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 املطتخًص

االبتدا١ٝ٥ شازع٢ ايكٛقع١، َـٔ  ٖدف ايبشح إىل حتطني َٗازات ايتٛاصٌ االدتُاع٢ يد٣ تالَٝر املسس١ً  

 خالٍ اضتخداّ اضرتاتٝذ١ٝ يعب األدٚاز ؾ٢ ممازض١ األْػط١ ايرتب١ٜٛ.

ٚمت تطبٝــل َكٝــاع َٗــازات ايتٛاصــٌ  االدتُــاع٢ يداؿــاٍ. )إعــداد َحمــطؿ٢ دبــٛ اجملــد ٚذلؿــٛ  عبــد ايطــتاز( عًــ٢   

 يطُع  شازع٢ ايكٛقع١( تًًُٝرا َٔ تالَٝر ايحمـ اخلاَظ االبتدا٢٥ ضعاف ا55ع١ٓٝ  َه١ْٛ َٔ )

ٚٚدـدٚد   ،َٗـازات ايتٛاصـٌ االدتُـاع٢   َكٝـاع  ددا٤ ايتالَٝـر شزاعـ٢ ايكٛقعـ١ عًـ٢     َطت٣ٛ ٚقد د ٗست ايٓتا٥ر ازتؿاع 

ؾـسٚم بـني ايكٝـاع ايكبًـ٢ ٚايكٝـاع ايبعـد٣ يحمـاس ايكٝـاع ايبعـد٣، تسدـع إىل ؾعايٝـ١ اضـرتاتٝذ١ٝ يعـب األدٚاز ؾــ٢              

 حتطني َٗازات ايتٛاصٌ. حتطني األدا٤ ايًػ٣ٛ، مما ضاعد ع٢ً

 ضعاف ايطُع، يعب األدٚاز، َٗازات ايتٛاصٌ :ايهًُات املؿتاس١ٝ  

The use of role-playing strategies in the practice of educational activities 
and its impact on improving the social skills of primary school students 

who grow cochlear 

Prof.Dr. Mahmoud Abd elhalim Mansy 
Dr.Nagwa Abbas Abd elhamid 

Dr.Marwa Moharam Mohamed 
Abstract 

The aim of the research is to improve the social communication skills of primary school students who 
grow cochlear, using a role-playing strategy in educational activities. 
The Children's Social Communication Skills Scale has been applied. (Prepared by Mustafa Abu al-Majid 
and Mahfouz Abdel-Sattar) on a sample of 15 fifth-graders, hearing impaired, cochlear growers 
The results showed the high performance of students in cochlear agriculture on the Social 
Communication Skills Scale, and differences between pre-measurement and post-measurement in 
favour of post-measurement, due to the effectiveness of the role-playing strategy in improving 
language performance, which helped improve communication skills. 
Keywords: Hearing impaired; role-playing; communication skills 

ٜعتُــد إدزاى اإلْطــإ يًعــا  اهــٝى  بــ٘ عًــ٢ املعًَٛــات ايتــ٢ ٜحمــٌ إيٝٗــا َــٔ خــالٍ            

ُٜطـٌ َٓٗـا عًـ٢ ايعـا  اخلـازد٢.       تًعـب ساضـ١ ايطـُع دٚزاه َُٗـاه     ٚ احلٛاع، ايت٢ ُتعد مبجاب١ ْٛاؾـر 

يػـتِٗ   ٚبازشاه ؾ٢ سٝا٠ اإلْطإ ؾُٔ خالهلا ٜطـتطٝع ايطؿـٌ دٕ ٜطـُع ايخـسٜٔ ٜٚكًـدِٖ ٜٚـتعًِ       
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   ٘ ٚيــرا ؾــىٕ د٣ قحمــٛز ؾــ٢   ;ٜٚتؿاعــٌ َعٗــِ، ٜٚتعــسف بٛاضــطتٗا عًــ٢ ب٦ٝتــ٘ ٚبايتــاىل ٜتُتــع  ٝاتــ

ٚ     ساض١  عـدّ ايكـدز٠ عًـ٢ انتطـا      ايطُع ٜٓتر عٓ٘ سسَإ َـٔ ايتُتـع باحلٝـا٠ بحمـٛز٠ ابٝعٝـ١، 

ًٝ  .اه ع٢ً ايتٛاصٌ َع ممٔ سٛي٘يػ١ ب٦ٝت٘ ٚبايتاىل قحمٛز ؾ٢ قدز٠ املعام مسع

ٜٚعا٢ْ ضعاف ايطُع َٔ قحمٛز ؾ٢ ايتٛاصٌ ايًؿظـ٢ َـع اهـٝطني بٗـِ، سٝـح إٕ ضـعـ       

ــُع١ٝ        ــات ايطـ ــ١ املعًَٛـ ــ٢ َعا ـ ــدز٠ عًـ ــدّ ايكـ ــٛت١ٝ  ٚعـ ــازت ايحمـ ــٜٛ٘ اإلغـ ــ د٣ إىل تػـ ايطـــُع ٜـ

   ((N0rthern, 2002 , 22ٚتسمج١ املجريات ايطُع١ٝ إىل َعًَٛات . املطتكب١ً  

ًُا ؾـ٢ انتطـا  ايًػـ١ ايتـ٢ حجـٌ سذـس ايصاٜٚـ١ ؾـ٢ ايتٛاصـٌ           ٚتًعب ساض١ ايطُع دًٚزاَٗ

َع ايخسٜٔ ٚايتعاٌَ َعِٗ; يريو ؾؿكدإ ايطُع دٚ ضعؿ٘  ي٘ تأٜجس نبري ع٢ً انتطـا  ايًػـ١ ،   

 ايت٢ ٜتِ تٛ ٝؿٗا ؾ٢ انتطا  ٚت١ُٝٓ اخلربات. ألْ٘ دسد دِٖ ٚضا٥ٌ انتطا  ايًػ١

يـد٣ األاؿـاٍ، ممـا ٜـ د٣      االدتُاعٝـ١  ت املٗـازا  قحمـٛز َٚٔ ثِ ؾضعـ ايطُع ٜتطـبب ؾـ٢   

ٜ ثس تأثرًيا  مما إىل ًَِٝٗ يًعصي١ االدتُاع١ٝ ٚعدّ زغبتِٗ ؾ٢ تهٜٛٔ صداقات ٚعالقات ددٜد٠،

ًٝا ع٢ً   (Charles,2006 , 245-255 ).ٚؤد٣ إىل خًٌ ؾ٢ منِٖٛ االدتُاع٢ االدتُاع٢ ِٖمنٛضًب

نُا ٜ د٣ تدزٜب األاؿاٍ ضعاف ايطُع ع٢ً  انتطـا  املٗـازات االدتُاعٝـ١ إىل ْتـا٥ر      

إصلابٝــ١ ْادشــ١ ؾــ٢ ايتٛاصــٌ االدتُــاع٢ يــدِٜٗ، تتُجــٌ ؾــ٢ شٜــاد٠ قــدزتِٗ عًــ٢ إقاَــ١ عالقــات     

 تُاع٢، ٚازتؿاع َطت٣ٛ ايهؿا٠٤ االدتُاع١ٝ يدِٜٗ. ادتُاع١ٝ ض١ًُٝ  ٚزغبتِٗ ؾ٢ ايتٛاصٌ االد

Morrison, 2013, 270 - 274 )) 
ْٚتٝذ١ يًتكدّ اهلا٥ٌ ؾ٢ دلاٍ ايتهٓٛيٛدٝا ايطب١ٝ اْتػـست شزاعـ١ ايكٛقعـ١ داخـٌ األذٕ     

نبدٌٜ يًطُاعات ايطب١ٝ املطتخد١َ  يصٜاد٠ ايكدز٠ عًـ٢ ايتٛاصـٌ ايًؿظـ٢ يـد٣ ضـعاف ايطـُع،       

 ازع٢ ايكٛقع١ ع٢ً حتطني ايتٛاصٌ االدتُاع٢.َٚطاعد٠ األاؿاٍ ش

إٕ انتطا  ايًػ١ دَس بايؼ األ١ُٖٝ، ْظًسا ألٕ ايًػ١ دؾضٌ اسم ايتٛاصٌ االدتُاع٢ بـني  

ٍ    -ايبػس. يريو ٜ د٣ ضعـ ايطُع  إىل تـأخس ايُٓـٛ ايًػـ٣ٛ ٚضـعـ ايكـدز٠       -ال ضـُٝا عٓـد األاؿـا

 ع٢ً ايهالّ ٚقحمٛز َٗازات ايتٛاصٌ ايًؿظ٢ يدِٜٗ.

