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ججسبت حمعُت جىاؿل ألهفاٌ الخىخد في الخىفل بفئت ذوي الخىخد
دزاطت مُداهُت بجمعُت جىاؿل
The experience of the Association for Autistic Children in the care of the autistic group
A field study at the Tawassol Association
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ملخف :
هضٞذ الضعاؾت الى ال٨ك ًٖ ٠مضي جد ٤ُ٣ؤهضا ٝحمُٗت جىانل ألَٟا ٫الخىخض بغٍ٨ت –باجىت -ؾىاءا ألاهضا ٝالٗامت ؤوالخانت
 ،هٓغا ألن هظه الٟئت لها زهىنُتها التي حؿخلؼم عٖاًت مخسههت ،اط جخٟ٨ل الجمُٗت بدىالي َٟ 25ل مً طوي الخىخض (  20ط٦غ و 05
اهار )  ،اط اؾدىضها في صعاؾدىا اإلاُضاهُت ٖلى اإلاىهج الىنٟي باإلياٞت بلى ؤصواث الضعاؾت واإلاخمشلت في :اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت ،اإلا٣ابلت
الُٗاصًت ،و سجالث ألاَٟا ٫مً طوي َُ ٠الخىخض الظًً ًخم الخٟ٨ل بهم في الجمُٗت بك٩ل ًىمي ومؿخمغ  ،وطل ٪بهض ٝجبُان وون٠
ما جىنلذ الُه الجمُٗت مً هخاثج حض مغيُت .
اليلماث املفخاخُت  :حمُٗت جىانل  ،الخٟ٨ل الىٟس ي و الُبي و الاحخماعي ٞ ،ئت طوي الخىخض .
Abstract :
The aim of the study is to reveal the extent to which the goals of the Association for
Autistic Children in Buraika - Batna - are met, whether general or special. This group has its
specificity, which requires specialized care. The society provides about 25 children with
autism (20 males and 50 females). In our field study, we relied on the descriptive approach, in
addition to the study tools: observation, participation, clinical interview, and records of
children with autism spectrum, which are kept in the society on a daily and continuous basis. .
keywords :Tawassol Association, Psychological, Medical and Social Care, Autistic.

* اإلاال ٠اإلاغاؾل .
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ملدمت :
ٌٗض الخىخض مً الٟئاث الخانت ٞهى مً الايُغاباث الىماثُت اإلاىدكغة في ؤهداء الٗالم والتي ما ػا٫
ً٨خىٟها ال٨شحر مً الٛمىى اإلاغجبِ بٗضم اإلاٗغٞت الض٣ُ٢ت لؤلؾباب والٗىامل التي جاصي الى ْهىعه ،
(ٖبضاث مغوح ،2011،م ،)32اط ٌٗخبر الخىخض مً الايُغاباث اإلاخٗاعٖ ٝلحها خضًشا في الٗالمٟٞ ،ي
اإلااض ي لم ٌكتهغ هظا اإلاغى ولم ٌؿم٘ ٖىه ؤخض ،بسال ٝهظه ألاًام التي جخًاٖٞ ٠حها وؿبت
ايُغاب الخىخض خى ٫الٗالم بك٩ل مُغص ؾىىٍا ،خُث حكحر بٌٗ الضعاؾاث بلى ؤن وؿبت اإلاهابحن
بالخىخض في الٗالم ؤ٦ثر مً وؿبت مهابي مغى الؿغَان هٟؿه ٟٞ ،ي ٖام ٦ 1943خب الُبِب
الىٟس ي لُى٧اهغ  LeoKannerم٣الت ونٞ ٠حها  11مغًٍا – مً زال ٫مخابٗخه لهم زال ٫ؾىىاث في
ُٖاصجه  -خُث ون ٠ؤٖغاى اإلاغض ى بكىاهض مغيُت جسخل ًٖ ٠ألاٖغاى الىٟؿُت التي حٗىص ٖلى
مخابٗتها َىا ٫ؾىىاث ٖمله في الُب الىٟس ي ،و٢ض ابخ٨غ خُجها مهُلح (الخىخض  ) Autismللخٗبحر ًٖ
هظه ألاٖغاى ،خُث ون ٠الخىخض بإهه بٖا٢ت مخٗل٣ت بالىمى وٖاصة ما جٓهغ زال ٫الؿىىاث الشالزت
ألاولى مً ٖمغ الُٟل ،بط جيخج ًٖ ايُغاب في الجهاػ الٗهبي ألامغ الظي ًازغ ٖلى وْاث ٠مش
الُٟل ،وال ًغجبِ هظا الايُغاب بإي ٖىامل ٖغُ٢ت ؤو احخماُٖتٞ ،الخىخض ايُغاب مٗ٣ض في الىمى
هدُجت زلل وُْٟي في اإلاش وألاٖهاب لم ًهل الٗلم بلى جدضًض ؤؾبابه بٗض.
ٞمىظ ا٦دكاٞه ؾىت  1943مً َغ ٝالٗالم لُى ٧اعهغ ( ،)Leo kanner,1943وهى في جؼاًض مؿخمغ ،
هظا الاهدكاع حٗل مً الٗلماء ٌؿاعٖىن بلى البدث ًٖ ؤؾالُب جٟ٨ل هاحٗت  ،حؿاٖض في الخس٠ُٟ
مً مٗاهاة اإلاهابحن بهظا الايُغاب  ،بُٛت جد ٤ُ٣الاؾخ٣اللُت الظاجُت لهم وحؿهُل اهضماحهم
الاحخماعي ولى بك٩ل وؿبي مً زال ٫حٗلُمه مهاعاث الخىانل اللٟٓي وٚحر اللٟٓي ،واإلاهاعاث
الاحخماُٖت ،وهٓغا لٗضم ٢ضعة اإلاغا٦ؼ و اإلاؿدكُٟاث الٗمىمُت ٖلى جدمل هظا الٗضص ْهغث الجمُٗاث
الخحرًت الخًامىُت التي حٗجى بالخٟ٨ل بهظا الايُغاب ٦بضًل مؿاٖض للمغا٦ؼ الٗمىمُت و هى ما
ج٣خًُه هظه الٟئت الخؿاؾت مً عٖاًت مخسههت  ،ومً هىا ؾيخُغ ١في هظه الضعاؾت الى الضوع
الٟٗا ٫للجمُٗاث الخحرًت اإلاسخهت في الخٟ٨ل بإَٟا ٠َُ ٫الخىخض وطل ٪بٗغى ما جىنلذ الُه
حمُٗت جىانل ألَٟا ٫الخىخض بـ بغٍ٨ت –باجىت .
"فماهى دوز الجمعُاث في الخىفل بأهفاٌ هُف الخىخد  ،ومامدي فاعلُت هرا الدوز مً الجاهب
الىفس ي و الاحخماعي و الوبي ؟"حمعُت جىاؿل ألهفاٌ الخىخد همىذحا .
.1.1

