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 مستخلص البحث:

أخضزذ مىاكو الخىاضل الاحخماعي زىعة في خُاة طوي الاخخُاحاث الخاضت، 

دت ممىىت مً الىاؽ مً زالٌ خُث ؾانضتهم نلى  ئًطاٌ عؾاةلهم وآعائهم ئلى أهبر شٍغ

باإلغافت  فحهم.شغ الطىع أو ملاؾو الفُضًى الخاضت بهم ومىاكشت اللػاًا التي جإزغ و

اصة في اؾخلاللُتهم صون خىاحؼ ؤلاناكت  اصة مهاعفهم ومفاهُمهم، وهظا ٌهني ٍػ ئلى ٍػ

مىً إلاىاكو الخىاضل الاحخماعي أن جىفغ خُاة أفػل لؤلشخاص  .والحغهت والاهخلاٌ ٍو

هي حهؼػ مؿاواتهم بؿاةغ أفغاص اإلاجخمو وحهمل نلى طوي الاخخُاحاث الخاضت، ف

  .الخىنُت بلػاًاهمو  جمىُجهم، وجػمً اهضماحهم في اإلاجخمو

طوو الاخخُاحاث   ؛الخضمت  ؛مىاكو الخىاضل الاحخماعي  ؛الضوع تفتاحية: املكلمات ال

 الخاضت.

Abstract: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Social media networks have actually revolutionized the life 

of special needs' people, they gave them voice to communicate their 

messages and opinions to the widest audience possible, via photos 

or video clips, discuss topics that impact them. Besides to the 

expansion of   their notions und understanding, which means an 

increase in their independence and overcoming the  obstacles that 

hurdles their movements , these networks may offer a better life to 

disabled people by making them equal with the other members of 

society  ,empowering them, and assuring their integration, and 

rising public awareness about their issues. 
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  مقذمة: .1

ي بشيل مباشغ في حؿلُـ الػىء نلى فئت وؾاةل الخىاضل الاحخماعأؾهمذ 

طوي الاخخُاحاث الخاضت وأضبذ لها صوع فانل. ففي آلاوهت ألازيرة ػاصث الضٌو 

واإلاجخمهاث مً اهخمامها بظوي الاخخُاحاث الخاضت لضمجهم في الحُاة الُىمُت بلطض 

جؼ صنمهم هفؿُا واحخمانُا هأفغاص فانلين صازل اإلاجخمو، مً أحل أال ٌشهغوا بالع

فلـ في  حؿانضال  ( ومىاكو الخىاضل الاحخماعي4102وآالم ؤلاناكت. )شٍغف وخمالوي، 

ؿمذ أًػا ح ا، ولىجهلظوي الاخخُاحاث الخاضتالحطٌى نلى خُاة أهثر اؾخلاللُت 

ؼ الىعي باإلناكت. هخمض  بخهٍؼ  طوي الاخخُاحاث الخاضت بشيل أؾاس ي نلى ضفداثَو

للىضٌى والُىجُىب وألاوؿخًغام  ي مثل الفاٌؿبىنومجمىناث مىاكو الخىاضل الاحخماع

أن لضيها  مىاكو الخىاضل الاحخماعيجكهغ زضماث و  والضنم الاحخماعي. ئلى اإلاهلىماث

ؼ الهالكاث اللضعة نلى أخض  مً طوي الاخخُاحاث الخاضت، هما أنها حهخبر  فغاصبين ألا  حهٍؼ

مىً  ،حخمانُت اللاةمتأهم الهىامل التي ًمىً أن حؿاهم في جللُل الفجىاث الا  ٍو

فخذ نالم حضًض مً الخىاضل ومشاعهت ، و اؾخسضامها لدصجُو وصنم الاهضماج الاحخماعي

 اإلاجخمو.

 التواصل الاجتماعي: مواقع. 2

هترهذ لىتروهُت نبر ألا حهخبر مىاكو الخىاضل الاحخماعي مىكىمت مً الشبياث ؤلا

لىترووي ئً زالٌ هكام احخماعي ومً زم عبؿه م ،جدُذ للمشترن فحها ئوشاء مىكو زاص

ت أو  ً لضيهم هفـ الاهخماماث أو حمهه مو أضضكاء الجامهت أو الثاهٍى مو أنػاء آزٍغ

هترهذ قهغث يير طلً. وهى أًػا مطؿلح ًؿلم نلى مجمىنت مً اإلاىاكو نلى شبىت ألا 

ب"، الظي ًدُذ الخىاضل بين ألافغاص في بِئت مجخمو افتراض ي  مو الجُل الثاوي "للٍى

ول هظا و  .)بلض، حامهت، شغهت...( ًجمههم خؿب مجمىناث اهخمام أو شبياث اهخماء

م زضماث الخىاضل اإلاباشغ مً ئعؾاٌ الغؾاةل أو الاؾالم نلى اإلالفاث  ًخم نً ؾٍغ

ً ومهغفت أزباعهم ومهلىماتهم التي ًدُدىنها للهغع. ، 4104)حغاع،  الصخطُت لآلزٍغ

 .(73ص 
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ؼ الشبياث ومىاكو الخىاضل الاحخماعي  هي زضمت جغجىؼ نلى بىاء وحهٍؼ

