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 معحخلص البحث:

ص وزٛخىا ُلى ؤهم ألاوؼوت الاجـالُت التي ٗسكذ م٢اهتها دازل اإلاجخمّ  جٟس

لتي حِمل ُلى جدُٜٝ الخماط٣ والخ٢امل في ٟةخدي ؤهم اإلااطظاث ؤلاحخماُُت ا

ساد  ائٙ، واإلاخمثلت في مسخلٙ مىاّٛ الىٍب والخوبُٜاث اإلاـممت للظماح لؤٗل الًى

ت. ت اإلادخىي بظُس  بمؼاٟز

خُث طيىاٛؽ مدي ِٗالُت هره اإلاىاّٛ في الخإزحر اإلاباػس ُلى بخدي اإلاظائل  

سد الِادي بـ٘ت ُامت وذوي ؤلاخخُاحاث الخاؿت  اإلاهمت في مساخل الخِلم لدي ا٘ل

 ً بـ٘ت زاؿت، واإلاخمثلت في الخيؼئت ؤلاحخماُُت التي جادي دوزا ؤطاطُا في ج٢ىٍ

شخـِخه، ومدي مظاهمت هره الىطائل في جلبُت خاحاجه واػباُها طىاء في اإلاجا٤ 

ت الاطسة في جسبُت وجيؼئت ؤبىائها، وبلى ؤي  ُُ٘ت جم١نها مً مؼاٟز ُهي، ٟو الخِلُمي ؤو التٗر

اٛت، بد١م ؤنها ؤؿبدذ  خد اطخواُذ هره الىطائل ؤن جنهم وجىاس ي ألاٗساد ذوي ؤلُا

ً طماث خُاجىا اإلاِاؿسة.    حؼ٢ل طمت م

ّ الخىاؿل الاحخماعي؛ ذوي الاخخُاحاث الخاؿت؛ الخيؼئت الكلمات املفحاحُة:  مىاٛ

     الاحخماُُت؛ ؤلاػباَ.
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Abstract: 

Our paper focuses on the most important communication 

activities that have imposed its position within society as one of 

the most important social institutions working to achieve 

cohesion and integration in jobs, represented by various websites 

and applications designed to allow individuals to share content 

quickly. 

Where we will discuss the extent of the effectiveness of 

these sites in direct influence on one of the important issues in 

the learning stages of the average individual in general and those 

with special needs in particular, namely the social upbringing 

that plays a fundamental role in the formation of his personality, 

and the extent to which these methods contribute to meeting and 

satisfying his needs, whether in the field. Educational or 

recreational, and how it enables the family to participate in the 

upbringing and upbringing of its children, and to what extent 

these means have been able to uplift and comfort individuals 

with disabilities, by virtue of that they have become a feature of 

our contemporary life. 

Key words: social networking sites; People with special needs; 

Socialization; Saturation. 

  : ملذمة 

يُت اإلاهمت في خُاة ال٘سد الخيؼئت الاحخماُُت، ٗهي ُملُت  مً اإلاساخل الخ٢ٍى

مظخمسة دائمت في حؼ١ُل وبىاء شخـِخه، مسجبوت بمسخلٙ مدواث خُاجه، لرل٣ هجد 

حخماُُت، ٟما ؤنها ت  جٜخـس ُلى ألاطسة التي ًيخمي حِدد ماطظاث ووطائل الخيؼئت الا 

 بليها الو٘ل، وبهما جخدزل ٗيها ُىامل ومخٔحراث ؤزسي جسجبى بالِىامل اإلادُوت. 

ُت والخ١ىىلىحُت التي حؼهدها اإلاجخمِاث، جصامً اطخددار  ومّ الثىزة اإلاِٗس

٘اهُم وطبل الحُاة الُىمُت، ٗلم ٌِد الِا ت ؿٔحرة ؤطالُب خدًثت ٓحرث اإلا لم مجسد ٍٛس

ت ؿٔحرة ججمّ مسخلٙ اإلاظخسدمحن، حظٜى ٗيها الحىاحص  ٜٗوـ، وبهما ؤكخى ٓٗس

ُت، كمً بِئت اٗتراكُت ج٘اُلُت مى٘خدت، وما طاُد  ألاًدًىلىحُت، الظُاطُت، والِٛس
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ذل٣ الاطخسدام الىاطّ إلاىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي؛ ٗخإزسث ؤطالُب الخيؼئت الاحخماُُت 

ٖ وطبلها كمً  ُت جخىاٗٝ مّ الٌسو مخولباث الىاّٛ الجدًد، م٘سشة برل٣ بيُت طلٟى

 آلاهُت.

ٗلم حِد جيؼئت الو٘ل مٜخـسة ُلى خدود اإلااطظاث الاحخماُُت اإلاخِاٖز 

مُت، ٗإضحذ مىاّٛ الخىاؿل  لم جٜىُاث الخ١ىىلىحُا الٛس ُليها، وبهما جىطّ مداها ُل

ُلت بازشة في خُاة ألاٗساد، وب٘لل الاحخماعي اإلاىدؼسة في الؼب٢اث الاحخماُُت وط

ممحزاتها الخ٘اُلُت اطخواُذ ؤن حؼ٢ل ُٟاهاث احخماُُت بِالٛاث اٗتراكُت، بحن 

مجمىُت مً ألاشخاؾ ؤو الجماُاث التي جخٜاهّ اهخماماتها ُىد هٜوت مِحن، م٘سشة 

ّ جىاؿلي حدًد. ً واٛ ٖ ٗئاتهم، كم  برل٣ ؤهمان ج٘اُلُت، بحن اإلاظخسدمحن ُلى ازخال

ُاحاث الخاؿت مً ال٘ئاث            وحِد ٗئت الاخخُاحاث الخاؿت ؤو ذوي الاخخ

اًت زاؿت لها كمً اإلاخٔحراث التي حؼهدها  الحظاطت التي ت بد مً الاهخمام بها وبإلاام ُز

ىٖ ُلى ٛدزاتهم وام٢اهُاتهم الخِلُمُت والابداُُت،  دًىام١ُُت الخيؼئت الاحخماُُت، للٛى

ٜت جدٜٝ الخىاٗٝ الى٘س ي والاحخماعي، وبؼ٢ل ٌظهل ُملُت الادماج اإلاجخمعي.  بوٍس

 ّ لرل٣ ُلى ألاولُاء واإلاسخـحن ج١ثُٙ حهىدهم لخإهُلهم بوٚس حظمذ لهم بالخىاٗٝ م

لُه ما دوز مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي ُلى الخيؼئت  مخٔحراث الِـس وجوىزاجه. ُو

 ت حخماُُت لروي الاخخُاحاث الخاؿت؟  

 لحىاصل الاجحماعي ومذي ثأثيرها على حُاة الفشدماهُة مىاكع ا .2

 جعٍشف مىاكع الحىاصل الاجحماعي: 2.1

ػهدث مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي اهدؼازا واطّ الىواٚ في الؼب١ت الِى١بىجُت،    

زاؿت في الظىىاث الِؼسة ألازحرة إلاا لها مً ممحزاث ج٘اُلُت ذاث جإزحر بالٕ ُلى 

ٖ الاخخُاحاث واػباُاث ألاٗساد، و  ٘ها بخِدد جىحهاث الباخثحن، وازخال ٛد حِددث حِاٍز

ها " " ُلى ؤنها بسهامج ٌظخسدم لبىاء Balas" باالط"مىولٜاتهم البدثُت. ٜٗد ُٗس

ساد ؤن ًخـلىا ببِلهم البِم لِدًد مً  مجخمِاث ُلى ػب١ت الاهترهذ اًً ًم١ً لؤٗل

ها ٠ل مً " مالىوي " و"precce" بَشغ"ألاطباب اإلاخىىُت، وفي ه٘ع الظُاٚ ٌِٗس

شماس"  " بإنها: م٢ان ًلخٜي ُٗه الىاض ألهداٖ مدددة وهي maloney krichmar"كَش

)ؤخمد ُلى  مىحهت بظُاطاث جلمً ُدد مً الٜىاُد واإلاِاًحر التي ًٜترخها البرهامج.

  (043، ؿ٘دت 9105مدمىد، 
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 ٗمىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي ُبازة ًُ جوبُٜاث ج١ىىلىحُت مظدىدة بلى الىٍب،

س  جدُذ الخ٘اُل بحن الىاض، وحظمذ بىٜل البُاهاث ؤلال١تروهُت وجبادلها بظهىلت، ٟما جٗى

للمظخسدمحن بم٢اهُت الِثىز ُلى مً ٌؼتر٠ىن مِهم في ه٘ع اإلاـالح والخىحهاث، 

مىخجه برل٣ ما ٌظمى باإلاجخمِاث الاٗتراكُت، بدُث ًخجّم ٗيها اإلاظخسدمىن في 

لُه مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي ُٟاهاث احخماُُت اٗتراكُت ػبيه ت بال١ُاهاث الىاُِٛت. ُو

مـولح ًوٝل ُلى مجمىُت مً اإلاىاّٛ ؤلال١تروهُت اإلاخاخت ُلى ػب١ت الاهترهذ، التي 

ٗهي  (99-90، الـ٘داث 9105)وداُت هللا،  جصامً ًهىزها مّ الجُل الثاوي للىٍب.