مـولخاث الدزاطت :
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حمعُت جىاؿل ألهفاٌ الخىخد :
حمُٗت بحخماُٖت بوؿاهُت  ،حٗجى بالخٟ٨ل بٟئت ايُغاب َُ ٠الخىخض ٌ ،كتر ٥اإلااؾؿىن و
اإلاىسغَىن في حسخحر مٗاعٞـ ـ ــهم و وؾاثلهم بهٟت جُىُٖت و لٛغى ٚحر مغبذ مً ؤحل جغُ٢ت وكاَها و
حصجُ ـ ــٗه في بَاع الهالح الٗ ــام صون مسالٟت الشىابذ و الُ٣م الىَىُت و صون اإلاؿاؽ بالىٓام و
آلاصاب الٗام ــت و ؤخ٩ام ال٣ىاهحن و الخىُٓماث اإلاٗمى ٫بها .
اكوساب هُف الخىخد :
حٗغٍ ٠ايُغاب الخىخض خؿب ما وعص في صلُل الصخت الىٟؿُت لؤلَباء والٗاملحن في مجا٫
الصخت الىٟؿُت الهاصع ًٖ وػاعة الصخت الؿىعٍت بالخٗاون م٘ مىٓمت الصخت الٗاإلاُت لٗام 2001
هى ايُغاب اعج٣اجي قامل ًهِب ألاَٟا ٫في با٧ىعة الٗمغ  ،ماصًا بلى اهُىاء الُٟل ٖلى هٟؿه
ومداولت ججىب آلازغًٍ بك٩ل ٞاٖل ،م٘ وحىص نٗىباث في الخىانل مٗهم  ،واهؼٖاج الُٟل مً ؤي
حُٛحر ٢ض ًدضر في خُاجه  ،واٞخخاهه باألقُاء الجامضة وزانت بإحؼاء مجها ،ومٗاملت الىاؽ و٦إجهم
ؤقُاء حامضة ،وؿبت اهدكاعه (  ) 10000 / 4ووؿبت بنابت الخىؤم الخ٣ُ٣ي  % 40وهظا ماًضٖ ٫لى
ٖامل وعاسي ً ،ىحض ايُغاب بصعا ٥لضي ؤ٢اعب الُٟل اإلاهابحن بالخىخض  .ووؿبت بنابت الظ٧ىع بلى
ؤلاهار هي  ( . ) 1 / 4الخلُل .) 184 :2001
.1.2

أهمُت الدزاطت :

