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 :٘مكدم 

  كل ػػع « اؼبعيػػةر الػػسم يعػػم يجمل تف كبعػػ  دػػت امػػجمل مػػعل ت ػػعـ ا منػػجمل» ابلفئػػةت اػبة ػػ   ػػ  تعػػع اية ػػ  تم ؾبمنػػجمل مػػت ا منعػػةت ،  
،  ، فعةيوا  عيشوف يف جو مت الشعور ابػبيب  كاإلحبةط كةيت اليظرة ال عيب  ترل تف  سه الفئ  مت ا منجمل ال تمل  رججمل مت كرائهة

وف مشػػعم  مػػت اؼبشػػةكل االجمنةايػػ  اػب ػػَتة كتلزمهػػة مشػػةكل اجمنةايػػ  تىػػرل ؽبػػة ى ور ػػة امػػجمل ا منػػجمل كةلمعػػوؿ ككػػةيوا وبممػػ
كالػػعيب را   دػػعتت  ػػسه الفئػػ   ىػػس ح هػػة ال بيعػػ  يف الراة ػػ  كالموجيػػت  ت ػػور الفعػػر اإليعػػةيكمػػجمل ..  كاإلجػػراـ كالمشػػرد ك َت ػػة

 ةت البشر   اؼبع م  إذل قول ميمج  سةنبت يف انمي  اإليمةجكالمأ يل كلسلك ربولت  سه ال ول كاإلمعةيي
  إف اؼبهػػ  ديػػةص ة ذػػي  ذكل االحميةجػػةت اػبة ػػ  كذلػػك دػػهرع اؼب ػػةدرة فػػيه  حيػػا تف راة ػػ  الفئػػةت اػبة ػػ  كاال منػػةـ  ػػ  دل  عػػع

، دػل كت ػبم معيػةر ت ػعـ الػعكؿ ا ف   ، اليت ةةص ال عر تف  عويوا امجمل  ػسه اغبةلػ ف ط كإمبة حق مشركع ؽبسه الفئ  إيعةييةن  كاجبةن 
 . دبة ت عمت مت ىعمةت ؽب  كتوفَت العبل كالوسةئل اليت تعةاع   امجمل اإليمةج يف ا منجمل م ًتنن 

  إف ال نأيييػػ  كالرفة يػػ  االجمنةايػػ  يف تم ؾبمنػػجمل مػػت ا منعػػةت تػػرتبط تةػػع االرتبػػةط دبػػعل مػػة  وجهػػت ا منػػجمل مػػت راة ػػ  كا منػػةـ
، كإهبةد الربامج عبعمه  موا يُت قةدر ت امجمل ؾبة   اغبيةة دفةامي  كإهبةدي   شػعركف فيهػة م ػ  مػوا يُت ؽبػ  قينػمه   لمفئةت اػبة  

 كدكر   يف ديةص ؾبمنعه  ك سا ال  مأتجمل إال درس  سيةس  اجمنةاي  ةةمم  ترتعه امجمل تسس امني  مت فمعف  الراة   االجمنةاي .
  كتف مػػت دػػُت تمػػك الفئػػةت فئػػةت تمفػػرد  ـ امػػجمل تسػػةس تف ا منػػجمل  معػػوف مػػت فئػػةت ممعػػعدة ػػسا كمذػػ مم الفئػػةت اػبة ػػ    ػػو ،

 . ، كال  شمنل  سا اؼبذ مم امجمل تم كمنةت تشَت إذل سبب تمك اػبذو ي  خبذو ي  معيي 
  يعػق كمػ   ي عػ   "م ػة يبعػت اليظػر إذل الش ذػي كلعراس  الفئةت اػبة   الدع لية المعرؼ امجمل  بيع  الش ذي  اإليعةيي  حيا

اجمنػةا  يف تفةاػل د يػةم  معػمنر ك ػسه اسيعػةؽ الفرايػ   – يفعػ  – ا مػ  – إذل ؾبنواػ  مػت اسيعػةؽ الفرايػ  يعػق جعػن 
 . تي ع  إذل تيعةؽ ت غر فأ غر يف تيظي  د يةميع  ك محعد مت ىللت  ر    اإليعةف يف المعيف مجمل البيئ 

 

 مهْىات الػدصٔ٘ االىطاىٔ٘:
 .اخل .... العة ةت - البعاي  – اليحةف  – ال ذر – ال وؿ  : ٕـنـطـجـاليطل ال  (1
 .اخل .... المسكر - الم يل – المفعَت  -السكةص  : ٕـلـكــعـــاليطل ال  (2
 .اخل.... إثبةت السات  -االيمنةص – الم ع ر - اغبةج  لمحب  : ٕـطـــفـيـاليطل ال (3
 .اخل....  كسةئل الضبط االجمنةا  - الم ةليع – العةدات - ال ي   : اليطل االجتناعٕ (4

 

 ٘ٔالػدصٔ٘ االىطاى : 
  دػػعرجةت  ثػػَت  اوامػػل الوراثػػ  كاوامػػل البيئػػ كاإليعػػةف مػػت ىػػلؿ انميػػ  الميشػػئ  االجمنةايػػ  تينػػو ة ذػػيمت يف إ ػػةر المفةاػػل دػػُت

 . ممبة ي  كممبةدل 
 كاالتذةؿ دُت اعبيُت كاسـ مركرا دبرحم  اؼبيلد كالعوامل كذلك مت ىلؿ المفةال  ميس غبظ  اغبنليف الينو  كتبعت ة ذي  اإليعةف

ىػػلؿ انميػػ  الم بيػػجمل االجمنػػةا  يف اؼبراحػػل  تك سػػمبةن  اؼبرتب ػػ  ابؼبيػػةخ اسسػػرم يف اسػػم بةؿ اؼبولػػود يت اػبػػربات الػػيت يبػػر  ػػة إهبػػةابن 
ةػبةاهة مػت تػوتر اػت  ر ػق اسػمجةابت معييػ  العنر   اؼب ممف  كذلػك يف إ ػةر سػعيت إلةػبةع حةجةتػت كإزالػ  مػة  ًتتػب امػجمل  ر  ػ  إ

 .رب ق قعرا مت الموافق اؼبلئ 

 مفأٍه أضاضٔ٘ يف زتال زعآ٘ الفٝات ارتاص٘ احملاضسٗ األّىل :
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 : ّيف إطاز ما ضبل ميهً تْضٔح عدٗ ىكاط ٍٕ
 تف ة ذي  اإليعةف تيظي  د يةم   مأثر دعوامل ف ر   كمعمعب . (1
 -كالمجػػعد -ابلمعػعد   "تف حيػةه اإليعػةف سمعػمت ممذػػم  مػت انميػةت الموافػق حيػػا تيػت يف سػبيل إةػبةع احميةجةتػػت الػيت تمعػ (2

 . "  ععؿ مت سموكت تك دكافعت حبعب اؼبوقف السم  معرض لت لمهداد قعرتت امجمل إةبةع  سه االحميةجةت كاليعبي 
 ) تم  عوف د يةم  ( ليملصـ مجمل  بيع  اؼبوقف السم يبر دت.-تيت ك   عوف اإليعةف سواي  يبغ  تف  عوف تواف ت مرن (3
  .االجمنةاي  تك اؼبةد   تك اؼبهيي  تك مجمل يفعت د امجمل تف  معيف تعيفة سمينة كتف  مواصـ مجمل ديئمت رتبط الموافق د عره الفر  (4
 – يفعػي  – ا ميػ  – جعػني  – الش ذػي  تف الموافػق انميػ  مع ػعة إذل حػع كبػَت حيػا تمضػنت تفةاػل كتػوائ  دػُت جوايػب (5

 . اجمنةاي 
غَت احميةجةتت مجمل اعـ قعرة الفرد امجمل إةبةع كةف  احميةجةتت ، كل ذلػك تعرض اإليعةف لممغَت كالمغيَت دذف  معمنرة ككسلك ت (6

 .هبعل مت الموافق انمي  د يةميعي  كمعمنرة
 

 :٘ٔمهْىات الػدص 
 ايعمة وبةكؿ العمنةص تفعَت كيفي  ظهور الش ذي  كربع ع معون ة فإ    ي عنوف إذل قعنُت رئيعُت دشعل اةـ : 

، كتف ال فل حع ا الوالدة ال ة ذػي  لػت يف يظػر  ، كتيػت  يمةج لعنميةت المعم ش ذي     اذ  رل فر ق مت العمنةص تف ال -
 محم  امجمل تم  فل ت ينة كةف تف  عمعب ة ذيمت ات  ر ق المفةال مجمل اية ر ا منجمل كمت ىػلؿ انميػةت الموافػق الػيت 

 هبر هة.
 ػػو مػػة  شػػعل اسسػػةس الػػسم   ػػـو اميػػت ديػػةص ك   ػػرث دعػػو معػػونت ة ذػػيمت ال فػػلديينػػة  ػػرل فر ػػق  ىػػر مػػت العمنػػةص تف  -

 الش ذي  فينة دعع.
 

 

 الصفات الفطسٓ٘ األضاضٔ٘: (1
 ليػوع فيهػة الفرد مهكدا  ة كاليت  مشةدت صبيجمل تفراد ا ك   سب ل ؾبنوع ال عرات كاالسمععادات كالذفةت الع مي  كاعبعني  اليت  ولع

، كتمن ل دعػو تمػك الذػفةت كاؼبعػونت يف اسػمععاد الفػرد ال بيعػ  للسػمجةد  لمن ػَتات العاىميػ  كاػبةرجيػ  الػيت تعمنػع دػعكر ة 
اامنةدا كبَتا امجمل سلمت اعبهةز العذيب كتجههة اغبس لع ت، امػجمل معػمول ذكةئػت كامػجمل ظبةتػت اؼبهاجيػ  كدكافعػت كامػجمل قعرتػت امػجمل 

  .الموافق مجمل البيئ
 االجتاٍات ) العادات ( : (2
  كتؤثر اذبة ةت الفرد امجمل القمت اب ىر ت كنة ترتبط دبجنوا  مت العوامل البيئي  اسىرل . ك يمج اػت  ػسه االذبة ػةت يف  ػور ة

رة الػيت االهبةدي  ةعور الفرد ابال نئيةف كاغبب كااليمنةص مجمل كضوح مفهـو الػسات لع ػت. ك عػٍت ذلػك قػعرة الفػرد امػجمل ربع ػع الذػو 
 رل يفعت اميهة كمة  عم يجمل انمت تك مةال   ػعر اميػت ، كذلػك اامنػةدا امػجمل مػة  ذػمت مػت ؾبنػوع اي بةاػةت ا ىػر ت ايػت . كقػع 

 تؤدم الق  الفرد اب ىر ت يف حةل  اكبرافهة إذل اكبراؼ الش ذي  كاذبة هة يف معةر  َت اجمنةا  ) َت سوم(.
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 العْامل األخسٚ :  (3
 

 لدّافع:ا -أ
 تك اجمنةايػػت تك اقمذػػةد ت تك يفعػػيت تك  َت ػػة  فبػػة الةػػك فيػػت تف لعػػل إيعػػةف ت ػػعافة معييػػت  عػػعجمل إذل رب ي هػػة سػػواص كةيػػت ث ةفيػػت

فةغبةج  إذل اؼبعرف  تعفجمل الفرد إذل موا م  ال راصة كاال لع امجمل كل جع ع فينة يبيل إليت مت فركع العم  كاؼبعرف  مت تجل الموسجمل 
 . إت ة ة كترسيخ ح ةئ هة يف ذ يت يف فهنهة ك 

  ميهةتظبةص ممععدة كتحيةن مة  سكر العافجمل يف يظرايت الش ذي  ربت  :  
 .( ...  ، كاغبةفه ، كاغبةج  ، كالر ب  ، ك َت ة العافجمل)  -

  امجمل الفرد لم يػةـ  امجمل تف الش ص اؼبه   و تف صبيجمل  سه اؼبفة ي  كمة ةة هة تعٍت ةيئة كاحعا ك و كجود يوع مت الضغط العاىم
دعنل مة تك يشةط مة تك تداص سموؾ معُت إلرضةص ذلك الشػعور ، كقػع توجػع دعػو  ػسه الػعكافجمل يف  ػورة اضػو   فبػة  عػهل معػت 

، ديينػة تعػًتض  اكمشةفهة كممةدع  ت ور ة ات  ر ق مظة ر العموؾ اؼبذةحب ؽبة م ل اغبةج  إذل اؼبأكل كاؼبشػرب تك اليػـو كالراحػ 
  الذعةب يف ؾبةؿ دراس  العكافجمل االجمنةاي  تك الوجعايي  م ل اغبةج  إذل اغبب تك الذحب  تك الع ف تك المحذيلالبةحا دعو 

 عامل الطٔطسٗ: -ب
  الش ذػي  العػو   ك عػٍت ذلػك كجػود جهػةز لمميظػي   ك عٍت  سا العةمل تف سموؾ الفرد ليس اشوائية كإمبة ميظ  ك ةدؼ ، يف حةلػ

عةت اذبي  ت ـو دبهن  اسم ةرة كتيبيت الفرد تك ح ت امجمل العف كالموقػف اػت فبةرسػ  سػموؾ معػُت . العذيب  معوف مت مراكه كةب
 معؤكلي  المحع  يف تم يشةط دشرم كتيظينت سواص كةف حركية اضمية تك فعراي تك ايفعةلية. اساذةبكتموذل 

 :عامل التيعٔه -ت
 ل د ر  ػػت م م ػػت لمح يػػق ت عافػػت تك إةػػبةع حةجةتػػت، لػػسا كػػةف مػػت ؼبػػة كػػةف مػػت  ػػَت اؼبع ػػوؿ تف  ػػًتؾ اسمػػر لػػعكافجمل الفػػرد يف العنػػ

الضركرم كجود يوع مت الميظي  العاىم  لمعموؾ لضنةف العف ات رب يق الر بةت  َت االجمنةاي  امجمل سبيل اؼب ةؿ مجمل موا م  
،  ػسا  جمل ال ػوايُت كالػيظ   ػةالعنل امػجمل إرضػةص اغبةجػةت اسىػرل الػيت ال تمعػةرض مػجمل االذبة ػةت االجمنةايػ  كال سب ػل ىركجػة امػ

ابإلضةف  إذل تف لعةمل الميظي  كظيف  تىرل ال ت ل تنبي  ك   قيةمت ابلميعيق دُت اوامل الش ذي  كمعون ة اؼبمععدة حبيا تبػعك 
 . الذورة اإلصبةلي  لش ذي  الفرد يف ةعل مميةسق كمًتادط

 :ْ٘ٓستهات الػدصٔ٘ الط 
  ذي  العو   ك  ؾبنوا  مت احملعةت لمش دمورة عوف :- 

 

 .درج  م بول  مت ت ومي السات تم االسمبذةر (2 .ةعور كةؼ ابسمت (1
 اتذةؿ فعةؿ ابلواقجمل (4 .ت عاؼ كاقعيت يف اغبيةة (3
 .ال عرة امجمل المعم  مت اػبربة (6 .تعةمل كثبةت يف الش ذي  (5
  ال عرة امجمل إةبةع حةجةت اعبنةا  مجمل درجت مة مت المحرر مت اعبنةا  (8 .ايفعةليت مع ول  (7
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 ْ٘ٓمعآري لتنٔٔص الػدصٔ٘ الطْٓ٘ عً الػدصٔ٘ غري الط : 
  : املعٔاز اإلحصاٜٕ : أّاًل
 الػػيت ت ػػـو امػػجمل الموز ػػجمل ذم اغبػػع ت فيأىػػس  تمػػك ال ةاػػعة اإلحذػػةئي  اؼبعركفػػ  ابلموز ػػجمل االامػػعارل: إذل «  مفهػػـو العػػو  »  ك شػػَت

 .ة ايع اؼبيمذف خبط رتس  فإيية كبذل امجمل يذفُت ممعةفئُتحبيا لو قعني الموز جمل ةعل اؼبيحٌت اعبرس  رفةف مميةس ةف
  اؼبموسط العةـ  نوا  اػبذةئص كاسة ةص : إذل  « العواص» ك شَت. 
 ا ىر ت  الفرد ات سموؾاكبراؼ «  اللسو  »  ريف اؼبيحٌت كتعٍت الش ذي  : إذل «  اللسواص»  شَت  يف حُت 

 .العموؾ اؼبموسط العةـ لموز جمل اسة ةص تك السم  يحرؼ ات:  و «  اللسوم» كالش ص  -
  اؼبرتفػجمل تك العب ر ػ  كاالدمعػةر ك ػو مػة  م ػل الػسكةص اهبةديةن   ةدعةن مت اليةحي  االجمنةاي  قع أيىس دعضهة «  اللسو  »  اؼبظة رك سه

سػػمبيت كػػةسمراض اليفعػػي  تك اسىػػرل قػػع تعػػوف ذات  بيعيػػ  «  اللسػػو  »  ، يف حػػُت تف اؼبظػػة ر « اللسػػواص االهبػػةي» ػ  عػػرؼ دػػ
 . تك اػبم ي  الع مي  تك العموكي 

 : املعٔاز الكٔنٕ : ثاىًٔا
  اؼبيظور ال ين  اسىلق   عم عـ مفهػـو العػو    ، كمت « مفهـو الش ذي  العو   دبعهؿ ات اليظةـ ال ين » ربع ع  الذعبمت

 ااػػع العػػموؾ العػػةئع فيػػت ككيػػف  عػػوف سػػموكية م بػػوال ابليعػػب اسىلقيػػ  يف ا منػػجمل كقو  لو ػػف مػػعل اتفػػةؽ سػػموكية مػػجمل اؼبعػػة َت
 . سيفعية كلآلىر ت

  اؼبعػة َت ال ينيػ  كاسىلقيػ  يف ا منػجمل قػعرة الفػرد امػجمل تف  عػوف سػموكت ممعػ ة مػجمل: إذل «  مفهػـو الش ذػي  العػو   »ك شػَت . 
 ؼبعػػمك العػػمي  يف ا منػػجمل ك عمػػرب اسسػػموب االتفػػةق اؼبعػػةي الػػيت ربػػعد المذػػرؼ تك ا كال ػػعرة امػػجمل مواف ػػ  العػػموؾ لوسػػةليب تك

العػمي  لمحع ػع معػة َت العػموؾ لػعل الفػرد  م بوال لساتت سف اؼبنةرسةت العةم  ؼبعظػ  اليػةس يف ؾبمنػجمل مػت ا منعػةت  ػ  اسسػةس
 .دذفت اةمت

 : العاٍسٖ( (املعٔاز الراتٕ : ثالجًا
     ؼ اليظػر اػت اؼبعػة رة تك الموافػق المػس ت قػع  بػع هنة الشػ ص امػجمل تسػةس  عركهة الش ص ذاتت يف يفعػت فبذػر  كنةك و العو

الشػ ص  شػعر ابل مػق تك المعةسػ   ، فنػ لن  « دت الش ص ككيف  رل يف يفعت االتػهاف مة  شعر» اؼبعة َت العةد   فةحملك اؽبةـ  و 
  عع كف ة ؽبسا اؼبعيةر السايت  َت سوم. فةيت

 مفركضػ  امػجمل اإليعػةف حبعػ   بيعػ  العذػر إمبػة  ةت كالضغوط كالمػوترات مػت اػعمهة فهػ كامجمل ذلك فةؼبشعم  ليعت    الذراا
 .لمفرد مواجه   سه الضغوط كتيني   سه اؼب عرة امجمل اؼبواجه  دبة ال ىبل ابلموازف اليفع  م عرة اإليعةف امجمل: اؼبشعم     

 : املعٔاز اإلنلٔئهٕ : زابعًا
  فةلعػػو   تك الذػػح  تمحػػعاف امػػجمل  اؼبرضػػي اساػػراض  ص اؼبعػػة َت اإلكميييعيػػ  لمشػػ يصالعػػو   تك الذػػح  يف ضػػو  مفهػػـوقػػع  محػػعد

 .مظة ر اؼبرض ، تمة اللسو ت فمحعد دوجود تاراض اؼبرض تك االض راب تسةس  يةب اساراض كاػبمو مت
  تف كػل معيػةر  يػةقو   عػٍت الكمت العرض العةدق  مضم تععد اؼبعػة َت الػيت امػجمل تسةسػهة يبعػت ربع ػع الش ذػي  العػو   كإمبػة  ػسا

اؼبفةضػػم  دييهػػة كإمبػػة  عػػهم  ػػسا المعػػعد إذل تف مػػة وبػػعد سػػو   الش ذػػي  اوامػػل كممغػػَتات اع ػػعة  ال  عػػٍت، كنػػة  اسىػػر تك وبجبػػت
ممعاىمػػ  كلػػسلك فػػر   ربع ػػع  ػػسه اؼبعػػة َت كنحعػػةت ميفػػردة ، إال تف اؼبػػمنعت فيهػػة هبػػع ت ػػة ممعاىمػػ  فينػػة دييهػػة دػػل ك ذػػعب تف 

 مهة ات دعضهةيفذ
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   الشػػػ ص حعػػػت الذػػػح  اليفعػػػي   »تك دػػػُت « الش ذػػػي   ػػػَت العػػػو   »  ك« الش ذػػػي  العػػػو   » دػػػُت  تف االىػػػملؼدػػػل » 
 . اىملؼ يف العرج  كليس يف اليوع و يف ح ي مت « الش ص سيئ الذح  اليفعي  »  ك
  مت  سا تيت ال توجع  ورة اةمت لمش ذي  العو   .، كال  يبغ  تف  فه   مفهـو يعيب«  الش ذي  العو  »  عٍت ذلك ت ضة تف 
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 :٘ٔمفَْو اذتاجات االىطاى 

 حةجةتػػت اؼب ممفػػ  الفعػػيولوجي  كالعػػيعولوجي  كال  إف اسػػمنرار حيػػةة اإليعػػةف ت ػػـو يف جو ر ػػة امػػجمل اامنػػةد امػػجمل ديئمػػت يف إةػػبةع
 . عم يجمل تف  ينو مبوا سمينة دكف إةبةاهة

   كتعرؼ اغبةج  م ة : 
حةل  مت الي ص كاالفم ةر ت ًتف ديوع مت الموتر كالضيق ال  مبس تف  هكؿ مىت قضيت اغبةج  كزاؿ الي ص سواص كػةف  ػسا »  -

 . «  الي ص مةداي تك معيواين 
 

 : ّميهً اليعس للخاج٘ علٙ أىَا
 ةعور قول دضركرة إةبةع  سه الر ب . ذةحب  سه اغبةل   (2 االفم ةر إذل ة ص ضركرم تك الشعور ابغبرمةف.  (1

 معرف  اإليعةف ابلوسيم  العفيم  دب ةدم   سه اغبةج .  (3
 إبةبةع اغبةج   هكؿ الشعور ابل مق كالموتر .

4)  
  اغبةج  مهنة تةبعت فه  ال تهكؿ سبةمة.  (5

 

 :٘ٔتصئف اذتاجات اإلىطاى 
 ييف ا يت: يةؾ تك ر مت تذييف غبةجةت اإليعةف اسسةسي . كمت تنبهة المذ 
  : حاجات ىفطُٔ (1
 تشػنل اغبةجػ  إذل اسمػت كاغبةجػ  إذل الم بػل كاغبةجػ  إذل اليجػةح :  ك   كاف كةيت تذيف د رؽ ممععدة كلعت شب  اتفةؽ امػجمل ت ػة

 ). احملب  كاغبةج  إذل االيمنةص كاغبةج  إذل حر   المعبَت، اغبةج  إذل سم   ضةد   تك موجه  كاغبةج  إذل كالمحذيل
 : ات البْٔلْجٔ٘ أّ الصخٔ٘اذتاج (2
 البيولوجيػػ  تعنػػل يف تيةسػػق مػػت تجػػل تف  عػػمنر العػػةئت اغبػػ  يف كجػػوده فهػػو يف(  فعػػل كػػةئت قػػع زكده ع دبجنواػػ  مػػت اسجهػػهة 

 ) . حةج  إذل اسكل كالشرب كالميفس كاإلىراج
  : اذتاجات االقتصادٓ٘ (3
  مػػةدم  عػػم يجمل تف  شػػبجمل دػػت احميةجةتػػت اؼبمعػػعدة مػػت ممػػبس كمأكػػلمػػت اغبةجػػةت اسسةسػػي  لػػعل اإليعػػةف اغبةجػػ  إذل مػػورد كدىػػل 

 .اخل ك م مب ذلك انل  ؤد ت...كمععت
  :اذتاجات االجتناعٔ٘ (4
  كحةجػةت مػؤثرة امػجمل العػموؾ اإليعػةي كتػهداد تنبيمهػة كػعافجمل ؽبػسا (  كلعػوف اإليعػةف كػةئت اجمنػةا  فمػربز اغبةجػةت االجمنةايػ

 ت مت ت عقةص كر بمت يف القةت وبي هة الم ع ر.العموؾ كتمن ل يف كجوده دُت  ىر 
  .كنة سبمع اغبةجةت االجمنةاي  إذل ؿبةكل  كعب الفرد ؼبه ع مت اؼبعةي  االجمنةاي  مت ىلؿ اؼبركه الوظيف  السم وبذل اميت 
 
 

 مفأٍه أضاضٔ٘ يف زتال زعآ٘ الفٝات ارتاص٘ : الجاىٔ٘احملاضسٗ 
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 ّختتلف اذتاجات ّفكا لعدٗ معآري : 
 

  فنً حٔح ىطام اذتاج٘ أّ املتأثسًٓ بَا:
  : حةجةت ؾبمنعي  - حةجةت صبةاي  –ت فرد   حةجة »ت ع  إذل » . 
 

 : ّمً حٔح طبٔع٘ اذتاج٘
  حةجةت  َت مشبع  - حةجةت مشبع  جهئيةن  - حةجةت مشبع  سبةمةن  »: ت ع  إذل » . 
 

 ّمً حٔح أٍنٔ٘ اذتاج٘:
 حةجةت اثيو   - حةجةت تسةسي  »:  ت ع  إذل » . 

 

 ٘ٔمفَْو املػهالت االجتناع : 
  معوؽ تك ة ص ضةر كظيفية كديةئية كت ف حةئل تمةـ اةبةع االحميةجةت االيعةيي » االجمنةاي  امجمل ت ة  تعرؼ اؼبشعم» 

 

 : ّميهً تصئف العْامل املؤثسٗ يف املػهالت االجتناعٔ٘ ننا ٓلٕ
 ترججمل إذل الفرد ذاتت.  ل ذاتٔ٘:ـــــْامــع  (1
 ع  يف ظهور اؼبشعلت االجمنةاي .تمعب العوامل اسسر   العبب الرئي  ل أضسٓ٘:ـــــْامــع (2
 كترججمل إذل اعبنةاةت اليت  يمن  اليهة الفرد.  عْامل اجتناعٔ٘: (3
 كتمعمق ابغب  كا منجمل احملعكد السم  عة شت الفرد.  ل بٔٝٔ٘:ـــــْامــع (4
 كتمن ل يف تجواص كظركؼ ا منجمل العةـ السم  عيش الفرد فيت.  ْامل زتتنعٔ٘:ــع (5

 

 تذػػنينةت العراسػػ  تك البحػػا كوبػػعد ة يف تردعػػ  :  « كوؼبػػةف» عراسػػ  اؼبشػػعلت االجمنةايػػ    مػػق اميهػػة ك يػػةؾ اػػعة مػػعاىل ل
 تسةليب   :

 . « البحوث اؼبيعايي  - إجراص المجةرب - دراس  اغبةل  - اؼبعوح االجمنةاي  » -
 تال  يمظػػر حػػيت ربػػعث اؼبشػػعلت كلعػػ   مح ػػق دكر اػبعمػػ  االجمنةايػػ  يف مواجهػػ  اؼبشػػعلت االجمنةايػػ  فإيػػت امػػجمل اسىذػػةئ  

 . يف الوقة   مت تمك اؼبشعلت حيت  ذبم انمت تسةسةن  قبل حعكث اؼبشعلتفيمحرؾ لعلجهة كإمبة اميت تف  محرؾ 
 :مفَْو التهٔف 
 .قع  عم عـ مفهـو المعيف دبعٍت  بيع  تك ديولوج  ىة   كايت معمنع مت ام  البيولوجية 
 

تفةاػػل معػػمنر دػػُت الشػػ ص كديئمػػت، فةلشػػ ص لػػت حةجػػةت كلمبيئػػ  م ةلػػب، ككػػل ميهنػػة  فػػرض م ةلبػػت امػػجمل : المعيػػف  ػػو  -
 ا ىر.

اسحػػعاث اليفعػػي  الػػيت تعنػػل امػػجمل اسػػمبعةد حػػةالت المػػوتر كإاػػةدة الفػػرد إذل معػػمول معػػُت  ػػو : انميػػ  المعيػػف تشػػَت إذل  -
 . عيش فيهةاؼبعمول اؼبيةسب غبيةتت يف البيئ  اليت  
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 :مفَْو التْافل 
  الشعور اليعيب ابلرضة كاالةبةع اليةتج ات اغبموؿ اليةصب  لذرااةت الفرد يف ؿبةكلمت لمموفيق دُت ر بةتت  »:  عرؼ الموافق ابامبةره

 . « كظركفت احملي  
  َته  ػو ليعػمجيب ؼب ةلػب البيئػ  تك اليشةط السم  بسلػت العػةئت اغبػ  لمنوائنػ  دػُت م ةلبػت كم ةلػب ديئمػت سػواص دمغيػ: كالموافق  و

 دمغيَت البيئ  لمعمجيب ؼب ةلبت.
  كالفرد المساف  مبةدالف المأثَت كالمأثر كالمغيَت كالمغَت حبيػا قػع  عػم يجمل الفػرد كانمي  الموافق انمي  دُت  رفُت احمليط االجمنةا ، 

ؼب ةلبت تك تف  ععؿ مػت م ةلبػت كحةجةتػت لعػ   وافػق دييهػة  تف  غَت يف اؼبؤثرات االجمنةاي  اليت  معرض ؽبة لع  تذبم تةع ملئن 
 .كدُت  سه اؼبؤثرات

 :أىْاع التْافل 
  ممععدة لمموافق     رل اؼبهمنوف دعراس  الموافق تف  يةؾ تيوااةن: 
 : التْافل االجتناعٕ (1
  أ يف ا منػػجمل سػػواص مػػة   ػػرت امػػجمل لعػػل تغػػَت  يشػػ ك ػػو العلقػػةت اغبعػػيت دػػُت الفػػرد كالبيئػػ  تم تف الموافػػق االجمنػػةا   ػػو رد  بيعػػ

الفػرد لعػموكت كذلػك دبػة  اسفعةر كا راص كالعةدات كالر ب  يف المحػوؿ ايهػة ، تك اػت  ر ػق الم ػعـ المعيولػوج  تك اػت  ر ػق تغػَت
 . لئ  سموؾ ا منجمل اؼبمغَت

 :  التْافل البْٔلْجٕ (2
 فرد تم تيت انمي  تفةالت داىمي  معمنرة  ةؼبة  يػةؾ إدراؾ ك و مة  عٍت دت توافق الفرد الش ذ  ك و مشركط ابسمنرار حيةه ال

كفه  ل بيع  دكر الفرد يف  سه العنمي  فيعوف الفرد راضية ات يفعت  شعر د ينمت كحر مت ك عيش حيةة يفعػي  ىةليػ  مػت المػوترات 
 كالذرااةت دبة وب ق تواف ت البيولوج .

