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 الجمعيات األهلية الليبية العاملة في مجال اإلعاقة 
 جمعية طبرق األهلية للتوحد نموذجًا

 –كلية اآلداب  –أستاذ علم االجتماع المساعد  -دكتور / محمد شحاته واصل 
 ليبيا -جامعة طبرق 

 الملخص:     

تهدد الدر سد ددرلدرةد بددرللام ددىلمددولل رددعلف ولرددرلدر  ددةالم ددعلف فدد للل
طبةقلدأل  يرلر  مح لكبممذجلر جم يوتلدأل  يرلدر يبيرلدر وف درليدملفجدو لللل م يرل
,لتموس ددهولدرجم يددرلللمنشدد رلدر ددلرددعلت   دد لفجددو تلدألل كمددولتهدد اللل,للدإلموقددر

 د ديهول,للدر ملدالدردعللللأت قيد للليدملتمد ههوللدر مدركشفلمنلدرمشك تلكذركلل
طيددو لأفجدو لسمو درلللليدملدر وف درلللدأل  يدرل د لدرمق ةحدوتلر ي يدال لسلدرجم يدوتلللللأ

  مبلدرجم يرلتس خ للدأللأنل  لن وئجلدر سد رألكونتلل.دض ةدبلطيفلدر مح 
لأنلأنشدد رللأنشدد  هول,تقدد   لدرخدد فوتللدربددةدفجلر مسدد يي  نلفددنلللللليددملدر  مددم

نشددد رلدر  ميدددرللدر قوييدددرللدر  س بيدددرللدر ممم دددرلللللألم لدحددددرجم يدددرلتم دددمستلل
قد لدر مم دالأ د للللننلأضد لفدنلدر سد درللللم لللدر يوميدرل.لكمدولدتلللد تصو للدإل
لأنلأ د لفق ةحدوتلتي يداللللل, د ديهوللأت دمقلدرجم يدرلمدنلت قيد للللللدر دملدرمشك تل

 لسلدرجم يوتلدأل  يرلدر وف رليملفجو لدض ةدبلطيفلدر مح ل  م اليملتمييةل
لدر مم الدر زلل.
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Abstract: 

The current study aims at exploring the nature of 

Tobruk Civil Society for Autism as a model for 

nongovernmental Libyan organizations working in the 

disability field. Moreover, the study aims at identifying the 

domains of the activities practiced by that society, 

pinpointing the most important problems that prevent the 

achievement of the objectives of this Society, and 

determining the most essential recommendations to activate 

the role of civil societies working in the field of autistic 

children care. The results of the study revealed that the 

society follows the scientific approach in delivering services 

and programs to those who benefit from its activities. In 

addition, the activities of the society focused on scientific, 

cultural, training, awareness, communication, media, and 

defense domains. Further, the study clarified that shortage of 

finance was the most prominent problem that hinder 

achieving the goals of the society. Finally, providing 

sufficient financing is one of the most important 

recommendations for activating the role  for civil societies 

working in the field of Autism.  
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 أواًل: مقدمة:  

فم دددم يليدددملدرمج م دددوتلدإلنسدددونيرلفبدددذليجدددةللللللDisabilityدإلموقدددرل
در ددوس  ,لي قدد ل ددوةتلقدد سيلد ل ددب ونىللت ددورعلأنل كددمنلدر ةكيدد لدرببددوئملأل لللل
فج مددملف  م ددوىلم ددعل ددة  رلت ددونملدرقصددمسلدربدد نملأللدر ق ددملأللدر سددملأللللللللل

يإنهول لتس  يملأنلتقفلم علخطلدرب د رلللاور ورمل؛درقصمسف ةضرلر  لثل ذدل
 .(1)فملاوقمل ةدئ لدرمج مم؛لر سه لابصيبهوليملتبييذلاةدفجلدر بمير

,ل(2)لقدد لتبو بددتلدرمج م ددوتليددملنمةتهددولر م ددوقينلليددملف وف  هددولرهدد لللللللل
لدز د تلد   موفدوتلدر ورميدرلن دمللللل,لل,لموفدوىل لريدوىلر م دوقينللل1981دم بةلمولل

,لأقةتلدألفد لدرم  د يلدتيوقيدرلحقدمقلدأل دخو لللللللل2006ليملمولل,لل(3)سمو  ه 
ذل لدإلموقرلاغةضلت ز زللحمو رللكيوررلتم مل ميملدأل دخو لذل لدإلموقدرللل

اجميددملحقددمقلدإلنسددونللدر ة ددوتللدآلخددة نكددوف ىلم ددعلقدد للدرمسددولديلفددمللتم  ددوى
 .(4)دأل و ير,للت ز زلدح ةدللكةدف ه لدرم أل ر

فددول سد  زللتك يددفل هددم لسمددو  ه لللزد د لأمدد د لدرم ددوقينلام د  لكبيددة؛لل  
لتشدديةلتقدد  ةدتلدألفدد لدرم  دد يل رددعلأنلأك ددةلفددنلف يددوسل ددخ للللللللل,(5)أ ي ه لتدد

  يشمنلل هوىلفنلأل ىلدإلموقر,لل شك منلنسبرلفةتي درلفدنلأ د ليقدةدةلدر دور ,لللللل
 ددعلقلمل   ةضدمنلأك ددةلفددنل يددة  لرمخددوطةلدر بدفللدركددمدسثللأمبددوةلدإلنيددولل

  .(6)بو درةمو رلدرص يرللدرك يةلفنلدرص

لأكددد تلدإلحصدددوئيوتلدرمبشدددمسيلامبممدددرلدرصددد رلدر ورميدددرلأنلحدددمدرمللل  
%(,لم علدألقدالفدنلدألطيدو ل مرد لنلاإموقدرلا نيدرلأللمق يدرلألل ك سدبمنهوللللللللل10)

اور س ددرلدر ددملتج  هدد ليددملحو ددرلفو ددرل رددعلفسددوم يلخولددرلفددنلأ ددالفموس ددرللل
يدملدرب د دنلللل,%15 ردعلللتصدالللق لتبينلأنل دذ لدربسدبرللل،(7)در و  ردر يويلدريمفيرل

ل.(8)درمةأيذدتلدر خالدرمبخيض,لفملدستيوعلحو تلدإللوارلاينل

لنصدتلم يهدولدر  دوتيةلللللدأل  دونلدإلموقرلقضديرلحقدمقلللد بدوتلأقةتهدوللللل
درخ فوتلدر ملتق لل رعل ذ للدرمبمموتلدر لرير,لل ل كمنلد   موللاهوليملضمةل

لفمد هرلفولت ونيىلفنلفشدك تلفخ  يدرللللدريئرللركنل    ىلذركل رعلكيييرل فجهو
ل.(9)لكيييرلدر مالم علح هوللد   موس و

دربدو سيللتم دالللدربموئيدرلللفدنلد ضد ةداوتللللAutism  ل موقرلدر مح للُت
م دعلدرمسد مىلدرب  دمليدملللللجو  هدوللرد لتبدالحمهدولفدنلد   مدولللللللل ل مكدنلتللنسبرى

ل د للُ ل.(10)رذدلد  متل ذ لدرد ل ليدملدآللندرلدألخيدةيلاهدذ لدإلموقدرللللللل؛در ل لدربوفير
تددأريةدىلم ددعل خصدديرلدر يدداللل ةدبلدربمددوئملفددنلأك ددةلد ضدد ةداوتل ددذدلد ضدد
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للدرجسددددميرللد ني وريددددرلدر يددددالدر ق يددددرل  بددددول ل ميددددمل مدندددد لحيدددد لاأرة ددددو
ل.(11)  بيرل موميرللفول  ةت لم علذركلفنلآروسلد  

  دد لم دديه لدريددمللاور محدد  ينلكددونمدللأنلأ خولددوىلفمددنلُ للفددنلدرم  مددا
ف يةقرلفنلدر دور لفجهدمرينلدرهم درلكيئدرل صد  للللللليمللقتلفوليملأفوكَنل  يشمن

ل.(12) لدر  وفالف هوهوللفنلَريهَم

در يدوي,لن دمللللف ىت  ثلقبال نلدر ور ر,للتس مةلأمةدضىللا د رلدر مح 
 س ددرلفددولفددنللردد  ه فددنلدأليددةد للدرددذ نل  ددونمنلفددنلدضدد ةدبلدر محدد للل,70%

  دونمنلفدنل موقدوتلللللق سيلريميدرلأللأنهد لللر  ىدر خ فلدر ق م,للن ملنصيه لريسل
ل1.3اددوألرف)سدد رلطيددفلدر محدد لاللقدد سلد ن شددوسلدر ددورمل ضدد ةدبللك فيددر.للُ 

ادينلدألل  للأك دةل ديمموىللللليدملدرغورد لأنلدر محد لللل,اوألرفلرمةضلدر مح لنيسدى(ل
 RettS)للذرددكلاو دد  بوةلدضدد ةدبلس ددتللل,ل(13)مبددىلاددينلدرببددوتللاددأساملفددةدتلل

Disorder)ل ردعلكمدولأندىلرد ل د  لدر ملداللللللدرذ لت لتشخيصدىلأك دةلرد ىلدرببدوت,لللللل
لح دعلدآلن,للقد لاد ألدربدوح منللدألطبدوةلتةكيدزلللللللدأل بوبلدرةئيسيرلرمهمسلدر مح 

أ دبوبلههدمسلدر محد لفدنلخد  لدركشدفلمدنلللللللللم دعلر   دةاللل؛در  ميرد  موفوته ل
دربمددملدردد فو ملر  يددالللهوئيددىللدر مدفددالدرجيبيددرللمدد للدر ددمدزنلدركيميددوئمليددمل

ل.(14) لدر مدفالدربيسيرلكمسب لر  مح در فوغللنمميرلدرغذدة,للت لد  ب و

لت ميزلدض ةداوتلطيفلدر مح لا ورمثلفنلد م   تل:ل

 يمدمل.لل دمدةلدر يمدملألل يدةلدرللللل مارليملدر مدلالد   مدوممل,ل -1
ل.لا ي لك يةدىلفول ج لدرمةضعلل مارليمل"لقةدةيل"لدآلخة نل

لدد مارليددملدر  ددةالم ددملألليهدد لفشددومةلدآلخددة نللأحو يسدده ل,للل -2
ل.للدر  بيةلمنلفشومةللأحو يسلدرمةضعللكذرك

خدة نل,لل موممل,لأ ليهد للدر ببدبلاسد مللدآللللل مارليملدر خيالد   -3
جدددة يل,للتخيدددالدرممدقدددفلدر دددملت ددد ثلخدددوسجلللل  سدللدأليكدددوسلدرم

ل.(15)سلتينلدر يويلدريمفيرلدرمبو ةيل

مدددوللل لدربسدددبرلدرم مق دددرلر ددد  لدرمصدددواينلاور محددد لم دددعلفسددد مىلدر دددور
ل.(16)فصوبلف يمنل400,للل2020

رددعل ليددملريبيددول لتم دد ل حصددوئيوتلس ددميرلت دد  لنسددبرلدن شددوسلدر محدد للل
  دسيلدر سد ددوتللدر خ دديطلاورهيئددرلدر وفددرلللللنأل رددعللسلدإل ددوسيل بددولجددُ َتللدآلن,

جدة لحوريدوىلفسد وىل دوف ىلإلمد د لقومد يلايوندوتلللللللللُتل,رصب لقلدر ضوفنلد   مومم
لل(.17)يملريبيولأطيو لدر مح لفيص رلمن
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 حصدددوئيرلقسددد ل دددبلنلدرم دددوقينللللل,لأ دددوست2016ليدددملنهو دددرلمدددولللل
ف نيدرللليدملطيو لدر محد للأنلنسبرلأل رعلاصب لقلدر ضوفنلد   موممليةعلطبةق

ل(.18)فنل  مورملدرم وقينلدرمسج ينل,%28طبةقلتق سلاـل

دإلحصوةدتلدرسدواقرلتبدةزلخ دمسيلدرمشدك رللتبكد لم دعللللللللرملأنللق لا د
ر  مالف وىلفنلأ داللل؛ل مبلحش لدرجهم لدرمج م يرلاكويرلأنموطهوللتخصصوتهو

لدرقيوللا لسلف  مظليملمم يوتلدرم ورجرلدرم بممر.

   مدداللأدإل ددوسيل بددول رددعلأنلدر مددالد   مددومملدر  ددممملادد للللللسجددُ لَت
لدرم وقينتمييةلا ضلخ فوتلسمو رللكبةىليملف ولررلدإل هوللفنلأ السئمريرىف

ل(.19)ا ة قرلمو ررللفيسةيلره 

لىلامدق دى لمدملدر يبدمللف ةي  دلللىليدملدرمج للفنلخ  لممدالدربوحد للخبةت دلللل
ىلدرم ةدكمددرللدرم  ددمسيلاورغددرلدرسددةمرل دد   يلللللفشددك ُتلدرددةد نلدرددذ ل لُتخيددعلل

ركدعلتدب  ل لس دولدردد دم لللللر جم يددوتلدأل  يدرللدرمو درلدر و درلللدر  قيد ؛لردذدل مدتلللل
م علدردة  لفدنلدرجهدم للللر  لسلدر كمفمللدرذ لتقمللاىليملفجو لدإلموقر,للذركل

ا ضلفب سوتلدرةمو رلد   موميرللفةدكدزلدرم دوقينلدر كمفيدرليدمللللللدر ملتبذرهو
لدرمجو ,ل  لأنهولت ونملفنلفشك تلم ي,لكمدولتشديةل سد درلحسدنلكشد ا,للللل ذدل
لا  ددد  لدرمشدددك تلدر دددملتمد ههدددولدرمب سدددوتلد   موميدددرلدر كمفيدددرل,آخددةلنلل

فبهددو:ل يددوبلدرجوندد لدر شددة  مللدرقددونمنم,للمدد لللدد حيرللل,لفةدكددزلدرم ددوقين
,لليقد دنللدةلدر بصدةلدربشدة للدرمبونم,لل يوبللدن  دللف   تلدأل دةللضد فلأ ل

د   موميدرللت,للكدذركلضد فلأ دةلفكوتد لدرخ فدرللللليدمل ميدملدر خصصدوللللدرخبةي
ل.(20)درمم م يلاورمب سوتلد   موميرللفةدكزلدرم وقين

 ثانيًا: مشكلة الدراسة:  

فشك رلأ لا  لاشكالموللييمول  ية لفنلم يلقضو ولر ل   ةقللت م مس
 ريهددولدربددوح منلفددنلقبدداليددملهددةلالفمور ددرل ددمدةلفددنلحيدد لطبي ددرلفمضددمعلللللل

لمدملللفد ىلذردكللل ردعلضدواللدر سد ر,لأللطبي رل ذ لدرقضدو وللتبولرهدولفبهجيدوى,ل ُللل
لى  ريددى,للت   دد  لرميددو ي لا   ددللللدر و ددر لفدد ىدربوحدد لاأ ميددرلفمضددمعلا  ددى,للللل

ل.(21)در مل ب   لفبهولدريةلضلأللدر سوؤ تل

لليملضمةلذركل مكنلت    لفشك رلدر سد رلدرةد برليملتمضدي لف فد لل
 م يدددرلطبدددةقلدأل  يدددرلر  محددد ,للفجدددو تلدألنشددد رلدر دددملتهددد  لاهدددو,للت   ددد للل

,للأ دد لفق ةحدوتلتي يددال لسلدرجم يدوتلدأل  يددرلللدر دملتمد ددىلدرجم يدرلللدرمشدك تل
ل.أطيو لدض ةدبلطيفلدر مح لدر وف رليملفجو لسمو ر
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 :ثالثًا: أهمية الدراسة

لت م الأ ميرلدر سد رلييمول  م:

 د ل دذ لدر سد درللللحسبمولنمول رعلم  لدربوح لُتلأ ميرلفمضمعلدر سد ر,ل -1
 دد لا د ددرلر مز دد لفددنل لُتلفددنلَرددلريبيددو؛ ددملدأللرددعلفددنلنممهددوليددمل ددةقل

فدنلدرمجدو تلدرمهمدرللللل  بدةلدر سد وتللدرب مثليمل ذدلدرمجدو للدردذ ل ُلل
ليملدر سد وتلدرسم يمرم ير.

ىلفدنللتق فدلييمدولللتبد للأ ميدرلت بيقيدرللل ل كلييمولتم  ىل دذ لدر سد درلفدنلللل -2
بددرلطبددةق,لف  مبهددولر مخ  ددينلللددبوعلدرقددةدسليددملل بددعف  مفددوتل ل

  بدددةلسديددد دىلفهمدددوىلفدددنلدرةلديددد لد  ددد ةدتيجيرلر  دددم ةلدر مدددالللللحيددد لُت
لموقر.در  مممل ل يموليملفجو لدإل

ت زدفنل ذ لدر سد رلفملفم دوتلدرم وربدرلا قدمقلدإلنسدونلاصديرلموفدرللللللل -3
للحقمقلذل لدإلموقرلاصيرلخولر.

 رابعًا: أهداف الدراسة:

 م يدرللف فد للام ىلمولل رعلف ولردرلدر  دةالم دعلللللته ال ذ لدر سد ر
كمدولتهدد ال رددعلت   دد لفجدو تلدألنشدد رلدر ددملتموس ددهوللللطبدةقلدأل  يددرلر  محدد ,ل
در ددملتمد ددىلدرجم يددرليددملت قيدد لأ ددد ديهو,لللللللدرمشددك تلدرجم يددرللدركشددفلمددنلللل

ر ي يال لسلدرجم يدوتلدأل  يدرلدر وف درليدملفجدو للللللل؛لدر ملال رعلأ  لدرمق ةحوت
 دض ةدبلطيفلدر مح .لسمو رلأطيو 

ل   يلم علدرب ملدآلتم:ل مكنلليو رلأ  دال ذ لدر سد رليملتسوؤ تلف

لأل ى:لفولدرهيكالدر بميممللدرمب سمللر جم ير؟ 

لرونيوى:لفولفجو تلأنش رلدرجم ير؟ل 

 رور وى:لفولدرمشك تلدر ملت مقلممالدرجم ير؟ل 

ر ي يدال لسلدرجم يدوتلدأل  يدرلدر وف درليدمللللللسدا وى:لفولفق ةحدوتلدرجم يدرللل 
لفجو لسمو رلأطيو لدض ةدبلطيفلدر مح .
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 :وقضايا الدراسةخامسًا: مفاهيم 

 :الجمعيات األهليةمفهوم  -1

لدأل  يدددرلدر دددملتأخدددذللدن شدددةتليدددملدر صدددةلدر ددد   لدر بميمدددوتلدر كمفيدددرل
لدرمبممدر.للقد لتشديةلك دةيللللللرهيئدرللدلفخ  يدر؛لف دا:لدرجم يدرللدرمب سدرلللللفسميوت

ل  بيددةلمددنلفيهددمللدر بمددي ل رددعل  بددرلللدرمسددميوتللدرمصدد   وتلدر ددملتسدد خ للر لل
ل.ل(22)در واملدر بميمملدرذ ل   لفنلأاةزل موتلدر صةلدر    

لوتلم   يلر جم يوتلدأل  يرلفبهو:ت ة يلرمَر

حدد دتلأنشددئتلفددنلأابددوةلدرمج مددملللللت ددةالدرجم يددوتلدأل  يددرلاأنهددو:ل"ل للل
درم  مل لته ال رعلدرةا للتس عل رعلتبميرلدرممدس لدربشة رللدربيئيرللد ستقوةل

ل.(23)ىلفنلدر صم لم علحقمقى"اورمج مملككاللتمكيب 

 شيةلفيهمللدرجم يدوتلدأل  يدرل ردع:"لندمعلفدنلدر بميمدوتلد   موميدرللللللللل
)درخ فيددر(لدر ددملتقددمللامموس ددرلدر مددالد   مددوممللتقدد   لأنمددو للللل يددةلدرةا يددر

ف    يلفنلدرةمو رلد   مومير,للدر ملتغ دملدر   د لفدنلدريئدوتلدريقيدةيلألل يدةللللللل
لل.(24)درقو سيلاصمسيلموفر"

يمل ذ للدر سد درلاأنهدو:ل" م يدوتلللللل مكنلت ة فلدرجم يوتلدأل  يرل  ةدئيوى
تبشألاوإلسد يلدر ةيلرأليةد لل لتس مل رعلدرةا لأللدرملم ل رعلدرسد  رلاهد اللل
تقدد   لأنشدد رللاددةدفجلرخ فددرللسمو ددرلأطيددو لدر محدد للت  مدد ليددملتمم  هددولم ددعلللل

هوليدمل طدوسلفدولللللتمدوس لأنشد  َللفمدس  ولدرذدتيرلأللتبةموتلفنلأيةد لدرمج مدم,لل
لتص س لدر لررلفنلتشة  وتلتبم لممال ذ لدرجم يوت".

