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ملخو:
اؾتهضٞذ الضعاؾت مؿخىي مهاعاث الٗىاًت بالظاث لضي الُٟل الخىخضي  ،و جم بظغاء الضعاؾت ٖلى ُٖىت جخ٩ىن مً
زالزــت ؤَٟــا ٫جىخــضًحن )  2ط٧ــىع  1 +اهثــى ( ب ـاإلاغ٦ؼ البُــضاٚى ي للمخسلٟــحن طَىُــا بالكــل ، ٠و باؾــخسضام قــب٨ت مهــاعاث
الٗىاًت بالظاث )اعجضاء /زل٘ اإلاالبـ ( ،جم الخىنل ؤن ؤَٟا ٫الخىخض لضيهم ٢هىع في مهاعة اعجضاء و زل٘ اإلاالبـ .
اليلماث اإلافخاخُت  :مهاعاث الٗىاًت بالظاث  ،اعجضاء/زل٘ اإلاالبـ  ،الُٟل الخىخضي
ـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــ
Abstract:
This study aims at knowing the level of Self-care skills among Autistic Children .It was conducted on a
sample of Three autistic children at Pedagogy Center for Mentally Retarded of Chlef . The study used the
Self-care skills grid (wearing /taking off clothes) , We found that Autistic children have a deficiencies in the
skill of wearing and taking off clothes.
Key words : the Self-care skills, wearing /taking off clothes, Autistic Child
ملضمت :
ل٣ــض ق ــهضث الؿــىىاث ألازح ــرة جُــىعا َ ــاثال فــي مج ــا ٫الاَخمــام ب ــظوي الاخخُاظــاث الخان ــت ٞهىــا ٥اجج ــاٍ ٖ ــالمي
لالَخمام بهظٍ الٟئت مً خُض التربُت والخإَُل والخٗلُم  ،والجؼاثغ ٛ٦حرَا مً الضو ٫التـي ؤولـذ اَخمـام بهـظٍ الٟئـت٣ٞ ،ـض
ؤوكإث ) (82مغ٦ؼ َبي بُضاٚى ي مىػٖا ٖلى ٧اٞت والًاث الـىًَ والتـي حؿـخ٣بل ألاَٟـا ٫الـظًً جتـراوح ؤٖمـاعَم مـابحن )-5
18ؾىت( ) بً ُ٢ضة.(12 ،2009 ،
ومـً ؤلاٖا٢ـاث التـي هالـذ اَخمامـا ٦بحـرا فـي آلاوهــت ألازحـرة ايـُغاب الخىخـض ،بط ٌٗـض مـً بـحن الايـُغاباث الىماثُــت
اإلاخضازلــت واإلاٗ٣ــضة التــي جهــِب الُٟــل ٖــاصة فــي الؿــىىاث الــشالر ألاولــى مــً ٖمــغٍ والتــي جــازغ ٖلــى مسخلــ ٠مٓــاَغٍ همــىٍ
ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الاعج٣اجي اللٛىي ،ؤو ٖلى اإلاؿخىي الاظخماعي ؤو الحغ٧ي٦ ،مـا ٌٗـاوي الُٟـل الخىخـضي مـً ٢هـىع واضـح
في ؤصاء مهاعاث الؿلى ٥الخُٟ٨ي ،والتي حٗض مُلبا ؤؾاؾُا الؾخ٣اللُخه وج٣بل آلازغًٍ له .
وحٗض مهاعاث الٗىاًت بالظاث واخضة مً ؤَم مجاالث الؿلى ٥الخُٟ٨ي التي ًٓهغ ٞيها الُٟل الخىخضي نٗىباث
في مماعؾتها بكـ٩ل م٣بـى ،٫بط ٌعجـؼ ٖـً ؤصاء ألاهمـاٍ الؿـلىُ٦ت التـي ٌؿـخُُ٘ ؤصائَـا ؤ٢غاهـه مـً ألاَٟـا ٫الٗـاصًحن  ،لـظا
اججه الاَخمام بمٗغٞت مؿخىي َظٍ اإلاهاعاث مً اظل الخٟ٨ل اإلاىاؾب ال٦دؿابها.
.Iمكيلت الضعاؾت :
حٗخبر الُٟىلت مً ؤَم اإلاغاخل التي ًمغ بها ؤلاوؿان في خُاجه ،هٓغا إلاا لها مً ؤَمُت في ج٩ىًٍ وبىاء الصخهُتٟٞ ،ي
َظٍ مغخلت جىمى ٢ـضعاث الُٟـل وجخٟـخذ مىاَبـه ٦مـا حكـخض ٢ابلُخـه للخـإزغ بالٗىامـل التـي جدـُِ بـه ،وألَمُـت َـظٍ اإلاغخلـت
ومــا ًترجــب ٖليهــا مــً ؤزــاع فــي ج٩ــىًٍ اإلاٗــالم ألاؾاؾــُت للصخهــُت بكــ٩ل ٖــام٣ٞ ،ــض اَخمــذ مــضاعؽ ٖلــم الــىٟـ
بؿــُ٩ىلىظُت الُٟىلــت ،خُــض ٌٗخبــر ؤصــحاب اإلاضعؾــت الخدلُلُــت ؤن الخم ــ ؾــىىاث ألاولــى مــً خُــاة ؤلاوؿــان هــي الٗامــل
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الحاؾم في ج٩ىًٍ شخهِخه ،بِىما ًغي ؤصحاب اإلاضعؾت الؿلىُ٦ت ؤهه مً يمً الٗىامل التي حؿاَم في اهبشا ١الؿلى٥
هي الخبراث التي حٗلمها َظا ؤلاوؿان في ؾىىاث ٖمغٍ )ٖلُىٍ.(18 ،1999 ،
وٍخٗغى الُٟل زال ٫مغاخل همىٍ بلى الٗضًض مً الايُغاباث الىماثُت والتي ًم ً٨ؤن جازغ ٖلـى خُاجـه وٖال٢خـه مـ٘
آلازغًٍ ،ومً َظٍ الايُغاباث هجض الخىخض والظي اهدكغ بيؿبت ٦بحرة مازغا ،خُض ؤؾٟغث هخاثج الٗضًض مً الضعاؾـاث
التـي ؤظغٍـذ خىلــه ؤن وؿـبخه فـي جؼاًــض مؿـخمغ٣ٞ ،ــض نـضع ٖـً مىٓمــت ال ـحت الٗاإلاُــت فـي ؾـىت ) (2013ؤهــه فـي ٧ــل )(160
َٟل هجض َٟل جىخضي ممـا ٌٗجـي ؤن مخىؾـِ مٗـض ٫الاهدكـاع الٗـالمي ٢ـض بلـ،(EB, 2013, 2) (10000/62) ٜؤمـا فـي الجؼاثـغ
 ٣ٞــض ؤق ــاعث وػاعة الخً ــامً ال ــىَجي ف ــي ؾ ــىت ) (2009ب ــإن  ٣ٞــض ٖ ــضص اإلاه ــابحن بالخىخ ــض  ٢ــض بل ــ ٜخ ــىالي ) (39000مه ــاب
بمٗض ٫خضور خالت ل٩ل خىالي ) (950شخو)قلُخى.(27 ،2011 ،
