕى  اناَاث ذاث تصدز زلُ  أو ذاث تصادز تٔدظنتم وهره 

 (.53م ص8000ااحاأث بداجت ا م جدزق ظ ت ولً،وت واجخمادي وتنهت )العصة: 

يهووت بالخووا يم ااخلووق الووىؼيً  فووي ألانصووا  أو العمووفث أو العؽوواا واإلاًالوووقم  

يوووت للسظوووم لديجوووت النتووورم والووواباث العمووووىد وهوووي الاوووت جوووئ  دي ا وووم يُووودا  الُووودزة ااحْس

 (.35م ص8005الًُسيم وومىز العمفثم وازجسا نا وتىتنام والسوتاجحزا )الُاضوت: 

 :وهي ؤلاناَت ال اججت نب الوابت ألانصوا  السأطويت لألنمواء  إلاعاقت الحسيت

ٓالعح  أو ألاذ  أو اللظا  و نخج نمنا اناَت  خظيت بصس تم أو طمعيت ااحظيتم 

 أو لعُيت.

 

 :وهووي ؤلاناَوت ال اججووت نووب زلووق فوي الىؼوواتٌ العليووا للوودتا م  إلاعاقـت الزىنيــت

حز والعد والراْسة والاجصواٗ توع آلازوس بم و نوخج نمنوا اناَواث حعليميوت أو  ٓالتْر

 لعىلت حعلمم أو زلق في الخصسياث والظلىّ العاا لل خ .

 :ال اججت نب أتسا  لًظويت أو أتوسا  وزازيوت أو  وهي ؤلاناَت إلاعاقت العقليت

 لق دتاغي لديجت ل ُ  ألاْسسح م أو لديجت ألتسا  جينيوت أو ٓوق توا يعيوِ 

 العُق نب الُياا بىؼاتًه اإلاعسويت.
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  :هي خالت تب ال ُ  في ألاداء الىؼيً  العُتي جصيب العًق إلاعاقت الزىنيت

لديجوت لعودة أطونا  َود جٕوى  فوي طوب تنٔوسةم وجمخود فوي تساخوق لموىه اإلاسخلًوت 

وزازيووت أو تٔدظووونت جوووئدي ا ووم جوووؤزسه العُتووويم و صووواخب هوورا الخوووؤزس فوووي ال موووى 

العُتي جؤزسا في جىالب الوخعلم وال جوو والخٔيوٌ الاجخموادي )غظوا  أبوى يسوس: 

 (.331م ص8005

الخطىس الخاسيخي ألساليب حعامل املجخمعاث مع الحئاث من روي الاحخياحاث الخاصت:-2  

ازخلًذ تعواتفث اإلاجخمعواث لأليوساد توب ذوي الاخخياجواث ااخالوت ن ور العصوىزم لُد 

يُديما أزجع ال اض ؤلاناَت ا م َىي غيهيت أو جصىزاث غحر ت عُيتم وتمنم تب انخ رها 

ٓالذ الٔ يظوت فوي أوزولوا  لريس  ئا بمُدتها ا م ااحياةم أو هي دألت نتم غمب آلالهتم و

ه َصاص نتم تا اَتريه ؤلانظا  تب ذلوى م وأ  ؤلاناَوت جُىٗ بؤ  اإلاس  بجميع ألىان

الوخسل   ؤلاغس ُ جُهُس ئسي جمعٌ ي نا السوح وحظحر نل نا اإلاادةم ْما  هد العصس 

تب ألاظًاٗ اإلاعىَح  نب ظس ِ َخلهم للمدايؽت نتوم لُواء الع صوس اله وسيم ْموا لوادي 

رلٖ ااحاٗ في اط رظتم أتا  في العصس السوتان  يُد لُ  أيفظى  في جمهىز خه برلٖم ْو

ٓا  بيدهم وخدهم جُس س تصحرهم انخمادا نتم  تصحر اإلاعىَح  بيد  يىر ااحٔم الريب 

ٓا  يخم الخسل  تب اإلاعىَح  نب ظس ِ الُا نم في ألا ناز أو  دزجت جُديس ؤلاناَت اأ أله 

