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ـّىباث الخّلم مً بحن الفئاث الخاـت التي حّاوي اِاكاث ٌّخبر ألاوفاٌ           روي 

 اإلاهاساث حّلُمُت التي جخىلب جشبُت خاـت، هما أنهم ٌّاهىن مً  الىشاب في 

-الحشهُت، و اظخمشاس الىفل في مذسظخه الابخذائُت ًخىلب اهدعاب مهاساث هفغ

ذما، بِىما ِذم حشهُت أهثر حّلُذا إلاىاحهت مخىلباث معخىٍاث الخّلم ألاهثر جل

 اهدعاب هزه اإلاهاساث ًؤدي إلى اهخفاك معخىي الخحفُل في ِملُت الخّلم.

  ً ّاهىن م ً، َو جىاحه هزه الفئت اًما ـّىبت في جىىٍش ِالكاث شخفُت مْ آلاخٍش

اض ي ًىمي ِالكتهم الاحخماُِت و ًلىي  لّف الاهذماج الاحخماعي، واليؽاه الٍش

يهم الزاحي و ًىظْ خبراتهم في ُت  ِو الت ِلى الحُاة الجماِ الخىاـل و حّىدهم الٍش

و بذون الشٍالت ًٍل الىفل مخمشهضا حىٌ هفعه و ميسحبا مً الحُاة  العهلت.

ُت  الاحخماُِت..  و جأحي هزه الىسكت همعاهمت مىا للىؽف ًِ دوس الشٍالت في جىم

ً فيها الجى   اهب الخالُت:اإلاهاساث الاحخماُِت لذي ألاوفاٌ روي ـّىباث الخّلم. مبرصٍ

 أهم خفائق اإلاهاساث الحشهُت و الاحخماُِت لذي ألاوفاٌ روي ـّىباث الخّلم. -1

الت في جىمُت اإلاهاساث الاحخماُِت لذي هؤالء ألاوفاٌ. -2  دوس الٍش

ً الاوفاٌ . -3 الت في حُاة هاجه الفئت م  جلذًم أهم الاكتراحاث لخفُّل دوس الٍش

 .اإلاهاساث الاحخماُِت ؛تربُت البذهُتال ؛لم:  ـّىباث الخّالكلمات املفحاحية
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  :مقذمة 

خبرر الىمررى الحشورري أظراط للررخّلم و خاـررت فرري مشحلرت الىفىلررت اإلابىررشة بىحرره ٌّ

ررت الالحلرررت بىحرره ِرررام، و الخىررىس الحشوررري لرره جرررأزحر هبحررر ِلرررى  خرراؿ و فرري اإلاشاحرررل الّمٍش

الىىاحي الىفعُت و الّللُت و الاحخماُِت ظىاء لألشخاؿ الّادًحن أو الزًً ٌّاهىن مرً 

ي ـّىباث الخّلم مرً برحن فئراث روي الاحخُاحراث إِاكاث مخخلفت، و ٌّخبر ألاوفاٌ رو 

الخاـرررت و ًرررخم الاظررررخذالٌ ِلررريهم بخررررأخش مامىِرررت  مرررً اإلاٍرررراهش العرررلىهُت، الّفرررر ُت 

Children with learning disabilities are among the special groups that 
suffer from learning disabilities that require special education, They 
also suffer from a disorder in motor skills, and the continuation of the 

child in primary school requires the acquisition of more complex 
psychomotor skills to meet the requirements of more advanced 

learning levels, While not acquiring these skills leads to a low level 
of achievement in the learning process. 
This group also has difficulty developing personal relationships with 

others 
They suffer from poor social integration, and sport activity develops 

their social relationship, strengthens their self-awareness, broadens 
their experiences in communication, and sports accustom them to an 
easy group life 

Without sport, the child remains centered around himself and 
withdraws from social life .. This paper comes as our contribution to 

reveal the role of sport in developing social skills in children with 
learning difficulties. Emphasizing the following aspects. 
- The most important characteristics of motor and social skills for 

children with learning disabilities. 
- The role of sport in developing the social skills of these children 

- Presenting the most important suggestions to activate the role of 
sport in the life of this group of children. 

