 -08حىصة الخُاة لضي الاشخام اإلاهابين بايُغاب الخىخض
ص .عاٌل نباح/

حامعت مىالي الُاهغ ؾعُضة

ملخو الضعاؾت:
ً
ّ
ٌٗخبر مٟهىم ظىصة الحُاة مً اإلاٟاَُم التي صزلذ خضًشا ٖلى مجا ٫التربُت الخانت والحُاة الاظخماُٖت ،بط ٌٗبر مً
زاللــه ٖــً مــضي الاَخمــام ب٩اٞــت ؤ ٞـغاص اإلاجخمــ٘ وجدُ٣ــ ٤الغٞــاٍ لهــم ،وزانــت للٟئــاث اإلاهمكــت ٧األشــخام طوي ؤلاٖا٢ــت
واإلاؿــىحن وطوي ألام ـغاى اإلاؼمىــت ،و٢ــض ؤبــغػث َــظٍ الضعاؾ ــت الىٓغٍــت الحاظــت لخُ٣ــُم ظــىصة الحُــاة لؤلشــخام اإلاه ــابحن
بايــُغاب الخىخــض التــي جبــضؤ فــي مغخلــت الُٟىلــت وحؿــخمغ ختــى البلــىٕ ،و٢ــض ؤقــغها بلــى بٗــٌ اإلاــضزالث التــي ًم٨ــً ؤن جخيبــإ
بج ــىصة خُ ــاتهم م ــً زالله ــا وَ ــظٍ اإلا ــضزالث ه ــي :ال ــضٖم الاظخم ــاعي ،الخده ــُل ألا ٧ــاصًمي وؤلاٖ ــضاص إلاماعؾ ــت ٖم ــل َ ــاص،ٝ
الحُــاة ألاؾ ــغٍت ،الخ٣غٍــغ ال ــظاحي  ،و٢ــض جىن ــلىا بلــى ؤه ــه بــالغٚم م ــً الخ٣ــضم ال٨بح ــر فــي ال٨ك ــ ٠اإلاب٨ــغ الي ــُغاب الخىخ ــض،
والخــضزل اإلا٨شــ ،٠واإلاىــا ج الٗالظُــت اإلاخُــىعةٞ ،ــةن ظــىصة الحُــاة لــضي ألاَٟــا ٫اإلاهــابحن بالخىخــض ال ج ـؼا ٫مُــضاها ٣ٞح ـرا
باألصبُاث والضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بجىصة الحُاة.
ملضمت:
ٖغ ٝمٟهىم ظىصة الحُاة في آلاوهت ألازحرة اَخمامـا ٦بحـرا مـً ٢بـل البـاخشحن فـي اإلاجـا ٫ألا٧ـاصًمي ،و٢ـض ا٦دؿـب م٩اهـت
باعػة في الضعاؾاث الاظخماُٖت مىظ  ،1970لُهبذ مٟهىما قامال يهـخم بغٞاَُـت اإلاجخمـ٘ .وٖلـى الـغٚم مـً ؤن ظـىصة الحُـاة
 ٢ــض ُص ِعؾ ــذ بك ــ٩ل م٨ش ــٖ ٠ل ــى م ــضي الٗ ٣ــىص ألاعبٗ ــت اإلااي ــُت ،بال ؤن "الحُ ــاة الجُ ــضة" ًم ٨ــً الٗش ــىع ٖليه ــا ف ــي ٦خاب ــاث
"ؤٞالَىن" وجلمُظٍ "ؤعؾُى".
و٢ــض خٓــي َــظا اإلاٟهــىم باَخمــام ٦بحــر فــي الٗلــىم الُبُُٗــت وؤلاوؿــاهُت؛ منهــا ٖلــم البِئــت ،وال ــحت ،والُــب الىٟســخي،
وٖلـم الـىٟـ ،وٖلـم الاظخمـإ ،وٚحرَـا ،بال ؤهـه لـم ًلـ ٤اجٟا٢ـا بـحن البـاخشحن ٖلـى حٗغٍٟـه ،وم٩ىهاجـه ،و٦ـظا اإلاخٛحـراث الٟاٖلـت
ُٞه ،بؿبب ججاطبه بحن َظٍ الازخهاناث اإلاخٗضصة.
وف ــي ٖل ــم ال ــىٟـ ؤن ــبدذ ال ً٣ــاًا اإلاغجبُ ــت بال ــحت الىٟؿ ــُت حٗ ــالج جد ــذ مه ــُلح ؤٖ ــم وؤق ــمل ٌٗ ــغ ٝبج ــىصة
الحُـاة" " ، "Quality of Lifeو٢ــض ؤنـبذ مىيــىٕ ظــىصة الحُــاة ؤو ظــىصة ال ــحت الىٟؿـُت فــي الؿــىىاث ألازحــرة بــاعة جغ٦حــز
ال٨شحر مً البدىر والضعاؾاث .وج٨مً ظىصة الحُاة صازل الخبرة الظاجُت للصخو .وَكحر صًىحر وصًىحر بلى ؤن ظىصة الحُاة
"ببؿاَت قضًضة ج٣ىٍم الصخو لغص ٗٞله للحُاة ،ؾىاء ججؿض في الغيا ًٖ الحُاة)الخ٣ىٍماث اإلاٗغُٞـت( ؤو الىظـضان)عص
الٟٗل الاهٟٗالي اإلاؿخمغ( بٓغو ٝالحُاة وإلاضي جىاٞغ ٞغم بقبإ وجد ٤ُ٣الاخخُاظاث") .ؤبى خالوة( 221 ،2010 ،
ً
خضًشا ٖلى مجا ٫التربُت الخانت والحُاة الاظخماُٖت ،بط ّ
ٌٗبر مً
ٌٗخبر مٟهىم ظىصة الحُاة مً اإلاٟاَُم التي صزلذ
زاللــه ٖــً مــضي الاَخمــام ب٩اٞــت ؤ ٞـغاص اإلاجخمــ٘ وجدُ٣ــ ٤الغٞــاٍ لهــم ،وزانــت للٟئــاث اإلاهمكــت ٧األشــخام طوي ؤلاٖا٢ــت
واإلاؿىحن وطوي ألامغاى اإلاؼمىت).الؿغَاوي وآزغون(143 ،2014 ،
ً ً
َظا وحٗخبر ظىصة الحُاة ماقغا َاما مً زال ٫مضي جد ٤ُ٣ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت للمٗا٢حن٧ ،ـىنهم مـً الٟئـاث التـي
جدخاط عٖاًت زانتٞ .هم ًىٓغون للحُاة بىٓغة جسخل ًٖ ٠آلازغًٍ٦ ،ما جخإزغ هٓغتهم للحُاة بٓغو ٝؤلاٖا٢ت وما ًدهلىن
ٖلُـه مـً زـضماث وصٖـم اظخمـاعي ،ممـا ًا٦ـض اخخُـاظهم بلـى زـضماث لدؿـاٖضَم ٖلـى الخىاٞـ ٤مـ٘ ْـغو ٝالحُاة).ال٣هـحري،
(143 ،2014
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وظىصة الحُاة ٦مُ٣اؽ لغٞاَُت الٟغص ؤنبذ الاٖترا ٝبها ٖلى هدى متزاًض باٖخباعَا بىاء مهما الؾـخسضامها فـي صعاؾـت
ؤلاٖا٢ت الٗ٣لُت بما ٞيها الخىخض.
خُض جىنل مجمىٖت مً "الباخشحن الضولُحن الظًً ٢امىا بالبدض في ظىصة الحُاة في مجا ٫ؤلاٖا٢ت الظَىُت" " The
 "Special Interest Research Group on Quality of Lifeؾـىت ) (2000بلـى جىاٞـ ٤فـي آلاعاء اإلاخٗل٣ـت بُ٣ـاؽ وجُبُـ ٤ظـىصة
الحُاة ،وؤ٦ضوا ؤن الخهاثو الغثِؿت لجىصة الحُاة في مجا ٫ؤلاٖا٢ت جخمشل في) :ؤ( مكاٖغ الغٞاَُت الٗامت) ،ب( مكاٖغ
اإلاكــاع٦ت الاظخماُٖــت ؤلاًجابُــت) ،ط( جدُ٣ــ ٤الصخهــُت .و٢ــض اجٟــ ٤البــاخشىن ؤن ظــىصة الحُــاة مخٗــضصة ألابٗــاص ،حكــمل
ؤبٗاصا طاجُت ،وؤزغي مىيىُٖت(Turnbull et al :2003 ,71) .