هم نتم َمم ااسناٗ ليمىجىا بًعق الؽسوى اإلا ازيت.  جْس

يُوووود نملوووذ تدوووواْم الخًخوووي  نتووووم اوووووعهادهم  -بؤوزولوووا–ى أتوووا فووووي العصوووىز الىطووووع

وايوورا نم خاووو اإلاووىثم بىطوواتق تخعووددة تووب زووفٗ اتنوواتهم بممازطووت السووحس أو جُموو  

وووت بوووح  اله وووسم وأَووواا  ال ووياظح  ألجظوووادهمم ون ووودتا جووواء ؤلاطوووفا لوووادي ضعووودا الخًَس

وظلووب بٔووٌ اإلاظواواة وأْوود نتووم وجووى  ال ؽوس ا ووم َلووب ؤلانظووا  أ نتوم أطوواض  ووٕلهم 

ألاذي اإلاع ىي اإلاخمرق في ال ؽسة والٕلمت وؤلا ازة وغحرها تب وطاتق الخدُحر والاطينصاءم 

ْما خ  ألاطسي نتم تفخؽت لمى أظًالهام تما يظهم في الاْد اى اإلانٔس لنناَت وأ از 

يت.  ا م أهميت زاخت ااسظد وال ًع تب الاوعساباث الالًعاليت الظلْى

هخمذ ااحٕىتاث بروي الاخخياجواث ااخالوتم توب زوفٗ اوفي العصس ااحدي   

ان واء تئطظوواث ايووىاء لهووم وحعلوويمهم وجووؤهيلهم بصوىزة ت عصلووت زووم جعووىزث ا ووم نمليووت 
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ًوق  3110دتجهم دازق تجخمعهمم وجاء اإلاوئجمس العوال ت خوىٗ التربيوت للسميوع طو ت  ْو

ِ للسميع ضهض ال ؽس للًسوٍ الًسديت )تهدي تدمد الُصاص:   (.5م ص8030هرا ااح

  أسباب إلاعاقت:

 يمٔب ازجاإلا ؤلاناَت للعديد تب ألاطنا  لىجصها في ال ُاط الخاليت:

 نىاتق وزازيت. -

اناَت لاججت نب ااحسو  ووطاتلها اإلاخعددة أو لاجموت نوب خوىادر ظوىازة أو خوىادر  -

تجزليت يصا  حنا الًسد يخددر ن ده زوت دتاغيت حظهب اناَت زالت جاضعت للم عُوت 

 اغيتم ْؤ  يصا  بالع و أو ال لق أو يًِ جصءا تب جظمه.الدت

ؤلاناَت ال اججت نب اهماٗ أو جُصحر وجهق تب الىالديبم ْؤ  ينمق ألاهوق ال وسوإلا فوي  -

 تعااست ابمنم اإلاصا  بمس  لً،وت أو نُتي ت ر ؼهىزه.

اإه يتوزداد اإلا وٕلت طوىءا ٓلمووا  - ؤلاناَوت ال اججوت نوب تووس  يصويب الًوسد و صوعب  وًو

 الصتب. ظاٗ

ٓاالابت بًُدا  الدا أو داء الظؤسي أو ااحصونت  - ؤلاناَت ال اججت نب أتسا  ااحمق 

أو حعسووها لأل ووعت وطووىء الخهريوت أو ؤلازهوواٍم أو ج اولهووا لألدو وت واإلاهوودتاثم أو ؤلاهموواٗ 

 الع ت في يترة ااحمق أو ااحمق اإلاخؤزس نلما بؤ  العمس ألانظب لألا ااحاتقم وااحالت 

ال ًظويت الاوت جموس حنوا ألاا زوفٗ هوره الًتورةم خيو  جتوّر ىزوازا طولنيت فوي ااسهواش العصو ت 

 الري يئدي ا م اوعسا  في ؤلايساشاث الهدديت.

تا يسايِ الىأدة تب ؼسوى ْظىء اطخعماٗ آلاأث في اإلاظد ًىم أو الوىأدة فوي اإلاجوٗز  -

 دو  زنايت ظنيت أو ا ساى لحي.