ٗتراي ي، كمً ُٟان ػب٢اث احخماُُت حظمذ للمظخسدمحن مً الخىاؿل الخ٘اُلي الا 

ت.  ً ألاٗساد خظب اهخماءاتهم، ؤو جىحهاتهم، ؤو الاهخماماث اإلاؼتٟر مي ًلم مجمىُت م  ٛز

 : وشأة مىاكع الحىاصل الاجحماعي 2.2

وؼإث مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي الال١ترووي في ؤخلان الىت ًاث اإلاخددة 

لل لرل٣ بلى ػب١ت الاهترهذ الري وحه  ِىد ا٘ل ١ُت ، َو بلى ؤٟبر ٗئت مً ُامت ألامٍس

0551ّٛالىاض، بذ طىت  الري ٠ان الٔسق مىه "classmates.com" م جم اهاٚل مى

الٛاث بُنهم م ًهس 0553ؤما في ُام ، السبى بحن شمالء الدزاطت وج٢ىًٍ اِل

ص  "sixdegrees.com"مىّٛ هسث في الري ٟز ُلى السوابى اإلاباػسة بحن ألاشخاؾ، ًو

ُت جل٣ اإلاىاّٛ اإلال٘اث الصخـ ُت للمظخسدمحن وزدمت بزطا٤ السطائل الخوُت إلاجمى

حر جل٣ اإلاىاّٛ ُلى زدماث مؼابهت إلاا جىحد في الؼب٢اث  م مً جٗى مً ألاؿدٛاء وبالٓس

 .9110و 0555ٓالٛها. وما بحن طىت بت  ؤنها لم حظخوّ ؤن جدز زبدا إلاال١يها وجم ب الحالُت،

التي لم حؼهد هي  ٟرل٣ ًهسث بِم الؼب٢اث الاحخماُُت ُلى الظاخت،

ت وهجاخا، ؤما طىت  ذ الؼب٢اث الاحخماُُت اإلاُالد الِ٘لي  9119ألازسي اطخمساٍز ُٗس

هىز "  ً ّ  " friendsterٟما حِٖس الُىم، خُث ػهد الِام التي خٜٝ هجاخا باهسا دٗ

"google"  ًخم الخىاٗٝ ُلى ػسون الاطخدىاذ 9112بلى مداولت ػسائه طىت  ،ل١ً لم 

ً ،  "skyrockوي مً ه٘ع الِام ًهسث في ٗسوظا ػب١ت "وفي الىـٙ الثا ٟمىـت للخدٍو

، خُث ػهد لها اهدؼاز واطِا 9113زم جدىلذ بؼ٢ل ٠امل بلى ػب١ت احخماُُت طىت 

مىر ًهىزه  "myspace.comُلى اإلاظخىي الِالمي، بلى حاهب ذل٣ ٜٗد خٌي مىّٛ "

٘خ 9112طىت  ت، ألهه ٠ان ُبازة ًُ ػب١ت م ّ ُلى ؤٟبر مؼاٟز ىخت، وهى ؤو٤ مىٛ
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في  جىاؿل احخماعي ٌظخوُّ ألاشخاؾ مً زالله جباد٤ الـىز وبكاٗت ألاؿدٛاء، ؤما

ّ ًىجُىب  9111ُام  ل ألاٗالم اإلاـىزةجم بهالٚ مىٛ  .لخدمُل وججًز

حز ُلى بوؼاء  ازد، لحزداد التٟر رل٣ بهالٚ مىّٛ ِٗع بىٞ في حامِت هاٗز ٟو

اوي، اإلاىاّٛ ذاث الخىاؿل مّ اإلاظخسدم اإلا ِخمدة ُلى جٜدًم الولباث، الـىز، ألٓا

، الـ٘داث 9104)بىزوي،  وجباد٤ اإلال٘اث، ٟما ػهد ه٘ع الِام ًهىز مىّٛ جىٍتر.

994-991) 

 خصائص مىكع الحىاصل الاجحماعي: 3.2

سي و بىُِؼت، منها: ) جخمحز مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي بجملت مً الخـائف ، 9191ٟش

 .(241ؿ٘دت 

ّ ُلى اإلاظاهمت ٗاملشاسكة:  - ً ؤي مهخم وزدود الِ٘لهي ججم  .الخِلُٜاث م

ت وجباد٤ الاهفحاح - ً زدماث م٘خىخت لسدود الِ٘ل واإلاؼاٟز  ُ : ٗمٌِمها ُباز ة

 جىحد خىاحص للىؿى٤ ؤُلى مدخىي والاطخ٘ادة مىه. وهادزا مااإلاِلىماث والخِلُٜاث 

ت باججاهحن ًم١ً وطائل : حِخمد ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي ُلى اإلادادزاملحادثة -

ّ اإلاخلٜحن. الم الخٜلُدي التي حِخمد مبدؤ بث اإلاِلىماث ووؼسها باججاه واخد لجم  ؤلُا

ت الحجمع -  والخىاؿل بؼ٢ل: جدُذ ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي بم٢اهُت الخجمّ بظُس

سي   ً ت، بكاٗت بلى هره الخـائف ِٗا٤ كمً ججمِاث جسبوها اهخماماث مؼتٟر

ٞا مجمىُت مً اإلاصاًا ؤلاكاُٗت لؼب٢اث الخىاؿل الاحخماعي التي جٍصد الباخثىن ؤن هى

ً بٛبا٤ اإلاظخسدمحن ُليها.  م

هىزها بلى جدظحن الخ٘اُلُت  الحفاعلُة: - لٜد طِذ مىاّٛ الؼب٢اث الاحخماُُت مىرً 

ت   . والخوىز بحن ؤٗسادها للمان الاطخمساٍز

وبَى والـىث والـىزة )الُ٘دًى خُث ججمّ بحن اإلامحعذدة الىظائط )امللحُمُذًا(:  -

  وال٘ىجىٓساُٗت والسطىماث(.

ـبذ واطِت الاهدؼاز ُبر ٠ل ؤزحاء، ت  جددها عاملُة:  - ٗبمجسد ازجباهها باألهترهِذ ج

ـبذ ٗيها ال٘سد مثل   السخالت الاٗتراي ي" ًجىب ألاٛواز."خدود حٔساُٗت، ٍو

 أصىاف مىاكع الحىاصل الاجحماعي:  4.2

حن:  "Lefebvre Alain" بر"آالن لىفُؿىٙ " مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي بلى ؿ٘ى

، ٗالؼب٢اث الاحخماُُت اللمىُت جلم اإلاىاّٛ اإلاهخمت باإلالمىن الضمىُة والصٍشحة
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دت ٗهي اإلاىاّٛ التي ؤوؼئذ مً ؤحل  مثل ٛاُدة جباد٤ الُ٘دًى، ؤما الؼب٢اث الـٍس

ـىٙ مىاّٛ الخىاؿل اإلاظخسدمحن وجٜدًم زدماث لهم مثل اإلاىاّٛ اإلاهىُت، و  ج

ٖ التي جسمي لخدُٜٜها ٟما ًلي:  الاحخماعي وٜٗا لؤلهدا

البا ته : وهي التيشبكات الحيشئة الاجحماعُة - ُه والخىاؿل الاحخماعي، ٓو دٖ بلى التٗر

ٞ وماي طباٌع.  ما حِسق ٛىائم ألاؿدٛاء اإلاىحىدة ُلى الؼب١ت مثل ٗاٌظبى

خسدم مً ؤحل اًجاد ُالٛاث حدًدة وجلم : وهي التي حظشبكات الحىاصل الاجحماعي -

 ّ ً اإلاظخسدمحن ٓحر مِسوٗحن مثل مىٛ   LinkedInُددا م

: وهي التي جٜىم بمظاُدة اإلاظخسدمحن ُلى اًجاد هَى الشبكات الاجحماعُة لإلبحاس -

ىائم  مِحن مً اإلاِلىماث ؤو اإلاـادز، ٟما حظخسدم مً ؤحل وؼس ٛىائم الاجـا٤، ٛو

ّ "جىٗحر طبل الىؿى٤ بل  ".Diggى اإلاِلىماث مثل مىٛ

الشبكات  ٟما جـىٙ ؤًلا مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي وٜٗا للىطائل التي حظخسدمها بلى:

ؤدواث  "،Flick R"مثل ٗاٌظبٞى وماي طباٌع، والـىز مثل  الاجحماعُة العامة

 ".Deezerواإلاىطُٜى مثل ""، YouTube"الدؼاٞز لدسجُالث الُ٘دًى مثل ًىجُىب 

ىِذ  (093، ؿ٘دت 9102،  )ج٘ٛس

ؤما في ما ًسف ؤػهس مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي ُلى اإلاظخىي الِالمي، ٗهي ُلى الىدى 

ىِذ ،  آلاحي:  (029-020، الـ٘داث 9102)ج٘ٛس

ّ الخىاؿل وؤٟثرها اهدؼازا ُبر 9114: جإطع في فاٌعبىك -  .الِالم، وهى ؤػهس مىاٛ

ً اإلاـٔس، ت  9112: ًهس ثىٍتر - دة  041ٌظّ طىي  ، زاؾ بالخدٍو خٖس في الخٍٔس

 الىاخدة.

ت ٓىٓل الِاإلاُت، وحاء ٟمداولت إلاىاٗظت  ، م9100ً: اهولٝ في غىغل بلِغ - ٛبل ػٟس

 . ٗاٌظبىٞ

ً الىاخدة. ، يهخم9112: بدؤ حؼُٔله في لُىكذان -  بالخىاؿل الاحخماعي بحن ؤصحاب اإلاه

حن اإلاظخسدمحن بدظب ، ًدُذ زدمت حؼاٞز الـىز ب9101: جم اهالٛه في بىترظت -

 اهخماماتهم.

 . 9101: ٌظخسدم لخباد٤ الـىز والُ٘دًىهاث بىاطوت الهاجٙ. وؤهلٝ في اوعحاغشام -

ظخسدم في ؤوزوبا ؤًلا، مخىٗس بِدة لٔاث.في كي - ّ زوس ي، َو  : هى مىٛ
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فاًيت استوجلاٖ ُؼسة مىاّٛ ؤزسي هي:  كافُه ، أوسك، ثاكُذ، الًف جىسهال، ًد

. وٛد بلٕ ُدد مىاّٛ الخىاؿل وبادوو ، ًشبىك ماي، ماي الًف، آبهِىك مُت ، مىم

 مىّٛ. 911خىالي  9115الاحخماعي في الِالم ُام 

 أثش اظحخذامات مىاكع الحىاصل الاجحماعي: 5.2

الاهدؼاز الىاطّ ت طخسداماث مىاّٛ الخىؿل الاحخماعي حِل منها وطُلت 

س  ت ُلى مسخلٙ مىاحي الحُاة الُىمُت لؤٗل ٙ جإزحًر اد، ٜٗد اطخواُذ الخإزحر ُلى مسخل

الاؿِدة في الحُاة اإلاجخمُِت، بدءا مً الخإزحراث الاحخماُُت وؿىت  للجىاهب 

ٛاث الخىاؿل  ال ُٜم ُو حن بالظُاطُت، ٜٗد ؤضحذ ؤداة مهمت في الخإزحر ُلى ال

ً الاطخسدام الىاطّ ال١ثحر مً ؤلاًجابُاث  اإلاظخسدمحن، ٠ل خظب اهخمامه، وهخجُ 

 ُاث. والظلب

 إًجابُات مىاكع الحىاصل الاجحماعي:  6.2

هـ، 0422)بً ُبد هللا ال٘خىح، مً اًجابُاث اطخسدام مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي:     

 (94-92الـ٘داث 

  ٍسب ٛىىاث الخىاؿل: لٜد طاهمذ ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي بٜخ ص  حٍِص

ً مً  مجخمِاث اإلاجخمِاث وطمدذ للمظخسدمحن بالخِاٖز والحىاز مّ آزٍس

 وزٜاٗاث ؤزسي.

   حز ُلى اإلاهازاث الخٜىُت: طاهمذ ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي ادة التٟر ٍش

بةٟظاب اإلاظخسدمحن مهازاث جٜىُت حدًدة مثل مِالجت الـىز، وبوؼاء 

ت الوباُت، مما مىدهم مهازاث حدًدة  ٚ  جُ٘دهممل٘اث الُ٘دًى، وطُس في طى

 ُِاب الخٜىُاث الجدًدة.اطد الِمل، بكاٗت بلى جوىٍس ٛدزاتهم ُلى

  مـدز حدًد لؤلزباز الِاحلت وألاهُت: لٜد ؤؿبدذ ػب٢اث الخىاؿل مً ؤهم

ت بالِالم ت طخسدام  اث الى٠ات ث ؤلازباٍز بًر مـادز ألازباز مخابِت، مما ؤحبرٟ 

 هره الؼب٢اث للبٜاء ُلى جىاؿل مّ حمهىزها.