ــ١        ــ١ ايكٛقعـ ــست شزاعـ ــُع١ٝ  ٗـ ــات ايطـ ــٓاع١ املعٝٓـ ــ٢ صـ ــٛد٢ ؾـ ــدّ ايتهٓٛيـ ــ١ يًتكـ ْٚتٝذـ

يًتخؿٝـ َٔ سد٠ ايكحمٛز ؾ٢ ايطُع  يـد٣ ٖـ ال٤ األاؿـاٍ ٚشٜـاد٠ قـدزتِٗ عًـ٢ انتطـا  ٚتعًـِ         

ــ٢    ــدزتِٗ عًـ ــٜٛس قـ ــٌ     ايًػـــ١ ٚتطـ ــازات ايتٛاصـ ــ٢ تُٓٝـــ١ َٗـ ــاعد عًـ ــا ٜطـ ــٌ، ممـ ــتُاع ٚايتٛاصـ االضـ

االدتُاع٢ يدِٜٗ، ٚتدزٜبِٗ عًـ٢ ايًػـ١ املٓطٛقـ١ ٚتُٓٝـ١ قـدزتِٗ عًـ٢ ايطـُع بـديها َـٔ االعتُـاد           

 ع٢ً يػ١ اإلغاز٠; ست٢ ميهِٓٗ ايتٛاصٌ َع غريِٖ ٚبٓا٤ عالقات ادتُاع١ٝ ْادش١.  

 : األض١ً٦ ايت١ٝ  تتًخص َػه١ً ايدزاض١ ؾ٢ ذلاٚي١ اإلداب١ عٔ

تالَٝـر ايحمــ   يـد٣   تأثري اضرتاتٝذ١ٝ يعب األدٚاز ع٢ً َٗـازات ايتٛاصـٌ االدتُـاع٢   َا  .5

 ؟ايجايح االبتدا٢٥ شازع٢ ايكٛقع١ 

ًٝا ؾ٢  .2 ٚايكٝـاع   ايكٝاع ايبعدٟٚدزدات ايكٝاع ايكبًٞ ٌٖ تٛدد ؾسٚم ذات داي١ إسحما٥

 حمـ ايجايح شازع٢ ايكٛقع١.ايتتبع٢ ملكٝاع َٗازات ايتٛاصٌ االدتُاع٢ يتالَٝر اي

انطا   بعض َٗازات ايتٛاصٌ االدتُاع٢ يًتالَٝر ضعاف ايطُع شازع٢ ايكٛقع١ َـٔ   .5

 خالٍ ايتدزٜب ع٢ً يعب األدٚاز.
 حتطني َٗازات ايتٛاصٌ االدتُاع٢ يد٣ ضعاف ايطُع شازع٢ ايكٛقع١. .2
 االدتُاع٢ يد٣ ضعاف ايطُع.ايتعسف ع٢ً دثس شزاع١ ايكٛقع١ ع٢ً َٗازات ايتٛاصٌ  .3
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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تالَٝـر ايحمــ ايجايـح    يـد٣  ايتٛاصـٌ االدتُـاع٢    تهُٔ د١ُٖٝ ايبشح ؾـ٢ حتطـني َٗـازات   

ــ١  باضـــتخداّ       ــ١ األْػـــط١ ايرتبٜٛـ ــ١ َـــٔ خـــالٍ ممازضـ ــدا٢٥ ضـــعاف ايطـــُع شازعـــ٢ ايكٛقعـ االبتـ

َـ       اضـرتاتٝذ١ٝ يعـب األدٚاز   ع غريٖـِ َـٔ اهــٝطني   ; ستـ٢ ميهـِٓٗ االْـدَاز ؾـ٢ اجملتُـع ٚايتؿاعـٌ 

 االدتُاع٢.بِٗ ٚحتطني قدزتِٗ ع٢ً ايتٛاصٌ 

:
تالَٝر ايحمـ ايجايح االبتدا٢٥ ايرٜٔ ٜعإْٛ َٔ ضعـ ايكدز٠ ع٢ً ايطُع  دٕٚ اضـتخداّ  

 املعٝٓات ايطُع١ٝ .

ًٝــا بأْٗــا قــدز٠ تالَٝــر ايحمـــ اي  االبتــدا٢٥ عًــ٢ ايتؿاعــٌ َــع ايخــسٜٔ    جايــحُتعـسف إدسا٥

    ٌ ٘  کايًؿظــٞ ٚســس   املٛاقـــ االدتُاعٝــ١، َــٔ خــالٍ ايتٛاصــ ٚاتحمــاٍ   ات ا طــِ ٚتعــبريات ايٛدــ

 ، بحمٛز٠ إصلاب١ٝ.ايعٕٝٛ

ُٜعسف إدس ًٝا بأْـ٘ إنطـا  تالَٝـر ايحمــ اخلـ     ٚ َٗـازات ايتٛاصـٌ َـٔ خـالٍ حجٝـٌ       َظاا٥

 ٚازِٖ االدتُاع١ٝ ؾ٢ احلٝا٠.  األدٚاز ملطاعدتِٗ ع٢ً ددا٤ دد

 ايتذسٜبٝــ١ ١غــب٘ ايتذسٜبــ٢ ايكــا٥ِ ؾــ٢ تحمــُُٝ٘ عًــ٢ اضــتخداّ اسٜكــ١ اجملُٛعــ    املــٓٗر

ذات ايكٝاع ايكب٢ً ٚايبعد٣ بٛصؿٗا دسد ايتحمُُٝات ايتذسٜبٝـ١ املٓاضـب١ الختبـاز صـش١     ايٛاسد٠ 

 ايؿسٚض.

 
اخلــاَظ االبتــدا٢٥ ضــعاف ايطــُع  شازعــ٢ ايكٛقعــ١ تــرتاٚ    تالَٝــر ايحمـــ َــٔ  ١دلُٛعــ

 تًًُٝرا. 55( ض١ٓ، تتهٕٛ َٔ  52 -52دعُازِٖ بني )

 
َكٝاع َٗـازات ايتٛاصـٌ  االدتُـاع٢ يداؿـاٍ. )إعدادَحمـطؿ٢ دبـٛ اجملـد ٚذلؿـٛ  عبـد          

 ايطتاز(

 .حتدٜد املػه١ً 
 ًبشحٝٗا ايدزاض١ ْظس١ٜ يًُؿاِٖٝ اييت ٜػتٌُ ع. 
 بشحتطبٝل ددٚات اي. 
 ٢.ايتشًٌٝ اإلسحما٥ 
 .تطذٌٝ ايٓتا٥ر 



د.  َس٠ٚ ذلسّ  د. زل٣ٛ عباع  د. د.  ذلُٛد عبد احلًِٝ                األدٚاز ؾ٢ ممازض١ األْػط١ ايرتب١ٜٛاضتخداّ اضرتاتٝذ١ٝ يعب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ًٜعب ايطـُع دٚزاه ز٥ٝطـٝاه   منـٛ اإلْطـإ، إذ دٕ ساضـ١ ايطـُع ٖـٞ ايـيت رعًـ٘ قـادزاه عًـ٢            

ــتعًــِ ايًػــ١، ٚايًػــ١ ح   ٢; يــريو ؾضــعـ  االدتُــاع تٛاصــٌاي عًُٝــ١ضــاع بايٓطــب١ ي األٌ سذــس ج

، ٖٚرا ٜ ثس عًـ٢  ايبػسانتطا  ايًػ١ اييت تعد َٔ دنجس دغهاٍ ايتٛاصٌ اْتػازاه بني ايطُع ٜعٛم 

 يًتٛاصٌ االدتُاع٢.طؿٌ، ٜٚعٛم انتطا  اخلربات ٚاملٗازات ايالش١َ املعسؾ٢ يً ُٓٛاي

ٚممــا ال غــو ؾٝــ٘ دٕ اإلعاقــ١ ايطــُع١ٝ تــ ثس عًــ٢ ايُٓــٛ ايًػــ٣ٛ ٚايٓؿطــ٢ ٚاالدتُــاع٢           

، ٚإٕ   صلد املعام مسعٝاه َٔ ٜكدّ ي٘ ايدعِ ٚاملطـاْد٠ ٚايـرباَر   اؿاٍيد نادمي٢ٚاالْؿعاىل ٚاأل

َــٔ خــالٍ تُٓٝــ١ ، يضــعـ ايطــُعٕ ٜتػًــب عًــ٢ ايثــاز ايطــًب١ٝ ميهٓــ٘ َــٔ خالهلــا دايتــ٢ املٓاضــب١ 

 ايٓادح َعِٗ. قدزت٘ ع٢ً ؾِٗ ايخسٜٔ ٚايتؿاعٌ االدتُاع٢

 ايتالَٝر ضعاف ايطُع شازع٢ ايكٛقع١. .5

 َٗازات ايتٛاصٌ االدتُاع٢ يد٣ ضعاف ايطُع شازع٢ ايكٛقع١. .2

 اضرتاتٝذ١ٝ  يعب األدٚاز. .3
 

ٔ  ايطـُع  ساضـ١  تعـد  ِ  َـ ٘    ايؿـسد  عًٝٗـا  ٜعتُـد  ايـيت  احلـٛاع  دٖـ  َـع  تؿاعالتـ
ٍ  ايخسٜٔ ـ امل خـال ٍ  بٛابـ١  مبجابـ١  يهْٛٗـا  ْظـساه  تًؿـ١، ملخا تٝـ١ احلٝا ٛاقـ  ًُـجريات ي االضـتكبا