وَٗخبــر الخىخــض مــً ؤ٦ثــر الايــُغاباث الىماثُــت نــٗىبت،والتي جهــِب الُٟــل فــي ؾــىىاجه الــشالر ألاولى،وطلــ ٪إلاــا
ٌؿ ـ ــببه م ـ ــً عج ـ ــؼ و٢ه ـ ــىع ق ـ ــضًض ًه ـ ــِب مسخل ـ ــ ٠الى ـ ــىاحي الىماثُ ـ ــت ؾ ـ ــىاء ٧اه ـ ــذ الٗ٣لُ ـ ــت ؤو الاظخماُٖ ـ ــت ؤو اإلاٗغ ُٞـ ــت
) ٚـؼا ،(11 ،2007،٫والت ــي ًم٨ــً ؤن جــازغ ٖل ـى خُــاة الُٟــل الُىمُ ــت وجُٟ٨ــه ٦م ــا ججٗلــه ًىاظــه الٗضً ــض مــً اله ــٗىباث
واإلاك٨الثٗ٦،ضم ٢ضعجه ٖلى الٗىاًت بظاجه ؤو ُ٢امه باألوكُت الحُاجُت الُىمُت ،وَظا ما ؤقاع بلُه عابذ قـلخي فـي صعاؾـخه
بدُ ــض ً ــغي ؤن م ــً ؤب ــغػ اإلاك ــ٨الث الت ــي ٌٗ ــاوي منه ــا الُ ٟــل الخىخ ــضي ه ــي عج ــؼٍ ٖ ــً عٖاً ــت هٟؿ ــه بىٟؿ ــه ؤو خماًته ــا ؤو
بَٗامها)قـلُخي ،(18 ،2011 ،ممـا ججٗلـه ًىاظـه الٗضًـض مـً الهـٗىباث اإلاغجبُـت بـالخ ٠ُ٨الاظخمـاعي ،وإلاـا ٧اهـذ مهـاعاث
الٗىاًــت بالــظاث هــي مــً اإلاخُلبــاث ألاؾاؾــُت ل٩ــل َٟــل ختــى ً٩ــىن مؿــخ٣ال ومخُٟ٨ــا مــ٘ آلازــغًٍ ،لــظا ٣ٞــض اَخمــذ الٗضًــض
مــً الضعاؾــاث بهــظٍ اإلاهــاعاث ٖىــض الُٟــل الخىخــضي هٓ ـغا للــضوع الــظي ًم٨ــً ؤن جلٗبــه فــي جدُ٣ــ ٤اهضماظــه مــ٘ ؤ٢غاهــه مــً
الٗاصًحن وج٣بلهم له ،لظا ًغي بٌٗ الباخشحن ؤن جضعٍب وجىمُت َظٍ اإلاهاعاث له ؤَمُت بالٛت لضي الُٟل ،في خحن اٖخبرث
بٗــٌ الضعاؾــاث ؤن ا٦دؿــاب َــظٍ اإلاهــاعاث هــي ؤ٦ثــر ؤَمُــت مــً الخــضعٍب ٖلــى اإلاهــاعاث ألا٧اصًمُــت ،بدُــض ا٦دؿــاب الُٟــل
الخىخ ــضي إلاه ــاعاث الٗىاً ــت بال ــظاث ًجى ــب الىال ــضًً ؤلاخ ـغاط ال ــظي  ٢ــض ٌؿ ــببه لهم ــا ؤم ــام آلاز ــغًٍ م ــً ظه ــت ،وجم ٨ــً َ ٟــل
الخىخض مً الاٖخماص ٖلى هٟؿه مً ظهت ؤزغي)الٗبض هللا.(130 ،2012 ،
و ٢ــض اؾ ــتهضٞذ صعاؾ ــت َاهُ ــت مدم ــض ًاؾ ــحن الجب ــه) (2012خ ـى ٫ال٨ك ــ ٠اإلاب ٨ــغ ٖ ــً الجىاه ــب اللٛىٍ ــت الاظخماُٖ ــت
واإلاٗغُٞــت والٗىاًــت الظاجُــت ،بلــى ال٨كــ ٠اإلاب٨ــغ ٖلــى اإلاجــاالث اللٛىٍــت ،الاظخماُٖــت والٗىاًــت الظاجُــت لــضي ُٖىــت م٩ىهــت مــً
)َٟ (21ــال مــً ألاَٟــا ٫الٗــاصًحن وؤَٟــا ٫طوي الخــإزغ اللٛــىي جغاوخــذ ؤٖمــاعَم مــً زالزــت بلــى ؾــخت ؾــىىاث باؾ ـخسضام
٢اثمت الكُب اإلاىهجُت )َُلب٦،(H.E.L.Pما َضٞذ بلى مٗغٞت الٟغو ١بحن َـظٍ اإلاجـاالث ٖىـض ٧ـل مـً ألاَٟـا ٫الٗـاصًحن و
ؤَٟا ٫طوي الخإزغ اللٛىي ،واهتهذ الضعاؾت بلى مجمىٖت مً الىخاثج :
 جىظ ــض  ٞــغو ١طاث صالل ــت بخه ــاثُت ف ــي صعظ ــاث ألاَ ٟــا ٫الٗ ــاصًحن وؤَ ٟــا ٫طوي الخ ــإزغ ف ــي  ٧ــل م ـً الجاه ــب اإلاٗغف ــي،
الجاهب اللٛىي ،اإلاهاعاث الحغُ٦ت ال٨بري ،اإلاهاعاث الحغُ٦ت الهٛغي ،اإلاهاعاث الاظخماُٖت إلاهلحت ألاَٟا ٫الٗاصًً،
ؤم ــا ُٞم ــا ًس ــو مه ــاعاث الٗىاً ــت الظاجُ ــت ال جىظ ــض  ٞــغو ١طاث صاللُ ــت بخه ــاثُت ف ــي صعظ ــاث ألاَ ٟــا ٫الٗ ــاصًحن وطوي
الخإزغ.
- جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في الضعظت ال٩لُت لُٗىت ألاَٟا ٫الٗـاصًحن وُٖىـت اإلاخـإزغًٍ لٛىٍـا إلاهـلحت ألاَٟـا٫
الٗاصًً.
ؤمــا صعاؾــت عبــضه ؾــعُض مدم ــض الهــىعاوي) (2013خــى ٫اإلاهــاعاث الحُاجُــت لــضي ألاَٟــا ٫الــظاجىٍحن مــً وظهــت هٓــغ
مغبُاتهم في مضًىت حٗؼ بالُمً ،التي ؤظغٍذ في مغ٦ؼ ألامل للخىخض بمضًىت حٗؼ ٖلى ُٖىت م٩ىهت مً ) (25ط٦غا و) (10بهـار،
َـضٞذ بلــى ُ٢ـاؽ اإلاهــاعاث الحُاجُـت لــضي ألاَٟــا ٫الخىخـضًحن ،ومٗغٞــت الٟـغو ١فــي َــظٍ اإلاهـاعاث و٣ٞــا إلاخٛحـري الٗمــغ والىــىٕ
والخٟاٖ ــل بُنهم ــا ،ول ُ٣ــاؽ ومٗغ ٞــت َ ــظٍ ال ٟــغو ١اؾ ــخسضم الباخ ــض اإلا ــىهج الىن ــٟي م ــً ز ــال ٫جُبُ ــ ٤اؾ ــخبُان اإلاه ــاعاث
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الحُاجُـت الــظي ٢ـام بخهــمُمه ،ومـً ؤَــم الىخـاثج التــي جىنـل بليهــا الباخـض وظــىص ٢هـىع فــي ظمُـ٘ اإلاهــاعاث الحُاجُـت ماٖــضا
اإلاهاعاث الحغُ٦ت ،ؤما ُٞما ًسو مٗغٞت الٟغو ١خؿب الىـىٕ والٗمـغ ٣ٞـض جىنـل بلـى ٖـضم وظـىص ٞـغو ١صالـت بخهـاثُا فـي