ج٨مً ؤهمُت الضاعؾت الخالُت في الخٗغٖ ٝلى صوع الخغ٦ت الجمٗىٍت في الخٟ٨ل الىٟس ي
وألاعَٟىوي و الُبي باَٟا ٠َُ ٫الخىخض  ،وطل ٪مً زال ٫ال٨ك ًٖ ٠مضي جد ٤ُ٣ألاهضاٝ
اإلاغحىة مً ٢بل حمُٗت جىانل ألَٟا ٫الخىخض بغٍ٨ت –باجىت، -وحؿلُِ الًىء ٖلى الضوع الٟٗا٫
الظي جلٗبه هظه ألازحرة بهٟتها الجمُٗت الخحرًت الىخُضة التي حٗجى بالخٟ٨ل بٟئت طوي َُ ٠الخىخض
في مضًىت بغٍ٨ت .
.1.3

أهداف الدزاطت :

هضٞذ الضعاؾت الخالُت الى الخٗغٖ ٝلى صوع الجمُٗاث في الخٟ٨ل باألَٟا ٫طوي َُ ٠الخىخض ،
وهسو بالظ٦غ الضوع الهام الظي جلٗبت حمُٗت جىانل ألَٟا ٫الخىخض بغٍ٨ت –باجىت –بهٟتها الجمُٗت
الىخُضة التي حٗجى بالخٟ٨ل بإَٟا ٫الخىخض ٖلى مؿخىي مضًىت بغٍ٨ت والًت باجىت  ،اط جهبى الجمُٗت
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الى جد ٤ُ٣الٗضًض مً ألاهضا ٝمً بُجها ال٨ك ٠اإلاب٨غ و الدصخُو اإلاب٨غ و الخضزل اإلاب٨غ إلاا له
ألاهمُت ال٣هىي في اإلاؿاع الٗالجي للُٟل  ،باالياٞت الى الخدؿِـ و الخىُٖت بسُىعة الايُغاب .
 1.1.11الاحساءاث املىهجُت :
 1.1.1املىهج الىؿفي :
وهى اإلاىهج الظي حهض ٝلىن ٠الٓاهغة اإلاضعوؾت ،ؤو جدضًض اإلاك٩لت ؤو جبرًغ الٓغوٝ
واإلاماعؾاث ،ؤو الخُُ٣م واإلا٣اعهت وبًجاص و جىيُذ الٗال٢اث ،و الخٗغٖ ٝلى ما ٌٗمله آلازغون
في الخٗامل م٘ الخاالث اإلامازلت لىي٘ الخُِ اإلاؿخ٣بلُت.وفي هظه الضعاؾت اٖخمضها ٖلى اإلاىهج
الىنٟي مً ؤحل ون ٠ما ج٣ضمه حمُٗت جىانل ألَٟا ٫الخىخض بغٍ٨ت مً زضماث لٟئت
َُ ٠الخىخض مً ؤحل ٞهم ؤًٞل للٓاهغة مىي٘ البدث ،مً زال ٫جىٞحر بُاهاث في ٚاًت
ألاهمُت  ،باؾخسضام ٖضة وؾاثل مجها اإلا٣ابلت و اإلاالخٓت م٘ الٗاملحن في الجمُٗت و بٌٗ
ؤًٖائها .
بضؤث ٨ٞغة جإؾِـ الجمُٗت الىالثُت جىانل ألَٟا ٫الخىخض لىالًت باجىت مىظ ٞترة
َىٍلت،بالخدضًض مىظ ؾىت  2011مُالصًت ،خُث ٢ام مجمىٖت مً ألاولُاء بمداولت جىخُض حهىصهم في
َاب٘ حمٗىي مىخض و مىٓم مً ؤحل اإلاُالبت بخىٞحر الغٖاًت ألَٟالهم و اإلاُالبت بد٣ى٢هم الٗاصًت في
الخمضعؽ و الغٖاًت الخانت ،خُث لم ً ً٨هظا ؤلايُغاب الؿلى٧ي مٗغوٞا في مجخمٗىا في هظه الٟترة
لضي ٖامت ٞئاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،و في الىؾِ ؤلاحخماعي  ،ختى ؤهه لم ً ً٨مٗغوٞا لضي مجمىٖت ٦بحرة
مً ألازهاثُحن ،في هظه الٟترة باءث مداولت بوكاء الجمُٗت بالٟكل لٗضة ؤؾباب مجها :
ٖ ضم جالخم حهىص ألاولُاء لخ٩ىًٍ الجمُٗت و ج٣اٖههم في اوكائها.
ٖ ضم وحىص عٚبت مً ألاولُاء في الاهًىاء جدذ يٛىٍ حضًضة  ،زانت م٘ الخالت التي
حِٗكها ألاؾغة.
ٖ ضم وحىص الٗضص ال٩افي مً ألاولُاء لخ٩ىًٍ الجمُٗت ،وٚحرها مً ألاؾباب ختى مجها
الخىُٓمُت.
و في ؤوازغ ؾىت  2015و بٓهىع خاالث حضًضة مً هظا ؤلايُغاب لضي ألاَٟا ٫و بخهاٖض
ٖضص الخاالث بك٩ل مسُ ،٠لضي ٞئاث ٖضًضة مً اإلاجخم٘ ،و م٘ ٖضم وحىص ؤي مىبر ً٣غب ألاهل مً
بصاعاث الضولت اإلاسخلٟت و اإلاجخم٘ اإلاضوي ٖلى خض ؾىاء بعجإث مجمىٖت ؤزغي مً ؤولُاء ألاَٟا ٫الظًً
ٌٗاهىن بيُغاب َُ ٠الخىخض ،الخىخض مً ؤحل هظه الٟئت الخانت مً اإلاجخم٘ ،زانت م٘ ٖلمهم،
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بإن هظا ؤلايُغاب ٢ابل للخٗضًل الؿلى٧ي و مً زم ٞهظه الٟئت لضحها ؤمل في الٗالج ٖلى اإلاضي
الُىٍل ،مً هظا اإلاىُل ٤ججم٘ الٗضًض مً ألاولُاء ًىم  19ماي  2016مً ؤحل ج٩ىًٍ حمُٗت حٗجى
بإَٟالهم .
٧ان هاالء ألاولُاء هم الىىاة ألاولى لخ٩ىًٍ هظه الجمُٗت التي ؾمُذ حمُٗت ( جىانل)
لخ٩ىن حؿغا للخىانل بحن ألاولُاء و اإلاضًغٍاث اإلاؿاولت ٢اهىهُا و جىُٓمُا ًٖ الخٟ٨ل باألَٟا٫
طوي الخىخض.
هظ٦غ مً اإلاضًغٍاث التي حٗجى بالخٟ٨ل بهظه الٟئت بك٩ل زام ( مضًغٍت الخًامً لىالًت باجىت،
مضًغٍت الصخت لىالًت باجىت  ،مضًغٍت التربُت لىالًت باجىت)  .و بك٩ل ٖام( الجامٗت ٢ؿم ٖلم
الىٟـ و ألاعَٟىهُا ،مضًغٍت الش٣اٞت ،مضًغٍت الغٍايت ،الجمُٗاث طاث الُاب٘ ؤلاحخماعي).... ،
وازخهاعا جإؾؿذ حمُٗت جىانل ألَٟا ٫الخىخض ًىم :