 :اإلعاقةمفهوم  -2

لإلموقرلفبهول:لر بوللت ة يوتلم   يل

حورددرلفددنلدر جددزلتمبددملدرشددخ لدرمصددوبلفددنلد دد خ دللللل"ل ددملدإلموقددرل
ل(.25)" ون لأللأك ةلفنلق سدتىلدرجسميرلأللدر سيرلأللدر ق يرل

للم دعلل1980يملفبتمةلدر أ يالدرةداملمشةلدرمب ق ليملكبد دلمدولللللَ ي ُتد 
"حوردرلت د لفدنلقد سيلدريدة لم دعلدرقيدوللامهييدرللدحد يلأللأك دةلفدنلللللللللللل:لأنلدإلموقدرل

درمهوئفلدر ملت  بةلدر بولةلدأل و يرلر يوتبدولدريمفيدرللفدنلايبهدولقد سيلدرم دوقللللللل
وطوتلد ق صدو  رللذردكلللم علدر بو رلاورذدت,لفموس رلدر  قوتلد   موميرللدربش

ل.(26)"ضمنلدر  ل لدر ملت  بةلطبي ير
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حورددرلفددنل"لل:اأنهددولدإلموقددردرمج ددسلدر ةاددملر  يمرددرللدر بميددرلل  ددةالل
ممدفداللسدريدرلأللللل ردعلتة دملللدرقصمسلأللدرخ اليملدرق سدتلدرجسميرلأللدرذ بير

ايئيدرلت ددمقلدريددة لمددنلت  د لأللأ دةلا ددضلدألممددو لدر ددمل قدمللاهددولدريددة لدرسدد ي لللل
ل(.27)"درمشواىلرىليملدرسن

 فلل  ةالف حتلأاملدربصةلدإلموقرلاأنهو:ل"حوررلفنلدرقصمسلأللدرَض
يددملدرقدد سدتلدر سدديرلأللدرجسددميرلأللدر ق يددرلألللللللدرخ دداأللدر جددزلأللدرددبق لأللل

دربيسيرلأللد   مومير,لتة مل ردعلممدفداللسدريدرلأللايئيدرلأللد ربدينلف دوى,لت د لللللللل
فددنلقدد سيلدرشددخ لم ددعلدرقيددوللاددأ لدس ليددملدر مدداللدر يددويلاورشددكالدر بي ددملللللللللل

ل.(28)لدرمس قا"

دآلردددوسل:"لدر ددد دميوتلليدددمل دددذ لدر سد دددرلاوإلموقدددرلأنهدددوللللل لدربوحدددُ ل قص ددد
ف ونويلدرية لفنل لوارلأللت فلمضدم للهييدملاد نملللللم عد   موميرلدرم ةتبرل

ل(.29)أللمق م"

 :التوحدمفهوم  -3

لتس خ لليمللام بعلدربيس,لAutos وةتلفنلك مرلك مرل منونيرلدر مح ل
در بيد لللفصد   لدر محد للل  ق لأنلأل لفنلقد للُ ل,ل(30)درمب ز لم  لدربيسلام بع

للحيد لد د خ فىللل1911مدولللEugen Bleuler  جدنلا دمرةللدربيسدملدرسم سدة للل
ريصددفلاددىلدأل ددخو لدرمب ددزرينلمددنلدر ددور لدرخددوس مللدرمبسدد بينلفددنلدر يددويلللل

لأنلأل لفنلقوللادإط قلد د لدر محد للللدفلحور دىلدرمةضديرلللللللل,(31)د   مومير
لذردددكليدددملمدددولللLeo Kanner دددملدر بيددد لدربيسدددمللدألفة كدددمللريدددملكدددونةل

ل.(32)ل1943

لفبهددو:للAutismك مددرللدرمسددميوتلأط قددتلم ددعللفددنللطيددفللد ددملرمددَرل
)در مح  در(لدرمصد   لدألك دةللللدر مح ,در مح ,لد   ةدس ر,للت  لك مدرلل(33)درذدتم ر

ل.(34)يملدر سد وتللدرب مثلدر ةايرل يمموىللد  خ دفوى

لAutismدأللتيددزللرملددفلللد دد خ دللفصدد   لل شددوللدرخددمرملالل يض دد
يدددملدر سد دددوتلليددد لأنلدر ة مدددوتلدألخدددةىلدرمسددد خ فرلللكوضددد ةدبلنمدددوئملحل

تب  لتموفوىلمدنلحيدزللفجدو لدأللتيدزللدرم بدملادىلد ضد ةدبلللللللللدر ةايرللدرب مث
ل.(35)دربموئملاو  خ دفه لرمص   لدر مح 

ل:لكونلفبهوت   تلت ة يوتلدر مح ل

"دضدد ةدبلنمددوئمل  ددز لاددىلدر يددالللللل:زكة ددولدرشددةايبملاأنددىلللفددولذكددة ل
درمصددوبلمددنلدرمج مددمل لنل دد مسلدرمصددوبلامددول  دد ثلحمرددىلفددنلأحدد دثليددمللل
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ف يطلدربيئرلد   موميرلييبخة ليملفشدومةللأحو ديسلل د مكيوتلذدتلفمدو ةللللل
ايبمدول  و شدهولدر يداللللل,ألل وذيلاوربسبرلرمنل   وف منلفملدر يالمو  ر  بةل يةلُت

 لرم ي رلدرمحي يلدر مل  بةلاهولمنلأحو يسىللفشومة اصيىل دئمرلفس مةيلألنهولد
ل.(36)ىلدرخولر"لا ة ق  

در محددد :ل"دضددد ةدبلدني دددورمليدددملدر  قدددوتللل  دددموميالاددد سلأنلل دددةى
 بدد جلمددنلمدد للدرقدد سيلم ددعليهدد لدر  بيددةدتلد ني وريددرللللدآلخددة ند   موميددرلفددمل

در  قدوتلد   موميدرللللخولرليملدر  بيةلمبهولاورم ىلأللاور غر,لل برةلذركليدملل
ل.(37)لفملههمسلا ضلدرممو ةلدرس مكيرلدربم ير"

فنلأك دةلدر  ة يدوتللل   بةلت ة فلدرجم يرلدرمطبيرلرألطيو لدر مح  ينلُ 
درممددو ةلدرمةضدديرللل:ل ددب لم ددعلأنلدر محدد لمبددوسيلمددنللللردد ىلدرمهبيددينللقبددم ى

 دددهةدى,لل  ضدددمنلدر دددملتمهدددةلقبدددالأنل صدددالممدددةلدر يدددالر ردددينلللللدأل و دددير
لد ض ةداوتلدآلتير:

 دض ةدبليمل ةمرلأللت واملدربمم. 

 دض ةداوتليملد   جواوتلدر سيرلر م يةدت. 

 دض ةدبليملدرك لللدر غرللدرم ةير. 

 .(38)دض ةدبليملدر    لأللد ن موةلر بو للدألح دثللدرممضمموت 

اأنددى:لدضدد ةدبلنمددوئمل  دد ثليددملأل للل مكددنلت ة ددفلدر محدد ل  ةدئيددوى
ر ثل بمدتلفنلممةلدر يا,للق لتس مةلأمةدضدىلفد ىلدر يدوي,لن يجدرلممدفدالللللل
لسدريرللايئير,للدر مح لتم  لفبىل س وتلت ةدلحلفولاينلدربسيطللدرش   ,ل  لأنىل

هو:لقصدمسليدمللقد سيلدر يدالللللأ ُمل,ىل  ميزلاور    لفنلدرخصو يمل ميمل س وت 
در يومالد   موممللدر خيا,للدرقيوللاوألنشد رلدر يوتيدرلدرمخ  يدرللللم علدر مدلالل

 كدةسي,للنقد لدرقد سيلم دعلدإلحسددو لللللىلاأنشد رلنم يددرلفلاشدكالي دو ,للد  موف دللل
ل  ذدةلدرذدتل.ل

 :الجمعيات األهلية نظرة عامة -4

 لفسدئمريرلدر لردرلللُ دلةلخوٍالأنلت قي لدر بميرلدرشوف رللدرمسد  دفرلرد ل َلل ُي
فسددئمريرلفشدد ةكرلاددينلدر لرددرللدرق ددوعلدرخددو للدرمج مددملللحدد  و,لاددالأضدد عل

لل.ل(39)درضوسارلىدرم نملدرذ لتشكالدرجم يوتلدأل  يرلقمَت

لا أتلدرجم يوتلدأل  يرلتأخذلازفوللدرمبدو سيلم دعلفسد مىلدرمج م دوتللللل
فبذلدر مونيبيوتلفنلدرقةنلدر شة نلدرمبصةل,للأخذلدرمبمةلنليملدإل دوسيل ريهدوللل
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 لسلأك ددةلتددأريةدىلفددنللاددلر قيددولفددنلدرمزد ددولدربسددبيرلفددول ب  هددوللللاوم بوس ددولتم  ددكلل
درمب سوتلدر كمفيرللدرق وعلدرخو ,لاال نلدرب ضلدم بة دولدركيدونلدر بميمدملللل

شددكالفددنلدأل ددكو لمددنللا ددول ل قددالدر بميددر,للأنل لَسلت قيدد دألك ددةلقدد سيلم ددعل
و  ليدإنلل,لل ذدلكونلدرق وعلدرخو ل  مالاةأ لفو لدق ص(40)دآلخة ندرق ومينل

ل.(41)درق وعلدأل  مل  مالاةأ لفو لد  مومملاوأل و 

ت دوحلدريدة لرمشدوسكرلللللدرجم يوتلدأل  يدرللييىلأنىلفنلخ  لس  فمول ل
درممدطبينليمللبملدرقةدسدتلدرم   قرلا يدوته للت مدالفسدئمريرلدإل دسيللدر بييدذللللل

كمددولأنهددولت  دد ل لسدىلكبيددةدىليددملل ددالرمشددةلموتللاددةدفجل ددذ لدرجم يددوت,لدر مم
فلدرمج م دددوتلدرم ولدددةيلفدددنلخددد  لدرمسدددوم دتلدرصددد يرللدر   يميدددرللللللفخ َ ددد

فدددنلدريقدددةدةللدرمدددةأيللأطيدددو لللدرم  دددينبهدددوللدرةمو دددرلد   موميدددر,لل سددد يي لف
درشمدسعللدري وفعللدرم وقينللدربب وة,للدرمهمشينلم علفس مىلدر ور ,لكمولته  ل

.لكدذركلللدريقدةللدألفيدرللدرب وردرللل:  ونملفبهولدرمج مم,لفبهدوللاورقضو ولدركبةىلدر م
ليدمل حد دثلدر غييدةلد   مدوممللدرسيو دمليدملدرمج مدم,لللللللسه لدرجم يوتلدأل  يرلُت

درسيو ددوتلدرة ددميرلل لدر غددةدتليددملأ دةفيددرللسموئيددرلتُسددل ددملأ ضددولفةدكددزلخ 
لل.(42))در كمفير(

ل-م علل ىلدرخصدم لل–رلأنلدرمةلالدرسيو يلفنلدرمه لدإل وسيل رعل
فبهدو:للل, لسلدرمبمموتلدإل وريرلرمب قرلدر ةايرلق لأ تل رعلتصوم دلدر ملتشه  و

فددول ددمل  ددورمليددملحددو تلدربددزلحلللل:فبهددوفددول ددمل  ددورملر سددكونل دخددالا دد   لللل
يددملدتجددو لدردد ل لدرمجددولسيللللكونللدرهددةلبلفددنلد ق  ددو لدردد دخ مللدرجمددومملر سددل

ر  لدأل نعلدرم  مبلفنلدرخد فوتليدمللللألب تلضةلسيلر يويلدرسكونللتمييةلد
ل(.43)رببونلل مس وللريبيوللدريمنللي س ينللدرسم دن

رقدد لتب ددمستلقبومددرلسد ددخرلحددم لحيم ددرل لسلدرجم يددوتلدأل  يددرليددملللللللل
فدنلدربدو للادينلدربدو ,ل دملن دوجلللللللل دملل:هدولرمولتم  كىلفنلفزد ولفدنلأ م لل,در بمير

درة فلأللدربمد  ,ل دملت مد د لللفبو سدتلت مميرلفخ  يرلف بممرليملدر ضةلألل
 دددملتخ دددوسلطمدميدددرلفجدددو لنشدددوطهوللدريئدددوتلللليدددملدرمبدددوط لدرغبيدددرللدريقيدددةي,ل

درمسدد يي ي,للفددنلردد لدأل ددةعليددملدرملددم ل رددعلدرقمدمدد لدرشدد بيرللأ ددةعليددملللللللللل
ل.ل(44)درملم لر بخبر

رد لس وللل؛ل ذدلكونتل هم لدرجم يوتلدأل  يرلأفدةدىلفة مادوىليدملدرموضدملللل
يقد لألدب لأفدةدىلللللدرمخ  يدرللدرضد ييرليدملدرمج م دوت؛لللللدريئوتيملحمو رلفصور لل

ل.ل(45)لف  وىليملدرمقتلدر وضةللدرمس قبالدرمبممسف  ماوىل
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يدددملنمدددمللدن شدددوسلدرجم يدددوتلدأل  يدددر,لت دددكلل وئ دددرىل شددده لدر دددور لطيدددةيى
لتشديةلدرصدمسيلدر وفدرلرخة  درللللل,ل(46)درجم يوتلدر مل لتس ه الت قي لدرةا ير

ل(لل_م ددعل2015-2000 دده تهولدرمبممددوتلدأل  يددرلدر ةايددرل)للدر  ددم تلدر ددملل
 ولتأكي لنممللدن شوسلدرجم يوتلدأل  يرليدملليوُ  رعلن يجرلسئيسيرلُفل بيالدرم و _

در ور ,لحي لدستيملدر   لدإل مدورملر مبممدوتلدأل  يدرليدملدرمب قدرلدر ةايدرلككدالللللللل
ل65دإل مورملحدمدرملللل,ليق لكونلدر ق  ة2000أف و لفولكونلم يىلموللل رعلر رر 

,لأك ددةلفدنلساددمللل2015 لردرلمةايددر(,لايبمدولألددب لمدولللللل19أردفل م يدرل)يددمللل
ا دد لمةاددم,لح ددعليددملهددال يددوبلتقدد  ةدتللايونددوتلمددنلل16ف يددمنلفبممددرليددمل

 ددوحرلدر مددالل رددع ددمس وللريبيددوللدر ددةدقللفمس  ونيددو.للرمددرلخصملدديرل ي ددتللل
ل دملدرد ل لدر دملللللنليقدط,لم يدوتلدرج  د يليدمل ضدمنلمدوفيلللللدأل  ملآ يوىلفدنلدرجل

ل.(47) ه تلدر مسدت

للق لمةيتلدرمبمموتلدأل  يرلأ يو ىلأسا رلل مل:ل: ذد

ل يالدرمبمموتلدرةموئيرللدرخ فير. -1

لت قي لتم هوتلدر بميرلدرمس  دفر.ل رع يالدرمبمموتلدرهو يرل -2

ت قي للت ز دزلحقدمقلدإلنسدونلل يدملمم يدرللللللل رع يالدرمبمموتلدرهو يرل -3
لدر غيةلدرهيك م.

لت ز دزلقيمدرلللت ز زلدر ةدللد   مومملل رعل يالدرمبمموتلدر ملتس ع -4
ل.(48)لمبةلدر  ل لدرجغةدييرلسأ لدرمو لد   مومم

ل:أ دةلدرمبممددوتلدأل  يددرلفبهددوللم دد لفجمممددرلفددنلدرم ددو يةلدر ددملتقددبنلللت
يلدرجمومير,لدإلسد يلدر ةي,لكمولأنهولتبك لم علدإل دستأ يسهوللمم هولم عل   م ل

فب دد لل ددوتجولز خدد  اللدر بددمع,ل رددعل وندد لللقبددم لدل ضددويرل رددعلأنهددولت بددذلل
يستلكمولأنهولرل,دربيةلقةدطيرلدرصوسفر,ل ضويرل رعلأنل  دسدتهولذدتلطبي رلذدتير

ميدر,للدرمشدوسكرلدر  مللتس ب لاوأل و لم دعلللأ ضوىذدتلطبي رلأللسلداطلحزاير,ل
ل.(49) فكونيرلد تسوعللدريوم يرلدف  كهو رعلل ضويرى

فسددأررلدر  ددمع,لل:يلفددنلأ مهددومدد لىلدرمبممددوتلدأل  يددرل  ددكوريوتٍللتمد دد
لدرببوةلدرمب سم,للت دل لدرس  ر,للدر قيي ,للدر مم ا,للم قرلدرمبمموتلدأل  يرل
اغية ولفنلدركيوندوت,ل دمدةلأكوندتلفبممدوتلأ  يدرلأخدةىلف  يدرلأللمورميدر,لألللللللللل

ل.(50)در كمفر,للتةتبطلفسأررلدر شبيكلا  كلدر  قوت

,لتببملفيو ي لدر ك لدرجي ليكةدىللفموس رىل رعدرجم يوتلدأل  يرللفولأحمَج
در   ددملاددأخ قلدر سددوف للدر  ددمعللدر ددةدح للدإل  ددوسلل رددعلفددولأحددمجلأمضددوئهول
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ل ددذ لدريضددوئالت ددونمللوبلممددالدرية دد للدر قددرللدإليصددوحللدإلنصددوت,لييددمل يددلل
ل.ل(51)لق  لدر م ى,لليقةلدأل دةدرجم يوتلدأل  يرلفنلاب لدريكةل

مموتلدأل  يرلم علفجمممدرلفدنلدر مدفداللدرم د  دتلفدنلللللللت مقفليوم يرلدرمبلل
لل شما:فول     لاور لسلدرسيو مللدر قويملرهولل:أ مهو

لدرمبوخلدر قويملدرسوئ للدر وررلدرةد برلر  قويرلدرش بيرللر  قويرلدرسيو ير. 