ٔ  اخلازدٝـ١،  ٔ  َـع  ايتعـاٜؼ  ايؿـسد  ٜطـتطٝع  خالهلـا  َٚـ ٔ  . ايخـسٜ ِ  َٚـ  اإلعاقـ١  تعتـرب  ثـ
ٔ  ايطُع١ٝ ٕ  عًٝٗـا  ٜرتتـب  إذ اإلْطـإ;  تحمـٝب  ايـيت  احلطـ١ٝ  اإلعاقـات  ٚدصـعب  دغـد  َـ  ؾكـدا
ٚايتٛاصـٌ ايًؿظـ٢، ممـا     ايًػـ١  انتطـا  ضعاف ايطُع  ع٢ً ٜحمعبيريو  ; ايهالّ ع٢ً ايكدز٠

 .تًؿ١ملخا احلٝات١ٝ املٗازات ٜ ثس ع٢ً تٛاؾكِٗ االدتُاع٢ ٚانتطا 

 ؿظٝــ١ًاي ػــ١ًاي ٖٞــٚ االدتُــاعٞ ٚايتؿاعــٌ االتحمــاٍ ٚضــا٥ٌ ِٖــد إىل ِٖؾتكــازْٚتٝذــ١ ال

ٔ  ايتعـبري  ٚصعٛب١ ٔ ُٗٗـِ  ؾ ٚصـعٛب١  ِٗدْؿطـ  عـ ٜ  ِٗـ ٚؾ يآلخـسٜ ٚ ايخـس ٍ  صـعٛب١ ٔ هلـِ،   االتحمـا

 ايتؿاعـــٌ َٛاقــــ رٓـــب مسعٝـــاه املعـــٛقني ضلـــاٍٚ ادتُاعٝـــ١ قـــاتعال إلقاَـــ١ ٣ايضـــسٚز ؿظـــًٞاي

ــاعٞ ــ االدتُــ ـــ إىل ًٕٛــــٚميٝ ٢ا ُعــ ــ١ ايتؿاعــــٌ َٛاقــ ــ١   ايعصيــــ١ٚ ،ايؿسدٜــ ــ١االدتُاعٝــ  ْتٝذــ

 (546 -545، 2228ٔ. )دلد٣ عصٜص، ايخسٜ األاؿاٍ إىل االْتُا٤ دٚ املػازن١ بعدّ ِٗإلسطاض

 ا ٗاش ايطُع٢ :

 ايطُع٢ َٔ ثالث١ دقطاّ :ٜتهٕٛ ا ٗاش 

 األذٕ اخلازد١ٝ :
ٚ ٝؿتٗا رُٝع األصٛات ْٚكًٗا يدذٕ ايداخ١ًٝ بٛاضط١ اب١ً األذٕ، سٝـح ضلُـٌ اهلـٛا٤    

اهٝى بٓا ايحمٛت عرب َٛدات صٛت١ٝ، ٚتكّٛ األذٕ اخلازد١ٝ بايتكاط ٖرٙ املٛدات ٚتسضـًٗا عـرب   

 (52، 2223ايكٓا٠ ايطُع١ٝ إىل األذٕ ايٛضط٢. )ع٢ً سٓؿ٢ ، 

 األذٕ ايٛضط٢ :
ــا ْكـــٌ املـــجريات ايحمـــٛت١ٝ َـــٔ األذٕ     تتهـــٕٛ َـــٔ املطسقـــ١ ٚايسنـــا  ٚايطـــٓدإ، ٚٚ ٝؿتٗـ

 (34، 2222اخلازد١ٝ يدذٕ ايداخ١ًٝ. )َادد٠ عبٝد ، 

 األذٕ ايداخ١ًٝ :
حجــٌ ا ــص٤ ايــداخ٢ً يــدذٕ، ٚتٛدــد بٗــا ايكٛقعــ١ ايتــ٢ تكــّٛ بتشٜٛــٌ مجٝــع  االٖتــصاشات     

َٔ األذٕ ايٛضـط٢ إىل  األعحمـا  املٛدـٛد٠ ؾـ٢ املطـاز ايطـُع٢  ثـِ تٓتكـٌ يًـدَاؽ          ايحمٛت١ٝ ايكاد١َ 

 (34، 2224يتتِ َعا تٗا.) ضعٝد ايعص٠، 



 2222      يط١ٓ      (  ايجاْٞ ٚايجالثٕٛ    )ايعدد ايجاْٞ  اجملًد                                                ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ    دل١ً ن١ًٝ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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ٚايكٛقع١ ٢ٖ ا ص٤ املط٦ٍٛ عٔ حتًٌٝ ايحمٛت ٚتكٜٛت٘ ٚحتًٜٛ٘ َٔ َٛدات َسنب١ إىل 

 (27، 2227ْبضات عحمب١ٝ ٜكّٛ املخ بتشًًٝٗا ٚؾو زَٛشٖا. )عحماّ ٜٛضـ، 

 ايطُع :  ع١ًُٝ

ٚتعًــِ ايًػــ١، َــٔ خــالٍ  عًُٝــ١ ايطــُع ٖــ٢ ايتــ٢ رعــٌ اإلْطــإ قــادًزا عًــ٢ انتطــا   إىل

، ٜـتِ َـٔ خالهلـا    دصـٛات َعا ١ اإلغازات ايحمٛت١ٝ امُلطتكب١ً َٔ خـالٍ ساضـ١ ايطـُع ٚتسمجتٗـا     

 تٛاصٌ اإلْطإ َع غريٙ َٔ األؾساد ايرٜٔ ٜتعاٌَ َعِٗ ؾ٢ املٛاقـ احلٝات١ٝ املختًؿ١.

 ع١ًُٝ ايطُع ؾ٢ عد٠ خطٛات : تتًخص

 .ٕرُٝع األذٕ اخلازد١ٝ يًُٛدات ايحمٛت١ٝ ٚتٛدٝٗٗا إىل اب١ً األذ 

 .اٖتصاش اب١ً األذٕ َع األصٛات 

 .ٕاْتكاٍ اٖتصاشات ايحمٛت إىل قٛقع١ األذ 

 .حتٌٜٛ االٖتصاشات إىل إغازات عحمب١ٝ ٜطتكبًٗا ايعحمب ايطُع٢ 

  إىل املخ.إزضاٍ اإلغازات ايعحمب١ٝ عرب ايعحمب ايطُع٢ 

  .ٜكّٛ املخ برتمج١ اإلغازات ايعحمب١ٝ إىل دصٛاتMcay ,2008,188)) 
 دٗاش ايكٛقع١ :

َـِ ، ٜـتِ شزاعتـ٘ حتـل ا ًـد، خلًـل   إسطاضـات         55َـِ ٚعسضـ٘    52دٗاش ايهرت٢ْٚ  اٛيـ٘  

 (56، 2252مسع١ٝ اْطالقها َٔ ايتٓبٝٗات ايهٗسبا١ٝ٥ يًعحمب ايطُع٢. )ذلُد ْب٣ٛ، 

ٚطلتًـ ٖرا ا ٗاش عٔ املعٝٓات ايطُع١ٝ ايت٢ تعتُـد عًـ٢ زؾـع دزدـ١ ايحمـٛت; سٝـح إْـ٘        

ٜعٌُ ع٢ً حتؿٝص األعحما  ايطُع١ٝ ٚحتٜٛـٌ االٖتـصاشات ايعحمـب١ٝ إىل إغـازات صـٛت١ٝ تصٜـد َـٔ        

 ((Spener, 2006  , 244إَها١ْٝ ايتٛاصٌ َع اجملتُع.    

يعًُٝــ١ ؾــ٢ دلــاٍ اإلعاقــ١ ايطــُع١ٝ،   َٚــٔ ثــِ ُتعــد شزاعــ١ ايكٛقعــ١ َــٔ دٖــِ اإلزلــاشات ا   

باعتبازٖا ٚض١ًٝ يصٜاد٠ ايتٛاصـٌ َـع ايعـا  اخلـازد٢ ٚنطـس ايعصيـ١ ٚتعصٜـص ايتؿاعـٌ َـع ايب٦ٝـ١           

 ٚتؿعٌٝ ايتٛاصٌ ايًؿظ٢ َع األؾساد.

نُــا دٕ شزاعــ١ ايكٛقعــ١ َــٔ دٖــِ ايٛضــا٥ٌ ايتــ٢ تطــاعد عًــ٢ انتطــا  ايًػــ١ املٓطٛقــ١           

ٖا، ممــا ٜطــاعد عًــ٢ ايتٛاصــٌ ايٓــادح ايؿعــاٍ بــني ضــعاف      َٚعا ــ١ املعًَٛــات ايطــُع١ٝ ٚتؿطــري  

 (Valencia , 2004,307)ايطُع ٚغريِٖ َٔ دعضا٤ اجملتُع اير٣ ٜٓتُٕٛ إيٝ٘.  