 ، 2016/10/18و اإلاسجلت جدذ ع٢م :

ٞ 2016/39هي حمُٗت بحخماُٖت بوؿاهُت  ،حٗجى بالخٟ٨ل بٟئت ايُغاب َُ ٠الخىخض ٌ ،كتر٥
اإلااؾؿىن و اإلاىسغَىن في حسخحر مٗاعٞـ ـ ــهم و وؾاثلهم بهٟت جُىُٖت و لٛغى ٚحر مغبذ مً ؤحل
جغُ٢ت وكاَها و حصجُ ـ ــٗه في بَاع الهالح الٗ ــام.
.2

ألاهداف العامت للجمعُت :
 الخىُٖت  ،الاٖالم،و ؤلاخهاء بكإن الخىخض.
 مؿاٖضة ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخىخض و ٖاثالتهم ٖلى الاهضماج في اإلاجخم٘.
 جىحُه و صٖم ألاولُاء الظًً لضحهم ؤَٟا ٫مهابحن بالخىخض.
 اإلاؿاٖضة ٖلى جىٞحر الٗىاًت الاحخماُٖت في حمُ٘ اإلاجاالث.
 الخماًت و الخٟاّ ٖلى خ٣ى ١هظه الٟئت مً اإلاجخم٘.
 اإلاؿاهمت في الخىانل و اًجاص الخلىٖ ٫لى مؿخىي بقغا٧ ٥ل الُ٣اٖاث إلاٗالجت و اصماج
هظه الٟئت مً اإلاجخم٘.
 الٗمل الخًامجي لهظه الٟئت.
.1.1.2

ألاهداف الخاؿت للجمعُت :

• الخضزل اإلاب٨غ مً زال ٫اؾخسضام الخٗلُم البىاجي لدصجُ٘ مهاعاث الخىانل واإلاهاعاث الاحخماُٖت
ومهاعاث اللٗب والاهدباه.
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• جضعٍب ألاولُاء مً زال ٫اقترا٦هم في جهمُم حلؿاث الُٟل  ،لظلً ٪خُلب الخضعٍب مالخٓت
جىححهُت ومىا٢كت و حم٘ مٗلىماث و ه٣ل الخجاعب ًٖ َغٍ ٤الخٗاون في جىُٟظ الاوكُت اإلاهممت
للُٟل الخىخضي.
• ػٍاصة اليكاَاث بهىعة مىاؾبت للخُىع الاعج٣اجي للُٟل مً زال ٫الخٗلُم اإلاباقغ وؤوكُت اللٗب
البىاثُت "الترُ٦بُت".
• ػٍاصة مهاعاث الخىانل اإلاؿخ٣لت والخىانل الىٍٟي " الخٗبحرًت والاؾخ٣اللُت" مً زال ٫الخٗلُم
اإلاباقغ والاؾخٟاصة مً اإلاضٖماث البهغٍت ألوكُت الخىانل.
• ػٍاصة الخٟاٖل الاحخماعي مً زال ٫ؤوكُت الجماٖت الهٛحرة مشل الجلىؽ في ق٩ل صاثغة إلاماؾغة
وكاٍ ما مشل الغؾم.
• ػٍاصة اإلاضٖماث البهغٍت والخدٟحر لالقترا ٥في الاوكُت الٟغصًت.
.1.1.3