اإلاهاعاث الحُاجُت حٗؼي إلاخٛحر الىىٕ،ؤما خؿب مخٛحر الٗمغ جىنل بلى ٖضم وظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا في اإلاهـاعاث الحُاجُـت
)الاظخماُٖ ــت والخىان ــل( ،بِىم ــا وظ ــضث  ٞــغو ١صال ــت بخه ــاثُا ف ــي اإلاه ــاعاث اإلاٗغ ُٞــت ،الحغُ٦ت،عٖاً ــت ال ــظاث٦ ،م ــا جىن ــلذ
الضعاؾــت بلــى ؤن َــظٍ اإلاهــاعاث جغجبــذ مــً ألاٖلــى بلــى ألاصوـ ٧الخــالي :اإلاهــاعاث الحغُ٦ــت ،مهــاعاث الخىانــل ،اإلاهــاعاث اإلاٗغُٞــت،
مهاعاث عٖاًت الظاث ،اإلاهاعاث الاظخماُٖت.
ومً َظا اإلاىُل ٤ومما ؾب ٤جم َغح الدؿائ ٫الخالي:
ما َى مؿخىي مهاعاث الٗىاًت بالظاث )مهاعة اعجضاء و زل٘ اإلاالبـ( لضي الُٟل الخىخضي ؟
اهُال٢ا مً الدؿائ ٫و الضعاؾاث الؿاب٣ت  ،جم نُاٚت الٟغيُت الخالُت:
ًخمحز الُٟل الخىخضي با٦دؿاب مؿخىي مىس ٌٟإلاهاعاث الٗىاًت بالظاث )مهاعة اعجضاء و زل٘ اإلاالبـ(
 .IIؤلاَاع الىٓغي للضعاؾت :
القــ ٪ؤن الــخم ً٨مــً الُ٣ــام باإلاهــاعاث اإلاِٗكــُت الُىمُــت َــى ؤلاَــاع ألاؾاســخي الؾــخ٣اللُت ؤي ٞــغص فــي ؤي مجخمــ٘ مــً
اإلاجخمٗــاث ،وفــي ؤي مغخلــت مــً اإلاغاخــل الٗمغٍــت ،وزانــت ُٞمــا ًخٗلــ ٤بغٖاًــت الــظاث مشــل الىٓاٞــت الصخهــُت ،ؤلاَٗــام
وٚحرَــا مــً اإلاهــاعاث الًــغوعٍت فــي الحُــاة الُىمُــت ،والتــي حٗخبــر ألاؾــاؽ فــي جدُ٣ــ ٤الاٖخمــاص ٖلــى الــىٟـ وٖــضم الخبُٗــت
لآلزغًٍٞ،ه ــي م ــً اإلاه ــاعاث الخ ُُٟ٨ــت الت ــي حؿ ــاٖض ٖل ــى ؤلاؾ ــخ٣ال ٫ال ــظاحي والاه ــضماط الاظخم ــاعي ،وإلا ــا ٧اه ــذ َ ــظٍ اإلاه ــاعاث
ؤؾاؾ ــُت لؤلٞـ ـغاص الٗ ــاصًحنٞ ،ه ــي يـ ــغوعة خخمُ ــت ل ــظوي ؤلاخخُاظ ــاث الخان ــت وبـ ــاألزو الُ ٟــل الخىخ ــضي ال ــظي ًم٨ىـ ــه
الخىنل بليها مً زال ٫الخضزل اإلاب٨غ والخضعٍب ٖليها ،خُض ؤن ) (%60مً ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخىخض ًم٨نهم الخىنل بلى
ب٦دؿ ــاب مه ــاعاث الٗىاً ــت بال ــظاث لل ُ٣ــام بً ــغوعاث الحُ ــاة الُىمُ ــت ألاؾاؾ ــُت )ق ــلبي ،(72 ،2001 ،وؾ ــِخم الخُ ــغ ١بل ــى
مٟهىم مهاعاث بالظاث ،ؤبٗاصَاَ ،غُ٢ ١اؾها ،ونىال بلى بظغاءاث الخضعٍب ٖلى ا٦دؿابها.
 .1مهاعاث العىاًت الظاثً :غي عبض هللا الؼعٍلاث بإن مهاعاث الٗىاًت بالظاث :هي اإلاهاعاث التي جغ٦ـؼ ٖلـى ظمُـ٘ اإلاجـاالث:
جىــاو ٫الُٗام،الغٖاًــت الصخهــُت مشــل بؾــخسضام الحمــام وٞغقــاة ألاؾــىان وٚؿــل ألاًــضي ،وبعجــضاء اإلاالبـــ وٚحرَــا ،ممــا
ٌؿاٖض في بمخال ٥مؿخىي مخ٣ضم مً ؤلاؾخ٣اللُت)الؼعٍ٣اث.(128 ،2009 ،
٦مــا حٗغٞهــا إلاُــاء عبــض الخمُــض بُــىمي:بإنهــا ٢ــضعة الُٟــل ٖلــى الُ٣ــام بــإصاء اإلاهــاعاث اإلاخٗل٣ــت بالٗىاًــت بالــظاث،والتي
حكخمل ٖلى جىاو ٫الُٗام،الكغاب،اعجضاء اإلاالبـ وزلٗها،الىٓاٞت الصخهُت،ألامان بالظاث،وطل ٪لخد ٤ُ٣ؤلاؾخ٣اللُت و
ؤلاٖخماص ٖلى الىٟـ )بُىمي.(44 ،2008،
وجــغي هــال الؿــعُض بإنهــا اإلاهــاعاث التــي حكــمل بعجــضاء اإلاالبـ،جمكــُِ الكــٗغ،جىُٓ ٠ألاؾــىان ،وظمُــ٘ الاخخُاظــاث
ألاؾاؾُت ألازغي في الحُاة الُىمُت للُٟل الخىخضي)الؿُٗض.(178 ،2009،
ؤما عبض الغخمً ؾلُمان ٞحري بإنهاحٗجي عٖاًت الُٟل الخىخضي لىٟؿه و خماًتها،وبَٗام هٟؿه ،وؤن ً٣ىم بسل٘ و
بعجضاء مالبؿه)بُىمي.(44 ،2008،
٦مــا ٖغٞهــا عاب ــذ ق ــلُحي بإنهــا :ظمُــ٘ ألاوكــُت واإلاهــاعاث التــي ً٣ــىم بهــا الُٟــل فــي خُاجــه الُىمُــت فــي مجــا ٫الٗىاًــت
بال ــظاث ف ــي البِ ــذ م ــشال :ألا ٧ــل والك ــغب،لبـ وزل ــ٘ الشُ ــاب ،ال ــظَاب بل ــى اإلاغخ ــاى وال ــخد٨م ف ــي ؤلازـ ـغاط  ،باإلي ــاٞت بل ــى
الىٓاٞت الصخهُت والتي مً قإنها جد ٤ُ٣الاؾخ٣اللُت و ؤلاٖخماص ٖلى الىٟـ )قلُخي.(31 ،2011 ،
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٦م ــا حٗ ــغ ٝمه ــاعاث الٗىاً ــت بال ــظاث باإلاه ــاعاث ؤلاؾ ــخ٣اللُت وهي ٢:ــضعة ال ٟــغص ٖل ــى ؤلاؾ ــخجابت للمخُلب ــاث ؤلاظخماُٖ ــت
بىجاح خؿب ٖمغٍ الؼمجي)الكمغي.( 32 ،2008 ،
والتــي حك ــمل ٖلــى بؾ ــخٗما ٫ؤصواث اإلااثــضة ،اؾ ــخٗما ٫اإلاغخــاى ،الىٓا ٞــت ،ؤلاؾــخدمام ،ال ــحت الصخهــُت ،اإلآه ــغ
الٗام ،الٗىاًت باإلاالبـ ،اعجضاء اإلاالبـ والحظاء ،وٚحرَا مً اإلاهاعاث الحُاة الُىمُت ) بً ُ٢ضة.(69 ،2009 ،