ٚاألاؿــاٍ ايــرٜٔ ٜصزعــٕٛ ايكٛقعــ١ ؾــ٢ ٚقــل َبهــس، تــصداد يــدِٜٗ ؾسصــ١ انتطــا  ايًػــ١     

 ملختًؿ١.ٚت١ُٝٓ املٗازات ايًؿظ١ٝ ايطُع١ٝ ٚتٛ ٝؿٗا ؾ٢ املٛاقـ احلٝات١ٝ ا

ٚنًُا حل شزاع١ ايكٛقع١ ؾ٢ ٚقل َبهس، نًُا شادت احلحم١ًٝ ايًػٜٛـ١  يًطؿـٌ ٚتطـٛز    

مسعــ٘ ٚانتطــاب٘ يًػــ١،  يٝحمــبح مماثًهــا ألقساْــ٘ ايعــادٜني ٚقــاًدازع٢ً َعا ــ١ املعًَٛــات ايطــُع١ٝ  

   (  (Johr ,2008, 211ٚتٛ ٝؿٗا. 

يداؿـاٍ ٚتُٓٝـ١ قـدزتِٗ     َٚٔ ثِ تطاعد شزاع١ ايكٛقع١ ع٢ً شٜـاد٠ احلحمـ١ًٝ ايًػٜٛـ١    

ع٢ً تٛ ٝـ ايًػ١ املهتط١ٝ ؾ٢ ايتٛاصٌ ايؿعاٍ َـع اهـٝطني بٗـِ ، ممـا ٜطـاعد عًـ٢ منـٛ َٗـازات         

 ايتٛاصٌ االدتُاع٢ يدِٜٗ بػهٌ دؾضٌ.

سٝــح إٕ قــدز٠ األاؿــاٍ عًــ٢ ايتٛاصــٌ االدتُــاع٢ تُٓــٛ َــٔ خــالٍ تطٛزقــدزتِٗ عًــ٢      

ــا ٜعـــصش ايتٛاصـــٌ   ايتٛاصـــٌ ايًؿظـــ٢ ٚؾٗـــِ ايًػـــ١ املٓطٛقـــ١ ٚتٛ ٝؿ  ــا ؾـــ٢ املٛاقــــ احلٝاتٝـــ١، ممـ ٗـ

   (  (Meadow, 2002, 361 .االدتُاع٢

ُٜعــد   األؾضــٌ ايٛضــ١ًٝ ٖــٛ ايكٛقعــ١ عــ١شزا اسٜــل عــٔ ايطــُع ضــعاف األاؿــاٍ تأٖٝــٌٚ

٘  سٝـح  ;يًتكًٝـٌ َـٔ ايطـًبٝات املرتتبــ١ عًـ٢ ضـعـ ايطــُع       ٍ ٢ ٜعطــ دْـ  الضــتكباٍ ايؿسصـ١  األاؿـا

٘  نُا ايطبٝعٞ ايطؿٌ َٔ قسٜب١ بحمٛز٠ ايطُع١ٝ تاامل ثس  ٚايؿٗـِ،  ايًػـ١  يتُٓٝـ١  ايؿسصـ١  ٜعطٝـ

        (Mikhail ,2009,301 ) .ب٘ اهٝط١ ايب١٦ٝ َع يًطبٝعٞ دقس  بػهٌ تٛاصً٘ ع٢ً ٜٚطاعد



د.  َس٠ٚ ذلسّ  د. زل٣ٛ عباع  د. د.  ذلُٛد عبد احلًِٝ                األدٚاز ؾ٢ ممازض١ األْػط١ ايرتب١ٜٛاضتخداّ اضرتاتٝذ١ٝ يعب 
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االدتُاع٢ ذلـٛز عًُٝـ١ ايتٓػـ١٦ االدتُاعٝـ١، ايتـ٢ ٜـتعًِ اإلْطـإ         ٌُتعد َٗازات ايتٛاص

َٔ خالهلا ايطًٛنٝات ٚايعـادات ٚايتكايٝـد املٛدـٛد٠ ؾـ٢ اجملتُـع، ٜٚهتطـب املٗـازات ايتـ٢ ٜطـتطٝع          

 َٔ خالهلا ايتٛاصٌ ايؿعاٍ َع غريٙ َٔ األؾساد ايرٜٔ ٜتعاٌَ َعِٗ بٓذا .

 د١ُٖٝ َٗازات ايتٛاصٌ االدتُاع٢ :     

تهتطــب َٗــازات ايتٛاصــٌ االدتُـــاع٢ دُٖٝتٗــا َــٔ نْٛٗــا دـــٖٛس عًُٝــ١ ايتٛاصــٌ َـــع         

ايخسٜٔ، ؾُٔ خالهلـا ٜـتُهٔ األؾـساد َـٔ ايتٛاصـٌ ؾـ٢ ناؾـ١ دَـٛز احلٝـا٠، ٜٚطـتطٝع ٚتكبـٌ  زا٤            

 ايخسٜٔ ٚتبادٍ اخلربات َعِٗ، مما ٜطاعدٙ ع٢ً تهٜٛٔ عالقات ادتُاع١ٝ ْادش١.

زات االدتُاعٝـ١ يهْٛٗـا حجـٌ َـع ايكـدزات ايعكًٝـ١ قطـ         ٜٚتذ٢ً االٖتُاّ مبٛضـٛع املٗـا  

ــ٘ ، ٜٚؿطــس ذيــو           ــ٘ َــع اهــٝطني ب ــا٠ ايَٝٛٝــ١ يًؿــسد ٚتؿاعالت ايهؿــا٠٤ ٚايؿاعًٝــ١   َٛاقـــ احلٝ

اإلخؿـام ايـرٟ ٜعاْٝـ٘ ايـبعض   تًـو املٛاقــ ممـٔ ميًهـٕٛ قـدزاه َٓخؿضـاه َٓٗـا ، عًـ٢ ايـسغِ َـٔ               

   ٌ   عـدّ اضـتجُاز ايؿـسمل املتاسـ١ إلقاَـ١ عالقـات ٚدٜـ١ َـع          ازتؿاع قدزاتِٗ ايعكًٝـ١ ٚايـرٟ ٜتُجـ

اهــٝطني بٗــِ ٚشٜــاد٠ اخلذــٌ   َٛاقـــ ايتؿاعــٌ االدتُــاعٞ ممــا ٜرتتــب عًٝــ٘ عصيــ١ ادتُاعٝــ١ ،   

 (68، 2228ٚبايتايٞ ٜكعٕٛ ؾسٜط١ يدَساض ايٓؿط١ٝ ٚايعك١ًٝ . ) َعتص عبٝد ،

تٛاصــٌ ايرتبــ٣ٛ دثٓــا٤ عًُٝــ١    ٚميهٓٓــا تعصٜــص َٗــازات ايتٛاصــٌ االدتُــاع٢ َــٔ خــالٍ اي      

ايــتعًِ، باضــتخداّ دمنــاط تعًُٝٝــ١ تعتُــد عًــ٢ ايتٛاصــٌ ٚايتؿاعــٌ بــني ناؾــ١ داــساف ايعًُٝــ١        

ايتعًُٝٝــ١، يحمــكٌ َٗــازات ايتٛاصــٌ االدتُــاع٢ ٚتُٓٝتٗــا يــد٣ املــتعًُني; يُٝهــِٓٗ االْــدَاز ؾــ٢     

 اجملتُع بػهٌ ؾعاٍ.

ٚ    ٍ ُــا ن ،إىل املــدازع ٕٛٓــدَا ٜتٓكًــ ع تتطــٛز َٗــازات ايتٛاصــٌ االدتُــاعٞ يــد٣ األاؿــا

ــٛز ِ    عالقـــاتِٗ  تتطـ َٗـــازات ايتٛاصـــٌ   يتٛ ٝــــ االدتُاعٝـــ١ داخـــٌ املدزضـــ١، ٚتتصاٜـــد سادـــاتٗ

 ا ُاعٝــ١ ٚزٚاٜــ١ ايكحمــص يآلخــسٜٔ، االدتُــاعٞ َــع دقــساِْٗ، ٚتتضــُٔ ٖــرٙ املٗــازات املٓاقػــات 

    (Moradi , 2014 ,35-46)    .ٚممازض١ األْػط١ املتٓٛع١ ٚيعب األدٚاز

ايـرٜٔ  ؾـاألؾساد   ، ٚاجملتُـع  عًـ٢ ايؿـسد   ًب١ٝٓكص املٗازات االدتُاعٝـ١ يـ٘ دثـاز ضـ    َٚٔ ثِ ؾ

ال ٜطــتطٝعٕٛ إقاَــ١ عالقــات ادتُاعٝــ١ ْادشــ١ ٚال  ، ٜعــإْٛ َــٔ قحمــٛز ؾــ٢ املٗــازات االدتُاعٝــ١  

 ميهِٓٗ ايتهٝـ َع اجملتُع.