امللس :

جم ٦غاء م٣غ حمُٗت جىانل ألَٟا ٫الخىخض ال٩اثً ب  :قاعٕ قغٍ ٠لخًغ خُث ازخحر اإلا٣غ في وؾِ
اإلاضًىت
خُث ًخىٞغ ٖلى وؾاثل و ؤصواث حٗلُمُت زانت بهظه الٟئت و ًخ٩ىن اإلا٣غ مً :
 oم٨خب اؾخ٣با٫
٢ oاٖت الاهخٓاع
٢ oاٖت الخٟ٨ل الٟغصي
٢ oاٖت اليكاَاث الىٟـ خغُ٦ت
الجدوٌ  :01عدد ألاهفاٌ املخىفل بهم في حمعُت جىاؿل ألهفاٌ الخىخد :

عدد ألاهفاٌ املخىفل بهم  25 :هفل
الره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىز

الاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
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.1.1.4

الخأه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر :
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جخ٩ىن الجمُٗت مً ٞغٍٖ ٤مل حكغٖ ٝلى جإَحره َبِبت مسخهت في ألامغاى الٗ٣لُت ب٣ؿم ألاَٟا٫
باإلااؾؿت الاؾدكٟاثُت لؤلمغاى الٗ٣لُت اإلاٗظع باجىت  ،هظا الٟغٍ ٤م٩ىن مً ؤزهاثُاث هٟؿاهُاث و
ؤزهاثُاث في ألاعَٟىهُا و مغبُاث .
الجدوٌ  :02حعداد الفسٍم الري ٌعنى بالخىفل باألهفاٌ املـابحن باكوساب هُف الخىخد :

الغجب ـ ـ ــت

الٗ ـ ـ ــضص

َب ٖ٣لي لؤلَٟا٫

01

ؤزهاجي هٟس ي

02

ؤزهاجي ؤعَٟىوي

03

مغبُاث

03

املـدز  :حمعُت جىاؿل ألهفاٌ الخىخد بسٍىت

.1.1.5

الخىفل :