الاحخمانُت لخباصٌ الاجطاٌ بين الىاؽ الظًً ججمههم هفـ الاهخماماث وألاوشؿت، أو 

ً. وياًت هظه الخضماث في اإلالام ألاٌو حهخمض  إلاً يهخمىن باهدشاف مٌُى وأوشؿت آلازٍغ

ض، نلى جىفير مجمىنت مخىىنت مً الؿغق للخفانل بين اإلاؿخسضمين مثل ا إلاداصزت، البًر

الفُضًى، اإلاداصزت الطىجُت، جباصٌ اإلالفاث، اإلاضوهاث واإلاىاكشاث الجمانُت.. )الىغخي، 

  .(07، ص 4102ألاؾضوصي، 

وحهخبر الغهيزة ألاؾاؾُت لئلنالم  ،هترهذلىتروهُت احخمانُت نلى ألا ئهي مىاكو و 

هم نبر هظا الفػاء جدُذ لؤلفغاص والجماناث الخىاضل فُما بُجو الجضًض أو البضًل، 

 (402، ص 4112. )ضاصق، الافتراض ي

وحهغف أًػا بأنها شبياث احخمانُت جفانلُت جدُذ الخىاضل إلاؿخسضمحها في أي 

ترهذ مىظ ؾىىاث وجمىجهم هقهغث نلى شبىت ألا و ون وفي أي ميان مً الهالم، ؤ وكذ ٌشا

اث التي جىؾض أًػا مً الخىاضل اإلاغتي والطىحي وجباصٌ الطىع وييرها مً ؤلامياه

 (027، ص 4100)الضلُمي،  الهالكت الاحخمانُت بُجهم.

وكض أضبدذ مىاكو الخىاضل الاحخماعي اليشاؽ ألاهثر شهبُت نلى شبىت  

و ًغحو في حؼء هبير مىه ئلى كضعتها نلى مؿانضة الىاؽ  ألاهترهذ. وهظا الطهىص الؿَغ

ألامغ يير مخىكو ألن وؾاةل وللىهلت ألاولى ًبضو هظا  نلى ججىب نؿغ هػم اإلاهلىماث.

الخىاضل الاحخمانُت بؿبُهتها اإلاخأضلت نبر جدضًثاث الحالت وؤلاشاعاث الاحخمانُت 

ض مً اإلادخىي  ومشاعهت الفُضًى وحهلُم الطىع وما ئلى طلً جيخج في الىاكو اإلاٍؼ

ض مً الاعجب واإلاهلىماث. اصة في اإلاهلىماث كض وهخلض أنها ؾدؿبب اإلاٍؼ ان، وبؿبب هظه الٍؼ

  ولِـ أكل، ولىً نىضما هخهمم أهثر ًمىىىا أن هغي أن ألامغ مسخلف.

(Qualman,2009 , pp 1-2) 

ومىاكو الخىاضل الاحخماعي بما جمىده مً كضعة نلى الدشاعن الىاؾو في 

و بين أؾغافه، كض  اإلاهلىماث وجضاولها بين الجمهىع نلى هدى متزامً ًإمً الخفانل الؿَغ

لخأزير في مؿاعاث ألاخضار في مىاؾم مسخلفت مً الهالم، وطلً أؾهم بشيل هبير في ا

هترهذ والهاجف اإلادمٌى بطىعة أؾاؾُت، وما الخدىالث ألا باالؾخفاصة مً جلىُتي 
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الؿُاؾُت التي احخاخذ مىؿلت الشغق ألاوؾـ ومكاهغ الحغان التي نمذ الهضًض مً 

يا ئال هدُجت مباشغة مً هخاةج الخ ىاضل الاحخماعي نبر هظه اإلاىاكو، الضٌو ألاوعوبُت وأمٍغ

بًؼ الىكغ نً مضي صكت اإلاهلىماث التي حغي جباصلها والخفانل مهها، ومضي ضىاب 

عصوص ألافهاٌ التي أنلبتها. أما نً أهم شبياث ومىاكو الخىاضل الاحخماعي فىظهغ: )جيُى 

 (402 -407، ص ص 4103وؾاًغ، 

 :هترهذ، وجدخل اإلاغهؼ نُت نلى ألا ٌهخبر الفاٌؿبىن أهبر شبىت احخما التفايسبوك

( بهض مدغن البدث 4107الثاوي في جغجِب اإلاىاكو نلى مإشغ ألُىؿا )هىفمبر 

، وججاوػ نضص اإلاؿخسضمين اإلالُاع 4100ملُىن في نام  211حىحل، واؾخلؿبذ 

(، وأشاع الفاٌؿبىن ئلى أن نضص 4107ملُاع مؿخسضم في ؾبخمبر  0.01)

ملُىن مؿخسضم، ونضص مؿخسضمي  342نلى اإلاىكو هى اإلاؿخسضمين اليشؿين ًىمُا 

 .ملُىن مؿخسضم 232الفاٌؿبىن نلى الهاجف اإلادمٌى 

 :ثويتر ً بدُث ٌؿمذ  ،هى مىكو مً مىاكو الخىاضل الاحخماعي ًلضم زضمت الخضٍو

نلى شيل عؾالت هطُت وجدضًثها ومً زم  (اخغف 021بهضص مدضوص مً الحغوف )

  ئعؾالها.