  :ادة الخىُُت بالُٜم اإلاجخمُِت والثٜاُٗت والظُاطُت طاهمذ الؼب٢اث ٍش

ٜاُٗت واإلاجخمُِت،  الاحخماُُت بخىُُت الؼباب باإلا٘اهُم والُٜم الظُاطُت والث

لا بالخىاؿل بحن الُٜاداث والؼِىب بؼ٢ل مباػس، خُث  وٛد طاهمذ ًؤ

ماء لديهم مىاٗر لؼب٢اث الخىاؾ الاحخماعي.  ؤؿبذ ٓالبُت الُص
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 ادة ٗسؾ الخِلم الراحي: لِبذ ػب٢اث الخىاؿل الاحخما ادة ٍش ٟبحرا بٍص عي دوزا 

رل٣ جدظحن ٗسؾ ال١باز بخِلم  م اإلاب١س لدي ألاه٘ا٤ ٟو مظخىٍاث الخُِل

 مهازاث ومِلىماث حدًدة بؼ٢ل مِظس.

  جدظحن ٗسؾ الِمل: بن اطخسدام ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي، ً٘خذ مجات ث

حدًدة للِمل، واٟدظاب مهازاث حدًدة مثل مهازاث الخىاؿل وحظىٍٝ الراث 

مُتُبر الـ  .٘داث الٛس

 ظلبُات مىاكع الحىاصل الاجحماعي:  7.2

ٜٜها مىاّٛ الخى  م الاًجابُاث التي جد ؿل الاحخماعي، بت  ؤن اطخسدامها ٤ آز

ً بِم اإلاساهس منها:   (004، ؿ٘دت 9104)ؤبى وزدة، ًسلى م

  ّٛالبِد ًُ الِائلت والخ٘اُل ألاطسي؛ ٗات طخسدام الىاطّ للخ١ىىلىحُا ومى

حخماعي ًٜلل مً الىٛذ اإلاسـف لؤلهل والِائلت، بظبب الخىاؿل الا 

ّ ُلى ٓالبُت الىٛذ.  اطخدىاذ جل٣ اإلاىاٛ

  ُت جٜلل ج٘اُل -وحها لىحه-البِد ًُ الخىاؿل اإلاباػس ، ٗالِالٛاث الاٗتراك

لهم البِم واُِٛا، مىطِت برل٣ دائسة الخىاؿل والخ٘اُل  ألاٗساد مّ ِب

 الاٗتراي ي.

 لوىٍلت التي ًٜليها اإلاظخسدم ُلى ؿ٘داث ػب٢اث ؤلادمان: هدُجت ال٘ترة ا

حن لُال نهازا، ًدى٤  الخىاؿل، ٗالبٜاء دوما في خالت جىاؿل مّ اإلاؼتٟر

ً ُلى جل٣ اإلاىاّٛ.  اإلاظخسدم بلى مدم

 ٞ ٗمىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي ٛد جادي بلى اهتها باإلكاٗت لخل٣ الظلبُاث 

هدؼاز ُٛم دزُلت ُلى اإلاجخمّ، ٟرل٣ الخـىؿُت، الابتزاش، تهدًد الظلم الاحخماعي، ا

 اإلاظاهمت في اهدؼاز الؼائِاث، الـساُاث ألاًدًىلىحُت والظُاطت، ؤلازهاب ؤلال١ترووي. 

 الحيشئة الاجحماعُة ومذي أهمُتها لزوي الاححُاجات الخاصة .3

ــــىٍس  ــــبت للخوـ ــــت باليظـ ــــت ألاهمُـ ــــي ٓاًـ ــــل فـ ــــت للو٘ـ ــــئت الاحخماُُـ ــــت الخيؼـ بن ُملُـ

وجخىٛـٙ هـره الِملُـت ُلـى اإلاجخمّـ وجٜالُـده وُٛمـه وج٘اؿـُله ُٗـه شخـِخه وج٢ىٍىه، 

لــى الِـــٖس والٜىاُــد والٜـــىاهحن والٜىاُــد والخلُٜـــت والُِٜــدة وؤهمـــان مسخل٘ــت مـــً  ُو

 .الثٜاٗت اإلاجخمّ
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ً بُىلىجي ت  ًدٞز ؤن الىحىد في الىحىد هى الىحىد ألامني   ًىلد الو٘ل مجسد ٠ائ

ــت، جبـدؤ فــي الٌهــىز مـّـ همـىه البوــيء بلــى ؤن ج١خمــل  بمجمىُـت مــً الاطــخِداداث ال٘وٍس

ٛدزاجــه فــي مسخلــت السػــد، ٗالو٘ــل ًىلــد وهــى ًدمــل فــي هُــاث جوــىزه مسخلــٙ مساخــل 

الحُــاة وؤمساكــها فــي مسخلـــت الو٘ىلــت وهــي مسخلـــت ج٢ىٍيُــت للو٘ــل خُـــث ًــخم همــىه فـــي 

  .الجظم جإزحرا ُمُٜا في خُاة الو٘ل اإلاظخٜبل: في مساهٜخه وزػده

 ىم الحيشئة الاجحماعُة:مفه 1.3

ٗهـى لـم ٌظـخسدم بت  فـي نهاًـت  الظىطـُىلىجي،م٘هـىم ُلمـي خـدًث فـي الاطـخسدام         

ً الٜسن  ً حُل  اإلااي ي،الثالزُيُاث م وهى ؤطاًطا ُملُت زٜاُٗت بىاطوتها هٜل الثٜاٗت م

في  بما ًم ًٟ ألاٗساد مىر ه٘ىلتهم مً الِِؽ حُل،بما ًم. هي ُٟٙ حُل بلى  حُل،بلى 

ـــا لدًــــه مــــً  مجخمــّـ زٜاٗــــت مُِىــــت. هــــي ُٟـــٙ ًخ٢ــــىن ؤلاوظــــان مــــً زـــال٤ حِامالجــــه بمـ

ً حهت  دة واهدماحه في اإلاٜابل م جي لصخـُت ٍٗس اطخِداداث الواٛت الجدًدة ًىمى جدٍز

ؤزسي. "الخيؼئت الاحخماُُت هي اهخٜـا٤ الو٘ـل مـً ٠ـائً بُىلـىجي بلـى ٠ـائً احخمـاعي ُـً 

ً. ٍٝ الخ٘اُل الاحخماعي مّ آلا هس   (22، 0552مِسوٖ )زٍس

الخيؼـئت الاحخماُُـت ُملُـت حِلـم ٛـائم ُلـى حِـدًل ؤو  0531ٌِٖس طُد ُثمان 

حُٔحــر فــي طـــلىٞ هدُجــت لخبــراء وممازطـــاث زاؿــت جخِلــٝ بالظـــلىٞ ًــخم حِــدًل طـــلىٞ 

ـــاء الــــرًً ًيخمــــىن بلــــى الجماُــــت  ـــحر ؤطــــماء ؤُلـ ــّـ ذلــــ٣ حؼـ ـــابٝ مـ الصـــخف الــــري ًخوـ

لتــي جـم مــً زبـي الخىُٗـٝ بــحن دواّٗـ ال٘ــسد الخاؿـت ، وبــحن الاحخماُُـت فـي هٌــس الِملُـت ا

ً ، وهـي التـي ج٢ـىن مخمثلـت فـي البىـاء الثٜـافي الـري ًخِـسق لـه  موالـب واهخمامـاث آلازـٍس

ً مجخمّ بلى آزس ٙ مجمىُت الخيؼئت الاحخماُُت م الخيؼئت الاحخماُُت هي  ال٘سد وجسخل

ٜهـا حِـدًل طــلىٞ شـخف ًخوـابٝ مـ ّ ًخىِٛـىن ؤُلـاء الخجمـّـ ُملُـت الخِامـل مّـ هٍس

 (41، 9119)م  الرًً ًيخمىن بليها

ٓحــر ؤن الخيؼـــئت الاحخماُُـــت ت  اليســـ  ُلـــى ال٘ـــسق ٗـــال٘سد لـــِع آلـــت مخلُٜـــت 

يُـه مـً حهـت  ٗـاألمس بالىدُجـت ًخـدزل  ؤزـسي،زٜاٗت اإلاجخمّ مً حهـت ومـا ًم١ـً ًلـس جب 

ت بـحن ألاٗـساد والىطــ  ٠ـال٘سوٚ ال٘سدًــ اإلاسخل٘ـت،ُٗـه ازخُـاز ال٘ــسد وٗـٝ وظـبت الِىامــل 

حرها، ٗال ًصح ؤن وِدم وظبت الازخُاز  ووكىح ال١٘س وؤلازادة ٓو

باإلكاٗت بلى زبراث ُلى مظخىي الخُٔحر الاحخماعي اإلاسحـى الىؿـى٤ بلـى مجخمّـ 

ُلـــى ٛىاُــد اإلاِلىمــاث والسمــىش وؤهمـــان الظــلىٞ والِىاؿــس الثٜاُٗـــت  ومــً بــحنمِــحن 
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دـــل والٌــىاهس الٜدًمـــت ؤو الٜدًمـــت ؤو التـــي فـــي هـــرا بالجماُــت هـــىا٤ ٗتـــرة اإلاساٛبـــت والى

مـا٤ ُلـى ج٘ىُـدها وجٜىٍمهـا للمداٌٗـت ُلــى خاٌٗخـ٣ ُلـى مـا هـى هـاّٗ وهبــر  اإلاجخمّـ ألُا

 .وٗٝ خاحت اإلاجخمّ وؤلاوظان

  مؤظعات الحيشئة الاجحماعُة 9.2

ٗدـدودها  بنهاًتهـا،٠اهذ الخيؼئت الاحخماُُت ًُ بداًت مّ بداًت الحُـاة وجيخهـي 

مـــً اإلااطظــاث ألازــسي ٠اإلادزطـــت وحماُــت ألاٛــسان ودوز الِبـــادة  ألاطــسة، جٜــٙ ُىــد ت  

الم. وجتزاًد ماطظاث الخيؼئت الاحخماُُت ٓحر ألاطسة جدزج  والجماُت اإلاهىُت ووطائل ؤلُا

 الىاش ئ في الِمس وهمىه مً مسخلت ألزسي 

الاحخماُُـت، خُــث  تُٗـه ؤن لؤلطــسة ؤزـس ٟبحـر فــي ُملُـت الخيؼــئ ت  حــدا٤ممـا الاظـشة :   -