 : التْافل اليفطٕ (3
 كاالجمنةايػػ  الػػيت ىبػػمص  ػػة اإليعػػةف دكر سػػةئر  جمل درجػػت مػػت االسػػمغلؿ لامعةييػػةت البيئيػػ  ػػو العػػموؾ الػػسم وب ػػق لمفػػرد تقذػػ

إذل مواقػف معييػ    عٍت تف الفرد إبمعةيػت تف  ذػل إذل حةلػت تواف يػ  معػمنرة كذلػك الحمنػةؿ تعرضػت العةئيةت اغبي ، كلعت  سا ال
 ةالامػعاؿ يف انميػ  االةػبةع ايػع الفػرد م مودػ  حػىت  عػم يجمل تفضػعفهة. ف قع تواجهت يف حيةتت تعػوف  ػ  احملػعدة ل ػوة تواف ػت تك

 هعؼ إذل ىمق سػموؾ مموافػق سػواص  تيت توافق ايفعةرل دُت دكافعت كر بةتت ،فةلموافق اليفع  تمنيه ابلضبط السايت تم وب ق الموافق
 .كجه  تىرل تك دييت كدُت ديئمت مت دُت الفرد كدُت يفعت

 :عْاٜل التْافل 
 

 :ٜل التْافل يفّتتخدد عْا
 . كحةالت الًتمل كاؽبجر كال لؽ  العْاٜل االجتناعٔ٘:  (1
 . كةلعىل احملعكد كالب ةل   عْاٜل االقتصادٓ٘:ـال (2
  .كةإلاةقةت ميوااهة  دصٔ٘:ـػـْب الـٔـعـال (3
  .اع يفع االجمنةا  كمة   َته ذلك مت  ر  كمعةرض حةجةت الفرد الش ذي  مجمل مم مبةت كاقعت  ٕ:ـطـفـيــساع الـــالص (4
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 ميهة  يةؾ دعو الفركؽ دييهنة ك سا  عٍت تف يضجمل يف اامبةرن تيت ابلر   مت تعاىل مفهوم  الموافق كالمعيف إال تف : 
 

 التهٔف : التْافل :

تف الموافق انميػ  د يةميعيػ  معػمنرة تيشػأ مػت انميػ  المغػَت  (1
 كالبيئ  اؼبعمنر لعل مت الفرد

حػػع تم تف الفػػرد  ػػو تمػػة المعيػػف فهػػو انميػػ  مػػت جةيػػب كا (1
السم   ـو  ة مغَتا يف سموكت دبة  ملصـ مجمل اؼبواقف اعبع عة 

   .تك المغَت يف البيئ  تم ت ة انمي  اسمةتيعي 
تف الموافػػػػػق انميػػػػػ  تػػػػػم  يميجػػػػػ  ال يػػػػػةـ دم  ػػػػػيط م ذػػػػػود  (2

سػػػػػموؾ كاػػػػػةدات الفػػػػػرد تك   عػػػػػمهعؼ إحػػػػػعاث تعػػػػػع ل يف
 تك يف عػػػمهعؼ إحػػػعاث دعػػػو جوايػػػب المعػػػع ل يف البيئػػػ  

 كميهنة حعب اؼبوقف

تمػػة المعيػػف فيػػم  د ر  ػػ  تم ةئيػػ  دكف زب ػػيط م ذػػود حػػىت  (2
 . لئ  اؼبواقف اعبع عة

 

 :مفَْو املعام 
انػػػت   مػػػق اميػػػت لفػػػا سػػػوم يف اليػػػواح  اعبعػػػني  تك الع ميػػػ  تك االجمنةايػػػ  إذل العرجػػػ  الػػػيت   ػػػو كػػػل فػػػرد ىبممػػػف يعػػػبيةن  -

 إذل اسم عاـ تقذجمل مة تعنم دت قعراتت كموا بت.تعموجب انميةت المأ يل اػبة   حىت  ذل 
ك و الش ص السم  عةي مت قذور فعيولوج  سواص كةف كراثية تك معمعبة وبوؿ دكف قيةمت ابلعنل تك تف  موذل تموره ديفعت  -

 تك وبوؿ دكف اةبةع حةجةتت اسسةسي  دبة  ميةسب كاؼبرحم  العنر   اليت يبر  ة.
 :٘مفَْو االعاق 
 

  ارَّفت ميظنػ  الذػح  العةؼبيػ  اإلاةقػ  امػجمل ت ػة : " حةلػ  مػت ال ذػور تك اػبمػل يف ال ػعرات اعبعػع   تك الس ييػ  ترجػجمل إذل اوامػل
ت "   كراثي  تك ديئي  تعيق الفرد ات تعمُّ  دعو اسيش   اليت   ـو  ة الفرد العمي  اؼبشةدت يف العِّ

 ت ػة حةلػ  ربػع مػت م ػعرة الفػرد امػجمل ال يػةـ دوظيفػ  كاحػعة تك اك ػر مػت الوظػةئف الػيت تعمػرب العية ػر االسةسػي  غبيةتيػة  كجةص كسلك
 اليومي  مت قبيل العية   ابلسات تك فبةرس  العلقةت االجمنةاي  تك اليشة ةت االقمذةد  ، كذلك ضنت اغبعكد اليت تعمرب  بيعي .

  تك  نػيش تك ؿبعكد ػ  اؼبشػةرك  يف فعةليػػةت كتيشػ   كىػربات اغبيػةة االجمنةايػ  ايػع معػموم فبةثػػل كتعػرؼ اإلاةقػ  دعو ػة ف ػعاف
كات  ر ق االاةق  اليةذب  ات العجػه تم ػرر فرد ػ  الشػ ص موضػجمل ،  لمعةد ُت كذلك يميج  الع بةت ك اؼبوايجمل االجمنةاي  كالبيئي .
مػػػجمل يفعػػػت، سػػػواص تكػػػةف  ػػػسا االامنػػػةد يف اليةحيػػػ  اؼبةليػػػ  تـ البعييػػػ  تـ المأ يػػػل كتمحػػػعد درجػػػ  تواكمػػػت كاامنػػػةده امػػػجمل الغػػػَت تك ا

االجمنةاي  تـ االيفعةلي ، كتمعب اػبعمةت العةم  دكرا  ةمة ىلؿ  سه اؼبرحم  ؼبواجه  احميةجػةت الفػرد، حيػا ا ػة تعػوف ىةرجػ  
 ات ي ةؽ امعةييةتت.

 

 ف ع الذلحي  لمعنل تك ال عرة امجمل الععب تك ال عرة امجمل رب يق المعيف اؼبهٍت. -
 ف ع االحعةس اباليمنةص إذل اعبنةا  كف ع الشعور ابسمت اؼبمضنت يف اؼبشةرك  االهبةدي  يف حيةة اعبنةا  كاسسرة. -
 تك البعيي . ازدايد المواكل يف اليواح  اؼبةلي  تك االجمنةاي  تك االيفعةلي  -
 عمرب م َتا ابليعب  لمش ص اؼبعةؽ « العو  »المغَتات اليت ت رت امجمل الش ذي  فعل اكبراؼ ح ي   تك تذورم ات اليةحي   -

 حبيا يبمجمل اميت ال يةـ دبعو المعيف مت اليةحي  اليفعي . 
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   االجمنةايػػػ  دذػػػف  اةمػػػ  كمهيػػػ  اػبعمػػػ  دػػػعت  شػػػيجمل اسػػػم عامت يف ؾبػػػةؿ العمػػػـو  جع ػػػعان  مذػػػ محةن  عمػػػرب مذػػػ مم الفئػػػةت اػبة ػػػ
االجمنةاي  دذف  ىة   ليشنل ؾبنوا  مت اليةس ؽبة كز ة الععدم تبعة لم ةاعة االحذػةئي  اؼبعركفػ  ابلموز ػجمل االامػعارل الػيت ت ػـو 

ريف اؼبيحػٍت ك ػو ، كسب ل الفئةت اػبة ػ   ػ امجمل الموز جمل ذم اغبع ت السم أيىس فيت الموز جمل ةعل اؼبيحٍت اعبرس   رفةه مميةس ةف
 اكبراؼ سموؾ الفرد ات اؼبموسط العةـ لموز جمل اسة ةص تك العنةت تك العموؾ: ك و  الل سواصمة   مق اميت يف دعو اسحيةف 

  الػسكةص اؼبرتفػجمل تك العب ر ػ  ك ػو مػة  عػرؼ ابلفئػةت اػبة ػ  اؼبوجبػ  يف حػُت تف دعضػهة : م ػل  اهبةديػةن  ك سه اؼبظػة ر قػع  ىػس ةػعلن
 اؼبعةقُت دعيية اك يفعية اك اجمنةاية.ػػػ : عرؼ ابلفئةت اػبة   العمبي  ك ُ ،  ةدعة سمبيةن أيىس  

 

 ؾبنوا  اسفراد الػس ت ىبممفػوف انػت   مػق امػيه  لفػا اػةدم تك سػوم يف اليػواح  اعبعػني  تك الع ميػ  تك االجمنةايػ  تك » -
اليفعػػي  تك اؼبهاجيػػػ  إذل درجػػػ  تعػػموجب انميػػػةت المأ يػػػل اػبة ػػػ  حػػىت تذػػػل إذل اسػػػم عاـ تقذػػػجمل مػػة تعػػػنم دػػػت قػػػعرا   

 .  « كموا به 
  كالػيت تعػةي مػت قذػورا يف اليةحيػ  اعبعػني  تك الع ميػ  تك  «  ركه امجمل الفئةت اػبة    ػَت العػو   ف ػط »ك لحا تف  سا اؼبفهـو

 .كت   وبمةجوف إذل انمي    يل االجمنةاي  تك اليفعي 
تفػراد ا منػجمل دغػو اليظػر اػت تم فػركؽ فرد ػ  دعػبب العػت تك اعبػيس تك الػع ت  منيػه تفراد ػة خبذػةئص تك   ؾبنوا  مت » -

ظبةت معيي  إمة تف تعنل امجمل إاةق  مبو   كتفةامه  كتواف ه  مجمل تيفعه  كمجمل البيئػ  احملي ػ ، كإمػة تف تعنػل  ػسه اػبذػةئص  
 «ت ممنيهة يبعت االسمفةدة ميهة كتوجيههة حبيا تفيع   يف  سا الينو دعل جوايبتكإمعةن

  حيػػا قبػع العبػةقرة تك اؼبو ػودُت كت ػػحةب ال ػعرات اػبة ػ  كيف اليػػواح   « شػػَت إذل اليػواح  العػو    »ك لحػا تف  ػسا اؼبفهػـو
 .تك اػبم   السم  عوؽ مبو الش ذي  كت عمهة اؼبرضي  قبع كةف  تلواف الي ص تك اؼبرض تك االض راب الع م  تك اليفع 

 

 ؾبنوا  مت تفراد ا منجمل تي وم ة ذية   امجمل ظبةت كىذةئص ذبعمه  ىبممفوف انت   مق اميه  لفا اةدم تك سػوم » -
فئػةت ىة ػ     مػجمل تيفعػه  كمػجمل ا ىػر ت )، ك سه العنةت إمة اف تعنل كأكجت قذور امجمل إاةق  مبػو   كتفػةامه  كتػواف ه

 « ( فئةت ىة   اهبةدي  ) ( كإمة اف تعنل كإمعةنت فبمةزة يبعت اسم نةر ة كتوجيههة لمفيع يف الينو كالمفةال االهبةي سمبي 
 :٘تصئفات الفٝات ارتاص 

 : إزاص اؼبفة ي  العةد   لمفئةت اػبة   ظهرت تذييفةت ؽبة يسكر ميهة
 : ك ي عنوف إذل :تبعا لعَْز أّ عدو ظَْز العجص  : التصئف األّل

 

 فٝات ذّ عجص ظاٍس: -أ
 كاؼب عػػع ت كالذػػ  كمبمػػورم اس ػػراؼ كاؼبم مفػػُت ا ميػػة   عػػٍت ابلعجػػه الظػػة ر ت ػػحةب العة ػػةت البعييػػ  تك اعبعػػني  كػػةؼبعفوفُت

 كاؼبرضجمل الع ميُت.
 

 فٝات خاص٘ ذّ عجص غري ظاٍس: -ب
    ال تبعك كاضح  تك ظة رة كلعيهة سب ل ااةقةت ابليعب  ؽب  كنرضجمل ال مب كالفشل لعموم اسمراض اليت ت حةبك ..... 

 الفٝات ارتاص٘ مفَْو ّتصئفات احملاضسٗ الجالج٘ :
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 : فٝات خاص٘ ضْٓ٘ ّأخسٚ غري ضْٓ٘ :التصئف الجاىٕ
 

 :الفٝات ارتاص٘ غري الطْٓ٘ ّتيكطه إىل -أ
 .ك   اؼبعفوفُت كالذ  ابىملؼ درجة    :أصخاب عجص حطٕ  (1
 . الع وؿك   مرضجمل   :أصخاب عجص عكلٕ (2
  . تفةامه  مت ديئة   ك   الفئ  اليت تواجت درج  مت درجةت العجه يف  :أصخاب عجص اجتناعٕ (3
 . ك من موف يف فئ  اؼبيحرفُت العبةر ك   يهالص العجوف   :أصخاب عجص خلكٕ (4
 

 : الفٝات ارتاص٘ الطْٓ٘ -ب
 اف الراة   كالعية   اػبة  كسلك إذل لوف مت تلو  كتشنل العبةقرة كاؼبو ودوف حيا ت   وبمةجوف 

 

 كتي ع  إذل: : تبعا لطبب العجص :التصئف الجالح
 

 :فٝات خاص٘ ألضباب ّزاثٔ٘ اّ خلكٔ٘  -أ
  ك ػػ  الػػس ت  رجػػجمل اجػػه   إذل تسػػبةب كراثيػػ  تك ىم يػػ  اػػت  ر ػػق ايم ػػةؿ دعػػو اسمػػراض تك العة ػػةت مػػت ا ابص تك اسجػػعاد إذل

 . ًتة اغبنل اك فًتة الرضةا اسديةص تك ا ةد  اعبيُت تثيةص ف
 

 فٝات خاص٘ ألضباب مهتطب٘  -ب
 .ك   الس ت  رججمل اجه   سسبةب معمعب  تم دعع كالد   م ل حوادث ال ر ق اك العنل تك اال ةابت تك اعبركح اك اغبركب 

 

 : ّٓػنل:  التصئف السابع
 :فٝات تعاىٕ مً ىكص أّ اضطساب أّ مسض جطنٕ ّتتطنً (1

 (  ذكل العة ةت اعبعني  كاؼبشو ُت كاؼبعيُت)  عرة جعني  سم سبب مت اسسبةب ك يعرج ربت  سا فئةتكل مت  عوزه ق -
 .كل مت  عوزه قعرة حعي  ىة   كتشنل الذ  كالبع  كاؼبعفوفُت -

 فٝات تعاىٕ مً ىكص أّ اضطساب عكلٕ ّاىفعالٕ ّتػنل: (2
 .كيفعيةن  اؼبرضجمل ا ميةن  -

 فٝات تعاىٕ مً ىكص أّ اضطساب خلكٕ:  (3
 .اؼب ممف  كا رمُت كاسحعاث اؼبيحرفُت كاؼبشرد ت كتشنل معمٍت اؼب عرات كاػبنور كحةالت االض راابت اعبيعي  يف  ور ة -
 :

 إجيابٔ٘:)  فٝات خاص٘)  (1
 جمل ا منجمل اػبةرج  كابلمةرل ربمةج إذل يوع ىػةص مػت م كتمضنت اسفراد ذكل ال عرات اػبة   كاليت ؽبة دالل  معيي  يف  ر    المفةال

  .كاليفعي  اليت   ـو  ة اسىذةئ  سبييها ؽبة ات الفئةت العةد   الراة   االجمنةاي 
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 : ضلبٔ٘)  فٝات خاص٘)  (2
 :
 ٘ٔمً الياحٔ٘ ادتطن : 
 قعر   امجمل تداص اسدكار ال بيعي  الػيت يبةرسػهة الفػرد العػةدم  حركي  تك حعي  ربوؿ دكف كتمضنت اسفراد الس ت  ذةدوف إباةق  إمة

 : فبة  ؤثر امجمل قعر   يف المعيف مجمل ا منجمل، كميهة يف ا منجمل
 .اإلاةق   َت ظة ره م ل مرضجمل ال مب كالعر ةف قع تعوف اإلاةق  ظة رة م ل البًت كقع تعوف : مت اليةحي  اغبركي  -
 .كمت تم ممهة الذ  كالبع  كاؼبعفوفُت: حي  اعبعني مت الية -
 ٘ٔمً الياحٔ٘ اليفط: 
  كمت تم ممهة اؼبرضجمل اليفعيُت م ل االكمئةب اليفع. 
 ٘ٔمً الياحٔ٘ العكل: 
 كذ ييػػ  تمعمػػق ابل ػػػعرة امػػجمل الم يػػل كالمػػػسكر  تمحػػعد معةيػػت الفػػػرد دبػػعل مػػة   عمػػػت لمنحي ػػُت دػػت كلمنجمنػػػجمل مػػت  ةقػػةت ا ميػػػت

 .تعةي ي ذة يف تمك اليواح  كمت تم م  ذلك حةالت الضعف الع م  كاالقبةز ك سه الفئ  كاالسميمةج
  ٘ٔمً الياحٔ٘ االجتناعٔ٘ ّاألخالق : 
 ا ىػر ت تك اػبػركج اػت اؼبعػة َت كال ػي  االجمنةايػ  العػةئعة يف  ك   فئةت االكبراؼ االجمنةا  كالسم  عػٍت  ػعود  يف المعةمػل مػجمل

 .يهالص العجوف -اكبراؼ العبةر -اسحعاث اؼبيحرفُت  -اكبراؼ اس فةؿ :يف  فيت كمت تم ممهةكاليت تؤدم كظ ا منجمل
  كال دُّع مت ملحظ  تّف الفرد قع  عػةي مػت تك ػر مػت إاةقػ  مػت تمػك اإلاةقػةت ) ممعػعِّد اإلاةقػةت ( . كنػة تفَّ دعػو اإلاةقػةت قػع

 :فن لن  تذةحبهة يواح  قذوٍر تىرل
 ف ا ميػػػػػػةن مػػػػػػت يػػػػػػوٍع تك تك ػػػػػػر مػػػػػػت يػػػػػػواح  ال ذػػػػػػور يف العػػػػػػنجمل تك اغبركػػػػػػ  تك الم ة ػػػػػػب .. اخل ..قػػػػػػع  عػػػػػػةي اؼبم مِّػػػػػػ -

( ، حيا قع  عةي ابإلضةف  إذل اإلاةقػ  اغبركيػ  مػت  ػعوابٍت يف الُي ػق كالعػلـ تك  C . Pكم مهة حةالت الشمل اؼب   ) 
 قذور يف ال عرات الع مي  .

 الو:اليعسٗ لرّٖ االحتٔاجات ارتاص٘ قبل اإلض 
  فهػػ  كػػّ  مهنػػل كلػػيس لوجػػود   فةئػػعة تػػسكر،  يظػػرة احم ػػةر كازدراصكةيػػت يظػػرة اليػػةس يف العذػػر اعبػػة م  إذل اؼبرضػػجمل كاؼبعػػةقُت ،

كذكػر ال ػر يب يف تفعػَته تف العػرب كةيػت قبػل البع ػ  احملنع ػ  ،   ضةؼ إذل  سا اػبوؼ اؼبيمشر مت ـبةل   اؼبرضجمل ىوؼ العػعكل
  .، فبعضه  كةف  فعل ذلك ت سران مت اسانجمل كاسارج، كلرائح  اؼبر و كالتت سارتمجيب اسكل مت ت ل اسا

 كلعت  ل كةف العرب كحع   ت حةب  ػسه اليظػرة ال ةسػي  كبػو  تمك إذف كةيت يظرة اؼبعةؽ إذل ا منجمل كيظرة ا منجمل إذل اؼبعةؽ ،
العةدات، دل لعمه  تىف ك أة مت  َت   ف ػع كةيػت  ؟ مت الواجب تف يعًتؼ مف العرب دل  عويوا كحع   ت حةب  سه اؼبرضجمل

  .إسرب   ت ض  إباعاـ اسكالد الضعةؼ كاؼبشو ُت ا ب كالد  ، تك تركه   عةمةن لموحوش كال يور
 تف  هرع ال ػي  ، كليوضم ؽبة ال ر ق السم  يبغ  تف تمبعت، كاسم ةع الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص  جةص اإلسلـ ليذحم اؼبعةر اػبة ئ لمبشر   كمهة

، كسبعت اؼبرضػجمل يف ظػل المعػةلي  اإلسػلمي  العػنح  تف  يعنػوا  ػعكص البػةؿ  ، كتف   ممجمل كل مة  و فةسع كقبيم ال يب  يف اليفوس
اغبيػةة  ، ىة   دعع تف فمم الرسوؿ العرمي ملسو هيلع هللا ىلص البةب امجمل مذراايت تمةـ اؼبرضجمل لي موا مت ىللت امجمل اغبيةة كت ػل كراح  اليفس

، فعيعمة قّرر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص تف ال اعكل كال  ػفر كال  ةمػ ،  ػعـ الػركت اسكؿ الػسم كةيػت حيػةة اؼبعػوؽ تمشػعل  اميه  مت ىللت
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، ليس اؼبعوؽ كحعه دل اؼبرضجمل انومةن سف  ػسا اغبػع ا اليبػوم الشػر ف كػةف إ ػسانن لمنجمنػجمل دب ةل ػ  اؼبرضػجمل دكف ىػوؼ  اميت
 . كتععع يفوسه  لوال  سا اػبجل العاىم  اليةدجمل مت إحعةسه  ابلعجه. لمت الععك 

 ت كقػجمل اؼبػرض امػجمل كأييت رسوؿ ع ملسو هيلع هللا ىلص فيع ػيه  جراػةت مممةليػ  فيهػة الشػفةص مػت كػل كسةكسػه .   ػوؿ رسػوؿ ع ملسو هيلع هللا ىلص لي فػف مػ
  كّفر ع  ة سيئةتت كح ت ايت ذيودت كنة ربط الشجرة كرقهة  .اؼبذةب: ]مة مت ُمعم   ذيبت تذل، ةوك  فنة فوقت، إال

 سػجمل كػ  كتمععد اسحةد ا ال يب  اليت   وؽبة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كاليت تع   لمنر و اةم  ال    يف يفعػت، كسبحػو ايػت دكامػةت اغبػهف كاس
داـ اسمػػر كػػسلك فنػػة حةجػػ  اؼبػػر و كاؼبعػػةؽ إذف إذل   عػػم يجمل تف  ي ػػرط يف ا منػػجمل ك ػػيغنس فيػػت، فةلضػػعيف تمػػَت الركػػب، كمػػة

الم وقجمل ك و إف ىرج سيعوف تمَتان لمركب، كسيمذعر ال ةفم ، كيف  سه اسحةد ا  عـ لمػركت ال ػةي، كيعػٍت دػت ىػوؼ اؼبعػوؽ مػت 
  .ا منجمل
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 :٘مكدم 

   ػعمهة  كنعػةاعات إيعػةيي ـبممػف العذػور   عمي اسزؿ كلعيهػة كةيػت ت ػعـ يفكميػس قػ موجودة ميس دػعص اػبمي ػ االجمنةاي   الراة  
، كمػجمل ت ػعـ البشػر   كظهػور اسدايف العػنةك   دػعتت ت ػعـ  ػسه الراة ػ  يف  ػوره  اإليعةف سىيت اإليعةف دعافجمل الع ػف كالشػف  

 . اػبة  لمفئةت  ح ةن لمنبةدئ الع يي  ، كمجمل ت ور العذور اؼب ممف  ت بحت الراة    تيفيس
 : زعآ٘ الفٝات ارتاص٘ يف العصس اذتدٓح  
  مػت الم ػعـ الػسم تحرزتػت اإليعػةيي  يف العمػـو  ال رف المةسجمل اشر كدعا   ال رف العشر ت اسمفةدت حرك  الراة ػ  االجمنةايػ   ة  يف

 منةايػػ  ل رقهػػة كت بي ة ػػة يفىة ػػ  مػػت امػػ  الػػيفس دفركاػػت اؼب ممفػػ  كمػػت اػبعمػػ  االج البيولوجيػػ  كاالجمنةايػػ  كاليفعػػي  كدذػػف 
الفئػػةت كتدل ذلػػك كمػػت إذل ادمعػػةر كسػػةئل  ا ػػةالت اؼب ممفػػ  كاسػػمفةدت مػػت جهػػود اؼبهييػػُت كحبػػوثه  يف ةػػىت ؾبػػةالت راة ػػ  تمػػك

 . الج مشعل   كالم فيف مت  اثر ة جع عة تفضل ؼبعةاعة  ؤالص اسفراد امجمل
  تفهػ  اؼبشػعلت االجمنةايػ  الػيت  عةييهػة تفػراد الفئػةت اػبة ػ  كالػيت تعػوقه  اػت كنة كةف لمم ػعـ العمنػ  تثػره الواضػم يف تيعػَت

ؾبػػمنعه  كسػػةاع ذلػػك امػػجمل دراسػػ  تمػػك الفئػػةت كمشػػعل ة دراسػػ  امنيػػ   المنمػػجمل حبيػػةة اجمنةايػػ  نجحػػ  كتػػؤثر امػػيه  كامػػجمل
 ػورت  ػرؽ معػةاع   العػةئعة ت دغرض الوقوؼ امجمل تسبةب اؼبشعلت كالعنل امجمل الجهػة دشػعل تانػق ، كدػسلك موضواي 

 اؼبشػػعلت ، كقػػع تدل ذلػػك كمػػت إذل ضػػركرة تيظػػي  ـبممػػف تكجػػت اليشػػةط يف ؾبػػةالت كؿبةكلػػ  إهبػػةد الوسػػةئل اؼبيةسػػب  ؼب ةدمػػ   ػػسه
يػػػ  الذػػػحي  كالمعمينيػػػ  كالًتكوبيػػػ  كالعنم الراة ػػػ  ؼب ةدمػػػ  االحميةجػػػةت اؼبمها ػػػعة سفػػػراد ا منػػػجمل يف  ػػػور ـبممػػػف اػبػػػعمةت اللزمػػػ 

 اؼب ممف  اليت تبسؿ ربت إةراؼ اؽبيئةت اػبة   كالعةم  كتدل ذلك دعكره إذل ظهور كالمأمييي  كاالجمنةاي  كضركرة تيظي  اسيش  
 . الفئةت اػبة   مبعت الم ذص يف ت عمي ـبممف تلواف الراة   كيشأت الراة   اؼبيظن  لعل فئ  مت

 كلعػت ابلػر   مػت ذلػك فإييػة يلحػا اىػملؼ   ػل الراة ػ  االجمنةايػ  لمفئػةت اػبة ػ كدعت المعةكف اؼب نػر دػُت اؼبهػت اؼب ممفػ  يف ح
 كف ة لمفمعف  اليت تعميع إليهة يف ذلك مت حيا ت ة حق مت ح وقه  تك ؾبرد ت ة يظرة يف ت عمي الراة   لمفئةت اػبة   ا منعةت

كتكضػةاهة اغبضػةر   الػيت تػيععس امػجمل اذبة ػةت  يظنهػةا ف كتفضل كبو   كأييت ذلك يميج  الىملؼ تكضةع  ػسه ا منعػةت ك 
 . ا منجمل لراة    سه الفئةت

  اػت المػأثر ابليػواح  الساتيػ  كالمعةمػل دػُت  كادمعةد ة اتعنت ابليظرة العمني امجمل راة   الفئةت اػبة   يف تمك الفًتة ت ة  ك لحا
 . اؼبهت اؼب ممف  لراة   تمك الفئةت

 

 : الدافع الدٓين أّ الدافع األخالقٕ (1
 معػػةن كبػػَتا دػػُت الػػعكافجمل   ذػػعب فذػػمت اػػت الػػعافجمل الػػع ٍت .. كالػػعافجمل الػػع ٍت وبمػػل فةلػػعافجمل اسىلقػػ   مضػػنت حػػب اػبػػَت كالػػسم

الع ػػف كالرفػػق، كجػػةص اإلسػػلـ كسػػةكل دػػُت اعبنيػػجمل دذػػرؼ  اسىػػرل كذلػػك سف صبيػػجمل اسدايف الػػيت سػػةدت دػػُت اليػػةس ح ػػت امػػجمل
الراة ػػػ   تف تىػػػست دمعػػػةلي  الػػػع ت اػػػت  ر ػػػق تمػػػةكت العبػػػةدة كةؼبعػػػةجع كالعيػػػةئس لم ػػػـو خبػػػعمةت اليظػػػر اػػػت داين ػػػ  كدل تمبػػػا

كلعػػػت دػػػعكافجمل د ييػػػ  يت تػػػعرجت إذل قيػػػةـ  يت ايم مػػػت اؼبعػػػئولي  إذل اليشػػػةط اس مػػػ  االجمنةايػػػ  تيفيػػػسا لمعػػػةلي  الػػػع ت كمبةدئػػػت.
 المشر عةت اؼبيظن  لمع َت مت تلواف الراة  . اغبعومةت دعكر يف  سا ا ةؿ إب عار

 مدخل ارتدم٘ االجتناعٔ٘ مع الفٝات ارتاص٘ احملاضسٗ السابع٘ :
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 د ييػ   اؽبيئةت متاسكقةت كامجمل اىملؼ اسيظن  االجمنةاي  يف ا منعةت اؼب ممف  ت ـو  ة  كت بحت الراة   االجمنةاي  يف  سه
 حرك  الراة   االجمنةاي  كت ور ة دبة  مفق مجمل حةج  اؼبوا يُت. كت مي  كحعومي ، ككةف مبعا  سا الم ور  و الع ت كتثره يف دفجمل

 : الدافع العلنٕ ّاليَط٘ العلنٔ٘ (2
 لفئةت اػبة   يف تمك الفًتة مت كازد رت يف ال رف العشر ت ، كقع اسمفةدت حرك  راة   ا كاليت دعتت يف  ة   ال رف المةسجمل اشر

، كنة كةف لمم ػعـ العمنػ  تثػره الواضػم يف تيعػَت فهػ  اؼبشػعلت الػىت تعةييهػة  ػسه  الم عـ السم احرزتت االيعةيي  يف ـبممف العمـو
 . الفئةت كدسلك ت ورت  رؽ معةاع  

 : دّافع طبكٔ٘ أّ ىفعٔ٘ (3
  رض ال ضػةص امػجمل الشػركر يف ا منػجمل الػيت تعػوؽ ت عمػت اؼبػةدم كتعرقػل إيمةجػت دغػ اذبػةه اإليعػةف كبػو فعػل اػبػَت كالراة ػ  االجمنةايػ

امػجمل  حذػوؽبةيف تمر عة ىة ػ  دعػع  كلعيية قبع تف الراة   االجمنةاي  . تميت ال ىبمو إ لقة مت العافجمل اإليعةي يف حع ذاتت ك عد
كالػعافجمل ال ب ػ   ..ميفعػه  امػجمل تسػبةب زبمفهػ  اسكجػت حػىت   ضػوا االسم لؿ كةيت  عؼ إذل رفجمل معمول ال ب ػةت مػت صبيػجمل

 تسةسة يمج ات اػبوؼ مت ال ورة امجمل يظةـ اغبع  كمت يت جةصت الراة   االجمنةاي  سفراد الشعب كىة   الفئةت اػبة  .
 : الدافع املَين (4
 كاذبة ػػة   كبػػو االدمعػػةر كقػػع يػػمج اػػت كجػػود  وائػػف اؼبهييػػُت يف الراة ػػ  االجمنةايػػ  مػػت مػػردُت كتىذػػةئيُت يفعػػيُت كاجمنػػةايُت ،

اػبة ػػػ  ابلراة ػػػ   كقيػػػةمه  ابؼبشػػػركاةت رب ي ػػػة غبةجػػػةت ا منعػػػةت كحةجػػػ  تفراد ػػػة كظهػػػور اؼبشػػػركاةت كسبعػػػعه  دػػػركح اؼبهيػػػ 
كةفػػػ  تكجػػػت الراة ػػػ  االجمنةايػػػ  كمػػػت دييهػػػة ت ػػػعمي الراة ػػػ   االجمنةايػػػ  امػػػجمل ت ػػػعم  ػػػؤالص اؼبم ذذػػػُت مػػػت اؼبهييػػػُت اؼب ممفػػػُت يف

 ةاي  لسكم االحميةجةت اػبة   حيا دعتت ت عـ دذورة  ةدف  كتك ر تيظينة.االجمن
 :٘تعسٓف ارتدم٘ االجتناعٔ٘ يف زتال الفٝات ارتاص 
  لمنهيػػ  دكر يف العنػػل مػػجمل ك ػػَت مػػت الفئػػةت اػبة ػػ  يف مؤسعػػةت راػػة مه  ظهػػرت العع ػػع مػػت المعػػةر ف الػػيت توضػػم  تبمػػورميػػس تف

 :كمت  سه المعةر ف مة  م راة   الفئةت اػبة  ،  مة ي  اػبعم  االجمنةاي  يف ؾبةؿ
مت العنميةت الفيي  كاسيش   اؼب يي  اليت سبةرسهة اػبعم  االجمنةايػ  لمػعاي  الوجػود االجمنػةا  لمفئػةت اػبة ػ   ميظ يعق  -

سػم رار اؼبعيشػ  كرب يق اسػم لليمه  كتعػيفه  مػجمل ديئػمه  االجمنةايػ  مػت ىػلؿ اؼبعػةنب  يف انميػةت المأ يػل كالمشػغيل كاال
 فضل ات جهود ة يف اغبنة   مت تى ةر اغبوادث كاال ةابت اؼب ممف .