وَٗــض جدؿــحن ظــىصة الحُــاة مــً ألاَــضا ٝالتــي ًيكــضَا ؤي مجخمــ٘ فــي و٢خىــا الحــالي ،خُــض ًدٓـ َــظا اإلاىيــىٕ
بإَمُــت ٦بــري فــي الــضو ٫اإلاخ٣ضمــت ،وال ج ـؼا ٫الــضو ٫الٗغبُــت جبــظ ٫ظهىصَــا لاللخدــا ١بالغ٦ــب ،زهىنــا فــي ْــل ػٍــاصة ٖــضص
اإلاهــابحن بالخىخــضٗٞ" ،ىــضما ونــ٧" ٠ــاهغ" " "Kannerالايــُغاب ؤو ٫مــغة فــي ٖــام )٧ (1943ــان ًىٓــغ بلُــه ٖلــى ؤهــه خالــت
ه ـ ـ ــاصعة للٛاً ـ ـ ــت ،خُ ـ ـ ــض  ٧ـ ـ ــان مٗ ـ ـ ــض ٫اهدك ـ ـ ــاعٍ م ـ ـ ــً  2بل ـ ـ ــى  4ف ـ ـ ــي  َٟ 10,000ـ ـ ــل .ؤمـ ـ ــا الُ ـ ـ ــىم خؿ ـ ـ ــب نـ ـ ــٟدت الاهتره ـ ـ ــذ
)ٞ (http://www.autismspeaks.orgةن "الخىخض ًهِب  1مً َٟ 68ال .وَظٍ الخ٣ضًغاث ًضٖمها ما ط٦غٍ مغ٦ؼ الؿُُغة
ٖلـى ألامـغاى والى٢اًـت منهـا ) (Disease Control and Prevention CDC, 2014ؤهـه ًمشـل ػٍـاصة مئـت يـٖٗ ٠ـً الخ٣ـضًغاث
ألاولى "ل٩اهغ"(Carr, 2014,1).
ومــً َىــا ٣ٞــض ظــاءث َــظٍ الضعاؾــت الىٓغٍــت مــً ؤظــل حؿــلُِ الًــىء ٖلــى ظــىصة الحُــاة لــضي اإلاهــابحن بايــُغاب
الخىخـ ــض مـ ــً زـ ــال ٫اؾـ ــخٗغاى ؤصبُـ ــاث مٟهـ ــىمي ظـ ــىصة الحُـ ــاة وايـ ــُغاب والخىخـ ــض  ،زـ ــم ظـ ــىصة الحُـ ــاة لـ ــضي اإلاهـ ــابحن
بايُغاب الخىخض.
ؤوال :مفهىم حىصة الخُاة
ٌُٗــض مٟهــىم ظــىصة الحُــاة مــً مجــاالث البدــىر ألاؾــغٕ همــىا ،وألا٦ثــر اَخمامــا زــال ٫ال٣ــغن الحــاصي والٗكــغًٍ ،وَٗــض
َظا اإلاٟهىم مُ٣اؾا إلاضي عٞاَُت ألاٞغاص واإلاجخمٗاث والكٗىب.
ل٣ض ؤنبدذ ظىصة الحُاة مً الً٣اًا الهامت في مماعؾت الغٖاًت ال حُت ،والضعاؾاث ،وألابدار الٗلمُت مىظ ٖام
) ،(1948خــحن ٢امــذ مىٓمــت ال ــحت الٗاإلاُــت بخٗغٍــ ٠ال ــحت بإنهــا " :لِؿــذ ُٚــاب اإلاــغى والعجــؼ ٣ٞــِ ،بــل هــي ؤًًــا
الؿالمت الجؿضًت ،والٗ٣لُت ،والغٞاَُت الاظخماُٖت"al :1996,35) (Testa et .
ب ٫ؤهه ال ًىظض حٗغٍ ٠مىخض إلاٟهىم ظىصة الحُاة هدُجـت لخٗـضص حٗغٍٟاجـه ،وجىـىٕ الؿـُا٢اث التـي ٌؿـخسضم ٞيهـا َـظا
 ،بط ٖل ــى ال ــغٚم م ــً ٦ث ــرة اؾ ــخسضامه بال ؤه ــه ال ًـ ـؼاً ٫دؿ ــم ب ــالٛمىى ،مم ــا ؤصي بل ــى جلخ ــُو ٖكـ ـغاث الخٗغٍ ٟــاث له ــظا
اإلاٟهىم.
خُـض ٢ـام "ُ٦مُـيـ" " (1997) "Cumminsبخلخـُو  60حٗغٍٟـا إلاٟهـىم ظـىصة الحُـاة بٗـض مغاظٗخـه ألصبُـاث اإلاٟهـىم
)ُٞ ،(Cummins,1997ما ٢ام ٧ل مً "َُىػ وَىاهج" " (1996) "Hwang&Hughesبخدلُل  87صعاؾت خى ٫ظىصة الحُـاة،
اث ظىصة الحُاة ٖضًضة ،وٚحر مخىاؾـ٣ت ،وال ًىظـض
وخضصا  44حٗغٍٟا ،في خحن ًغي "ٞاع٦هغ" " (1995) "Farquharؤن حٗغٍِ ٟ
حٗغٍ ٠ؤظم٘ ٖلُه الباخشىن خىلها.(Farquhar,1995,502).
٦مـا ازخلٟـذ اإلااقـغاث التـي جىاولهـا البـاخشىن فـي حٗـغٍٟهم لجـىصة الحُـاة بـحن ماقـغاث طاجُـت ،وؤزـغي مىيــىُٖت،
٩ٞل منهم ٢ض جىاوله بهىعة مسخلٟت و٣ٞا للؿُا ١الظي جم الخىاو ٫مً زالله.
ل٣ض ع٦ؼ بٌٗ الباخشحن ٖلى اإلااقغاث اإلاىيىُٖت ،مشل الـضزل ،وهىُٖـت الؿـ ،ً٨والىُْٟـت ُٞ ،مـا ع٦ـؼ آزـغون ٖلـى
٢ضعة الٟغص ٖلى الٗمل بىنٟه اإلا٩ىن الغثِـ لجىصة الحُاةal,1996,497)(Sainfort et .
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وٍغي "ٞغاه٩ل" " (1997) "Franklفي َظا الهضص ؤن مهىت الٟغص مً ؤَم الؿبل التي ً٨دؿب مً زاللها مٗجـى وُ٢مـت
فــي خُاجــهٞ ،الٗمــل ٌٗــض بمشابــت اإلاجــا ٫الــظي ًبــضو ُٞــه جٟــغص الصــخو فــي ٖال٢خــه بــاإلاجخم٘ ،ومــً زــم ً٨دؿــب مٗجــى وُ٢مــت
لحُاجه).زمِـ.(157 ،2010 ،
وٍىظـض حٗغٍٟـاث ال خهــغ لهـا لجــىصة الحُـاة ؾــى ٝوؿـخٗغى بًٗــا منهـا  ،خُــض ٌُٗ ّـغ" ٝبىظىــاع" "(2005) "Bognar
ظىصة الحُاة بإنها الغٞاَُت الحُاجُت لئلوؿان بهٟت ٖامت ،والٗىامل اإلاازغة في خُاجه بهٟت زانت.
وٍـغي"صهِـ وآزـغون" " (1993 ) "Dennis et alؤن ظـىصة الحُـاة هـي ا٦خٟـاء ؤلاوؿـان بمخُلبـاث خُاجـه وٞـ ٤لخبراجـه فـي
َـظا الٗـالم ،وَـظٍ اإلاخُلبـاث ٢ـض حكـمل ؤلا٦خٟـاء مـً الحاظـاث اإلااصًـت ،والتربُـت ،والخٗلـُم ،وال ـحت ،والبِئـت ،وٚحرَـا مـً
الٗىامـل ألازـغي؛ وَـى مٟهـىم هـاب٘ مـً ألاصب اإلاطـي فـي مجـا ٫الؿُاؾـاث الٗامـت  ،وفـي مجـا ٫بصاعة ألاٖمـإ ٫واعيـاء الٗمـالء
وؤلاٖالن وال حت ،والبِئت ،والؿُاؾت ،والتربُت والخٗلُم ).الهىضاوي(34 ،2011،
٦م ــا حٗب ــر ظ ــىصة الحُ ــاة ٖ ــً ا٦خم ــا ٫الؿ ــالمت البضهُ ـت والٗ٣لُ ــت ،والغ ٞــاٍ الاظخم ــاعي ،ول ــِـ مج ــغص  ُٚــاب اإلا ــغى ،ؤو
العجؼ ،و٦ظا الخهىع الظاحي لالعجُـاح ؤو الؿـٗاصة فـي اإلاجـاالث اإلاهمـت للٟـغص ،ؤو قـٗىع الصـخو بالغٞاَُـت ،والتـي جخـإح مـً
الغيا ؤو ٖضمه في مجاالث الحُاة الخانت بالٟغص(Pais-Ribeiro,2004,124) .
حكــمل الخٗغٍٟــاث الؿــاب٣ت ٖلــى مٟــاَُم مخىىٖــت مشــل الغٞــاٍ ،والغيــا ،والؿــٗاصة ،الخهــىعاث الصخهــُت للغيــا ٖــً
الحُاة ،والؿٗاصة ،والٗال٢اث الاظخماُٖت ،وال حت البضهُت ،والىٟؿُت.
ًم ً٨ؤن هجض ٧ل َظٍ اإلاٟاَُم في الخ٣ىُاث اإلاؿخٗملت لُ٣اؽ ظىصة الحُاة ،بال ؤهه ال ًىظض حٗغٍ ٠مىخضً ،دىاؾب
م٘ ٧ل البدىر ،وٍهبذ مُٗاعا إلاٟهىم ظىصة الحُاة.
في َظا الهضص٢ ،ام ٧ل مً "َـاؽ وبـغاصًً" " "Haase& Bradenبمىا٢كـت الحاظـت بلـى جىيـُذ مٟهـىم ظـىصة الحُـاة،
وجىٞحر مباصت جىظيهُت ُٞما ًخٗل ٤باإلاٟهىم ،الخُُ٣م ،والُ٣اؽ .وجىنال بلـى ؤن جىيـُذ َـظا اإلاهـُلح ًـخم ٣ٞـِ ٖـً َغٍـ٤
اؾخسضام جدلُل اإلاٟهىم ) .(Cynthia ,2011 ,32وطل ٪هٓغا لل٨م الهاثل مً الخٗغٍٟاث التي وعصث في َظا اإلاٟهىم.