ًخم اؾخ٣با ٫ألاَٟا ٫للخٟ٨ل بهم صازل الجمُٗت بٗض احغائهم الدصخُو مً ٢بل الُبِبت الٗ٣لُت
اإلاسخهت في ألامغاى الٗ٣لُت لؤلَٟا. ٫
الخىفل الىفس ي  :حٗخمض الجمُٗت بغهامج ا ،ABA ٫وٍُلٖ ٤لُه اؾم جدلُل الؿلى ٥الخُبُ٣ي ٌٗخمض
ٖلي مباصت الخٗلُم و هى ٖلم ٌٗخمض ٖلي ٖمل بغهامج جضزل ٖالجي للُٟل ًخم جُبُ٣ه بك٩ل ٞغصي
خؿب ام٩اهاث الُٟل و الٗىامل البُئُت اإلادُُت  ،ج٩ىن ٖلى ق٩ل حلؿاث ٞغصًت ًىمُت جتراوح مضتها
مً  60 – 45ص٣ُ٢ت،
الخىفل ألازهفىوي ً :خسلى الخٟ٨ل الاعَٟىوي في اإلا٣ابلت ألاولُت مً زال ٫حم٘ مٗلىماث ًٖ جاعٍش
الخالت لدؿاٖضها في ٖملُت الدصخُو وٍخم حصخُو الايُغاباث اللٛىٍت بىاء ٖلى جُبُٖ ٤ضة
ازخباعاث ٦ ،ما ج٣ىم ألازهاثُت بازخباع بزغاج اللؿان  ،بَٟاء الكمٗت  ،مالخٓت ؾُالن
اللٗابًٓ......هغ ٖىض الُٟل اإلاهاب بايُغاب َُ ٠الخىخض مجمىٖت مً الايُغاباث اللٛىٍت مشل :
–الخإزغ اللٛىي
–البدت (ؤو بحهاص الهىث )
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–الخإجاة  :وطل ٪ل٣لت الغنُض اللٛىي .
وحؿخسضم ألازهاثُت الاعَٟىهُت مجمىٖت مً الُغ ١الٗالحُت مً احل الخس ٠ُٟمً خضة الايُغاب
وهظه الُغ ١هي:
الضل :٪وطل ٪بضل ٪اإلاىاَ ٤اإلادُُت بالٟم بهض ٝجضعٍب ألاًٖاء–جماعًٍ الخىٟـ
–جصخُذ الىُ٤
–جىمُت الغنُض اللٛىي والخضعب ٖلى اؾخٗما ٫ال٣ىاٖض اللٛىٍت  :وطل ٪بالخٗبحر ًٖ مجمىٖت مً
الهىع اإلاىحىصة في الخُاة الُىمُت للُٟل وٍ٩ىن طلٖ ٪بر زُىا ث مشال نىعة ٖاثلت
*ماما وبابا وؤزتي
*بابا حالـ
*بابا حالـ ً٣غا الجغٍضة
الخٗغٖ ٝلى ألاق٩ا ٫وألالىان وهظا ًخم بالخيؿُ ٤م٘ اإلاغبُاث.–حٗلُم الُٟل الجاهبُت ًمحن – ٌؿاع
–الخمىي٘ الؼماوي واإلا٩اوي ٞى -١جدذ
الغؾم والخٗبحر ٖىه....الخسهت الىفظُت  :Psychomotricitéالٗالج الىٟس ي الخغ٧ي ٌٗمل ٖلى مٗالجت الهٗىباث
واإلاك٨الث ،ؾىاء ٧ان ؾببها ًٖىٍا ؤو ٖهبُا ؤو هٟؿُاٖ ،بر ج٣ىُاث الاؾترزاء الًٗلي وجإهُل الخغ٦ت
والخٗبحر الجؿضي ؤو الٟجي ؤو مً زال ٫ألاوكُت التي ج٣ىم ٖلى ؤلاً٣إ واللٗب والخىاػن والخىاؾ ،٤وهى
اؾخسضام الخماعًٍ اإلاىحهت التي جس ٠ٟجىجغ الًٗالث ،ما ٌُٗض الخىاػن للًٗالث وخغٍت الخى٣ل.
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ومً ألاوكُت اإلاؿخسضمت صازل حمُٗت جىانل ألَٟا ٫الخىخض بغٍ٨ت  ،ؤوكُت الىعي الجؿضي
وألاوكُت البضهُت ،للخٟاّ ٖلى ٗٞالُت ألاحؼاء ٚحر اإلاهابت في الجؿم وبٖاصة ٖمل الجؼء اإلاهاب بلى
مؿخىاه ٢بل ؤلانابت ،و٦ظا ع ٘ٞالٟ٨اءة الىُُْٟت ألحهؼة الجؿم وجدؿحن ٖمل الجهاػ الضوعي
الخىٟس ي لخعجُل الكٟاء ، ،مما ٌؿهل حٛظًت ألاوسجت اإلاهابت وٍغ ٘ٞصعحت خغاعتها ،ألامغ الظي ٌؿاٖض
في الخسلو مً ألالم والخ٣لو ،وػٍاصة خُىٍت ألاوسجت اإلاهابت.و اؾخٗاصة الىْاث ٠ألاؾاؾُت للًٗى
اإلاهاب مشل اؾخٗاصة الكٗىع باإلخؿاؽ الٗهبي واؾخٗاصة الظا٦غة الخغُ٦ت.و جىُْ ٠ال٣ضعاث
الجؿضًت ،باإلياٞت بلى الخٗبحر ًٖ الىٟـ والخىانل م٘ آلازغًٍ ٖبر الجؿض.
ومً ؤحل جبحن الضوع الظي جلٗبه الجمُٗت في مجا ٫ايُغاب َُ ٠الخىخض اعجإًىا الُ٣ام
بم٣ابالث م٘ الٗاملحن بالجمُٗت مً ؤحل خهغ ما جد ٤٣مً ؤهضاٖ ٝامت وزانت جم حؿُحرها مىظ
وكإة الجمُٗت  ،و ٦ظا الى٢ىٖ ٝلى الاما ٫التي ًُمذ ألازهاثُىن اإلاىًىًٍ جدذ عاًت الجمُٗت
الىنى ٫بلحها مً زال ٫ج٩از ٠حهىصهم :
 الُ٣ام بٗضة ل٣اءاث الهض ٝمجها الخٟ٨ل باألَٟا ٫طوي الخىخض هظ٦غ مجها:
 ل٣اء م٘ ال٩اجب الٗام لىالًت باجىت ًىم  08ؤ٦خىبغٖ 2016ىىان الل٣اء" جمضعؽ ألاَٟا ٫طوي
الخىخض".
٣ٖ ض احخمإ بحن مضًغٍت اليكاٍ الاحخماعي و الخًامً م٘ ؤهالي ألاَٟا ٫طوي الخىخض ًىم
 20ؤ٦خىبغ 2016زام بكغح البرهامج اإلاؿُغ مً َغ ٝاإلاضًغٍت بكإن جمضعؽ ألاَٟا٫
اإلاهابحن بالخىخض م٘ َغٍ٣ت جهيُٟهم.
 جىُٓم حلؿت الٗمل لُىم  10هىٞمبر ٖ،2016ىىاجها " اإلا٣اعبت بحن مىهجُت الخٟ٨ل
بالخمضعؽ للُٟل اإلاهاب بالخىخض " ،بحن اإلاغ٦ؼ البُضاٚىجي الىٟس ي الخاب٘ إلاضًغٍت
اليكاٍ الاحخماعي ومهلخت الُب الىٟس ي لالَٟا ٫باإلااؾؿت الاؾدكٟاثُت لؤلمغاى
الٗ٣لُت الخابٗت إلاضًغٍت الصخت.