ـ ٖٚـــ ال٤ األؾـــساد ايـــرٜٔ ٜتعسضـــٕٛ ؾـــ٢    ْتٝذـــ١ يضـــعـ  سٝـــاتِٗ يٓـــٛع َـــٔ ضـــ٤ٛ ايتهٝـــ

الضطسابات ايٓؿطـ١ٝ ٚايعكًٝـ١ ، ؾـٓكص املٗـازات ٜـ دٟ إىل      دنجس عسض١ ي ، َٗازاتِٗ االدتُاع١ٝ

ايتؿاعـــٌ ٚضـــعـ قــدز٠ ايؿـــسد عًـــ٢  االدتُـــاعٞ ،  ٛاصـــٌنـــ األْػـــط١ احلسنٝـــ١ ٚاملبــادد٠ ٚايت  

 (29، 28، 2226إبساِٖٝ ، ٚيِٝاالدتُاعٞ ايٓادح .)

ٔ  ايخسٜٔ ع٢ً ايتأثري قدز٠ؾ٢ شٜاد٠  دتُاع١ٝاال املٗازات َطت٣ٛ ازتؿاعنُا ٜطِٗ    َـ

ــ١، ايتؿــاعالت ابٝعــ١ ؾٗــِ خــالٍ ــ٢ ٚايكــدز٠ االدتُاعٝ  األضــايٝب ٚاضــتخداّ ، ايخــسٜٔ ؾٗــِ عً

١ ايٓادش١، ٚاملػازن١ ؾ٢ املٛاقـ ايتـ٢ تتطًـب   اإلْطاْٝ ايعالقات َٔ قدز دنرب يتهٜٛٔ اإلقٓاع١ٝ

 تؿاعٌ ادتُاع٢ ٚاْدَاز َع ايخسٜٔ.

 ع٢ً تطاعدَطت٣ٛ َٗازات ايتٛاصٌ االدتُاع٢ ٜعد َٔ دِٖ ايعٛاٌَ ايت٢  ازتؿاع دٕسٝح  

 ٜػــازى رعًــ٘، نُــا دْٗــا  ايؿــسد إيٝٗــا ٜٓتُــٞ ايــيت ا ُاعــات داخــٌ االدتُــاعٞ ايتهٝـــ حتكٝــل

مبٗــاز٠، ممــا ٜــ د٣ إىل شٜــاد٠ ثكتــ٘ بٓؿطــ٘ ٚقدزتــ٘ عًــ٢ االْــدَاز ؾــ٢ اجملتُــع   دْػــطتِٗ ايخــسٜٔ

 (84-82، 2227عطاز، بٓذا . )إقباٍ 

 تأثري ضعـ ايطُع ع٢ً َٗازات ايتٛاصٌ :    

تهتطب َٗازات ايتٛاصٌ د١ُٖٝ نـرب٣، تٓبـع َـٔ نْٛٗـا ٚضـ١ًٝ ايتٛاصـٌ بـني اإلْطـإ          

ٚايب١٦ٝ اهٝط١ ب٘، ضٛا٤ نإ ايتٛاصٌ يؿظ٢ باضتخداّ ايًػ١ املٓطٛق١ دٚ غـري يؿظـ٢ باضـتخداّ    

 تعبريات ايٛد٘ ٚاإلميا٤ات ٚاإلغازات.  



 2222      يط١ٓ      (  ايجاْٞ ٚايجالثٕٛ    )ايعدد ايجاْٞ  اجملًد                                                ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ    دل١ً ن١ًٝ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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ٛ  دٛاْـب     ايطـُع١ٝ  اإلعاق١ٚت ثس  ايطـُع ؾـ٢ ناؾـ١     يدغـخامل ضـعاف   املختًؿـ١  ايُٓـ

ــاالت ــس ،اجملـ ــرا ٜٚظٗـ ــأثري ٖـ ــ٢ ايتـ ــٛ عًـ ــاعٞ ٚايٓؿطـــٞ ايًػـــٟٛ ايُٓـ ــٝ ٚاملعـــس  ٚاالدتُـ ٌ ٚايتشحمـ

ٚايتعــبري دٚ ايتٛاصــٌ   ايهــالّ عًــ٢ يكــدز٠ٚا ايحمــٛت١ٝ اخلحمــا٥ص عًــ٢، نُــا ٜــٓعهظ  األنــادميٞ

 (83، 2224ايًؿظ٢ َع ايخسٜٔ. ) إميإ ناغـ، 

دٕ اإلعاقـ١ ايطـُع١ٝ تـ ثس عًـ٢ املظـاٖس ايُٓا٥ٝـ١       ٚاضتٓاًدا إىل َـا ضـبل ميهٓٓـا اضـتخالمل     

        ٚ ــ٢ ٚاالدتُـــاع٢  ــٛ ايًػـــ٣ٛ ٚايٓؿطـ ــ ثس عًـــ٢ ايُٓـ ــاه ؾٗـــ٢ تـ ــ١ يًُعـــاقني مسعٝـ االْػعـــاىل املختًؿـ

; يريو ضلتاز ٖـ ال٤ إىل ايـدعِ ٚاملطـاْد٠ يُٝهـِٓٗ ايتػًـب عًـ٢ ضـًبٝات املرتتبـ١ عًـ٢          نادمي٢األٚ

 ضعـ ايطُع. 

ــازات االدتُاعٝـــ١ ٚايكـــ ُٚتعـــد  ــٌ   املٗـ ــٌٝ عًُٝـــ١ ايتٛاصـ دز٠ عًـــ٢ ايتعـــسف عًـــ٢ ددم تؿاصـ

ٚضعـ ايطـُع ٜـ د٣ إىل ذلدٚدٜـ١    االدتُاع٢ دص٤ ال ٜتذصد َٔ ايتؿاعالت ايتٛاص١ًٝ ايٓادش١، 

 .(Marzena, 2011, 103)َٗازات ايتٛاصٌ االدتُاع٢. 

ضعاف ايطُع عٔ غريِٖ َـٔ األاؿـاٍ ذ٣ٚ اإلعاقـات األخـس٣، سٝـح       األاؿاٍطلتًـ ٚ     

هــٔ يداؿــاٍ ذ٣ٚ اإلعاقــات األخــس٣ تعًــِ ايتٛاصــٌ َــع ايعــا  َــٔ ســٛهلِ، بُٝٓــا األاؿــاٍ     إْــ٘ مي

ٔ   ٥ٌ َعٝٓــ١ ٚضــا ميهــِٓٗ ايتٛاصــٌ َــع ايخــسٜٔ بــدٕٚ      ضــعاف ايطــُع ال      .يًتٛاصــٌ َــع ايخـــسٜ

(John, 2000, 207)  

ْٚظـــًس يتـــأثري ضـــعـ ايطـــُع عًـــ٢ َٗـــازات ايتٛاصـــٌ االدتُـــاع٢ يـــد٣ األاؿـــاٍ َكازْـــ١  

ايعــادٜني، نــإ ٖــرا ٜتطًــب َطــاعد٠ ٖــ ال٤ األاؿــاٍ عًــ٢ انتطــا  قــدز َــٔ املٗــازات         بــأقساِْٗ 

 ٚاخلربات ايت٢ تطاعدِٖ ع٢ً ايتٛاؾل االدتُاع٢ ٚايتٛاصٌ َع غريِٖ بحمٛز٠ إصلاب١ٝ.

 ٢، صلعًــِٗ ميًٝــٕٛ إىلاــسم االتحمــاٍ االدتُــاع َــٔ ؾكــس ٖــ ال٤ األؾــساد سٝــح إٕ َعاْــا٠ 

ٕٛ بتذاٖــٌ َػــاعس ايخــسٜٔ ٜٚطــ٦ٕٝٛ ؾٗــِ تحمــسؾاتِٗ    اخلذــٌ ٚاالْطــشا  االدتُــاعٞ ٜٚتحمــؿ  

تٛنٝـــد ايـــرات ٚايػـــو ؾـــ٢ ايخـــسٜٔ  اشلؿـــاضٚايعـــااؿ٢ عـــدّ تـــٛاؾكِٗ ٜٚٚتحمـــؿٕٛ باألْاْٝـــ١، 

  (52، 2225،ضعٝد ايعصٙ) ٚايطًٛى ايعدٚاْٞ ٚايطًب١ٝ ٚايتٓاقض.

ٚميٝــٌ ٖــ ال٤ األاؿــاٍ إىل ايعصيــ١ ٚاالْطــشا  َــٔ املٛاقـــ االدتُاعٝــ١ ايتــ٢ تتطًــب          

ــٌ        ــرباتِٗ ٚقحمـــٛزَٗازات ايتؿاعـ ــًسا يـــٓكص خـ ــِ; ْظـ ــٝطني بٗـ ــساِْٗ دٚ اهـ ــع دقـ ــس َـ تؿاعـــٌ َباغـ

 االدتُاع٢ يدِٜٗ.