اجطــح ؤن كـــمحر ال٘ـــسد و١ٗسجـــه ُـــً ه٘ظـــه ، وؤطـــلىبه الخـــاؾ فـــي مِاملـــت الىـــاض وفـــي 

مؼ١الجه ، وما ١ًدظبه ببان الو٘ىلـت اججاهـاث دًيُـت وٛىمُـت وؿـالجىا الِاهُ٘ـت بهـم ، 

ـام اججاهاجىــا فــي مدــُى ألاطــسة بإمهاجىــا وؤبىائهــا وزٓباجىــا ، واجـــلىا باججــاه السئطــاء  ؤٛز

طـحن والٜ٘ـساث والصوحـت وألاوت د والٔسبـاء....في الو٘ىلـت ، ٗـةن الو٘ىلـت ؤؿــبدذ واإلاسئو 

 الـداٛاث وألاؿىاث في البداًت

ت بِدة ُىامل ذاث ُالٛت بالىالـدًً وألابىـاء حِـِؽ هـره  وجخإزس الخيؼئت ألاطٍس

الٌـسوٖ فــي ًـسوٖ هبُُِــت مجمىُـت مــً الِىامـل، ٠ــالجيع الابـً وجسجِبــه بـحن بزىجــه 

مُــّـ ؤػـــ٢ا٤ الىهلــــت ألاولـــى مـــً ؤو٤ السوخُــــت والخلُٜـــت ؤػـــ٢ا٤ الظــــىت وشخــــُت، وح

اإلاُالدًـت ألاطـسة ومظـخىاها الاٛخــادي والخِلُمـي الثٜـافي والٌـسوٖ الاحخماُُـت وُٛمهــا 

 (42، 9112)الدًً وؤطالُب التربُت اإلاخبِت بها 

، وهـــي ممحــزة ُـــً بُٜـــت اإلااطظـــاث ل٢ىنهـــا وخـــدة  وألاطــسة جمثـــل هـــىاة اإلاجخمــّـ

 الِاهُ٘ت،ُت جمد اإلاجخمّ بإُلاء حدد باإلكاٗت بلى الِالٛاث ٗيها ٛائمت السوابى بهخاح

ـرل٣ الِٜلـي والى٘سـ ي. ؤزبدـذ الدزاطـاث ؤن هدـى  ٗلؤلطسة حظعى همـى الو٘ـل الجظـمي ٟو

 (990، 9110ُِس ى، ) لو٘ل.باإلائت مً الىمى اإلاِسفي 11

خلٜــى ٗيهــا الو٘ـــل ؤن ألاطــسة التــي جــخم ُٗــه ُملُــت الخيؼــئت الاحخماُُــت لل٘ــسد ً

 " ،ً )اإلاـىِم حِلُم الحُاة ؤًلا ُُٟ٘ـت الخىحُـه والخىاٗـٝ والخ٘اُـل مّـ اإلاجخمّـ وآلازـٍس

ــا لـــرل٣، ًدــدد ه٢ُـــل ألاطـــسة ووًُ٘تهــا بلـــى خـــد ٟبحــر هبُِـــت وه٢ُـــل ، (11، 9112 ًٜ وٗ

رل٣  اإلاجخمّ، ٟإبىاء ألاطسة الىىاة وهم ًسخل٘ىن في جسبُتهم ًُ ؤٗساد ألاطسة اإلامخدة، ٟو
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َ الِالٛت الظائدة بـحن الىالـدًً وؤه٘ـالهم إلاؼـا٠ل التـي حِـاوي منهـا ألاطـسة جـازس بؼـ٢ل هى 

هم، طـىاء دازـل ألاطـسة ؤو دازلهــا الؼـاَز ؤو اإلادزطـت ؤو فــي ؤي  ٟبحـر ُلـى ألاه٘ـا٤ وطــلٟى

 .م٢ان آزس

ـــا املذسظــة- ًُ : اإلااطظــت الخِلُمُـــت اإلاسجبــت ألاولــى ل٢ىنهـــا جخــىلى مهمــت جسبُـــت ألاه٘ــا٤ مِٗس

ـــا، وهــي التـــي جدٜــٝ الخجـــاوع ال١٘ــسي لـــدي أله٘ــا٤ وطــل ًُ ا ومهى ًُ دوًزا فـــي  بانهـــا جلِــبٟى

اإلادزطت وطُلت مً ) .(45، 0552)وه٘تُلي  ُملُت الخيؼئت الاحخماُُت في اإلاجخمّ "حِد

 وطائل الحساٞ الاحخماعي والـِىد الاحخماعي 

ىٌــس بلــى اإلادزطــت ؤًًلــا ُلــى ؤنهــا ماطظــت ُامــت للخىخُــد الُٜاســ ي  الاحخمـــاعي ًُ

ـــاًحر وألادواز ــــدٍزب ، وجــــدَزع اإلاِـ ـــي جـ ــــباب ألن الخِلــــُم ًخمثــــل فـ التربُــــت الاحخماُُــــت للؼـ

ـا،مولــىب  الوـالب ُلـى اإلاهـازاث والظـلىٞ ًُ وــىز  احخماُ ل اإلاىاهـب ٍو ٘تـرق ؤن ًـٜـ ٍو

 اإلاهازاث

مــــً اللــــسوزي جيؼــــُى الِٜــــل وجىمُــــت اإلاىاهــــب وحصــــجُّ  لؤله٘ــــا٤،باليظـــبت 

ُت ؤلابداَ باليظبت لل١ثحر  ً ٌِخٜدون ؤن هرا ٓحر مخىٗس في اإلادازض الحدًثت طىاء الؼٛس ً

،ؤو الٔسبُـــت.  ٓالًبـــا مـــا ٌِخمــــد الخِلـــُم اإلادزســـ ي ُلـــى اإلاىاٗظـــت بـــحن الوــــالب  وفـــي الىاٛــّـ

هم ُلـى ه٘ىطـهم موبــىُحن. "ُملُـت الخٜــىٍم  ت زخبـازهم اطـخمسازهم وجٜــىٍمهم ممـا ًتــٟر

لحاؿـلحن ُلــى دزحـاث ُالُـت ؤنهـم ؤذُٟــاء ٌِخٜـد الوـالب ا اإلادزطــت،باليظـبت للوـالب فـي 

ُلى  ؤذُٟاء،ُىدما ًدـلىن ُلى دزحاث الاهدداز اإلاىس٘م لوالب آزس ٌِخٜد ؤهه لِع 

ي الـدماْ فـي ٠ـل  ا بخيؼُى وؼان مـا ت  ًخمخّـ هـ٘ـ
ً
م مً ؤن الىاّٛ ٛد ٢ًىن مسجبو الٓس

 (091، 9111)زلُل  منهما بر٠اء "

 ة الاجحماعُة ئاهذاف الحيش 3.3

 الاهذاف: وظىزكش اهمأهذاف الحيشئة الاجحماعُة إلى مً مجحمع الى اخش ثخحلف 

  مظاُدة الو٘ل ُلى حِل زٜاٗت اإلاجخمّـ حـصء مـً زبـراث الاحخماُُـت ًخِلمهـا

 . الو٘ل ؤو زهُىت البِذ واإلادزطت الظ١ىُت ٗيها

  خمـاد ُلــى الـى٘ع والثٜـت بهـا مـً زــال٤ جدُٜـٝ الاطـخٜاللُت الراجُـت للو٘ـل الُا

ِىد ُلى ما جىاحهه مً ٗسؿت مىاحهـت الِدًـد مـً بجاخت ال ٘سؿت لل٘سد مّ َو

  . اإلاؼا٠ل في الىت ًاث اإلاخددة في اجساذ الٜسازاث
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  حِلم اإلاِاًحر الاحخماُُـت والٜـُم والِـاداث والخٜالُـد واللـىابى اإلاخِـاٖز ُليهـا

ــــلىٞ  ــــي طـ ـــإ فـ ـ ــــح والخوـ ــــت الصـ ــــاُد ماهُـ ــــل الــ ــــُم الجُـ ــّـ وحِلـ ـ ــــت اإلاجخمـ زٜاٗـ

ًواإلامازطاث ال  .حُاجُت ُلى هى٤ ألامثل والخألٙ مّ آلازٍس

  ٝٓــسض الهىٍـــت الىهىُـــت والٜىمُـــت ُىـــد الىاػــئت وٗـــٝ مـــا ًم١ـــً جدُٜٜـــه وٗـــ

ُـاب هـره الهىٍـت ٌِنـي  ٗهـي  اللـُاَ،مىٌىز وػ٢ل الاهخماء ُلـى ؤٟمـل وحـه ٓو

الاهوالٚ والخ٘خذ ُلى زٜاٗت الؼِىب ألازسي  زاويمســت لبىاء اإلاجخمّ مً 

ٓـــسض الومــىح فــي ه٘ـــع الو٘ــل لخدُٜـــٝ  الحدًثـــت واإلاِاؿــسةواُِٛــا التربُــت 

ــــم  ــــُم الىاػــــئت ؤدوازهـ ـــا حِلـ ـــا احخماُُـ ـ ــــري ٌِخبــــر مولبـ ـــاة والـ ــــي الحُـ الىجــــاح فـ

 .(949، 9115)حِىُني  الاحخماُُت خظب زٜاٗت مجخمِهم لخدُٜٝ اإلاولىب

  :خصائص الحيشئة الاجحماعُة 4.3

 ثحميز عملُة الحيشئة الاجحماعُة بعذة خصائص أهمها:

  بنهـا ُملُــت حِلـم احخمــاعي ًـخِلم ال٘ــسد مـً زاللهــا ألادواز واإلاِـاًحر الاحخماُُــت

 .للمجخمّ وُٛمه مً زال٤ ُملُت الخٔاٗل الاحخماعي

 بنها ُملُت تهدٖ بلى تهُئت ال٘سد للخ١ُٙ مّ ًسوٖ الحُاة اإلاخِددة. 