٣ٖ ض ٖضة حلؿاث ٖمل م٘ مضًغ اليكاٍ الاحخماعي لباجىت في صٌؿمبر  2016لبدث ؾبل
الخٟ٨ل بالٗضص ال٨بحر لؤلَٟا ٫اإلاهابحن بالخىخض.
 جىُٓم وكاٍ جغُٞهي لٟاثضة ألاَٟا ٫طوي الخىخض بم٨خبت اإلاُالٗت بدملت ً 01ىم 07
ُٟٞغي.2017
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٣ٖ ض ل٣اء م٘ مضًغٍت الصخت ًىم  21ماعؽ  2017لبدث ؾبل الخٟ٨ل ؤلا٧لُيُ٩ي
باألَٟا ٫طوي َُ ٠الخىخض.
٣ٖ ض ل٣اء بطاعي ٖلى مؿخىي بطاٖت باجىت الجهىٍت ًىم  13ماعؽ ٖ 2017ىىاهه م٘
اإلاجخم٘ اإلاضوي.
 جيكُِ ل٣اء بطاعي ًىم  02ؤٞغٍل 2017اإلاهاص ٝللُىم الٗالمي للخدؿِـ بكإن
الخىخض ٖلى مؿخىي بطاٖت باجىت الجهىٍت م٘ ممشلي مضًغٍت الخًامً و مضًغٍت
الصخت لىالًت باجىت.
 جىُٓم عخلت لٟاثضة ٖاثالث ألاَٟا ٫طوي بالخىخض  ،لخضً٣ت الدؿلُت اإلاباعُ٦ت
بجغمت باإلقترا ٥م٘ مضًغٍت الخًامً باجىت و هظا ًىم  04ؤٞغٍل 2017
 اإلاؿاهمت في ٗٞالُاث ًىم صعاس ي بُضاٚىجي ًىم  19ؤٞغٍل  2017مً جُٓم مضًغٍت
الخًامً و اليكاٍ ؤلاحخماعي م٘ حامٗت باجىت ج٩لل باجٟاُ٢ت حٗاون بحن الُغٞحن
لٟاثضة ألاَٟا ٫طوي الخىخض.
 جىُٓم ًىم صعاس ي بخاعٍش  22ؤٞغٍل  2019باإلاغ٦ؼ الجامعي س ي الخىاؽ بغٍ٨ت بٗىىان
وا ٘٢الخٟ٨ل بايُغاب َُ ٠الخىخض بمكاع٦ت ؤ٦ثر مً  14مخضزال مً ٖضة والًاث مجها
باجىت ،ؾُُ ، ٠البلُضة  ،اإلاؿُلت ...الخ باالياٞت الى :
 الٗمل ٖلى جس ٠ُٟخضة ايُغاب الخىخض ٖلى ألاؾغ التي جدخًً الُٟل الخىخضي ،اٖخماصا
ٖلى بضاٚىحُاث هاجخت حٗمل ٖلى جصخُذ الؿلى٧اث الُىمُت اإلاًُغبت لضي الُٟل
الخىخضي ،والٗمل ٖلى بٖضاص ًٞاءاث زانت جخماش ى وؾلى٧اث ؤَٟا ٫الخىخض ،واإلاؿاهمت في
الؿُاؾاث الٗمىمُت الخانت بة صماج ألاشخام في ويُٗت بٖا٢ت ،ومىاهًت ٧ل ؤق٩ا٫
الٗى ٠والخمُحز والخدغف الجيس ي يض ؤَٟا ٫الخىخض ،واإلاؿاهمت في بلىعة بؾتراجُجُت وَىُت
لٟاثضة اإلاؿتهضٞحن.
 الٗمل ٖلى جدؿِـ اإلاكغٕ والٟاٖل الؿُاس ي والغؤي الٗام الخ٣ىقي ججاه الُٟل الخىخضي،
وحصجُ٘ البدذ الٗلمي والضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بمؿبباث الخىخض وؤؾالُب الٗالج والغٖاًت
والخإمل ،وصٖم التربُت الصخُت وبط٧اء الىعي والخدؿِـ بىىُٖت الخىخض ،م٘ جصخُذ
اإلاٗلىماث واإلاٗخ٣ضاث اإلاٛلىَت ،والاهخمام باإلاكاعَ٘ اإلاضعة للضزل لٟاثضة الجمُٗت ،وزل٤
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وعقاث زانت بالخ٩ىًٍ اإلانهي لٟاثضة ؤَٟا ٫الخىخض ،والٗمل ٖلى ٖ٣ض قغا٧اث م٘ ماؾؿاث
الضولت.
 وحٗتزم الجمُٗت" ،جىُٓم ؤوكُت احخماُٖت وجىانلُت وجغبىٍت وٞىُت وجغٞحهُت وعٍايُت لٟاثضة
ألاَٟا ٫الخىخضًحن ،وجىُٓم ل٣اءاث جىانلُت لٟاثضة ألاَٟا ٫وآلاباء وألامهاث مً ؤحل
الخٗاون لخد ٤ُ٣ألاهضا ٝاإلاخىزاة ،وٖ٣ض هضواث في مجا ٫الخىخض ٖىض الُٟل جدذ بقغاٝ
ؤَباء وباخشحن ؤزهاثُحن وَىُحن وصولُحن ،وجىُٓم ل٣اءاث جىانلُت وبٖالمُت م٘ ٗٞالُاث
اإلاجخم٘ اإلاضوي ،وجىُٓم وعقاث ٖمل خى ٫الً٣اًا البُيُت والصخُت".
٦ ما ؾخٗمل الجمُٗت ،خؿب ما ؾُغجه في بغهامجهاٖ ،لى "جىُٓم ل٣اءاث وماجمغاث
ومىاْغاث وزغحاث صعاؾُت وعخالث ومسُماث جغٞحهُت ،في بَاع بغامج ومكاعَ٘ وؤوكُت
ز٣اُٞت وٞىُت ماَغة ،وٖ٣ض صوعاث ج٩ىٍيُت وزل ٤ؤهضًت مىيىٖاجُت لٟاثضة اإلاغبُحن واإلاغبُاث،
والخٗاون والخيؿُ ٤م٘ اإلاىٓماث اإلادلُت والجهىٍت والىَىُت والضولُت طاث الاهخمام اإلاكتر،٥
ٖبر قغا٧اث واجٟاُ٢اث ،وزل ٤وحٗؼٍؼ هٓام الخىانل الضازلي والخاعجي ًٖ َغٍ ٤اليكغاث
واإلاُىٍاث وٚحرها".
٦ ما و جغ٦ؼ حمُٗت جىانل ألَٟا ٫الخىخض ٖلى ع ٘ٞاإلاؿخىي اإلاٗغفي ألؾغ اإلاهابحن خى٫
الخىخض وُُٟ٦ت الخٗامل م٘ اإلاهاب ،وب٢امت حلؿاث خىاع زانت بإولُاء ؤمىع اإلاهابحن
وبٟئاث اإلاجخم٘ اإلاهخمت بايُغاب الخىخض ،وجىحُه ؤؾغ الخىخض إلاغا٦ؼ الخضماث اإلاسخلٟت
اإلاٗىُت بالخىخض .وحٗض حهىص الجمُٗت مً ػهىع ألامل إلاهابي ايُغاب َُ ٠الخىخض ،بؼٚذ
مازغا ٖلى ؤعى مضًىت بغٍ٨ت –باجىت -وناع لها وحىص ٞاٖل في مىاحهت ايُغاب َُ٠
الخىخض والٗمل ٖلى ٖالج وجإهُل اإلاهابحن ،ومؿاٖضتهم ٖلى الاهضماج ؤلاًجابي في اإلاجخم٘.
خاجمت :