لدح مددو تلتم دديملدرهددوفدلدر  دد   لفددنللللدردد  مقةدطمدر  ددمسللفسدد مى 
يلر  ة ددوتلدرم نيددرللدرسيو دديرلف ددالحة ددرللللخدد  ل رغددوةلدرقددمدنينلدرمقيدد للل

در بمددي للدر جمددملدرسدد ممللد خ يددوسلدر ددةللفدد ىلتددمديةلآريددوتلر ن قددو للل
للل دسيلدرصةدموتلا ةقل  مير.ل درس مملر س  رل

للد   موميرلدرسوئ يليملدرب  .لد ق صو  ردألطةل 

لف ىلقميللت مسلدر مالدأل  ملدرمس قاللق ستىلدر  بم ر.ل 

نشدد وةلدر مددالدأل  ددملأل مي ددىليددملهددالدرمددةلالدر وريددرلللللفدد ىل  سدلل 
لدرمس قب يرللق سدته لدرم ةييرللدر بميمير,للفد ىلد د ي واه لر قويدرلابدوةللللل

لل.(52)لدرمب سوت

 ولل س عل ردعلد ستقدوةللللت م ة لى  نلدرمج مملدرذ ل ه ال رعلتبميرلنيس 
در بميمدوتلدرة دميرلللاوإلنسون,لل طد قلق سدتدىلل فكونوتدىلم يدىلأنل سد خ للكويدرللللللل

ل يددةلدرة ددميرلفددنلأ ددالت قيدد ل ددذدلدرهدد ال رددعل وندد ل توحددرلدريةلددرلأفددولللللللللل
ل.(53)درجمو يةلر مشوسكرليملدر صم لم علية لإل بوعلحو وته 

نشأتللت دمسلدر   د لللليبةد ةل17رمسيللاون ل  يمول ه لدرمج مملدر يبمل
فددنلدرجم يددوتلدأل  يددرلدر ددملر بددتل لسدىليددوم ىليددملدر   دد لفددنلدرمجددو تلفبهددو:لللل
أممو لدربةللدرخيةللدر مميرللدر  قيفللتق   لدرخ فوتللدرمسوم دتللدر يوعلمنل

ل400 ولدربورغلمد  ُللدر ملتقمللاهولدرجم يوتلدأل لدس,حقمقلدإلنسونلل ية ولفنل
ل.ل(54)لل2014 م يرليملمولل

لدر قوييدددددرلدر غيدددددةدتللدر  دددددم تلدرسيو ددددديرللد   موميدددددرلللقددددد لأ تل
هدولتبدوفملهددمد ةلللدر دملكدونلفدنلن يج  للللدر دمل ده  ولدرمج مدملدر يبدمللللللد ق صدو  رل

فشك تلمد يليدمل د علفبدوحملدر يدوي,للللللاينليئوتلدرمج مم,للتةت لم يهوللدر بف
موفدرللدرجم يدوتلللحضدمسدىليدوم ىلرمبممدوتلدرمج مدملدرمد نملاصديرلللللللفول س  ممل
يملف ورجرل ذ لدأللضوعلليومٍال لٍسلفبهولر َ ل,لحي ل أفُاخولٍرلدأل  يرلاصيٍر
ت قيددفلدرددةأ لدر ددوللرصددور لكددالفددول خدد للد  دد قةدسللدرسدد  للدألفددنللللفددنلخدد  ل
لل.(55)ريبيولدرج   يلرممد هرلت   وتلابوةلد   مومم
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درجهدم لدر  مميدرلللفبممدوىلفدنلأ دكو للللللرمولكونتلدرجم يوتلدأل  يرل ك ى
  لامسئمريرل  مَسلأمضوةلدرمج مملدرمدح  ةىللدر ملتس ب لم علأ و لتصمس 

رمشدوسكرلأمضدوةلدرمج مدمللللكمولأنهولأطةلفبممدرلل لدرب ض,لد  موميرلن ملا ضه 
هةليه لدرخولر,لألللمسللور رلفة  رلرمنلحةف ه لليمل  الفج م ه لايئرى

فددددنلت قيدددد للدر بميميددددرلدرة ددددميرلليددددر,لأللدألطددددةللد   مددددومملدر  قوئ بمددددي لدر
اد لسلي دو ليدملسمو درللللللهدولقيوُفب مدةلفدنلدرجم يدوتلدأل  يدرلللللُ ردذدلل,ل(56)دح يو وته 

للذركلخ  لفول  م:لللخ فرلدرم وقين

 لا  المبىلر  لرر؛لفنلأ الدر كيالدر سنلاوأليةد لدرم وقين,للُت  ل ة كوى -1
درم دوقين,لل مدملللدرمص سلدأل و دملرةلد لفدمطنلدإلموقدرللفكدونللللللليهم

حمره ؛لنمةدىلر مد   ولدرد دئ ليدملدرقومد يللقةاهدولفدنلدأل دةللللللللدرم  مفوت
للدأليةد .

كمولُت  لف  قعلدرم وقينلر بو  لدآلسدةللدرخبةدتللدرم دوئالدركيي درلاور د لللل -2
ه ل رددعلدرمسددبلرين؛لر  صددم لم ددعللل  صددو للددمت دإلموقددرللفددنلف ونددوي

لدرخ فوتلدر زفرلره للدإلس و دت.

فلألددبويهو؛لر قدد   ل لسلدرم دديطلاددينلدرم ددوقينللدرشددةكوتلامخ َ ددلت  دد ل -3
لدر مم داللدرمهدوئفلرأل دخو لدرم دوقين,لألل نشدوةلللللللدرمو  ردرمسوم دتل

للفةدكزلر ةمو رللدر أ يا.لنمد  

كمددولت  دد ل لسدىلتأ ي يددوىلكبيددةدى؛لنمددةدىلر شددك هولفددنل طددوسدتلمدد يلفددنللللللللل
يلدرجمدندد ؛ل  شددواكلييهددوللتخصصددوتلفخ  يددر,ليوإلموقددرلفشددك رلفةكبددرللف  دد  للل

رهدددذدليدددإنلللمدددومملادددور   يمملاور دددأ ي م...ل رددد ؛لدرجونددد لدر بدددملاوربيسدددملاو   ل
ربجددوحلدأل دةلدر ددأ ي ملر م ددوقينليددملكدداللرجم يددوتلت ددي لأ دد مبلدر مددالدرية قددمد

درجمدن ؛لنمةدىل ح يو ه ل هم لدر    لفنلدر خصصوتلدرمهبيدر,ليةيدملفسد مىلللل
تأ يددالدرم ددوق,ل    دد لفخ  ددفلدر ددوف ينلفددنلأطبددوةللي وريددرلدر دد خاليددملسمو ددرلل

لأخصددددوئيينلنيسددددونيينللد  مددددوميينللفمددددةنينلس وضدددديينلليبددددونينللفددددةاينلللل
 .(57)يمل طوسلممالفبم للف كوفالرىلأ  دالف   يل...ل ية  

لم ملدرة  لفنلدستيوعلم  لدرجم يوتلدأل  يرليملريبيدولخد  لدرسدبمدتلللل
س ددمملاهددو,للقدد ل  ددزىلذرددكل رددعل يددوبلللل حصددوة ل م دد لح ددعلدآلنلدرموضدديرل
ليد لدألذلندوتللللق سلم  لدرجم يدوتلدأل  يدرللدرمسدج رلللليملف  برلطبةقلُ در لرر,ل

ل3ل:فبهدددول م يددر,لل54لـفك دد لدر قويدددرللدرمج مددملدرمدد نملاددلللللدرممبمحددرلفددنلقبدداللل
ل(.58) م يوتلت ماليملفجو لدإلموقر
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قضدو ولأطيدو لللل  م لتأ يسلأل ل م يدرلأ  يدرليدملريبيدولت مداليدملفجدو للللللل
حدينلتأ سدتلللل,ل2008در قد لدألل لفدنلدألرييدرلدر ور در,للت   د دىلمدولللللللل ردعلدر مح ل

أمدمدللتأ سدتل م يدرلللللرا دمدرملر ردلللدأل  يدرلر  محد ,للا د لذردكلللل م يرلابغوز ل
ا غلل,ت ماليملنيسلدرمجو لر لتمدرعلتأ يسلم يل م يوتل,طبةقلدأل  يرلر  مح 
 ل.(59)ريبيولفس مىلم عم يوتلمشةل ل,ل2017م   وليملا د رلمولل

 :دمج  أطفال التوحد  -5

 نلفيهمللدر فجل مليمل م ة لفيهمللد  مومملأخ قملنواملفنلحقدمقلل
ا د للدر مييدزلأللدر دز لن يجدرلإللدوارلدريدة لاإموقدر,للتقد   للللللللللتبو ىدإلنسونلدر مل

در مل  صالييهدولأقدةدنه للللدر و  رقمنليملدربيئرلدرم وكويرلدرخ فوتلدر مل   و هول
م علنيسل ذ لدرخ فوت,لفملدر مالم علم للمزره ليملأفوكنلفبيص رللدر و  من

لل.(60)خولرلاه 

ل  كلأنلدرد فجلدرمج م دملدر قيقدمللدري  دمل دملدرشدمةلدردذ ل   و دىللللللللل
خولدرليدملهدالدن د دللللللللضدةلس ٍللف د ٍللطيالدر محد لادالت  و دىلأ دة  لاشدكاٍللللل

ل دددم لفددد دس لخولدددرلرهدددب ةلدألطيدددو لأللنددد سيلل دددم لدرمةدكدددزلدر   يميدددرللللللل
درم خصصرلدر ملته  لاهذ لدريئرلفدنلدألطيدو ,ليورد فجل ذدىل دملدرخيدوسلدإل بدوس للللللل
درمحي لأل ةل ب ةلدألطيو للدرذ لفنلدرمي ةضلأنل سو  لا لس ليملدر ق يالفنل

لل.(61)ل ذ لدريئرل زدةأيةد لدرمج ممللح يلدرمشومةلدرسوربرلدرمم هرلفن

يطلىل ا لفنلدر خ دللر  قي لدأل  دالدرمة ميلفنلدر فجللضمونليوم ي  
,للتهيئدرلكدالفدنللللدرمو  رم د :لتبمي لدربيئرلدرصييرللدإلم د لرىلفسبقوى,لل شمالدإل

,للدر  بددرلذل لدضدد ةدبلدر محدد ,للأقددةدنه ليددملدرصددفلللللدر ددو  ف  دد لدرصددفلل
ل.(62)در و  

لدرمصدوبللو همطييملنجوحلمم يرل فجللمونهفلدنمبصةلدرمدر  نكمولأنل
نل شك نل مموىلموفوىل م ة وىلسئيسيوىليملنممليورمدر د,لدر و  ينلأقةدنىاور مح لفمل
ردذدل ببغدملقبدالدربد ةلللللل؛,للرهمول لسلاورغلدأل ميرليملمم يدرلدرد فجللو همطيلدستقوةل

لدرمدرد  نل لفدنلد   مومدوتلفدولادينللللل قد لدر   دلليملمم يرل فدجلأطيدو لدر محد لأنلتُللل
ي مكبدمدللرلدر دو  ينللدرم   لدرمبم لاىلفسبلريرلسمو رل ب ةلدألطيو ليملفد دس لل

لفس مىلدرمهوسدتلدرم ةييدرلدر وريدرللكدذركلف ةيدرللللللوفنلف ةيرلنمطلت   لطي هم
م ددعلدر  وفددالفددملللر شددجي ىل؛و همددطي بددملفددمللدأل ددوري لدرسدد مكيرلدر ددمل ددمالتُلل

يدملللوف ةيدرلطبي درلفدول مدةلادىلطي همدلللللللو,للردذركل ببغدملم يهمدلللحمرىفنللدآلخة ن
ل.(63)اهول ك فيملدرمد بوتللدرمهوللدرمبزريرلدر مللف وا  ىدرم س رللكذركل
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دأل بلدر ةادددم لدرم   ددد لاددد فجلدر  بدددرلذل لللا دددضلدربدددوح ينلرخددد ل
لامول  م:لدر و  ردض ةدبلدر مح ليملدرم س رل

 فجلدر محدد لفددنلمم يددرلدرددللد دد يو يل ميددملدألطيددو لذل لدضدد ةدبل 
  دديموليددملدرمجددو لدر غددم ,لللاغددضلدربمددةلمددنلفسدد مىلقدد سدته للل

لدرمهوسدتلد   موميرللدرم ةيير,للز و يلفشوسك ه ليدملدألنشد رللل
درصييرللدر ق يالفنلأمةدضلدر مح ,لليملدرمقوادالز دو يلأمدةدضلللل
در مح لمب ل ر وقل ب ةلدألطيو ليملدرمةدكزلدربهوس رلأللدر دخ يدرلل

ل.در و  رنل فجه ليملدرم دس ل ل

د  يو يلدألطيو ل يةلدر مح  ينلفنلمم يرلدر فجللدز  دو لخبدةدته للل 
لمنلدر مح .

م علدر  وفالفملدرمشك تلدرس مكيرلابجوحللدر و  ينق سيلدرم  مينل 
ل.(64)يملايئرلدر فج

   :للدراسة : التوجه النظريسادسًا

لSocial Capitalتب   لدر سد رلفنلدر م دىلدربمدة لردةأ لدرمدو لد   مدومملللللل
ل حد دثلللدر محد ليملم ق ىلاور بميرللحة لدرجم يرلم علسمو رللخ فرلأطيدو لل

لدر مكينلأل ة  .

سأ لدرمددو لد   مددومملأ ديلفييدد يلللدم بددوس ميددالم مددوةلد   مددوعل رددعللل
لادمتب لل َ دللُ ل,ر    يالم علدرمس مىلدرية  لللم علفس مىلدرجمومدوتلدرصدغيةيلل

Putnamمدومملكدأ ديلر   يدالدرجمومدرلللللفمنلأك لدلم علأ ميرلسأ لدرمدو لد لل  
م دعلللColeman &Burdieuلملحينلأك لكالفنلكمرمونللامس  مدرصغيةي,لي

ل.(65)مليملدر   ياللم علفس مىلدأليةد أ ميرلسأ لدرمو لد   موم

در  قدددوتلل ردددعل ذدلكدددونلفيهدددمللدردددةأ لفدددو لد   مدددوممل  يدددال دئمدددولل
د   موميرللتأريةدتهوليممضدممىل  جدولزلذردك,لا يد ل سد  يال م دوةلت ة دفللللللللل

ل.(66)ر ميهمللف مدي لحمرى

لفبهولفول  م:لرميهمللسأ لدرمو لد   مومملم يللرمرلت ة يوت

"فمدس لكوفبرليملدرببدوةلد   مدومملللل: ةالسأ لدرمو لد   مومملاأنىُ 
ل.(67)" مكنلدرملم ل ريهوللد  خ دفهوليملأي و لفقصم ي

اأنى:ل"درقيمرلدرمج م يرلر شبكوتلد   موميرللPutnamل"ل  ةيىل"امتبوللل
لل.(68)لدرميالاينل ذ لدرشبكوتلرخ فرلا ضهولدرب ض
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أنددى:"لاسأ لدرمددو لد   مددومملللFukuyamaكمددولمددةال"يمكم وفددو"ل"لل
قدد سيلدربددو لر  مددالف ددوىلفددنلأ ددالت قيدد لأ ددةدضلفشدد ةكرل دخددالدرجمومددوتلللللللل

لل.(69)لدرمبمموت"

:"ل م دددرلدر  قدددوتلل ردددع شددديةلفيهدددمللسأ لدرمدددو لد   مدددومملللللذرككددد
رقددي لدر سددوف للدر  ددولنللرلدرقوئمددرليددملدرمج مددمللدر ددملتة دد لدر بميميددرلدرمب سددي

 .ل(70)"لدرمش ةلللدر م لدرم بو  

ليدملضدمةلفدول دب لفددنلت ة يدوتلل ية دو,ل مكدنلت ة دفلسأ لدرمددو للللللللل
" بكرلدر  قوتللدرةلداطلد   موميرلدر ملتة  لرقي لدرمشوسكرل:لد   مومملاأنى

للدرغية رللدر قرللدر سوف لدر ملت م لمم يرلت قي لأ  دالدر بمير".

لضددةلس رللفهمددر دتلفيهددمللسأ لدرمددو لد   مددومملم ددعلف دد  للل قددملل
دري دالدرجمدومم,لدر مو دكلد   مدومم,لدر كويدا,لدر مداللللللللت م اليملدر قدر,لدر بدو  ,لل

لل.(71)لدرمشوسكرلد   موميرلدر  ممم

ل خ  دددفلسأ لدرمدددو لد   مدددومملمدددنل يدددة لفدددنللدددمسلسأ لدرمدددو للل
ولد د  موسلدريدة لرمدلللل ,ل ذل دب  لوتجلدرم  قد لفدنلد د  موسلللدألخةىلييمول    د لاوربدلل

لرددعلت قدد ليوئدد يلفبو ددةي,لايبمددول ددب  للل ل م  كددىلفددنلسأ لفددو لفددو  لأللاشددة لل
د دد  موسلسأ لدرمدددو لد   مدددوممل ردددعلت قيددد ليوئددد ي,لرددديسليقدددطلم دددعلفسددد مىلل

لل.(72)م علفس مىلدرمج مملدرجمومر,لل نمولأ ضو

 :: اإلجراءات المنهجية للدراسةسابعًا

 منهج الدراسة:  - أ

,للتم داللCase Study Method سد درلدر وردرللللم دعلفدبهجللدم مد لدربوحد للل
 سد رلدر وررلدر قوةىلفبهجيوىلاينلدرمبسخللدربوح ليملم  لد   مدوعلل دملخ دميلللل
فب ئيددرلرصددمغلدألنمددو للدرملددم ل رددعلدر  ميمددوت,للتسدد ب ل سد ددرلدر ورددرل رددعللللل

فددددنلدرمددددمد ةلألللفب دددد لأ و ددددىلد ح يددددوظلاور ددددواملدرم ددددةداطلدرم كوفددددالألٍ 
لحد يلد  موميدرلم دعلأنهدولللللل  بولرهولدربوح لأ لدربمةل ردعلأ لدرممضمموتلدر مل

ل دذدلللأللنموفوىلد  موميوىلأللفج م وىلأللرقويرىل مدةلكونتل ذ لدرمح يل مومرىلكا,
لل.(73)دركالل مللح يل سد رلدر وررل

يددرلل ددمالتكددمنللحدد يل سد ددرلدر ورددرليددمل ددذ لدر سد ددرل م يددرلطبددةقلدأل  ل
لر  مح .
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 أدوات جمع البيانات: - ب

لت  م ل ذ لدر سد رلم علدأل لدتلدآلتيرلرجمملدربيونوتلدرمي دنير:

:لتدد لت كددي ل ددذدلدردد ريالفددنلقبددالا ددضلدرمخ صددينلللدليللل دراسللة الحالللة  -1
دربيوندوتلدأل و دير,لدرهيكداللللل,للدح مىلم علدرم ولسلدآلتير:لدألكو  ميين
ل,در مم دالفصدو سلللدرجم يدر,للتقيدي للر جم يدر,لأنشد رلدرجم يدر,لللللدر بميمم

م قددرل,لاددينلدرجم يددرللدرجم يددوتلدأل  يددرلدألخددةىلللللدر  ددولنللدر بسددي ل
درشددبكوتللل-درجم يددرلفددملدرجهددوتلدر كمفيددر,لدر ضددم رليددمللد ت ددو دتلل

درم  يدددرللدر ةايدددرللدر لريدددر,لدرمشدددك تلدر دددملت دددمقلممدددالدرجم يدددر,لللل
فجددو لسمو ددرلأطيددو لللفق ةحددوتلتي يددال لسلدرجم يددوتلدأل  يددرلدر وف ددرلللل

للدر مح ,لتصمسدتلدرمس قبا.

لق ل وم لذركليدملدر صدم لم دعلك يدةلفدنلللللللتحليل الوثائق والسجالت: -2
دألنشد رلدرمخ  يدرلفبدذلللللدربيونوتلدر ملت   د لاورهيكدالدر بميمدملر جم يدرللللل

 .لح علدآلنلهونشأت 

قصددد لاورمقدددوا تلدر دددةيل) يدددةلللُ المقلللابالت الحلللرة )ميلللر المقننلللة :   -3
درمقببر(:لت كلدرمقوا تلدر ملت  ل لنلأنل كمنلر ىلدربوح لأ ئ رلف   يل

بقوى,لفددول  ددي لدريةلددرلر   مدد ليددملدر صددم لم ددعلدربيونددوتللللللفسددت   دد دىل
قددرلاددورمب مثللدرممقددفلدرم دديطلاددى,لامةلنددرلتوفددر,لكمددولأنل ددذ للللللدرم    

ل.  74) وىىلت بيةدىلحةدىلت قوئي  درمقوا تلتسم لر مب مثلاور  بيةلمنل خصي

 يددةلدرمقببددرلفددملا ددضلربوحدد لاددإ ةدةلا ددضل ددذ لدرمقددوا تلللقدد لقددوللد
أطيدو لدر محد لللللأفهدوتللدر وف ينللدرم  ممينليدملدرجم يدرللا دضلألريدوةلأفدمسللللل

  ةدةلا ضل ذ لدرمقوا تلفمللم علق لحة لدربوح لل,درذ نلدر  قمدلاورجم ير
أحددد لدردددذ نلدر  قدددمدلاورجم يدددرلفبدددذلتأ يسدددهولاوم بدددوس لفدددنلقبيدددالدإلخبدددوس ينللللللل

Informantsدرة  لفنلأنلدربوح ل مكنلأنل قمللاإ ةدةلفقوا تىلا لنللعي  ",ل
 خبوس ,ل  لأنل ذدلدربوح ل س  يملأنل ميةلك يةدىلفنلدرمقتلل  جب لك يةدىلفنل

ل.ل 75) ي لفس مىلم ع خبوس لدألخ وةلرملتميةل

ل  ميددزل ددذدلدأل دد مبلاأنددىل هيددرلر بوحدد ليةلددرلل المالحظللة البسللي ة:  -4
لف حمرلدرس مللدري  ملر جمومرليمللمستىلدر بي ير,لكمول  د ثلي د ىلل

  . 76)يملفمدقفلدر يويلدر قيقيرل لنلتأريةلفنلدربوح 

لذركلخ  لحضمس للفشدوسك ىليدملا دضلدألنشد رلللللللالمالحظة بالمشاركة: -5
در ددملتقددمللاهددولدرجم يددر؛لرم ةيددرلفدد ىلدر يومددالاددينل  دسيلدرجم يددرللدر ددوف ينلل

للدرم  ممينللألريوةلدألفمسلل ية  لفنلدرمشوسكينليمل ذ لدألنش ر.



