هذرسة الٌردية الخاصة – أتٌ ظثي

السادة اولٍاء االهىس الكشام الزٌن ٌعنٍهن االهش.
ٌسشنً انا اخصائٍت االحتٍاجاث الخاصت بوذسست الىسدٌت التىجه الٍكن عبش سسائل اخباسٌت
شهشٌت لنتعشف سىٌ ًا على بعض الوصطلحاث التً لذ تثٍشاهتوام و للك بعض اولٍاء االهىس
هثل (االحتٍاجاث الخاصت هن صعىباث تعلن أوتأخش دساسً أو اضطشاباث سلىكٍت اوتفىق
عملً وابذاع...................الخ)

روي االحتٍاجاث الخاصت
اَطاللب يٍ سؤٚخ يذسعخ انٕسدٚخ االَغبَٛخ فمذ أنذ يذٚشح انًذسعخ ٔانكبدس انزعه ًٙٛيٍ يعهًبد ٔاخصبئٛبد اْزًبيًب ثبنغًب
ثزٔ٘ االحزٛبجبد انخبصخ ،يٍ حٛش انشعبٚخ ٔانذيج.

دوس الوذسست فً تعلٍن وتعلن روي االحتٍاجاث :




فٓى قذسج كمّ طانة ػهٗ انفٓى ٔانذساسح.
اجتًاع انًؼهى كمّ يذّج يغ رٔ٘ انطانة نًؼشفح آسائًٓا حٕل يا ُٚثغ ٙػهٗ انطانة تؼهًّّ ٔيا ٚشغثٌٕ تّ ٔيؼشفح يذٖ تقذّو
انطفم ٔإيكاَاتّ ٔاخثاس األْم تانخظائض انفشدٚح نكمّ طانة.
تقٛٛى انطانة كمّ فتشج ٔتحذٚذ يذٖ انتقذّو انز٘ ٔطم إنٔ ،ّٛتحفٛزِ ػهٗ رنكٔ ،تحذٚذ األْذاف انتٚ ٙجة انٕطٕل إنٓٛا.









اختٛاس انطشق انًُاسثح ف ٙانتؼهٛى ٔتٕفٛش جٕ يُاسة نزنكٔ ،ػهٗ انًؼهى أٌ ٚختاس جذٔل َشاطاخ يالئى نألْذاف ٔطشق
انتذسٚة انت ٙتىّ اختٛاسْا كاستخذاو انظٕس ف ٙانتؼهٛى ٔ انًُارج انحٛح ًَٔارج فشدٚح.
إدخال أدٔاخ انتكُٕنٕجٛا انحذٚثح ف ٙانتؼهٛى ٔيساػذج انطانة ػهٗ يؼشفح كٛفّٛح استخذايٓا.
تٕفٛش انفشص انكافٛح نهطانة نهتفاػم يغ األشخاص األخشٔ ٍٚطشٚقح انتؼايم يؼٓىٔ ،تٕفٛش انتذسٚة انهغٕ٘ نّ تشكم سهٛى.
تؼهٛى انطانة انًٓاساخ انحشكّٛح تانتهق ٍٛانثظشّ٘ ٔانجسذّ٘ ػُذ ٔجٕد إػاقح نفظٛحٔ ،تزنك ٚستطٛغ انتؼثٛش ػًا ف ٙداخهّ ٔفٓى
األشخاص نًا ٚشٚذِ.
ػُذيا ٚؼاَ ٙانطانة يٍ إػاقح تظشٚح ٚتى تذسٚثّ ػهٗ كٛفٛح استخذاو ٔ ،تًُٛح قذساتّ انثظشٚح انذاخهٛح ٔانحسّّٛح ٔتذستّ ػهٗ
انًٓاساخ انحٛاتّٛح انٕٛيّٛح ٔكٛفّٛح ػًهٓا تسٕٓنح.
تحفٛز انطالب ٔيُح جٕ يشٚح نهتؼهٛى ٔإخشاجٓى ف ٙسحهح تقّٕ٘ انشاتط ت ٍٛانطالبٔ ،تحثّة انطفم تانتؼهّى ٔانتؼزٚز االٚجاتّٙ
نهطهثح تانؼذٚذ يٍ األسانٛة.
ػذو استخذاو أسهٕب انضشب يغ انطانةٔ ،االكتفاء تتٕج ّٓٛػُذيا ٚخطئٔ ،إرا تكشّس انخطأ ػهٗ انًؼهى إخثاس األْم تتظشف
انطفم ٔأخز االجشاءاخ انظحٛحح ٔانُقاش نحمّ انًشكهح يٍ أجم تُاء شخظٛح انطانة.