ؤما هالًلي ًاؾمُىت ٞخٗغٞها بالغٖاًت الصخهـُت والتـي جـغي ؤنهـا :حكـخمل ٖلـى اإلاهـاعاث التـي حؿـاٖض ألاٞـغاص ٖلـى ألاصاء
ؤلاؾـ ــخ٣اللي فـ ــي ألاوكـ ــُت مشـ ــل ً٢ـ ــاء الحاظـ ــت ،جىـ ــاو ٫الُٗام،بعجـ ــضاء اإلاالبـ ـــ ،الىٓاٞـ ــت الصخهـ ــُت ،ؤلاَخمـ ــام بال ـ ــحت
)َالًلي.(213 ،2007،
وفي َظا البدض جم حٗغٍٟها ٖلـى ؤنهـا هـي ٢ـضعة الُٟـل الخىخـضي ٖلـى ؤصاء بٗـٌ مهـاعاث الٗىاًـت بالـظاث والتـي جخمشـل
في لبـ وزل٘ ٧ل مً الؿغوا ٫وال٣مُو.
 .2ؤبعاص مهاعاث العىاًت بالظاث:حكخمل مهاعاث الٗىاًت بالظاث مجمىٖت مً ألابٗاص والتي جخمشل في:
.1.2جى ــاوٌ الُع ــام والك ــغاب :حٗ ــض َ ــظٍ اإلاه ــاعة بخ ــضي اإلاه ــاعاث ؤلاؾ ــخ٣اللُت الغثِؿ ــت الت ــي ٌٗخم ــض بج٣انه ــا ٖل ــى ٖ ــضص م ــً
الٗىامل مشل الٗمغ الؼمجي وَبُٗت ألاَٗمت،والهض ٝمً َظٍ اإلاهاعة َى الخٗىص ٖلى ؤلاؾخ٣اللُت في الُٗام والُ٣ام بإهماٍ
ؾـ ــلىُ٦ت بظخماُٖـ ــت مىاؾـ ــبت طاث ٖال٢ـ ــت بمهـ ــاعاث جىـ ــاو ٫الُٗـ ــام ٧اؾـ ــخسضام ؤصواث اإلااثـ ــضة ،جىـ ــاو ٫الُٗـ ــام فـ ــي ألامـ ــاً٦
الٗامت،ؤصاب اإلااثضة )الكمغي(33 ،2008 ،
 .2.2اؾـ ــخسضام الخمـ ــام :حك ــخمل مه ــاعة اؾ ــخسضام الحم ــام ٖل ــى بى ــضًً ؤؾاؾ ــحنَ :م ــا الخ ــضعٍب ٖل ــى اؾ ــخسضام الحم ــام
والٗىاًت الظاجُت صازل الحمام،لظل ٪حٗض مً اإلاهاعاث ؤلاؾخ٣اللُت اإلاهمت)الكمغي.(34 ،2008 ،
.3.2الىٓافتالصخه ـ ــُت:حك ـ ــخمل َ ـ ــظٍ اإلاه ـ ــاعة ٖل ـ ــى مجمىٖ ـ ــت م ـ ــً البى ـ ــىص ٛ٦ؿ ـ ــل الُضًً،الىظه،الاؾ ـ ــخدمام ال ـ ــحت
الصخه ــُت وجىُٓ ــ ٠ألاؾ ــىانٞ ،ه ــي ج ــغجبِ مباق ــغة بالؿ ــالمت ال ــحُت لل ٟــغص وج٣ب ــل اإلادُُ ــحن ل ــه،ألنها ته ــض ٝبل ــى جىمُ ــت
ٖاصاث صحُت ومٗغٞت ُُٟ٦ت ججىب اإلاك٨الث ال حُت والاظخماُٖت والى٢اًت منها.
.4.2اللبـ :حٗض َظٍ اإلاهاعة مُلـب ؾـاب ٤لخٗلـُم الٟـغص مهـاعة اؾـخسضام صوعة اإلاُاٍٞ،ـةطا لـم ً٨دؿـب مهـاعة اعجـضاء اإلاالبــ
وزلٗهاٞ ،لً ًخم ً٨مً جد ٤ُ٣مهاعة اؾخسضام صوعة اإلاُاٍ بىجاح)الكمغي.(35 ،2008،
٦ما حكخمل مهاعاث الٗىاًت بالظاث خؿب كاثمت الكُب اإلاىهجُت (هُلب) ٖلى ما ًلي:
اعج ــضاء اإلاالب ـــ ،الخل ــ٘ اإلاالب ـــ ،جى ــاو ٫الُٗ ــام ،الك ــغب ،تهُئ ــت ال ــىٟـ ،اؾ ــخسضام اإلاغخاى،الىٓا ٞــت الٟمىٍت،الىٓا ٞــت
ألاهُٟت )الجبه.(95 ،2012،
َ .3غق كُاؽ مهاعاث العىاًت بالظاثً :خم ُ٢اؽ الٗىاًت بالظاث لضي الُٟل مً زال ٫مالخٓت:





