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ئن الاناكت الهللُت هي مً أشض مشىالث الؿفىلت زؿىعة، بؿبب حهضص  

ت، احخمانُت وكاهىهُت، جخضازل  حىاهبها، فهي مشيلت ؾبُت، وعازُت، هفؿُت، جغبٍى

جلً الجىاهب مو بهػها البهؼ، ئلى حاهب خاحت الؿفل اإلاهاق نللُا ئلى الغناًت 

ه واإلاجخمو وحهخبر اناكت الخىخض واإلاخابهت والاهخمام مً حاهب ألاشخاص اإلادُؿحن ب

مً الاغؿغاباث الىمائُت ألاهثر شُىنا في الىكذ الحاغغ، والتي ًبضأ قهىعها زالٌ 

مغخلت الؿفىلت اإلابىغة، هظه الفئت التي حهاوي مً كطىع شضًض في الخفانل 

الاحخماعي، و هلظ مهاعاث الهىاًت بالظاث، مما ًجهلها بداحت ماؾت ئلى انضاص بغامج 

ت ٌؿاهم في انضاصها اإلاجخمو اإلاضوي ووؾائل جغب ت، ونالحُت مىاؾبت  لها، وجىنٍى ٍى

الانالم في حًُحر الطىعة الىمؿُت لىكغة اإلاجخمو ججاه مغع الخىخض مً أحل جمىحن 

جأؾِؿا نلى ما ؾبم، جغمي هظه الضعاؾت ئلى مهغفت  وئصماج هظه الفئت في اإلاجخمو،

، و ص واإلاجخمو خٌى ئناكت الخىخض نىض فئت ألاؾفاٌصوع وؾائل الانالم في جىنُت ألافغا

جفهُل الضوع الخىنىي والشلافي لضي فئاث اإلاجخمو اإلاسخلفت، و الخهغف نلى هُفُت 

ؼ الشلت بأهفؿهم وكضعاتهم مً زالٌ مشاعواتهم،  صمج أؾفاٌ الخىخض في اإلاجخمو، وحهٍؼ

 و الضنم الىفس ي والاحخماعي للمطابحن باإلاغع وأؾغهم.

الؿفل ؛ الخىخض ؛ؾُف ؛الخىنُت الصحُت ؛وؾائل ؤلانالم ث اإلافخاحيت:الكلما

 .الخىخضي



نالم في الخىنُت الصحُت بؿُف الخىخض لضي فئت  ألاؾفاٌصوع وؾائل ؤلاإ  

 

163 

 

 

Abstract: 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental disability is one of the most serious childhood problems, 

due to its multiple aspects. It is a medical, genetic, psychological, 

educational, social and legal problem that interferes with each 

other, along with the need of the mentally handicapped child to 

care, follow-up and care on the part of the people surrounding him 

and society. 

Autism is considered one of the most common developmental 

disorders at the present time, which begins its appearance during 

early childhood, this group suffers from severe deficiencies in 

social interaction, and the lack of self-care skills, which makes it 

an urgent need to prepare educational and therapeutic programs 

appropriate to it, An awareness campaign prepared by civil society 

and the media in changing the stereotype of society’s view 

towards autism in order to enable and integrate this group in 

society, based on the foregoing, this study aims to know the role 

of the media in educating individuals and society about 

obstructing autism among the children’s class , And activating the 

educational and cultural role of the various groups of society,  

identifying how to integrate autistic children into society, 

enhancing confidence in themselves and their capabilities through 

their participation, and psychological and social support for people 

with the disease and their families. 

Key words: media; health education ;spectrum; autism; autistic 

child. 
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  :مقذمت

ئن اغؿغاب ؾُف الخىخض نباعة نً خالت جغجبـ بىمى الضماى وجإزغ نلى هُفُت 

ً والخهامل مههم نلى اإلاؿخىي الاحخماعي، مما ًدؿبب في خضور  جمُحز الصخظ لآلزٍغ

ًخػمً الاغؿغاب أهماؽ مدضوصة مشىالث في الخفانل والخىاضل الاحخماعي، هما 

إ.ومخىغعة مً الؿلىن

لهظا اهخمذ وؾائل ؤلانالم اإلاؿمىنت و اإلاغئُت و اإلالغؤة بيشغ ألاؾـ التي حؿاهم 

ً نالكت وصًت مهه و هؿغ خاحؼ  في الخهامل مو الؿفل الخىخضي و فى ملضمتها جيٍى

م واخض مً اإلاخسططحن م و الهائلت مً الهؼلت الظي بىاه خٌى هفؿه ، والهمل هفٍغ

إزالٌ بغهامج زاص للؿفل هفؿه ًالئم كضعاجه ومهىكاجه. 

أن ؤلانالم الطخى ٌهمل نلى ئخاؾت  اإلاجخمو بؿُف الخىخض ، و  ،و ججضع ؤلاشاعة

جفهُل الضوع الخىنىي والشلافي لضي فئاث اإلاجخمو اإلاسخلفت بًغع صمج أؾفاٌ الخىخض 

في حمُو طابحن بؿُف الخىخض ألاشخاص اإلافي اإلاجخمو، و هظا الخهٍغف بدلىق 

اغُت، الترفحهُت، اإلااصًت، والضمج اإلاجخمعي ،  اإلاجاالث مجها : الخهلُمُت، الخأهُلُت، الٍغ

بىاءا نلى ما ؾبم ، تهضف هظه الضعاؾت ئلى مهغفت صوع وؾائل الانالم ، اإلاىخىبت 

ت  جخمو خٌى الاهترهذ وجؿبُلاتها، في جىنُت ألافغاص واإلاو،الؿمهُت والؿمهُت البطٍغ

 .ئناكت الخىخض لضي فئت  ألاؾفاٌ

 أهذاف الذراست:  -ج

وؿعى مً زالٌ هظه الضعاؾت ئلى الىضٌى ئلى بهؼ ألاهضاف التي ًمىً ئًجاػها 

إفُما ًلي:

ئبغاػ صوع ؤلانالم في الخهٍغف بمشيلت الؿفل الخىخضي و هُفُت جأزحر ؤلاغؿغاباث   -

ه ،و طلً لدؿهُل نملُت وغو الؿلىهُت نلى خُاجه،و زطائظ اإلاغع و أهماؾ

بُت ،مما ًجهله فغصا فانال و مهما في مجخمهه.  الخؿـ الهالحُت و الخضٍع

مهغفت أهمُت مؿاهمت وؾائل ؤلانالم في وشغ الخىنُت في اإلاجخمو خٌى ئناكت  -

 الخىخض نىض ألاؾفاٌ.
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الخهغف نلى هُفُت صمج أؾفاٌ الخىخض في اإلاجخمو، مً زالٌ مؿاهمت وؾائل  -

ؼ الشلت في أهفـ ألاؾفاٌ اإلاطابحن بالخىخض، ؤلانالم و غمان  و اإلاجخمو اإلاضوي في حهٍؼ

 الضنم الىفس ي و الاحخماعي لهم.

للض جم ازخُاع بهؼ الضعاؾاث الؿابلت هىلؿت الخلاء بمىغىم الذراساث السابقت:  - د

صعاؾدىا ، و طلً  لخهمُم البدث في هظا اإلاىغىم و جلضًم ؤلاغافت مً زالٌ الخؿغق 

 : مخًحراث حضًضة ئلى

الخطائظ الىفؿُت والاحخمانُت ، (2008)حاؾب،  دراست عادل حاسب شبيب -

 والهللُت لؤلؾفاٌ اإلاطابحن بالخىخض مً وحهت هكغ آلاباء. 

جمشلذ اشيالُت البدث فُما ًلي: ماهي الخطائظ الىفؿُت والاحخمانُت والهللُت 

كام الباخث بضعاؾت خالخحن لؤلؾفاٌ اإلاطابحن بالخىخض مً وحهت هكـغ آلاباء؟خُث 

إلاغض ى الخىخض مً وحهت هكغ آلاباء، وئحغاء بدث احخماعي للحالخحن زم ملابلت مو آلاباء 

إللخدلم مً  حؿاؤالث الضعاؾت و اإلاخمشلت في: 

ماهي الخطائظ الىفؿُت والاحخمانُت نىض الؿفل اإلاهاق باناكت الخىخض؟ وهل نضم    -

صي الى جطغفاث زاؾئت في حهاملهم مو الؿفل او مهغفت الىالضًً بخلً الخطائظ ًإإ

إخىمهـم نلُه؟

هل ًلىم الىالضًً بازفاء الخطائظ الىفـؿُت والاحخمانُـت والهللُـت للؿفـل اإلاطاب  -

 مً الدصخُظ؟ و جىضل الباخث الى الىخائج الخالُت:
ً
إبالخىخض زىفا

ؿت بالخفانل ئن الخطائظ اإلاغجبؿت باضابت الؿفل بالخىخض هي احخمانُت مغجب   -

والخىاضل مو آلاباء واإلادُـ ألاؾغي الاحخماعي، أو نللُت مغجبؿت باإلصعان والخسُل 

إوالظواء، أو هفؿُت مغجبؿت باهفهاالث الؿفل وحهبحره الجؿضي والؿلىوي.