كنػػة تعػػرؼ م ػػة تمػػك اسيشػػ   اؼبهييػػ  ؼبعػػةاعة تفػػراد كتسػػر كصبةاػػةت كؾبمنعػػةت الفئػػةت اػبة ػػ   سػػواص مػػت نحيػػ  اإلاةقػػ   -
اليفعػػػي  ، تك اإلاةقػػػ  االجمنةايػػػ  ، لم و ػػػ  تك  اعبعػػػني  كالذػػػحي  ، تك اإلاةقػػػ  اغبعػػػي  ، تك اإلاةقػػػ  الع ميػػػ  ، تك اإلاةقػػػ 
 .اسمعةدة قعرا   لوداص االجمنةا ، كإهبةد تكضةع اجمنةاي  ؿب    ؽبسا اؽبعؼ

فبةرس  اػبعم  االجمنةاي  مجمل الفئةت اػبة   تمعوف مت الم بيق اؼبهٍت ل ي  اػبعم  االجمنةاي  ، كمبةدئهػة ، كتسػةليبهة الفييػ   -
 :  مت اس عاؼ المةلي ع تك تك ر ، مت تجل رب يق كاح

، تك   يػػل مهػػٍت ، تك ىػػعمةت  بيػػ   معػػةاعة الفئػػةت اػبة ػػ  لعػػ  وبذػػموا امػػجمل ىػػعمةت ممنوسػػ  م ػػل ت ػػعمي معػػةاعة مةليػػ  (1
 .ك رؼ تجههة تعو ضي  ك َت ذلك

 . اػبة   اإلرةةد كالعلج اليفع  كاالجمنةا  سم فرد تك تسرة تك صبةا  مت الفئةت (2
 . ةت الفئةت اػبة   إبمعاد   ابػبعمةت االجمنةاي  كربعييهةمعةاعة ؾبمنع (3
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معرف  ىة   دعل فئ  مػت الفئػةت اػبة ػ  فينػة  مذػل ابعبوايػب اعبعػني  كاؼبرضػي  كاغبعػي  كالع ميػ  كاليفعػي  كاالجمنةايػ  لعػل  (1

 . اإلاةق  كجوايب الينو يف كل مرحم  مت مراحل العنر لعل فئ  ىة  يوع مت تيواع 
 . معرف  ىة   دمأثَت البيئ  االجمنةاي  امجمل الش ص اؼبعةؽ كتفةامت مجمل البيئ  اليت  عيش فيهة (2
 

ةايػػ  الػػيت  معػػةكف فيهػػة اسىذػػةئ  االجمنػػةا  مػػجمل فر ػػق مػػت اؼبم ذذػػُت يف إحػػعل ؾبػػةالت اؼبنةرسػػ  اؼبهييػػ  لم عمػػ  االجمن -
لراة   الفئةت اػبة    ػعؼ معػةاع   امػجمل اةػبةع احميةجػة   كمواجهػ  مشػعل   الػيت تعًتضػه  دبػة  مم ذذ مؤسعةت 

   االجمنةاي . عا  الوجود االجمنةا  ؽب  كوب ق تعيفه  مجمل تيفعه  كتواف ه  مجمل ا ىر ت كايعمةجه  يف ديئمه
  :٘أٍداف ارتدم٘ االجتناعٔ٘ يف زتال الفٝات ارتاص 
  تجػػػل مواجهػػػ  ح ػػػوؽ اؼبػػػوا يُت  مػػػت(  كإيشػػػةئي  كالجيػػػ  كقةئيػػػ : ) االجمنةايػػػ  دذػػػف  اةمػػػ  امػػػجمل رب يػػػق ت ػػػعاؼ  الراة ػػػ تعنػػػل

 . لمحذوؿ امجمل اػبعمةت
 

اإليعػةف العػةدم ك ػ  يف ذات الوقػت امػيه    امػجمل العكلػ  ةػأ ة ةػأف اؼبػوا يُت العػةد ُت كنػة تف ؽبػ  كرامػ الفئةت اػبة   ؽبة حق  (1
 .كةف  الواجبةت العيةسي  كاالجمنةاي  كاؼبعيي 

فهػ  اؼبشػعم  كالجهػة دػل كالوقة ػ  ميهػة  تم اليظػر إذل مشػعل   يظػرة امنيػ  دبػة  عػةاع امػجمل – المفعػَت العمنػ  يف مشػعل   (2
 اليواح  العلجي  ف ط دل سبمع ت ضة إذل اليواح  الوقةئي .  بل كدسلك ال ت مذر تسةليب الراة   امجملمعم

 . قعرا ة إ  ةؼ تيةر العجه كذلك ابالكمشةؼ اؼببعر غبةالت اإلاةق  كمعةاع ة لمح يق تقذجمل (3
 ػة تك يف ا منػجمل اػبػةرج  ك رااػ  تف تعػوف    ينػوف توفَت الفرص اؼبيةسب  لمعمينه  سواص يف فذوؿ ىة      يف اؼبؤسعةت الػيت (4

 . كاسمععادات كل فئ  امجمل حعه تمك الفذوؿ ملئن  ل عرات
 . اإلاةقةت توفَت إمعةييةت العلج ال يب كالعلج ال بيع  كاليفع  كاالجمنةا  س حةب  سه (5

 توفَت فرص الموجيت كالمأ يل اؼبهٍت ؽبسه الفئةت دبة  ميةسب مجمل قعرا   البةقي . (6
 ىلؿ فًتة المأ يل تك فينة دععه. توفَت فرص الراة   االجمنةاي  لمنعةؽ كسسرتت لضنةف اسم رار حيةتت كذلك (7
يف ي ػةؽ اؼبؤسعػةت تك اؼبذػةيجمل تك يف ي ػةؽ  توفَت فرص المشغيل اؼبيةسب لمنعةؽ كمة  عممهمت ذلك مت توفَت اإلمعةييةت سواص (8

 . فرص العنل لمنعةقُتمعيي  مت  المشر جمل السم  يص امجمل زبذيص يعب 
 .اسسةليب اغبع    لراة مه   تشجيجمل إجراص البحوث العمني  لعراس  مشعلت اؼبعةقُت كذلك لممو ل إذل تيعب (9

 . لظركفه  توفَت فرص الًتك م اؽبةدؼ لمنعةقُت كمة  عممبعت مت توفَت اإلمعةييةت اؼبيةسب  (11
 . كموا به  كدرج  إاةقمه  وص اسمععادا  رب يق الفرص اؼبمعةفئ  لمنعةقُت يف الراة   كذلك يف ض (11
امجمل المفعَت الواقع  كاؼبعم بم  كقعرتػت امػجمل ربنػل   يئ  تفضل الظركؼ لميشئ  اؼبعةقُت تيشئ  اجمنةاي   ةغب  تمن ل يف ال عرة (12

  . كالع ةص اؼبعئولي  كقعرتت امجمل اسىس
يف ا منػجمل ك ػم  ذلػك مػت ىػلؿ اسػم عاـ كسػةئل  قه  كنػوا يُتترةيع اذبة ةت الرتم العةـ كبو معةمم  اؼبعػةقُت كحةجػة   كح ػو  (13

 . اإلالـ اؼب ممف 
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 . العرا  كالمعةمل يف ت عمي اػبعمةت (1
 . تيو ر الرتم العةـ دبشعل   كح ه  يف الم بل كاؼبعةاعة (2
 . امجمل ال بيب لمعلج قبل تف تعمفحل اغبةل  نبي  االكمشةؼ اؼببعر غبةالت اؼبعةقُت كسرا  العرضتيو ر الرتم العةـ م (3

 

 

 
 : ّٓته ذلو مً خالل ما ٓلٕ مطاعدٗ أفساد الفٝات ارتاص٘ علٙ التهٔف الطلٔه مع أىفطَه ّمع زتتنعَه (1

 . معةاع   امجمل اسمعةدة ث مه  ميفعه  مت ىلؿ تعو ع   امجمل المفةال اؼبمهف مجمل الغَت -
  الميةقضةت معةاع   امجمل إقةم  القةت إهبةدي  ديةصة يف ا منجمل كسموؾ سوم ىةرل مت -
 ي .معةاع   امجمل ربنل الشعائع كالذعةب كمواجهمهة كالم مص مت اؼبشةار العمب -
كابلمػػػةرل اإلحعػػػةس اؼبعػػػمنر ابلرضػػػة  معػػػةاع   امػػػجمل تف  ذػػػبحوا مػػػوا يُت  ػػػةغبُت مػػػت ىػػػلؿ زايدة قػػػعر   امػػػجمل اإليمػػػةج -

 .  كالععةدة
 : مطاعدٗ أفساد الفٝات ارتاص٘ علٙ شٓادٗ قدزتَه علٙ اإلىتاج ّٓته ذلو مً خالل ما ٓلٕ (2

 . العنل اؼبيةسب العاوة إذل إ عار المشر عةت كال وايُت اليت تعفل ؽب  فرص  -
مػجمل قػعرا   كإمعةييػة   كتينيػ  ال ػعرات  اؼبعةنب  يف توفَت اإلمعةييةت اؼب ممف  اليت تعػةاع امػجمل   ػيمه  مهييػة دبػة  ميةسػب -

ا الت كاؼبةكييػةت اؼبعػم عم   - اسجهػهة المعو ضػي  – اسمػواؿ – اؼبؤسعػةت ):  اإلمعةييةت اؼبةد   م ل .. اؼبمب ي  لع ه 
 . ( اميه  اػبرباص ال ةئنُت امجمل تعر به  كاإلةراؼ ( اإلمعةييةت البشر   ) ..   لمعنل اميهةتعر به يف

 كإاتح  الفرص ؽب  لم يةـ  سا العكر.  العنل امجمل تواي  تفراد ا منجمل ابحميةجةت  سه الفئ  كدعكر   يف تيني  ا منجمل -
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 ٘ٓالفٝات ارتاص٘: فلطف٘ ارتدم٘ االجتناعٔ٘ يف زتال زعا 

 كاؼب ذػود  . فمعف  العنػل مػجمل الفئػةت اػبة ػ  العنل مجمل الفئةت اػبة   امجمل إ ةر مت اغب ةئق اسسةسي  تشعل يف ؾبنواهة  عمنع
 سؤاؿ ؼبةذا  م  ابلعنل مجمل الفئةت اػبة   ؟  دموضيم  سه اغب ةئق  و اإلجةد  امجمل

  مجمل الفئةت اػبة   اليت تعوف يف ؾبنواهة فمعف  العنل اسسةسي اغب ةئق : 
ال  ؤدم إذل العجػه الشػةمل يف كػل قػعرا    اػبة   تعةي مت دعو العجه تك الي ص يف قعرا ة إال تف  سا الي ص الفئةتتف  -

دعو المعو و يف قعرات تىرل يبعت تف تظهر ايع الفرد ، كقع  مفوؽ فيهة  كإمعةيية   اؼبمب ي  ، دل امجمل الععس قع  وجع
  كبَت. إذل حع

 الموجيت كالمعر ب كالمأ يل كاؼبعةكي  امجمل اسم نةر  ديةص امجمل ذلك تؤمت اػبعم  االجمنةاي  إبمعةيي  معةاعة  سه الفئةت مت ىلؿ
تفػراد  كالعنل امجمل إاةدة تعيفهة االجمنةا  كاليفع  مجمل البيئ  اليت تعيش فيهة حبيػا  ذػبم مة تب جمل لع هة مت إمعةييةت كقعرات

 . االجمنةاي   ت ميمجُت يف ا منجمل كالعنل امجمل زايدة تدائه  لوظةئفه  سه الفئةت تاضةص قةدر 
  اؼبػػوا يُت ، كتف اإليعػػةف  ػػو اسسػػةس اسكؿ يف كػػل  االجمنةايػػ  دعرامػػ  اإليعػػةف، كنػػة تػػؤمت دببػػعت تعػةفؤ الفػػرص دػػُت اػبعمػػ تػؤمت

الفئةت اػبة    الفمعف  تعنل مت ىلؽبة مجمل تفرادكلسلك اي لقة مت  سه  – اسسةس يف تيني  ا منجمل انمي  إ لحي  كابلمةرل  و
كقعراتػت مع مػ  كؿبػعكدة فإيػت يبعػت معةكيمػت امػجمل االسػمفةدة  حيا تؤمت مف كل فرد مهنة كةيت ظركفت قةسيت كمهنة كةيت  ةقةتػت

 فبةرس  دكره يف تيني  ا منجمل كذلك مت ىلؿ إاتح  الفرص اؼبيةسب  لت.  مت قعراتت اؼبمب ي  يف
  ككاجبة   اإليعةيي  كالعيةسي  كاالجمنةايػ  حيػا  االجمنةاي  ميت هبب معةاعة تفراد الفئةت اػبة   ؼبعرف  ح وقه  ػبعم اتؤمت

 دبة وب ق ؽب  العع ع مت االةبةاةت.  سيعةاع   ذلك امجمل زايدة تدائه  االجمنةا 
  ك    ةق  قةدرة امػجمل الذػنود تمػةـ ضػغوط  رادةاإلكيفع  كاجمنةا  د بيعمت ف ر امجمل  ةق  يفعي      ديولوج اإليعةف كةئت ،

المحعم  اليشةط ر   ت ة سةكي  د بيعمهة ، كلعيهة تيشط ف ط دل كتبمغ ذركة يشة هة ايع مواقف ك    ةق  كةمي  ممحفهة اغبيةة
 . اغب ي   اسسةسي  كلسلك تعمنع اػبعم  االجمنةاي  يف انمهة مجمل الفئةت اػبة   امجمل  سه .. كاسدل
 :

 .  تف تفراد الفئةت اػبة   ايع   دعو ال عرات كاإلمعةييةت اليت يبعت اسم عامهة دعفةصة اةلي  (1
  . تف تفراد  سه الفئ  يبمعوف ف راي إرادة قو   (2
مجمل اسمغلؿ قعرا   كإمعػةن   كاالسػمفةدة ميهػة يف رب يػق ت ػعافه  تف دكر اػبعم  االجمنةاي  يف العنل مجمل  سه الفئةت  عمنع ا (3

 . معمنع ت امجمل كجود إرادة ال وة ايع  
 :٘مػهالت الفٝات ارتاص 
  كمػة  عةييػت مػت قذػور تك اجػه تك ؼبػة  لقيػت مػت  الفػرد يفعػت: فبعضػهة  رجػجمل إذل   عػةي ميهػة الفئػةت اػبة ػ  اليتتميوع اؼبشعلت

أييت  الػيت  عػةيوف ميهػة يميجػ  ؼبػة ت ػة   مػت اجػه تك اكبػراؼ كدعضػهة قػع الضػغوط االيفعةليػ  العاىميػ جػجمل إذل حرمةف ، كدعضهة  ر 
فيهة تك يميج  سكضػةع ا منػجمل كيظرتػت إلػيه  فبػة  اليت  عيشوف يميج  لمظركؼ االجمنةاي  العيئ  كالعلقةت االجمنةاي   َت العو  

ةمه  االهبةي فيت كنة تموقف امجمل يوع العجه كاالض راب السم  عةييت تفراد  سه الفئةت إسه مجمل ا منجمل ك  ف دكف تعيفه   عوؽ

 مدخل ارتدم٘ االجتناعٔ٘ مع الفٝات ارتاص٘ : ارتامط٘احملاضسٗ 
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. كتف  ػسه اؼبشػعلت تمغػػَت كتميػوع مػت فئػ  سىػػرل، دػل كمػت حةلػ  فرد ػػ  إذل حةلػ  تىػرل حعػػب  دػل كدرجػ  العجػه يف حػػع ذاتػت
 ظركؼ كم ومةت كل حةل . 

 كلػيس يف  يف العرجػ اىػملؼ فهػو   معػرض ؽبػة العػةد وف كتيػت إذا كػةف  يػةؾ اؼبشعلت مت يفس يوع اؼبشػعلت الػيت قػع كتف  سه
كال يبعت الػردط دػُت تيػواع معييػ  مػت اؼبشػعلت كتيػواع معييػ  مػت الفئػةت حبيػا  . حيا  مع  كجود ة دييه  ابلشعة كاغبعةاليوع 
ابلعػلج كالمأ يػل كالموجيػت العػمي   اغبػةالت  سه اؼبشعلت يميجػ  حمنيػ  ديػيه  ككقفػة امػيه  دكف سػوا   كتيػت إذا   تيػةكؿ تظل

 ثَت ة العيئ امػجمل اسفػراد كامػجمل ا منػجمل كتيػت دغػو اليظػر اػت يػوع الفئػ  كمػة  فإيت يبعت اغبع مت كجود  سه اؼبشعلت كاغبع مت
مػةئج كمهػة تك امػجمل ذلػك كتف  ػسه الي الفرد مت اجه كاض راب تك مرض تك ةػسكذ تك اكبػراؼ ، فػإف  يػةؾ يمػةئج قػع تًتتػب  عةييت

 . ظركفهة كم ومة ة دعضهة قع يموقجمل ظهور ة يف اغبةالت الفرد   حعب
 االجمنةايػػ  كدغػػو اليظػػر اػػت يػػوع  كدغػػو اليظػػر اػػت يػػوع الفئػػةت اؼب ممفػػ  سػػواص كةيػػت تمعمػػق ابليةحيػػ  اعبعػػني  تك اليفعػػي  تك

 : فإيت يبعت ت عي  اؼبشعلت إذلاؼبشعلت 
 تت تم مشعلت ذاتي . تمعمق دعلق  الفرد كذا مشعلت -
 مشعلت اجمنةاي .  مشعلت تمعمق دعلق  الفرد اب ىر ت تم -
 . مشعلت تمعمق ابلعفة   اإليمةجي  -

 : املػهالت الراتٔ٘ : أّاًل
  ق اعبعػني  كدعضػهة  مذػل ابؼبعػةنة اليفعػي  كػةل م يف تلواف مػت اسدل كاؼبعػةنة كاؼبشػ   دعضػهة  مذػل ابليةحيػ  اؼبشعلتتمن ل  سه

  . ا منجمل اعـ ال عرة امجمل الموافق ، سواص دييت كدُت يفعت تك دييت كدُت ا ىر ت تك دييت كدُت كالموتر كالشعور ابلعكيي  كالمعةس  تك
 ىة ػ   شػعر  ػة  ػةحبهة دػعرجةت ممفةكتػ   كسلك قع قبع اعـ الشعور ابسمت كاعـ الشعور ابلرضة ك ػسه كمهػة مشػةار كحػةالت

ا منػجمل  اؼب ممف  اليت وبذل اميهة يف ـبممف القةتت يف ؿبيط ا منػجمل ، كمػة وب  ػت لػت  ػسا كتبعة للسمجةابتتبعة لًتكيب ة ذيمت 
 . العاىمي  تك اػبةرجي  مت إةبةع غبةجةتت كمة  وفره لت مت راة   كاية   ، سواص يف ؿبيط حيةتت

  ةقمه  اليفعي  اليت كػةف مػت اؼبفػركض تف  ػم  االيمفػةع  ا متاليت تؤثر امجمل تفراد الفئةت اػبة   ذبعمه   بعدكف ك َت  اؼبشةارك سه 
  تىرل لذةغبه  كلذةحل ا منجمل.  ة كتوجيههة إذل يواح  يشةط

   فيػػت تف معػػةنة اسدل يف حػػع ذاتػػت سػػواص تكػػةف جعػػنية تك يفعػػية  عػػوف مشػػعم  تعػػمحق مػػت ا منػػجمل تك العكلػػ  الراة ػػ   الةػػككفبػػة
 كاال منةـ.

 : لعالقات االجتناعٔ٘مػهالت ا : ثاىًٔا
   ك َت مت اؼبشعلت تًتتب امجمل اغبةل  الػيت اميهػة  اب ىر ت تك العلقةت االجمنةاي  اؼب ممف  فإيية قبع تف  يةؾ العلق كمت نحي

 اليفع  كظركفه  االجمنةاي . تفراد الفئةت اػبة   كتبعة لمعو يه 
   ؽبػركب كالعػعكاف مةػعةلت اؼب ممفػ  ككػسلك العػمبي  كاالسػمع ةؼ اػت ا تك اليمةئج يبعػت تف تمن ػل يف مشػعلت اؼبشعلتك سه

داىل اسسػرة كىةرجهػة تك مػة  كت ضة تفعك العلقةت اسسر   تك اض راب القةت الفرد دبحي ت .اؼبرض تك العجه  ر ق موا م 
 . اػبة   ابلفرد يبعت تعنيمت دبشعلت سوص المعيف مجمل البيئ  االجمنةاي 

 : الهفآ٘ اإلىتاجٔ٘مػهالت  : ثالجًا
 ال عرة العمي  امجمل اإليمةج قبع تف صبيجمل تفراد الفئةت اػبة    َت اسسوايص معرضوف لضعف اإليمةج تك اعـ . 
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  الفرد اإليمةجي   ؤدم دعكره إذل مه ع مت اؼبشعلت يف ا منػجمل الػيت  ت    شعموف  ةقةت مع م  جهئية تك كمية ، كتع يل  ةق  مت
 . بَتة ؼبواجهمهة كالعنل امجمل حمهةك ربمةج إذل جهود

 ّ٘ظاٜف ارتدم٘ االجتناعٔ٘ يف زتال زعآ٘ الفٝات ارتاص: 
  المعةمػػل مػػجمل اسفػػراد تك تسػػر   كمعػػةاعة لم عمػػ  االجمنةايػػ  يف ؾبػػةؿ راة ػػ  ك  يػػل الفئػػةت اػبة ػػ   ػػ   إف الوظيفػػ  اسسةسػػي

  .مؤسعةت راة مه  ك  يمه  امجمل رب يق ت عافهة
  

 . ىعمػػػػػػػ  تفػػػػػػػػراد الفئػػػػػػػةت اػبة ػػػػػػػػ  كم ةدمػػػػػػػ  احميةجػػػػػػػػة   كإةػػػػػػػبةاهة د ر  ػػػػػػػػ  تفضػػػػػػػل كف ػػػػػػػػة ل بيعػػػػػػػػ  كػػػػػػػل فئػػػػػػػػ  -
 . المعرؼ امجمل  بيع  اؼبشعلت اؼبع عة لمفئةت اػبة   كمعةاع   امجمل مواجهمهة

 . كل فئ توفَت اػبعمةت اليت ربمةجهة الفئةت اػبة   مت ىلؿ العنل مجمل فر ق راة   ك  يل   -
  الميعيق دُت اػبعمةت اؼبموفرة لمفئةت اػبة   كفرص العنل اللزم  ؽب . -
 .الًتكيه امجمل معةاعة الفئةت اػبة   مت ىلؿ اسسرة كا منجمل -
كدكره مػجمل كػل يعػق مػت تمػك   معةمل اسىذةئ  االجمنةا  يف ؾبػةؿ راة ػ  الفئػةت اػبة ػ  مػجمل كةفػ  اسيعػةؽ ك محػعد انمػت -

 . رد ، اعبنةا  ،اليعق اسسرم ، اؼبيظن  تك ا منجملاسيعةؽ سواص الف
 ٘األدّاز املَئ٘ لألخصاٜٕ االجتناعٕ يف زتال زعآ٘ الفٝات ارتاص :  
 ٕٜالدّز الْقا :  

  العاوة لمجيب معببةت اإلاةق  الوراثي  ميهة كالبيئي  كتيو ر الرتم العةـ منبي  الفحص الشةمل قبل الهكاج لمجيب اإلاةق   -
    دضركرة راة   اسـ اغبةمل تثيةص اغبنل كدعع الوالدةالمواي -
 اال منةـ إبجراص البحوث كالعراسةت اؼبيعايي  ميوااهة اؼب ممف  يف ؾبةؿ اإلاةق  -
  العاوة إذل إاتح  فرص العنل لمنعةقُت حعب ظركفه  -
ؤسعػ  كرفػجمل معػمول اػبعمػ  اؼب عمػ  العةممُت يف ؾبةؿ راة   ك  يل اؼبعػةقُت لرفػجمل معػمول تدائهػ  لمح يػق ت ػعاؼ اؼب تعر ب -

 . لمنعةقُت
 ٕالعنل مجمل اؼبعةؽ كالعنل مجمل تسرتت : ك  ذع  ية:  الدّز العالج  : 

 :العنل مع املعام 
اسم بةؿ اؼبعةؽ كمعةاعتت يفعية امجمل ت بل اؼبؤسع  كالم فيف مت االض راابت اليفعي  كتشجيعت امجمل المعبػَت اػت مشػةاره  -

 العمبي  ذبةه اإلاةق 
ص البحا االجمنةا  لمنعةؽ كاال منةـ ابلمةر خ االجمنةا  لمحع ع اػب وات العلجي  كمع فر ق العنل اؼبهٍت ابلظػركؼ إجرا -

 االجمنةاي  كالبيئي  لم يي  حةلمت ككضجمل ى   ممعةمم  لممعةمل معت.
 .معةاعة اؼبعةؽ امجمل ت بل كاقعت كالموافق معت كتوضيم دكره يف ربنل معئوليةت العلج -
 الق  مهييت كذلك دموفَت اؼبيةخ اؼبيةسب لراة   ك  يل اؼبعةؽ كمعةاعتت امجمل المغمب امجمل الع بةت اليت تواجهت. إقةم   -
معػػػةاعة اؼبعػػػةؽ امػػػجمل تفهػػػ  إاةقمػػػت كتاثر ػػػة كتنبيػػػ  االسػػػمفةدة مػػػت ىػػػعمةت اؼبؤسعػػػ  كإاػػػعاده لم بػػػل ـبممػػػف االىمبػػػةرات  -

 اؼب مذُت .كالمجةكب مجمل 
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 . اؼبعةؽ العمبي  كبو يفعت كتسرتت كؾبمنعت العنل امجمل تعع ل اذبة ةت -
 تيني  قعرات اؼبعةؽ كإمعةييةتت ليعمعيع ث مت ديفعت كتيني  دافجمل المعم  كاليجةح. -
 معةاعة اؼبعةؽ امجمل اغبذوؿ امجمل العنل اؼبيةسب لظركفت كممةدعمت لضنةف قبةحت كاسم راره. -
 : العنل مع األضسٗ 
 . ةه اإلاةق  كاؼبعةؽ كت بمت كإحة مت ابغبب كاسمةفالم فيف مت اؼبشةار العمبي  لموالع ت ذب -
تيػػو ر الوالػػع ت ابإلاةقػػ  كتسػػبة ة ك ثَت ػػة امػػجمل ة ذػػي  اؼبعػػةؽ كمشػػعل ة كاحميةجػػةت اؼبعػػةؽ كالراة ػػ  اللزمػػ  مػػت قػػبمه   -

 . اغكتعمينه  كيفي  ت عمي الراة   دعكف مغةالة كإا ةؤه الفرص اللزم  لممعمي  كالمأ يل كةغل كقت الفر 
 . تعمي  اسسرة كيفي  االتذةؿ كاغبوار مجمل اؼبعةؽ ديفس تسمودت حىت ال  شعر ابلغرد  كااليعهاؿ -
 .تيو ر اسسرة دضركرة تيني  ال عرات كاغبواس اؼبمب ي  لمنعةؽ ىة   ايع إاةقمت دعت مبعر. -
 توجيت اسسرة لمنؤسعةت اب منجمل للسمفةدة مت اػبعمةت اؼبمةح  كمعةاع ة -
ر ػػ   ابص كتمهػةت اؼبعػػةقُت اباللم ػػةص كالمعبػَت اػػت مشػػةار   كىػربا   فبػػة  عػوف لػػت اسثػػر العبػَت يف ربنمهػػ  لمذػػعةب تػرؾ الف -

 . ك ه ع مت قعر نة امجمل راة   اؼبعةؽ
 . إاتح  الفر   لموالع ت ؼب ةدم  اؼب مذُت يف اؼبؤسع  كاالسمفعةر انة هبوؿ يف ىة رنبة ذبةه اؼبعةؽ كاإلاةق  -
  وازع الع ٍت لعل اسسرة فبة هبعمهة تك ر إيبةف كت بل لااةق  كمشعل ةتيني  ال  -
 . العاوة إل عار تشر عةت جع عة كتعع لت دبة وب ق ك وفر الراة   اؼبمعةمم  لمنعةقُت -

 
 ْٖالدّز التين :  

  اؼبعةنب  يف تعاي  كت و ر اػبعمةت اليت ت عـ يف مؤسعةت الراة   كالمأ يل -
 . ؼبعةؽ ك  يل اؼبعةكت كتمةكت العنلاال منةـ دبيئ  ا -
  االسمفةدة مت ىربات اؼبعةقُت يف ال يةـ دبهةـ جع عة تمفق مجمل ظركؼ إاةقمه  -
 . اسم نةر تكقةت الفراغ دبة  عود اميه  كامجمل ؾبمنعه  ابلفةئعة -
 . العنل امجمل رفجمل معمول تداص اؼبعةقُت دميني  قعرا   اؼبمب ي  -
 .يني  الوا  كال عرة امجمل اؼبشةرك  الفعمي تهك ع   ابؼبهةرات اللزم  كت -
 تشجيجمل اؼبعةقُت امجمل تعو ت صبةاةت كتبةدؿ اؼبعمومةت اليت تعة   يف المعةمل مجمل مشعل  . -
إاتح  الفر   لمنعةقُت ابؼبعةنب  يف ضبة   البيئ  يف مؤسعة   كؾبمنعه  احملم  دبػة  ينػ  مػت قػعرا   امػجمل مواجهػ  مشػعلت  -

 . علت ا منجمل ك ه ع مت ايمنةئه  لت مت ىلؿ صبةاةت العنل اعبنةا البيئ  كمواجه  مش
 العنل امجمل تيني  كتعر ب فر ق العنل اؼبهٍت ابسمنرار لم و ر ادائه  كفق االذبة ةت اغبع   . -
 ت و ر كتعع ل ال وايُت كالمشر عةت اػبة   ابؼبعةقُت كىة   ذات اإلاةق  اؼبمععدة. -
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 :٘مكدم 

  عجه اليت يبعت تف تذيب اإليعػةف سػواص يف مراحػل تعو يػت اسكذل تك تمػك الػيت يبعػت تف تيػمج تثيػةص انميػ  الػوالدة تك ال مظة رإف
، تم مػب مػت ا منعػةت الًتكيػه امػجمل جوايػب   يمػت حػىت ال  محػوؿ العجػه إذل إاةقػ  ربػوؿ  دعع ة تك يف مراحل مم عمػ  مػت العنػر

كمت تف  عمفيع مت مة تب جمل لت مت قعرات كإمعةييةت يف تداص كظيف  ميةسب  رب ق لت ذاتت  كسبيجمل اإليعةف مت تف  عيش حيةة  بيعي 
 كذبعمت إيعةنن قةدران امجمل الع ةص دعالن مت تف  عوف اةل  امجمل ا منجمل كقوة مع م  فيت.

 :مفَْو التأٍٔل 
 ةئممػت مػت المغمػب امػجمل ا اثر اليةصبػ  ك  ذع دت ؾبنوا  اعبهود اليت تبسؿ ىػلؿ مػعة ؿبػعدة كبػو  ػعؼ ؿبػعد لمنعػُت الشػ ص كا

، تك  ، تك جعػنةي العجه كاكمعةب كاسمعةدة دكره يف اغبيةة معمنعان امجمل يفعت كالو وؿ دت إذل تفضل معمول كظيفػ  ا مػ  ات
 ، تك اقمذةدم. اجمنةا ، تك يفع 

 نل اػبػعمةت اؼبميواػ  كةلمأ يػل ال ػيب، كالمأ يػل كنة يبعت اامبةر المأ يل ميت تمك اؼبرحم  مت العنمي  اؼبعمنرة كاؼبيع   كالػيت تشػ
الًتدوم، كالمأ يل البعي، كالمأ يل اليفع ، كالمأ يل االجمنةا ، كالموجيت كالمػعر ب اؼبهػٍت كالمعيػُت االيم ػةئ  د ذػع سبعػُت الفػرد 

 نعةؽ.مت  مُت معم بمت كاغبذوؿ امجمل العنل اؼبيةسب كاالحمفةظ دت، ككسلك   يل البيئ  كا منجمل لم
 املبادئ العام٘ يف تأٍٔل املعاقني: 

المأ يػػل انميػػ  فرد ػػ  تعػػٍت ابلشػػ ص اؼبعػػةؽ كتميػػةكؿ مشػػعم  اإلاةقػػ  كنػػة تميػػةكؿ مشػػعلتت اليفعػػي  كاالجمنةايػػ  كاعبعػػني  الػػيت  (1
 ترتبط إباةقمت.

  سػػواص فينػػة  معمػػق ابلمشػػ يص تك المأ يػػل انميػػ  ممعةممػػ  تمعةمػػل فيهػػة اػبػػعمةت اليفعػػي  كال بيػػ  كاالجمنةايػػ  كاؼبهييػػ  كالًتدو ػػ (2
 العلج تك المعر ب ك المشغيل.

 إف انمي  المأ يل هبب تف تبعت ميس اكمشةؼ اإلاةق  كالمح ق مت كجود ة ات الفرد. (3
تف  ىػػس انميػػةت   يػػل اؼبعػػةقُت دعػػُت االامبػػةر ميػػوؿ الفػػرد اؼبعػػوؽ كاذبة ػػةت قينػػت سػػواص يف ؾبػػةؿ الًتديػػ  اػبة ػػ  تك المػػعر ب تك  (4

 شغيل.الم
هبب تف تعمنع انمي    يل اؼبعةقُت دشعل ىةص امجمل ال عرات الع مي  كاعبعػني  اؼبمػوفرة ايػع اؼبعػوؽ كالمأكيػع امػجمل تينيػ   ػسه  (5

 ال عرات كاالسمفةدة ميهة إذل تقذجمل درج  فبعي .
 يةت   يل اؼبعةقُت.مةدامت انمي  المأ يل انمي  فرد   فإف ة ذي  اؼبعةؽ كظبةتت الش ذي  هبب تف تؤىس تسةسةن يف انم (6
هبب تف  م  انمي  المأ يل دمعيف اؼبعوؽ مجمل ذاتت مت نحي  كمجمل البيئ  احملي   دت مت نحي  اثيي ، حبيا تععجمل انمي  المأ يل إذل  (7

 رب يق ت بل الفرد لساتت كت بل ا منجمل لت.
 :الفسم بني التأٍٔل ّإعادٗ التأٍٔل 
  ـ المأ يل كمفهـو إاةدة المأ يل حيا ميهت العع ع مت اؼبراججمل العمني  دُت مفهو: 

الفػرد كاسػمععاداتت ايػعمة ال تعػوف  ػسه ال ػعرات قػع  قػعراتايػعمة يشػَت إذل اػبػعمةت اؼب مودػ  لم ػو ر : «  المأ يل » عٍت  -
 ظهرت ت لن، ك سا  ي بق امجمل اؼبعةقُت  غةر العت الس ت تعوف ااةقمه  ىم ي ، تك حذمت يف مرحم  مبعرة مت انر  .

 تأٍٔل الفٝات ارتاص٘ احملاضسٗ الطادض٘ :
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: إاةدة   يل فرد كةف قع تعرب تك تعم  مهي  مة كمةرس  سه اؼبهيػ  مػعة مػت الػهمت، يت حػعث  فمعٍت«  إاةدة المأ يل » تمة -
 تف ت يب دعة   كت بم معةقةن، كدل  عم جمل العودة إذل انمت تك مهيمت اس مي  دعبب إاةقمت اعبع عة.