 :ججاعي ٌؿخسضم بخىفغ شبىت الاهترهذ بدُث ًمىً الخدضر مً  هى بغهامج سكايب

 زالله بالطىث والطىعة اإلاخدغهت.

 :هى مىكو ًلضم زضماث الشبياث الاحخمانُت واإلاضوهاث ووشغ الطىع  ماي سبيس

  .وألافالم واإلاىؾُلى والفُضًىهاث أًػا، هما ًدُذ زضمت الخفانل مو ألاضضكاء

 :وخفكها، باإلغافت ئلى جىكُمها نبر الاهترهذ، هما هى مىكو إلاشاعهت الطىع  فليكر

ً للمىكو.  ًمىً مً زالله الخهلُم نلى الطىع مً كبل الؼاةٍغ

 :ٌهخبر هظا اإلاىكو مىكها مخسططا للؿام عحاٌ ألانماٌ والشغواث،  لينكذان

بدُث ًلضم حؿهُل نملُت الحطٌى نلى مىقفين مغشحين للهمل، هما ًدُذ لهم 

 اإلافطلت. نغع ؾيرتهم الظاجُت
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 :ٌهخبر الُىجُىب وؾُلت اجطالُت واؾهت الاهدشاع، وكض أضبدذ مو مغوع  اليوثيوب

ػم هظا اإلاىكو فُضًىهاث مخىىنت في مسخلف اإلاجاالث،  الىكذ قاهغة زلافُت، ٍو

مً  ئهخاحهوباميان اإلاؿخسضم هفؿه ئهؼاٌ فُضًى زاص به، أو فُضًى كام باناصة 

 حضًض.

 :شىعاث جدىي ملاالث صوعٍت بدُث جيىن مغجبت جغجِبا هي نباعة نً مي املذونات

ػمىُا، وهي سجل الشبىت، وحهخبر ئخضي الخؿبُلاث نلى الشبىت الهىىبىجُت، وهي 

خدىم في وشغها اإلاؿ ب جكهغ نلى الشبىت بشيل مدضص ٍو ٌ إو نباعة نً ضفدت ٍو

ب مً نجها، بدُث جيىن اإلاضوهاث مإعزت ومغجبت جغجِبا ػمىُا جطانضًا جمىً اللاع 

الغحىم ئلحها في أي وكذ ممىً، وحهخبر مً أهم اإلاىاكو التي جخابهها الحيىماث 

ت الىاؾهت التي جخمخو بها.   وجغاكبها وجدللها بؿبب ميزة الحٍغ

وهىان نضص آزغ مً شبياث الخىاضل الاحخماعي التي ًمىً لىا أن وؿخهغغها مثل: 

ىضؾترهاي فاًف، بغاًذ واًذ، أهـ بىهـ، صًل ألاوؿخًغام، وييرها  ...ؿُىؽ، فٍغ

 .مً اإلاؿمُاث واإلاىاكو التي جكهغ بين فترة وأزغي 

 . روو الاحتياجات الخاصة:3

ًمىً حهٍغف طوي الاخخُاحاث الخاضت نمىما بأنهم أولئً ألافغاص الظًً 

ًىدغفىن نً اإلاؿخىي الهاصي أو اإلاخىؾـ في زطُطت ما مً الخطاةظ، أو في حاهب 

صخطُت، ئلى الضعحت التي جدخم اخخُاحاتهم ئلى زضماث زاضت، أو أهثر مً حىاهب ال

جسخلف نما ًلضم ئلى أكغانهم الهاصًين، وطلً إلاؿانضتهم نلى جدلُم أكص ى ما ًمىجهم 

  .(6، ص 4112بلىيه مً الىمى والخىافم. )عواب، 

هغف مفهىم طوي الاخخُاحاث الخاضت لًت باإلاهاكين، وهى لفل مفغصه مهاق  َو

هني مً به ناهت حهغكله نً اللضعة في الخىُف مو  ومطضع الفهل الغباعي )أناق(، َو

وأما اضؿالخا فلض لجأث مىكماث خلىق ؤلاوؿان الؾدبضاٌ  .الحُاة الُىمُت الهملُت

مطؿلح )اإلاهاكين( بـ )طوي الاخخُاحاث الخاضت( ألهه باإلاغاصف ألاٌو حشير صعاؾاث نلم 

ا نلى هفؿُت ؤلاوؿان، وأما اإلاغاصف بخأزير ؾلالىفـ ئلى أهه ًضٌ نلى وضف ؤلاناكت وال

الثاوي فُضٌ نلى فئت مً الىاؽ ال ٌؿخؿُهىن جأصًت مهامهم الُىمُت ملاعهت مو الىاؽ 
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الهاصًين، ئط ًيىهىن كض حهغغىا إلضابت أصث ئلى حشىههم وفلضان الهػى اإلاطاب جأصًت 

ل حؿمُا أو نللُا، ولهظا وقُفخه، وكض ًيىن ابخالء هٌؼ بهم مىظ الىالصة هأن ًيىن الخل

ًيىن لهم اخخُاحاث زاضت في ول هىاحي الحُاة، وجأهُل مخسططين للخهامل مههم 

بالشيل الظي ًمىجهم مً الخهلم والؿير كضما هدى الحُاة باالنخماص نلى أهفؿهم ألصاء 

خاحاتهم نلى أهمل وحه وصون الاهخلاص مً صوعهم أو مؿخىاهم ملاعهت مو ييرهم. 