 مد مــــً ه٘ىلـــت اإلاب١ــــسة وجمخــــد بلــــى م ا زخــــل الِمــــس بنهـــا ُملُــــت مظــــخمسة حظــــخ

 .اإلاسخل٘ت وهرا ٌِىد لوبُِتها الدًىامُت التي جخلمً الخ٘اُل والخٔحر

  ُملُـــت ٗسدًـــت وه٘ظـــُت باإلكـــاٗت بلـــى ٠ىنهـــا ُملُـــت احخماُُـــت تهـــدٖ إلٟظـــاب

 .ال٘سد زبراث اإلاجخمّ

  وجماطـــ١ه بنهــا ُملُــت مـــً ُملُــاث اإلاجخمــّـ ألاطاطــُت تهـــدٖ بلــى بىـــاء اإلاجخمـّـ

 .(40، 0540)ػ١سي همىه مً حمُّ الجىاهب اإلاسخل٘ت اطخٜسازه واطخمساز 

 الحيشئة الاجحماعُة لزوي الاححُاجات الخاصة: 5.3

 بلــــي الِدًـــد مــــً ؤطـــالُب التربُــــت والخيؼــــئت   
ً
ـــا ًخِـــسق ألاه٘ــــا٤ اإلاِـــاٛىن ُٜلُـ

ت واإلادزطـت وجخ٘ـاوث هـره ألاطـا فـيالاحخماُُـت ٓحـر الظـىٍت  لُب مـً الِىـٙ البِئـت ألاطـٍس

 
ً
 وهبره اهِ٘الُا

ً
وحِد ؤلاطـاءة وه٘ظُا، وؤلاطاءة البدهُت والى٘ظُت بلي بهما٤ اإلاِاٚ ُٜلُا

ً ؤزوس الٌىاهس التي ججخاح ؤي مجخمّ مً اإلاجخمِاث، وحِد ؤلاطاءة  لؤله٘ا٤ واخدة م

 إلاـا لهـا مـً
ً
 اإلاىحهت كد الو٘ل اإلاِاٚ مً ؤزوس ؤهىاَ ؤلاطاءاث اإلاىحهـت لؤله٘ـا٤ هٌـسا

 ممــا 
ً
 واهِ٘الُـا

ً
آزـاز طـِئت ُلُـه خُـث ًخدـى٤ الو٘ـل بلــي مىكـَى لِدواهُـت ال١بـاز حظـمُا
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 ُلــى صـحخه الى٘ظـُت خُــث ًخدـى٤ بلـي الجىــىح والِدواهُـت 
ً
، 2001)أمــين ًـى١ِع طـلبا

28). 

ـحن ألهـه ًمثـل ًجـب از٘ـائه  ؤهـهجخِامل مّ بُاٛت ؤبنها ُلى  التيألاطسة   ُـً ألُا

وٛــد ًــادي ذلـ٣ بلــى ٠اززــت ه٘ظــُت  ؤلاهـالٚ،اَ الوــٚس ُلــى ؤطـىؤ ؤهــى  هــي، خسحـا لؤلطــسة

اٛت وشٍادة  واًلا ج٢ىن   لخ٘اٛم دزحت ؤلُا
ً
 مظاُدا

ً
ٜت ُامال ُلى جدمحر  جإزحرهاجل٣ الوٍس

س  الــريشخــُت الو٘ــل  ــىب ُٗـه واًلــا ُــدم الخِامــل مـّـ  ؤهـهٌؼـِـ ســجحن ؤو ٓحــر مٓس

ً شخف ٓحر ٠امل الىمى الى٘س ي  ّ ًجِل م ت  بد  صخص ي ٗالصخـُتوالالحُاة واإلاجخم

ً ومّ اإلاجخمّ اإلادـُى ٝ الخِامل مّ ألازٍس تهمـل الو٘ـل  التـيألاطـسة  مً همىها ًُ هٍس

مـً ذوي الاخخُاحـاث الخاؿــت ، هىـاٞ ؤطــس ؤزـسي حِامـل الو٘ــل مـً ذوي الاخخُاحــاث 

ؼــسب ، وت  ججلــع  شــ يءالخاؿــت ُلــى ؤهــه ٛوِــت مــً ؤزــار اإلاجــز٤ مجــسد  مــا ؛ ًإ٠ــل ، َو

ٜت ججِل الو٘ـل للحدًث مِه ، و  ت  حظخمّ بلى آت مه ، وؿسزاجه ، وؤطئلخه ، وجل٣ الوٍس

بت  ؤههاإلاِاٚ اًلا ٌؼِس  ىب ُٗه بل وٛد ًـل ؤلاخظاض بِدم الٓس الحُاة ،  فيٓحر مٓس

د اإلاؼ٢لت الى٘ظُت  .وجٍص

اٛـت وال٘ـسد اإلاِـاٚ اإلاىدؼـسة فـي اإلاجخمِـاث الِسبُـت  الاججاهاث الظلُبت هدـى ؤلُا

ؼـ٢ل مــدز  ألاطـسة،اُخٜاداث زاهئـت ممـا ًـازس ُلـي  ججاهاث مًالاوما ًسجبى بخل٣  َو

ؤو بلـي به٢ـاز خُٜٜـت  اإلاِـاٚ،كٔى ٟبحر بدُـث هجـد ؤن ألاطـسة ٛـد جلجـإ بلـي بز٘ـاء ه٘لهـا 

ِٗلــي طـبُل اإلاثــا٤ بِــم ألاطــس جى١ــس وحــىد الو٘ــل  ، ؤن ه٘لهـم ٌِــاوي مــً ؤًــت مؼــ٢لت

ختـي جلــمً لبىـاث وؤوت د ألاطــسة  اإلاِـاٚ وجدسمـه مــً ٗـسؾ الخـدٍزب والخِلــُم اإلاىاطـب

ً ٗـسؾ شواج حُـدة فـي اإلاظـخٜبل ؤكـٙ بلـي ذلـ٣ ، زدود الِ٘ـل الظـلبُت التـي ٛــد  آلازـٍس

ىز بالـرهب  اٛت لدي الىالدًً مثل ؤلاه٢از ، والــدمت ، والؼِـ جىلدها بؿابت الو٘ل باإُل

ت التي ٛد جــل بلـي خـد الوـالٚ ٠ـل هـره الـسدود  ، والحصن ، وال١أبت ، واإلاؼ١الث ألاطٍس

 ُلــي ٛــدزة الىالــدًً فـي اإلاظــاهمت بِ٘الُــت فـي ؤًــت زــدماث جٜــدم 
ً
جـازس بؼــ٢ل طــلاي حـدا

لـي طــبُل اإلاثـا٤ هجـد ؤن الىالــدًً اللـرًً ٌِِؼـان فــي مسخلـت ؤلاه٢ـاز لىحــىد  للو٘ـل ، ُو

اٛـت ٛـد ًملـُان وٛخــا هـىٍال حـدا زبمــا ًمخـد الـي طـىىاث وهــم فـي ُملُـت حظــىٚ   آلزاءؤلُا

اٛت لدي الو٘ل مما ًدسم ألاهباء وألازـائُ حن لِل اخد منهم ًى٘ي اخخمالُت وحىد ؤلُا

ت في ُمس مىاطب  .ه٘لهم مً جلٜي الخدماث اللسوٍز
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ؤن ؤلاهما٤ الى٘س ي والحسمـان الِـاه٘ي مـً ؤزوـس ؤهـىاَ ؤلاهمـا٤ التـي ًخِـسق 

اإلاـــدي  ُلـــىوج٢ـــىًٍ شخــــِخه الاحخماُُـــت  الِٜلــي،لهــا الو٘ـــل وؤٟثرهـــا جـــإزحرا فـــي همـــىه 

 .ب والبُِدالٍٜس

اٛــــت  ـــرل٣ ٛلــــت اإلاِلىمــــاث الِلمُــــت الصـــحُدت اإلاخــــىاٗسة للىالــــدًً ُــــً ؤلُا ٟو

تهُئــت ًــسوٖ الخيؼــئت اإلاىاطــبت  ُلــىممــا ًــازس فـي ٛــدزتهم  اإلاِــاٚ،وجإزحراتهـا ُلــي الو٘ــل 

اإلابالٔت في خماًت الو٘ل زىٖ ُلُه  بلىٗىجد ؤن ال١ثحر مً ألاطس ٛد جلجإ بما  لو٘لهم،

  .(9104)خمىدة لو٘ل مً جدُٜٝ الاطخٜاللُت في خُاجه الُىمُت مً اإلاساهس ُٗدسم ا

  :الاححُاجات الخاصة روي ثيشئة ألاطفال  فيدوس ألاظشة  6.3 

لؤلطسة ُدة ؤدواز ؤطاطُت ت بد لهـا مـً الُٜـام بهـا ، ؤو اإلاظـاهمت ٗيهـا وجخلـمً 

اٛـــت خُــث بن مـــً ؤهـــم ألادواز التـــي ُلـــي ألاطـــس  دوز ألاطــسة فـــي ال١ؼـــٙ اإلاب١ـــس ُـــً ؤلُا

ت ٗيهــا هـــي ال١ؼــٙ اإلاب١ــس ُـــً ألاه  اإلاؼــاٟز
ً
، ؤو اهماهـــا

ً
 همائُــا

ً
٘ــا٤ الــرًً ًٌهـــسون جــإزسا

ــــت ـ ــــر هبُُِـ ـ ــــت ٓحـ ــــ٣همائُـ ـ ــــت ، وذلـ ـ ــــدماث الوبُـ ـ ــــي الخـ ـ ــــى٤ ُلـ ــــدٖ الحــ ـ ــــت ، بهـ ـ ، والتربىٍـ

ـه اهدساٗـاث ؤو اكـوساباث وؤلازػادًت ، وججدز ؤلاػازة بلي ؤن الىمى لـدي الو٘ـل ٛـد حِتًر

 ي الىمى ُما ٌِخبر هف
ً
 طىٍا

ً
 .مىا

مـا هـى  ول١ً ذل٣ ٛد ت  ٌِني باللسوزة ؤن الو٘ل ٌِاوي مً بُاٛت خُـث ؤهـه ٟو

اٛـتمخِـاٖز بن   إلاِـاًحر مىكــىُُت  :هـي ؤلُا
ً
اهدـساٖ ملحـىي فـي الىمـى ًـخم جددًـده وٜٗـا

ـد بن ألاه٘ـا٤ الـرًً ٌِـاهىن  ٗهي لِظذ ٠ل اهدساٖ ًُ مظاز الىمى الِـادي ، ومـً اإلاٟا

 للحـد مـً الخـإزحراث مً بُاٛت ؤو جإزس هما
ً
ئي هم بداحت بلي ؤن ًخم الخِٖس ُليهم مب١سا

 ٗالهــدٖ مــً 
ً
 همائُـا

ً
الىمائُـت الظــلبُت ُلـي همــىهم ٗـةذا ٠ــان مــا ٌِـاوي مىــه الو٘ـل جــإزسا

ٙ اإلاب١س هى الحُلىلت دون جدى٤ اللِٙ بلي بُاٛت ؤما بذا ٠ان ما لدي الو٘ل هى  ال١ؼ

دة ٗالهدٖ مً ال١ؼٙ اإلاب١س هى  ـد مـً الخـدهىز فـي ألاداء والىٛاًـت  بُاٛت مٟا مىّـ اإلاٍص

اٛاثمً اٟدظاب الو٘ل   . اكاُٗت إُل

 فــــي ال١ؼــــٙ 
ً
ـــات   ِٗـ

ً
ـــا دوزا وفــــي خُٜٜــــت ألامــــس بن الىالــــدًً ٌظــــخوُِان ؤن ًلِبـ

اإلاب١س، ول١ً هره اإلاظاهمت في ال١ؼـٙ اإلاب١ـس لِظـذ بـاألمس الظـهل زاؿـت بذا مـا ٠اهـذ 