  ابةرة ات جهع مشًتؾ دُت ؾبنوا  مػت االىمذة ػةت  ػعؼ توظيػف  «المأ يل » كمت ىلؿ مة ذكر سةد ةن يبعيية تف يعميمج مف
 كتعاي  قعرات  الفرد ليعوف قةدران امجمل المعيف مجمل إاةقمت كمجمل مم مبةت اغبيةة العةد   إذل تامجمل درج  مت االسم للي .

  عنمػوف معػةن لمح يػق اؽبػعؼ مػت اؼب مذػُت   ربمػةج إذل فر ػقمت قبل ة ص تك مهػٍت كاحػع دػل  مانمي  ال تؤد « المأ يل» ػ إذف ف
 :، ك سا هبعمية يؤكع امجمل مفهـو الفر ق يف انمي  المأ يل حيا  معوف  سا الفر ق مت  اؼبشهود

، كتىذػػةئ  الًتديػػ   ، كمرةػػع المأ يػػل ، كاسىذػػةئ  االجمنػػةا  ، كاسىذػػةئ  اليفعػػ  ال بيػػب: تىذػػةئيوف دائنػػوف ك ػػ   -
   . اػبة  

 ه االىمذة ةت مت اىمذة ةت حعب اغبةل  كاحميةجة ة مت تم ممهة كسلك  معوف الفر ق إضةف  إذل  س: 
،  ، تىذػػةئ  العػػلج الًتفيهػػ  ، تىذػػةئ  قيػػةس العػػنجمل ، تىذػػةئ  الي ػػق ، تىذػػةئ  اسجهػػهة المعو ضػػي  اؼبعػػةا الػػوظيف  -

،  ػسا  حعب حةج  الش ص، كت بةص اسمشةر وف  ، كفبرض  المأ يل ، كمعةاعة اؼبردي  ، الهائرة اسسر   كاالسمشةرم اؼبهٍت
 . ك يظر إذل تنبي  اضو   الش ص اؼبعةؽ تك كرل تمره كعضو تسةس  يف فر ق المأ يل

 :األضظ ّالكْاعد اليت تطتيد علَٔا عنلٔ٘ التأٍٔل 
  اسسس كال وااع المةلي انمي  المأ يل دكر ة فلدع ؽبة مت مرااةة  تؤدمحىت : 
 ـ امجمل تسس كقوااع انمي  كليس امجمل تسس إيعةيي  كاجمنةاي  ف ط.إف كل ى وة مت ى وات المأ يل هبب تف ت و  (1
 تعمنع كل ى وة تة ةص مؤ مُت كمم ذذُت. (2
 هبب تف ت ـو كل ى وة امجمل تسس كقوااع تش يذي  كتفعَتات دقي   ككاقعي  لمنعمومةت اؼبموفرة ات حةل  الفرد. (3
  يةؾ قةلب كاحع يبعيت ملئن  صبيجمل اغبةالت.إف انمي  المأ يل ابلعةمل هبب تف ت ـو امجمل تسس فرد  ، كليس تف  (4
  عنلٔ٘ التأٍٔل:أٍداف 
  اس عاؼ المةلي تمعوف انمي  المأ يل مت ؾبنوا  مت اؼبراحل اؼبممةدع  كاؼبيع   اليت هبب يف اليهة   تف رب ق: 
سم لؿ الوظيف  كاالجمنةا  اسمغلؿ كت و ر قعرات كإمعةييةت الفرد كتوظيفهة إذل تقذجمل درج  فبعي  لمو وؿ إذل درج  مت اال (1

 كاالقمذةدم.
معةاعة الفرد اؼبعػةؽ كتسػرتت امػجمل المعيػف مػجمل حةلػ  العجػه كمواجهػ  كةفػ  ا اثر اليفعػي  كاالجمنةايػ  كالوظيفيػ  كاؼبهييػ  اؼبًتتبػ   (2

 اميهة.
 مت.دمج الفرد اؼبعةؽ يف اغبيةة العةم  لمنجمنجمل كسبعييت مت تف  ؤدم دكران  ميةسب مجمل قعراتت كإمعةيي (3
 :العياصس املطاٍن٘ يف إجناح التأٍٔل 
  لع   عمنل ديجةح كفعةلي  مت توفر اية ر تردع    : لممأ يلالدع  
 . الش ص اؼبعةؽ يفعت (1
 . تسرة اؼبعةؽ (2
 . ا منجمل (3
 . فر ق المأ يل (4
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 تأٍٔل الفسد املعام:   :أّاًل
  يميػ ، كإف اىميػةر الػربنمج اؼبيةسػب  عمنػع دشػعل تسةسػ  ى   المأ يل الفرد   لمنعةؽ امػجمل ؾبػةالت ـبممفػ  مػت الػربامج المأ  تركه

 امجمل االحميةجةت المأ يمي  لمفرد اؼبعةؽ كامجمل قعراتت كإمعةييةتت كميولت كاسمععاداتت.
 

 ّميهً حتدٓد بسامج ّأىػط٘ التأٍٔل إىل:
 . المأ يل اليفع  (2 . المأ يل ال يب (1
 . المأ يل اؼبهٍت (4 . المأ يل االجمنةا  (3

 

 ٔل البٔٝ٘:تأٍ :ثاىًٔا
  امجمل الش ص اؼبعةؽ ف ط دل هبب تف سبمع لمشػنل البيئػ  الػيت  عػيش فيهػة الفػرد اؼبعػةؽ ت ضػةن إذا  هبب تال ت مذرى   المأ يل  إف

مة تردن تف كب ق ت عاؼ انمي  المأ يل اؼبمعم   دبواجه  اؼبشعلت اليت يبعت تف تيج  ات العجه ككسلك إذا مة تردن إاةدة دمػج 
 عةؽ يف ا منجمل.الش ص اؼب

   تػوفَت الظػركؼ البيئيػ  اؼبيةسػب  سػواص مػة  معمػق ميهػة ابلبيئػ  البشػر   تك البيئػ  اؼبةد ػ  كال بيعيػ  : » إف   يل ديئ  الفػرد اؼبعػةؽ  عػٍت
ت حةلػػ  كذلػك مػت تجػػل تػوفَت الظػركؼ البيئيػػ  اؼبلئنػ  ليجػةح انميػػ  المأ يػل كتمبيػ  االحميةجػػةت اػبة ػ  لمفػرد اؼبعػػةؽ كاليةصبػ  اػ

 .«  العجه اليت  عةي ميهة
  احملررة مت العوائق مت ت   االذبة ػةت المأ يميػ  اؼبعة ػرة كالػيت حظيػت اب منػةـ كبػَت سػواص امػجمل اؼبعػمول المشػر ع  تك  البيئ كتعمرب

 اؼبعمول الميفيسم يف العع ع مت دكؿ العةدل.
   ع دعضهنة البعو ككسلك ال   لف تنبي  ات   يل الفرد اؼبعةؽ  ال   لف تنبي  هبب تف تركه امجمل ايذر تإف انمي    يل البيئ

 : يفعت كنبة
 

 : س األّلـيصـالع

  ك من ل يف   يل اسسرة اليت  عيش يف ظمهة الفرد اؼبعةؽ سواص دمعع ل اذبة ةت تفراد ػة تك إبرةػةد   كت ػعمي
ب المعةمػل مػجمل الفػرد اؼبعػةؽ.  ىعمةت العا  اليفعػ  كاالجمنػةا  كاالقمذػةدم ؽبػ  تك دمػعر به  امػجمل تسػةلي

كنة ك شمنل  سا العيذػر ت ضػةن امػجمل تعػع ل كت ػو ر االذبة ػةت اإلهبةديػ  مػت قبػل تفػراد ا منػجمل لػهايدة ت بػل 
 الفرد اؼبعةؽ كميحت فرص االيعمةج كالعيش حبر   كاسم لؿ.

 : العيصس الجاىٕ

 ةت اسفػػراد اؼبعػػةقُت كاؼبمن مػػ  يف العػػعت ك من ػػل يف البيئػػ  ال بيعيػػ  ك  يميهػػة لمميةسػػب مػػجمل حةجػػةت كمم مبػػ
كاؼبوا ػػلت ك يئػػ  اؼببػػةي العةمػػ  كالمجةر ػػ  كاػبػػعمةت الًتكوبيػػ  كإجػػراص المعػػع لت اؼبلئنػػ  اميهػػة لمنعػػُت 
اسفراد اؼبعةقُت مت االسمفةدة ميهة دعكف ت   حواجه تك اوائق، كسلك اسمر فينػة  معمػق دوسػةئل اؼبوا ػلت 

  .لميعَت مهن  تي مه
 

 أىْاع التأٍٔل للنعاقني: 
   ىس انميةت المأ يل لمنعةؽ تلوانن كتمبة ةن ـبممف  حبعب تكجت اىملؼ تعيف اؼبعةؽ. ف ع وبمةج اؼبعةؽ إذل ىعمةت  بي  ليمنمػجمل 

 لمأ يػل اليفعػ (، تك قع وبمةج إذل المغمب امجمل اليمةئج اليفعي  اليت تذةحب العة ػ  )ا ( المأ يل ال يب مقذجمل قعرة دعيي  فبعي  )
 ، تك قع وبمةج إذل اػبعمةت االجمنةاي  ليأىس كضعةن م بوالن يف ا منجمل دكف مة تفرقت دييت كدُت العةد ُت )المأ يل االجمنةا (
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  :التأٍٔل الطيب 
 ابعبوايػػػب اؼبرضػػػي  سػػػواص اؼبعػػػبب  لمعجػػػه تك اعبوايػػػب اؼبرضػػػي  تحػػػع الػػػربامج كاسيشػػػ   اسسةسػػػي  لعنميػػػ  المأ يػػػل، ك ػػػو  هػػػم    ػػػو

 كالذحي  اليت يبعت تف تيشأ ات العجه.
 

 ّتَدف بسامج التأٍٔل الطيب إىل:
 . العنل امجمل الوقة   مت تعرار حذوؿ حةل  العجه ابسم عاـ كسةئل العشف كالفحوص ال بي  كاعبييي  (1
 . جراص انميةت المعىل اؼببعر لمحيمول  دكف تفةق  مشعم  العجهالعنل امجمل االكمشةؼ اؼببعر غبةالت العجه كإ (2
العنل امجمل ربعُت تك تعع ل ال عرات اعبعني  كالوظيفي  لمفرد دوسةئل العلج ال يب اللزم  سواص ابسػم عاـ الع ػةقَت كاسدك ػ   (3

 داص الوظيف .تك العنميةت اعبراحي  تك  َت ة مت اإلجراصات كذلك لمو وؿ دت إذل تقذجمل معمول مت اس
 

 ّضاٜل التأٍٔل الطيب:
 . العنميةت اعبراحي  (2 اسدك   كالع ةقَت ال بي . (1
 . اسجههة ال بي  المعو ضي  كالوسةئل اؼبعةاعة (4 . العلج ال بيع  (3
  اإلرةةد ال يب (5

 

 :ٕالتأٍٔل اليفط 
  العجػػػه إذل حةلػػػ  إاةقػػػ  تك يف ت بػػػل حةلػػػ  العجػػػه الظػػػركؼ اليفعػػػي  لمفػػػرد اؼبعػػػةؽ كتسػػػرتت دكران ابرزان كحيػػػواين يف ربو ػػػل حةلػػػ   تمعػػػب

 كالمعيف معهة كالعنل امجمل اإلفةدة مت تيش   كدرامج المأ يل اللزم .
  مت المسكَت مت تف ا اثر اليفعي  اليت تًتكهة حةل  العجه امجمل حيةة الفرد كامجمل حيةة تفراد تسرتت  ةلبػةن مػة تعػوف مػت العرجػ   كالدع

 هود كبَتة يف العنل لمم فيف مت اؼبشةار كالضغوط اليفعي  اليت يبعت تف تيشأ ات حةل  العجه.العني   اليت ربمةج إذل ج
   ػػسا اؼبوضػػوع يػػرل تف العع ػػع مػػت العراسػػةت امػػجمل اؼبعػػمول العػػةؼب  كاإلقمينػػ  كاحملمػػ  قػػع ا منػػت دعراسػػ  ا اثر  سنبيػػ كيظػػران 

 الفرد اؼبعةؽ يفعت تك امجمل تسرة الفرد اؼبعةؽ. كالضغوط اليفعي  اليةصب  ات حةل  العجه كاإلاةق  سواص امجمل
    الضغوط اليفعي  اليت  معرض ؽبة تفراد اسسرة    الشعور ابػبجل تك العكيي  تك السيب، إيعةر اإلاةق ، اغبنة ػ   مظة رإف مت ت

 ك  يف مظة ر ة.الهائعة تك رفو ال فل اؼبعةؽ كإىفةئت ات اسيظةر تك االيعهاؿ ات اغبيةة االجمنةاي  كاعـ اؼبشةر 
  حةل  العجه تك اإلاةق  تؤثر امجمل الفػرد اؼبعػةؽ يفعػت فهػ  تػؤثر امػجمل فهنػت كت ػع ره ليفعػت كإمعةييةتػت كذبعمػت  عػيش يف  فإفكسلك

 حةل  مت ال مق كالموتر كاػبوؼ مت اؼبعم بل، كنة قع تؤثر يف يظرتت لمحيةة كث مت اب ىر ت.
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 :ٕأٍداف بسامج التأٍٔل اليفط 
 

 داف مْجَ٘ حنْ الفسد املعام ّتػنل :أ( أٍ
معػػةاعة الفػػرد اؼبعػػةؽ امػػجمل رب يػػق تقذػػجمل درجػػ  مػػت الموافػػق الش ذػػ ، ذلػػك مػػت ىػػلؿ ت بمػػت لساتػػت كظركفػػت ككاقعػػت اعبع ػػع،  (1

كفهنػػت ػبذةئذػػت اليفعػػي  كمعرفػػ  إمعةنتػػت اؼبمب يػػ  كت ػػو ر اذبة ػػةت إهبةديػػ  اػػت ذاتػػت، كمعػػةاعتت امػػجمل مواجهػػ  مػػة  عًتضػػت مػػت 
 . قةت كالمغمب اميهةمعو 

معةاعة الفرد اؼبعوؽ امجمل رب يق تقذجمل مة يبعت مت الموافق االجمنةا  كاؼبهٍت، كذلك مت ىلؿ معةاعتت يف تعو ت القةت  (2
اجمنةايػػ  نجحػػ  مػػجمل ا ىػػر ت كاػبػػركج مػػت العهلػػ  االجمنةايػػ  كااليػػعمةج يف اغبيػػةة العةمػػ  لمنجمنػػجمل، ككػػسلك معػػةاعتت امػػجمل 

 . العمي  السم  ميةسب مجمل حةلمت كميولت كاسمععاداتتاالىميةر اؼبهٍت 
 . العنل امجمل تعع ل دعو العةدات العموكي  اػبة ئ  اليت قع تيشأ ات اإلاةق  (3

 

 ب( أٍداف مْجَ٘ حنْ أضسٗ الفسد املعام:
لػػػ  اإلاةقػػػ  معػػةاعة اسسػػػرة امػػجمل فهػػػ  كت ػػع ر كت بػػػل حةلػػ  اإلاةقػػػ  كذلػػك مػػػت ىػػلؿ تهك ػػػع ة ابؼبعمومػػةت الضػػػركر   اػػت حة (1

 كمم مبة ة كتعع ل اذبة ة ة كبو إاةق   فمهة.
 معةاعة اسسرة امجمل مواجه  الضغوط اليفعي  كاالجمنةاي  اليت يبعت تف تيشأ ات حةل  اإلاةق  كالم فيف مت  اثر ة. (2
 معةاعة اسسرة يف الو وؿ إذل قرار سمي  كاىميةر ؾبةؿ المأ يل اؼبيةسب ل فمه  اؼبعةؽ. (3
 سرة امجمل ديةص توقعةت إهبةدي  كموضواي  ات قعرات كإمعةييةت  فمهة اؼبعةؽ.معةاعة اس (4
 تعر ب اسسرة إرةةد ة امجمل تسةليب راة   كتعر ب ال فل اؼبعةؽ. (5

 

 :ّٕضاٜل ّأضالٔب التأٍٔل اليفط 
 اإلرةةد اليفع . (1
 اإلرةةد اسسرم. (2
 تعع ل العموؾ. (3
 الموجيت كاإلرةةد اؼبهٍت. (4
 العلج اليفع . (5
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  :ٕالتأٍٔل االجتناع 
 .إف دمج الفرد اؼبعةؽ يف اغبيةة العةم  لمنجمنجمل  و تحع ت عاؼ المأ يل اسسةسي  دل  و اؽبعؼ اليهةئ  لعنمي  المأ يل 
 كإف دمج اؼبعةؽ يف ا منجمل  م مب إاعاده إاعادان جيعان لممعيف مجمل مم مبةت اغبيةة العةم  كاالسمجةد  لمنعػة َت كال ػي  االجمنةايػ  

كالعةدات كالم ةليع اؼبمعةرؼ اميهة يف ا منجمل كديةص القةت اجمنةاي  نجح  مجمل اسفراد كاعبنةاةت إضةف  إذل إاػعاده للسػم لؿ 
 اؼبعيش  كاالجمنةا  كاسسرم.

 مبػػةت اغبيػػةة مػػت  يػػة يعػػم يجمل ال ػػوؿ مف المأ يػػل االجمنػػةا   عػػٍت إاػػعاد الفػػرد اؼبعػػةؽ لممعيػػف كالمفةاػػل اإلهبػػةي مػػجمل ا منػػجمل كمم 
 العةم  مت ىلؿ ؾبنوا  مت الربامج كاسيش   االجمنةاي  كبو الفرد اؼبعةؽ ككبو تسرتت كالبيئ  االجمنةاي  اليت  عيش فيهة.

 

 :هعؼ المأ يل االجمنةا  لمنعةقُت إذل  
 ت و ر مهةرات العموؾ االجمنةا  المعيف  ايع الفرد اؼبعةؽ. (1
تعع ل اذبة ةت اسسرة كبو  فمهة اؼبعةؽ كتوفَت اؼبعةاعات ككسةئل العا  اؼبيةسب  ؽبة لمعوف قةدرة امجمل  مُت ظركؼ  العنل امجمل (2

 الميشئ  االجمنةاي  اؼبيةسب  لت.
ةت تػػوفَت الظػػركؼ الوظيفيػػ  لمنعػػُت اؼبعػػةؽ مػػت فبةرسػػ  حيةتػػت كااليػػعمةج يف اغبيػػةة العةمػػ  كتعػػو ت تسػػرة كتمبيػػ  احميةجةتػػت كاحميةجػػ (3

 تفراد تسرتت.
العنػػل امػػجمل تػػوفَت الظػػركؼ البيئيػػ  اؼبيةسػػب  لػػعمج اؼبعػػةؽ يف ا منػػجمل احملمػػ  كذلػػك مػػت ىػػلؿ العنػػل امػػجمل تعػػع ل اذبة ػػةت اسفػػراد  (4

 كردكد فعمهة ذبةه اإلاةق .
لمشػر عةت كال ػوايُت العنل امجمل توفَت اػبعمةت االجمنةاي  اللزم  لممبي  االحميةجػةت اػبة ػ  لوفػراد اؼبعػةقُت كاغبػا امػجمل سػت ا (5

 اللزم  لمأمُت ح وقه .
تػػػوفَت الظػػػركؼ اؼبيةسػػػب  لمعػػػهيل مشػػػةرك  اؼبعػػػةقُت يف اسيشػػػ   كالػػػربامج الػػػيت  وفر ػػػة ا منػػػجمل سفػػػراده سػػػواص كةيػػػت  ػػػسه الػػػربامج  (6

 كاسيش   تعميني  تـ اجمنةاي  تـ ث ةفي  تـ تركوبي .
 اؼبعةقُت تك صبعيةت ت ةرل اؼبعةقُت االجمنةاي  كاؼبهيي . دا  كتشجيجمل العنل االجمنةا  الم وا  ك سيس صبعيةت (7
 

     إف تسػػةليب الراة ػػ  كالمأ يػػل االجمنػػةا  لمنعػػةقُت زبممػػف حعػػب يػػوع كدرجػػ  اإلاةقػػ  كحعػػب الظػػركؼ االجمنةايػػ  كاالقمذػػةد
 : لمفرد اؼبعةؽ كتسرتت. كيبعت ربع ع اسسةليب المةلي 

 

آ٘ أضلْب السع (1
 امليصلٔ٘:

  ك ركه امجمل الوقوؼ امػجمل الظػركؼ اسسػر   الػيت  عػيش يف ظمهػة الفػرد اؼبعػةؽ كمعػةاعة تسػرة اؼبعػةؽ يف
اغبذوؿ امجمل اػبعمةت اؼبموفرة يف ا منػجمل كإحػعاث المغيػَتات اؼب مودػ  سػواص يف اذبة ػةت تفػراد سسػرة 

  ةؽ.تك يف تعييف البيئ  الععيي  لوسرة لمف  ابحميةجةت الفرد اؼبع
أضلْب السعآ٘   (2

 اليَازٓ٘:
    تم  مػػُت مؤسعػػةت الراة ػػ  اليهةر ػػ  ػبعمػػ  اسفػػراد اؼبعػػةقُت كذلػػك ربةةػػيةن لعػػهؽب  اػػت ديئػػة   ال بيعيػػ

 كاىمهاؿ معة المأ يل.

 تأٍٔل الفٝات ارتاص٘ تابع : الطابع٘احملاضسٗ 
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أضلْب السعآ٘  (3
 اإلْٓأٜ٘:

 ت ك ػػسا اسسػػموب  عػػم عـ ف ػػط مػػجمل اغبػػةالت الػػيت تم مػػب  ػػسا اليػػوع مػػت الراة ػػ  كحػػةالت اإلاةقػػة
 الشع عة كاؼبمععدة كاغبةالت اليت تعجه اسسرة ات  مُت معممهمةت الراة   اللزم  لمفرد اؼبعةؽ.

أضلْب السعآ٘  (4
 الالحك٘:

  ك عػػم عـ دعػػع إسبػػةـ انميػػ  المأ يػػل كإدمػػةج اؼبعػػةؽ يف تسػػرتت تك يف ا منػػجمل تك تشػػغيمت لممأكػػع مػػت اػػعـ
 كالراة   اللح   هبب تف  عؼ إذل:هت. تعرضت لمنشةكل كمواجه  ت    عوابت يبعت تف تواج

مواجهػػ   ػػعوابت المعيػػف مػػجمل البيئػػ  كمػػجمل العنػػل ىة ػػ  يف اؼبراحػػل اؼببعػػرة لعػػودة اؼبعػػةؽ إذل اغبيػػةة  -
 ال بيعي  دعع انميةت العلج كالمأ يل.

ةد   توفَت فرص اسمنرار كاسم رار اؼبعةؽ يف المعمي  تك يف العنل كتسليل كةف  اؼبعوقةت اإلدار   تك اؼب -
 تك االجمنةاي  اليت تؤثر سمبةن امجمل اسمنرار اؼبعةؽ يف دراسمت تك يف انمت.

معػػةاعة اؼبعػػةؽ امػػجمل االسػػمفةدة مػػت اؼبؤسعػػةت اؼب ممفػػ  ال ةئنػػ  يف ا منػػجمل احملمػػ  الػػسم  عػػيش فيػػت  -
 اؼبعةؽ سواص كةيت  حي  تك اجمنةاي  تك ترفيهي .

اؼبعػةقُت الػس ت وبمػةجوف ػبػعمةت الجيػ  دشػعل  المأكع مػت ممةدعػ  اؼبعػةؽ لم  ػ  العلجيػ  كىة ػ  -
 دائ .

 

 :التأٍٔل املَين 
   كقبل اػبوض يف ت   تفة يل ات  سا اؼبوضوع الدع مت اإلةػةرة   عمرب المأ يل اؼبهٍت مت اؼبراحل اؼبهن  يف انمي  المأ يل الشةمم .

، حيػا تف  سف الشع ع يف العع ع دل يف معظ  العكؿ العرديػ إذل الم ع ر اػبة ئ سنبي  المأ يل اؼبهٍت لمنعةقُت كالسم يبةرس كلو
. ك عػود ذلػك إذل االذبة ػةت العػػمبي   المأ يػل اؼبهػٍت  عػٍت يف الع ػَت مػت الػػعكؿ العرديػ  االىميػةر الوحيػع تمػةـ معظػ  فئػػةت اؼبعػةقُت

عػةقُت  ػػَت قػػةدر ت امػػجمل االسػػمنرار يف انميػػ  كالموقعػةت اؼبمعييػػ  حػػوؿ قػػعرات اؼبعػػةقُت المعمينيػ  الػػيت سبيػػل يف الغةلػػب إذل اامبػػةر اؼب
،  َت تف دعػو الػعكؿ تدركػت تنبيػ  إاتحػ  الفر ػ  لمعع ػع مػت اسفػراد اؼبعػةقُت للسػمنرار يف انميػ  الػمعم  إذل اغبػع الػسم  المعمي 

مجمل اإلد ػةص امػجمل المأ يػل ،  ، ك يأت ؽب  الفرص ليوا موا تعمينه  حىت تامجمل مراحل المعمي  اعبةمع  تعنم دت قعرا   كإمعةيية  
 اؼبهٍت ك يةر دع ل ؼبت ال تعنم ؽب  قعرا   االسمنرار يف المعم .

  المأ يل اؼبهٍت  و تمك اؼبرحم  مت انمي  المأ يل اليت تشنل توفَت ىعمةت مهيي  م ل الموجيت اؼبهٍت كالمعر ب اؼبهٍت كاالسػم عاـ
 سب كاالحمفةظ دت كالًتق  فيت.االىميةرم د ذع سبعُت الش ص اؼبعةؽ مت ضنةف انل مية

 و  كالمأ يل اؼبهٍت : 
ؾبنواػ  الػػربامج كاسيشػػ   الػيت  ػػعؼ إذل اسػػم نةر كتوظيػػف قػعرات ك ةقػػةت الشػػ ص اؼبعػػةؽ كتعر بػت امػػجمل مهيػػ  ميةسػػب  »  -

 .«   عم يجمل مت ىلؽبة اغبذوؿ امجمل دىل  عةاعه امجمل  مُت مم مبةتت اغبيةتي 
 

 قةت كقعرات الش ص اؼبعةؽ يف تعر بت امجمل مهي  ميةسب .توظيف  ة (1
 ضنةف انل ميةسب لمش ص اؼبعةؽ كضنةف احمفةظت  سا العنل كالًتق  فيت. (2
 ضنةف دىل اقمذةدم دكرم ملئ   عم يجمل مت ىللت الش ص اؼبعةؽ  مُت مم مبةتت اغبيةتي . (3
 يمةجي . إاةدة ث   الش ص  اؼبعةؽ ديفعت كت ع ره لساتت كالشعور ابإل (4
 تعع ل اذبة ةت ا ىر ت كبو قعرات كإمعةنت الش ص اؼبعةؽ. (5
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 توجيت كاسم نةر اس عم العةمم  كال ةقةت اؼبع م  لوة ةص اؼبعةقُت كنورد مت موارد الميني  االقمذةد   اؼبيمج  يف ا منجمل. (6
 دمج اؼبعةؽ يف اغبيةة العةم  لمنجمنجمل. (7
 

 توفر اؼبيوؿ كاالسمععادات اؼبهيي  كال عرات الش ذي  اؼبيةسب  ايع الش ص اؼبعةؽ. (1
 توفر مراكه المعر ب اؼبهٍت كتهك ع ة ابإلمعةييةت البشر   كاؼبةد   كالم يي  اؼبيةسب . (2
 مي  المأ يل كالمعر ب اؼبهٍت.توفر فرص العنل اللزم  يف ا منجمل لمشغيل اؼبعةقُت دعع اسمعنةؽب  ؼبم مبةت ان (3
 توفر االذبة ةت اإلهبةدي  كالر ب  مت قبل ت حةب اؼبذةيجمل كاؼبذةحل المجةر   لمشغيل اؼبعةقُت يف مراكه   كمؤسعة  . (4
 توفر المشر عةت كال وايُت اللزم  غبفا ح وؽ العنةؿ اؼبعةقُت. (5
 

  ؾبنوا  مت اػب وات كبعد ة يف المةرل:سبر انمي  المأ يل اؼبهٍت ارب 
 التكٔٔه املَين:  (1
   ميولػػت كاسػػمععاداتت اؼبهييػػ   ػػعؼ  لشػػ ص اؼبعػػةؽ اؼبهييػػ  كالمعػػرؼ امػػجملدراسػػ  قػػعرات كإمعةييػػةت ا: » ك ػػ  انميػػ   ػػعؼ إذل

 .«  معةاعتت امجمل االىميةر اؼبهٍت يف حعكد مة  و مموفر مت درامج مهيي  يف مراكه المعر ب اؼبهٍت
   ـو  سه اػب وة تىذةئ  الم يي  اؼبهػٍت تك مرةػع المأ يػل كتعػم عـ فيهػة اػعد مػت اؼب ػة يس كاالىمبػةرات اليفعػي  كاؼبهييػ  الػيت ك  

 تعةاع امجمل الميبؤ اب ةالت اؼبهيي  اليت تيةسب اسمععادات كميوؿ كقعرات الش ص اؼبعةؽ.
 التْجُٔ املَين:  (2
   اؼبعةقُت امجمل االىميةر اؼبهٍت لمنهي  اليت تميةسب مجمل ميوؽب  كاسمععادا   كقػعرا   معةاعة اسة ةص : » ك   ى وة  عؼ إذل

 .«  مت جه  كمجمل فرص اسم عامه  يف سوؽ العنل مت جه  تىرل
 التدزٓب املَين:  (3
  يةر ة دعع إجراص ك   اػب وة الرئيعي  يف انمي  المأ يل اؼبهٍت اليت زبذص لممعر ب الفعم  لمش ص اؼبعةؽ امجمل اؼبهي  اليت   اىم

 : الم يي  كالموجيت اؼبهٍت. كسبر انمي  المعر ب اؼبهٍت يف ثلث مراحل   
 

 التَٔٝ٘ املَئ٘:  (1
  ك   مرحم   م  فيهة تعر ف اؼبعةؽ امجمل اؼبهيػ  الػيت سػوؼ  مػعرب اميهػة كتعر فػت د وايييهػة كمعػممهمة ة

هك ػػػعه ابالذبة ػػػةت اإلهبةديػػػ  كبػػػو العنػػػل كاسدكات اؼبعػػػم عم  فيهػػػة كاؼبهػػػةرات اللزمػػػ  سداص اؼبهيػػػ  كت
  كاإليمةج.

 التطبٔل العنلٕ:  (2
  ك   اؼبرحم  اليت  م  فيهة تعر ب الش ص اؼبعةؽ انميةن امجمل اؼبهي  اليت   اىميةر ة حبيا تضنت  ػسه

 العنمي  ك وؿ اؼبعةؽ يف  ة مهة إذل اسداص اؼبهٍت اعبيػع الػسم  ؤ مػت لمنحةفظػ  امػجمل اؼبهيػ  كاالسػمنرار
  كالًتق  فيهة.

التدزٓب يف ضْم  (3
  العنل: 

  ك ػ  اؼبرحمػػ  اسىػَتة الػػيت  ػم  فيهػػة كضػجمل اؼبعػػةؽ يف الشػركةت كاؼبؤسعػػةت ذات العلقػ  ربػػت إةػػراؼ
مبةةر مت انةؿ مػؤ مُت لممأكػع مػت تداص اؼبعػةؽ اؼبهػٍت، مػجمل ضػركرة اؼبمةدعػ  مػت قبػل مركػه تك مؤسعػ  

   المأ يل.
 



 
 KFU        31،،،     ) خاص لـ مركز إتقان خلدمة الطالب  (       ،،،        تنسيق :  أبو فيصل            رعاية الفئات اخلاصة  د/ أمين عبدالعال

 التػػٔل: (4
  ةئي  كؿبذم  اػب وات العةد   كاليت  ىس تةعةالن ممععدة ميهة   اػب وة اليه : 

 

التػػٔل يف ضْم   (1
 : العنل املفتْح

  كالػػػيت سب ػػػل ؾبنواػػػ  فػػػرص االسػػػم عاـ الػػػيت  وفر ػػػة قػػػةيوف العػػػرض كال مػػػب يف ظػػػل قػػػةيوف العنػػػل
عمػرب مػت كاالسم عاـ يف سوؽ العنل. ك عنجمل المشغيل يف سوؽ العنل اؼبفموح ابلمشػغيل االيم ػةئ  ك 

 . ت   تيواع المشغيل

 : التػػٔل احملنٕ  (2

  كيظران سف المشغيل االيم ةئ   واجػت تحيػةنن  ػعوابت يف تعييػف ديئػ   تك المشغيل يف اؼبشة ل احملني ،
العنػػل لميةسػػب حةجػػةت اسةػػ ةص اؼبعػػةقُت،   إهبػػةد فػػرص لممشػػغيل يف اؼبشػػة ل احملنيػػ  الػػيت  ػػ  

مت ميةفع  العوؽ، كتعوف ديئػ  العنػل فيهػة مميةسػب  مػجمل احميةجػةت ابةرة ات مشة ل دعيعة كؿبني  
 العنةؿ اؼبعةقُت.