ٖمىماً ،م ً٨جهيُ ٠وظهاث الىٓغ خى ٫مٟهىم وحٗغٍ ٠ظىصة الحُاة بلى ؤعب٘ مجمىٖاث:
 -1-1اإلاجمىعت ألاولى:
وٞيهــا ٖــاصة مــا ًــخم حٗغٍــ ٠مٟهــىم ظــىصة الحُــاة فــي يــىء بٗــضًً ؤؾاؾ ـُحن ل٩ــل منهمــا ماق ـغاث مُٗىــت وَمــا :البٗــض
الظاحي ،والبٗض اإلاىيىعي.
جخـإلَ ٠ـظٍ اإلاجمىٖـت مـً البـاخشحن الـظًً جىـاولىا هٓـغة قـمىلُت لجـىصة الحُـاةً .ـغي ؤصـحاب َـظا الخىظـه ؤن ظــىصة
الحُــاة ه ــي مجم ــىٕ مغ ٦ــب م ــً جٟاٖ ــل ألابٗ ــاص اإلاىي ــىُٖت والظاجُ ــت) َ . (Felce et al ,1995,51ــظا م ــا ًخ ٟــ ٤م ــ٘ حٗغٍ ــ٠
"ُ٦مُــيـ" " (1999) "Cumminsلجــىصة الحُــاة بىن ــٟها جخ٩ــىن مــً ُبٗ ــضًً  ،ؤخــضَما طاحــي ،وألاز ــغ مىيــىعي ،و٧ــل بٗ ــض
ًدخىي ٖلى مجمىٖت مً اإلاجاالث(Ralph,2010 ,84) .
فــي هٟـــ الؿــُاً ،١ــغي "مغ٦ــؼ بدــىر ظــىصة الحُــاة فــي الــضاهماع (2006) "٥ؤن البدــىر خــى ٫ظــىصة الحُــاة جمحــز بــحن
ظىاهب طاجُت ،ومىيىُٖت .جخمشل الجىاهب الجىاهب الظاجُت فـي الكـٗىع الجُـض بمـا ًـضوع خـى ٫الٟـغص والغيـا بكـ٩ل ٖـام،
ُٞم ــا جخٗل ــ ٤الجىاه ــب اإلاىي ــىعُت بخد ُ٣ــ ٤اإلاُال ــب الاظخماُٖ ــت ،والش٣ا ُٞــت ،والث ــروة اإلااصً ــت ،والغٞاَُ ــت(Townsend .
):2006,18
بن ظىصة الحُاة َب٣ا لهظا الخىظه جيخٓم ً
و٣ٞا إلا٩ىهاث اإلااقغاث اإلاىيىُٖت والظاجُت ،وبالخـالي ًخٗـحن ٖلـى البـاخشحن
التر٦حز ٖلى َظٍ اإلا٩ىهاث والبدض ٞيها.
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 -2-1اإلاجمىعت الثاهُت:
اإلاجمىٖت الشاهُت مً الباخشحن جغ٦ؼ ٖلى اإلااقغاث الخانت بالبٗض الظاحي ٦خهىع شخصخي في مٟهىم ظىصة الحُاة.
ًا٦ض َظا اإلاٗجى ٧ل مً "جُلىع وبىظضان" "ٞ" ،(1996) "Taylor & Bogdanغٍ٩ي وآزغون" ".(1997) "Vreeke, et al
ً٣ــى" ٫جُلــىع وبىظــضان" " "Taylor & Bogdanؤن "ظــىصة الحُــاة مىيــىٕ للخبــرة الظاجُــت ،بط ال ً٩ــىن لهــظا اإلاٟهــىم
وظىص ؤو مٗجى بال مً زال ٫بصعا٧اث الٟغص ،ومكاٖغٍ وجُُ٣ماجه لخبراجه الحُاجُت) .ؤبى خالوة(2 ،2010:
٦م ــا ٌٗ ــغ" ٝق ــالى (1996) "Schalock" "٥ظ ــىصة الحُ ــاة بإنه ــا الك ــغوٍ الالػم ــت لل ٟــغص ُٞم ــا ًخٗل ــ ٤بدُاج ــه وص ــحخه
وعٞاَُخه ،وؤن بصعا ٥الٟغص لجىصة الحُاة ًٓهغ مً زال ٫الغيا وؤلاعجُاح.
بال ؤن مٟه ــىم ظ ــىصة الحُ ــاة َ ــى بى ــاء مخٗ ــضص ألابٗ ــاص ًخً ــمً ٖ ــضصا م ــً اإلااق ـغاث٧ ،الٗىام ــل الخاعظُ ــت جً ــا ٝبل ــى
الخهىع الظاحي لئلعجُاح الىٟسخي.
 -3-1اإلاجمىعت الثالثت:
جــغي ؤن ؤلاجٟــا ١بكــإن جهــىع وحٗغٍــ ٠لجــىصة الحُــاة ٚحــر ٢ابــل للخدُ٣ــ ،٤وطلــ ٪اهُال٢ــا مــً ججاطبــه بــحن مسخلــ٠
الخسههاث والؿُا٢اث.
َىا ٥ال٨شحر مً الباخشحن الظًً ؤزظوا بهظا الغؤي ،هظ٦غ منهم" :بًـضظغجىن" "" ، (1990) "Edgertonظـىص" ""Goode
)" ،(1997هىٞالضث وظُىلي" ".(1996)" Neufeldt & McGinley
 -4-1اإلاجمىعت الغابعت:
ٖاعي ــذ ؤي حٗغٍ ــ ،٠ؤو جُبُ ــ ٤له ــظا اإلاه ــُلح .خُ ــض ؤن "ج ــاًلىع" ""،(1994) "Taylorون ــً" "(1993) "Sen
زلهىا بلى ؤن ؤي حٗغٍ ٠لجىصة الحُاة ٢ض ًٟكل في الاٖترا ٝبالخىىٕ البكغي.
ُٞمـ ــا ًـ ــغي "عومجـ ــي وآزـ ــغون" " (1994) "Romney et alؤن مٟهـ ــىم ظـ ــىصة الحُـ ــاة مٟهـ ــىم ٢ـ ــُم ،وَٗخمـ ــض ٖلـ ــى
الش٣اٞت ،وٍخٛحر بمغوع الؼمً ،وؤن الخىىٕ ال مٟغ مىه ،وؤقاع بلـى ؤن َىـا ٥حٗغٍٟـاث ال جدصـخى ،وقـ ٪٨فـي ظـضوي الؿـعي بلـى
حٗغٍٖ ٠ام.
قاَغٍ َظا الغؤي ؤًًا ٧ل مً":لى٧اؾىن وآزغون"""Luckasson et al
)َ"(1992ىجىن"""،(1998)"Hattonوولٟيؿبرظغ""(Ralph,2010,84) .(1994)"Wolfensberger
بن ظىصة الحُاة خؿب َاالء الباخشحن حٗ٨ـ مضي بصعا ٥الٟغص إلا٩اهخه في الحُاة ٖلى يىء مىٓىمت الُ٣م في بُمخه
وز٣اٞخه.بن ما ًم ً٨مالخٓخه َى ٖضم الاجٟاٖ ١لى حٗغٍ ٠واخض إلاٟهىم ظىصة الحُاة ،خُـض ٢ـام ٧ـل باخـض بخٗغٍٟـه جبٗـا
للؿــُا ١الــظي جــم جىاولــه ُٞــه ،بال ؤهــه ٖــاصة مــا ٌكــاع فــي ؤصبُــاث َــظا اإلاٟهــىم بلــى حٗغٍــ" ٠مىٓمــت ال ــحت الٗاإلاُــت " )(1995
بىنٟه ؤ٢غب الخٗغٍٟاث بلى جىيُذ اإلاًامحن الٗامت لهظا اإلاٟهىم.
ُ
وحٗ ـ ّـغ" ٝمىٓم ــت ال ــحت الٗاإلاُ ــت" ظ ــىصة الحُ ــاة بإنه ــا" :بصعا ٥ال ٟــغص لىي ــٗه ف ــي الحُ ــاة ف ــي ؾ ــُا ١الش٣ا ٞــت ،وؤوؿ ــا١
ال ٣ــُم الت ــي ٌٗ ــِل ٞيه ــا ،وم ــضي جُ ــاب ٤ؤو ٖ ــضم جُ ــاب ٤طل ــ ٪م ــ٘ :ؤَضا ٞــه ،جىٗ٢اج ــهُ٢ ،م ــه ،واَخماماج ــه اإلاخٗل ٣ــت ب ــحخه
البضهُت ،خالخه الىٟؿُت ،مؿخىي اؾخ٣اللُخهٖ ،ال٢اجه الاظخماُٖت ،بٖخ٣اصاجه الصخهـُت ،وٖال٢خـه بالبِئـت بهـٟت ٖامـت"
)ؤبــى خــالوة .(2 ،2010:بن ظــىصة الحُــاة بهــظا اإلاٗجــى ،حكــحر بلــى جُُ٣مــاث الٟــغص الظاجُــت لٓــغو ٝخُاجــه ،بيــاٞت بلــى ؤلاقــاعة
للؿُا ١الش٣افي الظي ًيخمي بلُه الٟغص.