  شحاته واصل د/ حممد                                                                                                    2017يونيه  -1ج–العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

 مجاالت الدراسة:   -ج  

ر  محدد لتدد لت بيدد لدر سد ددرلم ددعل م يددرلطبددةقلدأل  يددرللالمجللال الجارافللي:  -1
لبرلطبةق.لم  ا

هددولف ددال قوف ددى,لللقممهددوليددمللكمُنلبددرم  درلم ددعلقدد للقددملدخ يددوسلدربوحدد للل
درمجددو لدرمكددونملرجوف ددرلطبددةقلفكددونلممددالدربوحدد ,لامددولقدد ل  كددسلدرمسددبلريرللل

لد   موميرلر جوف ر.ل

لم يلدم بوسدتلفبهو:لل رعدخ يوسلدربوح لرهذ لدرجم يرللىل  ز

خدد فوتلليددملتقدد   للدرةدئدد يدرجم يددوتلدأل  يددرلللفددنأنل ددذ لدرجم يددرلل 
 .برلطبةقم  درةمو رلرذل لدإلموقرل  يمولفبه لأطيو لدر مح لا

ف مددد للل-ل لنلك يدددةلفبورغدددرللل–,لل دددذدلفدددول ي قددد  لللدىهولفقدددةلرددد  أنل 
قددونمنللأ ى,ليقد للأخددةىبددر,لادالليددملفد نلريبيدرللللم  يدملدرللدرجم يدوتل

ا ضدددهولل   دددرل  دددهوسلدرمبممدددوتلدأل  يدددرلل دددهمررلدإل دددهوسلر ددد لل
 .  77)(لل م لك لكبيةلفنلدرمبمموتلدرصمس ر)فبممرل دخالحقيبر

هدو,للم يأنلدرجم يرلقة برلفنلفقةل كنلدربوح ,لفول دم لردىلدر دة  لللل 
 .دألفةلدرذ لل سةلمم يرل مملدربيونوت

ل:يملدريئوتلدر وريرلت   لدرمجو لدربشة لرهذ لدر سد رللالمجال البشري: -2

 درجم ير.سئيسلفج سل  دسيل 

 ا ضلدر وف ينللدرم  ممينلاورجم ير.ل 

ا ددضلألريددوةلأفددمسللأفهددوتلأطيددو لدر محدد لدرمسدد يي  نلفددنلأنشدد رلل 
لدرجم ير.

ل,للدن هدتلل2016ل-10-19:لا أتلمم يرل مدملدربيوندوتل دملللللالمجال الزمني -3
لل.2017ل-2-22 ملل

  الحالة.كما كشف عنها دليل دراسة  :ثامنًا: نتائج الدراسة الميدانية

ل:للنشأة الجمعية -1

تأ ستل م يرلطبةقلدأل  يرلر  مح لاقةدسل  هوسلفنلقبالدرمج سلد ن قورمل
,للتدةخي لفبقدتلللل2011لندميمبةلل14درصو سليملل,(67درم  ملطبةقلسق :ل)

فنللزدسيلدر قويرللدرمج مملدرم نم,للكونلذركلامبدو سيلفدنلسئديسلفج دسل  دسيللللل
ل قدمللللل,2012 دهةلأك دماةلمدولللللللا أتلدرجم يرلامبو ةيلنشوطهوليدمللدرجم ير,
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فقةلدرجم يرليملحملدرمخ وسلاشوسعلطة  ل ام,للدرمقةلمبوسيلمدنلفببدعلريدي لللل
مد يلفكوتد :لفك د لسئديسلللللل  كدمنلفدنلل:لق  مرلفكمنلفنلطدواقين,لدر دوا لدألل لل

فج سلدإل دسي,لفك  لد  قبو ,لفك  لدخ بوسدتللفقدو يسلنيسدير,لكدذركل   دم للللل
م علقومدرلأر دوبللتةييدى,للدرم دب .لايبمدولدر دوا لدر دونم:ل ضد لخمدسل دةا,للللللللللل
 ضويرل رعل  مدةلخو لاور بصةلدأل ببمليملحوررلدر  وق لف ىلر  مدالاورجم يدر,للل

ف  دمللحدمضل دبوحرللفكدونلدن مدوسلامد خالللللللسيوجلاىلأر وبللا لدرمببعلل  و
لدرمببم.

لذرددكللدر وفبددرللددبوحوىللتب هددمليددملدرخوفسددرلفسددوةىليددم ددوموتلدردد لدللللتبدد أ
درجم يدرلقمادالاكدالتةحدوب,للللللم دعل.للأربوةلتدة  لدربوحد لللخ  لي ةتينلف مدري ين

,ل؛لر  دردرلمهد  وللل  لدرمببدعل بدةقلاوربمويدر,للرديسلر جم يدرليدةلعلأخدةىللللللللق ل
إلنشوةلت كلدريةلع,للس  لذركل  حظلمد للدق صدوسللللدر زلليةلدر مم الم للتمد

ل وئالدتصدو لللحمد ي لآريرلل  مديةلاورجم يرلبرلطبةقليقط.لف  خ فوتهولم عل
كورهددوتفللدريددوكسلللددي رلم ددعل ددبكرلدر مدلددالد   مددوممل)دريدديسلاددمل(ل"للللل

لن مح لأل الأطيو لدر مح ل".
لر خصدددد لدرجم يددددرليددددملفجددددو لدضدددد ةدبلطيددددفلدر محدددد ,لل دددد مس ولل

 س يي لفنلأنش  هوليئدرلأطيدو لدر محد ,لل ب دغلمد    للقدتللللللللتجو ه ؛اورمسبلريرل
  دةدةلدر سد ددرلتسد رللأسا ددمنلطيد ى,لل ب ددغلمد  لدرددذكمسلخمسدرللر رددين,لأفددولللللل

مشدةلللفولاينلر ررل رعلأح لأمموس  دإلنوثلييب غلم   نلأساملمشةي,للت ةدلحل
موفوى,لكمولت م ىلأنش رلدرجم يرل رعليئوتلأخةىلفنلدرمج مملدرم  دمللخوس دىللل

غم درللدر خوطد لل ب دغلمد    لأحد لمشدةلطيد ىل) د رلللللللللفنلذل لد ض ةداوتلدرُ 
,لدألفدةللموفدوىللمشدةلذكمسللخمدسل ندوث(لت دةدلحلأممدوس  لادينلر ردرلل ردعلأحد للللللللل

ل.هو ي  مو جم يرلللفب ةلم عليردرذ ل شيةل رعلنجوحل
لت    لدأل  دالدرةئيسيرلر جم يرليملدآلتم:لأ  دالدرجم ير:

تببددملدرسيو ددوتللدربددةدفجلدر ددملتسددو  ليددملت ددم ةللتك يددفلدرخدد فوتللللللل •
درمبو دددبرلدر دددملت  و هدددوليئدددرلدر محددد :لكورخددد فوتلدرصددد يرللدر ةام دددرلللل
لدر أ ي يددر,للتبميددرلفهددوسدته ,للتددأفينلدألنشدد رلد   موميددرللدر ةييهيددرللل

للدر يوعلمنلحقمقه .للدرة وضيرلره ,
تببمل يو رل م فيرلت ق لدرةيملفنلدرممملاقضيرلدر مح ليملدرمج مم,ل •

امول ب كسل  جوايوىلم علدرمسو مرليملدر شخي للدر  خالدرمبكةلر  د جلل
للدر أ يا,للتبميرلت ز زلدرة برليملخ ف ه .
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نشةلدرمممليملدرمج مملحم لدض ةدبلدر محد ,للذردكلفدنلخد  لمقد لللللل •
ر  ميرللدرم وضةدتلدر  قييير,للتمز ملدرم م دوتللدرم صدقوتلللدرب لدتلد

لدرم   قرلاو ض ةدب.
نشددةلدر مميددرلأللريددوةلدألفددمسلخدد  لدر قددوةدتلدرمي محددرلللس لدر مددا؛لل •

ر دد س به لم ددعلكيييددرلدر  وفددالفددملأطيددوره ,للخولددرليددملا د ددرلههددمسلللللل
لد ض ةدب؛لاغيرلدرملم ل رعلدريه لدرجي للدرم م .

دركيدوةدتلدربشدة رلدرم خصصدرليدملفجدو لدر محد ل دخداللللللللت س  للتأ يدالل •
لدرجم ير.

ل–تمري لدر  ولنلاينلدرجم يرللدرمةدكزللدرمبمموتللدرجم يدوتلدأل  يدرللل •
در ددملتقدد للخدد فوتهولرهددذ لدريئددر,للدر مددالم ددعلتقدد   للللل–ف  يددوىللخوس يددوىل

لدأليضالر  سينلدرخ فوت.
 محد ؛لاغيددرلل  دةدةلدر سد دوتللدرب ددمثلدر  ميدرليددملفجدو لدضدد ةدبلدرلللل •

در ملددال رددعلدر قددوئ لدر  ميددرلدرممرقددر,للد  دد يو يلفددنلن وئجهددوليددمل ددذدل
لدرمجو .

لخ فرلفميزيلألطيو لدر مح .لتأ   هودأل  دال ذ للم علفمول  حظل •
سؤ رلم ميرل وف رلف كوف رلر   خالدرمبكةلت مخعلدرجم يرلف الدر سد رل •

م ددعلأنيسدده لفددملدألطيددو لذل لدضدد ةدبلدر محدد ؛لريصددب مدلف  مدد  نلل
فدددولتسدددم لادددىلقددد سدته للأقصدددعلفسددد ق ينلليدددوم ينليدددملدرمج مدددمل ردددعلل

مبدوسيلمدنللللل  ةالدر د خالدرمبكدةلم دعلأندى"للللللدفكونوته للد    د دته .
لفجمممددرل ددوف رلفددنلدرخدد فوتلدر بيددرللد   موميددرللدر ةام ددرللدربيسدديرل

رد  ه للوئملأللدرذ نل لنل نلدرسو  رلر ذ نل  ونمنلفنل موقرلأللتأخةلنم
لل. 78)أللدإلموقر"لقوا يرلر  أخة

 التشخيص والقياس: -2

لدر محد ؛لرمولر  شخي لفنلأ ميرليملتق   لدرخ فوتلاورشكالدرم ئ لألطيو ل
در ب ددرل)لتهدد  للدرجم يددرلاددىللت  مدد ليددملمم يددرلدر شددخي للم ددعلر رددرلفقددو يسلللل

ل ي يولللCars,لللكوسزللDSM Vلدرخوفسرلفنلدر ريالدإلحصوئمللدر شخيصم
Gilliamطبيدد للللأمصددوبتقددوس ةلفق فددرلفددنلأخصددوئملفدد للللم ددع(,للكددذركل

لأخصدددوئمنيسددملأللأخصددوئملنيسددم,لطبيدد لمددوللأطيددو ,لأخصددوئملتخوطدد ل,لللللللل
 م يوت,لأخصوئملتةايرلخولر,لكمولت  م لأ ضوىلم علدرم حمدرللذردكلامضدملللل
در يالي ةيلزفبيرل لتقالمنل هة نلر  أك لفنلليوتلدر محد لرد ىلدر يدا.لكمدوللللل

للدرجم يددرلاددإ ةدةل سد ددرلحورددرل ددوف رلت ضددمنلدر ددوس  لدربمددوئمللدر ةاددم لللللتقددم
ر  يا,لل  ميةلاورجم يرللفةكزلدخ بوسدتللفقو يسلنيسيرل   ة للأح لدرمب سينل

لسئيسلقس لم  لدربيسليملك يرلدآل دبلاجوف رلطبةق(.ل)لر جم ير
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 :أساليب تعديل السلوك -3

 رددعلا ددضلل ضددويرلل-درسدد مكملLovaasلتسدد خ للدرجم يددرللاةنددوفجلرميددو لل
ل-فدنلقبدالطبيد للللل-لمبو بردرلدرجزئيوتلفنلاةدفجلأخةى,للدتبوعلدر ميرلدرغذدئير

اوض ةدبلطيفلدر مح ,للذركلرضبطلدر يالدر مح  لفنلخ  لضدبطلللدرخولر
درم يددةدتلدرمةتب ددرلاأي ددو لف دد  يلر  يدداللدرمكويددأيلدرمب ممددرلرسدد مكيوتلدر يدداللل

يوتل يدةلدرمة مادر,للقد لأ دوسلرميدو ل ردعلأنلللللللدرمة مار,للمد للتشدجيملدرسد مكللل
در يالدر مح  ل مكنلأنل د فجليدملدرم س درلابجدوحل ذدلطبد ل دذدلدرمدبهجلاشدكاللللللللل
فبدد م لفك ددفللاةنددوفجلطم ددا,لل    دد لفشددوسكرلفددنلدآلاددوةللدرم  ددممينلألللللللل

ل. 79)درمسوم يلف يممرلدأل ة
لقد ل حدظلدربوحدد لخد  لتدة   لم ددملدرجم يدرلقدميلدر  قددرلدر دملتدةاطلاددينللللللللل
درممهيينللدرم  ممينللأطيو لدر مح لأربوةلت بي لدربةنوفج,لكمولأك لردملا دضللل

س دو   للل خصدوئيوتلف هد لاشدكالفسد مةلللللدألألريوةلدألفمسلأربوةلدرمقوا درلت دولنللل
ةلدرم حمددرلدريددمفملر  بيدد لدربةنددوفجلابجددوحليددملدرمبددز ,للذرددكلفددنلخدد  ل ي ددل

)ألللأح لأطيو لدر مح للدر يلأ ضولفنلخ  لدر مدلالدرشخصم.لكمولمبةتلرمل
در  وقدىللفبدذلل  جوايدرلللوتفةد (لمنل  و تهولدربورغرلامولطةألم علأابهولفنل د مكيل

لاورجم ير.

 :للجمعيةالهيكل التنظيمي  -4

ل ض لدرجهوزلدإل دس لر جم يرلف الدر سد رلفول  م:ل

أسا ددرلفددبه لفددنلألريددوةلدألفددمس,لللللأمضددوة::ل  شددكالفددنلخمسددرلللمجلللا اإلدارة
لدرم م د ر,للفدبه لفدنلحصداللللللدر  يدول مي ه لفنلدردذكمسلفدنلحم درلدرمدب  تللللل

لموفددوىم ددعل س ددرلدرمو سدد ية)سئيسلفج ددسلدإل دسي(,للتب ددغلأممددوس  لأسا ددينللللل
يملقس لدر ةايرلدرخولرلامضمل يئرلت س سلل-يأك ةلل  :لسئيسلفج سلدإل دسيل

كمدول  دمرعل  دسيلدربدةدفجللدرخد فوتلدريبيدرللكدذركلللللللل-در ةايرل وف درلطبدةقللللك ير
لفددنلدخ صولددوتلسئدديسلفج ددسلدإل دسيلل-در بييددذ لر جم يددرلمدد  ة قددمللا مددالدر
لفنلدر ئ رلدر أ يسير(لفول  م:ل11)فو يلسق :ل

 اوقملأمضوةلفج سلدإل دسيللف سدةلدإل دسدت.لنوئ للكذركدخ يوسل 
 وعلدر لس للدر وسئ. مميلدألمضوةلر   م 
 .ف وا رل يةلممالدإل دسدتللدألمضوةلدرمك يينلامهوفه لمنلطة قى 
 لضدددملدرسيو دددوتلدر وفدددرلر جم يدددرللتم يدددالدرجم يدددرليدددملدرمدددبتمةدتلللل

 لدرب لدتللدر قوةدتلأللتك يفلفنل بمبلمبى.
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نليددملك  مددولفمهيددوللدإل دسيلدرموريددر,لل ةفدد لنوئدد لسئدديسلفج ددسلدإل دسي,للللل
لدر ضددملدرةداددمل  مددالللحددةي.لاأممددو ل قددمللدرجم يددرلللفقددةسل, يئددوتلحكمفيددر

أ  بيرلدألمضوةلحس للر  ج   لقوا نلف يلسئو رلفج سلدإل دسيلموفونلل  وىفهب
فددنلدر ئ ددرلدر أ يسددير(,للتدد لدن خددوبلسئدديسلفج ددسلللل9لدرمب سددينل)فددو يلسقدد :ل

م علتةكدزلدرسد  رللللفب ةفول   للة,تغييلمودإل دسيلدر ورملر لستينلف  وري ينل لن
ل سدمعلذركل رعلدستبو لدرجم يرلاو  لدردةئيس,للت دةالادى,لفدوللللللأ ىيمل   ,للق ل

  .(80)امو ةيل خصبرلدرمبمموت

لسامددول  ددزىلذرددكل رددعلأنلنشددو لدرجم يددرل    دد لل ددم لسئدديسلفج ددسل
لفدنللل,  دسيلف خص للم عل سد رلاورجمدن لدريبيرللدإل دس درلألنشد رلدرجم يدرللل

در مدالدر  ددممملللرد لدرقد سيلم ددعلدتخدوذلدرقدةدسلدرمبو دد ,للدر زدفدىلامبدو ئللقددي لللللل
م علد  ق وبلدر وف ينللدرم  ممينلر  مالف ى,للتم  ىلللرق ىليملنيسىللق سدتى

ا س رلموريرلفنلدرقبم لرد ىلدرمب سدوتلدر كمفيدر,لفدول سدوم لم دعلأنلتك سد لللللللل
لدرجم يرلفص دقيرىلأفوللدرةأ لدر ول.

م علدر مديد لادينلللدىل   لحالفج سلدإل دسيل واقوى,لل   لذركلفب ةلكمولر 
,للتشدديةلأفددونملقبدد  ال رددعلأنددىلمبدد فوللأ دد ديهوللس ددوررلدرجم يددردألمضددوةلحددم ل

   ثلدتيوقلاينلأمضوةلفج دسلدإل دسيلحدم لسؤ درلف د  يللتمق دوتلفشد ةكر,للللللل
ل,(81)لي دو ىللحينلت ض لدرقضو وللدرمسبلريوتلامضمحليإنبولن مقدملأ دةىلف ميدزدىللل

ل.ل ملفول حمىلدربوح 

مق لفج سل  دسدتهو,للق لمق لخ  لموللللفبذلتأ يسلدرجم يرلتب م ليملل
فدةدت.للمدو يىلفدول كدمنلدرقدةدسلدردذ ل  خدذلاشدأنلأ لفمضدمعلللللللللللخمسل,ل2016

ف بدةدىلمدنلسؤ درلفج دسلدإل دسي,لكمدول دد  لحسد لد خ  يدوتلادينلدألمضدوةلمددنلللللللللل
لطة  لد ح كوللر بموللدأل و م,للدر مدي .