 كيف  سا اليوع   ـو اؼبعةؽ ابلعنل غبعةدت اػبةص دعع توفَت رتس اؼبةؿ اؼبيةسب لت.  : التػػٔل الراتٕ  (3

 : التػػٔل امليصلٕ (4
 محػةؽ ابسيػواع اسىػرل، ك سا اليوع ـبذص لوة ةص اؼبعةقُت الس ت ربػوؿ ظػركؼ إاػةقمه  مػت االل

حيػػػا يبػػػةرس اؼبعػػػةقُت يف  ػػػسا اليػػػوع تيشػػػ    ػػػيةاي  تك حرفيػػػ  داىػػػل اؼبيػػػهؿ كتػػػم  انميػػػ  تعػػػو ق 
 ميمجة   مت قبل تة ةص تك  يئةت  يةاي  تك ذبةر   تك ىَت   ؽبة الق .

 :التػػٔل التعاّىٕ (5
 صبعيػػػةت تعةكييػػػ  ىة ػػػ   ك عػػػٍت تشػػػغيل اؼبعػػػةقُت يف مشػػػةر جمل تك مؤسعػػػةت تك صبعيػػػةت تعةكييػػػ  تك يف

  شرؼ امجمل إدار ة كتعو ق ميمجة ة اؼبعةقوف تيفعه  ك م ةظبوف اسرابح فينة دييه .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 KFU        31،،،     ) خاص لـ مركز إتقان خلدمة الطالب  (       ،،،        تنسيق :  أبو فيصل            رعاية الفئات اخلاصة  د/ أمين عبدالعال

 
 
 :٘مكدم 

 مت تعةلي  اإلسػلـ الػيت ربػو امػجمل المعػةكف كالمعةفػل ت ػعـ حعومػ  اؼبنمعػ  العرديػ  العػعود   ؼبوا ييهػة ىػعمةت اجمنةايػ   اي لقة
  : كاليت تيبجمل مت اعة تسبةبت ىعمةت راة   الفئةت اػبة   ةةمم  تمضن

  حرص اؼبنمع  امجمل توثيق تكا ر اسسرة كاغبفةظ امجمل قينهة اإلسلمي  دراة   صبيجمل اسفراد كتوفَت الظركؼ اؼبيةسب  لميني  قعرا   (1
 . قيةـ ا منجمل الععودم امجمل تسةس المعةكف كالمعةفل فينة دييه  كاعـ تفرقه  (2
 . لعكل  غب وؽ اإليعةف كفق الشر ع  اإلسلمي ضبة   ا (3
تعفػػل العكلػػ  حػػق اؼبػػوا ت كتسػػرتت يف حةلػػ  ال ػػوارئ كاإلاةقػػ  كاؼبػػرض كالشػػي وى  كالعجػػه كتشػػججمل اؼبؤسعػػةت كاسفػػراد امػػجمل  (4

 .  اسانةؿ اػبَت  
 اية   العكل  ابلذح  العةم  ؼبوا ييهة كتوفَت الراة   الذحي  حعب االحميةجةت . (5

   اإليعةيي  اليت تعاو لم عمي اػبعمةت لعةف  الفئةت اػبة   ك   كاجب ا منجمل .تعاي  ال ي (6
 كاقجمل كحج  مشعم  اؼبعةقُت ابؼبنمع  كتها ع إاعاد   . (7
 ػ كالسم  ؤكع امجمل إا ػةص 0941المأكيع امجمل اػبذةئص اسسةسي  لمنيهج المينوم السم تمبيةه ى ط الميني  ابؼبنمع  ميس اةـ  (8

اسكلو ػ  لمينيػ  اؼبػوارد البشػر   كتينيػ  قػعرات اإليعػةف سػواص العػةدم تك مػت ذكم الفئػةت اػبة ػ  يف إ ػةر إتبػةع اؼبنمعػ  لعيةسػ  
 عني  كاليواي  كتعهز العلق  دُت  سه اؼبمغَتات كالينو االقمذةدم كالميني  االجمنةاي  .سعةيي  تراا  اؼبمغَتات ال

 ٘ٓىػأٗ مسانص التأٍٔل الػامل لسعآ٘ املعاقني باملنله٘ العسبٔ٘ الطعْد 
  كػه لممأ يػػل اؼبهػػٍت كقػع دػػعت اال منػةـ دبجػػةؿ الراة ػ  ابلفئػػةت اػبة ػػ  اب منػجمل العػػعودم تسػوة دب يػػ  ا منعػػةت ا ػةكرة كتيشػػئت مرا

 موزات امجمل مية ق اؼبنمع  كت ـو مراكه المأ يل اؼبهٍت لمنعوقُت دم عمي ىعمة ة لمحةالت اليت ت بت  لحيمهة لممأ يل اؼبهٍت. 
 «  ػ تيشأ مركه المأ يل اؼبهػٍت يف ال ػةئف  0941يت يف اةـ » ، « ق تيشأ تكؿ مركه لممأ يل اؼبهٍت ابلرايض 0941كيف اةـ  » .

 «  ػ 0944يت مركه المأ يل لانث يف الرايض اةـ » ، «  ػ تيشئ مركه العمةـ  0942اةـ ك  »
  يت «  ػػػ كىبػػعـ اؼبي  ػػ  الوسػػ جمل كالشػػرقي   0941إيشػػةص مركػػه المأ يػػل االجمنػػةا  لشػػع عم اإلاةقػػ  ابلػػرايض اػػةـ » فضػػل اػػت 

 .«  شنةلي  كاعبيودي ق كىبعـ اؼبي    الغردي  كال0944تيشئ مركه ابؼبع ي  اؼبيورة اةـ » 
 كتوالػػػت دعػػػع ذلػػػك إيشػػػةص اؼبؤسعػػػةت «  ت ػػػعمي ىػػػعمةت اإل ػػػواص كالمأ يػػػل االجمنػػػةا » ػ ككةيػػػت  ػػػسه اؼبراكػػػه صبيعهػػػة ت ػػػـو دػػػ  ،

« اسمل لمذ  » ك«  معة ع اليور لمنعفوفُت»  ك« مراكه المأ يل ال يب »  ك« كنؤسع  راة   اس فةؿ اؼبشمولُت  »اؼبم ذذ  
 . «  ًتدي  الفعر  معة ع ال»  ك
  كاليـو ت بحت اؼبراكػه الػيت ت ػعـ ىػعمةت لمفئػةت اػبة ػ  ميمشػرة يف صبيػجمل تكبػةص اؼبنمعػ  كت ػعـ ىػعمة ة المأ يميػ  ؼب ممػف تيػواع

 اإلاةقةت  عؼ المحعُت مت تكضةاه  كجعمه  فئ  مشةرك  يف ا منجمل .
  كتعمرب  سه اػب ػوة داللػ  امػجمل مػة توليػت العكلػ  مػت راة ػ  ؽبػسه  سوايصدعتت انمي  العمج يف اؼبعارس دُت اس فةؿ اؼبعةقُت كاسكنة

الفئػػ  كإا ػػةئه  اغبػػق لمعػػيش ال بيعػػ  كغػػَت   مػػت تديػػةص ا منػػجمل كت ػػبم لوىذػػةئ  االجمنػػةا  دكر مهػػ  يف ؾبػػةؿ اإلاةقػػ  ك عمػػرب 
 تسةس  يف فر ق العنل مجمل اؼبعةقُت ك  يمه . 

 مؤضطات ّمسانص تأٍٔل املعاقني باملنله٘ : الجامي٘احملاضسٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 KFU        32،،،     ) خاص لـ مركز إتقان خلدمة الطالب  (       ،،،        تنسيق :  أبو فيصل            رعاية الفئات اخلاصة  د/ أمين عبدالعال

 أٍنٔ٘ مسانص التأٍٔل لسعآ٘ املعاقني: 
 زايدة معارؾ اؼبعةؽ الع مي  كتفمم ذ يت إذل الع َت مت تمور اغبيةة اةم  كالعم  ىة  .  (1
 إاتح  الفر   إلثبةت قةدميمت الع مي  كاثبةت كجوده.  (2
 الم ميل مت الشعور دبركب الي ص السم  عةييت كإاتح  الفر   ؼبيةفع  ا ىر ت.  (3
 ؿ تعو ت القةت  عاق  كتعةرؼ.معةاعتت امجمل المعيف كااليعمةج مجمل ا ىر ت مت ىل (4
 تغَت اعبو االجمنةا  كاليفع  اميت يميج  لمغَت ركتُت حيةتت.  (5

 معةاعتت يف االامنةد امجمل يفعت، كزرع ال    فيهة، كت ميل اامنةده امجمل ا ىر ت، يميج  لميني  قةدميمت السكةئي  كاغبركي .  (6
 اين مت ىلؿ إهبةد كظيف  يف اؼبعم بل يميج  لمحذيمت العمن . إاتح  الفر   اؼبعم بمي  لت للامنةد امجمل يفعت اقمذةد (7
 زايدة ىربتت انومة يف اغبيةة  ب ة الحمعةكت اب ىر ت.  (8
 تعنيق فه  اؼبعةؽ ليفعت ك بيع  إاةقمت كالمعيف معهة.  (9

ص االكبػراؼ لػعل اؼبعػةقُت فةئعة اةم  تمعمق دمغَت كجه  يظر ا منجمل ذبةه اؼبعةؽ امجمل تيت إيعةف اػةجه مػت جهػ  ككػسلك ت ميػل فػر  (11
 يميج  ؼبة  عةيوه مت تزمةت يفعي  كاهل  اجمنةاي  يف ك َت مت اسحيةف، يميج  لعوص ت ع ر معظ  ق ةاةت ا منجمل .

 اإلدازٗ العام٘ للتأٍٔل: 
   عـ لمنعػػةقُت مػػت اإلدارات العةمػػ  دوكةلػػ  الػػوزارة لمشػػؤكف االجمنةايػػ  كتعػػٌت ابلم  ػػيط كاإلةػػراؼ كاؼبمةدعػػ  عبنيػػجمل مػػة   ػػ إحػػعل ػ

 ىعمةت مت قبل كزارة الشؤكف االجمنةاي .
  ػ 39/4/0130( كاتر خ 92الذةدر ابؼبرسـو اؼبمع  رق  )ـ/ كنة ارفت يظةـ راة   اؼبعوقُت كالمأ يل : 

تقذػجمل  ؛ ؼبعػةاعة اؼبعػةؽ يف رب يػق ، كاؼبهييػ  ، كالًتدو ػ  ، كاليفعي  ، كاالجمنةاي  انمي  ميع   لموظيف اػبعمةت ال بي »  -
، ككػسلك تينيػ  قعراتػت  ،  عؼ سبعييت مت الموافق مجمل مم مبةت ديئمت ال بيعي  كاالجمنةايػ  درج  فبعي  مت الفةامي  الوظيفي 

  .« للامنةد امجمل يفعت كجعمت اضوان ميمجةن يف ا منجمل مة تمعت ذلك
 أٍداف اإلدازٗ العام٘ للتأٍٔل : 
 َت اػبػػعمةت المأ يميػػ  كاالجمنةايػػ  اؼبمعةممػػ  عبنيػػجمل فئػػةت اؼبعػػوقُت سػػواص كةيػػت إاةقػػة   تػػوف»  :اإلدارة العةمػػ  لممأ يػػل إذل   ػػعؼ

 .«  ذ يي  تك حعي  تك حركي  امجمل اىملؼ درجة ة دعي   تك مموس   تك ةع عة
 سحػػعث   ػػسه اػبػػعمةت دمفػػةكت تيػػواع اإلاةقػػةت كدرجػػ  ةػػع ة مػػة دػػُت إ وائيػػ  ك  يميػػ  الجيػػ  تك مهييػػ  كذلػػك كف ػػةُ  كتمفػػةكت

سػػيو   تميةسػػب مػػجمل درجػػ  اإلاةقػػ  ؼبػػت ال تي بػػق امػػيه  ةػػركط اإل ػػواص تك مػػت  معػػسر  إقػػرار إاةيػػ  مةد ػػ ، مػػجمل  اسسػػةليب اؼبعة ػػرة
 إ واؤ   تك تكلئك الس ت تر ب اسسر يف راة مه .

 مً مَاو اإلدازٗ العام٘ للتأٍٔل:  
 افهة مت تنبهة: اإلدارة العةم  لممأ يل اعدان مت اؼبهةـ لمح يق ت ع تموذل 
 اقًتاح اػب ط كالربامج كاليشة ةت اػبة   دبراكه راة   اؼبعةقُت ك  يمه  ابلميعيق مجمل اإلدارات اؼب مذ . (1
 المأكع مت ت عمي اػبعمةت اؼب مود  لمنعةقُت كت ويبهة. (2
 كضجمل قوااع   يل اؼبعةقُت كتسعت كإجراصاتت. (3
 ةؽ كمراكه المأ يل.العنل مت تجل تشجيجمل مبعت المعةكف دُت تسرة اؼبع (4
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 دراس  اإلاةنت اػبة   مسر اؼبعةقُت كإقرار ة كف ةن لموائم كاسيظن . (5
 تهك ع مراكه المأ يل خب ط ىعمةت اؼبعةقُت كدراؾبهة كقوااع العنل  ة كإجراصاتت (6
 ل ميه .الميعيق دُت اسجههة الذحي  يف العكل  لمأمُت الراة   الذحي  العةمم  لمنعةقُت كف ةن الحميةجةت ك (7
 الميعيق مجمل كزارة اػبعم  اؼبعيي  كمعةتب العنل كمعةتب الموظيف اػبة   إلهبةد فرص العنل لمنؤ مُت مهييةن مت اؼبعةقُت. (8
 تم   ت ةر ر معةتب الشؤكف االجمنةاي  كمعةتب اإلةراؼ كمراكه المأ يل اػبة   ابؼبعةقُت كالعنل مت تجل رب يق م ًتحة ة. (9

   دم و ر ىعمةت اؼبعةقُت كدرامج   يمه .تبٍت اؼب ًتحةت اػبة   (11
 اإلةراؼ امجمل اإلدارات كاسقعةـ كاؼبراكه المةدع  ؽبة كالعنل مت تجل الميعيق فينة دييهة ضنةنن لمح يق اس عاؼ. (11
 اإلدازات التابع٘ لإلدازٗ العام٘ للتأٍٔل:  
    إدارة المأ يل اس م »  ك« إدارة المأ يل اؼبهٍت »  ك «  إدارة المأ يل االجمنةا»  مبجمل اإلدارة العةم  لممأ يل ثلث إدارات  » 

 إدازٗ التأٍٔل االجتناعٕ:   :أّاًل
 كالفييػػ  اؼبمعم ػػ  ابؼبعػػمفيع ت مػػت اػبػػعمةت اإل وائيػػ  يف اؼبراكػػه كاؼبؤسعػػةت المأ يميػػ  ك مبػػةت  دعةفػػ  اإلجػػراصات اإلدار ػػ  كزبػػمص

 االجمنةاي  كدراؾبهة تك اؼبعةاعات اؼبةلي .  اؼبعةقُت الرا بُت يف اغبذوؿ امجمل ىعمةت الراة  
 إدازٗ التأٍٔل املَين:   :ثاىًٔا
  ( امػػجمل تيعػػب اؼبهػػت  كالمأ يػػل اؼبهػػٍت لمنعػػةقُت )جعػػنيةن تك حعػػيةن تك ا ميػػةن  دبمةدعػػ  اإلجػػراصات اؼبمعم ػػ  دمعمػػي  اؼبشػػمولُتكزبػػمص

عاؼ اإليعػةيي  كاالجمنةايػ  كاالقمذػةد   كربػو مه  إذل تفػػراد ، كذلػػك لمح يػق اس ػ دعػع العػوؽ كالعجػه كتػوظيفه  اؼبمب يػ ل ػعرا   
ميمجػػُت قػػةدر ت امػػجمل المفةاػػل كالمعيػػف يف ا منػػجمل تعيفػػةن اجمنةايػػةن كيفيػػةن سػػمينةن  مػػيم ؽبػػ  االيػػعمةج كاؼبشػػةرك  ك كيػػع الػػسات يف 

 .  ل اؼبراكه تك ىةرجهةؿبي ه  اسسرم كاالجمنةا  دمعر ب اؼبعةقُت الذةغبُت لسلك كممةدع  تعر به  سواص داى
 إدازٗ التأٍٔل األٍلٕ:   :ثالجًا
 اليت  م  إيشةؤ ة تك اإلةراؼ اميهة مػت قبػل ال  ػةع  دعراس  كةف  مة  معمق دبراكه الراة   اليهةر   كاؼبيهلي  تك مراكه الػمأ يل كزبمص

 اػبةص سواص كةف  سا ال  ةع ميشأة فرد   تك صبعي  ىَت   تك عبي  ت مي .
 إدارة المأ يل اس م  إب ػعار الًتاىػيص اللزمػ  إليشػةص مراكػه المأ يػل اس ميػ  سػواص كةيػت مراكػه راة ػ   ةر ػ  تك مراكػه تعٌت كنة 

 إ وائي  كتموذل اإلةراؼ اميهة ممةدعمهة كاال لع امجمل دراؾبهة كتيش مهة كمعمول مة ت عمت مت ىعمةت.
 )٘مسانص التأٍٔل االجتناعٕ )لػدٓدٖ اإلعاق 
 ه اؼبراكه إب واص حةالت اؼبعػةقُت مػت فئػةت ةػع عم اإلاةقػ   ػَت ال ػةدمُت لممأ يػل اؼبهػٍت يميجػ  ةػعة اإلاةقػ  تك ازدكاجيػ   س زبمص

 اإلاةقةت. 
 

 تك العمة   تك ضنور اس راؼ.اإلاةقةت اعبعني  الشع عة كةلبًت اؼبهدكج الشع ع كالشمل الرابا   (1
ازدكاجي  اإلاةق  م ل الم مف الع م  مجمل كف البذر تك الم مف الع م  مجمل الذن  كالبع  تك الشمل مجمل كف البذػر ك َت ػة مػت  (2

 اإلاةقةت اؼبهدكج .
  الم مف الع م  اؼبموسط تك الشع ع. (3
 تم مت اغبةالت  َت الذةغب  لممعمي  اػبةص تك المأ يل اؼبهٍت. (4
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 الكبْل يف مسانص التأٍٔل االجتناعٕ: غسّط 
% مت  َت الععود ُت دشرط تال  عوف  يةؾ حةالت معجم  امجمل االيمظةر مت 01تف  عوف اؼبعةؽ سعودم اعبيعي  كهبوز قبوؿ  (1

 الععود ُت.
 تف   بت مت الفحوص اؼب ممف  اعـ الذلحي  لممأ يل اؼبهٍت. (2
عع ػ  كتال  عػوف لػع هة اضػ راابت يفعػي  تك ا ميػ  تشػعل ى ػران امػجمل يفعػهة تك تف تعوف اغبةل  ىةلي  مت اسمراض العةر   تك اؼب (3

 امجمل ا ىر ت.
  
 

 . اإل واص العةمل السم  مضنت اؼبععت كاؼبأكل كاؼبمبس (1
كالمعػػةكف مػػجمل اؼبعمشػػفيةت اؼبم ذذػػ  يف إجػػراص  الراة ػػ  الذػػحي  العةممػػ  العلجيػػ  كالوقةئيػػ ، كتػػوفَت العػػلج ال بيعػػ  اؼبمعةمػػل (2

 . الفحوص العقي   كالشةمم  كإجراص العنميةت اؼب مود 
 . الراة   اليفعي  (3
 . الًتك م كةغل تكقةت الفراغ (4
 . العلج ابلعنل (5

 . العلج الوظيف  (6
 صبيجمل مة وبمةجت اؼبعةؽ مت ىعمةت كاية   ىة  . (7
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 مسانص التأٍٔل املَين :  

  كزبمص دمأ يل اؼبعةقُت جعنيةن تك حعيةن تك ا ميةن امجمل اؼبهت اؼبيةسب  ل عرا   كربو مه  مت  ةقةت دشر   مع مػ  إذل تفػراد ميمجػُت
 .  قةدر ت امجمل المفةال مجمل إىوا   مت د ي  تفراد ا منجمل كذلك دمعر به  امجمل تم مهي  ميةسب 

  امج كى ػ  تػعر ب مشػًتك  دػُت اؼبراكػه كجهػةت المػعر ب كذلػك امػجمل اؼبهػت الػيت ال تمػوفر كيبعت المعر ب اب منجمل اػبةرج  كف ةن لرب
 ابؼبراكه.

  .ككسلك دراس   مب  رؼ اؼبعةفآت اؼبعمح   لمنمعردُت كاعبهةت اليت تموذل اإلةراؼ امجمل تعر به  ك مُت معممهمةت المعر ب 
 كتشػمنل مراكػه المأ يػل اؼبهػٍت اػبة ػ  ابلػسكور كاػبة ػ  ابإلنث ،  ود  ك وجع ثلث  مراكػه لممأ يػل اؼبهػٍت يف اؼبنمعػ  العرديػ  العػع

 امجمل اعد مت اسقعةـ كالوحعات اليت  م  فيهة المعر ب امجمل اؼبهت اؼبيةسب  لمنعةقُت ميهة : 
،  ، كالػػي ش ، كالػػع ةف ، كالعػػعراتر   ، كاغبةسػػب ا رل ، كا لػػ  العةتبػػ  العهػػرابص، كالمجميػػع، كاليجػػةرة، كاسانػػةؿ اؼبعمبيػػ  -

 . . .. ك َت ة. ، كتانةؿ العيًتاؿ ، كاسةغةؿ اليعو   ، كالمفذيل ، كاػبية   ، كتيعيق اغبعائق كالهىرف 
 ك م  المعر ب امجمل  سه اؼبهت يف ال عنُت الرجةرل كاليعةئ  كل حبعب مة  يةسبت كمة ىبمةره. -
 

 اؼبذةدُت دبًت يف اس راؼ العمية تك العفمجمل كاؼبشمولُت كمرضجمل ال مب.: فئ  اؼبعةقُت جعنيةن م ل  (1
 فئ  الذ  كالبع  كفئ  الذ  كفئ  البع  كفئ  ضعةؼ العنجمل. (2
 فئ  اؼبعفوفُت كضعةؼ البذر. (3
 فئ  نقه  العرف. (4
 عي  مت اؼبذةدُت ابسمراض الع مي : الم مف الع م  البعيط كاغبةالت اؼبمح فئ  اؼبعةقُت ا ميةن  (5
 غسّط الكبْل مبسانص التأٍٔل املَين: 

تف  عوف مت اؼبعةقُت جعنيةن تك حعيةن تك ا ميةن، كهبوز قبوؿ دعو حةالت مهدكج  اإلاةق  إذا اتضم إمعةيي    يمه  كتشغيمه   (1
 دعع ذلك.

 درج . 01تف ال ت ل يعب  السكةص يف صبيجمل الفئةت ات  (2
 % مت تديةص العكؿ العردي  يف حعكد اإلمعةنت اؼبمةح .01ؽ سعودم اعبيعي  كهبوز قبوؿ يعب  ال ته ع امجمل تف  عوف اؼبعة (3
 تف  عوف اؼبعةؽ قع تكنل اػبةمع  اشرة مت انره كتف ال  مجةكز اػبةمع  كاسردعُت ايع الم عمي. (4
 تف ت بت اغبةل   لحيمهة لممأ يل اؼبهٍت ابلفحوص كالعراسةت اؼب ممف . (5
 دمات اليت تكدو يف مسانص التأٍٔل املَينارت: 

 المعر ب اؼبهٍت امجمل ـبممف اؼبهت داىل اؼبركه. (1
 المعر ب اؼبهٍت ىةرج اؼبركه امجمل اؼبهت  َت اؼبموفرة داىميةن. (2
  رؼ معةفأة ةهر   لمنمعردُت. (3
 دس كاػبعمةت الذحي  كاالجمنةاي ة  كاؼبلتوفَت اإلقةم  العاىمي  ؼبت ال  موفر لت الععت يف اؼبع ي  اؼب ر لمنركه، مجمل توفَت اإلاة (4

 مؤضطات ّمسانص تأٍٔل املعاقني باملنله٘ تابع : التاضع٘احملاضسٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 KFU        36،،،     ) خاص لـ مركز إتقان خلدمة الطالب  (       ،،،        تنسيق :  أبو فيصل            رعاية الفئات اخلاصة  د/ أمين عبدالعال

 توفَت الربامج الرايضي  كالًتكوبي  يف اؼبراكه. (5
ت ـو اؼبراكه ابلمعةكف مجمل اإلدارة العةم  لممأ يل دمشغيل اؼبمعردُت الس ت     ػيمه ، كذلػك ابلميعػيق مػجمل اعبهػةت اؼب مذػ  كاؼبعييػ   (6

 ابلموظيف.
 ت فرد   دعا  مةرل إاةي  ل يةـ اؼبشركع، كذلك لبعو اؼبهت اليت يبعت فبةرسمهة. تشغيل اؼبؤ مُت ات  ر ق افممةح مشركاة (7
 مسانص التأٍٔل الػامل:  
 كتقعةمةن لممأ يل االجمنةا  لشع عم اإلاةق .  ك   مبط مت مراكه راة   اؼبعةقُت ك  يمه   ض  تقعةمةن لممأ يل اؼبهٍت ، 
 يمي  يف كحعة كاحعة ت عـ ىعمة ة مت مذعر كاحع كربت إةراؼ إدارة كاحػعة كقع اسمحعثت  سه اؼبراكه لمجنيجمل اػبعمةت المأ 

كت ػػعـ فيهػػة صبيػػجمل اػبػػعمةت كاؼبػػهااي الػػواردة ضػػنت مراكػػه المأ يػػل االجمنػػةا  ،  عبنيػػجمل فئػػةت اؼبعػػةقُت مػػت اعبيعػػُت كػػل امػػجمل حػػعة
 . منةا  كمراكه المأ يل اؼبهٍت ؾبمنع كمراكه المأ يل اؼبهٍت كديفس ةركط ال بوؿ العةد   اػبة   دبراكه المأ يل االج

  موزا  امجمل ـبممف ميػة ق اؼبنمعػ  كهبػرم الموسػجمل يف إيشػةص  ػسه اؼبراكػه لمغ ػ   مركهان  30ك بمغ اعد مراكه المأ يل الشةمل ت ر بة
 كةف  االحميةجةت اإل وائي  كالمأ يمي  لمنعةقُت.

 مؤضطات زعآ٘ األطفال املػلْلني: 
 عمي الراة ػػ  ال بيػ  كالذػػحي  كاالجمنةايػ  اليفعػػي  كالمعمينيػػ  لو فػةؿ اؼبشػػمولُت كمػت يف حعنهػػ  مػػت كزبػمص  ػػسه اؼبؤسعػةت دم ػػ

اؼبذةدُت دعة ةت ىم ي  تك مرضي  تعوقه  ات اغبرك  ال بيعي   عؼ تيني  مة لع ه  مت قػعرات كإاػعاد   لم بػل إاةقػة   كالعنػل 
 مت تجل   يمه  كتعيفه  اجمنةايةن كيفعيةن. 

 م مؤسعةت راة   اس فةؿ اؼبشمولُت مهةمهة ػبعم   ػسه الفئػ  اػت  ر ػق كسػةئل كسػبل ممعػعدة تعفػل تػوفَت الراة ػ  العػمين  كتؤد
 : اليت تمفق مجمل احميةجة   كظركؼ إاةقة   كذلك مت ىلؿ ا يت

 : ٘ٔأ( السعآ٘ املؤضط 
  اإل ػػواص العةمػػل دػػرامج الراة ػػ  االجمنةايػػ  الشػػةمم   م ػػجمل اس فػػةؿ اؼبشػػمولوف داىػػل مؤسعػػةت راة ػػ  اس فػػةؿ اؼبشػػمولُت  ةيػػب

كىػػعمةت العػػلج ال بيعػػ  كالعية ػػ  الش ذػػي  ابإلضػػةف  إذل الػػربامج ال  ةفيػػ  كالرايضػػي  اؼبيةسػػب  كالػػربامج الًتفيهيػػ ، ككػػسلك إجػػراص 
اة   الذػحي  يف اؼبؤسعػ  العنميةت اعبراحي  لعل اؼبعمشفيةت اؼبم ذذ ، كنة  عمفيع مت ىعمةت العلج ال بيع  كىعمةت الر 

 اس فةؿ اؼبشمولوف اؼب ينوف لعل تسر  .
 : "٘ٓب( أطفال الكطه ارتازجٕ "السعآ٘ اليَاز 
  ك ػػؤالص اس فػػةؿ  مم ػػوف إاػػةنت مةليػػ  ك عيشػػوف دػػُت ت مهػػ  كذك هػػ  إال ت ػػ  وبضػػركف إذل اؼبؤسعػػ   وميػػةن للسػػمفةدة مػػت اػبػػعمةت

 المعميني  كالمأ يمي  يف اؼبؤسع . 
 ـ( بسىامج إعاىات األطفال املػلْلني: ج 
  مت اؼبعم  دت تف الراة   اسسر   تفضل كتجعل مت الراة   اؼبؤسعي ، لسا فإيػت  عمحعػت تف  ظػل ال فػل اؼبشػموؿ يف راة ػ  تسػرتت

ابغبيػةف ال بيعػ   ال بيعي  مىت مة توفرت لع هة إمعةنت راة مت كاالسمععاد العةمل إلةبةع احميةجةتت كذلك ك   ب جمل ال فل ممنمعةن 
 يف ؿبيط تسرتت.

  .كسبعييةن سسر اس فةؿ اؼبشمولُت مت توفَت احميةجة   فإف العكل  ت عـ إاةنت مةلي  ؽبسه اسسر حعب حةل  ال فل كحةج  تسػرتت
 ق0/03/0944كقع دعتت ىعمةت  سا الربنمج يف 
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 قنيإضَامات ادتنعٔات ارتريٓ٘ ّاملؤضطات األٍلٔ٘ يف زتال خدم٘ املعا: 
  تيهو اعبنعيةت اػبَت   يف اؼبنمع  العرديػ  العػعود   دبعػؤكلية ة كت ػعـ إسػهةمةت رائػعة كممنيػهة يف ؾبػةالت العنػل اس مػ  اػبػَتم

كالم ػػوا  معػػمنعة مػػت تعػػةلي  د ييػػة اغبييػػف الػػسم  ػػعاو إذل المعةفػػل كوبػػا امػػجمل فعػػل اػبػػَت كالػػرب كاإلحعػػةف كمػػع  ػػع العػػوف إذل 
 احملمةجُت. 

   سه اعبنعيةت دعا  العكل  كتشجيعهة كراة مهة لمنعييهة مت ت ػعمي ىػعمة ة الػيت تعػَت جيبػةن إذل جيػب مػجمل ىػعمةت العكلػ  كربظجمل
 كتعنل ربت إةرافهة كراة مهة كدانهة.

 االي لؽ  كقع نلت اعبنعيةت اػبَت   حظةن كافران مت العا  اؼبةدم كاؼبعيوم مت العكل  كاؼبوا يُت امجمل حع سواص، فبة تاتح ؽبة فرص
 كالعَت خب وات اثدم  كجةدة كح ي    تت شبةر ة اؼبمنوس  حبنع ع.

  ػػسه اعبنعيػػةت ت ػػعـ دػػرامج ىعميػػ  مميواػػ  كمشػػركاةت اجمنةايػػ  كيشػػة ةت د ييػػ  كث ةفيػػ  ك ػػحي  كتردو ػػ  ـبممفػػ ، كقػػع تكلػػت 
ت إذل معػػةاع   امػػجمل فبةرسػػ  مهػػةمه  ليعويػػوا اعبنعيػػةت اػبَت ػػ  راة ػػ  اؼبعػػةقُت كتعمػػينه  ك  ػػيمه  كتػػعر به  اية ػػ  ىة ػػ ، كسػػع

تاضةص نفعُت مشةركُت يف معَتة ا منػجمل كػل حعػب قعراتػت كإمعةنتػت دعػع تػوفَت فػرص العػيش العػرمي ؽبػ ، كاسػم ةات اعبنعيػةت 
 اػبَت   ال يةـ إبقبةزات ممععدة يف  سا ا ةؿ.

 :تػػٔل املعاقني 
  اؽبةدفػػ  إذل تيعػػَت سػػبل راة ػػ  اؼبعػػةقُت كتشػػغيمه  كاالسػػمفةدة مػػيه   ةقػػةت كظيفيػػ  اي لقػػةن مػػت سيةسػػ  اؼبنمعػػ  العرديػػ  العػػعود  

ميمج ، كتوجيت اؼبعةؽ اؼبم رج يف مراكه المأ يل اؼبهٍت كبو العنل الػسم  مفػق مػجمل مػة حذػل اميػت مػت تػعر ب، كمػة  مػوفر لع ػت مػت 
ؼبعػػةؽ، كالعػػع  إذل إهبػػةد فػػرص العنػػل اؼبيةسػػب  لمنعػػةؽ قػػعرات، إضػػةف  إذل احميةجػػةت سػػوؽ العنػػل يف البيئػػ  الػػيت سػػيعنل فيهػػة ا

 : ات  ر ق إحعل ال يوات المةلي اؼبؤ ل قعر اإلمعةف دبة  مواصـ مجمل زبذذت اؼبهٍت ك بيع  إاةقمت 
 :٘ٔالعنل يف املصاحل اذتهْم 
 وزارة ا منةمػةن ىة ػةن دًتةػيم اؼبعػةؽ ك م  ذلك ابلميعيق مجمل كزارة اػبعم  اؼبعيي  كفركاهة ال ةئنػ  دب ممػف ميػة ق اؼبنمعػ ، كتػورل الػ

 لمعنل اؼبيةسب لت دعع زبرجت يف حعكد الوظةئف اؼبمةح .
  :العنل يف الكطاع ارتاص 
 ابلمعةكف دُت مراكه المأ يل كفركع معةتب العنل اليت تبعم ا منةمةن ىة ةن  سا اعبةيب. ك مـه يظػةـ  إذا ر ب اؼبعةؽ   ك عوف ذلك

( اةملن فأك ر سبعيت  بيع  العنل لع ت مت تشػغيل اؼبعػةقُت الػس ت     ػيمه  تف تعػوف 01ل لع ت )العنل كالعنةؿ كل  ةحب ان
. )كاؼب ذود  ية دعبةرة "سبعيت  بيع  العنػل لع ػت"  ػو تف ال تعػوف اسانػةؿ اػبة ػ  لػعل  % مت ؾبنوع اعد انةلت ميه 3يعب  

. كد بيعػ  اغبػةؿ فػإف انميػ  تشػغيل اؼبعػةقُت يف  ( لػيت  عةييهػة اؼبعػةؽ ةحب العنل يف ؾبنمهة ةػةق  كال تمفػق مػجمل ظػركؼ اإلاةقػ  ا
 ا منجمل دذف  اةم  كلعل ال  ةع اػبةص ربع عان تعمنع امجمل درج  الوا  االجمنةا  دظركؼ اؼبعةقُت ك مةؽب  كت معة  .