الُعام :ؤ٧ل الُٟل بمٟغصٌٍ ،ؿخٗمل ؤصواث الُٗام ) ملٗ٣ت ،قى٦ت،ؾ٨حن،صحً٧،ىب(.
اللبـً :لبـ وٍسل٘ بمٟغصٍ ) ال٣مُو،الؿغوا،٫اإلاالبـ الضازلُت ،الجىاعب،الحظاء(.
الىٓافت الصخهُتٚ :ؿل ألاًضي،ألاؾىان ،الىظه ،الكٗغ ،ؤلاؾخدمام ،مكِ الكٗغ.
الخمام :الخد٨م في ٖملُت الخبى ٫والخبرػ ،الىٓاٞت بٗض بؾخسضام الحمام )قلبي.(97 ،2001 ،

.4الهــضف مــً جىمُــت مهــاعاث العىاًــت بالــظاث:تهــض ٝجىمُــت مهــاعاث الٗىاًــت بالــظاث فــي ٧اٞــت مغاخلهــا بلــى مؿــاٖضة الُٟــل
الخىخ ـ ــضي ف ـ ــي ؤلاٖخم ـ ــاص ٖل ـ ــى ال ـ ــىٟـ والاؾ ـ ــخ٣اللُت الظاجُت،وزان ـ ــت ُٞم ـ ــا ًخٗل ـ ــ ٤باللبـ،الٗىاً ـ ــت بالىٓا ٞـ ــت والؿ ـ ــالمت
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الصخهُت ،وٚحرَا مً اإلاهاعاث الُىمُـت ألاؾاؾُت)الكـغبجي٣ٞ ،(8 ،2013 ،ـض ًـغي بٗـٌ البـاخشحن ؤن جـضعٍب وجىمُـت َـظٍ
اإلاهاعاث لضي ؤَٟا ٫الخىخض له ؤَمُت بالٛت ،بط جم ً٨مً ٖملُت صمجهم م٘ ؤ٢غانهم الٗاصًً وج٣بلهم لهـم ،بـل ؤٖخبـرث فـي
بٗــٌ الحــاالث الكــضًضة ؤ٦ثــر ؤَمُــت مــً الخــضعٍب ٖلــى اإلاهــاعاث ألا٧اصًمُــتٞ،هي ججىــب الىالــضًً ؤلاخـغاط الــظي ٢ــض ٌؿــببه
لهم ـ ــا ؤلاب ـ ــً ؤم ـ ــام آلاز ـ ــغًٍ م ـ ــً ظه ـ ــت،وجم ً٨الُ ٟـ ــل م ـ ــً ؤلاٖخم ـ ــاص ٖل ـ ــى هٟؿ ـ ــه ف ـ ــي اإلاؿ ـ ــخ٣بل م ـ ــً ظه ـ ــت ؤزغي)الٗب ـ ــض
هللا٦،(2012،13،مــا فــي خالــت جــضوي ال٣ــضعاث الٗ٣لُــت جهــبذ مهــاعاث الٗىاًــت بالــظاث ؤَــم مــً ٚحرَــا زهىنــا مــ٘ خــاالث
الخىخض الكضًضة،وطل ٪إلاؿاٖضة الُٟل الخىخضي مؿخ٣بال ؤلاٖخماص ٖلى هٟؿه)قلبي.(70 ،2001،
 .5نــعىباث العىاًــت بالــظاث لــضي الُفــل الخىخــضيٌٗ :ــاوي الُٟــل الخىخــضي مــً نــٗىباث ٖضًــضة فــي مسخلــ ٠مجــاالث
الٗىاًت بالظاث مما ًجٗل طلً ٪ىٗ٨ـ ٖلى بؾخ٣اللخه وؾلى٦ه الخُٟ٨ي ،ومً بحن َظٍ الهٗىباث ما ًلي:
 .1.5الُع ــام والك ــغاب :م ــً اإلاك ــ٨الث الك ــاجٗت اإلاخٗل ٣ــت بالُٗ ــام والك ـغاب ل ــضي الُ ٟــل الخىخ ــضي ٖ ــضم جى ــاو ٫الُٗ ــام
والكـغاب بُغٍ٣ــت صــحُدت،والتي جخضــح مــً زــال ٫الٗبــض فــي الىظبــاث التــي ج٣ــضم له،باإليــاٞت بلــى الٗبــض بــاألصواث وٖــضم
بؾ ــخسضامها به ــىعة ؾلُمت،وؤًً ــا ٖ ــضم الجل ــىؽ ٖل ــى اإلا ٗ٣ــض ؤزى ــاء جى ــاو ٫الُٗ ــام بُ ــغ ١ص ــحُدت)بُىمي،(2008،44،
باإليــاٞت بلــى الىٟــىع ؤو الحــب والخًٟــُل ال٣ــىي لــبٌٗ ألاَٗمــت،ؤو ؤلان ـغاع ٖلــى ؤن ً٣ــضم الُٗــام وٍغجــب بــىٟـ الُغٍ٣ــت
ٖلـ ـ ــى اإلااثـ ـ ــضة صون ؤي حُٛحـ ـ ــر ،و٢ـ ـ ــض ًٟؿـ ـ ــغ طلـ ـ ــ ٪قـ ـ ــ٩ل مـ ـ ــً ؤقـ ـ ــ٩ا ٫الؿـ ـ ــلى ٥ؤلاؾخدىاطي)مهُ، ٟالكـ ـ ــغبُجي،2011 ،
،(118وَٗخبــر ألاَــل مــً الٗىامــل التــي حؿــاٖض فــي ُ٢ــام الُٟــل بهــظا الؿــلى ٥وطلــ ٪زكــُت ؤن جــاصي ؤي مداولــت للخٛحــر فــي
َغٍ٣ت ج٣ضًم ؤو جغجِب الُٗام بلى بنابت الُٟل بىىباث الًٛب ،وٖلى الغٚم مً جٟهم مبرعاث ألاَل بال ؤن ٖضم اإلاغوهت
فــي ج٣ــضًم ألا٧ــل وجغجِبــه ؤمــغ ال ًم٨ــً الُ٣ــام بــه فــي ٧ــل اإلاىا،٠٢ولــظلً ٪هــبذ مــً الًــغوعي مداولــت حُٛحــر ؾــلى ٥الُٟــل
اإلاغجبِ بدىاو ٫الُٗام والكغاب لًمان ٢ضع ؤ٦بر مً اإلاغوهت)بُىمي.(44 ،2008 ،
 . 2.5اؾ ـ ــخسضام الخم ـ ــام واللُ ـ ــام بعملُ ـ ــت ؤلاز ـ ــغاجٌ :كـ ــ٩ل يـ ــبِ اإلاشاه ـ ــت وألامٗ ـ ــاء مكـ ــ٩لت خ ُ٣ُ٣ـ ــت باليؿـ ــبت للُٟـ ــل
الخىخــضي،بل جمشــل ٖ٣بــت عثِؿــت فــي ٢بىلــه وجإَُلــه )الخُُــب ،الحضًــضي٦ ،(240 ،2007 ،مــا حكــ٩ل َــظٍ مكــ٩لت بػٖ ــاط
ومًــاً٣ت لــظويهم ُٞمــا ًخٗلــ ٤باؾــخسضام الحمــام )الؿــُٗض (180 ،2009،لــظل٣ٞ ٪ــض ًالخــٔ ؤن بٗــٌ ألاَٟــاً ٫خٗــىصون
ٖلى جلىٍض وظىَم ؤزىاء وظىصَم صازل صوعة اإلاُاٍ)الكلُخي.(123 ،2011 ،
 .3.5اللبـ:بن ٖملُت اعجضاء اإلاالبـ وزلٗها جمشل مك٩لت ٦بحرة للُٟـل الخىخـضي ٞهـي حٗخمـض ٖلـى اعجـضاء اإلاالبــ وزلٗهـا
بهىعة صحُدت٦ ،ما ؤن ألاَٟا ٫الخىخضًحن ٚالبا ما ً٩ىهـىن ٚحـر مـضع٦حن للملـبـ اإلاىاؾـب لحالـت الجـى الؿـاثضة فـي و٢ـذ
ما ،مما ًجٗلهم ًغجضون اإلاالبـ الشُ٣لت في الهُ ٠والخُٟٟت في الكخاء.
 .4.4ألامان بالظاثً :غي عبض الغخمً ؾلُمان اهه ًىظض لضي ألاَٟـا ٫الخىخـضًحن ٖـاصة بلتهـام ألاَٗمـت الكـاطة،مما ٌٗجـي