مب انممصىد بزوي االحتيبجبث انخبصت؟
ُٚمغى رٔٔ االحزٛبجبد انخبصخ ئنٗ لغً ،ٍٛأحذًْب :فئخ انًْٕٕثٔ ٍٛانًزفٕل ٍٛدساعًٛبٔ ،انضبَٛخ فئخ رٔ٘ اإلعبلخ.

فئت انمىهىبيه

ْ.ى انطهجخ انزٚ ٍٚحممٌٕ رحصٛالً عهًًٛب يزمذيًب ،أٔ ٚظٓشٌٔ لذسح ثبسصح ٔيزًٛضح ف ٙيجبل أٔ أكضش يٍ يجبالد انزكبء ،أٔ انزفكٛش اإلثذاع،ٙ
أًٔٚزهكٌٕ يْٕجخ أٔ يجًٕعخ يٕاْت رًٛضْى عٍ ألشآَى ثبنمذسح عهٗ االثزكبس أٔ ٚجذعٌٕ ف ٙيجبالد يعُٛخ  -انخطبثخ ،انشعى...انشعش-
انزأنٛف انمصص.ٙ

فئت روي اإلعبلت
انًعبق ْٕ كم يٍ نذ ّٚلصٕس رُْ ٙأٔ جغذ٘ أٔ حغ ٙأٔ ئدساك ٙأٔ عهٕكًُٚ ٙعّ يٍ انزٕافك يع ثٛئزّ ٔيًبسعخ حٛبرّ،
ٔأَشطزّ انٕٛيٛخ ثصٕسح طجٛعٛخ ؛ فٛكٌٕ ثحبجخ ئنٗ رمذٚى خذيبد ٔسعبٚخ خبصخٔ .لذ رى رصُٛف ْإالء كًب ٚه:ٙ

 -1انزٚ ٍٚعبٌَٕ يٍ صعٕثبد انزعهى ْٙٔ ،اظطشاثبد فٔ ٙاحذح أٔ أكضش يٍ انعًهٛبد األعبعٛخ انز ٙرزعًُٓب انًٓبساد
األ عبعٛخ نهغخ انمشاءح ٔانكزبثخ ٔاالعزًب ٔانزحذس؛؛ يًب ٚإصش عهٗ لذسح انطبنت ف ٙانزعهى كألشاَّ ،عهٗ أناب ركٌٕ ْزِ
انصعٕثبد َبجًخ عٍ ئعبلخ عًعٛخ أٔ ثصشٚخ أٔ عمهٛخ.
 -2اإلعبلبد انجغًٛخ ٔانصحٛخ ْٙٔ :انًشكالد انصحٛخ انحبدح أٔ انًضيُخ ٔانًإدٚخ ئنٗ ظعف انمذسح عهٗ انزعهى يٍ يضم:
انغكش٘ ،انصش  ،عشطبٌ انذو ،انفشم انكهٕ٘.....
 -3اإلعبلخ انجصشٚخ.
 -4اإلعبلخ انغًعٛخ.
 -5اظطشاة انهغخ ٔانكالو اظطشاة انزٕاصم؛ ْٕٔ :االظطشاة انصٕر ٙانز٘ ٚإصش عهٗ انطاللخ انهغٕٚخ ،أٔ ٚإد٘ ئنٗ
عذو ًَٕ انهغخ انزعجٛشٚخ أٔ االعزمجبنٛخ..
 -6انزٕحذ ْٕٔ :يشض ٚإصش ف ٙلذسح انفشد عهٗ انزٕاصم أٔ انزفبعم يع غٛشِ.
 -7االظطشاثبد االَفعبنٛخ ٔانغهٕكٛخ.
 -8اإلعبلبد انزُْٛخ ْٙٔ :انز ٙرحذس لصٕسًا ف ٙانًُٕ انعمهٔ ٙانغهٕكٙ؛ يًب ًُٚع انطبنت يٍ انزعهى انعبد٘ كألشاَّ.