   :ٖالتػػٔل عً طسٓل تيفٔر مػسّع فسد 
  حيػا  مػيم يظػةـ المأ يػػل ابؼبنمعػ  إمعةييػ  تيفيػس مشػركع فػػردم  سػجمل يف تيفيػسهك ػسا اسسػموب قػةئ  حةليػةن كتمجػت الػػوزارة إذل المو ،

   يم  دبعوي  ت عـ ؼبت  م    يمت مت اؼبعةقُت كتي بق اميت الشركط.
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 :
% لمنعػةؽ كمراف ػت امػجمل كسػةئل 01ر ديعػب  ميم اؼبعةقُت د ةقةت زبفيو تجور العفر تميم ؽبػ  اغبذػوؿ امػجمل زبفػيو يف اسجػو  (1

 الي ل اغبعومي  اؼب ممف  الرب   كالبحر   كاعبو  .
 توفَت اسجههة المعو ضي  كاؼبعييةت العنعي  كالبذر  . (2
 توفَت كةف  تيواع الراة   دبة يف ذلك العلج كاسدك   ؾبةنن. (3
 إاتح  فرص العنل لمنعةقُت كغَت  . (4
 قُت.زبذيص مواقف لعيةرات اؼبعة (5

 ذبهيه ال رؽ العةم  كاغبعائق كاؼبميه ةت كمبةي اؼبؤسعةت اغبعومي  كاس مي  دبة  لئ  اؼبعةقُت ك عهل حرك  تي ل  . (6
 توفَت اؼبؤسعةت كاؼبراكه اليت ت عـ كةف  درامج الراة   كالمأ يل كالمعمي  لمنعةقُت. (7
 امجمل ت عمي الراة   اللزم  لت رؼ إاةنت مةلي  لوسر اليت تموذل راة   اؼبعةؽ ؼبعةاع ة  (8
 اجمللظ األعلٙ لػؤٌّ املعْقني : 
 /ػ ال ةض  ابؼبواف   امجمل قرار ؾبمػس 39/4/0130( كاتر خ 92ل ع جةص يظةـ راة   اؼبعوقُت السم  عر دبوجب اؼبرسـو رق  )ـ 

ة يف ؾبػةؿ راة ػ  اؼبعػوقُت ك  ػيمه ،  ػ اػبةص إبقرار اليظةـ تموهبػةن لعةفػ  اعبهػود الرائػع30/4/0130( كاتر خ 131الوزراص رق  )
 يف مةدتت ال ةمي  دضركرة ايشةص ؾبمس تامجمل لشؤكف اؼبعوقُت،  رتبط درئيس ؾبمس الوزراص ك ؤلف امجمل اليحو ا يت:

 : ، كاضو   كل مت رئيس  ذعر ابىميةره تمر ممع • 
 كز ر العنل كالشؤكف االجمنةاي . -
 كز ر الذح . -
 كز ر اؼبعةرؼ. -
 كاالقمذةد الو ٍت.كز ر اؼبةلي   -
 الرئيس العةـ لمعمي  البيةت. -
 كز ر المعمي  العةرل. -
 كز ر الشؤكف البمع   كال رك  . -
 تمُت اةـ ا مس. -
، كاثيُت مت اؼب مذُت دشؤكف اإلاةق   عييوف مػت قبػل  ، كاثيُت مت رجةؿ اسانةؿ اؼبهمنُت دشؤكف اؼبعوقُت اثيُت مت اؼبعوقُت -

. كلػػرئيس ا مػػس اسامػػجمل تف  ترةػػيم رئػػيس ا مػػس اسامػػجمل ؼبػػعة تردػػجمل سػػيوات قةدمػػ  لممجع ػػع رئػػيس ؾبمػػس الػػوزراص ديػػةص امػػجمل
 .  ييب ايت تحع اساضةص يف حةل   يةدت

 

 م  لميفيس  سا اليظةـ.إ عار الموائم كال رارات اللز   (1
اقًتاح تعع ل اليذوص اليظةمي  اؼبمعم   دشؤكف اؼبعوقُت يف ا ةالت اؼب ممف ، كاقًتاح ال وااع اػبة ػ  دبػة   ػعـ ؽبػ ، تك ؼبػت  مػوذل   (2

 راة مه  مت مهااي تك إاةنت مةلي  تك  َت ة، كاقًتاح فرض الغرامةت تك تعع مهة.
 ، كممةدع  تيفيس مة  معمق دشؤكف اؼبعوقُت يف اسيظن  كالموائم اسىرل.ممةدع  تيفيس  سا اليظةـ كلوائحت  (3
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 الميعيق دُت ـبممف اسجههة اغبعومي  كاػبة   فينة ىبص اػبعمةت اليت ت عـ لمنعوقُت.  (4
ة تك تشجيجمل البحا العمن  لممعػرؼ امػجمل حجػ  اإلاةقػ ، كتيوااهػة كتسػبة ة، ككسػةئل الوقة ػ  ميهػة، ك ػرؽ الجهػة كالمغمػب اميهػ (5

اغبع مت  اثر ة العمبي ، ككسلك ربع ع تك ر اؼبهت ملصم  لمعر ب ك  يل اؼبعوقُت دبة  مفق كدرجةت إاةقة   كتيوااهة كمم مبػةت 
 سوؽ العنل. 

 تشجيجمل اؼبؤسعةت كاسفراد امجمل إيشةص الربامج اػبة  ، كاعبنعيةت كاؼبؤسعةت اػبَت   لراة   اؼبعوقُت ك  يمه .   (6
 ر العيو   اليت تذعر ة اعبهةت اغبعومي  اؼبعيي  فينة  معمق دبة   إقبةزه يف ؾبةالت كقة   اؼبعوقُت ك  يمه  كراة مه ، دراس  الم ةر   (7

 كازبةذ اللـز دشأ ة.
 إ عار الئح  قبوؿ المرباةت كاؽببةت كالو ةاي كاسكقةؼ  (8
 إ عار قوااع انل  يعكؽ راة   اؼبعوقُت. (9

 إجراصات العنل يف ا مس.إ عار الئح  داىمي  لميظي    (11
إدعاص الرتم يف االتفةقةت العكلي  اؼبمعم   ابؼبعوقُت، كيف ايضػنةـ اؼبنمعػ  إذل اؼبيظنػةت كاؽبيئػةت اإلقمينيػ  كالعكليػ  ذات العلقػ    (11

 دشؤكف راة   اؼبعوقُت.
 كمػة  واجػت   كاػبػعمةت الػيت ت ػعـ ؽبػ ، كاػت كضػجمل اؼبعػوقُت ا مس اسامجمل ت ر ران سيواين إذل رئػيس ؾبمػس الػوزراص اػت تانةلػت  رفجمل ،

 . ، كدا  اػبعمةت اؼب عم  لمنعوقُت ذلك مت  عوابت
  ع ع ا مس اسامجمل ديةص امجمل داوة مت رئيعت تك مت  ييبت جمعمُت امجمل اسقل يف العي  . 
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 :٘مكدم 

  فإيػػت مػػت ال بيعػػ  لػػع ه  تف  عػػوف لػػرد الفعػػل ايفعػػةالت ايػػعمة تعمشػػف اسسػػرة تف تحػػع تفراد ػػة لع ػػت مشػػعم  ى ػػَتة يف البذػػر ،
، كاػبػػػوؼ ، كاالرتبػػػةؾ ، كوبمػػػةج العنػػػلص اؼبعفػػػوفُت كتسػػػر   مػػػت اسىذػػػةئ  االجمنػػػةا   ، كاغبػػػهف ممعػػػعدة م ػػػل مشػػػةار اسسػػػجمل

سػ  ، كالعنػل ، معمومةت دقي   ككاضح  ات ح ي   ضػعف البذػر تك كػف البذػر ك ثػَته امػجمل حيػةة اسسػرة ، كالعلقػةت ، كاؼبعر 
كالعىل . كسلك معمومةت ات اػبعمةت كاسسةليب البع م  سداص اؼبهػةـ اؼبيهليػ  ،كال ػراصة ، كالعمةدػ  ، كالعػفر ، ك ػَت  كالًتك م ،

ذلك مت اسمور الػيت ال  عػم يجمل اليػةس تيةكؽبػة دػعكف الرؤ ػ  ، كمػجمل ذلػك فػإف دعا ػ  تمػف البذػر وبمػةج تحيػةن دعنػق إرةػةد كاػلج 
  لمفرد كلوسرة ت ضة ، كهبب امجمل اسىذةئيُت االجمنةايُت ذبيب اسفعةر الشةئع  يف اؼبةض  ايػع اليػةس ، كهبػب امػيه  اجمنةا

ت ػػعمي معمومػػةت كاقعيػػ  اػػت اػبػػعمةت كمػػعل إمعةييػػ  احمفػػةظ العنيػػل دعنمػػت ، تك معرسػػمت ، كالقمػػت مسػػرتت ،كمذػػةدر اػبػػعمةت 
 لمنعفوفُت يف ا منجمل .

  ٘البصسٓ٘:تعسٓف اإلعاق 
   تعمرب االاةق  البذر   مت االاةقةت اغبعي  اليت تف ػع االيعػةف اؼبعػةؽ العع ػع مػت اؼبعمومػةت كاؼبػؤثرات الػيت تشػعل العيػةف الع مػ

المفةام  لايعةف فبة  ؤثر سمبية يف القةتت كتفةالتت كيف كجوده اغبرك  كاالجمنةا  فمحعث ىمل يف تعةممػت مػجمل الواقػجمل فبػة  يػمج 
 : كتععدت تعةر ف اإلاةق  البذر   كميهة،  ص تعيف اجمنةا امت سو 

اغبةلػػ  الػػيت  ف ػػع فيهػػة االيعػػةف اعبهػػةز البذػػرم تك كظيفمػػت اؼبم ذذػػ  لمرؤ ػػ  يميجػػ  كجػػود ضػػعف تك ا ػػةد  ابسمػػراض تك »  -
 .«  اغبوادث تك يميج  ىم ي 

 .«  دعع المذحيم ابليظةرة 11/ 9امجمل    اغبةل  اليت ال ته ع قوة ادذةر الش ص اؼبركه   يف تحعت العييُت »  -
 :٘ٓتصئف اإلعاق٘ البصس 
  :يةؾ كجهةت يظر ممععدة يف تذييف اإلاةق  البذر   كميهة  

 

 للتعسٓف الكاىْىٕ لإلعاق٘ البصسٓ٘: تبعًا : التصئف األّل

 املهفْف: (1
  تك تقػػػػل يف العػػػػُت اسقػػػػول دعػػػػع ازبػػػػةذ االجػػػػراصات 311/ 31ك ػػػػو ةػػػػ ص لع ػػػػت حػػػػعة دذػػػػر تبمػػػػغ 

 درج . 31المذحيحي  اللزم ، تك لع ت ح ل إدذةر ؿبعكد ال  ه ع ات 
 ضعٔف البصس:  (2

 )املبصس جصًٜٔا(:
  يف العػػُت اسقػػول دعػػع  21/  31كلعػػت تقػػل مػػت  311/ 31 ػو ةػػ ص لع ػػت حػػعة دذػػر تحعػػت مػػت

.  إجراص المذحيم اللـز
 

 لْجَ٘ ىعس الرتبٔ٘ ارتاص٘ للنعاقني: تبعًا : الجاىٕالتصئف 
 ك   الس ت  عم عموف ت ةدعه  لم راصة ك  مق اميه  اس ) قةرئ درا ل (  ٘ املهفْفني:فٝ (1

فٝ٘ املبصسًٓ   (2
 جصًٜٔا:

  )ك   الس ت  عم عموف ايو   لم راصة ك  مق اميه  اس ) قةرئ العمنةت اؼبعربة 

 ( املهفْفني)  فٝات املعاقني حطًٔا : العاغسٗاحملاضسٗ 
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 مً حٔح شمً اإلصاب٘: : الجالحالتصئف 
االعاق٘ البصسٓ٘  (1

ارتلكٔ٘ أّ 
 الْالدٓ٘:

 عث مػػجمل اؼبػػيلد تك يف مرحمػػ  مبعػػرة مػػت انػػر ال فػػل قبػػل دىولػػت اؼبعرسػػ ، كامػػجمل  ػػسا ال  مػػةح ك ػػ  ربػػ
لم فل اال لع تك الوقوؼ امجمل اؼبعركةت كاؼبفة ي  البذر   سف الف ع البذرم حعث قبل تف  معػوف 

 لع ت ال عر العةيف مت  سه اؼبفة ي .
االعاق٘ البصسٓ٘   (2

الطازٜ٘ أّ 
 املهتطب٘:

عث دعع ست اػبةمع  كابلمةرل  معرؼ ال فل امجمل اؼبعركةت كاؼبفة ي  البذر  ، ك سه اػبربات ك   اليت رب 
 العةد   تعمرب معييةن  ةئلن يف المعم  اؼبعريف كاغبرك .

 

 مً حٔح مطتكبل اإلعاق٘: : التصئف األّل
 ك   اليت ال ؾبةؿ لعلجهة امجمل اإل لؽ.  إصاب٘ داٜن٘: (1
 يبعت الجهة.ك   اليت   إصاب٘ مؤقت٘: (2

 

 ّظاٜف اذتْاع عيد املهفْفني : 
  مشعممةف ىة مةف ابؼبعفوفُت ممعم مةف دوظةئف اغبواس كنبة يةؾ : 
 :أ ( تعْٓض اذتْاع ( 
  ك سا اام ةد ةػةئجمل ككػةف لػت تثػر كبػَت يف اؼبراحػل اسكذل سحبػةث اؼبعفػوفُت، كلعيػت كػةف اسسػةس كبػو ال يػةس الذػحيم ، كقػع تثبػت

ت ال  وجػع فػرؽ دػُت العفيػف كاؼببذػر مػت حيػا درجػ  اغبػعة يف حواسػه  ، دػل تف دعػو اسحبػةث دييػت تف ف ػع البحا العمن  تي
البذػػر  ػػؤثر  ثػػَت اععػػية يف قػػوة تداص اغبػػواس اسىػػرل، كابلػػر   مػػت تف ف ػػع البذػػر ال  ػػؤثر يف حػػعة اغبػػواس اسىػػرل ، إال تف 

لبذر  عمعاجمل تع َتا تكرب لمحواس اسىرل، فَتكػه ا منةمػت اللم ػةط العفيف  عمغل حواست د ر    تفضل ككاقجمل اسمر تف ف ع ا
ك تفه  اؼبعمومةت  َت البذر   ، كمت يت فةلمجرد  ك الًتكيه  يمجةف اسمعنةؿ تفضل ، كمهةرة تكػرب ، يف اسػمغلؿ اغبػواس كػةلمنس 

ُت كاؼببذػر ت كتف اؼبعػأل  تموقػف كمهػة امػجمل تك الش  تك العنجمل ، إذان يعم يجمل ال وؿ مف المعو و اغبع  ال كجػود لػت دػُت اؼبعفػوف
 معل تعر ب اغبواس امجمل انل معُت .

 )متٔٔص العْاٜل ّ الصعْبات: -)ب 
  إف قعره العفيػف امػجمل تػليف العوائػق دػعكف االحمعػةؾ اؼببةةػر  ػة  ػ  ظػة رة الحظهػة الع ػَتكف ميػس مػعه  و مػ  ، ككةيػت موضػوع

ؼبؤثرات العنةاي  الزم  ك كةفي  لمنييه العوائق ، كزبممف ال عرة امػجمل سبييػه العوائػق ي ةش ك حبا  و مُت ، كقع ثبت تف العوامل كا
مت ة ص إذل  ىر كال ت مذر امجمل اؼبعفوفُت ، كلعت اؼبراف اؼبيمظ  اؼبموا ل  ؤدم إذل ال عرة امجمل سبييػه العوائػق دعػرا  كةفيػت ، 

عه  يف   يل حركت الش ص إذ تيت  مجةكب دعل حواسػت لمنوقػف كتعمرب ال عرة امجمل سبييه العوائق اةمل كاحع مت اوامل ك َتة ت
السم  و فيت كوحعة كنة تف حةس  العنجمل دائنة ممي ظ  عبنيجمل تيواع اس وات دبة يف ذلك اس عاص ، كنة  ًتج  الركائم الػيت  يت 

 ت .مت ـبممف اؼبذةدر ، كدذفت اةمت  عمفيع مت تم معمومةت يبعيت اغبذوؿ اميهة لع   وجت حركم
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 اذتسن٘ عيد املهفْفني : 
  إف اغبرك  ايع العفيف ؽبة تنبيمهة فه  ال ر ق اس وب ؼبيػجمل اػةدات اشػوائي  لع ػت يميجػ  الفػراغ الػسم  شػعر دػت كاػعـ إدراكػت تك

يف  فهنت لمفة يل العةدل حولت ، فةلعفيف ايعمة  عاىمت الضيق لععـ اسم ةا  اغبرك  قع تلزمت دعػو العػةدات م ػل كضػجمل اإل ػبجمل
العُت تك اسذف تك  ه الرتس تك اليع ت تك ال عمُت كتحيةن اعبع  كمت، كمت اسسبةب اليت ذبعل العفيف ميةاَل لععـ اغبرك  :اػبوؼ 
مت اال  عاـ دبة  عبب لت تذل، كاغبرج كالضيق السم  عبب لت فشمت يف اإلحة   دعةدل اسةػيةص تك اعبه ئػةت اسىػرل يف ؾبػةالت 

ل مق السم  يمةب احملي ُت دت دعبب ىوفه  اميت كالسم  ػيععس ك يم ػل إليػت ، كإذا اامػربن االيم ػةؿ مػت معػةف إذل اغبرك ، كت ضة ا
 ىر مت ت   اسمور ابليعب  لمنبذر فإيت لت يفس االامبةر ابليعب  لمعفيف ، كؼبة كةف توجيت الش ص العفيػف لمعنػل تك معةكيمػت 

العَت دبفرده يف ك َت مت اغبةالت كأف  موجت إذل م ر انمت ك عود إذل ميهلت  وميةَ ، لسلك امجمل المعيف  م مب تف  عوف قةدراَ امجمل 
 تعم عـ كسةئل ممععدة لمنعُت العفيف مت  سا االسم لؿ اغبر كةلعذة ال و م 

  الرتبٔ٘ ّ التعلٔه عيد املهفْفني: 
    عػػود الفضػػل يف كضػػجمل تسةسػػهة إذل العفيػػف الفريعػػ تعمنػػع الًتديػػ  الرظبيػػ  يف تعمػػي  اؼبعفػػوفُت امػػجمل  ر  ػػت اػبػػط البػػةرز الػػيت -

  .«    إيمةج كمب لمنعفوفُت» ـ 0303كيف اةـ ،، تمألف ت عاي ة مت ي ط ابرزة ـ(( كاليت  0392))  « لو س درا ل »
َت ػة مػت اؼبػواد ـ دمهك ع اؼبعفػوفُت ابسدديػةت ك  0323كنة دعتت اغبعوم  الفعرالي  يف الوالايت اؼبمحعة اسمر عي  يف اةـ  -

المعمينيػػ  ايػػعمة ت ػػعرت تشػػر عةت تيػػةدم دمفعيػػل العنميػػ  المعمينيػػ  لمنعفػػوفُت مػػت اس فػػةؿ كالشػػبةب مػػت دعا ػػ  مرحمػػت 
 اغبضةي  إذل المعمي  العةرل ، 

سسةسػي  كنة قةمت اؼبعةتب اإلقميني  يف الوالايت اؼبمحعة اسمر عيػ  دم ػعمي كمػب اسدب د ر  ػ  درا ػل ، الػيت  ػ  ال ر  ػ  ا -
 يف المعمي  اؼبعرس  لمنعفوفُت ، 

، كال ت مذر فةئعة العمب الية  ػ  امػجمل  ك يةؾ العع ع مت دكر ال بةا  البةرزة مكبةص العةدل كاليت ت ـو اب عار العمب الية    -
 اؼبعفوفُت دل تمععا   إذل تسر   كزملؤ   اؼببذر ت .

 ارتدمات التأٍٔلٔ٘ االجتناعٔ٘ للنهفْفني : 
 ػبعمةت المأ يمي  كاالجمنةاي  لمعفيػف كبػو سبعييػت مػت اسػمعةدة اسػم للت االقمذػةدم كاالجمنػةا  كذلػك اػت  ر ػق تيػواع  عؼ ا

 ممععدة مت اػبعمةت ك   :
 ؿبةكل  توفَت العلج ال يب كاؼبعمحق لمنعفوفُت فبة يبعت مت ربعُت درج  اإلدذةر إذل تقذجمل حع فبعت . (1
ع العفيف ابلمعمي  اؼبمعةفئ امجمل اؼبعمول العػةدم كف ػة لوسػس كاؼببػةدئ المعمينيػ  كالفييػ  يف ؾبػةؿ توفَت اػبعمةت الًتدو   اليت سب (2

 تردي  اؼبعفوفُت.
 توفَت ىعمةت اإلرةةد اليفع  كالموجيت اؼبهٍت كالمعر ب كااللمحةؽ ابلعنل اؼبيةسب مجمل الممبجمل. (3
 توفَت اليشةط االجمنةا  كال  ةيف كالًتكوب . (4
 . اؼبعوي  اؼبةلي   (5

) كهبب اإلةةرة إذل تف اؼبعوي  اؼبةلي  تعمرب ضركر   كتسةسيت لمعفيف ، إال تف م ل  ػسه اؼبعويػ  هبػب تف  يظػر إليهػة امػجمل ت ػة  -
 جهص امجمل  ةمش درنمج الراة   لمنعفوفُت (.
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  املنازض٘ العام٘ لألخصاٜٕ االجتناعٕ مع املهفْفني: 
 ـ يف العنل مجمل فئ  اؼبعفوفُت امجمل اليحو المةرل :يبعت ت بيق اىمذة ةت كمعؤكليةت اؼبنةرس العة 
 م  اؼبنةرس  العةم  يف اػبعم  اجمنةاي  ابلًتكيه امجمل اؼبشعم  كاؼبواقف اليت يبر  ة اليةس امػجمل ممذػل تيعػةؽ العنػلص دكف تركيػه  (1

ؾبمنػجمل ك ػٍت (. لػسلك  -ؾبمنػجمل ؿبمػ   –ؾبمنػجمل جػَتة  -ؾبمنػجمل مؤسعػ   –تسػرة صبةاػ   ػغَتة  –امجمل يعق كاحع لمعنيػل ) فػرد 
فػإف اؼبنػػةرس العػػةـ  معػػرؼ امػػجمل اؼبواقػػف الػػيت يبػػر  ػػة العفيػف كتسػػرتت كت ػػع ر حجػػ  تمػػك اؼبواقػػف ، كوبمػػل ت ػػت مػػوا ت اػبمػػل يف 
اسداص االجمنػػةا  لمعفيػػف يف القمػػت ابلبيئػػ  االجمنةايػػ  الػػيت  عػػيش فيهػػة ) كي ذػػع ابسداص االجمنػػةا  تمػػك اسيشػػ   الضػػركر   

 يت   ـو  ة العفيف ( كتم ا ب  تمةـ  سا اسداص االجمنةا  تعع مشعم  ربمةج إذل اؼبعةاعة غبمهة امجمل صبيجمل اؼبعموايت.لمحيةة ال
قيةـ اؼبنةرس العػةـ دمعه ػه دكر العفيػف يف انميػ  حػل اؼبشػعم  كالمغمػب اميهػة ، كتينيػ  قػعرات اؼبعفػوفُت كذلػك دػرد ه   هػود  (2

 المغمب امجمل مشعل   كحمهة، كتيني  جوايب ال وة فيه .حل اؼبشعم  ، كتعه ه قعرا   يف 
مػػيم ال ػػوة لمنعفػػوفُت سػػواص فػػردم تك دشػػعل صبػػةا  ، لعػػ   منعيػػوا مػػت حػػل مشػػعل   الش ذػػي  ، كاالسػػمفةدة مػػت قػػعرا    (3

كالفػرص لمعه ػه  دفةامي  تك ػر، كمػيم ال ػوة  ػ  انميػ  إ ػلؽ ال ػول العةميػ  لػعل اسيعػةؽ االجمنةايػ  كاكمشػةؼ كإهبػةد اؼبػوارد
 اسداص االجمنةا  العمي  تثيةص ؿبةكل  تيعةؽ العنيل إلهبةد حموؿ ؼبشعل   كؿبةكال   إلةبةع حةجة   .

 عنل اؼبنةرس العةـ امجمل ردط اؼبعفوفُت ابسيعةؽ اليت تهكد   ابؼبوارد ، كاػبػعمةت ، لػسلك هبػب تف  عػوف لع ػ  اؼبعرفػ  الشػةمم   (4
عةاع اؼبنةرس العةـ اؼبعفوفُت لع   عوف لع ه  كا  دبوارد   العاىمي  كاػبةرجي  ، كمعػةاع   امػجمل فهػ   اب منجمل احملم  ، كنة  
 كيفي  اسم عامهة. 

  ـو اؼبنةرس العةـ ابلمعىل دفةامي  لذةحل اؼبعفوفُت ابامبةر   مت فئةت الععةف اؼبعرضُت لم  ػر تم تك ػر تعرضػة لمنشػعلت  (5
 اؼبعةممػػ  ككفػػةصة اؼبنػػةرس العػػةـ يف  ػػسا الي ػػةؽ  ػػو إسػػهةمت يف تغيػػَت العيةسػػةت االجمنةايػػ  اػبة ػػ  كاغبرمػػةف كالمفرقػػ  كالمنييػػه يف

 دراة   اؼبعفوفُت دبة  لصـ توفَت اؼبوارد كاػبعمةت ؽب  .
تعه ػه  عنل اؼبنةرس العةـ امجمل إهبةد موارد كىعمةت جع ػعة تػهكد اؼبعفػوفُت دفػرص تك ػر لمح يػق الععالػ  االجمنةايػ  ك عػه  يف  (6

 فةامي  اؼبوارد كاػبعمةت ال ةئن  ابلفعل.
 عنػػل اؼبنػػةرس العػػةـ امػػجمل رب يػػق الععالػػ  االجمنةايػػ  كاؼبعػػةكاة دػػُت صبيػػجمل اؼبعفػػوفُت كت ضػػة دػػُت اؼبعفػػوفُت كاؼببذػػر ت. حػػىت تػػم   (7

 مشةركمه  العةمم  يف تمور ؾبمنعه  .
، كنػة  عػم عـ توجػت يظػرم ممعػعد تم مػعاىل  عػةؽ العنيػل عم عـ اؼبنةرس العػةـ مػيهج حػل اؼبشػعم  اؼبمعػعدة اؼبعػموايت سي (8

يظر   ممشةدع  كممعةمم  كتسةس معريف كتسةس قين  كتسةس مهةرم قةدل الم بيق يف ديئةت كمواقجمل ـبممف  كمميواػ  كت ػع ر غبجػ  
 اؼبشعم  مفموح  َت ؿبعكد مم معىل يظرم معُت كالمعىل اؼبهٍت اؼبمععد اؼبعموايت.

ةـ مجمل اؼبعفوفُت دمح يق ت عاؼ الجي  ابؼبعػةاعة امػجمل حػل اؼبشػعم  مػت ىػلؿ ممذػل تيعػةؽ العنيػل كرب يػق  هم  اؼبنةرس الع (9
ت عاؼ كقةئي  ؼبيجمل اؼبشعلت قبل ظهور ة تك الم ميل مت ى ورة اسسبةب يف معػمهمهة كرب يػق ت ػعاؼ تينو ػ  إبسػهةـ اؼبعفػوفُت 

 يف تيني  ؾبمنعه  كتينيمه  كنوارد دشر  .
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 :ك    ثلث  ت وار يف ضوص اؼبنةرس  العةم  مجمل اؼبعفوفُتل انمي  حل اؼبشعم  امجمل تشمن (11
 

 طْز البدآ٘ : (1

  ك شػػمنل امػػجمل المعػػرؼ امػػجمل اؼبشػػعم  كالمعػػرؼ امػػجمل ميػػة ق اال منػػةـ كاؽبنػػـو كاالرتبػػةط اؼببةةػػر ديعػػق
لمغيػَت تبػعت حػىت قبػل العنيل كإقةم  العلقةت كصبجمل اؼبعمومةت كثي   الذم  دبية ق اال منػةـ ، فعنميػ  ا

تف تف  ػػرل اؼبنػػةرس العػػةـ يعػػق العنيػػل ايػػعمة ىب ػػط للتذػػةؿ اسكذل ، كيف يفػػس الوقػػت فػػإف دعا ػػ  
العنػػل كربع ػػع ميػػة ق اال منػػةـ كإقةمػػ  العلقػػةت كمهػػة تػػم  ديينػػة هبنػػجمل اؼبنػػةرس العػػةـ اؼبعمومػػةت كثي ػػ  

  الذم  دبية ق اال منةـ .