ؤنهــم ًلتهمــىن مــىاص ٚحــر نــالحت لؤل٧ــل مشــل ألاػعاع وب٣اًــا الُٗــام الٟاؾــض،الضًضان والغمــا...٫ال  ،خُــض ؤقــاع عبُــع ؾــالمت
ؤنهــم ٌٗــاهىن مــً مكــ٩لت ؤ٧ــل مــىاص ٚحــر نــالحت لؤل٧ــل والكــغب والسجــاعة و الؼظــاط )بُــىمي٦ (51-48 ،2008،مــا ٌٗــض بًــظاء
ال ــظاث م ــً الؿ ــلىُ٦اث الت ــي جىظ ــض ل ــضيهم ول ٨ــً ب ــضعظاث ؤو ؤق ــ٩ا ٫مسخل ٟــت،والتي حك ــمل ق ــض الك ــٗغ ٌٖ،الُ ــض ،ص ٞــ٘
الجؿــم.....وٚحرَا م ــً الؿ ــلىُ٦اث الً ــاعة )اله ــىٗاوي ٣ٞ ،(2013،236 ،ــض ؤ ٦ــضث هخ ــاثج صعاؾ ــت ؤه ــضو وٍىق ــُمىعا )(1979
خــى ٫بغهــامج زــام فــي الُابــان بــإن ألاَٟــا ٫الخىخــضًحن ًٓهــغون بكــ٩ل ملحــىّ بًــظاء للــظاث بيؿــبت ) (%93مــً مجمىٖــت
الُٗىت )الؼعٍ٣اث .(420،2004،
ومما ؾبً ٤م ً٨ال٣ى ٫بإن مهاعاث بالٗىاًت بالظاث حٗخبر مً اإلاهاعاث ألاؾاؾُت والًغوعٍت للُٟل الخىخضي ،وطل٪
إلاا جد٣٣ه للُٟل مً بؾخ٣اللُت وخغٍت في خُاجـه الُىمُـت مـً ظهـت ،ومـً ظهـت ؤزـغي ٞـةن ؤي زلـل ؤو اٞخ٣ـاع لهـظٍ اإلاهـاعاث
٢ض ً٩ىن ٖاث ٤بحن الُٟل وبحن بقبإ خاظاجه ألاؾاؾُت ؾىاء ُٞما ًخٗل ٤باأل٧ـل والكـغب ؤو اللـبـ وٚحرَـا مـً اإلاهـاعاث
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اإلاِٗك ــُت الُىمُ ــت ،ؤو ف ــي جد ُ٣ــ ٤ؤلاه ــضماط والخٟاٖ ــل ؤلاظخم ــاعي ،له ــظا ٌٗخب ــر جىمُ ــت َ ــظٍ اإلاه ــاعاث م ــً ألام ــىع ألاؾاؾ ــُت
والًــغوعٍت الت ــي الب ــض م ــً الخ ــضعٍب ٖليه ــاٞ ،مه ــاعاث الٗىاً ــت بال ــظاث ؤو م ــا حٗ ــغ ٝباإلاه ــاعاث الصخه ــُت حك ــ٩ل ألاؾ ــاؽ ف ــي
ا٦دؿــاب ال٨شحــر مــً اإلاهــاعاث الًــغوعٍت مشــل اإلاهــاعاث ألا٧اصًمُت،الاظخماُٖــت ،الحغُ٦ــت وختــى اإلاهىُــت٦ ،مــا ٌٗخمــض الخــضعٍب
ٖلــى َ ــظٍ اإلاه ــاعاث ٖل ــى بجس ــاط الٗضً ــض م ــً ؤلاظ ـغاءاث التــي  ٢ــض حؿ ــاَم ف ــي جدؿ ــحن ؤصاء الُ ٟــل و مؿ ــاٖضجه ٖل ــى ب٦دؿ ــابه
الٗضًض مً َظٍ اإلاهاعاث
 .IIIؤلاحغاءاث اإلاىهجُت للضعاؾت :
جم الاٖخماص في َظٍ الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الُٗاصي ٧ىهه ألاوؿب  ،و طل ٪و ٤ٞؤلاظغاءاث الخالُت :
 . 1عُىت الضعاؾت  :جم بظغاء الضعاؾت ٖلى  3ؤَٟا ٫مهابحن بالخىخض ) ؤهثى  2 +ط٧ىع(  ،و الظًً جم ازخُـاعَم بُغٍ٣ـت
٢هضًت  ،بدُض جم ازخُاع ُٖىت الضعاؾت الحالُت بٗض جُبُ ٤مُ٣اؽ الخىخض ) (C.A.R.Sو٣ٞا للمٗاًحر الخالُت:
 الٗمغ الؼمجي٧ :ل ُٖىت الضعاؾت جتراوح ؤٖماعَم مً ) 8بلى  13ؾىت(.
 صعظت الخىخض٧ :ل ُٖىت الضعاؾت لضيهم هٟـ صعظت الخىخض )مخىخض بؿُِ (.
ٖ ضم وظىص ؤٖغاى مهاخبت ؤو بٖا٢اث ؤزغي.
 .2خضوص الضعاؾت  :جم بظـغاء الضعاؾـت فـي الٟتـرة اإلامخـضة مـً قـهغ ُٟٞـغي بلـى قـهغ مـاي  ، 2015و طلـ ٪بـاإلاغ٦ؼ البُـضاٚى ي
للمخسلٟحن طَىُا بخي الىهغ) اإلاىُ٣ت  (09بالكل٠
 .3ؤصواث الضعاؾت  :جم اؾخسضام ألاصواث الخالُت :
 قــبىت اإلاالخٓــت  :و التــي جــم جهــمُمها فــي َــظٍ الضعاؾــت إلاٗغٞــت مؿــخىي مهــاعاث الٗىاًــت بالــظاث ) زلــ٘ و اعجــضاء
اإلاالبـــ ( لــضي ألاَٟــا ، ٫و طلــ ٪باالٖخمــاص ٖلــى ؤلاَــاع الىٓــغي  ،بيــاٞت بلــى البـرامج التربىٍــت والخضعٍبُــت لؤلَٟــا٫
الخىخ ــضًحن اإلاخمشلـ ــت فـ ــي  :اليكـ ــاَاث الخٗلُمُـ ــت لؤلَٟـ ــا ٫الخىخـ ــض)٢ ،(TETCHاثمـ ــت الكـ ــُب اإلاىهجُـ ــت )،(HELP
البرهامج الخدلُل الخُبُ٣ي للؿلى ،(ABA) ٥مُ٣اؽ ٞاًىالهض للؿلى ٥الخُٟ٨ي ).(VABS
 اإلالابلــت  :خُــض جــم الاٖخمــاص ٖلــى اإلا٣ابلــت الىهــ ٠مىظهــت مــ٘ ؤولُــاء ألاَٟــا ٫و ألازهــاثُت الىٟؿــُت بــاإلاغ٦ؼ  ،و
طل ٪لجم٘ اإلاٗلىماث الالػمت خى ٫الحاالث  ،بياٞت بلى الخإ٦ض مً هخاثج قب٨ت اإلاالخٓت مٗهم .
 .IVهخاثج الضعاؾت :
جـم الخىنـل فـي َـظٍ الضعاؾــت بلـى ازـخال ٝمؿـخىي مهــاعاث اللـبـ وزلـ٘ اإلاالبــ ) الؿــغوا ٫وال٣مـُو( مـً خالـت بلــى
ؤزغي ٞ ،اليؿبت للحالت ألاولى )ح( جمحز ب٣هـىع ٦بحـر فـي ؤصاء ٧ـل اإلاهـاعاث وَـظا مـا ؤْهغجـه هخـاثج قـب٨ت اإلاالخٓـت  ،و َـظا
عاظــ٘ بلــى ٖــضة اٖخبــاعاث والتــي ًم٨ــً ؤن ج٨ــً مــً ؤَمهــا ؤن الحالــت لــم ًخل ٣ـ ؤي جــضعٍباث مــً َــغ ٝألام فــي اإلاجــز ٫وطلــ٪
خؿب ما نغخذ به ،هٓغا الٖخ٣اصَا بإن الحالت ال ًم٨ىه الُ٣ام بظل ٪وؤهـه ٌٗـاوي مـً نـٗىبت فـي ٞهـم وبصعا ٥مـا ً٣ـضم
له ،باإلياٞت بلى ٖضم ا٢خىاٖها بةنابخه بالخىخض عٚـم جإُ٦ـضاث ٧ـل الدصخُهـاث بـظل ٪وَـظا مـا ًـض ٫بـإن ألام لـم جخ٣بـل