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زاهُا :حعغٍف ايُغاب الخىخض
حٗخبر بٖا٢ت الخىخض مً الايُغاباث الىماثُت ألا٦ثر قُىٖا في الى٢ذ الحايغ والتي ًبضؤ ْهىعَا زال ٫مغخلت الُٟىلت
اإلاب٨غة ؛ ٞاألَٟا ٫الخىخضًىن ٌٗاهىن مً ٢هىع قضًض في الخٟاٖل الاظخماعي ،ومهاعاث الٗىاة بالظاث  ،لظا ٞهم ًمشلـىن ٞئـت
جخمحـز ٖـً ٚحرَـا مـً ٞئـاث طوي الاخخُاظـاث الخانـت بمـا ًجٗلهـم فـي خاظـت بلـى بٖـضاص بـغامج جغبىٍـت  ،وبـغامج ٖالظُـت مىاؾـبت
لهم.
وٍغظ٘ الخٗغٖ ٝلى َظٍ الٟئت بلى الُبِب الىٟسخي ألامغٍ٩ي "٧اهغ" "ٖ (1943) "Kannerىضما ٢ام بٟدـو مجمىٖـت مـً
ألاَٟـا ٫اإلاٗـا٢حن ٖ٣لُـا بجامٗـت َاعٞـاعص فـي الىالًـاث اإلاخدـضة ألامغٍُ٨ـت  ،ولٟـذ اَخمامـه وظـىص ؤهمـاٍ ؾـلىُ٦ت ٚحـر ٖاصًـت ل ـ
)َٟ(11ـال ؤَلـٖ ٤لـيهم مهـُلح" ايـُغاب الخىخـض" " ،"Autism Disorderخُـض الخـٔ اوٛال٢هـم ال٩امـل ٖلـى طواتهـم ،
والابخٗاص ًٖ الىا ، ٘٢والاهُىاء والٗؼلت  ،وٖضم  ،الخجاوب م٘ اإلاشحراث التي جدُِ بهمٖ ).بض الحمعض بعىم (11 ،2008 ،
وفـي ٖـام ) (1944وكـغ الـض٦خىع "َـاهؼ اؾـبرظغ" مـً ُِٞىـا وع٢ـت قـهحرة ؤًًـا جهـ ٠خالـت وحٗخبـر مكـابهت للخىخـض ؤَلـ٤
ٖليها ُٞما بٗض مخالػمت" اؾبحرظغ" " ،"Asperger Syndromeوحٗخبر ؤٖماَ ٫ظًً الٗاإلاان ؤولى اإلاداوالث الٗلمُت لكغح َـظا
الايُغاب اإلاٗ٣ض.
فـي ٖـام ) (1964ؤ٦دكـ "٠بغهـاعص عٍمالهـض" " "Bernard Rimlandؤصلـت جا٦ـض ؤن الخىخـض َـى خالـت بُىلىظُـت ،وفـي ٖـام
)ٖ (1977ثر ٧ل مً "ؾىػان ٞلىؾخحن ومُ٩ل عوجغ" " ٖ Michael"Susan Folstein andلى جىؤمحن مهابحن بالخىخض مما ؤوحى
لهما بإن َظا صلُل ٖلى اخخمالُت وظىص ٖامل ظُجي ً ٠٣زل ٠ؤلانابت بالخىخض  ،وفي ٖام ) (1991وكغ ٧ل مً" مُ٩ـل عوجـغ
و٧ـاجغًٍ لـىعص وؤن لـي ٧ىحكـغ" " " Catherine Lord, Michael Rutter and Ann LeCouteurؤو ٫اؾـخبُان لدصـخُو الخىخـض
" ، "the Autism Diagnostic Interviewوفـي ٖـام ) (1992وكـغث ظمُٗـت الُـب الىٟسـخي ألامغٍُ٨ـت الـضلُل الدصخُصـخي
ُ
ؤلاخهـاجي الغابـ٘ )(DSM-IVالـظي ويـ٘ مٗـاًحر م٣ىىـت لدصـخُو ايـُغاب الخىخـض ،وفـي ٖـام ) (1994ؤؾــ "الاجدـاص الـضولي
ألبدار الخىخض" " Research (NAAR)" the National Alliance for Autismلُهبذ ؤو ٫مىٓمت في الىالًاث اإلاخدضة جسخو
بخمىٍـل البدـىر الُبُـت الخانـت "بايـُغاب الُُـ ٠الخىخـضي" " )." Autism Spectrum Disorder ASDظاؾـب قـبِب،
(16 ،2008
و٢ــض ازخلــ ٠البــاخشىن فــي اؾــخسضام مهــُلح واخــض للخٗبحــر ٖــً ايــُغاب الخىخــضٞ ،ــالبٌٗ ًُلــٖ ٤لُــه )الخىخــض(،
والبٌٗ ٌؿمُه )ؤوجحزم( ،وآزغون ٌؿمىهه الظاجىٍت )الظاجىٍت الُٟلُت( ،وٍغظـ٘ َـظا الازـخال ٝبلـى ٖـضم الاجٟـا ١فـي جغظمـت
اإلاهُلحاث ألاظىبُت التي حٗبر ًٖ الايُغاباث الىماثُت التي جهِب الُٟل في مغاخله الٗمغٍت اإلاب٨غة والتـي جسخلـ٦ ٠شحـرا
ٖــً الاٖا٢ــت الظَىُــت اإلاٗغوٞــت ،وؤن اإلاهــُلح الاظىبــي اإلاٗبــر ٖــً ؤٖ ـغاى ومٓــاَغ الايــُغاب )ؤوجحــزم( ٧ــان مــً اإلام٨ــً ؤن
ًٓل ٦ما َى بضون جغظمت قإهه قإن الهؿخحرًا ؤو مهُلح) ، (hysteriaبال ؤن الامغ ٢ض ازخلٖ ٠ىض جىاوَ ٫ظا الايُغاب
الىمــاجي الُٟــىلي ،خُــض بــضا لــبٌٗ البــاخشحن ؤهــه هــىٕ مــً اوكــٛا ٫الُٟــل بظاجــه ٞؿــمىٍ )الظاجىٍــت الُٟلُــت( وبــضا للــبٌٗ
آلازغ ؤهه اظتراع ألهماٍ ؾلىُ٦ت زانت بالُٟل ٞؿمىٍ )جىخض( ؤو "الاظتراعٍت" ؤو"الخ٨غاعٍت") .الكغ٢اوي(17 ،2018 ،
والخىخـض ٖـغى ؾـلى٧ي ًخجلـى فـي مغاخـل الحُـاة اإلاب٨ـغة ،وٍٓهـغ ٖلـى قـ٩ل زلـل فـي الخٟاٖـل الاظخمـاعي) Social
 ،(interactionوالخىانل ) ،(Communicationوفي اللٛت ) ، (Languageوالىمُُت ) ،( Stereotypeواللٗب ).(Play
ومً ؤٖغاى الايُغاب ؤو الخلل الاظخماعي م٣اومت ألاَٟا ٫في مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة بلى الٗىا٦ ،١ما ؤنهـم ًخجـاَلىن
آلازغًٍ ٦إنهم ال ًغونهم ،وٍٟكلىن في الالخٟاث لآلزغًٍ ٖىض مىاصاتهم ،وٍخجىبىن الىٓغ ؤو الحمل٣ت باآلزغًٍ ،وٍٟكل َاالء
ألاَٟـا ٫فـي ج٩ـىًٍ ألانـض٢اء ومكـاع٦ت آلازـغًٍ اَخمامـاتهم ومكـاٖغَم ،وٍمشـل الـىمِ الاوٗؼالـي ٖىـض ألاَٟـا ٫الخىخـضًحن
اليؿبت الٗٓمى ،وَٗخبر ؾلى٦هم الاوٗؼالي اإلآهغ الغثِسخي اإلامحز لهم ؛ ؤمـا باليؿـبت بلـى اللٛـت وألاوكـُت الخسُلُـت ٞـان ؤَٟـا٫
الخىخض ًٟكلىن في ا٦دؿاب اللٛت فـي الٗمـغ اإلاخى٢ـ٘ ؤن جىمـى ُٞـه ،والٗضًـض مـنهم ًمل٩ـىن ال٣لُـل مـً اللٛـت ٖىـض ونـىلهم ؾـً
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الخامؿت ؤو الؿاصؾت مً الٗمغ ،وٍٓهغ لضيهم يٗ ٠في ٖملُت الخىانل ٚحر اللٟٓي ،وٍخمحز طوو ألاصاء الؿلى٧ي اإلاًُغب
منهم بًـٗ ٠فـي الاهدبـاٍ ومكـاع٦ت آلازـغًٍ اهدبـاَهم ممـا ٌُٗـٖ ٤ملُـت الخىانـل لـضيهم ،وٚالبُـت َـاالء ألاَٟـا ٫لـضيهم يـٗ٠
حٗبحـري ،وبًٗـهم ًٓهـغون و٦ـإنهم ب٨ـم  ،وٍبـضو ٖلـيهم ٖـضم ٞهـم مـا ً٣ـا ٫لهـم ،وٍبـضؤ الـبٌٗ ال٨ـالم بى٢ـذ مخـإزغ ،ول٨ـنهم
ً
ً
ً
ًهضعون ٦الما مًُغبا وٚحر مٟهىم ،وٚالبا ما ً٩ىن ٖباعة ًٖ م٣اَ٘ مً ؤلاٖالهاث ؤو الضٖاًاث الخلٟؼٍىهُت ،و٢ض ً٣لـضون
وٛمت نىث ؤو بً٣إ نىث ما ،والبٌٗ ًغصص بٌٗ ال٩لماث لٟتراث َىٍلت ).ال٣غٍىحي وٖبابىت.(73 ،2006 ،
ویظ٦غ "ٖمغ بً الخُاب زلعل" ) (1994ؤن الخىخض له مجمىٖت مً مدضصاث الصخهعت هي:
 -1ايُغاب واضح في الاعج٣اء الاظخماعي اللٛىي م حىب بإهماٍ ؾلى٦عت همُعت.