 (4101ام ؤلاناكت اإلاهغوفت والتي ًمىً جلؿُمها ئلى ما ًأحي: )مىطىع، جخهضص أهى و 

  ؤلاناكت الظهىُت أو ما ٌؿمى باالغؿغاباث الهللُت، وجخمثل في هلظ اللضعاث

الهللُت هدُجت الشلل الضماغي أو خاالث هلظ ألاهسجين خاٌ الىالصة أو 

 .اغؿغاباث الضماى

 ت، وجخمثل في ضهىبت ال  .ىؿم وزلل اللؿان أو الخأجأةالاغؿغاباث اللًٍى

  .الاغؿغاباث الىفؿُت أو الاهفهالُت، مثل الهؼلت والاهؿىاء 

 ت  .ؤلاناكت الجؿمُت، وكض جيىن ؾمهُت أو بطٍغ

 أهىام أزغي: مثل مغع الخىخض، وضهىباث الخهلم. 

نلى  0111وكض اجفم اإلاشاعوىن في اإلاإجمغ اللىمي ألاٌو للتربُت الخاضت في مطغ ؾىت 

ًؿلم ناصة نلى  مطؿلح طوي الاخخُاحاث الخاضت. وطوو الاخخُاحاث الخاضت اؾخسضام

ول مجمىنت مً أفغاص اإلاجخمو بًؼ الىكغ نً أي فغوق فغصًت بؿبب الؿً أو الجيـ 

ويير طلً، بدُث ًخميز أفغاص اإلاجمىنت بسطاةظ أو ؾماث مهُىت، حهمل ئما نلى 

لي أو الاحخماعي وجىافلهم مو البِئت ئناكت همىهم الحس ي أو الجؿمي أو الىفس ي أو الهل

 (  40، ص 4116التي ٌهِشىن فحها، وئما جلُضهم في هظا الىمى بيل حىاهبه. )أبى الىطغ، 

هخبر الخهغف نلى أؾباب ؤلاناكت مً ألاهضاف الغةِؿت للتربُت الخاضت، وطلً مً أحل  َو

ة مً زالٌ وغو بغامج للىكاًت مً ؤلاناكاث. لظا فلض بظٌ الهلماء حهىصا هبير 

الضعاؾاث الهلمُت وألابدار اإلاسخلفت إلاهغفت أؾباب خضور ؤلاناكت، وحهخبر الىثير مً 

الهىامل اإلاؿببت لئلناكت يير مهغوفت. فهلى ؾبُل اإلاثاٌ فان الهىامل اإلاؿببت لئلناكت 

ض نً  ين وألاؾباء ال جٍؼ الباكُت  % 31ووؿبت  % 41الهللُت واإلاهغوفت لؤلزطاةُين التربٍى
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شير وىفمان  يير  أن وؿبت مهغفت أؾباب خضور ؤلاناكت  koffmanمدضصة ألاؾباب، َو

 % 11 -21بشيل نام وؤلاناكت الهللُت نلى وحه الخطىص ال ًمىً جدضًضها بيؿبت 

مً الحاالث. وهى ما ؾِخؿلب حهىصا هبيرة إلاىاحهت خاالث ؤلاناكت ومهغفت أؾبابها. 