اٛت ٓحر ػدًدة ؤو ٓحر  هرا ت  ًدى٤ دون ؤن ٢ًىن لؤلطسة دوز اطاس ي  ول١ً ًاهسة،ؤلُا

 ُلـــى الاهـــاَل، وذلـــ٣ مـــً زــال٤ اهس الخـــإزس الىمــائي ؤو ٓحـــر الظــىي مٌـــ ُلــىفــي الخِـــٖس 
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 الحس٠ــي،الخــائف الىمائُــت اإلامحــزة لىمـى ألاه٘ــا٤ فــي اإلاجــات ث الىمائُـت اإلاسخل٘ــت الىمــى 

 والاهِ٘الي. الِٜلي، اللٔىي، الاحخماعي،

ٖ ماهُت اإلاهازا ت ومِس ّ ؤن ًٜىم بها الو٘ل في مسخلت ُمٍس ً اإلاخىٛ ث التي م

 ؤم ت مما ٌظاُد في جددًد ما 
ً
ٞ بذا ٠ان همى الو٘ل مومئىا ، وبالخالي بذا ٠اهذ هىا

ت  ال٘دىؿاث،بحساء  ُلىألازـائُحن للِمل  بلى إلخالخهخاحت  ٝ الازخبازاث إلاِٗس وجوبُ

  (9104خمىدة ) .ت هل لدًه بُاٛت ؤم 

 الحىاصل الاجحماعي في الحيشئة الاجحماعُة لذي الشخص املعاق. دوس مىاكع 4

ض املىظىمة اللُمُة: 1.4  دوس الفِغ بىك في جعٍض

ــالم والظُاطــت و....الــ   اهــخم البــاخثىن فــي مجــا٤ ُلــم الاحخمــاَ والــى٘ع والُا

بم٘هـىم الــدوز، وذلــ٣ ألهمُخـه فــي جلــ٣ اإلاجـات ث وجــم جىاولــه ؤطـالُب وهــٚس مسخل٘ــت فــي 

ِـٖس الـدوز دزاطتهم و  ٜهـا، َو ٙ خظب اإلاجات ث التي ًىٌس للدوز ًُ هٍس حِددث الخِاٍز

ؤهــه )الظــلىٞ اإلاـــىٌم الــري ًادًـــه الصــخف فــي اإلاساٟـــص اإلاىاطــبت لِؼـــاٞز فــي اإلاىاٛـــٙ، 

ــــادي  ـــاًحر والٜــــُم الاحخماُُــــت ت ججاهــــاث ً٘سكــــها اإلاجخمـــّـ وت  ًـ وجىٌمــــه مجمىُــــت اإلاِـ

ٛد ؤطهمذ مىاّٛـ الخىاؿـل الاحخمـاعي الصخف دوزا واخدا بل مجمىُت مً ألادواز، و 

في هٜل مسخلٙ الاخدار والٜلاًا الظُاطُت والاحخماُُت والثٜاُٗـت وألازالُٛـت ....الـ ، 

حن فــي  ــم الدؼــدد مــً ٛبــل ألاحهــصة ألامىُــت لــبِم البلــدان بت  ؤهــه ألاٗــساد اإلاؼــاٟز مـّـ ٓز

ى ٜلىا الىٛائّ مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي وزـىؿا الِ٘ع بىٞ اطخواُىا ؤن ًىزٜىا ٍو

ــالم، ُلـى كــىء  ُبـر هــره اإلاىاّٛـ التــي ؤؿـبدذ مـــدزا للمِلىمـاث إلاسخلــٙ وطـائل الُا

ذلـ٣ زلٜـذ مىاّٛـ الخىاؿـل الاحخمـاعي مجخمِـا واطّـ زـاؾ بهـا مم١ـً ؤن هولـٝ ُلُــه 

)مجخمّـ اإلاِلىمـاث الخىاؿــلي( وهـى مـا ًمحــز ػـب٢اث الخىاؿـل الاحخمــاعي مجخمِـا واطـّـ 

ه )مجخمــّـ اإلاِلىمــاث الخىاؿـــلي( وهــى مـــا ًمحــز ػـــب٢اث زــاؾ بهـــا مم١ــً ان هولـــٝ ُلُــ

ــــىزٍت  ــــاث الىـــــُت والــ ــّـ اإلاِلىمـ ــــل مـ ت وج٘اُـ ـــاٟز ــــل ومؼـ ــــاعي ُبــــر هٜـ الخىاؿــــل الاحخمـ

حرها مً اإلايؼىزاث والخِلُٝ ُليها بؼ٢ل مظخمس ؤو ػـبه مظـخمس وهـرا  والُ٘دًىهاث ٓو

ن ؤٗــساده )ؤُلــاء ألامـس ؤزــس ُلــى اهخــاج اإلاجخمّـ وهــٚس حِلُمــه والِالٛــاث الاحخماُُـت بــح

مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي "الِ٘ع بىٞ"(، ومىٌىمخه الُٜمُت ومسخلـٙ ؤوحـه اليؼـان 

 اإلاجخمعي.
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، لهـا ال٘لـل  ومٌِم الدزاطاث التي جىاولذ الِالٛت بحن الخ١ىىلىحُـا واإلاجخمّـ

في ًهىز ؤػ٢ا٤ حدًدة مً الِالٛاث بحن ألاٗساد والجماُاث، وزىزة الاهترهذ والاه٘جـاز 

ىماحي الري واٟب ٠ل هره الىطائل الحدًثت، ٗان الِالٛت بحن الاجـا٤ ُبر ػب٢اث اإلاِل

بـت، ٗالثٜاٗــاث والِالٛـاث الاحخماُُــت وألا٢ٗـاز والــسئي  الخىاؿـل الاحخمـاعي والٜــُم مٟس

الدًيُــت، جدؼـــ٢ل ُبــر الاجــــا٤ وهـــرا ٌِنــي ؤن الاجــــا٤ الخىاؿـــلي هــى وطـــُلت الخ٘اُـــل 

ٝ ا ٞ ٗيها، بذ لِع ؿِبا ُلى الاٗساد ان ًٜىمىا ؤلاوظاوي التي ُبرها ًخم زل لُٜم والدؼاز

بسلٝ زٜاٗت ما ُىدما ًخ٘اُلىن مّ بِلهم ُبر الِالٛاث واإلاجمىُاث واإلاىٌماث، وهرا 

      (9103)السبُعي،  ٌؼمل حمُّ ٗئاث اإلاجخمّ مً بُنهم ٗئت ذوي الاخخُاحاث الخاؿت.

 وي الاححُاجات الخاصة:ثير مىاكع الحىاصل الاجحماعي على ظلىك رجإ 2.4

ـــحن  ـــالم اإلاِاؿـــسة ؤن جخجــــاوش مهمـــت جدُٜـــٝ الاجــــا٤ بـ اطـــخواُذ وطـــائل الُا

الىاض وهٜل اإلاِلىمـاث، وجــبذ بمثابـت ُــب الحُـاة الظُاطـُت والاحخماُُـت والتربىٍـت 

ــت  ــائٙ التــي جمازطــها، والتــي جدىــَى بدىــَى مجــات ث الحُــاة ال١ٍ٘س مـً زــال٤ الــدواز والًى

ـــإزحر والخـــإزس بىطــــائل والاٛخــــادًت والا  ملُـــت الخـ يهُـــت، ُو حخماُُـــت وألاًدًىلىحُــــت والتٗر

ب جخـدازل ُٗـه ُىامـل ٟثحـرة، مثـل شخــُت ال٘ـسد والبيُـت  الم والاجـا٤ ش يء مٟس الُا

الاحخماُُـــت، واإلاظـــخىي الثٜـــافي واإلا٢اهــــت اإلاادًـــت والاحخماُُـــت، ؤي ؤن ُملُـــت الاطــــخجابت 

ىامـل ٗسدًـت واحخماُُــ ت مسخل٘ـت جخطـح فــي مظـخىٍاث الخ٘لــُل جخىٛـٙ ُلـى ًــسوٖ ُو

 والاهخمام لدي الجمهىز.

ً هىا جٌهس ؤهمُت الخِٖس ُلى خاحاث ذوي الاخخُاحاث الخاؿت بالجصائس،  وم

المُـــت اإلاسخل٘ـــت ٛـــد بػـــباَ جلــ٣ الحاحـــاث، ومـــدي  وهمــى اطـــخسدامهم للىطــائل ؤلُا

الم في الخيؼئت الاحخماُُت باليظبت لهره ال٘ئت مً زال ٤ ملامحن وزطائل مظاهمت الُا

ذ الدزاطـاث الى٘ظـُت  بُالمُت جدىاطب وزـائـهم الى٘ظُت والاحخماُُت، خُـث ٟؼ٘ـ

والاحخماُُــت التــي جىاولـــذ ذوي الاخخُاحــاث الخاؿــت، ؤن هـــره ال٘ئــت جى٘ــسد بســــائف 

اٛـــت ج٘ـــسق طـــماث  ه٘ظــُت واحخماُُـــت ُـــً ٓحرهــا مـــً ال٘ئـــاث الاحخماُُــت، ؤي ؤن ؤلُا

اؾ الٔحر مِاٛحن، باإلكاٗت بلى ٗباإلكاٗت بلى مخٔحراث وزـائف مُِىت مسال٘ت لؤلشخ

حرها، هي التي ؤٟدث ؤهمُتهـا لدزاطـاث اإلاخِلٜـت  الظً، والجيع، واإلاظخىي الاحخماعي ٓو

خبـاز  المُت، ٗالبد مـً ألازـر بِـحن الُا الم والاجـا٤ زال٤ ُملُت ؿُآت اإلاىازد ؤلُا باإُل
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س اإلاىاد  اٛت ٟمخٔحر مهم زال٤ جدٍس المُـت اإلاىحهـت ل٘ئـت ذوي الاخخُاحـاث ٟرل٣ ؤلُا ؤلُا

 الخاؿت.