كض جيىن مهغوفت لضي آلاباء ،ولىً  ئن الخطائظ اإلاغجبؿت باضابت الؿفل بالخىخض،   -

الخطائظ ومضي جأزحرها نلى ؾلىن الؿفل، یإزغ نلى نضم مهغفتهم بسطىضیت جلً 

 وبالخالي یإزغ نلى نالحه وجأهُله. حهاملهم ونالكتهم مهه،
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جدذ نىىان: صوع الانالم في  (،2010)ضالح،  ماي ، دراست أمل عبذ الرحمان صالح، -

إزضمت ألاشخاص طوي ؤلاناكت في الهالم الهغبي.

: صوع الانالإإإإ  م الهغبي في حًُحر الىكغة اججاه ألاشخاص اعجىؼث الاشيالُت خٌى

طوي الاخخُاحاث الخاضت، واججاه خلىكهم، خُث كامذ الباخشت بالخهٍغف اللاهىوي 

لئلناكت ،مً زالٌ مسخلف اإلاىازُم الضولُت والهغبُت، زم جؿغكذ ئلى واكو ؤلاناكت في 

غ صولُت إلاىكمت الصحت الهاإلاُت ، وجطيُفاث الىؾً الهغبي مً زالٌ اخطائُاث وجلاٍع

الاناكت التي ًىضعج  غمجها الخىخض، زم كضمذ الؿبل والحلٌى التي مً شأنها مىاحهت 

مشاول ؤلاناكت مً زالٌ مسخلف البرامج الانالمُت التي جىمي الىعي الطخي، هبرامج 

ت  ت لؤلم الحامل، للؿفل اإلاهاق طهىُا، للؿفل اإلاخمضعؽ، لئلناكت اإلاغوٍع الخىنٍى

إىضلذ ئلى:وخىاصر اإلاغوع، وج

لت   - أن الفػائُاث الهغبُت جدىاٌو كػاًا ألاشخاص طوي الاخخُاحاث الخاضت  بؿٍغ

 هامشُت صون الخهمم  ومىدهم وامل الاهمُت والاهخمام.

 الانالم الهغبي ًلضم الصخظ اإلاهاق هصخظ هامص ي نبر الجغائض واإلاجالث.  -

 ججغح مشانغ اإلاهاق.هىان اؾخًالٌ لطىعة الصخظ اإلاهاق في أياوي وللؿاث فياهُت   -

زططذ بهؼ الفػائُاث فلغة لخلضًم اإلادخىي باالشاعاث وهي الخفاجت ؾُبت   -

 للمطابحن بالطم البىم.

ان، دراست أحمذ ريان باريان  - صوع وؾائل ؤلانالم في الخشلُف  جدذ نىىان:،(2004)ٍع

اع، صعاؾت مُضاهُت. إالطخي للمغأة الؿهىصًت بمضًىت الٍغ

الضعاؾت خٌى صوع مشاعهت وؾائل ؤلانالم في وشغ الخشلُف جمدىعث اشيالُت إإ 

الطخي وئعؾاء صنائمه للمغأة ،بانخباعها مً أهثر الفئاث حهغًغا لىؾائل ؤلانالم وألاهثر 

أهمُت مً شغائذ اإلاجخمو في جىمُت ويغؽ مفاهُم الخشلُف الطخي،وهي صعاؾت مسحُت 

ت مفغصة في مضًىت ال 450وضفُت، نلى نُىت مخيىهت مً  اع، مؿدىضا نلى ملاعبت هكٍغ ٍغ

 خٌى اإلافاهُم الخالُت:
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الصحت وأهمُتها، وؾائل ؤلاجطاٌ همطاصع للمهلىماث الصحُت،  مفهىم التربُت الصحُت 

وأهمُتها، مفهىم الشلافت الصحُت، مفهىم الىعي الطخي، مفهىم الخشلُف الطخي 

، وكض جىضل الباخث وأهمُخه، وؾائل ئًطاٌ الخشلُف الطخي، مجاالث الخشلُف الطخي

إالى الىخائج الخالُت:

وحىص ازخالف في الاؾخفاصة مً وؾائل ؤلانالم في مجاٌ الخشلُف الطخي بحن وؾُلت  -

ئنالمُت وأزغي ،وأن هىان نضًصا مً اللُم الصحُت التي جمذ الاؾخفاصة مً وؾائل 

إ. ؤلانالم في وشغها مً زالٌ الخىنُت الصحُت

إلاخدلم مً مخابهت وؾائل ؤلانالم في مجاٌ الخشلُف الطخي مً خُث مجاالث ؤلاشبام ا- 

،حاء الخيبه لخؿىعة أمغاع ألاؾفاٌ في اإلاغجبت ألاولى، زم مجاٌ جىنُت ألاؾفاٌ في اإلاغجبت 

الشاهُت زم فهم ؤلاؾهافاث ألاولُت في اإلاغجبت الشالشت وكض خللذ حمُهها وؿبت نالُت حًضا 

إ. مً ؤلاشبام

ضام مطاصع الخشلُف الطخي وػٍاصة الىعي الطخي للمغأة وحىص نالكت بحن اؾخس- 

الؿهىصًت ،خُث وحض أهه ولما ػاصث مخابهت مطاصع الخشلُف الطخي ػاص الىعي الطخي 

إ. لضيها

ت خٌى مفهىم الانالم الطخي  واهذ لهظه الضعاؾاث أهمُت بالًت في مغحهُدىا الىكٍغ

ُت الصحُت؛ هما بُيذ هخائج وأهمُخه، وجضازله مو مفاهُم: الخشلُف الطخي، الخىن

ؼ الىعي الطخي في اإلاجخمو، وهى الهضف  الضعؾاث أهمُت صوع وؾائل الانالم في حهٍؼ

 الغئِس ي لضعاؾدىا.  

 :قذمتاإلا-ٌ

ت التي جىاحه حمُو اإلاجخمهاث ٌهخبر ؾُف الخىخض مً  أنلض اإلاشاول يحر الهػٍى

تى ًجب أن جىعى اإلاجخمو، بأن ول في الهالم ، لهظا ًأحى صوع ؤلانالم فى ملضمت ألاصواع ال

ؾفل مطاب بهظه ؤلاناكت  ٌؿخؿُو الخلضم والخدؿً ئطا ئؾخؿام اإلاجخمو واإلاهلمحن 

اإلاسفُت والكاهغة والخهامل مهه وفم  وألاهل وأصحاب الخسطظ الاكخىام بلضعاجه
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وبؿغح ئوؿاوي الىهج،أزالقي اإلاؿاع،مو جلضًم الحب والخلضًغ  زؿـ واضحت ومضعوؾت،

إبٌى لهظا ؤلاوؿان الخىخضي.والل

ئن الًاًت ألاؾاؾُت لكهىع وؾائل الانالم  هى الخضمت الاحخمانُت واإلاطلحت 

الهامت، فهي وناء اإلاجخمو باخخىائها وجىاولها ول اوشًاالجه، ولهل أبغػها وأهمها 

الصحت، هظه ألازحرة حشًل اهخمام ول الباخشحن مً أؾباء أواصًمُحن، نلماء الىفـ 

حخمام ، وختى الانالمُحن،  هما جلهب صوعا بالًا في الًغؽ الشلافي والاججاهاث ونلماء الاإ

الىفؿُت والخًُحر الاحخماعي والخىنُت خٌى ول ما ًمىً ان ًىهىـ نلى خُاة الفغص 

ال ًىدطغ صوع ؤلانالم في الخهٍغف بمشيلت الؿفل الخىخضي وهُفُت جأزحر واإلاجخمو، لهظا 

خُاجه، والخهغف نلى اإلاغع وأهماؾه، بل ٌهنى بىُفُت الاغؿغاباث الؿلىهُت نلى 

 في مجخمهه.
ً
 فانال

ً
بُت، مما ًجهله فغصا  الخهامل مهه ووغو الخؿـ الهالحُت والخضٍع

 الاعاقت .1

 : .ماهيت الاعاقت1-2

هي نباعة نً خالت مً نضم اللضعة نلى جلبُت الفغص إلاخؿلباث أصاء صوعه الؿبُعي  

ه وحيؿه وزطائطه الاحخمانُت والشلافُت وطلً هدُجت الاضابت في الحُاة ،اإلاغجبـ بهمغإ