ؼ، ص   (42)وىافدت، ونبض الهٍؼ

ا ؤلاناكت وألاشخاص طوي الاخخُاحاث الخاضت أهمُت باعػة نلى وجدخل كػاً

الطهُضًً الحلىقي والخىمىي الضولي، حهىؿه الىطىص والاجفاكُاث الضولُت والىزاةم 

ومً الىاضح  .الطاصعة نً اإلاىكمت ألاممُت وهُاولها وأحهؼتها، زطىضا الحلىكُت مجها

ب( :أن الضافو وعاء هظا الاهخمام الىىعي أمغان هما  )خؿىت، ئؾالم ٍو

اإلاىحى الحلىقي الظي جدغص اإلاىكمت ألاممُت بانخباعها ممثلت للمجخمو الضولي أن  -

ا وجمثل الاجفاكُت الضولُت لحلىق ألاشخاص  .جبضو نلُه نلى ألاكل جىزُلُا وهكٍغ

طوي ؤلاناكت وبغوجىوىلها الازخُاعي زالضت وؾلُهت الىزاةم اإلاهبرة نً عؤٍت اإلاىكمت 

ت لتركُت خلىق ألاشخاص طوي الاخخُاحاث ألاممُت ا لحلىكُت وزؿتها الخىمٍى

اللطض مً وغو هظه الاجفاكُت هى أن جيىن بمثابت ضً مً ضيىن ، و الخاضت

ذ اثطو خلىق ؤلاوؿان  فهي مهاهضة مً مهاهضاث  ،بهض ئهماتي احخماعي ضٍغ

شيل هظا ألامغ هللت هىنُت  ،خلىق ؤلاوؿان وأصاة للخىمُت نلى خض ؾىاء صازل َو

هنى بالشيل ؤلاهماتي، ئط ئنها جدضص ؤلاناكت هلػُت جخهين مغاناتها 
ُ
ألاوؾاؽ التي ح

وجلؼم  .لضي ئنضاص حمُو البرامج، نىع أن جيىن كػُت مىغىنُت كاةمت بدض طاتها

الاجفاكُت الضٌو ألاؾغاف اللُام بشيل اؾدباقي باجساط الخضابير اإلاىاؾبت لػمان 

في حمُو أوشؿت اإلاجخمو نلى كضم اإلاؿاواة مو  مشاعهت ألاشخاص طوي ؤلاناكت

ً هاث الىؾىُت والاجفاكُاث  وامخضاصا. آلازٍغ لهظا الاهخمام الضولي ضضعث الدشَغ

والههىص ؤلاكلُمُت في مىغىم ؤلاناكت وطوي الاخخُاحاث الخاضت، وأنلً نً الهلض 

اماث (، وبالخالي اخخل هظا اإلاىغىم أخض الاهخم4104-4117الهغبي للمهاكين )

ت الضولُت الباعػة ئلى حاهب مىغىناث البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت وكػُت  الخىمٍى

 .اإلاىار
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الهضص واليؿبت اإلاهخبرة التي ًمثلها ألاشخاص طوو الاخخُاحاث الخاضت مً مجمىم  -

ملُىن شخظ طي ئناكت في الهالم، أو ما ًمثل  611ئط هىان ما ًلاعب  ،البشغ

ؿـى01ً % مجهم في البلضان الىامُت، 21 ما ًلضع بيؿبت % مً ؾيان الهالم. َو

هِش الهضًض مجهم في خالت فلغ. وحشير الضالةل في البلضان الىامُت واإلاخلضمت  َو

الىمى، ئلى أن ألاشخاص طوي الاخخُاحاث الخاضت يير ممثلين جمثُال مخىاؾبا بين 

لضع فلغاء الهالم، وهم أهثر مُال ئلى أن ًيىهىا أهثر فلغا مً هكغائهم يير اإلاهىكين. ٍو

أولئً  أن أن واخضا مً ول زمؿت أشخاص مً أشض الىاؽ فلغا في الهالم، أي

الظًً ٌهِشىن بأكل مً صوالع واخض في الُىم والظًً ًفخلغون ئلى الاخخُاحاث 

 .مً طوي الاخخُاحاث الخاضت هم ألاؾاؾُت والًظاء واإلاُاه الىكُفت واإلاأوي واإلالبـ

لُا ئمً ؾيان  % 21ن خىالي ( أ4114أفاصث مىكمت الصحت الهاإلاُت )و  مً  همفٍغ

ترحم هظه و % مً ألاؾفاٌ في ؾً اإلاضعؾت. 01-01طوي ؤلاناكت، بما في طلً 
ُ
ج

الخل بىعجىن  711اليؿبت ئلى خىالي  لُا. ٍو أن  Burtonملُىن مهاق في ئفٍغ

نام، وبًؼ الىكغ  011ألاشخاص طوي ؤلاناكت نىملىا مثل اإلاىبىطًً ألهثر مً 

جم جلضًم ؤلاناكت وكض م، فان طلً ًخم فلـ بالخهاؾف والشفلت. نً الاهدباه له

  .هشيل مً أشياٌ الاغؿهاص اإلالبٌى احخمانُا غض ألاشخاص طوي ؤلاناكت

, 2010)Chitereka( 

وبالىكغ ئلى أن ألاشخاص طوي الاخخُاحاث الخاضت ًمثلىن هظه اليؿبت 

أهثر مً أكغانهم يير اإلاهىكين، الىبيرة مً الؿيان، وأنهم ٌهِشىن نلى ألاعجح في الفلغ 

فان غمان ئصماحهم في حمُو ألاوشؿت ؤلاهماةُت ٌشيل أمغا أؾاؾُا لخدلُم ألاهضاف 

واإلاجخمو بطفت نامت مؿإوٌ نً طوي الاخخُاحاث الخاضت، . ؤلاهماةُت الضولُت

وشبياث مً الحماًت الاحخمانُت البض أن جللي قاللها نلى مالًين مً طوي ؤلاناكت مً 

مشىالتهم ومهغفت الخىحهاث الحضًثت في عناًتهم، وهى أمغ  مؿاهضة مجخمهُت لحل أحل

 البض أن حؿخمغ اإلاىاكشاث خىله بأؾالُب نلمُت صكُلت.
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 . مواقع التواصل الاجتماعي في خذمة روي الاحتياجات الخاصة:4

جغجبـ أهمُت شبياث الخىاضل الاحخماعي بلضعتها نلى الىضٌى ئلى أهبر نضص 

غاص والخأزير فحهم مً زالٌ بث عؾاةل مهُىت كاصعة نلى ئخضار حًُير نلى مً ألاف

ووؾاةل الخىاضل الاحخماعي مً الغوافض ألاؾاؾُت الضانمت إلاىكىمت الطهُض الاحخماعي. 