قحمٛز ٚاضح ؾـ٢ املٗـازات االدتُاعٝـ١، ٜٚعتـربٕٚ دنجـس َـٝاله       ٜٚ د٣ ضعـ ايطُع إىل    

ِ       ٚ يًعصي١ قٝاضاه بأقساِْٗ ايعادٜني، املعـاقني   ٜعـدٕٚ دنجـس غـعٛزاه بايٛسـد٠ ايٓؿطـ١ٝ قٝاضـاه بـأقساْٗ

ــا ٚايعـــادٜني،  ــ  ٜعـــدٕٚ دقـــٌ حتُـــاله نُـ ــاعٞ.  ٦يًُطـ                     ٛي١ٝ، ٚدقـــٌ َعسؾـــ١ بكٛاعـــد ايطـــًٛى االدتُـ

 (35، 2224)عادٍ عبد اهلل، 

َٚٔ ثِ ؾٗ ال٤ األاؿـاٍ ضلتـادٕٛ إىل تُٓٝـ١ َٗـازات ايتٛاصـٌ االدتُـاع٢ يـدِٜٗ، َـٔ          

٠ األقـــسإ ٚيعـــب األدٚاز; ستـــ٢ ميهـــِٓٗ خـــالٍ بعـــض االضـــرتاتٝذٝات املٓاضـــب١ هلـــِ َجـــٌ ذلانـــا 

 ايتٛاصٌ َع دقساِْٗ ٚايتؿاعٌ َع غريِٖ ؾ٢ املٛاقـ احلٝات١ٝ املختًؿ١ بحمٛز٠ إصلاب١ٝ.

إٕ يعــب األدٚاز ٜطــاعد األاؿــاٍ عًــ٢ انتطــا  خــربات تعــصش ايتؿاعــٌ االدتُــاع٢ يــدِٜٗ;    

ايطؿـٌ عًـ٢ ددا٤ األدٚاز االدتُاعٝـ١ ٚإقاَـ١ عالقـات إصلابٝـ١ َـع        سٝح ميهٓٓـا َـٔ خالهلـا تـدزٜب     

 دقساْ٘، مما ٜطاعد ع٢ً ت١ُٝٓ ٚتدعِٝ َٗازات ايتٛاصٌ االدتُاع٢ يدٜ٘.

ٚميهٔ يًُعًُني َٔ خالٍ يعب األدٚاز تػذٝع األاؿاٍ ضعاف ايطُع عًـ٢ ايتٛاصـٌ َـع    

األدٚاز ٚاملػـازن١ ؾـ٢ ممازضـ١    دقساِْٗ ٚايتؿاعـٌ ايًؿظـ٢ ٚغـري ايًؿظـ٢ َعٗـِ، َـٔ خـالٍ تبـادٍ         

األْػــط١ املختًؿــ١، ممـــا ٜــ د٣ إىل تعصٜــص ايجكـــ١ بــايٓؿظ ٚتُٓٝــ١ َٗـــازات ايتٛاصــٌ االدتُـــاع٢        

  (Christy, 2004, 167 )يدِٜٗ.
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ٚتتٓاضب اضرتاتٝذ١ٝ يعب األدٚاز َع َٝـٍٛ ٚاراٖـات األاؿـاٍ، ؾايًعـب ضلظـ٢ ةاذبٝـ١       

ِ ٚاراٖـــاتِٗ، نُـــا ٜطـــِٗ ؾـــ٢ حتطـــني ايُٓـــٛ عايٝـــ١ يـــدِٜٗ، ٚميجـــٌ اْعهـــاع ألٖـــداؾِ َٚٝـــٛهل

 .  االدتُاع٢ يد٣ األاؿاٍ

نُـــا دٕ ايٓضـــر االدتُـــاع٢ يداؿـــاٍ ٜـــتِ َـــٔ خـــالٍ مجٝـــع املُازضـــات االدتُاعٝـــ١    

املتُجًــ١ ؾــ٢ يعــب األدٚاز ٚممازضــ١ األْػــط١ املختًؿــ١ َٚػــازن١ ايــصَال٤ ؾــ٢ ايًعــب، ممــا ٜعــصش     

 (49، 2253ريٙ. )دضا١َ عادٍ، ايُٓٛ االدتُاع٢ َٔ خالٍ تؿاعٌ ايطؿٌ َع غ

٘  ايَٝٛٝـ١ ٘ تؿاعالت   ؾاإلْطإ ٔ  ايعدٜـد  ٜٛادـ املٛاقــ احلٝاتٝـ١  ايتـ٢ تتطًـب ممازضـ١       َـ

ــاختالف املٛقـــ;     يــريو ؾُــٔ ايضــسٚز٣ تــدزٜب األاؿــاٍ عًــ٢       ددٚاز ادتُاعٝــ١ لتًـــ ٚتتٓــٛع ب

ٌ ٚاالضرتاتٝذٝات املختًؿـ١   ايؿٓٝات ٌ  األدٚاز، يعـب   َجـ ٜطـِٗ ؾـ٢ تـدزٜبِٗ عًـ٢ ددا٤     ،  ممـا  ٚايتُجٝـ

 األدٚاز االدتُاع١ٝ بٓذا .

ُٜعد ضعـ ايتؿاعٌ االدتُـاع٢ َـٔ ايطـُات     ٍ  األضاضـ١ٝ ٚ ٕ  يـرا ضـعاف ايطـُع;    يداؿـا  ؾـى

ممــا صلعًــِٗ  ،ضــعـ ايطــُع  َــٔ ٜعــإْٛ ايــرٜٔ األاؿــاٍ يتعًــِٝ َٗــِس دَــ االدتُاعٝــ١ ايتؿاعــات

بعــض األَٓػـط١ ٚالاضــرتاتٝذٝات َجــٌ   ادـ١ إىل ايتــدزٜب عًـ٢ ايتؿاعــٌ االدتُـاع٢ َــٔ خـالٍ     

 ((Emmanuel  , 2016, 103ايًعب َع األقسإ ٚايتُجٌٝ ٚيعب األدٚاز. 

ٜٚتِ تدزٜب األاؿاٍ ضعاف ايطـُع عًـ٢ ايتؿاعـٌ االدتُـاع٢ َـٔ خـالٍ يعـب بعـض                  

ــازات ايتٛا      ــص َٗـ ــ١  ٚتعصٜـ ــ١; يتُٓٝـ ــ١ املختًؿـ ــات احلٝاتٝـ ـــ ٚايعالقـ ــد املٛاقـ ــ٢ ُتذطـ ــٌ األدٚاز ايتـ صـ

  االدتُاع٢ يدِٜٗ.

ٙ  عًـ٢  خطس ْرٜس ٖٛ ايطؿٌ يد٣ االدتُاعٞ ايتٛاصٌ َٗازات قحمٛز دٕسٝح  ٞ  منـٛ  ايٓؿطـ

 ال ؾىْــ٘ ايتٛاصــٌ َٗــازات َــٔ دنجــس دٚ ٚاســد٠ٍ إىل ايطؿــٌ ٜؿتكــد ٚســني ٚايتعًُٝــٞ، ٚاالدتُــاعٞ

 املطـت٣ٛ  ع٢ً ٜطتطٝع ال دْ٘ نُا إيٝ٘، ايٛازد٠ ايسضا٥ٌ ٜؿِٗ دٕ االضتكباىل املطت٣ٛ ع٢ً ٜطتطٝع

 (68، 2226. )زدب ضًُٝإ، يآلخسٜٔ زضا٥ً٘ عٔ دٝداه ٜعرب دٕ ايتعبريٟ

تٛدد ؾسٚم ذات داليـ١ إسحمـا١ٝ٥ بـني دزدـات ايكٝـاع ايكبًـ٢ ٚدزدـات ايكٝـاع ايبعـد٣           .5

عًـــ٢ ذلـــاٚز َكٝـــاع تكـــدٜس املٗـــازات االدتُاعٝـــ١ ٚايدزدـــ١ ايهًٝـــ١ ألؾـــساد اجملُٛعـــ١  

  ايكٝاع ايبعد٣.ايتذسٜب١ٝ يحماس

ال تٛدـــد ؾـــسٚم ذات داليـــ١ إسحمـــا١ٝ٥ بـــني دزدـــات ايكٝـــاع ايبعـــد٣ ٚدزدـــات ايكٝـــاع     .2

ــساد        ــ١ ألؾـ ــ١ ايهًٝـ ــ١ ٚايدزدـ ــازات االدتُاعٝـ ــدٜس املٗـ ــاع تكـ ــاٚز َكٝـ ــ٢ ذلـ ــ٢ عًـ ايتتبعـ

 اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ يحماس ايكٝاع ايتتبع٢.