-2
-3
-4

ػملت ؾلى٦عت جيخج ًٖ ؤؾباب مخٗضصة  ،وٚالبا ما ج٩ىن م حىبت بيؿبت ط٧اء مىس.ٌٟ
ايُغاباث في الخٟاٖل الاظخماعى.
وؿبت خضور َظا الايُغاب ما بحن)٧ (4 -2ل ٖكغة آالَٟ ٝل .

ویُلـ" ٤عمًـان ال٣ـظافى" )ٖ (1996لـى"بٖا٢ـت الخىخـض "٧لمـت الٟهـام الـظووي ) طاحـ التر٦عـب(  ،وؤن ال٩لمـت ألاظىبعـت
 Autismحٗـىص بلـى انـل ٧لمـت بٚغی٣عـت حٗجـى "ؤوجـىؽ" " "Autosوهـي"الـظاث"  ،ؤو الـىٟـ" وؤنهـا خالـت ايـُغاب ٖ٣لـى یهـبب
ألاَٟـا ، ٫خعـض یالخـٔ ٖلـيهم ٖـضم اإلاعـل بلـى ٚحـرَم مـً ألاَٟـا ٫بكـ٩ل َبُعـي ،وجمحـزَم بااليـُغاب الؿـلى ٧الاظخمـاعي ،
والاهٟٗالى  ،والظَجي ٦مـا ؤن لـضيهم ٖـضم ال٣ـضعة ٖلـى الاهخمـاء لآلزـغًٍ خؿـعا ؤو لٛىیـا ،ولـضيهم ايـُغاب فـي ؤلاصعا ٥ممـا ًـاصي
بلى ٖضم الٟهم ؤو ال٣ضعة ٖلى الخىانل ؤو الخٗلم ؤو اإلاكاع٦ت في اليكاَاث الخٗلعمعتٖ ).بض الحمعض بعىم (12 ،2008 ،
وَٗخبر حٗغٍ ٠الجمُٗت الىَىُت لؤلَٟا ٫الخىخـضًحن  National Society For Autistics Childrenمـً ؤ٦ثـر الخٗغٍٟـاث
ً
٢بىال لضي اإلاهىُحن ،وٍىو ٖلى ؤن الخىخض ٖباعة ًٖ اإلآاَغ اإلاغيُت ألاؾاؾُت التـي جٓهـغ ٢بـل ؤن ًهـل ٖمـغ الُٟـل الـى 30
ً
قهغا  ،وٍخًمً الايُغاباث الخالُت .
. 1ايُغاباث في ؾغٖت ؤو جخاب٘ الىمى.
. 2ايُغاباث في الاؾخجاباث الحؿُت للمشحراث.
. 3ايُغاباث في الخٗل ٤ؤو الاهخماء للىاؽ وألاخضار.
 .4ايُغاب في ال٨الم واللٛت واإلاٗغٞت).ظاؾب قبِب(2008،17 ،
زالثا :حىصة الخُاة لضي الاشخام اإلاهابين بايُغاب الخىخض:
ل ٣ــض ع ٦ــؼث ٚالبُ ــت البد ــىر ف ــي مج ــا ٫اي ــُغاب الخىخ ــض ٖل ــى ؤؾ ــباب الاي ــُغاب ،وال٣ه ــىع ف ــي مسخل ــ ٠اإلاج ــاالث،
وٖالظاث الؿلىٚ ٥حر الىمُي ؤو الؿلى ٥اإلاىدغ ،ٝم٘ ُ٢اؽ الخدؿً في اإلاهاعاث ؤو جدؿً الؿلى ٥الٛحر جُٟ٨ي .وَىـا٥
ؤًًا مؿاخت واؾٗت بلى خض ما مً ؤصب ايُغاب الخىخض زههـذ للخدُ٣ـ ٤فـي جـإزحرٍ ٖلـى ألاؾـغ ،مـ٘ التر٦حـز ٖلـى الخـإزحر
الؿ ــلبي م ــً خُ ــض ػٍ ــاصة الخ ــىجغ وال٣ل ــ ٤والا٦خئ ــاب ب ــحن م ٣ــضمي الغٖاً ــت ،و ٢ــض هال ــذ ظ ــىصة الحُ ــاة ل ــضي ألا ٞـغاص اإلاه ــابحن
بايُغاب الخىخض اَخماما ؤ٢ل ،خُض ٞدهذ مجمىٖت نٛحرة مً البدىر ظىصة الحُاة لضي اإلاهابحن بالخىخض(Carr, .
)2014,23
وٍخٟـ ٤البـاخشىن واإلاهىُـىن ٖمىمـا ٖلـى اإلاجــاالث ألاؾاؾـُت لجـىصة الحُـاة ،وٍدـضص "قـالى (2000) "Schalock" "٥مــً
ز ــال ٫مغاظٗخ ــه الك ــاملت للبد ــىر اإلاخٗل ٣ــت بج ــىصة الحُ ــاة ز ــال ٫زالز ــحن ؾ ــىت زماهُ ــت ماقـ ـغاث ؤؾاؾ ــُت حك ــمل :الخ٣غٍ ــغ
ال ـ ــظاحي ،وال ـ ــضمج الاظخمـ ــاعي ،والغٞاَُـ ــت اإلااصً ـ ــت ،والىم ـ ــى الصخص ـ ــخي ،والغٞاَُ ـ ــت الٗ ـ ــاَٟي ،والٗال٢ـ ــاث بـ ــحن ألاش ـ ــخام،
والح٣ى ،١والغٞاَُت البضهُت(Schalock,2000).
-81-

و٢ــض اٖخمــض بَــاع "قــالىٖ (2000) "Schalock" "٥لــى هُــا ١واؾــ٘ فــي الضعاؾــاث التــي خ٣٣ــذ فــي ظــىصة الحُــاة لــظوي
ؤلاٖا ٢ــت .وٖل ــى ٚـ ـغاع مخٛح ــر ظ ــىصة الحُ ــاة به ــٟت ٖام ــت ٞ ،ــةن ماقـ ـغاث ظ ــىصة الحُ ــاة الي ــُغاب الخىخ ــض ل ــم جد ــضصَا ؤي
صعاؾ ــاث خت ــى آلان ،بال ؤه ــه ًم ٨ــً اؾ ــخٗغاى بٗ ــٌ اإلااق ـغاث اؾ ــدىاصا بل ــى الاصب اإلاخٗل ــ ٤بج ــىصة الحُ ــاة ٦م ــا خ ــضصَا )
ُٞ (Burgess & Gutstein,2007ما ؾُلي:

ؤوال :الضعم الاحخماعي Social Support
ألاٞغاص اإلاهابىن بايُغاب الخىخض لضيهم نٗىبت في الٗال٢اث الاظخماُٖت ٖلى ظمُ٘ مؿخىٍاث ألاصاء؛ وٍىُب ٤طل٪
ٖلى ألاٞغاص طوي ألاصاء الًُٗ ٠الظًً ٢ض ال ًخم٨ىىن مً الاجها ٫باآلزغًٍ ٦ـإٞغاصًٞ ،ـال ٖـً ألاٞـغاص طوي ألاصاء ألاٖلـى
الظًً ً٩ىهىن ٚحر مخُٟ٨حن في مباصعاتهم الاظخماُٖت م٘ ؤ٢غانهم(Carr, 2014,24) .
وبطا ؤعصه ــا مٗغ ٞــت م ــضي ٗٞالُ ــت وؾ ــاثل وؤصواث ال ــضٖم الاظخم ــاعي فـ ـي الخيب ــا بج ــىصة الحُ ــاة ل ــضي ألاَ ٟــا ٫اإلاه ــابحن
بالخىخض وُُٟ٦ت طلٞ ،٪مً اإلاهم الىٓغ في ُُٟ٦ت جدضًض ؤًٞل ُ٢اؽ لهظا البىاء٣ٞ .ض ًٟترى الخٗغٍ ٠الخُي ؤن ٦مُـت
ال ــضٖم جخيب ــإ بج ــىصة الحُ ــاة .وم ــ٘ طل ــ ٞ ،٪ــةن الٗب ــرة لِؿ ــذ بم ٣ــضاع ال ــضٖم الاظخم ــاعي اإلاخ ــاح ز ــال ٫ؤو ٢ــاث ؤلاظه ــاص ،ول ٨ــً
)(Burgess & Gutstein,2007,82
بىىُٖت الضٖم الظي ًخىٗ٢ه ألاشخام خى ٫ظىصة الحُاة.