أو العجؼ في أصاء الىقائف الفؿُىلىحُت أو الؿُيىلىحُت، ونلى طلً، فان الاناكت وفلا 

مىً حهٍغف الاناكت بأنها: نضم كضعة الاوؿان نلى  لهظا اإلافهىم هي ضفت يحر مخىاعزت، ٍو

اء بؿب ب نلت مؼمىت أضابخه وأزغث نلى كضعاجه اإلاىافؿت بىفاءة مو ألاشخاص ألاؾٍى

ؾىاء الجؿمُت أو الىفؿُت، واإلاخدبو إلافهىم الاناكت ًالخل أن هىان الهضًض مً 

اإلافاهُم التي حؿخهمل لئلشاعة ئلى الاناكت، وهي جسخلف مً مجخمو ألزغ، أهمها: 

م، الاغؿغاب، اللطىع، شخاص الخسلف، وهي ولها حشحر ئلى ألا الشظوط، الخضهىع، الخهٍى

الظًً ٌهاهىن مً خاالث غهف جىلظ مً اللُام بالىقائف اإلاخىكهت ممً هم في 

نمغهم بشيل مؿخلل، والاناكت لِؿذ مغغا ولىجها خالت اهدغاف أو جأزحر ملحىف في 

الىمى، و الظي ٌهخبر ناصًا مً الىاخُت الجؿمُت أو الحؿُت أو الفهلُت أو الؿلىهُت أو 

ت أو الخهلُمُت، ىجم نىه ضهىباث وخاحاث زاضت ال جىحض لضي ألاشخاص مما ً اللًٍى

ً، وهظه الطهىباث والحاحاث حؿخضعي جىفحر فغص زاضت للىمى والخهلُم  آلازٍغ
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ت اإلاىاؾبت التي  واؾخسضام أصواث وأؾالُب مىُفت ًخم جىفُظها فغصًا وباللًت التربٍى

إجدىاؾب مو امياهُاث وكضعاث الصخظ اإلاهىق.

ت جؿىعاث مسخلفت، خُث وان ٌهغف نلى أهه العجؼ أو وللض نغف مفهىم ؤلاناك 

الهاهت أو اللطىع، التي جمىو ضاخبها مً اللُام باألصواع واإلاهام اإلاخىكهت مىه في 

والظي جبيخه اإلاىكمت  فلُب، بخلضًم حهٍغف لئلناكت، Woodاإلاجخمو، هما كام الباخث 

الجاهب الهػىي  ًخطل ب أن اللطىعإ ، خُث انخبر1980نام  omsالضولُت للصحت 

واإلاغض ى لئلناكت، يحر أن هظا ال ٌهني أن ول فغص كاضغ ٌهخبر مٍغػا، بل ًجب أن ًدبو 

ً لئلناكت، ًكهغ نىض الفغص  اللطىع عجؼ  في اللُام بيشاؽ ما، وهدُجت لهظًً اإلاكهٍغ

نضم اللضعة نلى اللُام باألصواع اإلاخىكهت مىه في اإلاجخمو مً أحل الخىافم مو البِئت  

إ.(2001ٍب، )يغإ

 : الخىحذ 1-3

هىان نضة اغؿغاباث ًمىً أن جلحم بؿُيىلىحُت الؿفل فخسخل، مجها ما هي 

ؾُيىلىحُت ومجها ما هي هفؿُت  وأزغي نللُت، والتي هجض في ملضمتها ؤلاضابت بمغع 

إالخىخض. 

 مفهىم الخىحذ:-

ت ، جىلؿم الى كؿمحن  :Autism ولمتلغت : - مهنى الىفـ، و ب autoأو الخىخض او الظاجٍى

ism .ت الخىخض ولمت مترحمت نً (، ف20، ص2004)الجلبي،  حهني الحالت يحر ؾٍى

ت، ، والخىخض  الُىهاهُت وحهني الهؼلت أو الاوهؼاٌ، وبالهغبُت الظواجٍى وهى اؾم يحر مخضاٌو

لِـ الاهؿىائُت، بل هى هدالت مغغُت لِـ نؼلت فلـ ولىىه عفؼ للخهامل مو 

 ً إ(.13، ص1997)الؿهضي، آلازٍغ

ت هى ئناكت مخهللت بالىمى  ،وناصة ما جكهغ زالٌ اصطالحا : - الخىخض أو الظواجٍى

الؿىىاث الشالر ألاولى مً نمغ الؿفل، وهي جيخج نً اغؿغاب في الجهاػ الهطبي مما 

لضع اهدشاع هظا الاغؿغاب مو ألانغاع الؿلىهُت اإلاطاخبت له  ًإزغ نلى وقائف اإلاش، ٍو

شخظ،  وجؼصاص وؿبت ؤلاضابت بحن ألاوالص نً البىاث بيؿبت جفىق  500مً بحن 1بيؿبت 
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ألاعبو أغهاف، وال جغجبـ هظه اليؿبت بأًت نىامل نغكُت، أو احخمانُت. )اإلاغحو هفؿه، 

إ.(14ص 

ثر الاغؿغاباث الىمائُت ضهىبت باليؿبت للؿفل، هئن اغؿغاب الخىخض هى مً أ

ؾىىاث، ًإزغ نلي هشحر مً مكاهغ همى  6ئلى0 مًيالبا ما ًكهغ في مغخلت الؿفىلت اإلابىغة 

ػهف اجطاٌ  إصي به لالوسحاب للضازل، والاوًالق نلي الظاث، ٍو الؿفل اإلاسخلفت، ٍو

جهله ًفػل الخهامل مو ألاشُاء يحر الؿبُهُت أهثر مً  الؿفل بؿُاكه الاحخماعي، ٍو

إحهامله مو ألاشخاص اإلادُؿحن به.

الىمائُت مهغوفت أو ملبىلت بحن  لم جىً الاغؿغاباث، ومىظ كغن مض ى

ألازطائُحن، و وان ًخم جطيُف ألاؾفاٌ طوي اغؿغاب الخىخض نلى أنهم مطابىن 

ؿاوي "هجري  غحو بضاًت الاهخمام بهإالء ألاؾفاٌ ئلى  نالم الىفـ البًر بأمغاع نللُت، ٍو

 "Henry   الظي اهدبه ئلى مجمىنت مً  ألاؾفاٌ، والخل أنهم ٌهاهىن م1865نام ، ً

 Heller،  وجبهتهما "هلحر" 1883نام   Spitzkaجأزغ في الهملُاث الىمائُت، جلُه "ؾبُتزا" 

، التي كامذ بضعاؾت نلى نُىت مً ؾخت أؾفاٌ قهغ نلحهم الاغؿغاب في ؾً 1908نام 

إ(.116، ص2011)الهِؿى،  الشالشت، بهضما وان همىهم ؾبُهُا.

ث الىمى الخؿحرة ، خُث ًمُل الخىخض مً اغؿغاباًكهغ حلُا مما ؾبم ، أن  

الؿفل اإلاطاب به ئلى الىخضة والاوهؼاٌ والاوسحاب مً اإلادُـ الظي ًىحض به الىاؽ، 

فال ًمُل ئلى الىالم مههم أو الازخالؽ بهم أو الخىاضل مههم، بل ختى ئلى الىكغ ئلحهم، 

ت بأن ًبلي ول شيىء نلى ما هى نلُه صون حًُحر أو ه لل مً هما جىحض لضًه عيبت كٍى

لهظا ًضنى ألاؾباء والهلماء الؿفل اإلاطاب بالؿفل الخىخضي، و ال ًمىً ، ميان آلزغ

الخأهض  مً ئضابت الؿفل بهظا اإلاغع، ئال بكهىع مجمىنت مً  اإلاكاهغ و ألانغاع كبل 

إ شهغا هظهغ مجها ماًلي:36ؾً 

هلمه ئزفاق في جىمُت اللضعة نلى الىالم والخدضر أو اللضعة نلى اؾخسضام ما ح -

.ً إللخىاضل الؿبُعي مو آلازٍغ

- .ً ً نالكاث واكهُت مو آلازٍغ إالاهؿىاء والاوهؼاٌ ونضم اإلالضعة نلى جيٍى
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وحىص ؾلىهُاث همؿُت يحر هاصفت ومخىغعة بشيل واضح. )الؿهضي، مغحو ؾابم،  -

إ(.16ص

 بلطىع أو جأزغ في ا         إ  
ً
هخبر الخىخض مً ؤلاناكاث الطهبت التي حهغف نلمُا لىمى َو

ً، هما  ًالخل أن الؿفل اإلاطاب بالخىخض  الاحخماعي وؤلاصعاوي والخىاضل مو آلازٍغ

 نىض الىالصة ولِـ لضًه أًت ئناكت حؿضًت أو زللُه، وجبضأ اإلاشيلت 
ُ
ًيىن ؾبُهُا

ً الهالكاث  بمالخكت الػهف في الخىاضل لضي الؿفل زم نضم اللضعة نلى جيٍى

مشاول في اللًت، ومدضوصًت في فهم ألافياع، ولىىه الاحخمانُت ومُله للهؼلت مو قهىع 

، خُث أن  البهؼ مً اإلاطابحن به لضيهم كضعاث 
ً
ًسخلف نً ألاؾفاٌ اإلاخسلفحن نللُا

خفىق نلُه  اغُت أو الغؾم واإلاهاعاث الضكُلت ٍو ومهاعاث فائلت كض جبرػ في اإلاؿائل الٍغ

إالؿفل اإلاخسلف نللُا في الىاخُت الاحخمانُت فلـ. 