في زخام هظه الىع٢ت البدشُت وؿخُُ٘ ال٣ى ٫ؤن للٗمل الجمٗىي في مضًىت بغب٨ت صوعا

هاما ووٗ٢ا مٗخبرا في الخٟ٨ل باألَٟا ٫اإلاهابحن بايُغاب َُ ٠الخىخض جٟ٨ال هٟؿُا و احخماُٖا و
َبُا ،بط ؤزبدذ الىخاثج اإلاد٣٣ت مً ٢بل الجمُٗت وَا٢مها جُىعا ملخىْا ٖلى ٧ل اإلاؿخىٍاث و
بضعحاث مخٟاوجت  ،و زانت ٖلى مؿخىي الخىانل الاحخماعي و الخىانل اللٛىي ،و ٦ظا ٖلى مؿخىي
الاؾخ٣اللُت و عٖاًت الظاث .
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 : ) 2005الخىخد الوفىلي ( ؤؾبابه  ،زهاثهه  ،حصخُهه ٖ ،الحه )  ، 1 ٍ ،ماؾؿت ٖالء الضًً لليكغ والخىػَ٘  ،صمك. ٤
 3ـ الخاج ٞ ،اًؼ (  : )2004البرامج الفسدًت في الخعلُم العالجي لألهفاٌ ذوي الاخخُاحاث الخاؿت  ،صوعة في الخٗغٍ ٠باألَٟا ٫طوي
.
صمك٤
،
التربىٍت
و
الىٟؿُت
للٗلىم
الؿىعٍت
الجمُٗت
الخانت،
الاخخُاحاث
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