لصدتاث الالًعاليت الات يخعس  لها ال خ م يدظب تدة هره ؤلاناَت ال اججت نب ا -

 الصدتت ووعٌ ال يت الًسديت للًسد جخٕى  ؤلاناَت بدزجاث تسخلًت.

ؤلاناَت ال اججت نوب طوىء الخهريوت: جدصوق هوره ؤلاناَوت لديجوت الوابت العًوق بموس   -

 اتمت.َاجقم تما يئدي ا م ؤلالابت بالخسلٌ أو العسص وأخيالا ا م ؤلاناَت الد
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 ؤلاناَت ال اججت نب جلىر الني ت وزالت اإلاخعلُت تمنا باا عاناث ال ىو ت. -

 شوا  ألاَاز . -

ٗ جلُيذ ألاظًاٗ وجدصيمنم ود العديد تب ؤلالاباث في ألاوَاث اإلامخدةم أو طىء  - اهما

 الخعاتق تع ؤلاز اداث العنيت في خيمنا.

 صت:املشكالث الاحخماعيت لزوي الاحخياحاث الخا -3

ا  للعفَوواث الاجخمانيووت أهميوووت زالووتم خيووو  حظوواند نتوووم جوودنيم اخصووويت  

اإلاعىٍ في بيئخه ألاطس ت واإلاجخمعيتم وهي الات جيهئ له ااسى الهادة وال عىز باألتب الري 

يظواند اإلاعوىٍ نتوم ال وعىز بالرُوت فوي العووالم الوري يخًانوق تعوهم يوبذا ووعًذ نفَوواث 

تعووه يب نوووا جووئزس فوووي ْيالوووه وفووي اخصووويخهم وزالوووت اإلاعووىٍ توووع ال وواض الوووريب يخعووواظى  

نفَخه بؤطسجه واذا تا وعًذ نفَاجه بمديعه يبله يًُد أت ه العاتتي و سخً   عىزه 

باألخماءم تما ي عسه بااحستا  تب اإلادنت والخعاظٌ والهدوء والرناث والاطخُسازم واذا 

ووذ  ووونٔت العفَووواث بووح  اإلاعوووىٍ وتوووب يخعاتووق تعوووه جسجوووب نليوو ه نووودا جُنلوووه لوووه أو جمَص

السوووخس ت ت ووووه أو تعايسجوووه ضعاهخووووه أو عسووووصهم يظووويٕى  ذلووووٖ توووسدودا ضظوووولىّ نوووودوان  

حعى ضوووت طووول ت وتنووالو ييوووهم وهوورا ال وووعىز يديعووه ا وووم الالعووىاء أو الظووولنيت أو اا سوووق 

وق ذلووٖ يجعووق ت ووه  وجنخابوه ااحظاطوويت ال ووديدة الرواتسة وال اَمووت نتووم ٓوق تووب خىلووه ٓو

 اخصيت غحر اجخمانيت.

ْما أ  ا نياز  نٔت العفَاث ججعوق اإلاعواٍ نواجصا نوب الخىايوِ توع لًظوه والخٔيوٌ توع 

ِ ال ً،وت الاجخمادي للمعىٍم اأ اذا جىيسث له  نٔت َى ت  تجخمعهم ولب يخدُِ الخىاي

تووب العفَوواث الاجخمانيووت والالًعاليووت تووع بيئخووه ألاطووس ت واإلاجخمعيووتم لوورلٖ يدخووا  ا ووم 

خلًتم وتع ازوخفى تخعلنواث أدواز اإلاعوىٍ يوب  اناَخوه حظوهب العديد تب ااخدتاث اإلاس

ورلٖ ضعوود خودور ؤلالوابت أو ؤلاناَووت ول ُوق اإلاعوىٍ تووب  لوه حهحورا اجخمانيوا فووي خياجوهم ْو

خيواة ظنيعيوت طووى ت ا وم خيوواة العسوص والُصووىز وتوا يترجوب نل نووا توب حهحوور فوي ألادواز الاووت 

ووواب وووا يظوووو و بصووووساإلا جخعووواز  تووووع جىَعاجووووه وجسخلووووٌ اطووووخجابخه ضعوووود ؤلالو تم ييدوووودر تو

الخىَعووواث فووووي ألادوازم فوووي الىَووووذ الووووري يؤزووور الًووووسص اإلافتموووت لووووخعلم أدوازه ااسديوووودة 
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ون دتر يداٗو خق لوساناث أدوازه نوب ظس وِ الخدايوق واإلا واوزة والخملوِ والٔنوذم تموا 

 يص د تب لساناجه وت ٔفجه وتخاننه.