لفمددول  حددظل يددوبلفشددوسكرلدرشددبوبليددملمضددم رلفج ددسلدإل دسي,لكمددول للللللل
دردة  لفدنلل دم لللللم دعلدرجم يدر,للذردكللللأمضدوةلفج دسل  دسيلللضمنل نوثلم  ت

ا ضلدأل موةلدربسوئيرليملكشفلدألمضوةلدرمب سينلر جم ير,للقد ل ة دملذردكلللل
درددبمطلدر ةاددم لدرددذكمس ليددمللل رددعلتددأريةلممدفددالدر قوريدد للدرمددمسلثلدر قددويم,للل

 . 82)درمج مملدر يبم

دتيقتلآسدةلفنلقوا  ه لفنلدرممهيينللدرم  ممينلاورجم يرلم علدر واملللق   
كمدول قمفدمنلللللأك لدإلخبوس لذرك,لمقةدطملدرذ ل ميزلم قرلفج سلدإل دسيلاه ,ر  د

م ددعلحيم ددرلدرجم يددر.للتجدد سلللدى يدد لدىاورمشددوسكرليددملد  موموتددى,لل  دد لذرددكلفب ددةلل
دإل وسيل بول رعلأنلسئيسلفج سلدإل دسيليملا ضلدألحيونل  ق لا ضلد   مومدوتلل

للل.2017-2-22در وسئرلاألريوةلدألفمس,لكونلآخة ولا وس  ل
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 ددوربي ه لفددنللدىمضددملتسدد ينت شددكالدرجم يددرلدر ممفيددرلفددنلل:الجمعيللة العموميللة
,للفدبه لفدنلحصدالم دعل س  دمللللللدر  يدولدرذكمس,للف ممه لفنلحم درلدرمدب  تللل

درمو سددد يةللدرددد ك مسد ,للتب دددغلأممدددوسل دددوربي ه لأسا دددينل دددبرليدددأك ة,للتبقسددد للل
در ضدددم رليدددملدرجم يدددرل ردددعلرددد ثليئدددوت,لدألمضدددوةلدرمب سدددمن,لدألمضدددوةلللللل
درمس يي لنلفنلأنش رلدرجم يرل)  ي منلد د ةدكوتلرقدوةلدر ضدم ر(,للدألمضدوةللللل

لفو  رم دتلدر مللق فم ولر جم يرل مدةلكونتلدريخة منللتة ملمضم  ه لر مسو
أللف بم ددر,للقدد لفب ددتلدرجم يددرلسئدديسلفج ددسل  دسيلدرهيئددرلدر وفددرلرصددب لقلللللللل
ل؛در ضددوفنلد   مددوممليددملدر كمفددرلدرمبق ددرلدرةئو ددرلدريخة ددرلرمج ددسل  دسدتهددوللل

درجم يدر.للتج مدملدرجم يدرلدر ممفيدرلفدةيلكداللللللللفسدون يلللتق  ةدىلرجهدم  ليدمل مد للل
ل.ل2015-12-23مول,لكونلآخة ولا وس  ل

ل شددوسللا ددضلأمضددوةلدرجم يددرلدر ممفيددرليددملحضددمسلد   مومددوتللللللللل
له مد للدن مدوفللم علا ضلدألمضوةللدرب لدتللدر لسدتلدر  س بير,للفمول  حظل

ليملتس   لد  ةدكوته لدرشهة ر.

تلنمميدددرلف خصصدددرلل دددم:ل  دسيل دددبلنلكمدددول  دددمديةلاورجم يدددرل  دسدلل
للدإل دس دددرلللدرموريدددرلدر بيدددرلدربدددةدفجللدرخددد فوتلللليبيدددردربدددةدفجللدرخددد فوتلدرل

فك دد للدر سد ددوتللدرب ددمثلدر  ميددرللللدر  قددوتلدر وفددرللدرقونمنيددرللدإلم فيددر
ل. بلنلألريوةلدألفمس

لم يهدول د لأحد لدألسكدونلدأل و ديرلدر دمل ةتكدزللللللل ذدلكدونلدر  دمعل ُللل:العاملون بأجر
 هد دىل بذردىلدرمدمدطنلفدنلأ دالفج م دىلألل مومدرلف يبدىللللللللللاملديىلدر مالدأل  دملل

ل–فقوادا,ليدإنلك يدةدىلفدنلدرميدو ي لدرخولدرلاهدذدلدرق دوعللللللللللفدو  ل لنلتمقمل دزدةلل
تغيددةدتل   ددتلد تجددو لللم يهددوقدد لطددةألل-أحيونددولاورق ددوعلدر  ددممملل سددمعدرددذ ل

ل.(83)در مالف يمعلدأل ةليملتسييةل ئمنلدرجم يوتلدأل  يرل  زد  لن م

للفهبيددرىلممورددرىلكب يجددرلر مددالدرجم يددرليددملفجددو لدر محدد ليإنهددولت   دد للللل  
,لل ب دغلمد  لدر دوف ينلادأ ةلر ردمنلللللل)فكويدتتل دهة رلز يد ي(لللفقواالأ ةلف  ةيرى

تخوطدد للت دد  ال دد ملللتبميددرلأخصددوئيرلللمشددةلنل ددت) ددوربي ه لفددنلدإلنددوث,
فولت م ملاىلدإلنوثلفنلخصوئ لت م لفنلأ دئهنلل رعلق ل ة ملذركلل,(فهوسدت
لأممدوس نللت ةدلحلل,در  ماللدرصبةلل يةلذركللم عدرمهييملكورق سيللر لس ن
لف  ممدوتٍللن  م دللنكدلفدنللللفدبهنلنلموفدوى,للدر  رينل رعلدر شة للرخمسدرفولاينل
در مالاأ ةل ل  غملد ر دزدلللأنلاورجم ير,للتج سلدإل وسيل بول رعللنتمهييهقبال

فةتبدددوىلز يددد دىلر غو دددر,للدر  دددممم,لذردددكلأنلدر دددوف ينل دخدددالدرجم يدددرل  قوضدددمنل
 ، 84)أنهدد لم ددعلذفددرلدرجم يددرلاشددكالك ددمل,ل ضددويرل رددعطم  ددٍرلل  م ددمنل ددوموٍت
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لا ضدده لفب دد بلفددنل هددوتلحكمفيددرلر  مددالاورجم يددرلل  قوضددمنلأ ددمسدىلفددنلللللل
) بملأخصوئيوتلتخوط للت   المشةلفمهيوىللأح ل هوتلمم ه ,لل ب غلم    ل
فدنل  مدورمللل(ل,لل  دس أخصدوئيينلت د  ال د مللللللر ردرل  ملللتبميدرلفهدوسدت,للل

 درممهيين.ل

تس رللل-فنل يةلأمضوةلدرجم يرلدر ممفيرل-ل ب غلم  لدرم  ممينل:المت وعون
لف ممهد لل  دس ل,لل  دس در,للموف  دونلنمويدر(لللل,)خمسرلأخصدوئيينلت د  ال د ملللل

لفمول  حظلل.)تةايرلخولرللم  لنيس(لدر  يوفنلحم رلدرمب  تللفنلدرشبوب,ل
نق لم  لدرم  ممينلاورجم يرلل ملفول ةتبطلامشك رلدر مالدر  ممملللقممىل
ت دددتللطدددأيلدألزفدددرلد ق صدددو  رللدرسيو ددديرللد نيددد تلدألفبدددم,لدر دددمل  يشدددهولل

كل يدوبلرقويدرلدر  دمع,لفدولللللدرمج مملدر يبمليملدرمةح درلد ن قوريدرلدرةد بدر,للكدذرلللل
ل   لفنلدر  معلاورجه لأللدرمو .

 بددمعلمددنلدربيددونلأنلدربشددو لدأل و ددملر جم يددوتلدأل  يددرلل:لنشلل ة الجمعيللةأل -5
در وف رليملفجدو لدإلموقدرل اد للأنل دةتبطلا قد   لخد فوتلدرةمو درللدر أ يداللللللللل

ملي.لر  يالدرم وقللت ز زلق سدتىلل فجىليملدرمج ممللي ل فكونوتىللق سدتى
 مكدنلل,لتقدمللدرجم يدرلاور   د لفدنلدألنشد رلللللل طوسلدرس مل زدةلت قي لأ د ديهول

لفنلخ  لدآلتم:لسل لا ضهو
 وتتمثل فيما يلي: أنش ة علمية وثقافية -1

 ل.رألخصوئيينليملفجو لدر مح للمم يرف وضةدتلنمة رل 
 .ن ليلم ميرلمنلدض ةدبلطيفلدر مح ,ليملنو  لدرصقمسلا بةق 
 قس لم  لد   موعلاك يرلدآل دبل وف رلطبةق.ف وضةيلاور  ولنلفمل 
 ف وضددةدتلاصدديرل لس ددرلمددنلدضدد ةدبلطيددفلدر محدد ليددملا ددضللللللللل

 درمب سوتلدر   يميرللدرم دس .ل
 سد رلد    ميرلا بمدن:لد    علل هوتلنمدةلألريدوةلأفدمسلأطيدو للللل 

 در مح لن ملدرخ فوتللدربةدفجلدرمق فرلألطيوره لاورجم ير.
 دوتذيلفخ صدينليدملم د لدردبيسللد   مدوعللللللللس رلممدالاور  دولنلفدملأللل 

 خولرلاأفهوتلأطيو لدر مح لدرمقي  نلاورجم ير.
 لرقددوةدتلفددمللا ددضلأفهددوتلدر محدد لدر ددمدتمل ل سدد   نلدرمشددوسكرليددمللل

 لس لدر مالأللدر لسدتلدر  س بير.
 اور  دولنلفدملدإل دسيلدر وفدرلرهيئدرللدب لقلللللللمق لدرمدبتمةلدر  مدملدألل لل

:لحم لدضد ةدبلطيدفلدر محد ليدملللللمبمدنلدر ضوفنلد   مومم,لت ت
ل2-1يدددددملطبدددددةقلخددددد  لدري دددددةيللللللللللريبيدددددول)درمدقدددددمللدرمدددددأفم (ل

 .ل2016نميمبة
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 بييدددذل لسيلت س بيدددرللال,ل2017درجم يدددرلخددد  ل دددهةلفدددوس لللللقوفدددت 
للأفهدوتلدألطيدو لللر  دوف ينللدرم  دممينلليملت   الدرس ملللف خصصرل

 .لق لحضة ولدربوح 
دستيددوعلدرمسدد مىلدر   يمددمللدر قددويملرمب سددمللت كددسلدألنشدد رلدرسددواقر

ل.م علت بي لأ  ديهولم علأسضلدرمدقمله حةللللأمضوةلدرجم ير,
  :أنش ة تدريبية -2

ل:ت م الاشأنلدر  س بيرلدر لسدتدر    لفنللرمر

فددملأطيددو لدر محدد ,لللدرم  ددممينلدرجدد  لدألفددمسللدألفهددوتكيييددرلت وفددالألريددوةلل
رسدد ملللتبميددرللدألخصددوئيينلليددملفجددو لدرب دد للدر خوطدد ,للت دد  الدللللللتدد س  

رمجددو ,للدر  ددةالم ددعلدرخولددرليددملدلم ددعلدربددةدفجر  مدداللدرمهددوسدت,للتددأ ي ه 
ا  دددوتلت س بيدددرلفدددنلللل س دددو ل ردددعدرمقدددو يسلدربيسددديرلاوإلضدددويرلللد خ بدددوسدتلل
للأ ضولت س  لا ضلط بلدرك يوتلدرمخ  ير.لخوسجلدرب  ,دإلخصوئيوتل

درجم يدرلف دالدر سد درلا م يدرللللللحدة لفد ىللتمض لدألنش رلدر  س بيرلدرسدواقرللل
ر ستقوةلا أ ي ه للق سدته لل لاقوة  لف   دينللل؛در  س  لرممهييهوللر م  ممين

لكذركلأللريوةلأفمسللأفهدوتللل,م علأح ثلدر سد وتللدألا وثليملفجو لدر مح 
زلقدد سدته للفهددوسته ليددملر  ز ددل؛أطيددو لدر محدد لدرمسدد يي  نلفددنلأنشدد رلدرجم يددرل

لدر  وفالفملأطيوره .

 اتصال وإعالم:   -3

لفبهولفول  م:للتقمللدرجم يرللاأنش رلدتصوريرلل م فيرلللللللللللللللللل

 ملد  دلاةدفجل ذدميرلحم لدض ةدبلطيفلدر مح لمبةل ذدم دملسل
ل.يبةد ةل17ملد  طبةقللس

 لتسدمعلاورجم يدرلللممك د لدإلم فدللدرل ل دسلل ييرل دبم رلمدنلل
لل ييرل سد تم.

 لنشةدتللف م وتللف صقوتلتمدكد لدرمبو دبوتلدر ورميدرلادذل لللل
ل.دإلموقر

 لل يددددةلدرة ددددميرد تصددددو لاورمسددددبلرينللدرقيددددو دتلدرة ددددميرلل
 ل ية  .بلدلأمضوةلفج سلدربم

 در قدددوةدتلدر لس دددرلفدددملألريدددوةلدألفدددمسللتبصدددية  لادددور قمقللللللل
 .درقونمنيرلألطيوره 
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ت كدسلللدرجم يدرلأنش رلد تصدو للدإلمد للدر دملتقدمللاهدولللللل  كلأنل
فدنللل-تسد عللدر لسلدر يم لدرذىلتقدمللادىل  دسيلدإلمد للاورجم يدرلللللل

ذل للتجددو إلحدد دثلتغييددةليددملدر قويددرلدرمج م يددرللللل؛ و دد يل-خ رهددو
للر  مميدددرلاوح يو دددوته ,ل,لأ دددة  لأطيدددو لدر محددد   ددديمولدإلموقدددرل

 ب لدر   مسلدر يبملدرج   لم علأنللضةلسيللدر يوعلمنلحقمقه ل
فدنللل,(69حقمقلذل لدإلموقر,للتج سلدإل دوسيل بدول ردعلأنلدرمدو يل)لللل

 ددزللدر لرددرلاضددمونلكويددرللُتلفشددةلعلدر  دد مسلدر يبددملتددب لم ددع:ل"ل
حقددمقه للدد يوىللد  موميددوىللت  يميددوىلل يو دديوىللدق صددو  وىللس وضدديوىلللل

ت مدالدر لردرللل,للدآلخدة نللتةييهيوىلل ية وللم دعلقد للدرمسدولديلفدمللللل
م علتهيئرلدرمةديد لدر وفدرللدرخولدرللدربيئدرلدرم ي درلدر دملتمكدبه لللللللل

لت خدذلدر لردرلكويدرللللل,ليوم رلفنلد ن فوجليملدرمج مملاصمسيلكوف ر
ل.(85)در  دايةلدر زفرلر ي يالدرقمدنينلدر ملتضمنلذرك"

 .أسر أطفال التوحد تمكينومشاركة  -4
   دد لآاددوةلدألطيددو لدرم محدد  نلأ لدسدىلف  دد  يليددملحيددويلأطيددوره ,ليهدد ل
أل لفنل   ةالم علدرمشك تلدربموئيرلل مدل منلد   موللاهولح دعلل
  صددد مدلم دددعلتشدددخي لفبو ددد لل جددد لنلألل  دددمسلنلدرخددد فوتللللل

يدإنلدآلادوةللللت قي لدربةنوفجلدر   ملدرمبو  لألطيوره للحو درمبو برل
فددنلأنللمم يددرلت  ددي لأطيددوره لح ددعل  أكدد لدللللل   بددةلنلفشددوسكينليددملل
دربةندددوفجلدر ةادددم لتب قدددال ردددعلدأللضدددوعلللللدرمهدددوسدتلدرمك سدددبرلفدددنلل

درمبو دددبرليدددملدرسددد مكيوتلري  بدددمدل لسدىليدددملت  دددي لأطيدددوره لل؛درمبزريدددر
اوم بوس  لمضمدىلنش وليملية  لدرخ رلدر ةام رللل,درمبز للدرمج مم

حقمقلطي ه لرضمونلأنلدر م يرللدرية  ر,ليإنلدآلاوةل  دي منلأ ضوىلمن
لل.(86)در ةام رلتسيةللت  مسلاشكالفبو  

ردد لت دد لفشددوسكرلألريددوةلأفددمسلدرم ددوقينليددملدر م يددرلدر ةام ددرلفة منددرلل
رقدمدنينللددرم س ديرلادالألدب تلأفدةدىل رزدفيدوىلتيةضدىللللللللاة برلدركدمد سل

  سدللمميددد لأل ميدددرل لسلللدر شدددة  وت,للقددد لنبدددمل دددذدلدر م دددىلفدددن
درم س رللنمملدر ياللت  مى,للألب لفنلأح لف و يةلي وريرلدأل ةيليم

 ملف ىلفشوسكرلدرمدر  نليملدر خ ديطلر بدةدفجلدر ةام درللت م ة دو,للللل
ل.(87)درةئيسيرلر خ رلدر ةام رلدرية  رللت    لدأل  دا

لت ددة لدرجم يددرلم ددعلفشددوسكرلأ ددةلأطيددو لدر محدد ليددملاةدفجهددوللللللل
لذردكلضدمنلي سديرلموفدرلر دأ ي ه للت مدالفسدئمريرلللللللللدرمق فرلألابدوئه ,ل

 لل  م الذركلييمول  م:لأابوئه 
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 . اةنوفجلت قييملتممم لمنلدض ةدبلدر مح 

 .ت س  لم علكيييرلدر  وفالفملدر يا 

  حدددم لدرمشدددك تلدربو مدددرلمدددبه لللخددد فوتلدإلس دددو لدأل دددة
 فنلقبالدرمخ صين.لولكيييرلدر  وفالف ه

 ي ةلدرم حموتلدريمفم.در مدلالفملدأل ةيلفنلخ  ل  

  دألنشددد رلدر قييميدددرللدألكو  ميدددرللليدددمل ميدددمللدأل دددةيل دددةدل
 لدر   يمير.

 تشددةالدرجم يددرلم ددعلت بيدد لدربةنددوفجلدر   يمددمللدر دد س  لللللل
 درمبزرملر  يا.

 فشددددوسكرلدأل ددددةيلخ ددددطلدرجم يددددرلدرمسدددد قب يرللدر ةحيدددد لللللل
 لاأيكوس  .

 لدر موئيرللدرمشوسكرليملتبمي لدألنش رلدر ةييهيرللد   مومير
 ر جم ير.

 لدرمو لد   مومملفنلخد  للأفسو مرلدرجم يرليملتكم نلسل بك فمول ب ل
 فشوسكرلأ ةلأطيو لدر مح ليملأنش رلدرجم ير.

 الدمج: -5

ل:ل دب رلتبيذلدرجم يرلدآلنلخ رلر فجلا ضلأطيو لدر مح ,لل ب غلمد    ل
أطيو لفنلدرذ نلتسم لق سدته لاو ن فوج,للتقمللدرجم يرلا د س  لأطيدو لدر محد لللل
م علدرمهوسدتلدر زفرلر م يرلدر فجلل ملفولق ل حمىلدربوح ,للقوفتلدرجم يدرلل

ل, ح ىلدرمد دس لر م يدرلدرد فجللللا م يرلتقيي لر م دس لدر دفجر,للاوري الت لدخ يوس
يلت س بيدرلإل دسيلدرم س درللف  ميهدولللللتد لمقد ل لسللل)ف س رلا ةلدرذ  لا بةق(

حم لدض ةدبلطيفلدر مح للر د  لفدنلألريدوةلأفدمسلدر د بلدر دو  ينلاغدةضلللللللل
ل؛تسهيالتيوم ه لفملأطيو لدر مح ,لل مالت ي لدرجم يرلية لرألطيو للأ ة  
ر ط علم علدرم س رلدر دفجر,ليض لمنلفشوسكرلدأل ةيللدرهيئرلدر   يميرليدملل

لدرخ رلد ن قورير.

ل:لالرعاية الصحية -6

تق للدرجم يدرلادةدفجلدر خوطد للت سدينلدرب د لألطيدو لدر محد للا دضللللللللل
دألطيددو لدرددذ نلردد  ه لفشددوكالرغددرللت  دد  للزدسمددملدرقمق ددر,لكمددولتددميةلدرجم يددرلل
خ فرلدرةمو درلدرصد يرلألطيدو لدر محد لاوركشدفلدرد لس لم ديه لفدنلقبدالا دضللللللللللل

 .ل يةلذركلفنلدرخ فوتلدر ملتق فهولدرجم يرليمل ذدلدرمجو لدألطبوةلت مموى
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 االحتفاالت:  -7

ت  يالدرجم يرلاوريمللدر ورمملر  مح لدرذ ل قولليملدر دونملفدنلأاة داللللللللللللللللل
لفنلكالمول.