ت، وطلً جلبُت لالخخُاحاث  ب اإلاخياملت في اإلاجخمهاث الهطٍغ الخهلُم والخأهُل والخضٍع

وال شً في أن شبياث  .لشاملت هدى مجخمو اإلاهغفتاإلاؿخلبلُت وصفو عجلت الخىمُت ا

ؼ الخلاعب بين أفغاص اإلاهمىعة مً خُث أن الهالم  الخىاضل الاحخماعي هجحذ في حهٍؼ

أضبذ فػاء مفخـىخا ألػى ول الحىاحؼ بين حمُو شغاةذ اإلاجخمو صون كُىص ػمىُت أو 

ناصًين أو مً  ،حًغافُت أو صحُت فأضبذ الجمُو مً مسخلف ألاحُاٌ هباعا وضًاعا

  .طوي ؤلاناكت ٌؿخسضمىنها

ت في خُاة اإلاهاكين، بدُث  وكض أخضزذ وؾاةل ؤلانالم الاحخمانُت زىعة حظٍع

اصة  خغعتهم مً الهضًض مً الهغاكُل وؾمدذ لهم باهضماج أفػل، وؾمدذ بٍؼ

مهاعفهم ومفاهُمهم، والاؾخفاصة مً الخلىُاث الجضًضة وؤلابضانُت التي جخػمً 

ؾهت وشاملت ليل ما ًدخاحىهه مً مهلىماث أو جىاضل صون الاؾخهاهت ازخُاعاث وا

بأفغاص مهُىين أو مخفغيين إلاؿانضتهم. هما ًمىً أن حهمل مىاكو الخىاضل الاحخماعي 

غ  نلى جفهُل الؿاكاث اإلاخىافغة لضي هإالء ألافغاص وجىححهها للبىاء وؤلابضام في ئؾاع جؿٍى

وػٍاصة مجاالث اإلاهغفت، واػصًاص كضعتهم نلى  اللضًم وئخالٌ الجضًض مً كُم وؾلىن

الخلمظ الىحضاوي وجلبلهم للخًُير. وبهظا فان الاجطاٌ له صوع مهم، لِـ في بث 

اإلاهلىماث فلـ، بل في جلضًم شيل الىاكو واؾدُهاب الؿُاق الاحخماعي والؿُاس ي 

)زاضت  الظي جىغو فُه ألاخضار. هما ًجب أن ال وًفل أن ألاشخاص مً طوي ؤلاناكت

غ ضىانت اإلادخىي  ت( ًمىً أن ًيىن لهم صوع هبير في جؿٍى الحغهُت والؿمهُت والبطٍغ

وضىانت الخؿبُلاث نلى شبىت ألاهترهذ إلاا لضيهم مً طواء فؿغي وملضعة نلى الخدضي 

، ص ص 4101والخهلم ئطا ما جىفغث لهم البِئت التي جمىجهم مً طلً. )الشضًلاث، 

411- 711). 
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خىىىلىجي الىبير الظي خضر في الهالم، والتي لم جىً مىاكو ومو الخؿىع ال