Key words: learning disabilities; physical education; social skils. 
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اللغىٍت ألاوادًمُت و الحشهُت ،هزه ألاخحرة التري ًرشي الىرحرر مرً الّلمراء أن هرزه اإلاؽريلت 

و   و ؤلادسان الحشوري حّخبر هبحرة ِىذ هزه الفئت حُث ٌّراهىن مرً مؽرىالث فري الخىاظرم

الخّرررشل ِلررررى الاجااهرررراث الكررررحُحت و مؽرررراول فررري جأدًررررت ألاوؽررررىت الحشهُررررت الىبحرررررة و 

ألاوؽرىت الحشهُرت الذكُلرت، همررا ًرشي الّرالم هُفرراسث أن ألاداء فري اإلااراالث ألاوادًمُررت و 

اإلاّشفُرت ٌّخمرذ ِلررى الخبرراث الحشهُررت الىانحرت، وأن الحشهرت أظرراط الرخّلم  ن هىرران 

برررحن الىمرررى الّللرررري و الجاهرررب الجعرررمي لرررزا فررررئن و حرررىد برررشام  لخىمُرررت اإلاهرررراساث  ِالكرررت

و اإلاخىاصهت للىفل  الحشهُت لزوي ـّىباث الخّلم هى بّذ ِام مً أبّاد الخىمُت الؽاملت

 ن جىرىٍش اللررذساث الحشهُرت ًررؤزش إًاابُرا فرري جىمُرت ألابّرراد ألاخرشي ظررىاء واهرذ هفعررُت، 

 (158، 2008، ِللُت أو احخماُِت. )العُذ

الرُت معرؤولُت حّلرُم ألاوفراٌ الرزًً  لزا ًلْ ِلى ِاجم اإلاّلمحن في التربُرت الٍش

لذيهم مؽاول حشهُت مرل ألاوفاٌ روي ـّىباث الخّلم مً خالٌ البررام  الهادفرت  ن 

و  هؤالء ألاوفاٌ ًحخاحىن إلى التربُت البذهُت هّالج و جأهُل للمؽىالث التي ٌّاهىن منهرا

شون بررأنهم  حررر محبررىبحن مررً وررشل مررً بُنهررا  ً  نهررم ٌؽرّر ىبت الاهررذماج مرْر آلاخررٍش ـرّر

ررراء  ررري بىر رررا ًيىهرررىن ميسررررحبحن و لجررررىلحن و التربُررررت البذهُرررت حعرررراهم فر سفررراكهم، و هرحرررررا مر

شخفُت الىفل و جىمي سوح اإلاعؤولُت و الخمامً و الاهمباه و جمىىه مً إزباث راجه 

الت محببت إلُه في محُىه الاحخماعي و الرلافي و اإلاذسس ي و  ً خالٌ مماسظت الىفل لٍش م

اضررر ي مّررحن جىمرررى لذًررره الىاحُررت الاحخماُِرررت ففررري ألالّرراب الجماُِرررت ًرررخّلم  أو وؽرراه ٍس

و  الىفل الىٍام و ًؤمً بشوح الجماِت و ًذسن كُمت الّمل الجمراعي و اإلافرةحت الّامرت

 ًخّلم أن ًحُا داخل إواس احخماعي ظلُم.

 :
ً
 :  جعشيف صعوبات الحعلمأوال

الرزًً ًخفرفىن  -ألاوفراٌ الخاـرت -مفىةح ـّىباث الخّلم ٌؽرحر إلرى ألافرشاد 

بلذسة ِللُت مخىظىت أو فىق اإلاخىظىت، إال أن جحفُلهم الذساس ي الفّلي ًخخلرف ِرً 

اإلاخىكْ منهم، بىاء ِلى جلً اللذسة الّللُت. ِالوة ِلى أنهم ٌّراهىن كفرىسا فري واحرذة أو 

لىمائُررررت )الاهدبررراه أو الرررزاهشة أو ؤلادسان(، و حّرررشل حُيئررررز أهثرررر مرررً الّملُررراث الّللُرررت ا

بفّىباث الخّلم الىمائُت، أو ٌّاهىن ـّىبت في اللشاءة أو الىخابت أو التهجي أو الحعاب، 
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اكرررت  ىباث الرررخّلم ألاوادًمُرررت. هرررزا مررْر اظررردبّاد وافرررت حررراالث ؤلِا و حّرررشل حُيئرررز بفررّر

)ظرلُمان،  لىشاباث الىفعُت الؽذًذة.الجعمُت الخخلف الّللي و الحشمان البُئي و الا 

2004 ،85-138) 

ىباث الرررخّلم ِلرررى ًرررذ ـرررمىئُل هحررررن         ( الرررزي 1963) Kirkو جحرررذد مفرررىةح ـررّر

هم الرىشاباث فري همررى اظرخخذم هرزا اإلافررىةح لىـرف مامىِرت مررً ألاوفراٌ جٍهرش لررذي

حخمررراعي. و ال و الىررالم و اللررشاءة، و أًمررا فرري مهرراساث الخىاـررل الالصمررت للخفاِررل الا اللغررت 

رررا  ر رررراث الحعررررُت والفررررم و اإلاىفررررىفحن، همر اكر جخمررررمً هررررزه اإلاامىِررررت ألاوفرررراٌ روي ؤلِا