 ووم ال ووعىز باألخموواء ا ووم هورا و ىحووا العديوود تووب النوواخرح  أ  اإلاعوواٍ بداجووت ا 

ااسمانواث الاوت يخًانووق تعهوا فووي خياجوه اليىتيوت تووب خاجخوه ال ًظوويت والاجخمانيوت ترووق 

الخماته اسمانت ألاطسة وتا جدُُه تب دىء ناظً  وأتب اجخمادي أو الخماته ا م جمانت 

ألالوودَاء ح وونع لوووه ااحاجووت ا وووم جُنووق ااسمانووت وحظوووانده نتووم ا وووناإلا خاجاجووه لخٕوووى ب 

رلٖ ااحاجت لفلخماء ا م ااسمانت اإلاه يت الات جدُِ نفَ اث اجخمانيت تع ألدَاتهم ْو

له ألاتب اإلاادي والانخماد نتم ال ًع والرُت حنام وحعخ ر العفَاث الىديوت تهموت فوي خيواة 

اإلاعاٍم أل نا جسًٌ تب َلُه وتساويه وجدنم ذاجهم وجدُِ له أت ه اإلاادي والاجخموادي 

وجد اإلاعاٍ لًظه ت عصأ تدسوتا تب دىء الالخماء وألاتب يبله يصا  وال ً،وتم أتا اذا 

باليوؤض والمويِ والُلوِ وألالووم وجمواى هوره اإلاعالواة ا ووم اناَخوه وعسوصه ييصونذ ياثظووا 

لاَمووا نتووم ٓووق تووب خىلووه فووي تجخمعوووهم تمووا يووئدي ا ووم نوودا الخىايووِ اإلاجخمنووي )غنوووازي: 

 (.35م ص8005

ت ن د ذوي الاخخياجاث ااخالتم في ا عازهم بؤ نم يمٔ  ا جلخي  اإلا ٔفث الاجخماني

ٓايوت ابخوداء توبنبء نتم غحرهم في جوىيحر تخعلنوا جو ُفتنم الدازليوت  ث ااحيواة اليىتيوت 

وااخازجيتم وجُنق ألاطسة واإلاجخمع نتم خد الظىاءم و مٔب أ  جٕى  اإلا ٔفث أطوس تم 

 واخصيت.

 أساليب الخعامل مع روي الاحخياحاث الخاصت: -4

وحا العديد تب الناخرح  في تجاٗ التربيت ااخالتم أ  ه اّ أطاليب زالت للخعاتق  

تووع ذوي الاخخياجوواث نتوووم ازووخفيهمم أٓوووالىا تووب ذوي ؤلاناَووواث الره يووت أو ااسظوووديتم 

 وط داٗو ييما يتي نس  أهمها:

  أسلىب الحب والعطاء: -أ

لجعهوام ينااحوب يُووغ ولعود توب أهوم أطواليب الخعاتوق تووع ذوي الاخخياجواث ااخالوت وأ

نظخعيع أ  لننت جظىز الرُت واإلادنت والخًاهم بح  اإلاسايوِ واإلاعواٍم خاوو يوئدي جدز نوه 
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ٓالووذ تووسازة ألادو ووت ولووعىلاث الخموواز ب  وجؤهيلووه بووسوح ناليووت وحعوواو  جوواا وداتوومم تهمووا 

ٗ تدتنام ليظخعيع اإلاعااو أو  ا م ى والىلىٗ باإلاعاٍ داإلاسايِ أو خاو اإلاسم  بلى  اله وظى

 أنتم دزجاث الانخماد نتم لًظهم وجٔيًه تع اناَخه في اإلاظخُنق

  أسلىب الخححيز واملكافأة: -ب

َوود يٕووى  الٔوووفا ناديووا بالنظووونت لألظًوواٗ العووواديح م ْووؤ  حظوووخسدا اإلإايووؤة أو العُوووا  