اراً فمصطهح االحتيبجبث انخبصت يجب اال يكىن سبببً ألي وىع مه انمهك او انتىتش او انخجم فهي شيئ يىنذ به
انطفم سىاء كبن صعىبه معيىت او مىهبت فهي مه عىذ اهلل انخبنك .

أسبنيب سعبيت انمتفىليه وانمىهىبيه
هىبن عذة طشق نشعبيت انمىهىبيه:
األول ٚ :مٕو انًزفٕلٌٕ ٔانًْٕٕثٌٕ ثزُفٛز يشبسٚع رزعًٍ انًحزٕٚبد انذساعٛخ انًمشسح ،كًب ٚمٕيٌٕ ثاعذاد انجحٕس
ٔانذساعبد أٔ انًشبسكخ فٗ انحهمبد انُمبشٖٛخ ٔانُذٔادٔ ،انجشايج اإلراعٛخ ......
انثبوي :رٕظف غشف انًصبدس ٔانًخزجشاد انهغٕٚخ ٔانعهًٛخ؛ نٛغزضٚذ انطالة انًزفٕلٌٕ يٍ ثعط انذسٔط اإلصشائٛخ ،صى
ٚعٕدٌٔ نمبعخ انذسط االعزٛبدٚخ؛ نٛغزكًهٕا ٕٚيٓى انذساع ٙيع ألشآَى.
سعبيت انفصىل انمفشدة :فْ ٙزِ انفصٕل ٚزى انزعبيم يع انًُبْج انذساعٛخ ثًشَٔخ ؛ يشاعبح نهفشٔق انفشدٚخ ث ٍٛانطالة ،
ٔٚزى رعهًٓٛى ثطشٚمخ انزعهٛى انفشد٘ .
وظبو انمجىعبث انمتجبوست ٚ :زى فْ ٙزِ انًجًٕعبد رجًٛع انًزفٕل ٍٛف ٙفصٕل خبصخ ؛ نزمذٚى خذيبد رعهًٛٛخ ئصشائٛخ
رزُبعت يع لذسارٓى انعمهٛخ ٔيهكبرٓى .

اإلثشاء انمذسسي :ال ٚزى فٗ ْزا األعهٕة ركضٛف انًٕاد انذساعٛخ انزٗ ٚذسعٓب انطبنت ،ثم ًٚكٍ انزعٕٚم عهٗ انذساعبد
انًغزمهخ نكم يزفٕق؛ ُْٔب رٕظف انشحالد ٔانضٚبساد ٔانزمُٛبد انحذٚضخٔ ،أعبنٛت انزعهٛى نشعبٚخ انًزفٕل. ٍٛ
ًٔٚكٍ اٌ َٕظف يٓبساد انزفكٛش انعهٛب كبنزحهٛم ٔانزشكٛت ٔانزمٕٚىٔ ،رٕظٛف عًم انًجًٕعبدٔ ،انزذسٚظ ثطشٚمخ اعزضبسح
يٓبساد انزفكٛش؛ ٔرنك نشعبٚخ ْإالء انًزفٕل.ٍٛ

..

ً الى اللقاء في رسالة اخثارية ثانية في اًاخز الشيز القادم لتٌضيح كيفية التعزف على هن لذيو
صعٌتات تعلن ًاالسالية الوناسثة ًدًر الٌالذين لوٌاجية ىذه الصعٌتات .
ًتونياتنا لجويع طالب الٌردية توزيذ هن التقذم ًاالتذاع ًاالتتكار.