 2222      يط١ٓ      (  ايجاْٞ ٚايجالثٕٛ    )ايعدد ايجاْٞ  اجملًد                                                ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ    دل١ً ن١ًٝ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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ٝـ  املٗـازات  تكـدٜس  َكٝـاع  بتطبٝـل  ايؿـسض  ٖـرا  صـش١  َٔ يتشكلمت ا ١، يًهػــ  االدتُاع

 عٔ دالي١ ايؿسٚم بني ايكٝاضني ايكب٢ً ٚايبعد٣ يًُذُٛع١ ايتذسٜب١ٝ

 ( 5ددٍٚ ) 

 املٗازات تكدٜس َكٝاع ع٢ً اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ داؿاٍ دزدات زتب َتٛضطات بني ايؿسٚم دالي١

 ٚايبعد٣ ايكب٢ً ايكٝاضني ؾ٢ االدتُاع١ٝ يداؿاٍ

َتٛضى  دلُٛع ايستب ذلاٚز املكٝاع ّ

 ايستب

Z  َطت٣ٛ

 ايدالي١

 2,25 2,69 5,22 49,22 اهادث١ 5

 2,25 2,36 4,22 26,22 ايتعإٚ 2

 2,25 2,25 4,52 29,22 ايتؿاعٌ َع ايخسٜٔ 3

 2,25 2,52 5,52 35,22 ايتعبري عٔ ايرات 4

 

 ايدزد١ ايه١ًٝ

 49,22 5,22 2,65 2,25 

 (5,96) تطاٟٚ 2,25 َطتٟٛ عٓد ،(  2,58)  تطاٟٚ 2,25 َطتٟٛ عٓد ا دٚي١ٝ Z* ق١ُٝ 

( بني َتٛضـط٢ زتـب   2,25) ٣ٜتضح َٔ ا دٍٚ ايطابل ٚدٛد ؾسٚم داي٘ اسحما٥ٝا عٓد َطتٛ

تـب ايتطبٝـل   ز  ؾساد اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ ؾ٢ ايتطبـٝكني ايكبًـ٢ ٚايبعـد٣ يحمـاس َتٛضـى     ددزدات 

ُٜعــص٣ يؿعايٝــ١ ايربْــاَر املطــتخدّ ؾــ٢            ايبعــد٣ عًــ٢ َكٝــاع تكــدٜس املٗــازات االدتُاعٝــ١، ممــا 

      ٕ ٍ  تـدزٜب  ايدزاض١ ايـر٣ ٜعتُـد عًـ٢ اضـرتاتٝذ١ٝ يعـب األدٚاز; سٝـح د  ايتدزٜبٝـ١  اجملُٛعـ١  داؿـا

املطـتخدّ َـع األاؿـاٍ شازعـ٢      بسْـاَر يعـب األدٚاز   ٜتضـُٓٗا  االدتُاعٝـ١ ايتـ٢   املٗازات بعض ع٢ً

 دد٣ إىل صكٌ ٚتٛ ٝـ َٗازات ايتؿاعٌ االدتُاع٢ يدِٜٗ بحمٛز٠ إصلاب١ٝ.ايكٛقع١ 

ٝـ  املٗـازات  تكـدٜس  َكٝـاع  بتطبٝـل  ايؿـسض  ٖـرا  صـش١  َٔ يتشكلمت ا ١، يًهػــ  االدتُاع

 عٔ دالي١ ايؿسٚم بني ايكٝاضني ايبعد٣ ٚايتتبع٢  يًُذُٛع١ ايتذسٜب١ٝ.

 ( 2ددٍٚ ) 

 املٗازات تكدٜس َكٝاع ع٢ً اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ داؿاٍ دزدات زتب َتٛضطات بني ايؿسٚم دالي١

 ايبعد٣ ٚايتتبع٢ ايكٝاضني االدتُاع١ٝ ؾ٢

َتٛضى  دلُٛع ايستب ذلاٚز املكٝاع ّ

 ايستب

Z َطت٣ٛ ايدالي١ 

 غري داي١ 2,7 3,72 8,32 اهادث١ 5

 غري داي١ 2.3 4,52 52,22 ايتعإٚ 2

 غري داي١ 2.4 5.22 5,22 ايتؿاعٌ َع ايخسٜٔ 3

 غري داي١ 2,4 4,52 25,52 ايتعبري عٔ ايرات 4

 غري داي١ 2,75 4,52 2 25,5  ايدزد١ ايه١ًٝ

 (5,96) تطاٟٚ 2,25، ٚعٓد َطت٣ٛ ( 2,58)  تطاٟٚ 2,25 َطتٟٛ ا دٚي١ٝ عٓد  Z* ق١ُٝ 

ًٝ عدّ ٜتضح َٔ ا دٍٚ ايطابل ؾـساد  دا بني َتٛضط٢ زتب دزدات ٚدٛد ؾسٚم داي٘ اسحما٥

ٚايتتبع٢ ع٢ً َكٝاع تكدٜس املٗازات االدتُاع١ٝ بعـد   اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ ؾ٢ ايتطبٝكني ايبعد٣

غـٗسٜٔ َـٔ تطبٝـل ايربْـاَر، ممـا ٜ نـد اضـتُساز ؾاعًٝـ١ ايربْـاَر ؾـ٢ حتطـني َطـت٣ٛ َٗـازات              

 ايتٛاصٌ االدتُاع٢ يد٣ األاؿاٍ شازع٢ ايكٛقع١

 



د.  َس٠ٚ ذلسّ  د. زل٣ٛ عباع  د. د.  ذلُٛد عبد احلًِٝ                األدٚاز ؾ٢ ممازض١ األْػط١ ايرتب١ٜٛاضتخداّ اضرتاتٝذ١ٝ يعب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:
   ددا٤ ايتالَٝــر شزاعــ٢ ايكٛقعــ١ عًــ٢   َطــت٣ٛ ايبشــح ازتؿــاع  ٜتضــح َــٔ ْتــا٥ر

ٚٚدــدٚد ؾــسٚم بــني ايكٝــاع ايكبًــ٢ ٚايكٝــاع        ،َٗــازات ايتٛاصــٌ االدتُــاع٢   َكٝــاع 

ايبعــد٣ يحمــاس ايكٝــاع ايبعــد٣ تــدٍ عًــ٢ انتطــابِٗ ايًػــ١، تسدــع إىل ؾعايٝــ١ شزاعــ١    

مسعٝـ١ دٝـد٠ تطـاعد عًـ٢ تُٓٝـ١      ايكٛقع١ ؾ٢ انتطا  ايًػ١ املٓطٛق١ ٚتهٜٛٔ ذانـس٠  

 َٗازات ايتٛاصٌ.
  ٚزٚ   ايتعًِ عًـ٢ ايتٛاصـٌ املباغـس َـع املعًُـني ٚايـصَال٤      ٚقد اعتُدت ع١ًُٝ

ُٜطِٗ ؾـ٢ تطػـهٌٝ    ، مما ٜ د٣ إىلايعٌُ ا ُاعٞ ت١ُٝٓ َٗازات ايتٛاصٌ االدتُاع٢، ٚ

 ١ٝ بٓذا .  ددٚازِٖ االدتُاعع٢ً ددا٤  ٜٔقادز ٛاست٢ ٜهْٛضًٛنٝاتِٗ بػهٌ دٝد ست٢ 

  ِٝاألْػط١ إىل خطٛات صػري٠ ٜتِ تعصٜص نٌ َٓٗا بحمـٛز٠  نُا ضاعد تكط

; َتُجًهــا  : احلًــ٣ٛ ٚاملٝــدايٝات ٚايًعــب ايبالضــتٝه١ٝ  َباغــس٠ باضــتخداّ ايتعصٜــص املــادٟ

، ايحمػري٠، ةاْب اضتخداّ ايتعصٜص االدتُاعٞ; َتُجاله  : ايتحمؿٝل ٚعبـازات ايتػـذٝع  

ًٜ ٍ  طــِٗممــا    تــٛؾري ؾــسمل نــجري٠ يتعصٜــص اإلسطــاع بايٓذــا  ٚاإلزلــاش      بػــهٌ ؾعــا

ٚحتكٝل األٖداف ٚإغباع االستٝادـات ٚشٜـاد٠ قـدز٠ ايتًُٝـر عًـ٢ ايتؿاعـٌ        ٚتكدٜس ايرات

 َع دقساْ٘.