٘اح  لى م٢ُاهحزماث ال١ ٞ آزازه الىاضحت ُلى ال٘سد اإلاِاٚ ُو ٗالعجص ٓالبا ما ًتر

لدًه، ومداوت جه للخٔلب ُلى الـِاب والِىامـل البُىلىحُـت حِخبـر مظـاولت ولـى بــىزة 

ىتها وما ػـابه ذلـ٣ وهـي حصئُت ُلى ال٘سوٚ ال٘سدًت في الر٠اء والخِلم وػدة الدواّٗ وٛ

ُت.  جلِب دوزا في الاطخِداداث ال٘سدًت هدى ؤهىاَ مً الاكوساباث الظلٟى

ؤما الخإزحراث ٓحر اإلاباػسة ٗةنها جددر ُىدما ٢ًـىن للحـات ث البُىلىحُـت هخـائج 

ِخبـر اإلاِـاٛىن حظـمُا ؤمثلـت واضـحت للخـإزحر  احخماُُت جازس بدوزها ُلى طلىٞ ال٘ـسد، َو

اٛــت جـازس بؼــ٢ل مباػـس ُلــى  shontzشـىهتز وفـي هــرا الــدد ؤٟــد ٓحـر اإلاباػــسة،  ؤن ؤلُا

ً ألامـس الـري ًجِـل  اٛت جددر اطخجاباث ملوسبت ؤو طالبت فـي آلازـٍس الظلىٞ ألن ؤلُا

دـــاو٤ حِــــىٍم هـــرا الــــىٜف بمـــا بات وســــحاب مـــً الِالٛــــاث  ـــالىٜف ٍو س بـ اإلاِـــاٚ ٌؼــِـ

 اٗٝ.الاحخماُُت ؤو بات ججاه بلى بخدي الـىز الِدًدة للخى 

 الحيشئة الاجحماعُة في ظل شبكات ومىاكع الحىاصل الاجحماعي: 3.4

ه بمِنـى حـر فـي جيؼـإث ُٟـان الو٘ـل وجبٜـى مِـالاحخماُُت لها دوز ٟب الخيؼئتان 

 خُاجـــه،جبٜــى ج٢ـــىن شخـــُت ال٘ــسد دازــل اإلاجخمــّـ فــي حمُـّـ مساخــل  الخيؼــئتازــس ان 

س  جيؼــئخهٗـال٘سد البــالٕ ًبٜـى زهــحن   ٗخ٢ــىن شخــِخه وجبلــىز ُٟاهــه ومـا ازــره فـي الــٔـ

ً حهت اما مً حهت ازسي وهادزا ما ًخسلف منها، و  جبٜى اإلاساخل الاولى هي الاطاض هرا م

ومـــً حهــت ؤزــسي ٗـــةن ؤلاػــ٢ات ث التــي جوسخهـــا حِخبــر مـــدز ٛلـــٝ  اٗــان الو٘ــل اإلاِــاٚ

ا٤، طـىاء باليظـبت للمـسبُحن وآلابــاء ؤو باليظـبت للهُئـاث اإلادهُـت والسطـمُت اإلا ٢ل٘ــت واوؼٔـ

بدماًت وجيؼئت الو٘ىلت، ٗالجمهىز الىاش ئ في ؿلب الخإزحر الظلاي لبِم ؤهىاَ البرامج 

ت،  ت طىاء اإلا١خىبت ؤو الظمُِت والبـٍس الم الجماهحًر والخواباث التي جدملها وطائل ؤلُا

ألهـه وبـدون مبالٔـت  بذ ًجـب ٓسبلـت هـره السطـائل واإلالـامحن اإلاىحهـت للو٘ـل فـي اإلأـسب،

الم باإلأسب جدظم بالهؼاػت بـ٘ت ُامت،ٗىكُِت الج وػبه  مهىز الىاش ئ في وطائل ؤلُا

مـً زوىزتهـا طـىي اإلاجهـىداث ال١بحـرة التـي جٜـىم  ت  ًجـدٓائبت باليظبت للو٘ل اإلاِاٚ، 

٠اإلاسؿـد الـىهني لحٜـىٚ الو٘ــل ؤو  بهـا ٠ـل الهُئـاث اإلاخدزلــت فـي مجـا٤ خماًـت الو٘ىلــت،

 .الهُئاث السطمُت واإلادهُت ال٘اُلت
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اٛــت، المــي لؤله٘ــا٤ ذوي ؤلُا ٗةهىــا هدخــاج  ؤمـا بذا جدــدزىا ُــً الخســـُف ؤلُا

ُت هـره ال٘ئـت التـي حِـد حـصًءا مـً اإلاجخمّـ وحِـاوي مـً تهمـِؽ ٟبحـر  لىٛ٘ـت جإمـل فـي وكِـ

الم، ٗمً طُداّٗ ًُ هره ال٘ئت  وبٛـاء بن لم هٜل ُىه بهه مٜص ي دازل وطائل ؤلُا

اٛــت، اٛــت  مــً ألاه٘ــا٤ ذوي ؤلُا بلــ ، …الــب١م ؤو الخىخــد الرهىُــت ؤو الـــم ؤوطــىاء ؤلُا

المُت مً ؤهم اإلااطظاث التي ًّٜ ُلـى ُاجٜهـا مظـئىلُت ٟبـري  وبالخالي، ٗاإلااطظاث ؤلُا

مــد لهــم ًــد  ججـاه هــات ء ألاه٘ــا٤ ؤصــحاب الابــخالءاث، ٗهــم ؤخــىج بلـى مــً ٌِخنــي بهــم ٍو

را الــىٜف الِـىن لؼــدة خاحــاتهم واٗخٜـازهم بلــى مــً ٌظـاهدهم ومــً لــه ؤن ًخــدي لهــ

ى ُلـى ؿـىاَ الٜـساز لخــبذ  المي بمـا لـه مـً جـإزحر وبم٢اهـاث هائلـت ٠اللٔـ الاحخماعي ؤلُا

اٛـــت وحُٔحـــر هٌـــسة اإلاجخمــّـ لهـــم،  المُـــت التـــي حِنـــى ب٘ئـــت ألاه٘ـــا٤ ذوي ؤلُا الظُاطــت ؤلُا

ـالم هــى  والـدٗاَ ُـً موـال هم واخخُاحــاتهم وبزساحهـا خحـز الخوبُـٝ والخىُ٘ــر، ٠ـىن ؤلُا

ٜسب اإلاِاٖز والبرامج بؼ٢ل ٌظحر لٜي اللىء ُلى ٠ل الحاحاث،ال١ؼاٖ الري ً  .ٍو

ـــا  ًُ  ومس٘
ً
ٗدتــى آلان مـــاشا٤ اإلاِــاٚ فـــي البُــىث ت  ًلٜـــى الِىاًــت ال٢اُٗـــت، مِــصوت 

ـد، وهىـاٞ مـً ألاطـس مـً ت   وبًُِدا ًُ الاطخ٘ادة وت  وِٖس ُٟٙ هخِامـل مِـه ومـاذا ًٍس

طىىاث مىر وت دجه، ومً هىا ِٗلى 2طىىاث ؤو ١ً2دؼٙ ؤن الو٘ل مِاٚ بت  بِد مسوز 

ىحــــه الدولــــت بلــــى ؤن جٜــــُم اإلاساٟــــص  ـــاًا الو٘ىلــــت اإلاِاٛــــت ٍو ــــالم ؤن ًخِــــاهى مـــّـ ٛلـ ؤلُا

المُـــت التـــي جـــامً ٗيهـــا ألاطـــس ؤبىاءهـــا، يهُـــت وؤلُا وجٜـــدم ٗيهـــا  الخإهُلُـــت والتربىٍـــت والتٗر

اًت والاه خمام ٜٗى مً زدماث خُُٜٜت لهات ء ألاه٘ا٤، بدُث ت  ًٜخـس ألامس ُلى الُس

اًت والاهخمـام مـً الىاخُـت الوبُـت  اإلاإ٠ل واإلاؼسب، وبهما ًيبغي ؤن جمخد السطالت بلى الُس

المُت وبُداد هات ء ألاه٘ا٤ ٟىَى احخمـاعي، وجـدٍز هم ٠ـي جىمـى  والى٘ظُت والخِلُمُت ؤلُا

خِلمىن مهازاث وزبراث جم١نه الٜدزاث الخاؿت لديهم وبدماحهم في اإلاِاٖز ال٢ىهُت، م ٍو

خماد ُلى الدولت ؤو اإلاجخمّ ٢ُٗىن ذل٣  ً بُالت ؤه٘ظهم وبن اُخمدوا ُلى ٓحرهم ٠اتُ  م

 .في ؤكُٝ الحدود

الم اإلاِاؿس بمظئىلُاجه ججاه ألاه٘ا٤ ذوي  اٛت، ًيبغيول٢ي ًٜىم ؤلُا وكّ  ؤلُا

ــّـ بمؼــــ٢لت ألاه٘ــــا٤  ــــٙ اإلاجخمـ زوـــت بُالمُــــت جـــــاخ ها خملــــت مدزوطــــت وواُُـــت لخٍِس

ىهُـت و ٛىـاة زاؿـت باأله٘ــا٤ ذوي اإلاِـاٛحن وج٢ـىن هـ ره الحملـت هـىاة إلوؼــاء بذاُـت جلٍ٘ص

اٛــت وؤن ـــالم الِامـــت  ؤلُا ــالم ُلـــى ؤن ألاه٘ـــا٤ اإلاِــاٛحن حـــصء مـــً طُاطــت ؤلُا ـــد ؤلُا ًٟا

الم ؤن جلتـزم بخٜـدًم ؿـىزة صـحُدت  ومدىز بُالمي ؤطاس ي، ٟما ًيبغي ُلى وطائل ؤلُا
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اٛت وبٛىاَ ال  هاِٗىن ًيخٌس ِامت مً الىاض بإنهم ؤُلاء وبًجابُت ًُ ألاه٘ا٤ ذوي ؤلُا

اٛــت  اإلاجخمّـ ُوـاءهم مّـ الحـسؾ ُلـى جســُف مىاّٛـ ُلـى ػـب١ت ؤلاهترهـذ لـروي ؤلُا

ٖ الخىاؿل والُٜام بدزاطاث جدلُلُت مظخمسة ل٢ل   ما جٜدمهُامت وألطسهم زاؿت، بهد

اٛت   الم واإلاخِلٜت بٜلاًا ألاه٘ا٤ ذوي ؤلُا   (9191)ال٘اللي وطائل ؤلُا

ؼحر الدزاطاث بلى ؤن الاهترهـذ و٠ـل وطـائل الاجــات ث واإلاـازساث ؤلال١تروهُـت حو 

الٛـت  ذاث الاخخ٢اٞ الثٜافي اإلاسخل٘ت، ؤؿبذ لهـا ػـإن ٟبحـر فـي حُٔحـر ؤطـالُب الخيؼـئت ُو

ــــئت  ـ ــــت للخيؼـ ـــٚس الخٜلُدًـ ـ ــــد الوـ ــــم حِـ ــــاإلاجخمّ، بذ لـ ـ ـــاء بـ ـ ــــت ألابىـ الٛـ ـــاء ُو ـ ــــدًً باألبىـ الىالـ

ا مِــاٖز وٛـُم جدـــل مــً زـال٤ هــره الىطــائى لــرل٣ الاحخماُُـت مـــدزا لهــا، بـل بنهــ

ًخولــب ألامـــس كـــسوزة اطـــخددار هـــٚس وؤطـــالُب حدًـــدة للخيؼـــئت وزاؿـــت مــّـ اهدؼـــاز 