وجبــحن البدــىر ؤن الــضٖم الاظخمــاعي ٌٗــؼػ بلــى خــض ٦بحــر ظــىصة خُــاة ألاشــخام الــظًً ٌٗــاهىن مــً ايــُغاب الخىخــض،
خُـض ؤظــغي "عهتــي وؤهـض عوٍــغػ" " (2007 ،2006) "Renty and Roeyersصعاؾـاث خــى ٫ظــىصة الحُـاة لــضي الاٞـغاص البــالٛحن
اإلاهابحن بايُغاب الخىخـض ،وٖال٢تهـا بضعظـت بٖـا٢تهم و٦ـم الـضٖم الاظخمـاعي ٚحـر الغؾـمي الـظي جل٣ـىٍ ٗٞـال ،ومـضي الـضٖم
الاظخماعي الظي ًخهىعوهه .وزلهذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن صعظت ؤلاٖا٢ت )ؤي مؿخىي ؾـماث الخىخـض وال٣ـضعة ال٨ٟغٍـت( لـم
ج ً٨ماقغا َاما لىىُٖت الحُاة٦ ،ما وظضوا ؤن جىاٞغ الضٖم ٚحر الغؾـمي اإلاخهـىع ًـغجبِ اعجباَـا وزُ٣ـا بىىُٖـت الحُـاة ،فـي
خحن ؤن الضٖم ٚحر الغؾمي الظي جم الخدهل ٖلُه لم ً٦ ً٨ظل .٪وبٗباعة ؤزـغي٧ ،ـان الخهـىع بـإن الـضٖم ظـاَؼا ومخاخـا
ٖىض الحاظت مغجبُا بىىُٖت خُاة ؤٖلى ،في خحن ؤن الضٖم الٟٗلي لم ً٦ ً٨ظل٦ ،٪ما وظضوا ؤن اعجٟإ هىُٖت الحُاة ٧ان
مغجبُا باهسٟاى الخىا ٌ٢بحن الضٖم الغؾمي اإلاُلىب واإلاؿخلم(Renty Roeyers,2006, 2007)& .
وَكــحر "َُلجؿــىن" " (2003) "Helgesonبلــى ؤن الجاهــب الاظخمــاعي َــى الــضٖم ؤو الجــىصة فــي الــضٖم الاظخمــاعي الــظي
ٌؿـاٖض ٖلــى الخسُٟـ ٠مــً خـضة ؤلاظهــاص فـي الحُــاة وحٗؼٍـؼ الاختـرام والاهخمـاء والاٖتـزاػ بـالىٟـ ،وهــي ماقـغاث مهمــت لجــىصة
الحُاة(Burgess & Gutstein,2007,82).
وجــضٖم هخــاثج "بــاومُىجغ و٧اؾــاعي" " (2000)"Bauminger and Kasariالخٟغٍــ ٤بــحن الجىاهــب الهُ٩لُــت والىُُْٟــت
للضٖم الاظخماعي .خُض وظضوا ؤهه لِـ ٖضص ألانض٢اء ول ً٨هىُٖت الهضا٢اث هي التي جىبـئ باالعجُـاح ؤو الىخـضة لؤلَٟـا٫
الظًً ٌٗاهىن مً الخىخض .باليؿبت لؤلَٟا ٫اإلاهابحن بالخىخض ،ؤصث الهضا٢اث التي جٟخ٣ـغ بلـى الٗال٢ـت الحمُمـت واإلاٗاملـت
باإلاش ــل وؤلاز ـغاء الٗ ــاَٟي بل ــى الك ــٗىع بالىخ ــضة ؤ٦ث ــر م٣اعه ــت ب ــإ٢غان ٚح ــر الخىخ ــضًحنٖ ،ل ــى ال ــغٚم م ــً الاٖخ ٣ــاص الؿ ــاثض ب ــإن
ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخىخض ًًٟلىن ؤن ً٩ىهىا وخضَم( Bauminger and Kasari ,2000,447) .
وَ٨ظا ،ختى لى ٧ان لضي الُٟل اإلاهاب بالخىخـض قـب٨ت اظخماُٖـت َُ٩لُـت فـي اإلاضعؾـتٞ ،ـةن الهـضا٢اث الىُُْٟـت -
جل ٪التي جاصي وُْٟت الضٖىة للحٟالث وؤُٖاص اإلاُالص ،واللٗب ٢ -ض جازغ في ظىصة الحُاة بك٩ل ؤٖم.٤
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زاهُا :الخدهُل ألاواصًمي وؤلاعضاص إلاماعؾت عمـل هـاصف Academic Success and Preparation for Satisfactory
Employment
حك ــحر الضعاؾ ــاث بل ــى ؤن ال٣ابلُ ــت للخىُْ ــ ٠ف ــي اإلاؿ ــخ٣بل  ٢ــض ج ٩ــىن ماق ـغا ؤ ًٞــل لج ــىصة الحُ ــاة م٣اعه ــت بالخده ــُل
الضعاسخي ،في خحن ؤهه ًٟترى في ٦شحـر مـً ألاخُـان ؤن الخدهـُل الضعاسـخي ًخيبـإ بجـىصة خُـاة ؤخؿـً لـضي ألاَٟـاٞ ،٫ةهـه ٢ـض
ال ً٩ىن ٦ظلُٞ ٪ما ًخٗل ٤بجىصة الحُاة م٘ اإلاخىخضًً.
وحكحر صعاؾاث الىخاثج الُىلُت بلى ؤهه ٖلى الغٚم مً ؤن بٌٗ البالٛحن اإلاهابحن بالخىخض ؤ٦ملىا الخٗلُم ألاؾاسخي،
وفــي بٗــٌ الحــاالث خهــلىا ٖلــى قــهاصاث ظامُٗــت٣ٞ ،ــض ْــل مؿــخىي ظــىصة حٗلــُمهم مىسًٟــا مــً خُــض الغيــا الــىُْٟي
والٗـِل اإلاؿـخ٣ل وج٣غٍـغ اإلاهـحر والـضٖم الاظخمـاعيFarrely, 2001; Seltzer & Krauss, 2002; Barnard, Harvey, Potter ).
(et al., 2001
وَكــحر "مــاَىوص وَــىلحن" " (1999) "Mahwood and Howlinبلــى ؤهــه ٖلــى الــغٚم مــً هجــاح الٗضًــض مــً ألاَ ٟــا٫
اإلاهــابحن بالخىخــض فــي ب٦مــا ٫الخٗلــُم  ،بال ؤن مؿــخىٍاث الخىُْــ ٠ال ج ـؼا ٫مىسًٟــت فــي الىخــاثج ٖلــى اإلاــضي الُىٍــل ،ختــى
ٖى ـ ــضما ً ٩ـ ــىن ل ـ ــضيهم ن ـ ــٟاث ًج ـ ــضَا ؤعب ـ ــاب الٗم ـ ــل مغٚىب ـ ــا ٞيه ـ ــا )٧الش ٣ـ ــت ،والالتـ ـ ـزام باإلاىاُٖ ـ ــض ،واله ـ ــض ،١والاَخم ـ ــام
بالخٟانُل( ،طل ٪ؤن الجاهب الاظخماعي للٗمل وال٣ضعة ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ بِئاث الٗمل الجضًضة جدض مً الاعجُاح في الٗمل
لؤلشخام الظًً ٌٗاهىن مً الخىخض)(. " Mahwood and Howlin ,1999
ؤمــا ٖــً الخدهــُل الضعاســخي ٦ماق ـغ لجــىصة الحُــاة ٣ٞــض ً٩ــىن لــه ُ٢مــت جيباٍــت مدــضوصة لٗامــت الىــاؽٞ ،الخدهــُل
الجُــض ال ٌٗجــي ؤهــه ؾــخ٩ىن الحُــاة صاثمــا ظُــضة ،وبِىمــا ع٦ــؼث الضعاؾــاث ٖلــى اإلااقـغاث مىيــىُٖت مشــل الــضعظاث والترُ٢ــت
والحهــىٖ ٫لــى الــضبلىم ،لــم حؿــخٟض ؤي صعاؾــاث ٖــً ألاَٟــا ٫اإلاهــابحن بالخىخــض مــً اإلااق ـغاث الظاجُــت مشــل الؿــٗاصة فــي
اإلاضعؾت ؤو ج٣ضًغ الظاث ،ؤو ما بطا ٧ان ؤلاهجاػ ألا٧اصًمي ًخى٢ ٘٢ابلُت الخىُْ ٠في اإلاؿخ٣بل ،الغيا الىُْٟي(Burgess ) .
& Gutstein,2007,82
الٗمـل الهـاصَ ٝـى بىـاء ًخيبـإ بجـىصة الحُـاة لـضي للبـالٛحن بكـ٩ل ٖـام  ،ولؤلشـخام اإلاهـابحن بالخىخـض بكـ٩ل زـام.