أطوخمساز أو جًوادي طولىّ توا ولٔوب ألاتوس يسخلوٌ بالنظونت لألظًواٗ اإلاخسلًوح  ذه يوام اذ 

أْثر خاجت لهرا ألاطلى م لؽسا إلاظخىي ادزاْهم العُتي والالًعا يم وَد يٕى   لجد أ نم

ذا يعاليت نل نمم يبنعاء يسص اإلإايؤة لٕق ظًق حعصش لدينم َيمت ألاتىز ااسيدة وتمنا 

 حظهق نمليت حعلمها.

  أسلىب الخذليل والحمايت الزائذة: -ج

 و ت ألاب وواء اإلاخسلًوح  ذه يوا ؼ ووا ه واّ توب ألاطوس تووب يميلوى  ا وم أطوولى  الخودليق فوي جن

تومنم أ  ذلوٖ يعىووهم نمووا ي وعسو  بوه تووب لُو م وَود يووسجنغ ذلوٖ بازجًواإلا اإلاظووخىي 

 الاَخصادي لهره ألاطسم والخماء ضعمهم لعنُاث اجخمانيت تخمحزة في اإلاجخمع.

  أسلىب إلاىمال والحشمان: -د

نودد أيسادهوا يوئدي ا وم نودا  ا  اإلاظخىي الاَخصادي اإلاخدن  لألطسة بااوايت ا م ش وادة

تُوودزة ألاطوووس نتووم الاهخمووواا والع ايووت باألب ووواء اإلاعوواَح  ذه يوووام وتووب زوووم اهمووالهم وذلوووٖ 

ّ تب ألاطس تب جدنع في جن  ت أب ا نا  ياث اإلاسغىلتم وه ا هم دو  ح سيع نتم الظلْى بتْر

 م وتوب اإلاخسلًح  أطلى  ااحستا م و خمرق ذلٖ في خستا نم توب اللوهع والهوراء والعوف 

تعؽووم الاخخياجوواث ألاطاطووويتم و سجووع ذلوووٖ لخوودن  اإلاظووخىي الاَخصوووادي تووع السًوووا  

 (.388م ص3115الىدي بآزاز جلٖ ألاطاليب نتم اخصيت هئأء ألاب اء )غظا  أبى يسس: 

ٌ الناخ       أ  ه اّ أطاليب أزسي للخعاتق تع ي ت ذوي  تدمد نناض يىطٌو مي

  الاخخياجاث ااخالتم وهي ْما يتي:

  الحب والعطاء، املحاولت والخذسج:
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و ىحا الناخ  أ  الندايت جٕى  باإلاداوأث الهظيعتم و ًمق أ  جُىا بخمريق اإلاداولت 

أتاته في الىوع الصحيذ وفي أضظغ لىزة خاو يظخعيع يهمها وادزاْها وجٔساز اإلاداولت 

جاح تداوأجه ا م أتاته ندة تساث لى لصا ألاتسم خاو يظخعيع أ  يئدينام زم جخدز  تع ل

اإلادوواوأث ألاْثوور لووعىلت تووع تسانوواة ؤلاجووادة فووي ٓووق تداولووت َنووق الالخُوواٗ ا ووم اإلاداولوووت 

الخاليت تع الخدتي بالص ر وندا اليؤضم خاو أ ي عس العًق بالً ق فوي اإلاداولوت وجٕوى  

 بدايت اخظاطه باليؤض الخاا.

  أما الاهدباو والتركيز:

ح ز في نمق ألا ياءم وحعد تب أهم أطع الخعاتق تع الًٔق ييُصد به الخدز ب نتم التْر

ذي ااحاجاث ااخالتم وهرا يخعلب النعد نب ألا ياء الات ح دذ الالدناه أز اء الخدز ب 

ترق ؤلاواءة ال ديدة والانعٕاطاث المىتيت تب جهاث تخعددةم ْما أله أ بد تب جىيس 

ت واإلاصواخنت تروق ازجًواإلا ألوىاث اإلإا  الهادة النعيود نوب المىوواء وألالوىاث العاليو

اإلارياإلا والخلًاش بالُس  ت ه أو جىاجد ندد ْنحر تب ألااخاص في لًع ااحسسة تع حعدد 

ؤلا ازاث وال صاتذم والداز ألاواتس وال ىاهيم يٕق هره ألاتىز جئدي ا م ح خيذ الالدناه 

حوزم تموا يووئزس طولنا نتوم العمليووت العفجيوت والخؤهيليوتم تمووا  يظوخلصا تني وت جووى ونودا التْر

 هادة زاٗ تب أي ازازة.