 : طْز الْضط  (2
  كالم  يط لممغيَت كالمعةقع مجمل يعق العنيل السم  ر غبج  اؼبوقف كربميمت كالمذني  شمنل امجمل الم ع

  فضػػل المعةقػػع اؼبعمػػوب لعػػ   ع ػػ  فر ػػ  لمنحةسػػب  كتوضػػيم اسدكار يبعػػت إف  عػػوف ةػػفهية كلعػػت
 . كاؼبهةـ

 : طْز اليَآ٘ (3

 عػرؼ امػجمل جوايػب ال ػوة المػعىل اؼبهػٍت لمم  شمنل امجمل الميفيػس ك ميػت الم ػومي لمننةرسػ  كت ػومي دػرنمج
 المػػعىل اؼبهػػٍت لم ػػعمي اػبعمػػ  ليعػػق العنيػػل كالم ػػومي قػػةئ  امػػجمل اؼبراقبػػ  كجوايػػب الضػػعف يف دػػرنمج

كمػت اسػم عاـ اسسػػموب  كاؼبمةدعػ   ػواؿ جهػود المغيػَت كذلػػك لممأكػع مػت اسػم عاـ البيػػةنت اؼبعػجم 
غيػَتات قػع حػعثت ايػعمة  ذػل انػل  شػَت إذل إف الم اؼبيهج  الذػحيم يت إ ػةص المػعىل اؼبهػٍت الػسم

العنيػػل إذل  ة مػػت كتف مشػػعممت قػػع اوعبػػت ، كيف جهػػود المغيػػَت الفعةلػػ  فػػإف  اؼبنػػةرس العػػةـ مػػجمل يعػػق
ك ػو تف يعػق العنيػل قػع    ت عاؼ يعق العنيل  م  رب ي هة  كوبُت الوقت إذل االيم ةؿ إذل كضجمل تىر

 . تعه هه
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 لعكلٔ٘تعسٓف اإلعاق٘ ا : 

   المػساف  « دلكعموف ك وريفيل »تععدت المعر فةت لااةق  الع مي  كمت دُت الس ت تذعكا لمحع ع الضعف الع م  يف ابةرات اةم
 :   عرفةف الضعف الع م  تيت

 . « ، تك اؼبعمعب يف ال عرات الع مي  كاػبم ي  كااليفعةلي  توقف يف الينو الف رم»  -
 ع عه ؼبفهـو الضعف الع م  امجمل توقف الينو سواص كةف  سا يف اعبةيب الف رم تك يف اعـ ال ػعرة امػجمل ك سا المعر ف  عمنع يف رب

 االكمعةب السم  ؤثر امجمل معل الينو يف اعبةيب الع م  تك اػبم   تك االيفعةرل.
  ـ ك و : 0429يف اةـ  تبيمت اعبنعي  اسمر عي السم «   جرك ظبةف »كمت تك ر  سه المعر فةت قبوالن  و تعر ف 

تف اإلاةق     معمول مت اسداص الوظيف  الع م  كالسم   ل ات مموسط السكةص ابكبرافُت معيػةر ُت ك ذػةحب ذلػك ىمػل »  -
 .سي  "  03كاضم يف العموؾ المعيف  ، ك ظهر يف مراحل العنر الينةئي  ميس اؼبيلد كحىت ست 

  ابل بجمل  يةؾ اىملؼ حوؿ مذ مم حة ل السكةص « لم مفربع ع ا»  تجل عع كنعيةر مت  « حة ل السكةص» كميت فإف ، . 
إذا تىسن مئ  كنموسط حة ل الػسكةص كتىػست طبعػ  اشػر امػجمل ت ػة االكبػراؼ اؼبعيػةرم اػت ذلػك اؼبموسػط فػإف كػل تكلئػك  -

(  091ك 21تم تف ت ػحةب حة ػل ذكػةص   ػجمل دػُت  الس ت وبذػموف امػجمل اكبػرافُت معيػةر ُت دػُت تامػجمل كتدمل مػت اؼبموسػط )
تم تك ػر مػت اكبػرافُت  ) 091، تمػة تكلئػك الػس ت  عػوف حة ػل ذكػةئه  تك ػر مػت  سػوؼ  عمػربكف مػت ذكم الػسكةص اؼبموسػط

، كإف تكلئػك الػس ت  عػوف حة ػل ذكػةئه  تقػل مػت  ( فإ    عويوف مت اسة ةص ذكم السكةص العةرل معيةر ُت فوؽ اؼبموسط
 % فه  اسفراد الس ت  عويوف مم مفُت ا مية.21

  ميهنة نبة يةؾ العع ع مت االىميةرات ل يةس حة ل السكةص كاالىمبةرات اؼبشهوراف  : 
 . « فععمر»  ك « سمةيفورد  ييت»  -
 ٘ٔتصئف اإلعاق٘ العكل :  
 كذلك لعهول  كشفه  كالمعرؼ امجمل ىذةئذه  ككيفي  المعةمل معه  دبة  عةاع   امػجمل حعػت  تععدت تذييفةت فئةت اؼبعةقُت ،

 لع ه  مت إمعةنت ا مي .اسم نةر مة 
 

 . التصئف علٙ حطب األضباب اليت أدت إلَٔا : أ
  تسبةب مة قبل الوالدة ك  ذع  ة اسمراض الوراثي  .  (1
 تسبةب تثيةص اغبنل تك تثيةص الوالدة تك دعع الوالدة كتعنجمل اسسبةب البيئي . (2
 

 . التصئف حطب الػهل ارتازجٕ ب
 المن يل الغسائ حةالت اض راب  (2 اؼبيغولي   (1
  غر حج  العمةغ (4  ال نةصة (3
 حةالت اسمع ةص دمةغ (6 كرب حج  العمةغ (5

 

 ( االعاق٘ العكلٔ٘)  فٝات املعاقني عكلًٔا : اذتادٓ٘ عػساحملاضسٗ 
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 التصئف علٙ حطب ىطب٘ الرناٛ . جـ
 . ( ك  مق اميه  فئ  ال ةدموف لممعم  21-00إاةق  ا مي  دعي   كتًتاكح )  (1
 ( ك  مق اميه  ال ةدموف لممعر ب . 00-11إاةق  ا مي  مموس   كتًتاكح دُت )  (2
 فنة دكف . 11اإلاةق  الع مي  الشع عة كتًتاكح دُت  (3

 

  الػسم تاعتػت ديػةصا امػجمل ا منػةـ  ميظن  الذح  العةؼبي  كاليويععو، ك و تذييف  كمت دُت  سه المذييفةت المذييف اسك ر ةيواةن
مػت حعػت اسػم نةر مػة لػعل العةدل  سه الفئ  مت البشػر ف ػع سػعت  ػسه اؼبيظنػ  إذل كضػجمل تذػييف يبعػت اؼبمعػةممُت مػجمل  ػسه الفئػ  

 : اؼبعةقُت ا مية مت إمعةييةت، كفينة  م  ديةف  سا المذييف
 

 : تصئف ميعن٘ الصخ٘ العاملٔ٘ ّالْٔىطهْ
  (.04إذل  1كتًتاكح يعب  ذكةص  سه الفئ  )مت  ، ( معموه ، كقع ت مق اميت مذ مم ) ضعف ا م  ةع ع (1
 (.14إذل  31كتًتاكح يعب  ذكةص  سه الفئ  )مت  ، ( متتد ، كقع ت مق اميت مذ مم ) ضعف ا م  مموسط  (2
 (.14إذل  01كتًتاكح يعب  ذكةص  سه الفئ  )مت ،  ( مأفوف ، كقع ت مق اميت مذ مم ) ضعف ا م  دعيط  (3
 (.41إذل 21كتًتاكح يعب  ذكةص  سه الفئ  مة دُت ) ( (Dull or Baskward، كقع ت مق اميت مذ مم   بةص اةدم (4

 

 عاق٘ العكلٔ٘أضباب اإل : 
 اىممفت كجهةت يظر كل مت تيةكؿ ابلعراس  الضعف الع م  يف ؾبةؿ البحا ايع اسسبةب اؼبؤد   لت .  

 ،  الىملؿ يف االتهاف العينيةئ  يف تحع مراكه اؼبخ  عمرب ارضةن تف الضعف الع م   فَتل اس بةص -
 عػوؽ الفػرد اػت المفةاػل مػجمل  ػَته مػت  اب ايفعػةرل ةػع عيميجػ  الضػ ر إذل تف الضػعف الع مػ   اس بػةص اليفعػيوفديينة  شػَت  -

 . اليةس تك مجمل البيئ  اليت  عيشوف فيهة
  كتيت ال  رتبط دبعببةت مرضي   لعجه يف اال منةـ االجمنةا  يميج قع وبعث  امجمل حُت  سكر امنةص االجمنةع تف الضعف الع م ،

ك مفػػػق مػػػجمل امنػػػةص االجمنػػػةع اؼبم ذذػػػوف يف امػػػ  الػػػيفس ،  اؼبػػػخف ػػػط كإ ػػػةد  اؼبػػػخ تك اػػػعـ االتػػػهاف العينيػػػةئ  يف تحػػػع مراكػػػه 
 .اعـ االسم ةرة اليفعي  كاالجمنةاي حيا  ركف تف مت تسبةب الضعف الع م   االجمنةا 

 

   سه اسسبةب إذل تردع  اواملف ع  يف ابع العلـ ابع الغفةر ك وسف الشيخ  : 
 

 ٗ :عْامل قبل الْالد (1
  ر ق جييةت معيي  كقع ربعث اإلاةق  الع مي  يميج  حعكث  فػرات يف كتمضنت اوامل كراثي  ات 

اعبييةت تثيةص انمي  تعو ت اسجيػ  تك قػع  عػوف يميجػ  ايػوب يف تعػو ت اػبػلاي العذػبي  تك يميجػ  
  إل ةد  اسـ ممراض معيي  تك تعن  تثيةص فًتة اغبنل.

 :عْامل أثياٛ الْالدٗ  (2
 ت إ ةابت لمنولود تثيةص انمي  كالدتت، كأف وبعث تمف يف دعو ترججمل  سه العوامل إذل مة وبعث م

  تجهاص اؼبخ، يشأ ايت اإلاةق  الع مي  كععر الوالدة تك الوالدة اعبةف  تك إسفععية الوليع.

 عْامل ما بعد الْالدٗ  (3
   ترججمل  سه العوامل إذل مة وبعث لم فل مت حوادث دعع كالدتت كىة   يف ست مبعػرة،  يػمج ايهػة

يف دعػػو تجػػهاص اؼبػػخ كةلمهػػةب اعبهػػةز العذػػيب اؼبركػػهم تك االلمهػػةب العػػحةئ  تك االلمهػػةب تمػػف 
 العمة   تك اغبنجمل ال رمه   تك مة  يمج ات اغبذب  مت مضةافةت.
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 : عْامل غري ستددٗ (4
  ك ػػ  تمػػك اسسػػبةب ا هولػػ  الػػيت دل  عػػم جمل البػػةح وف الو ػػوؿ إليهػػة يميجػػ  تش يذػػه  مف سػػبب

 ال ترججمل إذل العوامل العةد   السكر. اإلاةق  الع مي 
 

 : خصاٜص املعاقني عكلًٔا 
 : ٘ٔالطلْن 

 الي ص الواضم يف المعمي  م ةري  مجمل تقرايت مت اس فةؿ العةد ُت . (1
 ي ص يف االيمبةه كالًتكيه امجمل اؼبهةرات المعميني  . (2
 عةقُت ا ميةن. ي ص يف المسكر كتعمرب  سه اؼبشعم  مت تكشر اؼبشعلت المعميني  حعه لعل اؼب (3
 : ْ٘ٓاللػ 

 اؼبعةقُت ا ميةن تد أ مت العةد ُت يف اكمعة   لمغ  .  -
   : ٕمػهالت العْم العكل 

 

 مػهالت اجتناعٔ٘ :-أ 
 : اذبة ةت ا منجمل اػبة ئ  كبو اؼبم مفُت ا ميةن    تى ر مت اإلاةق  يفعهة كمت تم ممهة 
 إ لؽ دعو اسل ةب كاالسمههاص . (1
 اغبنة   الهائعة . (2
 ال عوة الهائعة . (3

 

 مػهالت أضسٓ٘ :-ب 
 يظرة الوالع ت لم فل اؼبعةؽ امجمل تيت ا ةب مت ع ؽب  امجمل تى ةص سةد    (1
 إيعةر دعو الوالع ت إاةق  تديةؤ   . (2
 رفو ال فل اؼبعةؽ . (3
 ىجل الوالع ت مت كجود  فل معةؽ لع ه . (4

 

 مػهالت تسبْٓ٘ :-ج 
 الفئ  .ي ص اإلمعةنت كاسجههة اللزم  لمعمي   سه  (1
 ي ص اؼبعمنُت اؼبؤ مُت كاؼبعرسُت لراة    سه الفئ  . (2

 

 مػهالت مَئ٘ :-د 
 ي ص فرص العنل تمةـ اؼبم مف ا ميةن . (1
  يظرة ت حةب العنل لمنم مف ميت تقل إيمةج . (2

 

 مػهالت اىفعالٔ٘ :-ٍـ 
 الشعور دععـ الرضة كاػبوؼ كاالحبةط كالي ص  -
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 : ارتدمات اإلزغادٓ٘ للنعاقني عكلٔا 
 ؼببةدئ اسسةسي  يف إرةةد اؼبعةقُت دشعل اةـ ا: 
 اؼبعةؽ لت صبيجمل مم مبةت الفرد العةدم ابإلضةف  إذل مم مبةت اإلاةق  . (1
 وبمةج اؼبعةؽ إذل المعر ب امجمل اؼبهةرات اسسةسي  لمموافق مجمل ا ىر ت . (2
 وبمةج اؼبعةؽ إذل المشجيجمل اؼبعمنر للامنةد امجمل يفعت كرب يق االسم للي  (3
 اؼبعةؽ إذل الًتكيه امجمل موا ت ال وة لع ت . وبمةج  (4
 وبمةج اؼبعةؽ إذل ت عمي اؼبعةاعة لت كقت اغبةج  إليهة ف ط . (5

 

 : املبادئ األضاضٔ٘ يف إزغاد أضسٗ املعام 
 مشعم  اؼبعةؽ    مشعم  اسسرة كمهة . (1
 هبب االسمفةدة مت فه  اسسرة لمش ص اؼبعةؽ كتشجيعه  امجمل المعةكف . (2
 سرة امجمل الم مص مت اسزم  اليفعي  اليت  عةييةف ميهة دعبب كجود  سا اؼبعةؽ .هبب معةاعة اس (3
 هبب إ ضةح معٌت اإلاةق  لوسرة كربع ع درج   سه اإلاةق  الديه  كضركرة الموافق معهة كالمعةكف يف ت عمي اػبعمةت ؽبسا الفرد . (4

 

 : ٘ٓارتدمات اإلزغاد 
 اإلزغاد العالجٕ :-أ 

 م مف ا ميةن .دراس  ة ذي  الفرد اؼب (1
 دراس  اؼبشعلت اليفعي  اؼبرتب   ابإلاةق  .  (2

 

 اإلزغاد الرتبْٖ :-ب 
 توفَت فرص المعمي  ؽبسه الفئ  كاىميةر اؼبية ج اؼبيةسب  ؽب  . (1
 تيني  االسمفةدة مت اغبواس اؼبوجودة لعل الفرد اؼبم مف . (2
 تيني  االامنةد امجمل اليفس د عر اإلمعةف . (3

 

 اإلزغاد املَين-ج  
 . م  ابلمعمي  كاالىميةر كالمعر ب كالمأ يل اؼبهٍت حعب اغبةل ك  -

 

 اإلزغاد األضسٖ-د  
 تبعت ميس ؾب ص ال فل اؼبعق كميهة :  

 .ت بل اغبةل   -
 .تعع ل يظةـ اذبة ةت اسسرة ػبعم  اؼبعةؽ  -
 .ذبيب اسى ةص م ل اغبنة   الهائعة  -
 .  زبميص الوالع ت مت مشةار السيب خبذوص اغبةل  -
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 َْو البرتمف : 

  اؼبذةب ابلبًت  و: 
،  رت امجمل تداؤه سدكاره االجمنةاي ذلك الش ص السم ف ع تحع ت رافت تك تك ر تك حىت كمهة كيمج ايت إاةق  حركي  تث»  -

كمت يت تواف ت االجمنةا  كاليفع  يف اسسرة كالعنل كا منجمل فبة  م مب   يمت مهيية كاجمنةاية كيفعية السمعةدة كل تك 
  .« تواف ت يف ا منجمل دعو

 سا كتمععد تسبةب البًت كزبممف مت ة ص إذل  ىر كتنبهة  : 
 .)  اسكراـ كاسمراض اػببي   ،، اغبركب كالعوارث اغبوادث(  -
  مػهالت مبتْزٖ األطساف: 
 ممعمق  ركالبعو ا ى حرك كالبعو ا ىر  يفع دبظة ر إةعةلي  مميوا  دعضهة  ترتبط انمي  دًت جهص مت جع  اإليعةف

كخبة   يف  اسم عامت لوجههة المعو ضي كت ضة امجمل  كقعرة الش ص امجمل كعب انمت ابليواح  االجمنةاي  تك االقمذةد  
 دًت اعبهص تك حعكث البًت. انميةت المأ يل دعع

   ّضيتياّل بإجياش أٍه ٍرِ املػهالت : 
 املػهالت اليفطٔ٘ :  (أ
 فعي  العمبي  اليت تؤثر اميت كامجمل تواف ت مجمل مت حولت كمت ت   اؼبظة ر اليفعي  مة  يمةب اؼبذةب ابلبًت الع َت مت اؼبشةار الي

  م :
 رفو قبوؿ اؼبذةب ابلبًت لساتت اعبع عة كم ةكممت لواقعت اعبع ع. (1
 الشعور ابلي ص كايم ةص قينمت لساتت سواص كنة  را ة  و تك كنة  راه فيهة احملي ُت تك كنة  منٌت تف  را ة . (2
جع عة كيميج  غبعكث البًت )يف دعو اسحيةف( كةلشعور ابلسيب الام ةد البعو مف ذلك ايم ةـ العنةص ػب أ  ظهور مشةار (3

 ارتعبت الفرد .
 كنة قع  عوف  يةؾ ميلن مت جةيب اؼبذةب ابلبًت لميعوص لعموؾ االامنةد امجمل الغَت. (4
ب مت الواقجمل اؼبؤدل السم   َت قم ت كتوتراتت كةلمعو و وبةكؿ اؼبذةب ابلبًت )يف ك َت مت اسحيةف( اسم عاـ ميعةيهمةت لمهرك  (5

 كاإلس ةط كاإليعةر فيبعك يف ظة ره ةبم ال رؼ اؼببمور تك تو   كجود ال رؼ اؼببمور. 
دييت كدُت اسة ةص ا ىر ت إذ تيت يف  سه اغبةل  سَتفو   قع ىبمق اؼبذةب ابلبًت ليفعت دعو اؼبشعلت ايعمة  يعر كجود فرؽ (6

 . ت عـ لت كل معةاعة
 

 الت اضتدداو األجَصٗ التعْٓطٔ٘ :املػهالت ادتطنٔ٘ ّمػه (ب
   وبذل الفرد مت ىلؿ الوظةئف اليت تؤد هة لت تاضةؤه كت رافت امجمل إةبةع معُت كنة تؤدم  سه اساضةص كظةئف لايعةف

عةمل تاضةؤه  عم يجمل فبةرس  اليشةط كةإلمعةؾ ابسةيةص تك اغبرك  كسهول  الي ل فبة  ضف  اميت ةعوران ابلرضة كنة تف اإليعةف د
 البعي كمهاكل  الرايض  كاؽبواايت كال يةـ ابلرحلت ك َت ة.

  إال تف اإليعةف اؼبذةب ابلبًت سحع تاضةؤه تك تك ر مت اضو فةيت  ف ع كظيف  مت كظةئف  سا العضو كال  عم يجمل اغبذوؿ امجمل 

 (  مبتْزٖ األطساففٝات املعاقني جطنًٔا )  : الجاىٔ٘ عػساحملاضسٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 KFU        51،،،     ) خاص لـ مركز إتقان خلدمة الطالب  (       ،،،        تنسيق :  أبو فيصل            رعاية الفئات اخلاصة  د/ أمين عبدالعال

 هبع تمةمت تحع اغبموؿ ال  عم يجمل تداص  سه الواجبةت كابلمةرل فةيت  اإلةبةع ؼبة ذكر سةد ة مت يشةط حرك  لايعةف كابلمةرل
 المةلي  :

 تف  مجيب ال يةـ ابليشةط تك العنل. (1
 تف  عوض العضو اؼببمور ات  ر ق اسمغلؿ اس راؼ اؼبمب ي  لع ت مقذجمل  ةق  دعيي  فبعي . (2
 بمور. ؤدم الوظيف  ابالسمفةدة مت ال رؼ الذيةا  السم وبل ؿبل ال رؼ اؼب (3
 .كوبمنل تف  عم عـ اؼبذةب ابلبًت اغبموؿ ال لث  البع م  يف فًتات ممفةكت  ك موقف ذلك امجمل اؼبوقف السم  واجهت 
 املػهالت االجتناعٔ٘ : (ت
  يعٍت ابؼبشعلت االجمنةاي  اؼبواقف اليت تض رب فيهة القةت الفرد دبحي ت داىل اسسرة كىةرجهة ىلؿ تدائت لعكره

 عت تف يعنيت دبشعلت سوص المعيف مجمل البيئ  االجمنةاي  اػبة   لعل فرد كيبعت تف يوجه ة يف :االجمنةا  تك يب
 املػهالت األضسٓ٘ : (1
  اؼبفةجئ  لرب اسسرة كاةئممهة كمة  ًتتب امجمل ذلك مت  اثر  كتك ر اؼبشعلت اسسر   حعه    تمك اؼبشعلت اؼبرتب   ابإل ةد

 و ل كمة قع وبيط  سه اإل ةد  مت  ة تك اإل ةد  اؼبفةجئ  للدت الوحيع السم ايمظرتتمعيشمهة كاض راب القة  امجمل معمول
 .معئوليمهة كليه ع ابلمةرل مت مشةار السيب كاالكمئةب ظركؼ وبنل تحع اسدو ت ا ىر

 املػهالت الرتّحئ٘ : (2
   وب  السايت تك ابليشةط الًتكوب  العميب.تؤثر اإلاةق  امجمل قعرة اؼبعةؽ امجمل االسمنمةع دوقت الفراغ سواص ابليشةط الًتك 
  فننةرس  اؼبعةؽ سم يوع مت تيواع اليشةط  م مب  ةقةت ىة   قع ال تموافر ايعه كنة تف تجههة الًتك م العةم  مععة تسةسة

 ذلك.لو حةص فضلن ات الع بةت اليت تذةدؼ اؼبعةؽ ايع ارتيةد تمةكت الًتك م تك اغبعائق العةم  كاسيع   كمة ةةدت 
 مػهالت العالقات االجتناعٔ٘ : (3
 صبةاةت الذعاق  حةج  تسةسي  لمفرد ىة   يف اؼبراحل اسكذل مت العنر كتثر القةت الذحب  اؼببةةرة امجمل الينو  سب ل

االجمنةا  العمي  كابل عر السم تمجةيس فيت ظبةت تاضةص اعبنةا  ابل عر السم  مح ق لعل اضو فيهة الينو كالشعور ابلععةدة 
كمت يت   ـو ةعور اؼبعوؽ ابؼبعةكاة مجمل زملئت كاعـ ةعور  ؤالص دعفة مت ؽب   ؤدم إذل اذبة ةت سمبي  لييعنش اؼبعوؽ امجمل يفعت 

 . ك يعحب مت  سه اعبنةاةت
 نل:مػهالت الع (4
 ت اليت تًتتب امجمل قع تؤدم اإلاةق  إذل ترؾ اؼبعةؽ لعنمت تك إذل تغيَت دكره إذل مة  ميةسب مجمل كضعت اعبع ع فضل ات اؼبشعل

اإلاةق  يف القةتت درؤسةئت كزملؤه تك مشعلت تمي  كسلممت فةلعنل إيمةج مجر كاإليمةج الهائع تجر مرتفجمل دل  ر ق إذل تورل 
مية ب رئيعي  يف العنل ككعب معةيت اجمنةاي  مرموق  ات  ر ق العنل كمت يت كةف تثر اإلاةق  تثرا مهدكجة امجمل العىل 

 .كاؼبعةي  معة
 املػهالت االقتصادٓ٘ :  (5
  تمعبب اإلاةق  ات  ر ق البًت يف ك َت مت اؼبشعلت االقمذةد   ابليعب  لمش ص اؼبذةب ابلبًت كابليعب  سسرتت ك منعت

 كيبعيية إهبةز ت    سه اؼبشعلت فينة  م  :
 قت.قع  عوف اؼبذةب ابلبًت  و العةئل الوحيع لوسرة كابلمةرل  ف ع  و كتسرتت مذعر رز  -
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تم مب انمي  العلج يفعهة كإجراص اعبراحةت إذا لـه اسمر تمواال  ةئم  سواص لعفجمل تعةليف اإلقةم  يف اؼبعمشفيةت تك تجور  -
 اس بةص تك شبت العكاص.

 سرة.تعبب إقةم  اؼبذةب ابلبًت يف اؼبعمشفجمل لفًتة  و م  لمم   العلج إذل تع مت إجبةراي ات العنل كابلمةرل  ر ق ميهايي  اس -
قع  ؤدم  سا اؼبوقف ابسسرة إذل االسمعاي  تك إذل ديجمل دعو فبممعة ة ؼبواجه  يف ةت اإل ةد  ابلبًت كمة  ًتتب اميت ك   -

 مشعلت تع ل ات العنل لفًتة  و م .
 ةئية امجمل تداص  قع ربوؿ اإل ةد  ابلبًت دكف تداص الفرد لعنمت العةدق إل ةدمت ابل ر    اليت كةف  ؤد هة  ة تك إذل اعـ قعرتت -

  سا العنل كذلك  م مب   يمت لعنل  ىر ك سا  م مب كقمة كمةال  ه ع مت اسابةص االقمذةد   لوسرة.
دعع إجراص البًت لمفرد فةيت وبمةج إذل تجههة تعو ضي  معيي  حىت  منعت الفرد مت اغبرك  كتداص دكره ك   تمعمف تمواالن ك َتة  -

 إذل تغيَت  سه اسجههة سواص لععـ ميةسبمهة لمعضو اؼبذةب دعع فًتة مت الهمت تك لممفهة. فضلن فإيت ابسمنرار يف حةج 
 : ارتدم٘ االجتناعٔ٘ ّزعآ٘ املصابني بالبرت 
 مت ىلؿ ثلث  معموايت    اؼبعمول الوقةئ  كاؼبعمول  يبعت لم عم  االجمنةاي  تف تعه  يف راة   اؼبعةقُت اؼبذةدُت ابلبًت

 :  ول المأ يم كاؼبعم العلج 
  ( اإلصاب٘ بالبرت ) مطتْٚ الْقآ٘ مً اإلعاق٘:  أّاًل

العنل امجمل إزال  العوامل اليت تعبب حعكث ال ذور تك اإل ةد  ابلبًت ك مضنت ذلك إجراصات  حي  كاجمنةاي  تم مب تضةفر  (1
بةب اليت تؤدم إذل البًت كمجيب اغبوادث العع ع مت الم ذذةت م ل درامج المواي  الذحي  كالمواي  االجمنةاي  كالمواي  ابسس

 تك اسمراض اليت  يمج ايهة البًت.
يبعت لم عم  االجمنةاي  المعىل ؼبيجمل تك زبفيو اؼبضةافةت اليةذب  ات حعكث البًت كقع  عوف ذلك ابالكمشةؼ اؼببعر  (2

 كالمعرؼ امجمل اغبةالت اؼبعركض  لمبًت كالمعةمل مجمل الظركؼ البيئي  كا منعي .
امجمل احمية ةت كسموكيةت سبيجمل كقوع حوادث البًت  نةـ دعنميةت اسمت الذيةا  يف اؼبذةيجمل كالشركةت كتعر ب العةممُتاال م (3

 .مةكييةت كتجههة قع تعبب البًت كىة   الس ت  معةمموف مجمل
ه اعبوايب كنة يبعت ال ذور فيهة كؿبةكل  اسمعنةؿ  س دراس  كربميل اػبعمةت الوقةئي  ال ةئن  يف ا منجمل لممعرؼ امجمل يواح  (4

 تعه  دفةامي  يف ال يةـ دمواي  ا منجمل مسبةب الوقة   كيمةئجهة. لم عم  االجمنةاي  تف
 : املطتْٚ العالجٕ:  ثاىًٔا
  اؼبشعلت اليةذب  ات البًت تك امجمل اسقل الم ميل مت  اثر ة   ركه اؼبعىل العلج  لم عم  االجمنةاي  امجمل المعىل اؼبهٍت ؼبواجه

 : اسىذةئ  االجمنةا  يف  سا ا ةؿ مة  م  دكر ك شنل
اإل ةد  ابلبًت كتنبهة ف عاف ال    ابليفس كاعـ ت بل السات  معةاعة اؼبذةدُت ابلبًت امجمل مواجه  اؼبشعلت اليفعي  اليةذب  ات (1

مت حعة  سه اؼبشةار  االجمنةاي  يف الم فيف كالشعور ابلي ص كاالي واص كااليعحةب مت اغبيةة كتعة   اػبعم  دعع البًت
 .العمبي 

 معةاعة اؼبذةدُت ابلبًت كتسر   امجمل ال يةـ دبعئولية   مكرب كفةصة فبعي . (2
  .رب يق الموازف اؼبمبةدؿ دُت اسفراد اؼبذةدُت ابلبًت كديئة   االجمنةاي  (3
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   تك   يمه  امجمل مهت جع عة اود   ؼبهيمه  العةد معةاعة اؼبذةدُت ابلبًت امجمل مواجه  مشعلت العنل سواص ابلعنل امجمل (4
 . تعرضوا لت مت إاةق  تميةسب مجمل مة

 

 : املطتْٚ التأٍٔلٕ:  ثالجًا
اؼبعةنب  يف ربع ع الربامج المعر بي  اليت ت عـ لمنعةؽ  عؼ تهك عه ابؼبهةرات اعبع عة كدسلك ات  ر ق توضيم  ورة اؼبعةؽ  (1

 كظركفت.
 ضي  إذا مة احمةج إذل اسم عامهة.معةاعة اؼبعةؽ يف اغبذوؿ امجمل اسجههة المعو  (2
تمبجمل اؼبعةقُت لممأكع مت اسمفةد   مت انمي  المأ يل كالمعر ب اليت قةمت ؽب  كت   اغب وا دعنل  ميةسب مجمل قعرا   كسلك  (3

 ممةدع  اؼبعةقُت الس ت  ممح وف ابلعراس .
  كربع ع معم بل حيةتت اؼبهيي  كاالجمنةاي  يف اؼبعةنب  يف كضجمل ى   المأ يل لعل معةؽ تمع  ابلفرد   تعةاع اؼبعوؽ يف رس (4

 ضوص قعراتت كإمعةييةتت اغبةلي .
 دا  اؼبراكه المأ يمي  حىت تمنعت مت  د   كظةئفهة دفةامي . (5

 اؼبعةنب  يف إجراص البحوث اليت تعة   يف ربعُت معموايت تداص درامج المأ يل اؼبهٍت كاالجمنةا  لمنعةقُت.  (6
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 :٘مكدم 

  تعمرب مشعم  إدمةف اؼب عرات مت تى ر اؼبشعلت اليت  عد سلم  كتمت ا منعةت اؼب ممف  يف العةدل اؼبعة ر كتعوؽ ازد ةر ة
االقمذةدم كمبو ة اإليمةج  حيا تعميفس الع َت مت موارد ا منجمل كت ض  ام  الع َت مت  ةقةتت كتع ل الع َت مت قعرات تفراده 

معةرات ضةرة مهمع  ام  كبو مة   ًتؼ مت جرائ  دشع  مت جةيب ممعة و اؼب عرات تك معميو ة تك ذبةر ة تك كتوجههة إرل 
مهردو ة تك مركجو ة كت عر دعو اؼبذةدر اعبرائ  اليت  رتعبهة اسفراد يف حةالت المعة   تك مت تجل اغبذوؿ ام  اسمواؿ 

 مت جرائ  دشعل اةـ. اللزم  لايفةؽ ام  اإلدمةف حبوارل يذف مة  رتعب
  اىملؼ تجهه ة مت  جملاال منةـ فينة ت ـو دت العكل  امكقع تها ع اال منةـ يف العيوات اسىَتة دبشعم  اإلدمةف ، ك يععس  سا

جهود سواص ام  اؼبعموم احملم  تك ام  اؼبعموم العةؼب  ات  ر ق المعةكف العكرل يف سبيل مواجه   سه الظة رة كالمذعم ؽبة 
 م س تةعةال ممععدة لمن ةكم  ميهة : اؼبعةفح  اسميي  ، ال ةيوف ، االتفةقيةت العكلي  ، يت مة دعع ذلك مة تم مبت جهود  كالسم

الوقة   مةعةؽبة اؼب ممف  يت المواي  كالعلج سواص تكةف  سا العلج  يب تك يفع  تك اجمنةا  كتىَتا إاةدة   يل يت إاةدة 
 يف ا منجمل دعع ةفةئه . اسميعةب اجمنةا  لمنعميُت

   كل ع ا منت كةف  اؼبهت كالم ذذةت العمني  كمراكه البحا العمن  ابإلسهةـ يف اعبهود العلجي  كالوقةئي  ؼبواجه   سه اؼبشعم
 ، كمت  سه اؼبهت مهي  اػبعم  االجمنةاي .

 :مفَْو إدماٌ املددزات 
 ميت «  اإلدمةف»   عرؼ: 

االجمنةاي  كاؼبهيي  لمفرد اؼبعمت حيا  ذل إرل  ورة مركب  مع عة تمنيه دبعو العنةت اغبع السم تفعع معت اغبيةة  » -
م ل الر ب  اؼبمح  يف تعرار المعة   كاالذبةه كبو زايدة العني  كالمأثَتات العمبي  ام  الفرد كام  الوسط االجمنةا  احمليط 

 . « دت
 ليت وبمةج الفرد فيهة إرل االسمنرار يف تيةكؿ العحوليةت كاؼب عرات كابلمةرل  ذبم كاإلدمةف ارفمت دكائر اؼبعرف  العةؼبي  ميت اغبةل  ا

 يواة مت االاميةد كالسم إذا توقف ايت الفرد ت يب ماراض جعنةيي  ك سايف يفع  م ل اؽبلكس كالمشيجةت العذبي .
  م ة  « اؼب عرات» كتعرؼ:  

كاغبةل  اليفعي  ؼبمعة يهة ، إمة دميشيط اعبهةز العذيب اؼبركهم تك إبد ةص ؾبنوا  الع ةقَت اليت تؤثر ام  اليشةط الس ٍت »  -
يشة ت ، تك دبة تؤدم إليت مت  موس  كزبيلت ، ك   يف كل اسحواؿ تؤدم اباميةد ة إرل حةل  مت المعود اؼبمـه كاإلدمةف 

 .« كاسسرة كا منجمل تضر ابلذح  كتؤدم إرل مشعلت اجمنةاي  ممععدة كضةرة تيععس تاثر ة ام  الفرد 
     كنة ت ة: 

كل مةدة ىةـ تك معمحضرة ربموم ام  جوا ر ميبه  تك مععي  مت ةأ ة إذا اسم عمت يف  َت اس راض ال بي  »  -
 .«  كالذيةاي  اؼبوجه  تف تؤكؿ إرل حةل  مت المعود تك االامنةد اميهة فبة  ضر ابلفرد كا منجمل جعنةيية كيفعية كاجمنةاية

 
 

 ( مدمين املددزات)  فٝات خاص٘ مً الياحٔ٘ االجتناعٔ٘ ارُتلكٔ٘ : الجالج٘ عػساحملاضسٗ 
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 ٔف املددزات:تصي 
 .كةف لمععد تيواع اؼب عرات ك ثَتا ة كمعون ة كمية ق إيمةجهة تثر ابلغ يف اؼبعة َت اؼبعم عم  تسةسةن يف تذييفهة 

  حيا  يةؾ ـبعرات داكي  الموف ت مق اميهة  لو ةكمت تدعط تذييفة ة ذلك المذييف السم قع  اؼب عرات حعب ،
 ، كـبعرات ليعت داكي  الموف ت مق اميهة اؼب عرات البيضةص كةؽبَتك ت كالعوكة ُت.اؼب عرات العوداص كةغبشيش كاسفيوف

  تك  ثَت ة ف عنهة إذل ـبعرات كربل كةؽبَتك ت كاسفيوف كتىرل  غرل كةؼبععيةت  ى ور ةك يةؾ مت قعنهة امجمل تسةس
 كاؼبهعائت.