ُه، فالخىخض هى ئناكت صائمت مضي الحُاة، حهٌؼ ضاخبها نً الحُاة الهامت و نل

بلى الهالم في هكغ الظًً ٌهاهىن مً ئناكت الخىخض  به في فترة مبىغة، ٍو ئطا لم ًخم جضٍع

مداؽ بالًمىع، زاضت أهه في بضاًت ئهدشاف الخىخض  ًخهغع الىالضًً لطضمت، 

ئلي، مو غهف الهالكاث الاحخمانُت وخُاة ألاؾغة كض جيىن نغغت للخدؿم الها

إ والؿلىهُاث يحر اإلاخىكهت بؿب الللم نلى مؿخلبل ؾفلهم الخىخضي. 

إ : البذاًاث الخاريخيت لذراست اططراب الخىحذ -2

ت اإلاغاخل التي مغ بها مىظ اهدشافه مً  ش الخىخض ، مً ػاٍو ًمىً ؤلاشاعة ئلى جاٍع

، ص 2011)الهباصي،  ى الىدى الخالي:، وطلً نل1943نام Kanner ؾغف  الباخث واهغ

إ(.19-17ص 

إمغخلت الضعاؾاث الىضفُت ألاولى اإلارحلت ألاولى: -

ذ هظه الضعاؾاث ما بحن أواؾـ وأوازغ الخمؿُيُاث مً اللغن اإلااض ي،  أحٍغ

غ وضف ؾلىن ألاؾفاٌ الخىخضًحن، وأزغ  ووان هضفها الىضٌى ئلى ئًػاح مً زالٌ جلاٍع

طفت نامت، خُث اهخمذ جلً الضعاؾاث باألؾفاٌ طوي الاغؿغاب نلى الؿلىن ب

و وان ٌصخظ الخىخض نلى أهه أخض ، Early Infantile Autismالخىخض الؿفىلي اإلابىغ 
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طهاهاث الؿفىلت باإلغافت ئلى أهماؽ أزغي مً اغؿغاباث الؿفىلت، وكض أفض ى جدلُل 

الىشف نً الىشحر مً  هخائج هظه الضعاؾاث التي اشخملذ نلى الىشحر مً اإلاهلىماث، ئلى

زطائظ الخىخض، يحر أهه لىخل أن نضم الخجاوـ بحن اإلاجمىناث أو أفغاص اإلاجمىناث 

اإلاىضىفت في هظه الضعاؾاث مً خُث الهمغ، اإلاؿخىي الهللي، أؾباب الدصخُظ، 

جفؿحر ألاؾباب، مما  أصي ئلى الىضٌى ئلى الللُل مً الاؾخيخاحاث التي ًمىً أن جىغو 

ل، ومً أبغػ ألاؾماء التي وحضث في الانخباع  نىض صعاؾت هظا الاغؿغاب نلى اإلاضي الؿٍى

إ.1956،  اًؼهبرج  نام 1953اؾبرحغ نام  ، 1943في هظه اإلاغخلت: واهغ  نام 

 امخضاص للمغخلت ألاولى اإلارحلت الثاهيت: -

، أن الضعاؾاث التي  1978نام  Victor Lotterللض أكغ الباخث فُىخىع لىجغ 

ذ في هظه اإلاغخلت وواهذ مىظ أوازغ الخمؿُيُاث ئلى أوازغ الؿبهُيُاث ،ال جؼاٌ في  أحٍغ

غ اإلابضئُت لآلزاع الىاحمت نً الخىخض، هما أنها جغهؼ نلى الخؿىعاث اإلادخملت  ؾىع الخلاٍع

ب، ومً ألاؾماء التي شاعهذ  في اللضعاث واإلاهاعاث لضي ألاؾفاٌ الخىخضًحن هدُجت الخضٍع

، و جم الخأهُض في Mittler, 1968،  مُخلغ 1960  خلت: ماًيل عوجغفي صعاؾاث هظه اإلاغإ

هظه اإلاغخلت نلى أهمُت الخؿىع اإلابىغ للًت في ؾً مبىغة، خُث الاؾخسضام الجُض و 

إألامغ الظي ٌهض أخض اإلاإشغاث اإلاهمت لخدضًض خاالث الخىخض. الىاضح لها لضي ألاؾفاٌ،

 مغخلت الخمهًاإلارحلت الثالثت:  -

غ اإلاخخابهت والىشحرة في مجاٌ صعاؾاث اغؿغاب شهضث هظ ه اإلاغخلت  جُاعا زابخا مً الخلاٍع

الخىخض، واؾخًغكذ هظه الفترة نلض الشماهِىاث وبضاًت الدؿهُيُاث، ومً أؾماء هظه 

إ، واؾخمغث ئلى الُىم، وعهؼث  هظه الضعاؾاث نلى:1992اإلاغخلت: شىم ولي ، وىباحص ي

 06ئلى  03ؤلؾفاٌ اإلاخىخضًً وزاضت مً ؾً الؿىت أهمُت جؿىع اللًت باليؿبت ل -

إؾىىاث.

أهمُت جضزل اإلاسخطحن نىض ئقهاع الخىخضي بهؼ اإلاهاعاث أو اللضعاث ؤلاصعاهُت  -

ت.     واللًٍى

إ
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 أسباب  طيف الخىحذ :  -3

وان الانخلاص الؿائض لؿىىاث نضًضة أن الخىخض ؾببه زؿأ في الهالكت بحن ألام   

لض بضا واضحا أن أؾباب الخىخض بُىلىحُت ولِؿذ هفؿُت، والؿفل، أما آلان ف

والحطبت ألاإلااهُت أو الحغاعة الهالُت اإلاإزغة أزىاء الحمل، أو وحىص هغومىػوماث جدمل 

حُىاث مهُىت أو جلف بالضماى، ئما أزىاء الحمل أو أزىاء الىالصة ألي ؾبب مشل: هلظ 

لى الجؿم والضماى وجكهغ نىاعع ألاهسجحن في خالت الىالصة اإلاخهؿغة، مما ًإزغ ن

الخىخض، هما ًإزغ في همى  الؿفل هدُجت زلل وقُفي في اإلاش وألانطاب، زاضت أن الهلم 

لم ًخىضل ئلى جدضًض أؾبابه بشيل مؿلم بهض، ونلُه ،جغحو ألاؾباب ئلى مجمىنت مً 

ت، والتي ال ًؼاٌ البدث نجها مؿخمغا في هشحر مً  الهىامل الىُمُائُت والىعازُت والهػٍى

إالبدىر والضعاؾاث الحضًشت، و أما نً أهم ألاؾباب التي جم  الخىضل ئلحها فهي والخالي: 

إ: الىالذًً -

ئط أهه نىض بضاًت حصخُظ الخىخض مىظ هطف كغن، الخل الباخث ؤلاهجلحزي  

"لُى واهغ" في خاالث الخىخض الظي جابو نالحها، أن الىالضًً أو أخضهما ًيىن طي 

ناٌ، وأنهم ٌهملىن في اإلاجاالث الهلمُت والفىُت الضكُلت ،هما الخل أنهم  مؿخىي طواء

يحر احخمانُحن ومخدفكحن ومىهؼلحن، يحر مخفغيحن لتربُت أؾفالهم في ؾً مبىغ 

الوشًالهم بمؿإولُاتهم، ولىً مو مغوع ألاًام وجلضم الخضماث الصحُت وشمىلُتها ليل 

ي ول الؿبلاث الاحخمانُت، هما لىخل الؿبلاث الاحخمانُت، فلض لىخل الخىخض ف

لت الخهامل مو  هظلً أن الهائلت التي لضيها ؾفل مخىخض مهما واهذ ؾبُهتها وؾٍغ

الؿفل،وان  لضيها أؾفاٌ ؾبُهُحن، والىدُجت الجهائُت أن الخىخض ًطِب حمُو الهائالث، 

 Aarons M. & Gittens, pp 14-17) و ول ألانغاق والجيؿُاث، الظوىع مجهم وؤلاهار. 