يىحا الناخ  أنفه أطاليب الخعاتق تع العًق تب ذوي الاخخياجواث ااخالوت؛ والوري 

وهورا يخعلوب  ووسوظا  يدخوا  ا وم جؤهيوق أو نوف  ظى وق للمودي انووادة دتجوه فوي اإلاجخموعم

يًيووت زالوتم وزْووص الناخو  ْهحووره توب النوواخرح  فوي التربيووت ااخالوت  تعي وت وأطوواليب ْو

الخعاتوووق توووع ي وووت ذوي الاخخياجووواث ااخالوووت أ  ااحوووب والععووواء ينُوووى أطووواض الخعاتوووق 

تعهمم إلاا له تب أزس لً،وت ايجوام  فوي لًظويت ذوي الاخخياجواثم زالوت توب ظوسى أيوساد 

 .وازىجهأطسجه اإلاُسلح م أته وأبيه 

وووويغ ألاطووووسي             ووووم دنووووم اإلادو ووووساد بمجووووخمعهم نتو ووووت الوووودتا  ألايو ووووم وحعخموووود دزجو لهو

الخؤهيليووت ودزاطوووت أوووواإلا أب ووا نم تووب َنووق اإلاه يوووح   باطخدموواز تخعلنوواتنم العفجيووت و

ورلٖ جمٔيوومنم توب زيووع  واإلاسخصوح  لظولىّ جىجهوواث تظوخُنليتم جخىايوِ تووع َودزاتنم ْو
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دزجووت الرُوووت بوووال ًعم والخهلوووب نتوووم الاخناظووواث الراجيوووتم واإلاظووواندة فوووي يهوووم توووا يووودوز 

 خىلهم تب تعخُداث أو أيٕاز.

 دوس ألاسشة واملجخمع في سعايت روي الاحخياحاث الخاصت: -ه

ووواٍز ننووود          نوووواتس أ  ألاطوووسة هوووي أٗو تووووب يىاجوووه زووووىزة  ىالوووسءو يىحوووا الناخووو  ظو

ؤلاناَوتم وجخعوسى نتوم ىزازهووا وجؤزحرهوا نتوم نىاظوٌ اإلاعوواٍ واجصواأجهم والسنايوت ألاطووس ت 

تص د تب ؤلاز اد والخىج ناث لعًق تب ذوي الاخخياجاث ااخالت بىجه ناا جدخا  ا م 

ٍ الاْد اى اإلانٔس لنناَتم ؤلاناَتييما يخعلِ بٔيًيت الخعاتق تع  م وتا جدخاجه تب ظس

ووواٍز ننووود  وووا" )ظو م 8002تدموووود:  الووووسءوىنوووواتسم زليوووع ننوووود  الووووسءوىوأطووواليب تىاجهينو

(م يهت جلعب دوزا هاتا يخعلِ بخىيحر جميع تا يدخاجه ذوي الاخخياجاث ااخالت 852ص

ووواتنم توووب  زنايوووت ظنيوووت زالوووتم وتعاتلوووت زالووووتم هووورا بااووووايت ا وووم وجوووى  يهوووم خاجو

ودنمهوم اإلاظوخمس لهووم بااحوب والععواء والصوو رم توب ظوسى جميووع أيوساد ألاطوسةم لوويدع 

 اإلاعاٍ أله تسغى  ييه في أطسجه وأله يسد تمنام هرا بااوايت ا م:

 .ندا اا سق تب وجىد ظًق تعاٍ في ألاطسة أل  ذلٖ َماء وَدز -

 وسوزة جىالق ألاطسة تع اإلائطظت الات جُدا زدتاتنا للمعاَح . -

 ؤلايما  بُدزاث ال خ  اإلاعاٍ وجُنله ْما هىم وألاتق ببتٕاليت جعىز َدزاتنم. -

انداد العًق تب ذوي الاخخياجواث ااخالوت انوداد ئًوق لوه تىاجهوت ااحيواة وجصو وده  -

الاجخمادي ترق حعليمه بمهوازاث ااحيواة بمجمىنت تب اإلاهازاث الات حظانده نتم الخىايِ 

اليىتيت أو تهازاث العًىلت الات جئهله لفنخماد نتم الراث في َماء اخخياجاجه اليىتيتم 

 وهي الانخماد نتم ال ًع في اإلاؤٓق واإلا س  وازجداء اإلافضع وَماء تسخلٌ خاجاجه.

زخفيهم؛ ْما أ  للمجخمع دوز تهم اججاه ي ت ذوي الاخخياجاث ااخالت نتم ا

وجىحا الناخرت طهو أخمد أتح  أ  اإلاعىَح  َد  هدوا اهخماتا نلميوا توب َنوق ضعوض 

الدزاطوواث اإلاعالووسة الاووت اهخمووذ باألطوونا  الىزازيووت والنيئيووت لنناَووت العُليووت فووي يتووورة 

الظونعينياث اخووساش جُوودا أْ وور تمووا جدُووِ فوي العُووىد الظووابُتم ْمووا  ووهدث الظياطوواث 

الووودٗو الاهخموواا بً وووت ذوي الاخخياجوواث ااخالوووتم تووب زوووفٗ  والد ووسلعاث للعديووود تووب
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انخمواد بوساتج نديودة للعموق اإلاخعلُوت بواإلاعىَح م و ٔموب دوز اإلاجخموع اججواه اإلاعوىَح  فووي 

 ال ُاط الخاليت:

 جًعيق وجٔريٌ بساتج الخىنيت أليساد اإلاجخمع ووجى  جصحيذ الظلنيت ا م اإلاعاٍ. -

تع الىوع الري يعي ه اإلاعاٍ باألطولى  الوري يمومب  جىيحر الخعليم اإلا اطب للخعاتق -

 له الاطخُساز والعمؤلي ت.

-82مم ص.ص8003طهو أخمد أتح : ان اء تساْص اجخمانيت للسنايت باإلاعاَح  ذه يا ) -

55). 

 خاجمت 

وووق اإلاعووواَح  بووواإلاجخمع أتوووس ووووسوزي ألايوووساد  ا  نمليوووت جمٔوووح  وادتوووا             وتلوووا  ٓو

إلاووودن  تعالنوووت بخُوووديم ااخووودتاث اإلاظووواندة للً ووواث ااخالوووت نتوووم تئطظووواث اإلاجخموووع ا

الُعانواث الاجخمانيوت واإلائطظوواث ااحٕىتيوت والُعواإلا ااخواص وااسمانوواث ٓ الالودتا  

ٖ حندى الدينيتم و  بالدىء للسميع تب زفٗ  وتًعموت ار اجخمادي يعاٗ زلِ بي ت ذل

دى ألااخاص ذوي الاخخياجواث حعديق الاججاهاث الاجخمانيت وألاطس ت لجىنيت ألاطس أو 

ااخالوتم بااوووايت ا ووم جدظوح  ألموواط ااحيوواة اليىتيوت لهووم نووب ظس وِ ال ووراتج التربى ووت 

ٖ يا  ألايساد ذوي الاخخياجاث ااخالت اذا تا لُىا السنيت والاجخمانيت والعنيت م و ف 

اإلاظوووخدُت والاهخمووواا و الاختوووراا يوووب نم بالًعوووق طووويٕىلى  توووىزد ض وووسي تنووودإلا و سوووودا 

 اإلاجخمع اإلادن  بٕق تئطظاجه .

ولهورا جى وووت الىزَوت الندريووت بموسوزة جوودزق ؤلانوفا بمسخلووٌ وطواتله تووب أجووق         

جىنيووت اإلاجخمووع بمووسوزة جُووديم السنايوووت واإلاعاتلووت الايجابيووت للً وواث ااخالووت وجمٔيووومنم 

 اجخمانيا.
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