الخىاضل الاحخماعي بمهٌؼ نىه، وجؼامىا مو الخؿىع الحاصر ألحهؼة الهىاجف الظهُت، 

قهغ ما ٌهغف بخؿبُلاث الخىاضل الاحخماعي نبر الهىاجف الظهُت، واهدشغث بين أفغاص 

نها أجاخذ الخىاضل بالطىث اإلاجخمهاث لدؿخدىط نلى هثير مً اهخماماتهم، خُث أ

 .( 61، ص 4103والطىعة لحكت بلحكت نلى ازخالف اإلاؿافاث وألاوكاث. )أبى يىلت، 

ئن وؾاةل ؤلانالم وزاضت اإلاؿخدضزت مجها مً أهترهذ وشبياث جىاضل احخماعي 

تهخم بخىضُل اإلاهلىماث والهىاضغ اإلاهغفُت لظوي الاخخُاحاث الخاضت أهفؿهم، بجاهب 

فهم باأل  ت في اإلاجخمو، وجىفير ؾبل الخىاضل مو ييرهم مً أفغاص حهٍغ خضار الجاٍع

اإلاجخمو. ألامغ الظي ٌؿهم أًػا بالػغوعة في جلبلهم لظواتهم وجلبلهم للمجخمو وؾهىلت 

اهضماحهم فُه، واهدؿاب الثلت بأهفؿهم وجفانلهم ؤلاًجابي مو مجخمههم وجىُفهم 

خمانُت والاكخطاصًت والؿُاؾُت إلاجخمههم، الاحخماعي الؿلُم وؤلاؾهام في الحُاة الاح

ت عوح  وأصاء صوعهم في اإلاجخمو بفانلُت وهفاءة، والخسلظ مً الشهىع بالىلظ مو جلٍى

 ( 4، ص 4103الخهاون والاهخماء والطضاكت والطلت. )ػوي، 

ئن الخىاضل والخفانل الظي جيشضه فئاث طوي الاخخُاحاث الخاضت هى مً 

الخىاضل الاحخماعي والتي جدُذ كضعا نالُا مً الخفانل أهم مميزاث وؾماث مىاكو 

ضا مً ؾهىلت الخىاضل بخهضص أشياله وأهماؾه، وهى ما ٌهؿي كضعا هبيرا مً  ومٍؼ

ألاهمُت لخلً اإلاىاكو زاضت لظوي ؤلاناكت الؿمهُت. )الضؾىقي، ًاؾمين ئبغاهُم، 

 .(7، ص 4102

غ بغامج زاضت مثل "أب ةومو الثىعة الخىىىلىحُت بضأث شغواث هبير  ل" بخؿٍى

باإلاىفىفين في أحهؼتها اإلاسخلفت لُدؿنى لهم الخهامل مو ألاهترهذ وباقي الخؿبُلاث 

وواهذ شغهت  .اإلاسخلفت والتي ؾهلذ نلحهم نملُاث الىضٌى والاجطاٌ والبدث والخهلُم

نىام مػذ نً نؼمها حؿهُل الىضٌى ئلى مىكهها أٌؿبىن" كض هشفذ مىظ ا"ف

ا وييرهم مً طوي الاخخُاحاث الخاضت، باؾخسضام جلىُاث باليؿبت للمهاكي ن بطٍغ

يشغ بهباعة مً هىنُت "هىا 
ُ
الظواء الطىاعي، مإهضة ئلى أنهم بضأوا بلغاءة الطىع التي ج
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ش، .ضىعة ضضًلي ماعن ًلف ئلى حىاع ػوحخه" وىضف مؿمىم للطىعة )أبى شاَو

4141) 

غا خٌى فىاةض الظي يهخم بالصحت اله my care spaceوعضض مىكو  للُت، جلٍغ

وؾاةل ؤلانالم الاحخمانُت لظوي ؤلاناكت، اؾخهغع فحها ججاعب أشخاص مً طوي 

الاخخُاحاث الخاضت، وهُف ًغون أهمُت مىاكو الخىاضل الاحخماعي مً وحهت هكغهم. 

ً مً هفـ هىم  مىً للهضًض مً ألاشخاص مً طوي ؤلاناكت الخىاضل مو آلازٍغ ٍو

خىاضل الاحخماعي، وجباصٌ ألازباع والغؤي خٌى الاؾخفاصة مً ئناكتهم نبر وؾاةل ال

مىجهم أًػا اؾخسضام مىطاث الىؾاةـ الاحخمانُت مثل  كضعاتهم وجىمُت مهاعاتهم. ٍو

facebook  مىجهم أًػا للحفاف نلى جدضًث ألاضضكاء والهاةلت بأوغانهم الصحُت، ٍو

ً بدلىق طوي ؤلاناكت.  لم، الضفام نً أهفؿهم وحهٍغف آلازٍغ  (4141)ؾٍى

 :خاثمة .5

اعة في الهالم مً طوي  مىاكوباجذ  الخىاضل الاحخماعي مً أهثر اإلاىاكو ٍػ

إلاً افخلض الخمىً مً الخىاضل اإلاجخمعي الىاكعي بؿبب ال ؾُما  الاخخُاحاث الخاضت

ليي ًدلله ئلىتروهُا مً زالٌ الخىاضل جلً اإلاىاكو فؿانضجه  ، شضة ؤلاناكت

م الخاعجي. وال شً أن شبياث الخىاضل الاحخماعي كض هجحذ في والاخخيان مو الهال

ؼ الخلاعب وجدلُم الضمج اإلاجخمعي الافتراض ي صون نىاء أو مشلت لظوي  الاخخُاحاث حهٍؼ

 الظًً كض ٌهاهىن مً الهؼلت الاحخمانُت في الهالم الحلُلي. الخاضت

 قائمة املراجع:

 الكتب: 

اإلافهىم وألاهىام وبغهامج الغناًت،  –ؿمُت ( ؤلاناكت الج4116أبى الىطغ، مضخذ ) -1

 اللاهغة، مجمىنت الىُل الهغبُت.

 .مىخبت الفالحنمان، الفِؿبىن والشباب الهغبي،  (4104) لُلى اخمض ،حغاع -2

ألاعصن،  لىتروهُت،ؤلانالم الجضًض والصحافت ؤلا (4100) نبض الغػاق مدمض ،الضلُمي -3

 .صاع واةل لليشغ
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ؤلانالم الجضًض اإلافاهُم والىؾاةل والخؿبُلاث،  (4112) نباؽ مطؿفى ،ضاصق -4

 .صاع الشغوق لليشغ والؿبانتاللاهغة، 

( ؤلانالم الجضًض واإلاشاعهت 4102الىغخي، نلي نبض الهاصي وألاؾضوصي، نها هبُل ) -5

 الؿُاؾُت، نمان، صاع اإلاىاهج لليشغ والخىػَو.

ؼ، نمغ فىاػ ) -6 في التربُت الخاضت، ( ملضمت 4101وىافدت، جِؿير مفلح، ونبض الهٍؼ

 ألاعصن، صاع اإلاؿيرة لليشغ والخىػَو والؿبانت.

 :دوريات 

ت للىاشئت في قل ؤلانالم ( 4103جيُى، فاؾمت الؼهغاء، وؾاًغ، مفُضة ) -7 اإلالىماث التربٍى

 . 00، الجؼاةغ، مجلت الحىمت، الهضص الجضًض

ُت آلاصاب ( هكغة ؤلاؾالم لظوي الاخخُاحاث الخاضت، مجلت ول4112عواب، نماع ) -8

 والهلىم ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت، الهضصان الثاوي والثالث.