)(Ruef & Turnbull, 2002
والٗمــل اإلاــضٞىٕ ألاظــغ َــى مهــضع ٞســغ ومٗجــى لؤلشــخام الــظًً ٌٗــاهىن مــً الخىخــض وبــضون جىخــض ،فــي خــحن ؤن ه٣ــو
ٞـغم الٗمـل ٚالبــا مـا ًــاصي بلـى مكــا٧ل هٟؿـُت مشــل ال٣لـ ٤ؤو ال٨أبــت .وبن الؿـماث التــي ٌؿـعى ؤعبــاب الٗمـل بلــى جىٞغَـا فــي
الٗمــا ،٫بمــا فــي طلــ ٪الضاُٗٞــت والحمــاؽ واإلاغوهــت وال٣ــضعة ٖلــى الخُ٨ــ ،٠واإلابــاصعة واليكــاٍ ،والاجهــاالث ،وٞغٍــ ٤الٗمــل،
٢ض جىٞغ هُ٣ـت اهُـال ١هدـى جُـىٍغ الخيبـا بجـىصة خُـاة طوي فـي الخىخـض .وألن جإؾـِـ َـظٍ اإلاهـاعاث والهـٟاث ٚالبـا مـا ًبـضؤ
ؤزىاء الخٗلُم الابخضاجي٢ ،ض ً٩ىن مً اإلاُٟض بصعاظها في جُُ٣ماث ظىصة خُاة ألاَٟا ٫اإلاخىخضًً ،وطلـ ٪بؿـبب جإزحرَـا ٖلـى
ظىصة خُاتهم في اإلاؿخ٣بل(Burgess & Gutstein,2007,82) .
زالثا :الخُاة ألاؾغٍت Family Life
الحُ ــاة ألاؾ ــغٍت وٖال٢ته ــا بج ــىصة الحُ ــاة ال جخٗل ــ ٣ٞ ٤ــِ بالُ ٟــل اإلاه ــاب بم ــغى الخىخ ــض ،ب ــل بج ــىصة خُ ــاة آب ــائهم
وؤقـ٣ائهم .وَٗخمـض مؿـخىي ظـىصة خُـاة الُٟـل اإلاٗـا ١بكـ٩ل ٦بحـر ٖلـى صـحت وؾـٗاصة هٓـام ؤؾـغجه ،وبن الايـُغاباث التـي
جلحــ ٤بالحُــاة ألاؾــغٍت ظ ـغاء بنــابت الُٟــل بالخىخــض ٦بحــرة وٖمُ٣ــت ،وآلازــاع الؿــلبُت ٖلــى ألاقــ٣اء وآلابــاء مــً ؤظــل جلبُــت
اخخُاظـاث الُٟـل اإلاٗـى ١مىز٣ـت جىزُ٣ـا ظُـضا ،ؤهٓـغ). ,(Higgins, Bailey & Pearce,2005) (Altiere & von Kluge, 2009
)(Herlihy et al,2015) ,(Kelly et al,2008
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وٍٓهـ ـ ـ ـ ــغ ؤصب اي ـ ـ ـ ـ ــُغاب الخىخ ـ ـ ـ ـ ــض الٗضً ـ ـ ـ ـ ــض مـ ـ ـ ـ ــً اإلااق ـ ـ ـ ـ ـغاث الخيباٍ ـ ـ ـ ـ ــت اإلادخمل ـ ـ ـ ـ ــت لج ـ ـ ـ ـ ــىصة لحُ ـ ـ ـ ـ ــاة ألاؾـ ـ ـ ـ ــغٍت.
بط ٌك ــحر "ؾ ــالؼ" " (2003) "Salesؤن ألام ـغاى اإلاؼمى ــت ،التــي ج ٟــغى مخُلب ــاث عٖاً ــت ٦شُ ٟــت واٖخم ــاص َىٍ ــل ألاظ ــل ٖل ــى
م٣ضمي الغٖاًت ،حٗخبر مً ؤ٦ثر الٗىامل جإزحرا ٖلى ظىصة الحُاة ألاؾغٍت.
و٢ــض ٢ــضم "مــىعان وبىٍــض""  (1990) "Maurin & Boydيــٛىٍ ج٣ــضًم الغٖاًــت للُٟــل اإلاٗــا ١فــي زمؿــت ؤبٗــاص وهــي:
الٗال٢اث ألاؾغٍت اإلاًُغبت ،والخ٩الُ ٠اإلاالُت ،ويٗ ٠ألاصاء الاظخماعي ،واإلاؿاٖضة في ؤوكُت الحُاة الُىمُت ،والؿلى٥
ٚحر الؿىي للُٟل اإلاٗا.١
و٢ض جم جىؾُ٘ َظا الىمىطط مً ٢بل ) (Lefley, 1996لِكمل :الاٖخماص الا٢خهاصي للمٗا ،١ازخال ٫الغوجحن الُىمي،
وبصاعة الؿــلى ،٥مخُلبــاث هٓــام الغٖاًــت ال ــحُت مــً و٢ــذ وَا٢ــت  ،والخٟــاٖالث الؿــلبُت مــ٘ م٣ــضمي الخــضماث ،والخ٩لٟــت
اإلاالُــت للمــغى ،وخغمــان ؤ ٞـغاص ألاؾــغة آلازــغًٍ مــً اخخُاظــاتهم ،والحــض مــً ألاوكــُت الاظخماُٖــت ،ويــٗ ٠الٗال٢ــاث مــ٘
الٗالم الخاع ي ،وٖضم ال٣ضعة ٖلى بًجاص مغا ٤ٞعٖاًت ظُضة.
وجخهـ ــل َـ ــظٍ ألابٗـ ــاص الٗكـ ــغة بٗـ ــبء م٣ـ ــضم الغٖاًـ ــت ال ـ ــحُت إلاـ ــغى الخىخـ ــض ألن الٛالبُـ ــت الٗٓمـ ــى مـ ــً اإلاهـ ــابحن
بااليُغاب ال ًؼالىن ٌٗاهىن مً يٗ ٠مؼمً ،مما ًخُلب زضماث مضي الحُاة والاٖخماص ٖلى ألاؾغة.
ف ــي خ ــحن ؤن ٖ ــبء م ٣ــضم الغٖاً ــت ًب ــضو ماق ـغا َام ــا لج ــىصة الحُ ــاة ألاؾ ــغٍت  ،ال ًيبػ ــي الخٛاض ــخي ٖ ــً ألاز ــغ الىٟس ــخي
والاظخماعي اليُغاب الخىخض ٖلى ألاؾغةٞ ،اإلٖا٢ت جازغ ٖلى ألاؾغة بإ٦ملهـا ،وبن ؤًٞـل زضمـت لؤلَٟـا ٫فـي ؾـُا ١الحُـاة
ألاؾغٍتٖ ،ىـضما ٌٗمـل اإلاهىُـىن فـي قـغا٦ت مـ٘ ؤٞـغاص ألاؾـغة ،مـً ؤظـل جدُ٣ـ ٤اخخُاظـاث الُٟـل  .ومـ٘ طلـ ،٪لـم ججـغ ؾـىي
بدــىر ٢لُلــت لخدضًــض ؤًٞــل َغٍ٣ــت لخلبُــت اخخُاظــاث ألاؾــغة ؤو لُ٣ــاؽ ٗٞالُــت الخــضماث مــً خُــض الىخــاثج الٗاثلُــت فــي
الؿ٩ان اإلاهابحن بالخىخض & Gutstein,2007,82). (Burgess
" هىها وآزغون" " (2003) "Nota et alؤظـغوا صعاؾـت خـى ٫ظـىصة الحُـاة لـضي ؤؾـغ اإلاٗـى٢حن ٖ٣لُـا ،ووظـضوا ؤن ججغبـت
ظـىصة خُـاة الىالـضًً والخُ٨ـ ٠جيبـإث بجـىصة خُـاة ٖالُـت لؤلؾـغة ،وٖلـى وظـه الخدضًـضٞ ،ـةن آلابـاء وألامهـاث الـظًً جم٨ىـىا
مــً جُــىٍغ اؾــتراجُجُاث الخُ٨ــ ، ٠والحٟــاّ ٖلــى هٓــغة بًجابُــت ،وبٖــاصة نــُاٚت ألا٩ٞــاع الؿــلبُت واإلاكــاٖغ ،والخــىاػن بــحن
ألاصواع واإلاؿاولُاث ،وجدضًض واؾخسضام اإلاىاعص ًم ً٨ؤن ٌكهضوا ظىصة خُاة ظُضة.
٦مــا جىنــلذ صعاؾــت "بغٍضٌؿــ٩ى وآزــغون" " (2017) "Predescu et alبلــى وظــىص ٖال٢ــت بــحن الخُ٣ــُم الكــامل لجــىصة
الحُاة ألاؾغٍت وال٣ل ٤الىٟسخي للىالضًً و٦ظا ؤ٩ٞاعَم الؿلبُت وبصعا٧اتهم ٚحـر اإلاىُُ٣ـت ،وعؤي الباخـض بًـغوعة ؤن حكـمل
الخضماث اإلاخسههت ؤًًا جضزالث والضي ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً ايُغاباث الىمى مً ؤظل جدؿحن جُُ٣مهم الكامل
لجىصة الحُاة ألاؾغٍت )(Predescu et al , 2017
عابعا :الخلغٍغ الظاحي Self-determination
ًغ٦ـؼ مٟهـىم الخ٣غٍـغ الـظاحي ٖلـى وْـاث ٠الصخهـُت فـي الؿـُا٢اث الاظخماُٖـت وصعظـت ازخُـاع الٟـغص ،ؤو ج٣غٍـغ الٟـغص
للؿلىُ٦اث ؤلاوؿاهُت التي ً٣غعَا بىٟؿه .وَظٍ الازخالٞاث بحن ألاٞغاص ج٣ىصَم بلى الُ٣ام بمجمىٖت مً ألاٗٞا ٫والخهغٞاث
ٖالُـت اإلاؿـخىي مـً الخإمـل والخٗهـض الـىاعي لالزخُـاع الـظاحي صون جـضزل ؤو ٞـغى مـً ٢بـل آلازـغًٍ ،وحؿـدىض هٓغٍـت الخ٣غٍـغ
الـظاحي بلـى اٞتـرى مٟـاصٍ :ؤن ال٩ـاثً ؤلاوؿـاوي ظـضلي وؤهـه مىظـه بـالُٟغة الٛغٍـؼة ،وؤن بظلـه للجهـض اإلامحـز ُٞـه جدـض ًـاصي بلـى
ج٩امل الخبراث بُغٍ٣ت مخماؾ٨ت ووعي بالظاث؛ وَظا الخىظه الٛغٍؼي ؤو الُٟغي ال ٌٗمل بُغٍ٣ت آلُت؛ بط بهه ًخُلب الٛظاء
والاؾخمغاعٍت والضٖم اإلاىاؾب مً البِئت الاظخماُٖت ،والؿُا ١الاظخماعي.