در دملتقدمللاهدولدرجم يدرلف دالدر سد درل دب سلللللللللدرسدواقرللل ذدلتأف بولطبي رلدألنش ر
 درللملدر  س بيدرللدر ممللدر  ميدرللدر قوييدرلللدألنشد رلحدم للت م دمسللم علدريمسلأنهدولل

ل فجلأطيدو لدر محد ,لللللتمكينلأ ةلأطيو لدر مح للد تصو للدإلم لللدر يومير,
لتمضدد لأ ضددوىلفدد ىلتددمديةلدرقدد سدتلد تصددوريرلر جم يددرلفددملدرمج مددمللل ية ددو,ل
و دوتلل د دالدرجم يدر,للر  دأريةليدملدرسيللللاأتممي دىلاورقد سلدركدويمللدربسديطلللللله اا

ليدملضدمةلللللدر شة  وتلدر ملتمسلدرم ور للدر قمقلدأل و يرلألطيو لدر محد ,ل
درخد فملألطيدو لللل-تجولزتلدرد لسلدرةمدوئملللق للفول ب ل مكنلدرقم ,لأنلدرجم ير

لدر يوعلمنلدر قمقل,لدر مح للأل ة  ل رعلدر لسلدر بمم لام بعلت ز زلدرق سدت
ردددملقددد فتلدرةمو دددرللح دددع.لر جمومدددوتلدرمسددد ه يرلEmpowermentلدر مكدددينل

لدرخدد فوتليهددملتقدد فهولكمب سددرلقوفددتلأ و ددوىلر دد يوعلمددنلفصددور لدرجمومددوتللللل
ل.(88)فمول   يهول ةميرللحمو  هو,

 :الجمعية تقييم -6

درجم يدوتلدأل  يدرلفسدأررلم دعل س درلموريدرلللللللل نل  ةدةلمم يرلدر قيي للأل دة
فدددنللدأل ميدددر,للقددد لتصدددوم لد   مدددوللادددىليدددملدر قددد  ينلدألخيدددة نلفدددنلدرقدددةنللل

اأنى:لدركشفلممول ذدلكوندتلدرمبممدرلألللللEvaluationدرمبصةل,لل  ةالدر قيي ل
 .(89)دربةنوفج,ل قمللا  قي لدأل  دالدر مللم لفنلأ  هو

ل دددوف ىلر بدددةدفجللدرخددد فوتلفدددنلخددد  للتجدددة لدرجم يدددرلتقييمدددوىل لس دددوىل
درجم يددرلدر ممفيددرللفبوقشددوتلفج ددسلدإل دسي,للدر قددوس ةللد دد   علسأ لألريددوةل
دألفددمس,للتمهددفلدرجم يددرلن ددوئجلدر قيددي ليددملت ددم ةلفسدد م لدرخدد فوتلدرمق فددرلللل
ألطيو لدر مح .للفمول  حظلم للل م لفب سرلخوس يرلف خصصرلتقدمللا قيدي للل

 اور قيي لدر دخ م.درجم ير,للد ك يوةل

ل:تمويلالمصادر   -7

ل:فصو سلم يليملتمم  هولم علدرجم يرلت  م ل

د  ةدكوتلألريوةلدألفمسللتق سلقيمرلد   ةدللدرشهة للفصو سلذدتيرللتشمالل-أ
ل.لدرهبوتللدر بةموتل  بوسلريبملـموئ ما
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حكمفير:للت م اليملدإلمونوتللدرمسوم دتلدرم د ل يلدر دملتمب هدولللللفصو سل-بل
  بوسللرفأفوئرللمشةلنلا مدرمللل,2016لتق سلفيزدنيرلدرجم يرلمولللدر كمفر

بد ألدرشديوييرليدملكيييدرللدةال خ هدولفدنلخد  لتقدوس ةلللللللللللت  زللدرجم يرلام.لريبم
لم دعلدرددة  لفدنلدأل دةلدرجيدد لر جم يدرللدر زدفهددولللللف و د لقددونمنم.للف  مد يلفددنل

رد للألريوةلدألفمسلأللدرةأ لدر ول؛لألل مدةلرألمضوةلللدرم و بيرامبو ئلدرشيوييرل
أربددوةلت بيدد لدر سد ددرللللل مفددولتأكدد لفبددىلدربوحدد للللتسدد  ملد دد ق وبلدر بةمددوتلل

ل–نلدر يبيددمدرمي دنيددر.للقدد ل ة ددمل رددعلأزفددرلدرسدديمررلدرةد بددرلدر ددمل  ددونملفبهددوللللل
مدنلدر قويدرلللللدستيوعلدأل  وسللفنلرد لدتسدوعلفسدوحرلدريقدة,ليضد ىلللللل-نلدرمغ ةام

لدرمج م يرلدر مل لتشجملم علدر بةع.

  :والجمعيات األهلية األخرى الجمعية بينالتعاون والتنسيق  -8

 نلممالدرجم يوتلدأل  يدرل لنلت دولنلأللتبسدي لييمدولايبهدول ج دالفدنل دذ للللللللل
درجم يوتل زسدىلفب زررل لسداطلايبهو,للفنلر لتماليملحو رلفو رل ردعلل دي رللل

ككاللتقم رل لس و.للت م ال ذ لدرم دي رلللر ي يال لسل ذ لدرجم يوتلايبهو؛ر ةاطل
 مداليدملنيدسلفجدو لدربشدو للللللدر دملتلليدملابدوةلدرشدبكوتلد تصدوريرلادينلدرجم يدوتلللللل

لل يةلذرك(.ل,لأللدر بميرلدرم  ير,لأللدرمةأي....)دربيئرلف  ى

كمولأنلابوةلدرشبكوتلد تصوريرلاينلدرجم يوتلدر ملت كوفداليدملأنشد  هولللل
ل؛درقددمفمل ددملأ ضددولضددةلسيلللمسدد مىدرلم ددعدرمج مددملدرم  ددمللللفسدد مىم ددعل

فنلل)ف القيمرلدر  ولنلا  ىل س  زللذركل ح دثلتغيةدتلقيميرلل  مكيرلفنلنوحير
كمول س  زللتمييةلتسهي تللفنلدرصةدعلأللد ز لد ير(,لدر بويس,للدر كوفالا  ى

)دريدددوكسلل لددد دسلنشدددةدتلل:ف دددالCommunication Facilitiesدتصدددوريرل
ضددويرل رددعلضددةلسيلتددمييةلخ فددرلابددوةلنمددولللل لل يددةلذرددك(,ل... لس ددرل م فيددر

ل. 90)تربشةلدرم ةيرللدربيونول؛ف  مفوت

لدرجم يوتلدأل  يرلدر وف رليملل-ف الدر سد رل-لرمرلم قرلت ولنلاينلدرجم يرلل
برلدربيضوة,لل أخذل ذدلدر  ولنلم  نيسلدرمجو لكجم يرلدربيضوةلدأل  يرلر  مح لا

 دددكالدرمشدددمسيللتبدددو  لدرخبدددةدت,للدرم  مفدددوت,للدرز دددوسدت,للمقددد لدربددد لدتللل
در دورمم,لل بدوللأ ضدوىلم قدرلت دولنلفدمللللللللدرم وضةدت,للد ح يو لايمللدر مح ل

 . م يرلدرسةدجلدرمبيةلر مكيميينلا بةقلت م اليملحضمسلد ح يو ت

 الحكومية: مع الجهاتعالقة الجمعية  -9

لدن صةتلم قرلدرجم يدرلفدملدرجهدوتلدر كمفيدرليدملدر صدة  لرهدولاوربشدو لللللللل
دتللدرمسدددوم لل)درمج دددسلدرم  دددعلطبدددةق,للزدسيلدر قويدددرللدرمج مدددملدرمددد نم(,للللل
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درم دد ل ي,للكددذركلدن ددد دبلدرجم يددرلا دددضلدرمددمهيينلفدددنللزدسيلدر مددا,لكمدددولللللل
ر جم يرلم قرلف مدلد رلفدملفةكدزلدرم دوقينلا بدةقلر قد   لدرخبدةيلد   شدوس رللللللللل
لدريبيرلركمنلسئيسلفج سل  دسدتهولفب د بلكمس شدوسلرد ىلدإل دسيلدر وفدرللرهيئدرلللللل

  ر.درمبق لدر يبيرللب لقلدر ضوفنلد   مومملاور كمفر

 الشبكات المحلية والعربية والدولية: -العضوية في االتحادات   -10

ل لتب مددملدرجم يددرل رددعلفم رج ددبكرل م يددوتلأ  يددرل دخددالأللخددوسجلريبيددو,لللللل
يدملنهو درلدرمدبتمةلدألل ليدملريبيدولحدم لدضد ةدبللللللللللتج سلدإل دوسيل بدول ردعلأنللل

لتشدك تلندمد لر   دورفلادينلدرجم يدوتلدأل  يدرللللللللل-كمول دب لدرقدم للل–طيفلدر مح ل
در ملحضةتلدرمبتمةللقد لا دغلمد   وللللدر وف رليملفجو لدض ةدبلطيفلدر مح ل

لحدد ثلتمديدد لايبهددولحددم لل,فسدد مىلريبيددولم ددع ددبمل م يددوتلفددنلألددالمشددةيل
يدو لدضد ةدبلللدأل  دا,للت لدخ يوسلسئديسلرهدذدلدر  دورفل)لدرمبممدرلدر يبيدرلألطللللل

لق لنلرىلأح  مولسئيسلفج سل  دسيلدرجم يرلف الدر سد ر,ليطيفلدر مح (للنوئب
تبينللر بوح لأنلرمرللد مارلادينلدرجم يدوتلدأل  يدرلاصديرلموفدرليدملدر مدلداللللللللل

لقد ل  دزىلذردكل ردعلمد للتمديد لدرقدمىلدرسيو ديرلدر يبيدرللللللللللل.لدر ماللدر بسدي لف دوىلل
أللضد فلللم عل  جو لفخوسجلرألزفرلدر يبير,لدألفةلدرذ ل   هولت ونملفنل يدوبل

رلد ن قوريددرل دددرمةحلدرقدد سيلم ددعلابددوةل ددةدكرلأللتمديدد لحقيقددم,لاشددأنلألرم ددوتلللل
لد   قوقوتهو,لل ملفولتجس  ليملحقيقرلدألفةلدألزفرلدر ميقرلدر ملت ونيهولدربخ ل

در مدسللدرم وطرلايبهدولللأض ملرذركلل, 91)أطيويهوللدن موةدتهودرسيو يرلامخ  فل
  لس وةلفبى.

  :عمل الجمعية تعوقالمشكالت التي  -11

تمد ىلدرجم يرلفجمممرلفنلدرمشك تلدر ملت ونملفبهولل مكنلسل لأاةز وليمل
لدآلتم:

 در مم ا.نق لل 

 ر جم ير.م للدف  للفقةل 

 . م للق سيلدرجم يرلم علد  ي وبلأكبةلم  لفنلأطيو لدر مح 

  دأل لدتلدرخولرلا  بي لاةدفجلت   الدرس مل.لنق 

 درخولر.لم  لأخصوئملدر ةايرق رل 

 ت ونملدرجم يرلفنلنق لم  لدرم  ممينلاهو. 

 .م للتقي لا ضلألريوةلدألفمسلاور مدئ لدرمبممرلر  مال دخالدرجم ير 
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 م للدر زدللا ضلألريوةلدألفمسلاورم وا رلفملدرجم يدرلادورة  لفدنلحد ه للللل
 م علذرك.ل

 . د  خ دللا ضلألريوةلدألفمسلدر قوبلدرجس  لفملأطيوره 

 فشددوسكرلا ددضلدألفهددوتليددملأنشدد رلدرجم يددر,للمدد للد  مددوفهنلللل يددوب
 اأطيورهن.لل

 لد   مددددوميينلإل دس ددددينللدألخصددددوئيينرمشددددوسكرلدر  مميددددرل يددددوبلدر
 .لدربيسيين

 .قصمسلل وئالدإلم لليملد   موللاإاةدزلأنش رلدرجم ير 

 لألنشدد رلدرجم يددرلللتدد ايةلدر خ دديطللنقدد لدرخبددةدتلدركوييددرليددملفجددو لل
ل.در مم اللك وارلدر قوس ة

مقترحللات تفعيللل دور الجمعيللات األهليللة العاملللة فللي مجللال ا لل راب      -12
 طيف التوحد:

 .در أكي لم علدرم وربرلا قمقلدألطيو لمنلطة  ل ةدةلدر لررلر خ فر 

 در مالم علتأ يسلدت و لر جم يوتلدأل  يرلدر وف رليملفجدو لدضد ةدبللل
لطيفلدر مح .

  م علد   مدوللاوألخصدوئيينلفدنلحيد لدر د س  للدر  دم ةللسيدملللللللللدر أكي
لدركيوةيلدرمهبير.

 در أكي لم علسيملفس مىلق سدتلأ دةلأطيدو لدر محد لركيييدرلدر  وفدالفدمللللللل
لأطيوره .

 . تمييةلكويرلدأل لدتللدربةدفجلدرم   قرلامجو تلدر مالفملأطيو لدر مح 

 درمجدددو تللد   مدددوللامخة دددوتلدرجوف دددرلر  ددد بلدرم خصصدددينليدددملللل
 درمةتب رلاوض ةدبلطيفلدر مح .

 تبمددي ل لسدتلت س بيددرلر  ددوف ينللدرم  ددممينلاورجم يددوتلحددم للتدد ايةلللل
لدر مم ا.

 :تصورات المستقبل -13

رمرلسؤ رلف يوئ رلفنلسئيسلفج سل  دسيلدرجم يرليدملدرمسد قبالخولدر,لللل 
إلقوفددرلفةكددزلل؛اق  ددرلأسضلرصددور لدرجم يددرلدرقبوئددامبدد فولتبددةعلأحدد لل هددوةلل

ف كوفال ض ةدبلدر مح للت سينلدرب  للدر خوط ,للتقمل دخالدرمخ طلدر ولل
 يك وسدتلحسد لط د لدرجم يدرلللللرلتب غلفسوح هولر رل,م علطة  لف وسلطبةق
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لذركل  د ييوةللتبييدذلفشدةلعلدرمةكدزلليد لدر صدمي لدربمدمذ ملدرم د .لل بدوللللللللللل
لدآلتم:فنل  دسيلدرجم يرلت م اليمللتصمسدتلفس قب ير

 ل مدئير.ل ابوةلفقةلنممذ ملاىلسمو رل

 يددملفجددو لسمو ددرللتأ يددالذل لللللتددمييةلدر جهيددزدتلللدربددةدفجلدر    ددرللل
لد ح يو وتلدرخولر.

 .للضملخ رل   ق وبلدرشبوبلر  مالدر  ممم

 لحصوئملر و تلدر مح ليملدرمب قرلدرشةقير. ممالفس ل

 لبرلدفسوم .م   نشوةليةعلر جم يرلا
 النتائج العامة للدراسة:   تاسعًا:

 :  سد رلدرمي دنيرلم علدرب ملدر ورم مكنلمةضلأ  لدرب وئجلدر وفرلر

 أواًل: نتائج دراسة الحالة:

 درممدطبددمنلل يددةلل سدد يي لفددنلأنشدد  هوللللدرجم يددرلح   ددرلدربشددأي,لللل
 لريسلر جم يرليةلعلأخةى.لخوس هو,للفنل دخالريبيولدرممدطبين

 در  مددمليددملتقدد   لدرخدد فوتللدربددةدفجلللللتسدد خ للدرجم يددرلدأل دد مبللل
 لر مس يي  نلفنلأنش  هو.

 مدد جلللفةكددزل  دميةلاورجم يددرلفةكددزلدخ بددوسدتللفقددو يسلنيسددير,لل
رألطيدو لللونلخد فوتهملحيد ل قد فولللدرب  للدر غدرللأفدةدضلدر خوطد للل
 .لاورمجوندرمقي  نلاورجم يرللفنلخوس هول

 درهيكالدر بميمملر جم يرلفدنلمد يلفسد م وتلتبميميدر,ل دم:للللللل  شكا
دإل دسدتلدربمميدرلدرم خصصدر,لللدرجم يدرلدر ممفيدر,للللفج سلدإل دسي,

 .در وف منلاأ ةللدرم  مممن
 ددد  لدخ يدددوسلسئددديسلفج دددسلدإل دسيلاو ن خدددوبلفدددنلقبدددالفب سدددمللل 

درجم ير,لل خ وسلسئيسلفج سلدإل دسيلاقيدرلأمضدوئىلل مدي ه لفدنللللل
لقد لتبدينللللل ب م لفج سلدإل دسيليملمق لد  موموتدى,لل,ألفمسألريوةلد

 . خصبرلدرس  رليملدرجم ير
  ُلذركلفب ةدىلم علدر مديد لادينلللر ل   لحالفج سلدإل دسيل واقوى,لل  

 دألمضوةلحم لس وررلدرجم يرللأ  ديهو.
 لفشدوسك هوليدمللللم يرلدر ممفيرليدملمقد لد  موموتهدولللتبينلدن موللدرجل

 دد  لحسدد لد خ  يددوتل دخددالللللددبمللدتخددوذلدرقددةدسدتلاورجم يددر,للللل
 او ح كوللر ئ رلدأل و يرللدر مدي لاينلدألمضوة.لدرجم ير



  شحاته واصل د/ حممد                                                                                                    2017يونيه  -1ج–العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

 يوبلتم يالدرشبوبللدر بصةلدربسوئمليملفج سلدإل دسيللدإل دسدتل 
 دربمميرلدرم خصصر.

 يمل  دسيلدرجم ير.للدرم و بيردرشيوييرللت مديةل 
 اشكال لس للدرم  ممينللا  س  لدر وف ينلد   مو. 
 مددنللد   مددوللاقيددو لسضددولألريددوةلدألفددمسللأفهددوتلأطيددو لدر محدد لللل

 درجم ير.للدرخ فرلدرمق فرلره لفن
 ل,لا ضده لنلاأ ةل وربي ه لفنلدإلنوثلل د لليدمل دنلدرشدبوبللللدر وف م

ل ددد لفدددنلذل ل,لفدددنلكدددونل  مدددالف  ممدددوىلقبدددالتمهييدددىلاورجم يدددرل
 .يملدر ةايرلدرخولرللم  لدربيسلدر خص 

 لفنلر للنلحة لدرجم يرلم علتبييذلأ  ديهومكشيتلن وئجلدر سد رل
حدددم لدألنشددد رلدر  ميدددرللدر قوييدددرللدر  س بيدددرللللأنشددد  هولتم دددمستل

 .لدر ممم رللد تصو للدإلم لللدر يومير
 أطيدو لدر محد ليدملأنشد رللللللفشدوسكرلأ دةللأ وستلن وئجلدر سد درل ردعللل

 ل.درجم يرللدربةدفجلدرمق فرلألطيوره 
 تبيدذلدرجم يددرلدآلنلخ درلردد فجلا دضلأطيددو لدر محد ,لل ب ددغلمدد    للللل

 .اور فج ب رلأطيو لفنلدرذ نلتسم لق سدته ل
 درجم يرلتقييموىل لس دوىلل دوف ىلر بدةدفجللدرخد فوتلفدنلخد  للللللللجة ُت

درجم يدرلدر ممفيدرللفبوقشدوتلفج دسلدإل دسي,للدر قدوس ةللد د   عللللللل
 سأ لألريوةلدألفمس.

 ت  مدد لدرجم يددرليددملدر مم ددالم ددعلفصددو س ولدرذدتيددرلليددملفقدد ف هولللللل
 د  ةدكوتلألريوةلدألفمسلدرشهة ر.