إ.(1992,

إ: إصابت اإلاخ -

للض كامذ مغاهؼ البدىر ، بالهضًض مً الضعاؾاث إلاهغفت ما هى هىم الخلف 

اإلاخي لضي أؾفاٌ الخىخض، فلض اؾخسضمىا ول الؿغق الدصخُطُت، ولىجها واهذ ناحؼة 

نً الخهغف نلى هظا الخلف ومياهه، فالىخائج اإلاخىضل ئلحها واهذ يحر واضحت، خُث جم 
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ف الخلف في أحؼاء مخهضصة جسخلف مً ؾفل آلزغ، هما أن هظا الخلف كض ًىحض اهدشا

إ في أؾفاٌ يحر مطابحن بالخىخض، مً جلً الفدىضاث:

دُت بهض الىفاة، الفدىص ؤلاشهانُت للمش مشل الغهحن اإلاًىاؾِس ي  الضعاؾاث الدشٍغ

MRI ،اليشاؽ الىهغبي للمش ، ألاشهت اإلالؿهُتEEG  ،هُمُاء اإلاش( ،Davison, 1990; 

pp 40-43.) 

إ: أسباب بيىلىحيت وهفسيت  -

ئن البِئت هي ول ما ًدُـ باإلوؿان مً الخاعج مً قغوف ؾبُهُت ونالكاث 

ئوؿاهُت، وهظه البِئت جإزغ وجخأزغ بالخفانل الىاجج بُجها وبحن الؿفل  لخبني له الخبرة 

الخهاٌش مو اإلاجخمو والخجغبت، وما ًيىن نلُه مؿخلبله الىفس ي والاحخماعي، وهُفُت 

 خىله، ومً ألاؾباب الىفؿُت اإلاإصًت لخىخضه :

جبلض الهالكت بحن الؿفل ووالضًه: التي حهخبر أهبر ؾبب لحضور الخىخض، خُث حؿهم  -

اإلاخمحزة باالوهؼالُت والخدفل في الخهامل، هصخطُت ألام اإلاخبلضة في  شخطُت الىالضًً

إحهغع الؿفل للخىخض.

لضي الىالضًً مشل : اهفطام الصخطُت، واإلاشاول الىفؿُت التي ألامغاع الىفؿُت  -

ض طلً، فهىض  ًلحلانها بالؿفل ئزغ مشاولهم  الصخطُت والؿالق، ئال أهه ال ًىحض ما ًٍإ

اللُام بىلل هإالء ألاؾفاٌ اإلاطابحن  بالخىخض للهِش مو نائالث بضًلت ههالج لم ًىً 

حاء لضي هفـ الهائلت، هما هغي بهؼ هىان جدؿً لحالتهم، هما أهىا هجض أؾفاٌ أص

إالحاالث جبضأ مً الىالصة خُث ال ًيىن لخهاملهم مو الؿفل أي صوع.  

وفُما ًخهلم باألؾباب البُىلىحُت، هجض أن  هىان الهضًض مً اإلاإشغاث الضالت 

نلى أن الخىخض ًدضر هدُجت لهىامل بُىلىحُت جإصي ئلى زلل في أخض أو بهؼ أحؼاء 

ً اإلاإشغاث ،أن ؤلاضابت جيىن مصحىبت بأنغاع نطبُت أو ئناكت نللُت، اإلاش ، ومً جل

هما أن اهدشاع الخىخض في حمُو اإلاجخمهاث ًىفي جأزحر الهىامل الىفؿُت الاحخمانُت، 

ت ألاؾباب البُىلىحُت نىضما ال هجض أي ؾبب  ولىً كض ًيىن هىان نضم كبٌى لىكٍغ

الؿبب، وطلً ًلىصها ئلى البدث و الخفىحر  ؾبي أو ئناكت نللُت، هما  ًمىً أن ٌهؼي لها
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في  مجمىنت مً ألاؾباب البُىلىحُت وعاء ول خاالث الخىخض التي لم ًخم الخهغف ئال 

نلى الللُل مجها، ومً أهم ألاؾباب اإلاهغوفت ما ًلي :ألامغاع الىعازُت، الالتهاباث 

ت، ت الحٍُى ، وهجض  (Aarons ; Op .Cit)الفحروؾُت، ألاؾباب الؿبُت، ألاؾباب الىُماٍو

أهثرها  ألاؾباب الىعازُت: و حهىص ليىن اإلاىعزاث أو الجُىاث جىلل الىشحر مً الخطائظ 

ت مً الىالضًً ئلى ؾفلهم واللىن والؿٌى والشيل ويحرها، باإلغافت ئلى الىشحر مً  البشٍغ

ت   Inborn error ofالاغؿغاباث، وكض جىضل الهلم الحضًث ئلى مهغفت اإلاىعزاث الحٍُى

metabolism،  ومهغفت ميانها نلى زاعؾت الىغ ومىؾىم، ولىً ختى آلان لم ًخم مهغفت

  أي مىعر أو ححن ًيىن ؾببا لحضور الخىخض.

هىان الهضًض مً الالتهاباث الفحروؾُت التي جطِب ألام  الالتهاباث الفيروسيت : -

ض، ومجها: الحطبت الحامل أو الؿفل في اإلاغخلت اإلابىغة مً خُاجه كض جإصي ئلى الخىخ

" والتهاب الضماى Cytomegalovirus"،  جطخم الخالًا الفحروس ي "Rubellaألاإلااهُت "

إ". Herpes Encephalitisالفحروس ي " 

 الىشحر مً هظه الحاالث جدضر كبل الىالصة وبهضها جغجبـ بالخىخض، أسباب طبيت: -

الترابـ بُجهما يامؼ  ولىً الهضًض مً جلً ؤلاضاباث ال جإصي ئلى الخىخض، لُيىنإ

وؾبب يحر مإهض، ومجها:  ئضاباث كبل الحمل مشل الؼهغي الظي ًإصي ئلى الؼهغي 

الىعاسي، ئضاباث الحمل: ؤلاضابت بأمغاع مهضًت والحطبت وكذ الحمل ولها كض جإصي 

مجها: للخىخض، مشاول الىالصة هظلً  ًمىً أن جيىن نىامل زؿغ لحطٌى الخىخض وإ

هلظ ألاهسجحن، الجًزف، ئضاباث الغأؽ وهٍؼف اإلاش، الحغاعة الهالُت، فأهثر مً 

صعحت كض جإزغ نلى اإلاش مما ًإصي ئلى جلف حؼء مىه وبالخالي  ًمىً أن ًيخج نً  40.41

إطلً هفـ اإلاغع. 

إ أسباب كيماويت حيىيت: -

 في خضور الخىخض
ً
 هبحرا

ً
ت صوعا ، وئن وان جلهب اغؿغاباث الىُمُاء الحٍُى

الهلماء يحر مخأهضًً مً هُفُت خضوزه، مو أهمُت وصوع ألاؾباب ألازغي، ليىنها جلهب 

 في نمل الجؿم البشغي،فاإلاش وألانطاب جخيىن مً مجمىنت مً الخالًا 
ً
 مهما

ً
صوعا

اإلاخسططت التي حؿخؿُو أن جىلل ؤلاشاعاث الهطبُت مً ألانػاء ئلى الضماى وبالهىـ 
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ت بترهحزاث مسخلفت مً مً زالٌ ما ٌؿمى با إلاىضالث الهطبُت و حؿتهلً اإلاىاص الىُماٍو

وكذ آلزغ خؿب نمل الجؿم في الحالت الؿبُهُت، و في خالت خضور اغؿغاباث نلى 

مؿخىي الجهاػ الهطبي بؿبب زلل في وؿب هظه اإلاىاص كض ًدضر الخىخض، ولهل اإلاىاص 

خؿب صعاؾاث نلمُت لىحىص اإلاػافت لًغع اإلادافكت نلى ألايظًت حشيل هظا الؿبب 

نالكت بحن فغؽ اليشاؽ نلى الترهحز لضي بهؼ ألاؾفاٌ وهىنُت اإلاىاص اإلاػافت 

إوالحافكت لؤليظًت .

 أهىاع وجصييفاث إعاقت الخىحذ: -4

خػمً فئاث فغنُت هما ًلي: إئن ئناكت الخىخض مغهبت وواؾهت اإلاجاٌ، ٍو

في الخفانالث الاحخمانُت، وهجض  : وهي ئناكت جخمحز بػهف Aspergerئناكت اؾبحرحغ  -

 أن طواء اإلاطاب ًيىن مخىؾـ أو فىق اإلاخىؾـ وال ًطاخبه جأزغ في اهدؿاب اللًت.