( الهالكت بين اؾخسضام شبياث الخىاضل الاحخماعي 4101الشضًلاث، نىاؾف مدمىص ) -9

تر/ اوؿخلغام( والشهىع بالىخضة الىفؿُت لضي نُىت مً طوي ؤلاناكت  )فِؿبىن/ جٍى

ت ا ت في ألاعصن، اإلاجلت الضولُت التربٍى  .04، الهضص 2إلاخسططت، اإلاجلض البطٍغ

اض ي التروٍحي في 4102شٍغف، خؿام، وخمالوي، نامغ ) -11 ( أهمُت مماعؾت اليشاؽ الٍغ

الجؼاةغ، مجلت نلىم  –جدلُم الصحت الىفؿُت للمهاق خغهُا، حامهت أم البىاقي 

اغت، اإلاجلض   .41، الهضص 3الٍغ

 :رسائل جامعية 

ت لخؿبُلاث ( اؾخسضاما4103أبى يىلت، ؾامي نؿا هللا ) -11 ث طوي ؤلاناكت البطٍغ

الخىاضل الاحخماعي في الهىاجف الظهُت وؤلاشباناث اإلاخدللت، عؾالت لىُل صعحت 

 ولُت آلاصاب في الجامهت ؤلاؾالمُت. –يؼة  –اإلااحؿخير في الصحافت 

( اؾخسضام طوي الاخخُاحاث الخاضت مً الطم 4102الضؾىقي، ًاؾمين ئبغاهُم ) -12

لخىاضل الاحخماعي ونالكخه بجىصة الحُاة، حامهت اإلاىُا، وغهاف الؿمو إلاىاكو ا
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عؾالت لىُل صعحت اإلااحؿخير في التربُت الىىنُت، جسطظ ئنالم جغبىي )ئطانت 

ىن(.  وجلفٍؼ

( صوع شُياث الخىاضل الاحخماعي في جىمُت اإلاشاعهت 4103ػوي، باوؿُت اخمض ئبغاهُم ) -13

امهت اللاهغة، عؾالت لىُل صعحت الؿُاؾُت لضي الشباب طوي الاخخُاحاث الخاضت، ح

ىن.  اإلااحؿخير في ؤلانالم مً كؿم ؤلاطانت والخلفٍؼ

 جنبية:ت لا مراجع باللغا 

14- Qualman, E. (2009). Socialnomics how social media transforms the 

way we live and do business. New Jersey: John Wiley & Sons. 

15- Chitereka, Christopher (2010) People with Disabilities and the Role 

of Social Workers in Lesotho, Social Work & Society, University of 

Wuppertal,  Vol 8, No 1.  

 :مواقع لانترنت 

ش، نماص ) -16 اإلاىفىفين مىاكو الخىاضل الاحخماعي؟ ( هُف ٌؿخسضم4141أبى شاَو  

ش:   .11/12/4141وشغ بخاٍع  

ش:  مً: 46/13/4141جم اؾترحانه بخاٍع  

https://npaapress.com/ar/post/100658 

لم، ياصة ) -17 حخماعي ( ججاعب الؾخفاصة طوي ؤلاناكت مً مىاكو الخىاضل الا 4141ؾٍى  

ش:  .00/10/4141وشغ بخاٍع  

ش:  مً: 46/13/4141جم اؾترحانه بخاٍع  
https://www.nosaed.com/2020/01/11/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8

%A8-

%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%B0%D9%88%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-

%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-

%D8%A7%D9%84/ 

ب –نبُض، نمغ خؿىت: عؤٍت ئنالمُت لؤلشخاص طوي الاخخُاحاث الخاضت  -18  مىكو ئؾالم ٍو

ش:  مً: 44/13/4141جم اؾترحانه بخاٍع  
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&Chapter

Id=4&BookId=2062&CatId=201&startno=0 

https://www.socwork.net/sws/issue/view/2
https://npaapress.com/ar/post/100658
https://www.nosaed.com/2020/01/11/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84/
https://www.nosaed.com/2020/01/11/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84/
https://www.nosaed.com/2020/01/11/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84/
https://www.nosaed.com/2020/01/11/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84/
https://www.nosaed.com/2020/01/11/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84/
https://www.nosaed.com/2020/01/11/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84/
https://www.nosaed.com/2020/01/11/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84/
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=4&BookId=2062&CatId=201&startno=0
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=4&BookId=2062&CatId=201&startno=0
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ش: (: طوي الاخخُاحاث الخاضت4101مىطىع، أفىان ) -19 43/11/4101وشغ بخاٍع  

ش:  مً: 46/13/4141جم اؾترحانه بخاٍع  
https://hyatok.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%83%D8%A7%D9%85%

D9%84_%D8%B9%D9%86_%D8%B0%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%

D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9 

 

 

 

https://hyatok.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B9%D9%86_%D8%B0%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://hyatok.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B9%D9%86_%D8%B0%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://hyatok.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B9%D9%86_%D8%B0%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://hyatok.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B9%D9%86_%D8%B0%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9