الحال ــت وَ ــظا م ــا ؤق ــاعث بلُ ــه هاه ــض خىؾ ــير"ؤن م ــا حٗاهُ ــه ؤمه ــاث ألاَ ٟــا ٫الخىخ ــضًحن ً ٩ــىن ماإلا ــا بل ــى صعظ ــت ؤنه ــً جم ــغعن
بمغخلــت به٩ــاع وٖــضم الخهــضً) "٤صٖــى ،قــىىفي ،(146 ،2013 ،وَــظا الىيــ٘ ٖىــض ألام اوٗ٨ـــ ٖل ـى الحالــت ممــا ظٗلــه لــم
ً٨دؿ ــب ؤي م ــً اإلاه ــاعاث الحُاجُ ــت الً ــغوعٍت ؾ ــىاء ُٞم ــا ًس ــو ألا ٧ــل ؤو الك ــغب ؤو الىٓا ٞــت وطل ــ ٪خؿ ــب جه ــغٍداتها ،
بياٞت بلى ؤن الحالت لم ًخم بصزاله بلى اإلاغ٦ؼ ختى بلىٚه ٖكغ ؾىىاث عٚم جإُ٦ـض ألازهـاثُت لـؤلم بنـابت ببنهـا وَـى ٖمـغٍ
)05ؾــىىاث( ،وبالخــالي ٞــةن ٖــضم الخــضزل اإلاب٨ــغ اوٗ٨ـــ ٖلــى الحالــت بيــاٞت بلــى ٖــضم اَخمــام ألام ظٗلــه مخــإزغا ظــضا فــي
ا٦دؿاب مهاعاث ٦شحرة ٧الىٓاٞت الصخهُت ،ألا٧ل....ال .
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ؤما الحالت الشاهُت )ؤ( ٣ٞض ؤْهغ مؿخىي م٣بى ٫في ا٦دؿابه مهاعاث اللبـ )الؿغوا ٫وال٣مُو( ،عٚـم ؤهـه لـم ًخل٣ـ
ؤي جــضعٍب مــً َــغ ٝألاب وألام فــي اإلاجــز ،٫و َــظا عاظــ٘ بلــى الخــضزل اإلاب٨ــغ الــظي جل٣ــاٍ ٖىــض صزىلــه بلــى اإلاغ٦ــؼ فــي ؾــً ؤعبــ٘
ؾىىاث مما ؾاٖضٍ ٖلى ا٦دؿاب بٌٗ اإلاهاعاث اإلاٗغُٞـت التـي حؿـاٖضٍ فـي ٞهـم مـا ً٣ـضم لـه ،وَـظا مـا ؤقـاعث بلُـه مكـاعغ
الكـغبيي فــي صعاؾــتها ) (2013بـإن الخــضزل اإلاب٨ـغ ٌؿــاَم بلــى خـض ٦بحــر فـي جإَُــل وجُــىٍغ خُـاة الُٟــل الخىخضي)الكــغٍجي،
(2 ،2013
وُٞما ًسو الحالت الشالشت)ع( ٞخٗخبر ؤ٦ثـر الحـاالث التـي ؤْهـغث مؿـخىي خؿـً فـي ؤٚلـب اإلاهـاعاث  ،و َـى مـا ًغظـ٘ بلـى مـا
جل٣خــه الحالــت مــً جــضعٍباث م٨شٟــت فــي البِــذ ،وَــظا مــا ؤقــاع بلُــه وولــل اصم ) )Odum-Welsh : 1981بــإن ؤولُــاء ألامــىع
ٌؿاٖضون في ه٣ل ؤزغ الخٗلم و الخضعٍب مً اإلاغا٦ؼ بلى البِذ)الكغظبي.(14 ،2013 ،
زاجمت :
حٗخبــر بٖا٢ــت الخىخــض مــً بــحن ؤَــم الً٣ــاًا التــي ال٢ــذ اَخمامــا ٖىــض الٗلمــاء والبــاخشحن فــي آلاوهــت ألازحــرة ،باٖخباعَــا
ً٢ــُت طاث ؤبٗــاص مسخلٟــت مــً قــإنها ؤن جــاصي بلــى ٖغ٢لــت مؿــحرة الخىمُــت والخُــىع فــي اإلاجخمــً٘٣ٞ ،ــُت الخىخــض ال حكــ٩ل
ٖبئـا ٖلــى الُٟــل ؤو ؤؾــغجه ٞدؿــب ،بـل ؤزاعَــا جمخــض لــخمـ مسخلــ ٠اإلاجــاالث ،لـظا قــهضث الؿــىىاث ألازحــرة جُــىعا َــاثال
في مجا ٫الاَخمام بهظٍ ؤلاٖا٢ت ،والظي جمشل ٖلى الهُٗض الٗالمي في الٗضًض مً ؤلاٖالهاث واإلاىازُـ ،٤ممـا ؤصي بلـى اَخمـام
الخــضزل والخٟ٨ــل بهــظٍ الٟئــت ،وطلــ ٪مــً زــال ٫الاَخمــام بتربُــت الُٟــل والُ٣ــام بخضعٍبــه ،مــً ؤظــل مؿــاٖضجه مؿــخ٣بال ً فــي
الاٖخمــاص ٖلــى هٟؿــه وبًهــاله بلــى ؤ٢صــخى مــا لضًــه مــً ٢ــضعاث فــي مسخلــ ٠الجىاهــب ،وطلــ ٪باالٖخمــاص ٖلــى البـرامج الخضعٍبُــت
والتربىٍت والتي ؤزبذ هجاٖتها في مؿاٖضة َظٍ الٟئت.
و لهظا ٞان ا٦دؿاب الُٟل الخىخضي إلاهاعاث الٗىاًت بالظاث ) مهاعاث اللبـ( ً ،خىٖ ٠٢لى ٖضة اٖخباعاث ؤَمها :
 ج٣بل ألاَل إلنابت الابً بالخىخض
 يغوعة الخضزل اإلاب٨غ للخٟ٨ل ألامشل بداالث الخىخض
 بن ٖملُت الخٟ٨ل بالُٟل الخىخضي ال بض ؤن ج٩ىن بالخٗاون بحن ألاؾغة و اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت  ،ال٦دؿاب الُٟـل
اإلاهاعاث الالػمت التي حؿمذ باهضماظه الاظخماعي .
الاكتراخاث و الخىنُاث :
اهُال٢ا مً الىخاثج اإلاخىنل بليها ،جم َغح الا٢تراخاث والخىنُاث الخالُت:
 يــغوعة الخــضزل والخٟ٨ــل اإلاب٨ــغ بالُٟــل الخىخــضي بهــض ٝب٦ؿــابه اإلاهــاعاث الحُاجُــت اإلاسخلٟــت والتــي جم٨ىــه مــً
الاٖخماص ٖلى هٟؿه.
 الاَخمام بالجاهب الىٟسخي و الٗالث٣ي للُٟل.
 يغوعة الُ٣ام بةصماط الُٟل في اإلاجاالث الغٍايُت والٟىُت واإلاهىُت.
 يغوعة الخٗاون بحن ألازهاثُحن وألاؾغة للخٟ٨ل بالُٟل الخىخضي.
 يغوعة الاَخمام بإؾغ الُٟل الخىخضي بما ٞيهم ؤلازىة والٗمل ٖلى مؿاٖضتهم في ج٣بل َظا الُٟل.
 يغوعة بقغا ٥ألاؾغ في البرامج الخضعٍبُت والتربىٍت الخانت بالُٟل بما ٞيهم ؤلازىة.
 جىٞحر ال٩ىاصع البكغٍت اإلاخسههت واإلااَلت لتربُت وحٗلُم الُٟل الخىخضي.
 ج٣ىحن وج ٠ُُ٨بٌٗ اإلا٣اًِـ والازخباعاث الدصخُهُت الخانت بايُغاباث الخىخض
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ملخم عكم ( :)01قبىت اإلاالخٓت ( مهاعاث اعجضاء/زلع اإلاالبـ)
صعح ــاث الٓهـ ـ ـ ــىع