ؤلاناكت الىمائُت الشاملت يحر اإلادضصة: هي ئناكت جخمحز بػهف شضًض وشامل في  -

 ؾلىهُاث مدضصة لىً ال جخؿابم مو ئخضي ؤلاناكاث اإلاخهاعف نلحها.

ذ   - : وهي ئناكت مؿخمغة الاهدضاع جطِب ؤلاهار بحن الؿىت ألاولى و Rettئناكت ٍع

خمحز اإلاٍغؼ بفترة مً الىمى الؿبُعي ًدبو بفلضان إلاا جم اهدؿابه زم ًلُه  الغابهت، ٍو

ً ًضًه بشيل هاصف ئلى خغهت نشىائُت ومىغعة.  فلضان كضعجه نلى جدٍغ

بُعي نلى ألاكل في الؿيخحن وهي ئناكت جخمحز بىمى ؾ :ئناكت الؿفىلت يحر اإلاخياملت -

، 2008)شبِب،  ألاولُخحن مً نمغ الؿفل جدبو بفلضان ليل ما جم اهدؿابه مً كضعاث.

 (.38ص

أما ؾُفً وماحؿىن ووى وفي ،فلض اكترخىا هكاما جطيُفُا مً أعبو مجمىناث نام 

إ،هما ًلي : 1991

ىخضًت ومؿخىي أنلى اإلاجمىنت الشاطة: ًكهغ أفغاصها الهضص ألاكل مً الخطائظ الخ -  

إمً الظواء.
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اإلاجمىنت الخىخضًت البؿُؿت: ًكهغ أفغاص هظه اإلاجمىنت مشىالث احخمانُت، وخاحت  -

ت لؤلشُاء وألاخضار، لخيىن عوجُيُت، هما ٌهاوي أفغاص هظه اإلاجمىنت أًػا جسلفا  كٍى

 نللُا بؿُؿا والتزاما باللًت الىقُفُت. 

ػ أفغاص هظه اإلاجمىنت بالخطائظ الخالُت: اإلاجمىنت الخىخضًت اإلاخىؾؿت: ًمخا -

اؾخجاباث احخمانُت مدضوصة، وأهماؽ شضًضة مً الؿلىهُاث الىمؿُت، مشل الخأعجح 

ذ بالُض ، لًت وقُفُت مدضصة وجسلف نللي.  والخلٍى

اإلاجمىنت الخىخضًت الشضًضة: أفغاص هظه اإلاجمىنت مهؼولىن احخمانُا، وال جىحض  -

)هفـ اإلاغحو،  ُفُت، وجسلف نللي نلى مؿخىي ملحىف. لضيهم مهاعاث جىاضلُت وق

إ(.45ص 

 أعراض الاصابت بإعاقت الخىحذ: -5

أوضحذ بهؼ الضعاؾاث أن هىان الهضًض مً ألانغاع التي جكهغ نلى الؿفل 

إاإلاطاب بالخىخض أهمها:

 العجؼ الحس ي الكاهغ، فالؿفل ًبضو وهأهه ال ٌؿمو وال ًغي. -

خلغ هإالء ألاؾفاٌ ئلى مهاعاث الهىاًت بالظاث العجؼ الؿلىوي الشضًض خُث ًف -

 .واللهب 

ً وهأهه ال  - غ الهالكاث الاحخمانُت، فالؿفل ال ًبضي اهخماما باآلزٍغ الفشل في جؿٍى

ً نالكاث  عجؼ نً جيٍى ًدـ بىحىصهم، هما أهه ًفخلغ ئلى مهاعاث الخللُض، َو

 ضضاكت.

 إلافغؾت.هىباث الًػب واًظاء الظاث،و ؤلازاعة الظاجُت ا   -  

 الخهبحر نً اإلاشانغ ؾلىهُا ولِـ لفكُا والبياء، الطغار وهىباث الًطب.   -  

اللطىع الىىعي في الخىاضل اللفكي، ويحر اللفكي، فمهكم ألاؾفاٌ الظًً ٌهاهىن مً   -  

ت.  الخىخض بىم،  ومً ًخيلم مجهم ًطضع أضىاث يحر مفهىمت، أو ًكهغ اإلاطاصاة اللًٍى

  (.8، ص2005)وامل، 
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 وكض أحاػ الباخث خاػم عغىان هظه ألانغاع في الىلاؽ الخالُت:     

 هلظ في جؿىع الىؿم أو جأزغ الىؿم ،ملاعهت بالؿفل الؿبُعي.  -

 كلت الىالم وهظا كلت اإلاباصعة في الخىاضل.  -  

اإلاطاصاة الىالمُت أي جىغاع ما ًخم ؾمانه مً أؾئلت وأياوي ئما مباشغة أو بهض مض ي  -

 ً الؼمً.فترة م

 الخدضر بىًمت يحر ؾبُهُت أو باًلام يحر ؾبُعي. -

لت يحر مىاؾبت. -  الخهبحر نً اإلاشانغ بؿٍغ

 ًبضي عصة الفهل هفؿها ججاه حمُو ألاخضار. -

ً الغأؽ والخىاضل  - كلت أو نضم اؾخسضام ؤلاًماءاث الًحر لفكُت واإلشاعة، جدٍغ

 البطغي.

إ(.146، ص2012أخمض، ال ٌؿخجُب الؿفل إلاً ًىاصي باؾمه. ) -

 الاعالم والصحت: -6

إالخىعيت الصحيت:6-1

ًلهب ؤلانالم صوعا هاما في ئنؿاء شيل وجطىع للىعي لضي أفغاص اإلاجخمهاث في 

شتى اإلاجاالث، بما فحها جؼوٍضهم باإلاهلىماث الصحُدت نً اللػاًا واإلاىاكف اإلاسخلفت 

ؼ اإلاهغفت مً زالٌ مسخلف البرامج والحطظ والحمالث  وجدضًض الاججاهاث، وفي حهٍؼ

الصحُت التي حهؼػ وجىؾو زلافتهم الصحُت، وجدثهم نلى اهدؿاب ؾلىهُاث ؾلُمت؛  

فهى مطضع للحلائم واإلاهلىماث التي حؿانض الفغص واإلاجخمو نلى اجساط صوع فهاٌ في 

الخهامل مو هشحر مً اإلاىغىناث اإلاؿغوخت واللػاًا الصحُت الباعػة، ئط ًىهىـ صوع 

م الطخي والخىنىي في عفو صعحت الىعي الطخي لضي اإلاجخمو، وبالخالي الحض مً الانالإ

إاإلاشىالث الصحُت وألانغاع الجاهبُت لبهؼ ألامغاع وؤلاناكاث.
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هى هىم مً أهىام ؤلانالم الظي ًسخظ بمىاكشت ول ما ًخهلم إفاإلنالم الطخيإ

مً مسخلف اإلاشاول  باللػاًا الصحُت، وهى الىؾُلت ألاولى لشلُف الجمهىع وجىنُخه

الصحُت التي جإزغ نلى خُاجه وطلً مً زالٌ وؾائله اإلاخىىنت، اإلاؿمىنت، واإلالغوءة 

واإلاغئُت وبمسخلف أشياله: أزباع، بغامج الحىاع، أو الحمالث، الخدلُلاث، التي تهضف 

إ(.129، ص2012ولها  ئلى الخىنُت الصحُت للجمهىع. )مدمىص، 

:جخم نملُت الاجطاٌ وؤلانالم الطخي مً زالٌ م الصحيمراحل الخحظير في ؤلاعال  6-2

إاإلاغاخل الخالُت:

مغخلت الخدلُل: وحهخبر هظه اإلاغخلت الخؿىة ألاولُت في نملُت جصحُذ بغامج الاجطاٌ  -

إالفهاٌ بدُث ًلؿم ئلى حؼئحن:

ت  - جدلُل الىغو الطخي هيل لخلضًم ضىعة جفطُلُت ومهملت نً اإلاشىالث الخىمٍى

يُت مً زالٌ الاؾخمام والصحُت ال غئِؿُت التي ؾِخم مهالجتها، وئحغاء أبدار جيٍى

اتها. إللفئاث اإلاؿتهضفت وجفهم اخخُاحاتها وأولٍى

جدلُل الهاصاث الاجطالُت و الفئاث التي ٌؿتهضفها بغهامج ؤلانالم الطخي، وطلً مً  -إ

حاث الاجطالُت زالٌ مهغفت مضي ئمياهُت مشاعهت الىغو الاحخماعي والؿلىوي، و الاخخُا

بُت و كضعة وضٌى الفئاث اإلاؿتهضفت ئلى وؾائل ؤلانالم وهُفُت اؾخسضامهم لها. إوالخضٍع