وَ٨ـظا ّ ٞ
ـةن الخد٣ـ ٤مـا بـحن ال٩ـاثً الخـي والؿـُا ١الاظخمـاعي ٌُكـ٩ل ٢اٖـضة ؤؾاؾـُت لىٓغٍـت الخ٣غٍـغ الـظاحي للخيبـا
بالؿلى ٥والخبراث والخُىع).هىٞل(828 ،2011 ،
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وجازغ ٢ضعة ألاَٟـاٖ ٫لـى ؤن ًهـبدىا ؤ٦ثـر اؾـخ٣اللُت ٖـً الىالـضًً ٖلـى همـىَم الىٟسـخي والاظخمـاعي؛ ومـ٘ ج٣ـضمهم فـي
الؿــً ،جهــبذ خــاظتهم بلــى بْهــاع الٟ٨ــاءة والاؾــخ٣اللُت واإلاؿــاولُت ؤ٢ــىي وجـاصي بلــى جُــىٍغ ا٦دكــاٞاث وؤ٩ٞــاع ظضًــضة طاث
ؤَمُــت خاؾــمت إلاىانــلت همــىَم الهــخي .باليؿــبت لؤلَٟــا ٫الــظًً ٌٗــاهىن مــً الخىخــض ًمُلــىن بلــى ؤن ً٩ــىن لــضيهم زُــاعاث
و ٞــغم ٢لُل ــت للىم ــى الصخص ــخي ؤو ؤلاصاعة الظاجُ ــتٞ ،ه ــم ٖ ــاصة ال ًدً ــغون اإلاسُم ــاث ؤو ؤوك ــُت بٗ ــض اإلاضعؾ ــت ؤو ألاوك ــُت
الالنُٟت ،وٚحرَا مً ألاما ً٦التي جىٞغ ٞغنا لؼٍاصة الٟ٨اءة والاؾخ٣ال ٫وؤلاصاعة الظاجُت ،وَظا الى٣و في الخ٣غٍغ الـظاحي
ًم ً٨ؤن ٌٗؼػ جضوي اخترام الظاث ،وٖضم الغيا ًٖ ؤصواع الحُاة واعجٟإ وؿبت الا٦خئاب في مغخلت اإلاغاَ٣ت(Burgess ) .
& Gutstein,2007,82
بن الخ٣غٍــغ الــظاحي واختـرام الــظاث والازخُــاع والٟــغم اإلاخاخــت لالؾــخ٣ال ٫م٣بىلــت ٖلــى هُــا ١واؾــ٘ ٦ماقـغاثٖ ،ىــضما
ج٩ــىن مىظــىصة ،حٗــؼػ ،وٖىــضما حُٛــب ،جمىــ٘ ظىاهــب ظــىصة الحُــاة وهمــى ألاَٟــاٖ ٫ــاصة )، (McGrath & Power, 1990
واإلا ـغاَ٣حن ال ــظًً ٌٗ ــاهىن م ــً الؿ ــ٨غي ) ،(Kuttner, Delamater, & Santiago, 1990وألاَ ٟــا ٫ال ــظًً ٌٗ ــاهىن م ــً
ايُغاباث ألا٧ل ) ،(Button, 1990ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً الؿمىت اإلاٟغَت )،(O„Brien, Smith, Bush, & Peleg, 1990
اإلاٗــى٢حن ٖ٣لُــا ) (Brown 1999وطوي نــٗىباث الــخٗلم ) ،(Heyman, 1990ومــ٘ طلــ ،٪ال جىظــض بُاهــاث لخدضًــض آزــاع َــظٍ
اإلااقغاث ٖلى خُاة ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخىخض(Burgess & Gutstein,2007,82) .
زاجمت:
في الخخام ،مً اإلاهم ؤلاقاعة بلى ؤن مٟهىم ظىصة الحُاة في مجا ٫الاٖا٢ت الٗ٣لُت ما ػاً ٫دخاط بلـى ٦شحـر الخدضًـض فـي
الخهىع اإلاٟاَُمي  ،و٦ظا الُ٣اؽ والخُبُٗٞ ، ٤لى الغٚم مً ؤَمُت البُاهاث اإلاىيىُٖت ،مشل مؿخىي الضزل ،والؿ،ً٨
والٗمــل وٚحرَــا فــي جُ٣ــُم هىُٖــت الحُــاة ،ال بــض مــً اؾــخ٨مالها بخ٣ــاعٍغ ٖــً ظــىصة الحُــاة الظاجُــت مــً ؤظــل الحهــىٖ ٫لــى
نـ ــىعة ؤ٦ثـ ــر ص٢ـ ــت  ،وَـ ــظا ٌٗجـ ــي ؤن بظ ـ ـغاء ؤي جُ٣ـ ــُم قـ ــامل لجـ ــىصة الحُـ ــاة ًخُلـ ــب بُاهـ ــاث جهـ ــْ ٠ـ ــغو ٝخُـ ــاة الىـ ــاؽ
اإلاىيىُٖت و٦ظل ٪جهـىعاتهم لخلـ ٪الٓـغو ،ٝوٖلـى ٚـغاع ظـىصة الحُـاة بهـٟت ٖامـت التـي ال جـؼاَ ٫بُٗتهـا وَغٍ٣ـت ُ٢اؾـها
ُ٢ــض اإلاىا٢كــت ٞــةن مٟهــىم ظــىصة الحُــاة لــضي اإلاٗــا٢حن ٖ٣لُــا وبــاألزو طوي ايــُغاب الخىخــض ٢ــض جــإزغ بُغٍ٣ــت ممازلــت مــً
خُض مدخىاٍ وَغٍ٣ت ُ٢اؾه.
و٢ــض ؤبــغػث َــظٍ الىع٢ــت الحاظــت لخُ٣ــُم ظــىصة الحُــاة لؤلشــخام اإلاهــابحن بايــُغاب الخىخــض التــي جبــضؤ فــي مغخلــت
الُٟىل ــت ،و ٢ــض ؤق ــغها بل ــى بٗ ــٌ اإلا ــضزالث الت ــي ًم ٨ــً ؤن جخيب ــإ بج ــىصة خُ ــاتهم م ــً زالله ــا وَ ــظٍ اإلا ــضزالث ه ــي :ال ــضٖم
الاظخمــاعي ،الخدهــُل ألا٧ــاصًمي وؤلاٖــضاص إلاماعؾــت ٖمــل َــاص ،ٝالحُــاة ألاؾــغٍت ،الخ٣غٍــغ الــظاحي  ،بال ؤهــه وٖلــى الـغٚم مــً
الخ٣ضم ال٨بحر في ال٨ك ٠اإلاب٨غ اليُغاب الخىخض ،والخضزل اإلا٨ش ،٠واإلاىا ج الٗالظُت اإلاخُىعةٞ ،ةن ظـىصة الحُـاة لـضي
ألاَ ٟــا ٫اإلاه ــابحن بالخىخ ــض ال ج ـؼا ٫مُ ــضاها ٣ٞح ـرا باألصبُ ــاث والضعاؾ ــاث  ،م ــ٘ وظ ــىص ق ــغٍدت ٦بح ــرة م ــً َ ــاالء الاش ــخام
مدغومـت مـً الـضٖم الاظخمـاعي ،والٗال٢ـاث الهاصٞـت ،وٞـغم الٗمـل فـي اإلاؿـخ٣بل ؤو الخ٣غٍـغ الـظاحي .و٢ـض صعؾـذ ٖـضص ٢لُـل
مً الضعاؾاث ماقغاث مدضصة خى ٫ظـىصة الحُـاة لـضي اإلاهـابحن بايـُغاب الخىخـض  ،جاع٦ـت َـظٍ اإلاؿـاخت مـً الضعاؾـت
الخه ــبت ٚح ــر مؿ ــخٛلت بل ــى خ ــض ٦بح ــر ،وم ــً َى ــا ٞةهى ــا ه ــضٖى الب ــاخشحن بل ــى الالخ ٟــاث بل ــى ظ ــىصة خُ ــاة الاش ــخام اإلاه ــابحن
بالخىخض إلاا لها مً ؤزغ جدؿحن الحُاة الىٟؿُت واإلاهىُت والاظخماُٖت لهاجه الكغٍدت اإلاهمت مً اإلاجخم٘.
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