العبـ ـ ـ ـ ــاعاث

صاث ــما

ب ـ ـ ـ ــعض مه ـ ـ ـ ــاعة لبـ ـ ـ ـــ وزل ـ ـ ــع الؿـ ـ ــغواٌ
ًمحز الؿغوا ٫مً بحن ٖضة مالبـ
معغفت
الؿغواٌ

ٌٗغ ٝاججاَاث الؿغوا" ٫ألامام ،الخل" ٠
ٌٗغ ٝلىاخ ٤الؿغوا " ٫السحاب ،ألاػعاع "
ٌٗغ ٝمٗجى ٖباعة لبـ الؿغوا٫
ٌٗغ ٝمٗجى ٖباعة زل٘ الؿغوا٫
ٌٗغ ٝاججاَاث الؿغوا ٫الُمحن والِؿاع
ٌسحب الؿغوا ٫بلى ألاؾٟل م٘ اإلاؿاٖضة في حبه

ًسل٘ الؿغواٌ
بمؿاعضة ًسغط عظلُه مً الؿغوا ٫بمؿاٖضة ألازغ
ألازغ
ًسل٘ الؿغوا ٫بمؿاٖضة ألازغ
ًسلع الؿغواٌ
لىخضه

ٌسحب الؿغوا ٫بلى ألاؾٟل بضون مؿاٖضة
ًسغط عظلُه مً الؿغوا ٫بضون مؿاٖضة
ًسل٘ الؿغوا ٫لىخض.
ًجلـ ؤو ً ٠٣مؿدىضا ٖىض بلباؾه الؿغوا٫
ًمض عظلُه ٖىض بلباؾه الؿغوا٫

ًلبـ
الؿغواٌ
بمؿاعضة
ألازغ
ًلبـ
الؿغواٌ
لىخضه

ًدخاط بلى اإلاؿاٖضة في وي٘ الغظل ال حُدت في لبـ الؿغوا٫
ًضزل الؿغوا ٫في عظلُه بمؿاٖضة ألازغ
ٌكض الؿغوا ٫هدى ألاٖلى بمؿاٖضة
ًلبـ الؿغوا ٫م٘ مؿاٖضجه
ًيهئ وٍ٣لب الؿغوا ٫بمؿاٖضة ألازغ
ًضزل الؿغوا ٫في عظلُه لىخضٍ
ٌكض هدى ألاٖلى لىخضٍ
ًلبـ الؿغوا ٫لىخضٍ بضون مؿاٖضة

-157-

ؤخُـاها

هـاصعا

بَالكا

صعحاث الٓهىع

العبـ ـ ـ ـ ــاعاث

معغفت
اللمُو

صاثـما

ب ـ ـ ـ ــعض مه ـ ـ ـ ــاعة لبـ ـ ـ ـــ وزل ـ ـ ــع اللمُ ـ ـ ـ ــو
ًمحز ال٣مُو مً بحن ٖضة مالبـ
ٌٗغ ٝاججاَاث ال٣مُو "ألامام ،الخل" ٠
ٌٗغ ٝلىاخ ٤ال٣مُو"ألاػعاع "
ٌٗغ ٝمٗجى ٖباعة لبـ ال٣مُو
ٌٗغ ٝمٗجى ٖباعة زل٘ ال٣مُو
ًٟخذ ألاػعاع بمؿاٖضة ألازغ
ًسل٘ ال٣مُو ٖىضما ً٩ىن م٩ٟى٧ا بمؿاٖضة ألازغ

ًسلع
اللمُو
بمؿاعضة ًمض طعاُٖه ٖىض زل٘ ال٣مُو
ألازغ
ًسل٘ ال٣مُو بمؿاٖض ألازغ
ً ٪ٟألاػعاع لىخضٍ.
ًسلع
اللمُو ًسل٘ ال٣مُو ٖىضما ً٩ىن م٩ٟى٧ا لىخضٍ
لىخضه ًسل٘ ال٣مُو لىخضٍ

ًدخاط بلى اإلاؿاٖضة في وي٘ طعاُٖه صازل ؤ٦مام ال٣مُو.
ًمض طعاُٖه ٖىض بلباؾه ال٣مُو بمؿاٖضة ألازغ
ًدخاط بلى اإلاؿاٖضة في وي٘ الظعإ ال حُدت في ؤ٦مام ال٣مُو.
ًلبـ
ًضزل طعاُٖه صازل ؤ٦مام ال٣مُو بمؿاٖضة ألازغ.
اللمُو
ًؼعع ال٣مُو بمؿاٖضة ألازغ
بمؿاعضة
ًً٘ ألاػعاع في م٩انها بمؿاٖضة ألازغ
ألازغ
ًلبـ ال٣مُو بىٟؿه م٘ مؿاٖضجه ٖلى ٟ٢ل ألاػعاع
ًلبـ ال٣مُو م٘ مؿاٖضجه
ًيهئ وٍ٣لب ال٣مُو بمؿاٖضة ألازغ
ًلبـ ال٣مُو لىخضٍ بضون مؿاٖضة
ًضزل طعاُٖه في ؤ٦مام ال٣مُو لىخضٍ بضون مؿاٖضة
ًلبـ
اللمُو ًيهئ وٍ٣لب ال٣مُو لىخضٍ بضون مؿاٖضة
لىخضه ًؼعع ال٣مُو بىٟؿه
ًً٘ ألاػعاع في م٩انها اإلاىاؾب لىخضٍ.
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ؤخُـاها

هـاصعا

بَالكا