  يــــد٣ لؿٝـــــ اضــــطسابات ايًػــــ١ ٚضــــاعدت اضــــرتاتٝذ١ٝ يعــــب األدٚازعًــــ٢

ٚخسٚد٘ َٔ عصيتـ٘   اهٝطني ب٘األاؿاٍ ضعاف ايطُع، مما ضاعدِٖ ع٢ً ايتؿاعٌ َع 

قادًزا ع٢ً ايتؿاعٌ َع ايخسٜٔ، ٚإقا١َ عالقات ْادش١ َعٗـِ،   ادتُاعٝاهيٝحمبح غخحماه 

َعتًُدا ع٢ً َا يدٜ٘ َٔ إَهاْات يػٜٛـ١ انتطـبٗا خـالٍ ايـتعًِ باضـتخداّ اضـرتاتٝذ١ٝ       

يعب األدٚاز، ايت٢ ضاعدت ع٢ً حتطٔ األدا٤ ايًػ٣ٛ يداؿاٍ ضعاف ايطُع ممـا دد٣ إىل  

َٗازات ايتٛاصٌ االدتُاع٢ يدِٜٗ ٚت١ُٝٓ  قدزتِٗ ع٢ً اضتخداّ ٖرٙ ايًػ١ ؾـ٢   ت١ُٝٓ

 .ايتٛاصٌ َع ايخسٜٔ ٚانتطا  املٗازات ايالش١َ يريو

 

تدزٜب األاؿاٍ ضعاف ايطُع شازع٢ ايكٛقع١ ع٢ً اضرتاتٝذ١ٝ  دَٕٚٔ ثِ ٜس٣ ايباسجٕٛ 

ٍ  ٖـ ال٤  بـدد  سٝـح  ،ِٜٗحتطـني َٗـازات ايتٛاصـٌ االدتُـاع٢ يـد      إىل ٣دد قـد يعب األدٚاز     األاؿـا

 املػــاعس عــٔ ايتعــبري   نــبري بػــهٌ ضــاُٖل ٚايــيت األدٚاز،يعــب  ٍالخــ َــٔ بعضــِٗ َــع ايتذــاٚ 

 تُٓٝــ١  ممــا ضــاِٖ  ايًؿظــٞ، ٚغــري ايًؿظــٞ بٓٛعٝــ٘ ايتٛاصــٌ ٍالخــ َــٔ ايخــسٜٔٚايتٛاصــٌ َــع 

   ِٜٗ.يد االدتُاعٞ ايتؿاعٌ َٗازات

ايتــ٢ تٛصــًل إيٝٗــا ايباسجــ١ َــٔ خــالٍ ايبشــح احلــاىل، ميهــٔ تكــدِٜ           ؾــ٢ ضــ٤ٛ ايٓتــا٥ر  

دلُٛع١ َٔ ايتٛصٝات ٚاملكرتسـات ايتـ٢ ميهـٔ دٕ تطـِٗ ؾـ٢ تُٓٝـ١ َٗـازات ايتٛاصـٌ االدتُـاع٢          

 يد٣ تالَٝر ايحمـ ايسابع االبتدا٢٥ ٚشٜاد٠ ٚعِٝٗ ايتهٓٛيٛد٢.

  األْػط١ االدتُاع١ٝ.ضسٚز٠ دٕ ٜػتٌُ املٓٗر ايدزاض٢ ع٢ً بعض 
       تدزٜب ايتالَٝر ع٢ً ايتؿاعٌ االدتُاع٢ َـٔ خـالٍ بعـض األْػـط١ ايحمـؿ١ٝ

 ٚايالصؿ١ٝ..

   ّؾــــ٢ املٛاقـــــ َٗــــازات ايتٛاصــــٌ إتاســــ١ ايؿــــسمل دَــــاّ ايتالَٝــــر الضــــتخدا

 ايتع١ًُٝٝ املختًؿ١.
         ،ايعٌُ ع٢ً إنطا  ايتالَٝـر اخلـربات ٚاملٗـازات املٓاضـب١ هلـِ بحمـٛز٠ عًُٝـ١

 عازف َباغس٠.ٚيٝظ َٔ خالٍ تكدِٜ َعًَٛات َٚ



 2222      يط١ٓ      (  ايجاْٞ ٚايجالثٕٛ    )ايعدد ايجاْٞ  اجملًد                                                ايرتب١ٝ ـ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ    دل١ً ن١ًٝ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 

 

 

552 

       ــاٖر بػــهٌ ٜسنــص عًــ٢ انتطــا  املٗــازات  تــدزٜب املعًُــني عًــ٢ تــدزٜظ املٓ

 املٛاقـ احلٝات١ٝ املختًؿ١.ؾ٢  ٗاتٛ ٝؿٚ
           تصٜٚـد املٓـاٖر ايدزاضـ١ٝ بـبعض ايتـدزٜبات ٚاألْػـط١ ايـيت تعُـٌ عًـ٢ تُٓٝــ١

 َٗازات ايتؿاعٌ االدتُاع٢.

 ٗازات ايتٛاصٌ يد٣ ايتالَٝر شازع٢ ايكٛقع١.ت١ُٝٓ َعٌُ دزاضات تتٓاٍٚ  -

 .يًتالَٝر شازع٢ ايكٛقع١ بى باملػهالت احلٝات١ٝتتسعٌُ دزاضات  -
يـــد٣ املـــتعًُني، يتُهـــِٓٗ َـــٔ    ـــٛخ تتضـــُٔ املٗـــازات االدتُاعٝـــ١  ايٛادـــب تٛاؾسٖـــا   -

 ايتؿاعٌ االدتُاع٢ اهلادف.

 االضرتاتٝذٝات ايت٢ ت٢ُٓ َٗازات ايتٛاصٌ   ٛخ ٚدزاضات تتٓاٍٚ ايتدزٜب ع٢ً  -



د.  َس٠ٚ ذلسّ  د. زل٣ٛ عباع  د. د.  ذلُٛد عبد احلًِٝ                األدٚاز ؾ٢ ممازض١ األْػط١ ايرتب١ٜٛاضتخداّ اضرتاتٝذ١ٝ يعب 
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ًٝـــا 2253دضـــا١َ عـــادٍ ذلُـــٛد ) .5 (. املطـــاْد٠ االدتُاعٝـــ١ نُـــا ٜـــدزنٗا األاؿـــاٍ املعـــاقٕٛ مسع

 تٛاصًِٗ االدتُاع٢. زضاي١ َادطتري. ن١ًٝ ايرتب١ٝ .داَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ.ٚعالقتٗا ب
يـــد٣  بايتشحمـــٌٝ ٚعالقتُٗـــا ٚاخلذـــٌ االدتُاعٝـــ١ املٗـــازات(. 2227إقبـــاٍ بٓـــل درـــد عطـــاز)  .2

.  ايرتبٝــ١ نًٝــ١ دلًــ١.  ايطــعٛد١ٜ ايعسبٝــ١ باملًُهــ١ رلتًؿــ١ دزاضــ١ٝ َساســٌ َــٔ ايطايبــات

 . ايكاٖس٠.ايػسم شٖسا٤ َهتب١ .مشظ عني داَع١ عٔ تحمدز. 35 ايعدد
ٌ    مسعٝـاه  املعـاقني  يـد٣  ايـرات  ٚتكـدٜس  ايطـًٛن١ٝ  املػـهالت (. 2224إميإ ناغـ ) .3 ٞ   ـ  ْظـاَ

 ايعدد األٍٚ. 54ايعصٍ ٚايدَر. دل١ً دزاضات ْؿط١ٝ. دلًد 
ٕ  زدـــب، .4 ٌ  َٗـــازات  تُٓٝـــ١    ايطـــٝهٛدزاَا  ؾاعًٝـــ١ (.  2226) ضـــًُٝا ٞ  ايتٛاصـــ  يـــد٣  االدتُـــاع

   ن١ًٝ ايرتب١ٝ. داَع١ بٓٗا، َادطتري زضاي١ ايتعًِ، صعٛبات ذٟٚ تالَٝراي

ايهــالّ ٚايًػــ١. داز ايجكاؾــ١ ٚايٓػــس. (.  اإلعاقــ١ ايطــُع١ٝ ٚاضــطسابات 2224ضــعٝد سطــني ايعــص٠ ) .5

 عُإ. األزدٕ.

 (. اإلعاقات احلط١ٝ. ايكاٖس٠: داز ايسغاد.2224عادٍ عبداهلل ) .6

 (. اإلعاق١ ايطُع١ٝ. داز املطري٠. عُإ. األزدٕ.2227عحماّ ٜٛضـ ) .7

(. َدخٌ يإلعاقـ١ ايطـُع١ٝ. دنادٜٝـ١ ايرتبٝـ١ اخلاصـ١. ايسٜـاض.       2223ع٢ً عبد ايٓب٢ سٓؿ٢. )  .8

 ًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.  امل

 (. ايطاَعٕٛ بأعِٝٓٗ. داز ايحمؿا. عُإ.  األزدٕ.2222َادد٠ ايطٝد عبٝد ) .9
 (. ت١ُٝٓ تؿهري ايتالَٝر ذ٣ٚ االستٝادات اخلاص١. عا  ايهتب. ايكاٖس2228.٠دلد٣ عصٜص) .52

 (. شزاع١ احلًصٕٚ يداؿاٍ ايحمِ . داز ايؿهس. عُإ. األزدٕ.2252ذلُد ْب٣ٛ ) .55
 ايعــا  داز.  املساٖــل يرتبٝــ١ إزغــادٟ بسْــاَر سلــٛ يًذُٝــع احلٝــا٠ َٗــازات(. 2228) َعتــص عبٝــد  .52

 . ايكاٖس٠.ايعسبٞ

 ٚايتٛاؾــل األدا٤ حتطــني   االدتُاعٝــ١ املٗـازات  بعــض تُٓٝــ١ دثـس ( .2226ٚيـِٝ نُــاٍ إبــساِٖٝ )  .53
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