إمغخلت الخطمُم الاؾتراجُجي: -

ئط ٌؿخىحب ئنضاص بغهامج ئنالمي ضخي جطمُما اؾتراجُجُا  ٌهمل نلى جدضًض 

للمخابهت ألاهضاف، ووغو زؿت لخىفُظ اإلاحزاهُت اإلاالُت اإلاسططت، زم حؿؿحر زؿت 

والخلُُم لغضض عصوص أفهاٌ الفئاث اإلاؿتهضفت، و هظا جدضًض أهضاف البرامج الصحُت 

إ(.108، ص2009ؤلانالمُت، وأشياٌ الخىنُت الانالمُت )مؼاهغة، 

إو ججضع ؤلاشاعة أن وؾائل ؤلانالم  جلضم هىنحن مً اإلاهلىماث الصحُت :

للخىنُت كطض ئمضاص ألافغاص مهلىماث صحُت مخسططت: جلضم غمً البرامج الصحُت  -

باإلاهلىماث والخجاعب والخبراث للمؿاهمت في خل مشىالتهم الصحُت، ويالبا ما جيىن 
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هظه البرامج ًىمُت أو هطف اؾبىنُت، جدىاٌو مسخلف اإلاىاغُو اإلاغجبؿت بالصحت، 

إ، أوالخفاح ألازػغ.The Doctorsبدػىع زبراء وأؾباء، نلى يغاع 

زىاًا البرامج يحر اإلاخسططت:  والبرامج الطباخُت التي  مهلىماث صحُت جلضم في -

جسطظ عهىا للصحت ،جلضم فحها مهلىماث صحُت خٌى أخضر اإلاىدشفاث الؿبُت، 

وبهؼ ألامغاع وهُفُت الىكاًت مجها، وجيىن مطاصعها ناصة وواالث ألاهباء والصحف 

إواإلاجالث.

الم  زاضت الؿمهُت أما نً  أشياٌ اإلاػامحن الصحُت التي جبثها وؾائل الان

إواإلاغئُت، مً زالٌ:

البرامج اإلاخسططت: فهي جلً الحطظ والبرامج وألانضاص التي جسطظ فلـ إلاجاٌ  -

الصحت، والتي تهضف ئلى الخهغف نلى الصحت الهامت باإلاجخمو ، وجبحن الؿلىن الس يء 

وهُفُت الظي ًإصي ئلى فلضانها، وجغشض الجمهىع اإلاؿتهضف ئلى الؿلىن الطخي الؿلُم، 

إالىكاًت والهالج مً ألامغاع مً زالٌ أؾباء مخسططحن. 

البرامج الصحُت يحر اإلاخسططت: وهي ول الحطظ وألاعوان التي جسطظ مً بغهامج  -

مهحن  أو ازباع، وجدىاٌو باًجاػ اإلاجاٌ الطخي، كطض ؤلازباع والخىنُت والخشلُف، جخمحز 

، 2010حن وميشؿحن. )ؾلُم، باإلًجاػ والىصح والاعشاص، وجلضم مً ؾغف صحفُ

إ.(71ص

و تهضف هظه البرامج ئلى حظب اهخمام الجمهىع للىانض الصحت والىكاًت 

والىكافت، وشغ أخضر اإلاهلىماث الصحُت، وحصجُو اإلاىاؾىحن نلى ئحغاء الىشىف 

إ.(72ومغاناة الهىاًت الصحُت.) ؾلُم،  اإلاغحو الؿابم، ص

ٌهخمض نلى نضة نىامل أهمها  ومً هىا فان نىامل هجاح البرهامج الطخي

:ازخُاع الؼمان اإلاىاؾب واإلاالئم، ججىب جلضًم اإلاهلىماث اإلاخهاعغت نً مغع ما،  

إغغوعة ئشغاف الىلاباث اإلاهىُت الؿبُت والصحُت نلى ول حضًض في اإلاجاٌ الؿبي.

  الخىعيت الصحيت: 6-3
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ـ بالصحت الخىنُت الصحُت هي جلضًم اإلاهلىماث والحلائم الصحُت التي جغجب

واإلاغع ليافت الىاؽ وجدؿِؿهم باإلاؿئىلُت هدى صحتهم وصحت يحرهم. الصحُت 

إ.(6، ص2012)باكغ،ؾامغ، 

وهي اًػا اؾخهماٌ وؾائل حهلُمُت لخىنُت ألافغاص نلى حًُحر ؾلىکهم الؿلبي، 

وجدظًغهم مً اإلاساؾغ اإلادُؿت بهم مً أحل جغبُت اإلاجخمو نلى اللُم الصحُدت.  

إ.(54، ص2009)وؾاؾني، 

هغف اًػا الىعي الطخي بأهه ئإلاام الىاؽ باإلاهلىماث والحلائم الصحُت  َو

إ.(6وئخؿاؾهم باإلاؿإلُت هدى صحتهم وصحت يحرهم.  )باكغ، ؾامغ، اإلاغحو الؿابم، ص

أما الشلافت الصحُت، فهي جلضًم اإلاهلىماث والحلائم الصحُت التي جغجبـ 

إهفـ الطفدت(، مغحو ؾابم بالصحت واإلاغع في اإلاجخمو. )باكغ، ؾامغ،

 أهميت الخىعيت الصحيت: 6-4 

مىً جلخُظ هظه  جخجلى اهمُت الخىنُت الصحُت في أهمُت الصحت هفؿها ، ٍو

إألاهمُت فُما ًلي:

أن الخىنُت حؿاهم في حًحر ؾلىن ألافغاص واججاهاتهم ومفاهُمهم وناصتهم، وبالخالي همى  -

إإاإلاجخمهاث وجؿىعها واػصهاعها.

جخمهاث في نملُت حًُحر مؿخمغ، ئط جكهغ خلائم حضًضة وجلغى أزغي کاهذ أن اإلا -

كائمت، وبالخالي جلهب الخىنُت صوع هلل هظه الحلائم الجضًضة وئنالم ألافغاص بهظه 

إالخًحراث.

حهخبر الخىنُت نملُت مکملت لهملُت التربُت وهلل زلافت، يحر أن الفغق بحن التربُت  -

ت نلى حاهب واخض مً والخىنُت هى أن التربُت ش املت لجمُو الىىاحي، فُما جترکؼ الخىنٍى

إالؿلىن.

حؿاهم الخىنُت في جمخو الفغص بىكغة نلمُت صحُدت حؿانضه في حًُحر الكاهغة  -

إالصحُت، وججهله ًبدث نً أؾباب اإلاغع وکُفُت مهالجخه والىكاًت مىه.
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ىقفه وكذ الحاحت، - وفي اجساط اللغاعاث  أنها عضُض مهغفي ٌؿخفُض مىه ؤلاوؿان ٍو

، 2009الصحُت اإلاىاؾبت له، زالٌ ما ًخهغع له مً مشکالث صحُت. )مؼاهغة، 

إ.(55ص

إأهذاف الخىعيت الصحيت: 6-5 

ئن الهضف ألاؾاس ي مً  الخىنُت الصحُت، هى ئصزاٌ حهالُم صحُت 

مىً ئًػاخها  في ما  وؾلىکُاث جىفغ الصحت  والؿالمت التي جخماش ى مو اإلاجخمهاث، ٍو

إًلي:

م فهمهم لللىانض الصحُت ومماعؾتهم  - مؿانضة ألافغاص نلى اکدؿاب الصحت نً ؾٍغ

إالُىمُت للىانضها وئخؿاؾهم الظاحي باإلاؿإولُت اججاهها.

إالخىغُذ الالػم للمغع لؤلؾالُب الخشلُفُت، إلاىاضلت الهالج ختى الشفاء. -

ظائُت والاحخمانُت التي جغشُض الاهخفام بالخضماث الصحُت والؿبُت والضوائُت والً -

إجلضمها الضولت للمغض ى.

م الهاصاث والؿلىکُاث يحر اإلاغيىبت واؾدبضالها بهاصاث وؾلىکُاث صحُت. - إجلٍى

حًُحر مفاهُم الىاؽ وكُمهم فُما ًخهلم بالصحت واإلاغع، ومؿانضتهم نلى ئصعان  -

ن جدٍغً مفهىم الصحت الحضًشت   واإلاؿاهمت في الفهالُاث الصحُت، بأهفؿهم وصوإ

إ(.264، ص2007زاعجي. )الهغبي، 

إأن جطبذ الصحت هي ياًت اإلاجخمو ککل ، وطلً باصعان أهمُت الحفاف نلحها. -

إعفو مؿخىي الخضماث الصحُت كطض حلب ألافغاص لها والاؾخفاصة مجها فهلُا. -

ي الىعي باألمغاع وکُفُت الىكاًت والحض مً اهدشاعها والخهغف نلى الهىامل اإلاؿانضة ف-

إاهدشاع اإلاغع.