  قعنهة إذل مة  حيا  ثَت ة امجمل اعبهةز العذيبتسةس كمت المذةييف اسك ر كضوحةن مت سةد ميهة المذييف السم  يفهة امجمل
  م : 

 

 كميهة العوكة ُت كال ةت كاالمفيمةمييةت كتةبة هة كاليت ميهة العبمةجوف.  امليبَات أّ امليػطات: (1
 كميهة البةرديمورات كالعيعونؿ.  امليْمات ّاملَدٜات:  (2
 كميهة اسفيوف كاؼبورفُت كاؽبَتك ت.  املَبطات:  (3
 اؼبهموس. LSD ز ت اغبشيش  كا ةر  –اؼبةرهبوان  –كميهة مشم ةت ال يب اغبشيش   :املَلْضات (4

 

  كر   تعاىل العوامل اؼب ممف  يف تذييف اؼب عرات إال تيت ا بم يف حع  اؼبمفق اميت دُت البةح ُت يف موضوع اؼب عرات كامنةص
 : ك   كةلمةرل مهةتذيف كفق ت الفةرمةكولوج  كالفعيولوج  كال ب الع م  تف اؼب عرات 

 املددزات الطبٔعٔ٘: (1
  .ك   اؼبواد اؼبعم رج  مت اليبةاتت م ل اغبشيش كاسفيوف كيبةت ةجرة  العوكة كال ةت 
 املددزات املصيع٘)اليصف ختلٔكٔ٘(: (2
  ـبممف  كمت  ك   تعميمج مت اؼب عرات ال بيعي  يت هبرل اميهة دعو العنميةت العينيةئي  البعي   اليت ذبعمهة يف  ورة تىرل

 تم ممهة اؼبورفُت، كاؽبَتك ت، كالعوكة ُت.
 املددزات التدلٔكٔ٘:  (3
  كميهة دعو  ك   اليت ال ترججمل إذل ت وؿ  بيعي  كإمبة ابةرة ات مواد كينيةئي  ربعث يفس  ثَت اؼب عرات ال بيعي  كاؼبذيع ،

، ك سا  كمواد تىرل تعرؼ دُت اؼبعميُت ابس  )الركش( ، اؼبهموسةت كاالمفيمةمُت كتةبةه االمفيمةمُت ك عىل ضنيهة العبمةجوف
، ك عرب ات صبيجمل اسدك   اليفعي  اؼبضةدة لمس ةف اؼبذيع   اؼبذ مم  عمرب تحع اؼبذ محةت اؼبمعاكل  يف اؼبنمع  العردي  الععود  

اسمعنةؽبة  ؤدم إذل سرا  ، كسوص  اعبع  ، ك   حبوب م ب   لمجهةز العذيب اؼبركهم تعبب زبع ر مت ةرك  )ركش لودك  (
 اإلدمةف.
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 :ٌأضباب اإلدما 
 يةؾ العع ع مت اسسبةب اليت تؤدم إذل إدمةف الفرد، ميهة  : 
 : ٘ٔأ. أضباب ىفط 
  كىة   االض راب العة ف  كالموتر اؼبعمنر كاعـ االسم رار كال مق كاالكمئةب كالوسةكس ال هر    كتنبهة اض راب الش ذي ،

جمل اؼبؤدل يفعيةن كسوص الموافق تك اعـ االرتواص تك الضعف اعبيع  كاؼبشعلت الش ذي  كااليفعةلي  دكف حموؿ كاؽبركب مت الواق
 كالذعمةت اليفعي  العييف .

 : ٘ٔب. أضباب اجتناع 
 مجمل الًت يب كالًت يب  ، كتيعَت اغبذوؿ امجمل مواد المعة   ، كاػبضوع لمضغط كاإل راص كتنبهة رفةؽ العوص مت اؼبعميُت ،

 ديةص كي ص الرقةد  امجمل تذرفة  ، كالمعليل الهائع لو ل المجر ب، امجمل سبي كالمهع ع ابإلضةف  إذل حب االسم لع كالفضوؿ
، كاعـ اسمت مةداين كاقمذةداين كي ص الًتدي   كالم ميع اسانجمل لمنعميُت كالظركؼ العيئ  لبيئ  العنل كضغط العنل اؼبعمنر

كتوافر مةدة المعة   ككرب حج  دىل اسسرة كزايدة مذركؼ  ؼبمع  كالمهو كالمعمي  يف كقت الفراغ ،الع يي  كالبحا اؼبعمنر ات ا
اسديةص كاالكبلؿ اسىلق  داىل اسسرة كضعف ال ي  الع يي  كاىملؿ االيضبةط كسوص الموافق الهكاج  كتفعك اسسرة يميج  

 اسسرة. ، كإقةم  اسديةص دعيعان ات لمهجر كااليفذةؿ كال لؽ
 : )٘ٔج. أضباب حْٔٓ٘ )بْٔلْج 
 كتنبهة : 
 ؛ تم إسةصة اسم عاـ الع ةر اؼبعنوح دت  بية إذل درج  تعن  اعبع  دت. اامنةد اعبع  امجمل الع ةر (1
،  ، كا الـ اؼبمعررة ، ىة   يف اسمراض اؼبهمي  تك اؼبعمعذي  ، كؿبةكل  الم مص مت اسدل اعبعن  لمنرض ا الـ اعبعني  (2

 يف حةل  العلج اؼبعمنر لمهعئ  ا الـ اعبعين .كىة   
 " ك ف   بي  سهول   رؼ الع ةقَت ال بي  مت الذيعليةت دكف " (3
 :ٌآثاز اإلدما 
   كفينة  م  ارض س    اثر ة،  تمعع  اثر اإلدمةف جعينةن كيفعيةن كاجمنةايةن : 
 اآلثاز ادتطنٔ٘: (1
 عث يف اعبهةز العذيب ىة   اؼبخ كاؼب يخ كاغببل الشوك  كاساذةب، مت اؼبؤكع تف لادمةف  اثر جعني  سيئ  تى ر ة مة وب

، حيا  كلادمةف كسلك  اثر سيئ  كمبةةرة امجمل كظةئف سةئر تجههة اعبع  م ل اعبهةز العكرم كاعبهةز الميفع  كاعبهةز اؽبضن 
 .( ي ص اؼبيةا  اؼبعمعب تذةب ممراض م ل تمراض العـ كال مب كالذعر كالعبع كاإل عز )

  كمت ا اثر اعبعين  العيئ  اسىرل اليت تشة ع الذرع كالراش  كالمشيج كالضعف اعبيع . كقع وبعث اؼبوت اؼبفةجئ يف دعو
 اغبةالت يميج  تعة   جراةت زائعة مت مةدة اإلدمةف.

 اآلثاز االجتناعٔ٘: (2
 كااللبراط يف العموؾ  تفعيك اسسرة، ك  مت ا اثر االجمنةاي  لادمةف  يني  سموؾ البحا ات مةدة المعة  ، كاإلنبةؿ ،

، كردبة اإلقبةؿ  ، كالب ةل  ، كالبفةض اإليمةج ، كالمعرض لمحوادث ، كالعيف ، كالعرق  ، كاؼبعةنة مت اسمراض اعبيعي  اإلجرام 
 . امجمل العاةرة
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 اآلثاز الطٔاضٔ٘: (3
 ك   اذب  مت اسةرار امجمل اؼبعمول   مواد المعة   ؤدم ايمشةر المعة   كاإلدمةف إذل ظهور كس وة الهراع كالذيةع كالمجةر يف ،

، كؽبة اذبة ةت  ،  عويوف ةبعةت ذات ى ط كتسةليب معركس  ، ك   امجمل معمول اةؿ مت الميظي  ، كالعةؼب  احملم  كاإلقمين 
الشبةب كسمب ، كتيمهج  سه الشبعةت تسةليب ال إيعةيي  لمععب  َت اؼبشركع، ك عمهعؼ دعضهة رب ي   اقمذةد   كسيةسي 

 إرادة اسفراد كإةةا  اللمبةالة دعكافجمل مميوا  قع تذل إذل دكافجمل سيةسي  تعمهعؼ إضعةؼ قول دكؿ معيي  معمهعف .
 :أدّاز االخصاٜٕ االجتناعٕ مع مدمين املددزات 
 : يبعت توقجمل تدكار اسىذةئ  االجمنةا  مجمل اؼبعميُت كمةرل 
  االجمنةا  يف اػبعم  االجمنةاي  يف اؼبؤسعةت اؼب ممف  اػبة   دراة   اإلدمةف ام  اؼبعئوليةت كاسانةؿ اليت  ؤد هة اسىذةئ (1

 تم معموم مت معموايت اؼبنةرس  اؼبهيي  .
 معةاعة اؼبعمت كتسرتت ام  اؼبواجه  الفعةل  لمنواقف كالذعوابت اليت ربع مت تعةفيت . (2
 صبجمل كتذييف كربميل البيةنت اؼبرتب   ابحميةجةت اؼبعمت. (3
 راص تحبةث لمحع ع اؼبوارد اليت يبعت اسم عامهة ؼبعةاعة اؼبعميُت.إج (4
 اؼبعةنب  يف توفَت البيةنت اليت وبمةجهة فر ق العنل ابؼبؤسع  . (5

 اؼبعةنب  يف زايدة كفةصة ت عمي اػبعمةت اليت ت عـ لمنعميُت. (6
 جمنةا .زايدة فعةلي  اسم نةر اؼبوارد اؼبمةح  يف اؼبؤسع  اليت  عنل  ة االىذةئ  اال (7
 معةاعة فر ق العنل ام  فه   بيع  احميةجةت كمشعلت اؼبعميُت. (8
 معةاعة اؼبعميُت يف المعبَت ات تيفعه  كمشةار   . (9

 المعىل إلزال  تم معوقةت تعوؽ انمي  المعةيف . (11
 معةاعة اؼبعميُت ام  اسم عاـ قعرا   الساتي  ؼبواجه  اؼبشعلت اليت  معرضوف ؽبة . (11
 ام  إقةم  ترادط دييت كدُت اسيعةؽ اسىرل ا منجمل . معةاعة اؼبعميُت (12
 تيعَت المفةال كديةص القةت جع عة دُت اؼبعميُت كاسيعةؽ اؼب ممف  اب منجمل . (13
 ال يةـ دوضجمل ى   كاؼبعةنب  يف إقبةز ة ؼبعةاعة اؼبمعةفُت حىت ال  عودكا لادمةف مت جع ع . (14
 ةعةؿ اػبعمةت اؼب عم  لمنعميُت لمح يق ت عافهة .ال يةـ ابلعراسةت العمني  لمعنل ام  ت و ر ت (15
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  املٍْب٘ ؟ ٍٕمً ٍْ املٍْْب ّما 

  كاؼبو ب  زبممف ات اؽبوا   تمنيه ابػبذو ي ، كلعيهة  اؼبو ب  فه  قعرة ممنيهة كذاتي ، : 
 . ؼبعرف توجع لعل الفرد ميس يشأتت لعيهة تمبمور ات  ر ق المعر ب كالمهكد اب: «  اؼبو ب » ػ ف -
فيعم يجمل تف يعمعبهة كلبم هة داىل يفوس اس فةؿ كلعت الدع تف يراا  معأل  ت ةر ة كتيةسبهة مجمل : «  اؽبوا  »  تمة -

 يف حيةة اإليعةف فه  تعةاعه ام  رب يق ذاتت .إمعةييةت ال فل كر بةتت كتمعب اؼبو ب  كاؽبوا   دكرنا إهبةدينة 
  «ت كقعرات  َت اةد   تك تداص ممنيه ات د ي  تقرايت يف ؾبةؿ تك تك ر مت ا ةالت اليت مت ك ب اسمععادا» :  و «  ؼبو وبا

، إف ال فل اؼبو وب  مذف دينو لغوم  فوؽ اؼبععؿ العةـ ، كم ةدرة يف    عر ة ا منجمل دغو اليظر ات زمت اكمشةؼ اؼبو ب 
 .«  ةدم كتيوع كبَت يف اؼبيوؿاؼبهنةت الذعب  ، كقعرة امجمل المعني  كرؤ   العلقةت ، كفضوؿ  َت ا

  ؼبو وبا» لػ فةلمعر ف اليظرم  »  : 
 و الش ص السم  ظهر تداص ممنيها يف صبيجمل اليواح  كلع ت قعرات ا مي  اةلي  كلع ت قعرة امجمل المحذيل يف ـبممف »  -

لي  يف المفعَت ك منمجمل ا ةالت ككسلك  و السم لع ت قعرة امجمل اإلدعاع كحل اؼبشعلت ك منمجمل د عرات قيةد   كاالسم ل
 .«  اباللمهاـ ككسلك  عم يجمل ت و ر يفعت ابسمنرار كدشعل دائ 

 

 املٍْْب غدص متنٔص عً غريِ:
 . منمجمل مداص ممنيه   .  لع ت قعرات إدعااي  اةلي  .  لع ت قعرات ا مي 
 .لع ت قعرة امجمل حل اؼبشةكل    منمجمل د عرات قيةد  .  لع ت اسم للي  يف المفعَت . 
 نمجمل اباللمهاـ م .  . ور يفعت ابسمنرار    

 

 :خصاٜص املٍْْبني 
 االىًتاع تدرؾ اإليعةف ميس فجر اإليعةيي  كجود فركؽ ا مي  دُت اسفراد قع تعمو دبعضه  فمذل    إذل مراتب اإلدعاع ،  ،

 عرات كاؼبو ب  كالسكةص م منة ، كالععس قع وبعث حيا توجع اىملفةت كاضح  دُت اليةس يف ال ، كال يةدة ، اغبعن  االكمشةؼ
 .  تظهر اميه  اىملفةت يف الذفةت اعبعني  مت  وؿ ككزف كلوف

  ، مت ت    سه اػبذةئص مة  م ك مع  اؼبو ودُت دبجنوا  مت اػبذةئص كاليت تظهر اميه  يف مرحم  ال فول : 
 

قدزٗ متنٔصٗ علٙ 
 التفهري:

  عػةي، كال ػعرة امػػجمل توليػع اسفعػةر، ك ػسه ال ػػعرات فهػ  يبممعػوف قػعرات  ةئمػ  امػػجمل المفعػَت كفهػ  اؼب
ة  و اميت.  ذبعل اؼبو وب  بعك تكرب سية فبن

الفطْل العلنٕ 
 ّالسغب٘ يف الفَه:

  ، ك ػػسا الفضػػوؿ  ػػعفعه  إذل المعػػرؼ امػػجمل كػػل مػػة حػػوؽب  كإل ػػةص اسسػػئم  العني ػػ  كاكمشػػةؼ تيفعػػه
  حوؽب  كليس ؾبرد اؼبشة عة كالمفةال ف ط. ك عفعه   سا الفضوؿ دفعة إنذل الر ب  يف فه   بيع  مة

البخح عً نل ما ٓجري 
 عكْهله:

  فه  ال تعمهو ه   ةلبة انسةػيةص اؼبعمػةدة دػل  بح ػوف اػت كػل مػة  ػو م ػَت،  عػةاع   امػجمل ذلػك ذاكػرة
قو   كقعرة مم ورة امػجمل الػمعم  دعػرا  تفػوؽ تقػرا  ، كذبعمهػ   شػعركف ابؼبمػل إزاص اليشػة ةت العةد ػ  

  عمنعة امجمل الفذل ، لسلك فه  وبمةجوف لموفَت ديئ  ؿبفهة امجمل تسةس ت يي  معبق ؼبعةرفه .اؼب

 ( املٍْْبٌْ)  فٝات خاص٘ )الالضْاٛ االجيابٕ(   : السابع٘ عػساحملاضسٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 KFU        58،،،     ) خاص لـ مركز إتقان خلدمة الطالب  (       ،،،        تنسيق :  أبو فيصل            رعاية الفئات اخلاصة  د/ أمين عبدالعال

السغب٘ يف حتكٔل ما 
 ٍْ أفطل:

  فةؼبو وب لع ت ر بػ  دائنػ  دمح يػق اسفضػل ك ػسه الر بػ  ذبعػل ا مػت مم ػورا تنك ػر مػت جعػعه، حيػا
شػعور ابػبيبػ  تمػةـ ح ي ػ  تف ت معةتػت  ذبم جععه قة ػرا انمػجمل تمبيػ  مم مبػةت ا مػت، فبػة  ػؤدم إذل ال

مػةج لممػعر ب كر بةتت يف رب يق مػة  ػو تفضػل ربمػةج إذل الوقػت لعػ   يضػج جعػنت ك ينػو، لػسا فهػو وب
امجمل مهةرات كضجمل تكلوايتت حىت ال وبةكؿ إقبةز العع ع مت اؼبهػةـ يف الوقػت يفعػت، كدػسلك قبيبػت دعضػة 

  منت ىيب  اسمل.
السغب٘ يف الدق٘ 

التفهري ّعنلٔات 
 املسنب٘:

  حيا ال  عم يجمل رؤ   مة حولت إال مركبةن د ر    دقي  ، كل جهص فيت  عمنع امجمل ا ىر، ك سا مة  عفعػت
إذل لفت اليظر إذل كل مة  و ىة ئ، فبة هبعل القةتت االجمنةايػ  يف ى ػر، فهػو وبمػةج المػعر ب امػجمل 

   . رؽ المعبَت اؼب بول  اجمنةاية لنمم فيف مت ك أة ايم ةدا
اذتطاضٔ٘ املفسط٘ 
ّاذتظ األخالقٕ 

 املبهس:

   فةؼبو وب سر جمل المأثر مت الذغر، كلع ت حعةسي  اة في  كحعةسي  فعر   اةلي ، فةغبعةسػي  العة فيػ
تظهر يف ردكد الفعل العييف  ضع تم ايم ةد  وجت إليت، تمة اغبعةسي  الفعر   فمظهػر يف ا منةمػت اؼببعػر 

 تسئم  وبةر البةلغوف فيهة.ابعبةيب اسىلق ، ك رح 
الكدزٗ علٙ التخلٔل 

ّالْعٕ اذتاد 
 بالرات:

  ،يظػػػر اؼبو ػػػوب يظػػػرة ربميميػػػ  لومػػػور فهػػػو قػػػةدر امػػػجمل تفعيػػػك اؼبعضػػػلت كرؤ ػػػ  تجهائهػػػة امػػػجمل حػػػعة 
، فبة  عرضػت تحيػةن إنذل الضػغو ةت اليفعػي    ك يعحب ذلك حىت امجمل ذكا   إذل حع االيم ةد اغبةد ؽبة

 ج  المفوؽ كاؼبو ب .كمنة زادت در 
اإلحطاع باملعلْمٔ٘ 

ّمطاٛل٘ زمْش 
 الطلط٘:

 ك سا اإلحعػةس ابلظمػ   ػعفعه    يفعل اؼبو ودوف ابلظم  الواقجمل اميه  تك امجمل  َت   امجمل حع سواص ،
 . إذل معةصل  ال وايُت كرموز العم   كاػبوض يف الي ةةةت حوؿ ال ضةاي اؼب ممف 

 

 تةػةرت دعػو العراسػةت إذل إمعةييػ  كجػود دعػو اؼبشػعلت االجمنةايػ  كااليفعةليػ   لمنو ػودُت كيميج  لممك اػبذةئص اؼبمنيهة ،
 كيبعت تذييف اؼبشعلت اليت  عةي ميهة اؼبو ودُت إذل ثلث  ؾبنواةت   :كالعة في  لعل  سه الفئ  اب منجمل، 

 :مػهالت املٍْْبني 
 مػهالت معسفٔ٘: -أ 
 ج العراسػػي  كالمحذػػيل العراسػػ  كتسػػةليب المعمػػي  كالم يػػي  كالمجنيػػجمل الػػيت  واجههػػة ال مبػػ  ك ػػ  تمػػك اؼبشػػعلت اؼبرتب ػػ  ابؼبيػػة 

 اؼبو ودُت يف اؼبراحل العراسي  اؼب ممف .
   كميهػػة اػػعـ كفة ػػ  اؼبيػػة ج العراسػػي  العةمػػ  كف ػػة ػبنذةئذػػه  اؼبعرفيػػ  ، كميهػػة ت ضػػة تنػػعي المحذػػيل العراسػػ  كالػػسم  ػػرتبط دوجػػود

 يف االممحةنت اؼبعرسي  كدُت تم مؤةر مت اؼبؤةرات االىمبةر   لم عرة الع مي  لم ةلب اؼبو وب. فجوة دُت اسداص
 مػهالت اىفعالٔ٘:   -ب 
  كتمن ل يف كجود مشعلت تعيفي  حةدة لم مب  اؼبو ودُت، كترججمل اةدة لمحعةسي  اؼبفر   كاغبعة االيفعةلي  يف تعةمل اؼبو ودُت مػجمل

كاؼبعرس  كاالجمنةا  دشعل اةـ، كك َتا منة  شعركف ابلضيق تك الفرح يف مواقف قع تبعك اةد   لعل  مة  عكر يف ؿبي ه  اسسرم
 َت   مت ال مب  العةد ُت، كنة  منيه معظنه  حبعة االيفعةالت يف اسمجةاب   لمنواقف اليت  معرضوف ؽبة، ك عةيوف مت جػراص ذلػك 

 مشعلت يف اؼبعرس  كالبيت كمجمل الرفةؽ.



 
 KFU        59،،،     ) خاص لـ مركز إتقان خلدمة الطالب  (       ،،،        تنسيق :  أبو فيصل            رعاية الفئات اخلاصة  د/ أمين عبدالعال

 ت مَئ٘: مػهال -ج 
  كتمحعد يف تف معظ  ال مبػ  اؼبو ػودُت  عػم يعوف اليجػةح يف ح ػوؿ دراسػي  كمهييػ  اع ػعة يظػرا لميػوع قػعرا   كا منةمػة  ، إال تف

إال تيػػت ردبػػة   ػػود إذل حةلػػ  مػػت اإلحبػػةط ايػػع مواجهػػ  موقػػف  –د ػػعر مػػة  ػػو حةلػػ  إهبةديػػ   –تعػػعد اػبيػػةرات العراسػػي  اؼبمةحػػ  ؽبػػ  
 ة   مرحم  العراس  ال ةيو   دوجت ىةص، ذلك تف ال ةلػب اؼبو ػوب الدػع تف ىبمػةر  ػعفة منهييػة كناحػعا كنوبيػع تك  مغػ   االىميةر مجمل

ػةمش اػر و مػت  قةئن  مػت اػبيػةرات اؼبنعيػ  الػيت  عػم يجمل اليجػةح فيهػة، كالةػك تف اىميػةر مهػٍت كاحػع  شػعل ت ييػعان كربع ػعا ؽبن
 اال منةمةت كاؼبيوؿ.

 ْوجع تذييف ثلث  الحميةجةت اؼبو ودُت، كوبعد يف :     ٍْبني:احتٔاجات امل  
 

 :اليفطٔ٘ االحتٔاجات (1
 اغبةج  إذل االاًتاؼ دبوا به  كقعرا  . -  اغبةج  إذل االسمبذةر السايت ابسمععادا   كالوا   ة كإدراكهة. -
  اغبةج  إذل توكيع السات. - اغبةج  إذل االسم للي  كاغبر   يف المعبَت. -
  اغبةج  إذل احًتاـ تسئممه  كتفعةر  . - ةج  إذل الفه  اؼببٍت امجمل المعة ف، كالم بل مت ا ىر ت.اغب -
 اغبةج  إذل دمورة مفهـو موجب ات السات. - اغبةج  لمشعور ابسمت كاعـ المهع ع. -

 

 االحتٔاجات العكلٔ٘ ّاملعسفٔ٘: (2
  اغبةج  إذل االسم لع كاالكمشةؼ كالمجر ب. -
  ج تعميني  كتيش   تردو   ممحع   السمععادا  ، كتسمو   اػبةص يف المفعَت كالمعم .اغبةج  إذل مية -
 اغبةج  إذل مهةرات المعم  السايت كاسم نةر مذةدر المعم  كاؼبعرف . -
 اغبةج  إذل اؼبه ع مت المعنق اؼبعريف يف ؾبةؿ اؼبو ب  كالمفوؽ. -
 اغبةج  إذل اكمعةب مهةرات المجر ب كالبحا العمن . -
 اغبةج  إذل مية ج تعميني  كتيش   تردو   ممحع   السمععادا  ، كتسمو   اػبةص يف المفعَت كالمعم . -

 

 االحتٔاجات االجتناعٔ٘: (3
 اغبةج  إذل تعو ت القةت اجمنةاي  م نرة، كتوا ل  ح  مجمل ا ىر ت. -
 اغبةج  إذل اكمعةب اؼبهةرات المواف ي  ، ككيفي  المعةمل مجمل الضغوط. -
 ةج  لميني  مهةرات مواجه  اؼبشعلت كالذعوابت االيفعةلي .اغب -
 اغبةج  لميني  مهةرات مواجه  اؼبشعلت كالذعوابت االيفعةلي . -
 اغبةج  لوجود ديئ  اجمنةاي  ؿبفهة، تعنم دمعمنه  مت تة ةص ؽب  اال منةمةت يفعهة. -
 جمل  رح البعائل.اغبةج  لمعم  تسةليب ازبةذ ال رارات العمين  يف إ ةر ال عرة ام -
 الم  يط العمي  لمعلقةت كاغبيةة كاؼبعم بل. -
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 تصْز مكرتح لدّز األخصاٜٕ االجتناعٕ املدزضٕ يف زعآ٘ الطلب٘ املٍْْبني 
 رب يق االسمفةدة مت اؼبوارد كاإلمعةييةت اؼبمةح  دبجمنجمل   عمهعؼ دكر اسىذةئ  االجمنةا  اؼبعرس  يف راة   ال مب  اؼبو ودُت ،

 سقذجمل قعر فبعت ، كتسليل الذعةب اليت ربوؿ دكف تيني  قعرات كمهةرات تمك الفئ  مت ؾبمنجمل ال مب  ابؼبعرس . اؼبعرس 
  ةيب قيةـ اسىذةئ  االجمنةا  اؼبعرس  ابلعنميةت اؼبهيي  اؼبيوط  ة يف ت عمي الراة   االجمنةاي   منجمل ال مب  يف اؼبعرس  

فةيت   ـو دم عمي راة   ىة    منجمل ال مب   - جهص ميت ك عمفيع مت تمك العنميةت اؼبهيي  حيا  عمرب ؾبمنجمل ال مب  اؼبو ودُت – 
 إ ةر قيةمت ابؼبعئوليةت المةلي :اؼبو ودُت ابؼبعرس  كذلك يف 

 التعامل مع الطالب املٍْْبني أىفطَه ) اليطل املطتَدف ( : :أّاًل
مت ىلؿ اسيش   االجمنةاي  اليت تميم تفةال ال لب مجمل دعضه  كمجمل اكمشةؼ الفةئ ُت كاؼبو ودُت مت ال لب يف اؼبعرس   (1

 ، كمجمل إدارة اؼبعرس  كتكليةص اسمور اب منجمل احملم  ، كزب يط كتيفيس اسيش   الل في . معمنيه 
االىمبةرات  اؼبعةنب  يف إجراص االكمشةؼ اؼببعر غبةالت المفوؽ ات  ر ق اسم عاـ اسسةليب اؼبمعةرؼ اميهة يف ذلك م ل " (2

 المحذيمي  ، ملحظةت اؼبعمنُت ، م ة يس السكةص ، اىمبةرات المفعَت اإلدعاا  ، ملحظةت الوالع ت.
االتذةؿ  ؤالص ال لب كتوثيق الذلت    كإقةم  الق  مهيي  كال يةـ ابلعراس  االجمنةاي  الشةمم  ؽب  ، كإيشةص كاسميفةص  (3

   .العجلت كالب ةقةت الممبعي  اػبة   
 تمبجمل  ؤالص ال لب كالمعةمل اؼبهٍت مجمل تم مشعلت تواجهه  كالعنل امجمل معةاع   يف مواجهمهة كالمغمب اميهة. (4
 اقًتاح كزب يط كتيفيس مة  راه مت مشركاةت تك ىعمةت ت عـ لم لب اؼبو ودُت دبة  عفل مبو قعرا   كاسمنرار تفوقه . (5

 ال لب كميةقشمه  يف سبل راة مه  كت عمي اػبعمةت الفرد   اليت وبمةجوف إليهة.االتذةؿ ابؽبيئ  المعر عي  اػبة    ؤالص  (6
اسم عاـ كتوظيف تسةليب اؼبنةرس  اؼبهيي  اؼب ممف  يف اػبعم  االجمنةاي  ؼبعةاعة يعق ال لب اؼبو ودُت امجمل إةبةع  (7

عةؽ اسىرل احملي   كف ةن لمنيظور البيئ  االجمنةاي  يف ضوص القة   ابسي ، الع مي  كاؼبعرفي  ، احميةجة   اليفعي 
 كاال عولوج .

 التعامل مع ىطل املدزض٘:: ثاىًٔا
تيشيط ركح المعةكف كاؼبعئولي  المضةميي  داىل ؾبمنجمل اؼبعرس  الواحعة دُت اإلدارة اؼبعرسي  كصبيجمل العةممُت كتكليةص اسمور كال مب   (1

ي  احميةجةت ؾبمنجمل ال مب  دذف  اةم  كاحميةجةت اؼبو ودُت ميه  دذف  تيفعه  لميهوض ابلعنمي  المعميني ، دبة  ضنت تمب
 ىة  .

 كضجمل إسًتاتيجي  لمربامج كاسيش   اؼبعرسي  الفيي  كالرايضي  كالعمني  كاالجمنةاي  كال  ةفي  كالًتكهبي . (2
، كذلك لمبةدؿ ا راص  ي  ابؼبعرس إاعاد درنمج ةةمل حوؿ المفوؽ كاؼبو ودُت كتسس راة مه ،  شةرؾ فيت تاضةص اؽبيئ  المعر ع (3

 كاكمعةب اؼبهةرات اليت ت رم تعةممه  مت ال لب اؼبو ودُت كت بيق تيعب الوسةئل العمني  يف راة مه .
 اال منةـ دمععد اسيش   الل في  داىل يعق اؼبعرس  ، لمميةسب مجمل قعرات ال لب اؼبو ودُت كاسمععادا   كميوؽب  اؼبميوا . (4
 ـه لمحعُت ميةخ العنل يف ؾبمنجمل اؼبعرس  انومةن كاؼبيهج العراس  ىذو ةن دبة  شبجمل احميةجةت ال لب اؼبو ودُت.اقًتاح مة  م (5
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 التعامل مع اليطل احملٔط:: ثالجًا 
مجمل اليعق ك  ـو اسىذةئ  االجمنةا  اؼبعرس  ابلمعةمل »   ذع ابليعق احمليط " يعق اسسرة ، يعق ا منجمل احملم  احمليط ابؼبعرس   

 -احمليط لموفَت الراة   لم مب  اؼبو ودُت مت ىلؿ مة  م :
 التعامل مع ىطل األضسٗ : -أ 

ا ع الم ةصات اؼبعمنرة دُت تكليةص تمور ال مب  دذف  اةم  كاؼبو ودُت دذف  ىة   كدُت اإلدارة كاؼبعرسُت، لمعنيق مفهـو المفوؽ  (1
 كتنبي  راة   اسسرة سديةئهة اؼبو ودُت.

 كيع سكليةص تمور ال مب  تف ال ةلب اؼبو وب كاؼبمفوؽ ليس ابلضركرة تف  عوف ممفوقةن يف كل ا ةالت. المأ (2
تبذَت تكليةص اسمور منبي  تسةليب اؼبعةمم  الوالع   العو   ، كةلعؼص ، كاغبيةف كالمفه  ، كاال منةـ ، كالم ع ر كاؼبعةيعة  (3

 مفوؽ كمعةاعتت يف مواجه  مة  عًتضت مت مشعلت.كالمشجيجمل يف مبو ة ذي  تديه  اؼبو وب كاؼب
 اجملتنع احمللٕ احملٔط باملدزض٘:التعامل مع ىطل -ب 

تف   ـو اسىذةئ  االجمنةا  ابلبحا كاالتذةؿ دبذةدر سبو ل إضةفي  ممن م  يف إسهةـ كربفيه دعو اؼبؤسعةت اؼبعيي  يف  (1
 يي  يف تعمف  الربامج  َت الم ميع   اؼبيفسة لفئ  اؼبو ودُت مت ال مب .ا منجمل احمليط ابؼبعرس  امجمل اؼبشةرك  اؼبةلي  تك العي

االتذةؿ دبعو اؼبذةيجمل كاؼبؤسعةت كاؼبراكه البح ي  مت تجل اسمضةف  كسبو ل اسيش   الل في  كاليت يبعت تيفيس ة ىةرج  (2
 ؾبمنجمل اؼبعرس  لم لب اؼبو ودُت.

احمليط ابؼبعرس  حوؿ ال ضةاي ا منعي  اؼبعة رة ، كىمق حوار ديةص مجمل ال مب  تيظي  ل ةصات مجمل ال ةدة كالبةرز ت يف ا منجمل  (3
 اؼبو ودُت كاؼبمنيه ت ك ؤالص ال ةدة لممفةال االهبةي مجمل قضةاي ؾبمنعه .

اؼبعرس  اؼبشةرك  يف اؼبعةرض كاالحمفةالت ال ومي  اليت   ينهة ا منجمل دبعو درامج كتيش   ال مب  اؼبو ودُت يف ؾبةالت اليشةط  (4
 اؼب ممف  امني  / رايضي  / فيي /تعيولوجي  / زرااي  / معرحي  / اجمنةاي ....اخل

االسمفةدة مت كسةئل اإلالـ امجمل معمول ا منجمل احملم  احمليط ابؼبعرس  لوضجمل  ورة  حيح  لممفوؽ. كتنبي  اال منةـ دراة    (5
 ت ةرل ا منجمل لعا  اعبهود اؼببسكل  يف ذلك.اؼبو ودُت كتبٌت مو بمه  يف ا ةالت اؼب ممف  كيشر ة امجمل 
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