 اددينلدرجم يددرل_لف دداللللكشدديتلدر سد ددرلمددنلل ددم لم قددرلت ددولنللللل
در سد ددر_للدرجم يددوتلدأل  يددرلدر وف ددرليددملنيددسلدرمجددو لكجم يددرلللللللل
دربيضوةلدأل  يدرلر  محد لام  بدرلدربيضدوة,لل أخدذل دذدلدر  دولنل دكاللللللللل

لمقدد لدربدد لدتلللدرز ددوسدتللدرم  مفددوتلدرخبددةدتدرمشددمسيللتبددو  ل
 لد ح يو لايمللدر مح لدر ورمم.للدرم وضةدت

 فدملدرجهدوتلدر كمفيدرليدملدر صدة  لرهدولللللللدن صةتلم قرلدرجم يدرلل
اوربشو ل)درمج سلدرم  علطبةق,للزدسيلدر قويرللدرمج مدملدرمد نم(,للل
لدرمسوم دتلدرم  ل ي,للكذركلدن  دبلدرجم يرلا ضلدرممهيينلفدنلل

ر جم يرلم قدرلف مدلد رلفدملفةكدزلدرم دوقينللللللأنللزدسيلدر ما,لكمول
 ر ق   لدرخبةيلد   شوس رللدريبير.ل؛ا بةق

  تب مددملدرجم يددرل رددعلفم رج ددبكرل م يددوتلأ  يددرل دخددالأللخددوسجللل
 .ريبيو
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 مد لللللقلدرجم يدرلت م داليدم:لنقد لدر مم دالللللرمرلمد يلفشدك تلت دمللل
م للتقي لا ضلألريوةلدألفدمسللللدرم  مميننق لم  لللفقةدف  لل

د ددد خ دللا دددضلألريدددوةلللادددور مدئ لدرمبممدددرلر  مدددال دخدددالدرجم يدددر
 يوبلفشوسكرلا ضلدألفهدوتللللأطيوره دألفمسلدر قوبلدرجس  لفمل

 يددوبلدرمشددوسكرللللاأطيددورهنلمدد للد  مددوفهنلللدرجم يددريددملأنشدد رل
قصدمسلللللدألخصدوئيينلد   مدوميينللدربيسديينللللدر  مميرلرإل دس ين

نق لدرخبدةدتللللدرجم يرل وئالدإلم لليملد   موللاإاةدزلأنش رل
در مم داللك وادرللللتد ايةلللدركوييرليملفجو لدر خ يطلألنشد رلدرجم يدرلل

 در قوس ة.
 فق ةحددوتلتي يددال لسلدرجم يددوتلدأل  يددرلدر وف ددرليددملفجددو لللللت م ددال

در أكيدد لم ددعلللتددمييةلدر مم ددالدردد زلدر محدد ليددم:لدضدد ةدبلطيددفل
در مددالللر خ فدرلدرم وربدرلا قدمقلدألطيدو لمدنلطة د ل دةدةلدر لردرلللللللل

 وف درليدملفجدو لدضد ةدبلللللم علتأ ديسلدت دو لر جم يدوتلدأل  يدرلدرلللل
د   مدوللاوألخصدوئيينلفدنلحيد لدر د س  للدر  دم ةلللللللللر مح طيفلد

سيملفس مىلق سدتلأ ةلأطيو لدر محد لللكذركللدرمهبيرلسيملدركيوةيل
تدمييةلكويدرلدأل لدتللدربدةدفجلدرم   قدرلللللللركيييرلدر  وفالفملأطيدوره ل

د   مددوللامخة ددوتلدرجوف ددرللللامجددو تلدر مددالفددملأطيددو لدر محدد لل
و تلدرمةتب ددرلاوضدد ةدبلطيددفللر  دد بلدرم خصصددينليددملدرمجددلل

 در مح .

       :نتائج ت بيق المقابالت مير المقننةثانيًا: 

 العاملون بأجر:  -1

  لدرجي لأل  دالدرجم ير.ل  سدكه

 لتدةا ه لم قدرللللاورم و يةلدر ملتدبم لدر مدال دخدالدرجم يدرلللللدر زدل
 طيبرلفملدإل دسي.

  ل  س  لاشكال لس .درلعحصمره لم

 ل,فشدددوسك ه ليدددملد  مومدددوتلدرجم يدددرلدر ممفيدددر,للفج دددسلدإل دسي
 لللد  موموتلألريوةلدألفمس.

 كددذركللايددبه للد ح ددةدللدرم بددو  للللدر قددرلدر  ددولندإل  ددوسللل دديو ي
لتدددةا ه لم قدددرلقم دددرلفدددمللللدآلخدددة نلد ني دددوحلم دددعلللدر سدددوف 

 درم  ممينلدرج  .
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 مسدد مةلفددملدرله تمدلدد تددةا ه لم قددرلقم ددرلفددملأطيددو لدر محدد لللل
ألريوةلدألفمسلفنلخد  ل ي دةلدرم وا درلدريمفيدرلر  يدا,للد تصدو للللللل

 درشخصم.

 ره حمديزلف بم رلا كة مه للذركلا ق   لدرجم يرللتقمل. 

  لتأخةلدرةلدتد لللدرمشقرلدرمهبيرلفبهو:لا ضلدرمشك تللفمد ه ه
ف وف ددرلا ددضلل ددمةلللضدد فلت ددولنلدأل ددةلف هدد للللر دد يل ددهمسل
,ل ابددى ددمةلف وف ددرللرددملدألفددةلللكددذركلونددوىرهدد لأحيلسألريددوةلدألفددم
ذرددكل رددعلدرضددغم للل  ددزىلقدد للدرقسددميليددملدر قددوب,للد دد خ دفه ل

 .ل!لفولأك ة ولدر مح لدرمشك تلدر ملت  ةضلرهولأ ةلأطيو ل
 المت وعون:   -2

 توللأل  دالدرجم ير؛للر  ه ل  سدللل,ح   ملدر ه لاور  مع وربي ه ل
لم دعل د  لتد س به لللكمدولللدرجم ير,ه ل دخالعلتي يالأ دئفول سوم لم 

 طبي رلدر مالدرمبم لاه .ل

  قدد للورك يددر,ل سد دد ه لاخدد  لللذرددكدرجم يددرلنشددو لم ددعللت ددةيه
ا ديملدك سوبلدرخبةيلدرمهبير,للتقد للدرجم يدرلرهد لحدمديزللللللمدت مم

فو  ددرل)فكويددأيل ددهة رلفق ممددر(للف بم ددر؛لتقدد  ةدىلرجهددم   لفددملللل
 رلدرجم يدددر؛لحيوهدددوىلم دددعلأطيدددو لدر محددد للدرمسددد يي  نلفدددنلأنشدددل

 اورجم ير.ت ممه لد  مةدس  ه ليمل
 لياء األمور وأمهات أطفال التوحد:أو -3

 لرمشدددك تلألريدددوةلدألفدددمسللدألفهدددوتلم دددعلت دددةضلرمدددرل  مدددوع
درقد سيلم دعللللا ضده للليقد دنللإلحبوطوتلم يللضغمطوتلدربيسيرل

مدنلحضدمسللللدر زلالل,لم للد   موللاأطيوره للت بييه درصبة,ل
فددددملدر مدلدددداللف  ل  ددددرلل,در مدددداللدردددد لسدتلدر  س بيددددرللس ل

 درجم ير.

  لدر ممم دددرلم دددعلحضدددمسلدرم وضدددةدتللدألفهدددوتلا دددضلحدددة
للس لدر ماللدر لسدتلدر  س بيرلدر ملت ق  ولدرجم ير,للدر مدلال

 درم كةسيلر جم ير.لدرز وسدتلفملدألخصوئيين,ل

 لره ,وطيأ   وجلا ضلألريوةلدألفمسل رعلف  مفوتلحم لخصوئ ل
 دد س  للدر,لرهدد ل,للفمد هددرلدرمشددك تلدرسدد مكيرل لأ ددبوبل مددوق ه

 .لم علكيييرلدر  وفالف ه 

 فهدوتلأطيدو لدر محد ل  كدسلللللرمرلتم ىلمدوللرد ىلألريدوةلدألفدمسللألللل
للمول ق للفنلاةدفجللخ فوتل دخالدرجم ير.درةضولم
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 :التوصياتعاشرًا: 

 در م للدرمخصصوتلدرموريرلر جم يوتلدأل  يرلدر وف درليدملفجدو لللللتميية
درجهدوتلللشدوسللييدىللت,لفنلخ  لتأ يسللب لقل  مرعلدر مم الدإلموقر
 .دأل ورمكذركللللدرق وعلدرخو لدرم بيردرة ميرل

 مدد د ل ريددال  دس لر قدد   لدرخبددةيللدرم منددرلدريبيددرلر جم يددوتلدأل  يددرلللللللل 
 در وف رليملفجو لدإلموقر.

 ر  ماليدمللل؛ م د لكمد سلف سارلفنلدألخصوئيينلدربيسيينللد   موميين
 فجو لدض ةدبلطيفلدر مح .

 ضةلسيل ف د ل ميملدرجم يوتلدأل  يرلدر وف رليملفجو لدإلموقرل  يمول
فبهدددوليدددملفجدددو لدضددد ةدبلطيدددفلدر محددد لاأحددد ثلدربدددةدفجللللدر وف دددرل

 للدرمقو يسلدرمقببرلف  يوى.
 لدإلموقر(ليملكال م ير. نشوةلفك برلتخصصيرل)فجو  
 ل؛تشدددجيملدر  دددمعلليدددمللددديمالدرشدددبوبل  ددديمولخة جدددملدرجوف دددوتلل

 دإلموقر.لفجو لر نخةد ليملمضم رلدرجم يوتلدأل  يرلدر وف رليم
 نشدددوةلفةكدددزلر  أ يدددالدر  دددمممل خددد  لاإمددد د لدربدددةدفجلدر  س بيدددرللللل 

 ر م  ممينليملفجو لدض ةدبلطيفلدر مح .
 أل ددةلدرم ددوقينللدربهددمضلاورخدد فوتلللللدرم بددم درمددو  لتددمييةلدردد م لل

 درمق فرلره .
 زلأنشد رلدرجم يدوت,لللدادةل ل-لم دعلدخ  يهدوللل- ج لم علل وئالدإلم لل

ف بددملل رلدرخولددرلادد يه لفلفددنلدر مميددرلدإلس ددو لليدد ك در مددالم ددعلدرلل
سددم لفددملكدداليئددوتلدألطيددو لللللللطبي  هددوللكيييددرلدر  وفددالدرللللدإلموقددوت
 ملدر  مممللنشةلرقوي ى.لكذركلت مي لدرممدرم وقين,ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 الهوامش

مبد لدرمددو ةلمبد لدربددوقم,لتصدمسلفق ددةحلر ي يدال لسلدرجم يددوتللللللنددو ىمدزيلل -1
دأل  يرلدرمصة رليملفجو لتأ يالدرم مقينلحةكيوىليملضدمةلخبدةدتلا دضلللل

 .82ل,ل 2012در ل ,لس وررلفو س ية,لك يرلدر ةاير,ل وف رلدرييمل,
 دسلدرميدوةلللرذل لد ح يو دوتلدرخولدر,لللف م ل ي ليهمم,لدر أ يالدرمج م م -2

 .21-16 ل,ل1,2008 لدإل كب س ر,لر نيولدر بومرللدربشة,
مبدد لد لف مدد لمبدد لدرددةحمن,ل يو ددوتلدرةمو ددرلد   موميددرلر م ددمقينليددملللللل -3

 .86ل,ل 2001درمج م وتلدربوفير,ل دسلدرم ةيرلدرجوف ير,لدإل كب س ر,
لدربةلتكدددم لد خ يدددوس ,لدألفددد لللدتيوقيدددرلحقدددمقلدأل دددخو لذل لدإلموقدددرلللل -4

 www.un.org,لمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن:6درم  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي,لل 

/disabilities/documents/convention/convoprot-  a pdf 

مب لدرمب  ل د وتر,لن دملد د ةدتيجيرلف كوف درلإلمد د لأخصدوئملنيسدملكدفةللللللللل -5
 منيى,لدرسدبرللل–فو ملل–(,لأاة ال109ر  مالفملدرم وقين,لم  لدربيس,لدر   )

 .11ل,ل ل2016ةلن,در و  رللدر ش
للدرمضدددمليدددملدر قددد ل:لابدددوةلدرمب دددرلرددد سةلللل2014لتقة دددةلدر بميدددرلدربشدددة رل -6

ل,لل2014درمخددددددوطة,لاةنددددددوفجلدألفدددددد لدرم  دددددد يلدإلنمددددددوئم,لنيم ددددددمسل,لل
 .www.un.org/ar/esa/hard/pdf/hard14.pdf,من:75 

فهدد  لف مدد لدرقصددو ,لدر مكددينلد   مددومملرددذل لد ح يو ددوتلدرخولددرللللللل -7
ا  لق لل ردع:لدرمدبتمةلدر ةادملدر دونملمدنلدإلموقدرلدرذ بيدرلللللللل سد رلفي دنير,ل

ل,لل2004  سددددمبة,لل15-ل14اددددينلدر جبدددد للدرةمو ددددر,ل وف ددددرلأ دددديم ,لل
 www.gulf kids .com/ar/index.php? action=show,لمن:11 

art& Art cat=1&id=1584.    
8- Edson Munsaka ,Exclusion in development initiatives: a 

study of women with disabilities in Binga,Zimbabwe 

,Community Development              

Journal,Volume50,Number2,april,2015,p.183 

 مددو ل دديي لأحمدد ,ل لسلدإلخصددوئملدربيسددمليددملت سددينل ددم يلدر يددويلردد ىللل -9
دألطيو لذل لد ح يو وتلدرخولدر,لدرهيئدرلدر وفدرلرقصدمسلدر قويدر,لدرقدو ةي,للللللل

 .8-7ل,ل ل2016
اةندوفجلتد س بملر بميدرلا دضلفهدوسدتللللللليوم يررميوةلمب لدر مي لايمفم,ل -10

در بو دددرلاوردددذدتلرددد ىلدألطيدددو لدر محددد  ين,لس دددوررل ك دددمسد ,لك يدددرلدر ةايدددرللل
 .6ل,ل 2008اور ة د,ل وف رلقبويلدرسم س,ل
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دإل جوايددرلدرصددوف رل×(ل شددوللمبدد لدرددةحمنلدرخددمرم,لدأللتيددزلل)لدر محدد لل -11
ل2008ر  بومر,لابهو,لمص يعنلأطيو للدأللتيزل,ل دسلدرد  ةدتيجيوتلر  سي

 .لل17-ل16ل,ل 
مبد لدربدوقملف مد لمةيدرلمةيدرل دور ,لتمميدرلدرمج مدملاقضدو ولدإلموقدر,للللللللللل -12

 .150ل,ل ل2012فك برلدألنج ملدرمصة ر,لدرقو ةي,
مبدددددد لدرسدددددد وسلس دددددد ,ل  مددددددونلنوفم ددددددم,لد م بددددددوسدتلدرمسدريددددددرلللللل -13

امدددةضلدر محددد ,لتة مدددر:للحسدددوللللد ن ةلامرم يدددولد   موميدددرللم ق هدددو
ل–(ل,لدرسددددبرلدر  رددددمن,لنددددميمبةلل2)ل–حسددددبملادددد دس,لدر سد ددددوتلدر قوييددددرلل

 .43ل,ل ل2013  سمبة,
 ييوةل م فلدركب س ,لدر مالد   مومملفملذل لد ح يو دوتلدرخولدرللل -14

 .233ل,ل ل2009لأ ة  ,لفك برلدري حلر بشةللدر مز م,لدركم ت,
تغيددةلدر قددالكيددفلت ددةللدر قبيددوتلدرةقميددرلاصددموتهولل ددمزدنل ة بيي دد ل,ل -15

م ملأ فغ بول,لتة مرل:ل  هوبلمبد لدردةحي لم دمل,لمدور لدرم ةيدرل,لدرمج دسللللللل
للل2017,ليبةد دةللل445دركم تل,لدر د  للل–درمطبملر  قويرللدريبمنللدآل دبل

 .ل156,ل ل
ف م لكمو لأاملدري دمحلممدة,لفشدك تلدركد للدر  قدوئمللفهدوسدتلدر غدرلللللللل -16

م و ردددرلرددد ىلأطيدددو لدأللتيدددزل,ل دسلز دددةدنلر بشدددةللدر مز دددم,لممدددون,لللللدر
 .24ل,ل 2013

 خصديرلأ ةد دولدربوحد لفدملسئديسلفج دسل  دسيل م يدرلطبدةقللللللللللفقوا ر -17
فس شددوسلفب دد بلاددوإل دسيلدر وفددرلرهيئددرللددب لقلدر ضددوفنللل-دأل  يددرلر  محدد ل

 ل.2017-2-22ا وس  لل-د   مومملاور كمفرلدرمبق رل
 ةد ولدربوح لفملسئيسلقس ل دبلنلدرم دوقينلا بدةق,للللفقوا رل خصيرلأ -18

 لل2016-12-29ا وس  ل
ممددو ليددوسلقلف مدد للددور ,لفب ددةدتلتمكددينلدرم ددمقينلفددنلد ندد فوجلللللل -91

 .saleh.pd,مددددددددددددددددددددددددددددددن:14-13ل,ل 2011د   مددددددددددددددددددددددددددددددومم,ل

www.atsdh.net/spring 2011/pdf/_Emad_ 

,لتقيددي لفب سددوتلدرةمو ددرلد   موميددرللللآخددةلنحسددنلم ددعلكشدد ا,لللل -20
لفةدكدددزلدرم دددوقينليدددملريبيدددول سد دددرلفي دنيدددرلللددديير,لفج دددرلدر سد دددوتلللللللل

 .27,ل 2014د   مومير,لدر   لدر ور ,ل منيمل
ف مدد ل و ددةل ددبالدرخمد ددر,لدرشددبوبلدرجددوف مللفشددك تىلدرم ولددةي,للللللل -21

 .84ل,ل 1998,ل  وة15,درسبرل60 بلنلد  مومير,لدر   
رددرلدإلفددوسدتللط  ددتل اددةد ي لر يددم,لدر مددالدرخيددة للدإلنسددونمليددمل لللل -22

در ةايرلدرم   يل سد رلفي دنيرلر يبرلفنلدر وف ينللدرم  ممينليملدرجم يوتل
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,ل1درخية ر,لفةكزلدإلفوسدتلر  سد وتللدرب مثلد   ةدتيجير,لأاملهبم,ل 
 .24ل,ل 2004

س ددو لأحمدد لمبدد لدر  يددف,لتبميددرلدرمبممددوتلد   موميددرلفدد خالفهبددمللللللل -23
ل,ل1,2007 ل,ردد نيولدر بومددرللدربشددةلر ة قددرلتبمددي لدرمج مددم,ل دسلدرميددوةللل

 ل.26 
مبددد لسادددى,لدر  ددد  وتلدإل دس دددرلدر دددملتمد دددىلللللفصددد يعفجددد  لف مددد لل -24

ميبرلفدنلدرجم يدوتللللم عدرجم يوتلدرخية رلل بالفمد ه هول سد رلت بيقيرل
درخية رليمل   برلممون,لفج رلدآل دبللدر  مللد   مومير,ل وف رلدرس  ونل

 .25,ل 2014نيم,(,ل م5(,لدر   )2قوام ,لفج  ل)
 دددي ل دددوبلد لدرسدددي ل,للآخدددةلنل,لدإلموقدددرللزلدجلدألقدددوسبل,لفةكدددزلل -25

للل2011درب مثللدر سد وتلد   موميرل,ل وف رلدرم كلخورد ل,لدرسد م  رل,للل
 .24,ل ل

 ددموحلف مدد لر يددملف مدد لمبدد لدر  يددف,لرقويددرلدإلموقددرل سد ددرل م دديمللل -26
 دم وج,لس دوررل ك دمسد ,للللأن ةلامرم يرلم علأ ةلدألطيو لدرم دوقينلام  بدرللل

 .49ل,ل 2007ك يرلدآل دبلاقبو,ل وف رل بمبلدرمد  ,
ف حتلف م لأاملدربصة,لتأ ياللسمو درلف  د  لدإلموقدرلم قدرلدرم دوقلللللل -27

اوأل ةيللدرمج مملفنلفبمدمسلدرمقو درللدر د جلفدملحدو تل سد ديرليدملكداللللللللل
ل–درددددديمنلل–ممدددددونلل–دركم دددددتلل–دإلفدددددوسدتلل–درسددددد م  رلل-فن)فصدددددة
 .11,ل ل1,2004د  ةدللر بشةللدر مز م,لدرقو ةي,ل ل(,درب ة ن