ب - م الخأمحن الطخي وجطٍى اإلادافكت نلى صحت اإلاؿتهلً وخماًخه و طلً نً ؾٍغ

إ (.9اإلاهخلضاث ومداعبت البضم والخغافاث )باكغ، ؾامغ، مغحو ؾابم، ص
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 الاعالم وإعاقت الخىحذ: -7

ٌهض ؤلانالم مً أهم اإلاإؾؿاث الشلافُت والاحخمانُت اإلاإشغة للغأي الهام ، 

جها أن جإصي أصواعا هامت في حًحر هكغة اإلاجخمو ئلى ألاشخاص طوي الاخخُاحاث والتي ًمى

الخاضت، وجمشل فئت الخىخض أخض  الشغائذ اإلاهمت  في اإلاجخمو ، التي هي بداحت ماؾت 

لالؾخفاصة مً الانالم بـأهىانه اإلاسخلفت وطلً مً زالٌ مؿاهمخه في جىنُت اإلاجخمو 

ا أؾفاٌ الخىخض، الظًً ًكهغون نضم اللضعة نلى اكامت بخهضص اإلاشىالث التي ٌهاوي مجه

نالكاث احخمانُت هاجحت والىضٌى ئلى كضع مهلٌى مً الخفانل الجُض مو اإلاجخمو، 

لظلً حهض مؿانضة أؾفاٌ هظه الفئت نلى الخىُف والاهضماج والاهسغاؽ في ألاوشؿت 

اث اإلالحت للهاملحن في مُضان التربُت الخ اضت مو ألاؾفاٌ طوي اإلاجخمهُت مً ألاولٍى

اغؿغاب الخىخض، وطلً مً زالٌ اإلاؿاهمت في جلضًم البرامج  والخؿـ الخهلُمُت 

بُت اإلاىاؾبت مً أحل الخسفُف مً جلً الطهاب، ووشغها نبر وؾائل  الانالم  والخضٍع

التي حهمل نلى جشلُف وجىنُت أفغاص اإلاجخمو ولفذ هكغهم ألهم اإلاشىالث ومجها 

ي ًطىف نلى أهه اناكت حهلُمُت، نلما أن الخبر هى نطب الانالم اغؿغاب الخىخض الظ

 (.12، ص2011وعوخه )الؿغؾاوي  و نىاص، 

ئن وؾائل الانالم بأشيالها اإلاسخلفت مً ألاصواث اإلاهمت للخىنُت، وطلً ليىنها 

مطضعا مهما إلهؿاب الفغص اإلاهغفت والىعي بمشيلت اناكت الخىخض، فالصحف والغاصًى 

ىنإ والىخب واإلاجاالث وشبياث الخىاضل الاحخماعي، حهض مطاصع مهمت للمهغفت  والخلفٍؼ

دان،  خؿلب طللً 49، ص2006اإلاجخمهُت والىعي لؤلفغاص بشيل مباشغ )حٍى (، ٍو

إجطيُف اإلاخللي ئلى:

وهى حمهىع وؾائل الانالم نامت، خُث ًخم جىحُه عؾائل للخهٍغف  حمهىر عام: -

الكحها، وأًػا وؾائل الخأهُل والهالج والخهلُم اإلاخاخت، والخىنُت بأؾباب الاناكت وؾغق ج

وهُفُت الخهامل مو اإلاهىكحن والحث نلى ججؿحر الفجىة بحن اإلاهاكحن ومدُؿهم 

إالاحخماعي .
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وهم اإلاؿتهضفحن، ونلى وحه الخدضًض اإلاهاق وأؾغجه، وهىا ًخمدىع   حمهىر خاص: -

ت، والدصجُو نلى الاهضماج في اإلاجخمو، صوع الانالم في اإلاؿانضة نلى ججاوػ قغوف ؤلاناك

إوالخهٍغف بىؾائل الخأهُل والخضماث اإلاخاح، وبالحلىق اإلاخىفغة للمهاق وأؾغجه.

: وهم فئت ألاواصًمُحن اإلاهىُحن بلػُت الاناكت، وهظلً ألازطائُحن حمهىر مخخصص -

خسلظ صوع الانالم هىا في اؾخلؿاب ؾبلت اإلاشلف حن أو الهاملحن في هظا اللؿام، ٍو

الاواصًمُحن لضنم مىاكف اإلاهىكحن والخهبحر نً اخخُاحاتهم والحث نلى مؿاهضة الانماٌ 

ت اإلالضمت لهم، مما ٌهؼػ ئزغاج كػُت ؤلاناكت مً مشيل نلى مؿخىي زاص ئلى  الخحًر

إمؿخىي اللػاًا  الهامت.

 خُث ٌؿهم ؤلانالم في حهمُم زلافت الخؿىم، وخشض اإلاؿاهضة لجهىص اإلاخطىعىن: -

ت الهاملت في مجاٌ زضمت اإلاهىكحن. إاإلاإؾؿاث الخحًر

وهم كؿام الشغواث واإلاإؾؿاث وألافغاص، خُث حؿهم وؾائل ؤلانالم في  الذاعمىن: -

إالحث نلى جبني بغامج لخىمُت اإلاىاعص وجىفحر الضنم للمهىكحن الخىخضًحن.

اكت أو ًغجبـ بها : وهم الهاملىن في اللؿاناث التي جغجبـ بها حهاث الانصىاع القرار -

إاإلاهىق، أو جلضم مً زاللها زضماث لهظه الفئت.

مىً اؾدشماع الانالم الطخي لفائضة مغض ى الخىخض مً زالٌ ما ًلي: إٍو

اصة الخهٍغف بلػُت ؤلاناكت لضي الخىخضًحن وخلىكهم. - إٍػ

إهلل كػُت اناكت  الخىخض مً  مشيل زاص ئلى كػُت تهم  الجمُو. -

ت وازاعة جفان - ل الجماهحر مو كػاًا الاناكت واإلاهىكحن بشيل نام و ئناكت الخىخض جلٍى

إبشيل زاص.

ت والاحخمانُت  - وغو كػاًا ئناكت الخىخض نلى أحىضة ضىام اللغاع في اإلاجاالث التربٍى

إوالصحُت.

جىشُف حهىص الخىنُت والخشلُف بلػُت ئناكت الخىخض وول ما ًغجبـ باإلاهىكحن  -

 الخىخضًحن.
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 خاجمت: -8

ض اهدشاع الاغؿغاباث الؿلىهُت في أي مجخمو مً اإلاجخمهاث مً الكىاهغ ٌه

اإلالللت، نلى يغاع ئناكت الخىخض، ئط ٌهاوي أصحابها مً اغؿغاباث ؾلىهُت، جإزغ في 

ً،هما أن هكغة أفغاص اإلاجخمو ججاه  نملُت اهضماحهم في اإلاجخمو وفي جىاضلهم مو آلازٍغ

هكغا لهضم وحىص وعي بىُفُت الخهامل مو هظه  هظه الاغؿغاباث هي هكغة ؾلبُت، وطلً

اصة وعي ألافغاص في  الفئاث مً اإلاجخمو ،ألامغ الظي ؾاهم في ابغاػ صوع الانالم في ٍػ

اإلاجخمو للخهامل مو الهضًض مً الكىاهغ الؿلىهُت نمىما وقاهغة اغؿغاب الخىخض نلى 

 الخطىص.

 خىصياث:واهطالقا مما سبق ، جىصلت الذراست إلى مجمىعت مً ال

ض مً الضعاؾاث اإلاخسططت في مجاٌ الانالم الطخي والخىخض، للخهغف نلى  - احغاء اإلاٍؼ

إالضوع اإلاؿلىب مً مسخلف وؾائل الانالم ججاه ألاؾفاٌ الخىخضًحن.

اصة نضص  - الهمل نلى جفهُل وؾائل الانالم اإلاغئُت واإلاؿمىنت واإلالغوءة، مً زالٌ ٍػ

وجىحُه  ُت اإلاخسططت اإلاخهللت بؿُف الخىخض،الطفداث الصحُت، و البرامج الصح

الغأي الهام بهضف جدؿحن واكو الانالم الطخي بما ًىهىـ ئًجابا نلى واكو أؾفاٌ 

إالخىخض.

مؿاهمت وؾائل الانالم في جىَغـ الطىعة الاًجابُت إلاغض ى الخىخض مً زالٌ بث  -

إلهامت مً اإلاجخمو.عؾالت ئنالمُت حهمل نلى جصحُذ اججاهاث اإلاجخمو هدى هظه الفئت ا

 قائمت اإلاراحع: -9

 الكخب: -

، ألاعصن: ػمؼم هاشغون ؤلاعاقاث اإلاخعذدة،(2012)أخمض مدمض ؾلُمان -1

  .ومىػونإ
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