ــــئت  ــّـ ؤن الخيؼـ ـ ــــر ػــــب١ت ؤلاهترهـــــذ، وفــــي الىاٛـ ــــل ُبـ ــــدة لالجـــــا٤ والخىاؿـ جٜىُــــاث حدًـ

ل الاحخماُُــت فــي ُـــس اإلاِلىماجُــت ؤؿــبدذ ت  جُ٘ـــد مِهــا ألاطــالُب الخٜلُدًــت مــً ٛبُـــ

ؤِٗل وت  جِ٘ل، ألن جيؼئت ُـس اإلاِلىماث هي التـي جسلـٝ الـىعي بمـدي ُٛمـت مـا ٌِـسق 

حـر الصـحُذ، هـرا وجـازس ػـب٢اث  ُلى ال٘سد، وهي التي جم١ىه مً الخمُحز بحن الصـحُذ ٓو

الخىاؿل الاحخماعي ُلى الخيؼئت الاحخماُُت مً زال٤ اججـاهحن ؤت  وهمـا، الاججـاه ألاو٤ 

بمِنـى ؤن ًـدٞز آلابــاء ؤن ألاطـالُب الخٜلُدًـت فــي الخيؼـئت لـم حِــد  ًّٜـ ُلـى ُـاجٝ آلابــاء،

 .وي مّ حُل ُـس اإلاِلىماثذاث حد

ٗاألٗلل ؤن ًخم حِلم ؤطالُب حدًدة في الخِامل مّ هرا الجُل الري ؤؿـبذ  

ٝ اللٔى  ً مِلىماث في ؤي مجا٤ مً اإلاجات ث ًُ هٍس بىطِه ؤن ًـل بلى ما ًجهله م

ؤمـــا الاججــاه الثـــاوي: ُٗخمثـــل فــي حِلـــم ألابىــاء ؤطـــالُب الخيؼـــئت  ،لــى م٘ـــاجُذ ال١مبُــىجسُ

٘ه باألكساز التي ًم١ً ؤن جىاحهـه ُىـد طـىء اطـخسدامه  وجثُٜٙالىاُُت،  الو٘ل وحٍِس

ِاب ُلؼب١ت الاهترهذ، ٗالخددي الساهً ًم١ً في بًجاد ؿـُآت للخيؼـئت ججمّـ بـحن اطـد

ث الخ١ُـــٙ والخ٘اُـــل مــّـ الخٔحــــراث الٜـــُم )ألاطاطـــُت( اإلادـــددة للهىٍـــت بلـــى حاهــــب آلُـــا

ــــت. ــــخمساز الهىٍـ ــــمً اطـ لـ ــــُم ٍو ــــ٣ الٜـ ــٍـ جلـ ـ ـــا ًد٘ـ ـ ــــس بمـ ِت للِــ ــــَس ــــاوي، /( الظـ         )الج٘ىـ

 خاثمة:

ـــالم والاجـــا٤ لـــم ٌِــد مجـــسد  ٟسالؿــت إلاــا طـــبٝ، ٗــةن البدـــث فــي مُــدان الُا

ّ لىطــائل  ملُـاث الخبــاد٤ والخ٘اُــل بـحن ألاٗــساد، بــإن الخوـىز الظــَس البدـث فــي آلُــاث ُو

جـا٤ وامخداد اطخسداماتها حِلها جدخىي ُلى مسخلٙ اليؼاهاث ؤلاوظاهُت، بما ٗيها الا
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اإلااطظاث الاحخماُُت مما ًوسح ؤهمُت بالٔت لخ١ثُٙ البدىر خى٤ زـائف مسخلٙ 

الؼسائذ الاحخماُُت التي ًم١ً ؤن حظخٔل بؼ٢ل اٟثر ؤهمُت وبًجابُت مً زال٤ مىِٛها 

المُت، ٗمً  زال٤ هره الىزٛت البدثُت ازترها ٗئت ذوي الاخخُاحاث ٟجمهىز للمىاد ؤلُا

الخاؿت لدظلُى اللـىء ُلـى همـى اطـخسداماث هـره ال٘ئـت إلاىاّٛـ الخىاؿـل الاحخمـاعي 

ُُ٘ت الخإزحر ُليها مً زال٤ الحاحُاث التي جخول ها، والبدث في حجم اإلاىِ٘ت اإلاسحـىة  ٟو

المُت  ماطظت مً ماطظاث الخيؼـئت منها ؤو ال١ِع مً ذل٣، باُخباز ؤن اإلااطظت ؤلُا

 الاحخماُُت بالٔت ألاهمُت والخإزحر والخىحُه.    

 . كائمة املشاجع:6

ٛاث الخيؼئت الاحخماُُت في ًل وطائل الخىاؿل  .(/) .م .ر ,الج٘ىاوي  - مِى

ً وحهت هٌس ؤولُاء ألامىز في مداٌٗت ال٘سواهُت بال٢ىٍذ  .الاحخماعي اإلاِاؿسة م

 .19 .دزاطاث والبدىر الاحخماُُت ؾمجلت الخدمت الاحخماُُت لل

الم في الخيؼئت الاحخماُُت لروي الاخخُاحاث  .(/) .ض .ب ,الدًً - دوز وطائل الُا

المُت لروي الاخخُاحاث "الخاؿت  دزاطت في اطخسداماث والاػباُاث ؤلُا

 .210-208 .مجلت اللٔت والاجـا٤، ؾ .الخاؿت بالجصائس

ُىت  .2ي ُلم الى٘ع الاحخماعي ن م٘اهُم اطاطت ف .(2006) .ن .ج ,الدًً - ٛظىو

 .مسبر الخوبُٜاث الى٘ظُت و التربىٍت حامِت مىخىزي ٛظىوُىت :(الجصائس)

ُٜم لدي  .(2017) .ح .ب ,السبُعي - مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي ودوزها في حٍِصص ال

الم ووطائل الاجـا٤ الاحخماعي  .الؼباب مٜدمت كمً اإلااجمس الدولي الُا

ٝ الال١ت  .ُمان 4-3 .ؾ ,رووي والدظىٍ

المُت للو٘ل اإلاِاٚ باإلأسب،  .(2 12 ,2020) .ح ,ال٘اللي - لخيؼئت الاحخماُُت وؤلُا

 Consulté le 11 23, 2015, sur .مهمت مً؟

https://www.sasapost.com/opinion/disabled-children-in-morocco/: 

alfilally/-https://www.sasapost.com/author/hassan 

ٗت  :مـس .، ؤلادمان دزاطت ه٘ظُت ألطبابه وهخاحه .(2003) .م .َ ,اإلاىِم - س داز اإلِا

 .الجامُِت

https://www.sasapost.com/author/hassan-alfilally/
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(. ؤزس ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي ُلى السؤي الِام 9104ؤمحن ؤبى وزدة. ) -

-000ُلى اإلاجخمّ )الـ٘داث ال٘لظوُني. وطدئل الخىاؿل الاحخماعي وؤزسها 

 ٗلظوحن.-(. هابلع: حامِتالىجاح الىهىُت099

 بحن ؤلاطاءة وؤلاهما٤  .(2001) .ؤ .ض ,ؤمحن -
ً
الدصخُف ) :اإلاخسل٘ىن ُٜلُا

 .داز ٛباء للوباُت واليؼس والخىشَّ :(مـس)الٜاهسة  .(والِالج

ٍس 1 .(2009) .ح .ن ,حِىُني -  .ت والخوبُٝ،ُلم احخماَ التربُت اإلاِاؿس بحن الٌى

 .داز وائل لليؼس :(الازدن )ُمان

 Consulté le 12 8, 2020, sur .ابى ايهاب خمىدة .(8 12 ,2014) .ا .ا ,خمىدة -

https://www.facebook.com/co.57mmffaa/posts/876097689078888/ 

الٛخه باآلزاز الظُاطُت 9105ؤخمد ُلى مدمىد. )زالد  - (. الاطدثماز اإلاِسفي ُو

ت: داز ال١٘س.  والاحخماُُت ت طخسدام ج١ىىلىحُا اإلاِلىماث والاجـا٤. الاط١ىدٍز

 .داز الؼسوٚ :الازدن .، ُلم احخماَ ألاطسة، .(2000) .َ ,زلُل -

الم في الخيؼئت الاحخماُُت .(/) .ا .ن ,طىلت - لروي الاخخُاحاث  دوز وطائل الُا

المُت لروي الاخخُاحاث "الخاؿت  دزاطت في اطخسداماث والاػباُاث ؤلُا

 .pp. 208-210 ,مجلت اللٔت والاجـا٤ .الخاؿت بالجصائس

 .داز اإلاِاٖز :الٜاهسة .الاججاهاث اإلاِاؿسة في دزاطت ألاطسة، .(1981) .َ ,ػ١سي  -

الاحخماُُت: ألازاز  ـه(. الؼب٢اث0422ُبد الٜادز بً ُبد هللا ال٘خىح. ) -

 واإلاظخٜل. اإلامل١ت الِسبُت الظِىدًت: حمُِت الحاطباث الظِىدًت.

ىِذ . ) - م ج٘ٛس (. مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي الاًجابُاث 9102، 12 10ُبد ال١ٍس

والظلبُاث دزاطت وؿُ٘ت جسؿد ؤهم اإلاالمذ في الدو٤ الِسبُت. مجلت آلاداب 

 .021-092(، 9)5والِلىم الاحخماُُت، 

ؤزس الخِلُم السطمي والخاؾ في مظخىي جدـُل هلبت  .(2001) .َ ,ُِس ى، -

مجلت حامِت دمؼٝ لآلداب والِلىم ؤلاوظاهُت، مجلد  :طىزٍا  .زاهىٍاث دمؼٝ

 .0، الِدد  03

 .دزل الى ُلم الى٘ع الاحخماعي ،، الاط١ىدٍزت ؾ .(2002) .غ .م ,م -

ت  .اإلا١خب الجامعي الحدًث :الاط١ىدٍز

https://www.facebook.com/co.57mmffaa/posts/876097689078888/
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ت :طىزٍا .، ُلم اإلا٘ع ؤلاطالمي .(1993) .ش ,مِسوٖ -  .داز اإلاِٗس

سي، و ؤما٤ بىُِؼت. ) - (. مِنى الحُاة ُىد مظخددمي 9191، 12 95هسحع ٟش

 .244-234(، 9)2الِ٘ع بىٞ. مجلت الِلىم الى٘ظُت والتربىٍت، 

(. مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي وجإزحرها ُلى 9104وظُم بىزوي. )دٌظمبر،  -

 .922 -992م الاوظاهُت لجامِت ؤم البىاقي، اإلاساهٜحن. مجلت الِلى 

 .مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي وٛلاًا الؼباب الجامعي .(2019) .م ,وداُت هللا -

 .داز الخلُج :ألازدن

 .ميؼىزاث حامِت :طىزٍا .، ُلى الاحخماَ التربىي  .(1993) .وه٘تُلي -

 

 