فدد حتلف مدد لأاددملدربصددة,لدإلموقددرللدرم ددوقلسؤ ددرلح   ددر,لدرمجمممددرلللل -28
 .لللللللللل23ل,ل ل2012در ةايرلر   س  للدربشة,لدرقو ةي,ل

 .4فه  لف م لدرقصو ,لفة مل وا ,ل  -29
در  مدمللنو  رل اةد ي لأاملدرس م ,لدر يدالدر محد  ليدملدأل دةي,لدرمك د لللللل -30

 .14ل,ل 2000لدإل كب س ر,,لر بشةللدر مز م
 .150مب لدربوقملف م لمةيرلمةيرل ور ,لفة مل وا ,ل  -31
 اةد ي لمب لد ليةجلدرزس قوت,لدر مح لدرخصدوئ للدر د ج,ل دسللدئدالللل -32

 .19ل,ل 2004ر  بومرللدربشة,لممون,
مب لدردةحمنلدر يسدم ,لد ن دمدةلدربيسدمللد   مدومملدر يدالدردذدتم ,لللللللل -33

 .87ل,ل 2005 دسلدربهضرلدر ةاير,لايةلت,ل
 .16 شوللمب لدرةحمنلدرخمرم,لفة مل وا ,ل  -34
 .11درمة ملدرسوا ,ل  -35
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فصد يعلفي دوحلدرشدقمونم,لأ ميددرلد ك شدواللدر د خالدرمبكدةللآروس مددوللللللل -36
دإل جوايددرلم ددعلتبميددرلفهددوسدتلدر يددالدر محدد  ,لفج ددرلك يددرلدآل دب,ل وف ددرلل

 .149ل,ل 37,2013ابغوز ,لدر   
ف م لكمو لأاملدري دمحلممدة,لفشدك تلدركد للدر  قدوئمللفهدوسدتلدر غدرلللللللل -37

 .17لدرم و ررلر ىلأطيو لدأللتيزل,لفة مل وا ,ل 
فجددد  لي  دددمل دددزد ,ليوم يدددرلاةندددوفجلتددد س بمليدددملتبميدددرلدرمهدددوسدتللللل -38

د   موميددرلردد ىلميبددرلفددنلدألطيددو لدر محدد  ينليددملف  بددرلممددون,لس ددوررللللللللل
,ل ل2007درجوف دددرلدألس نيدددر,ل بدددو ةلللفو سددد ية,لك يدددرلدر سد دددوتلدر  يدددو,ل

  .www.acofps.com/ vb/showthread.php?t=3569,من:13
كمددو لدرمبددميمل)ف ددةسدىللفقدد فوى(,أفونملقبدد  ا,لتي يددال لسلدرجم يددوتللللللل -39

(,لفةكدزلل21دأل  يرليدمل طدوسلدرسيو دوتلدر وفدر,لفب د ىلدرسيو دوتلدر وفدرل)للللللل
لدر  دددمللدرسيو دددير,لل سد دددوتللد  شدددوسدتلدإل دسيلدر وفدددر,لك يدددرلد ق صدددو ل

 .7ل,ل 2005 وف رلدرقو ةي,ل بو ة
لددد حلأحمددد ل و ددد ,لتقددد  ةلد ح يو دددوتلدر  س بيدددرلر جم يدددوتلدأل  يدددرل -40

كمب ةلتخ ي ملرببوةلق سدتهو,لدرمج رلدرمصة رلر  بميدرللدر خ ديط,لدرمج د لللل
 .42ل,ل ل2007درخوفسلمشة,لدر   لدر ونم,ل  سمبةل

ري ددر,ل لسلدرمبممددوتلدأل  يددرليددملفكوي ددرلدريقددة,لدرشددبكرلدر ةايددرلللللم ددع -41
 .12ل,ل 2002ر مبمموتلدأل  ير,لدرقو ةي,

فدد حتلأاددملدربصددة,ل  دسيلدرجم يددوتلدأل  يددرليددملفجددو لسمو ددرللتأ يددالل -42
لل,2004لفجمممدددرلدربيدددالدر ةايدددر,لدرقدددو ةي,لللذل لد ح يو دددوتلدرخولدددر,ل

 59-60. 
 تهولخة  درلدرمبممدوتلدأل  يدرلدر ةايدرلللللأفونملقب  ال,در  م تلدر مل ه -43

-99 ل,لدرشددددبكرلدر ةايددددرلر مبممددددوتلدأل  يددددر,لدرقددددو ةي,للل2000-2015
  www.shabaka Egypt .org/ar_cms page.php?id=14,من:100

 .ل212درمة ملدرسوا ,ل ل -44
حسددنللدد   ل دد  ون,ل لسلدرجم يددوتلدأل  يددرليددملتةايددرلدر يدداللطددوسق -45

درم ددوقل سد ددرلفي دنيددر,لس ددوررلفو سدد ية,لك يددرلدر ةايددرلاسددم وج,ل وف ددرللللللل
 .5ل,ل 2003 بمبلدرمد  ,ل

 دة فلمدمض,لف مد لايدمفم,ل لسلدرجم يدوتلدأل  يدرليدملتغييدةلرقويدرلللللللللل -46
 ,لدرمج رلدر ةايدرللدر مالدر ق ي  رل سد رلفي دنيرلامةكزلدر دخ رلاورمد  لدرج  

 .225ل,ل 2011ر   لد   موع,لدر   لدرسوام,ل بو ة
أفونملقب  ا,لدر  م تلدر مل ه تهولخة  درلدرمبممدوتلدأل  يدرلدر ةايدرللللل -47

 .72-70 فة مل وا ,لل,ل2000-2015
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درجم يدوتلدأل  يدرلدر يبيدرللدر بميدرل سد درلفي دنيدرلللللللف م ل  وترللدلدا,لل -48
أل  يرليدملف  بدرلطبدةق,لدرمج درلدر ةايدرللللللر يبرلفنلقيو دتلا ضلدرجم يوتلد
 ل.126ل,ل 2012ر   لد   موع,لدر   لدر و م,ل بو ة

 .68ري ر,لفة مل وا ,ل لم ع -49
 هوللمب لدرس ل,لدرمبمموتلدأل  يرلدرصدغيةيلدر وف درليدملفجدو لدرمدةأيلللللل -50

 .30ل,ل 1,2005سؤىلل  كوريوت,ل دسلدر ينلر بشة,لدرقو ةي,ل 
 .8 لكمو لدرمبميم,لفة مل وا , -51
ف مد ل د ي لمبدد لدرمجيد ,لدرجم يددوتلدأل  يدرللدر بميددرلدرمسد  دفرل سد ددرلللللل -52

ميبرلفنل م يوتلتبميرلدرمج مملدرم  ملام ويمرلدرغةاير,ليم:للم عفي دنيرل
ف م ل و ةلدرخمد در)ت ة ة(,لدر  دمللد   موميدرللدر بميدرلدربشدة رلدرقضدو وللللللل
لدرمس قبا,لأممو لدرب ليلدرسبم رلدر ور رلرقس لد   موع,لك يرلدآل دب,ل وف رل

 .ل203ل,ل 2007فوس 19-18طب و,
 مدومملر جةادرل م يدرلدريدة ل لدرخية درلللللل  مونلف م لدرصديو ,لتقيدي لد لل -53

يددملدر بميددرلدربشددة رلدرمسدد  دفرلفب قددرلدرمجددزسلام  بددرلدرمبصددمسي,لف ويمددرلل
ل,ل2011در قه يدددر,لدرمج دددرلدر ةايدددرلر  ددد لد   مدددوع,لدر ددد  لدر دددوفن,ل مريدددملللل

 163. 
أ وفرلدر جمم,لدر لسلدر بمم لرجم يرل بالنيم در,لفج درلك يدرلدآل دب,لللل -54

 .323ل,ل 2014(,ل مريىجل ب مبةل70  ) وف رلدرزقوز  ,لدر 
 لسلدرمبمموتلدأل  يدرليدملتبميدرلللللمب لدرس لل اةد ي لأاملاكةلدرمخزلل, -55

ل,ل2014درمج مملدر يبم,لس دوررل ك دمسد ,لك يدرلدآل دب,ل وف درلدرمبصدمسي,للللل
 .للل10 

 ل.9حسنلل   ل   ون,لفة مل وا ,ل  -56
مب لد لاملببةي,ل لسلدرجم يوتليدملسمو درللتأ يدالذل لد ح يو دوتللللل -57

,ل10,لدربوحددددد لد   مدددددومم,لدر ددددد  لل-ل  دددددرلق مدددددولنممذ دددددوىلل–درخولدددددرل
 http://m52n.com/new.لمددددن:لل287-286ل,ل ل2010 ددددب مبة

uploads/2012/11/21/pdf/m52_agada76256c86f6c.pdf.ل
فك دد لدرشددبلنلدإل دس ددرلللفددملفدد  ةللد ةد ددوللدربوحدد لللل خصدديرفقوا ددرل -58

 ل.2017-1-4امك  لدر قويرللدرمج مملدرم نمليملطبةق,لا وس  ل
فقوا رل خصديرلد ةد دولدربوحد لفدملسئديسلفج دسل  دسيل م يدرلطبدةقللللللللل -59

لل.2017-2-22دأل  يرلر  مح ,ا وس  
ف حتلف م لأاملدربصة,لتأ ياللسمو درلف  د  لدإلموقدرلم قدرلدرم دوقلللللل -60

رمقو درللدر د جلفدملحدو تل سد ديرليدملكداللللللللاوأل ةيللدرمج مملفنلفبمدمسلدل
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درب ة ن(,لل–دريمنلل–ممونلل–دركم تلل–دإلفوسدتلل–درس م  رلل-فن)فصة
 ل.172فة مل وا ,ل 

ف مددد لكمدددو لأادددملدري دددمحللأحمددد لممدددة,لدتجو دددوتلف  مدددملدرمددد دس للللل -61
د ا  دئيرلن مل فجلأطيو لدأللتيزلل)دألطيو لدرذدتم ين(لفملأقدةدنه لدر دو  ينللل

دس لدر وفرل) سد رل يكمرم يرليملضدمةلا دضلدرم غيدةدت(لا د للللليملدرم 
فبشددمسليددم:لفج دد لدألممددو لدركوف ددرلر مددبتمةلدر  مددملدر ددونملرقسدد لدرصدد رللللللل

ل18-17دربيسدديرلاك يددرلدر ةايددرلاجوف ددرلابهددولاجمهمس ددرلفصددةلدر ةايددر,ليددملل
-www.research_re dr,لمدددددن:6(,ل 1ل,لفج ددددد ل)2011 مريدددددمل

banderalotaibi.com.                                                              
درمهدددوسدتلدر زفدددرلر   بدددرلذل لللسدئددد لدرشدددي لذ ددد ,لف مددد لفهيددد دت,لل -62

دض ةدبلدر محد لرد فجه ليدملدرمد دس لدر و  درلفدنلل هدرلنمدةلدرم  مدين,لللللللللل
 ل.لمن:1288ل,ل 4,2013,لف   ل40 سد وتلدر  مللدر ةام ر,لدرمج  ل

 http://journals.ju .edu.jo/old/index .php/dirsat eduل

/article/download/ 467813268  

/article/download/ 

ف م لكمو لأاملدري محللأحم لممة,لدتجو وتلف  مملدرم دس لد ا  دئيدرلل -63
ن ددمل فددجلأطيددو لدأللتيددزلل)دألطيددو لدرددذدتم ين(لفددملأقددةدنه لدر ددو  ينليددمللللللل

ا دضلدرم غيدةدت(,لفة دمللللدرم دس لدر وفدرل) سد درل ديكمرم يرليدملضدمةلللللل
 .15 وا ,ل 

 ل.1291سدئ لدرشي لذ  ,لف م لفهي دت,لفة مل وا ,ل  -64
موريددرلحبيدد ,لدرشددبوبللدر مددالدر  ددمممل سد ددرلحورددرلرجم يددرلس ددورر,لللل -65

 .83ل, 2011درمج رلدر ةايرلر   لد   موع,لدر   لدرسوام,ل بو ةل
يددمز لاددمخة  ,لفيهددمللسأ لدرمددو لد   مددومملمبدد لامس  ددمللحدد ل ل -66

,لل2013,للددددديف,خة ف,24-23در  قدددددملدر ةادددددم,ل ضدددددويوت,لدر ددددد  دن,
 143. 

أحم لزد  ,للآخةلن,لسأ لدرمو لد   مومملرد ىلدرشدةدئ لدرمهبيدرلفدنللللل -67
در بقددرلدرم دد م,لف بممددوتلفةكددزلدرب ددمثللدر سد ددوتلد   موميددر,لك يددرلل

 .9-8ل,ل 2006دآل دب,ل وف رلدرقو ةي,ل
,لدرمم دممرلدر ةايدرلر مج مدمللللأفونملقب  ال)درم ةسللدربوحد لدرةئيسدم(لل -68

 ل.92ل,ل 2008درم نم,لدرهيئرلدرمصة رلدر وفرلر ك وب,لدرقو ةي,ل
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ُفيسددةيلف مددم لدركيوسنددر,ل لسلدرجم يددوتلدأل  يددرليددملابددوةلسأ لدرمددو لللل -69
د   موممليمل لررلي س ينل سد رلت بيقيرلدت و لرجونلدر مالدرزسدممليدملل

يددرلدر جددوسي,لدرجوف ددرلللل(,لس ددوررلفو سدد ية,لك ل2014-2001ق ددوعل ددزيل)ل
 www.library.iugaza.edu.ps,من:19ل,ل 2015دإل  فير,ل زي,ل

/thesis \ /117390 pdf 
حسددنل دد فر,لدرجم يددوتلدأل  يددرلل لسلسأ لدرمددو لد   مددومم,لفج ددرللل -70

 .85ل,ل 2009,ل مريم,ل35در  مقةدطير,لدرسبرلدر و  ر,لدر   ل
 .83,ل فة مل وا موريرلحبي ,ل -71
مبدددد لدر ميدددد ,ل لسلدرمج مددددملدرمدددد نمليددددملتكددددم نلسأ لدرمددددو للدنجددددم -72

د   مددوممل سد ددرلحورددرلر جم يددوتلدأل  يددرليددملفصددة,لدرمةكددزلدرمصددة للللل
 .20ل,ل 2009ر  قمقلد ق صو  رللد   مومير,لدرقو ةي,ل

مب لدربو طلف م لمب لدرم  دم,لدرب د لد   مدومملف ولردرلن دملسؤ درللللللل -73
ل,ل1995,ل2درجوف يددر,لدإل ددكب س ر,ل لنق  ددرلرمبهجددىللأا ددو  ,ل دسلدرم ةيددر

 .372 ل
ط  تل اةد ي لر يم,لم  لد  موعلدر بمي ,ل دسل ة  لر  بومدرللدربشدةللل -74

 .210ل,ل 2007لدر مز م,لدرقو ةي,
ف م ل و ةلدرخمد ر,لفص يعلخ فلمب لدرجمد ,لدرجمومرلدرببس رلكأ ديل -75

 و دةللر ب  لد   مومملا  لفيد دنمليدملم د لد  مدوعلدرسدكون,ليدم:لف مد لللللللل
درخمد رل)ت ة ة(,لدر  مللد   موميرللدر بميدرلدربشدة رلدرقضدو وللدرمسد قبا,للللل

 وف درلطب دو,لللل–ك يدرلدآل دبللل–أممو لدرب ليلدرسبم رلدر ور رلرقس لد   موعل
 .307ل,ل 2007فوس ,ل18-19

 .211 وا ,ل لط  تل اةد ي لر يم,لم  لد  موعلدر بمي ,لفة م -76
ل.246,ل فة مل وا مب لدرس لل اةد ي لأاملاكةلدرمخزلل,ل -77
أفيبددرلف مدد للمبدد لد لمددوفة,ليوم يددرلاةنددوفجلتدد خالفبكددةليددملتبميددرلللللللللل -78

درمهدوسدتلفدولقبدالدألكو  ميددرلرد ىلدألطيدو لذل لدإلموقددرلدرسدم يرليدملريبيددو,للللللللل
 .87, ل2014س وررلفو س يةلك يرلدر ةاير,ل وف رلمينل مس,

 .308-307 فة مل وا ,لدرزس قوت,لل اةد ي لمب لد ليةج -79
 ددهي يلدربددوز,لدرمبممددوتلدأل  يددرلدر ةايددرلم ددعلفشددوسالدرقددةنلدر ددو  لللل -80

لدر شة نلف   دتلدرمدقمللآيوقلدرمس قبا,لرجبرلدرم وا رلرمدبتمةلدر بميمدوتللل
 .105ل,ل 1997دأل  يرلدر ةاير,لدرقو ةي,

رلأفدددونملقبددد  ا,لت دددم ةلفب سدددوتلدرمج مدددملدرمددد نم,لدرشدددبكرلدر ةايدددلللللل -81
 .18,ل 2004ر مبمموتلدأل  ير,لدرقو ةي,
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 دددكيبرلادددنلمدددوفةلفكمندددوتلدرمدددمسلثلدر قدددويملدر يبدددم,للزدسيلدر قويدددرللللل -82
 .77ل,ل 2013لدرمج مملدرم نم,لطةدا س,

نجددمىلدريمد )فشددةيوىللف ددةسدى(,لدرجم يددوتلدأل  يددرلدر وف ددرليددملفجددو لللل -83
ر ب ددمثلدرمددةأيل سد ددرلفسدد يرلرم ددويم ملدرييددملللدرمبيددو,لدرمةكددزلدرقددمفملللل

 .30ل,ل 2004د   موميرللدرجبوئير,لدرقو ةي,ل
أفدددونملقبددد  ال)ت ة دددة(,للآخدددةلن,لد  دددهوللد ق صدددو  للد   مدددوممل -84

ر مبمموتلدأل  يدرليدملدرد ل لدر ةايدرل سد دوتلحوردرلدألس ن.لرببدون.لفصدة.للللللللل
 .249ل,ل 1999تمنس,لدرشبكرلدر ةايرلر مبمموتلدأل  ير,لدرقو ةي,ل

مضددوةللدرهيئددرلدر أ يسدديرلرصدديو رلفشددةلعلللفقوا ددرل خصدديرلفددملأحدد لألل -85
 ل.ل2017-2-9در   مسلدر يبم,لامقةل م يرلطبةقلدأل  يرلر  مح ,لا وس  ل

 .331 اةد ي لمب لد ليةجلدرزس قوت,لفة مل وا ,ل  -86
سلحددملفددةلحلأحمدد لمبدد دت,ل لسلدأل ددةيليددملدرمشددوسكرليددملدربددةدفجللللل -87

لل2009م  ددددد ي,در أ ي يدددددرلدرمق فدددددرلر م دددددوقينليدددددملدإلفدددددوسدتلدر ةايدددددرلدرل
         www.research_re dr-banderalotaibi.com,من:3 

 دددهي يلدربدددوز,ل لسلدرمبممدددوتلدأل  يدددرلدر ةايدددرليدددملتبميدددرلدرمج م دددوتلل -88
درم  ير,لأية قيرلمةاير,لفةكزلدرب مثلدر ةايرللدألية قير,لدرقدو ةي,لدرمج د للل

 .59ل,ل 2000(,لأك ماة3سق ل)
-69فب سوتلدرمج مملدرمد نم,لفة دمل دوا ,ل للللأفونملقب  ا,لت م ة -89

70. 
أفونملقب  ا,لدر مالدأل  مللدر غيةلد   مومملفبممدوتلدرمدةأيللدرد يوعلللل -90

لدرددةأ للدر بميددرليدددملفصددة,لفةكددزلدر سد دددوتلدرسيو دديرللد  ددد ةدتيجير,لللللل
 .144ل–ل143ل,ل 1998دأل ةدل,لدرقو ةي,ل

و  لد نخةد لليدمللف م لمب لدر ييظلدرشي ,ل لسلدرم غيةلدر دخ مليملتي -91
ل.62-61ل,ل 2016,لليفل166دألزفرلدر يبير,ل بلنلمةاير,لدر   ل
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