 (28، 2009ٌعدبّذ مً هزه اإلاامىِت روي الخخلف الّللي. ) البىاًىت، 

                            :                                                                  املهاسات الحشكية لزوي صعوبات الحعلمثانيا:

و الشمي ا في اإلاهاساث مرل اللفض و الجشي ال جٍهش هزه الفئت مً ألاوفاٌ دكت و إجلاه         

ً الزساِحن و ألاسحل ألاًرذي و  و هزه اإلاهاساث جخىلب اظخخذام ِمالث هبحرة ِىذ جحٍش

ىلبت روي ـّىباث ( أن الّذًذ مً ال2001ألاكذام. و في هفغ الاجااه ًزهش الشوظان )

الررخّلم ًٍهررشون الررىشابا فرري الخررىاصن الحشوررري أو اإلاررر ي و فرري اإلاهرراساث الحشهُررت الذكُلرررت 

 خاـت.

ً مؽىالث مخخلفت في هزا الجاهب منها: بىيء في حّلم مهاساث هما حّاوي هزه الفئت     م

ررررام، و ا ر ررراٌو الىّر ر ر ررراساث جىر ر ر رررررغ، و مهر ررررذاء اإلاالبر ررررحاباتها اسجر ر رررررغ و  ر ررررخخذام أصساس اإلاالبر ر  و ظر

رراؿ و الخلررىًٍ ، و جبررذو هرررزه اإلاؽررىالث أًمررا ِىررذ لّررب ألّررراب   اظررخخذام أكررالم الـش

( أن 2001البىراء، و إهمراٌ مؽرشوِاث الشظررم، و اظرخخذام اإلالرق و ًمرُف الشوظرران )

لرت اإلاألىفرت  ىبت فري اللربن ِلرى ألاؼرُاء بالىٍش الىلبت روي ـّىباث الرخّلم ًارذون ـّر

ش أن الىمرى الحشوري ًخىرىس مرً الحشوراث الّؽرىائُت ِىرذ ألاوفراٌ الّرادًحن. و حرذًش بالرزه

إلررى الحشوررراث الهادفرررت و اإلاىحهررت، و مرررً الّرررام إلررى الخررراؿ، و مرررً ؤلاظررشال فررري الىاكرررت 

 (23، 2001الجعمُت الحشهُت إلى الاكخفاد و الخىفحر في الجهذ.)الشوظان،

و خاـت جلرً  و اللىشاب ؤلادسان الحغ الحشوي جأزحر هبحر ِلى اإلاهاساث الىمائُت للىفل

اإلاخّللرت برالضحف و اإلارر ي و الىكررىل، و مهراساث الّىاًرت بالرزاث، إر كررذ جرؤدي إلرى وحررىد 

فررىاسق بررحن ألاوفرراٌ، و كررذ جاعررذ ألاظررشة هرررزه الفررشوق مررً خررالٌ أظررالُب خاوئررت مررْر 
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ً، و كذ ًفؽل ألاوفاٌ في  هؤالء ألاوفاٌ الزًً ال ًٍهشون ظلىوا وبُُّا هأكشانهم آلاخٍش

هاث، الُمحن الِعاس الؽماٌ، الجىىب، ألامام، الخلف، و جٍهش الفّىباث مّشفت الاجاا

ض  الحغ حشهُت في اإلاهاساث التي جخىلب دكت والىخابت و الشظم و الفىىن الجمُلت ورالخىٍش

ىبت فرري الخررريصس البفررشي الحشورري و  ررري إحررذي خفررائق ألاوفررراٌ روي  و الحُاهررت و الفرّر

 (154، 2008ـّىباث الخّلم. ) كحىان،

إن أي الرىشاب حشوري لره جرأزحر ِلرى اليؽراواث الحشهُرت ألاخرشي و مرً لرمنها      

ررررزا  ررررىن هر ررررذ ًير رررراث، و كر ررررشول و اليلمر ررررخا و هخابررررت الحر رررا و وسر ر ررررب جدبّر ررري جخىلر ر الىخابررررت التر

الالىشاب هدُات لخلل في اإلاخ و كذ جيرىن الحشوراث اسحّاؼرُه جرؤزش فري الىخابرت. كرذ أؼراس 

ً ـّىبت في اإلاخشحاث الحشهُت هحرن و والفاهذ أن العجض في المبي الح شوي كذ ًيخ  ِ

ِىذ محاولت إسظاٌ ؤلاؼاساث اإلاىاظبت لةجعم و الزساُ و الُذ، و ألاـابْ لللُام بالحشهت 

ت للىخابت.  و كذ ًخم حّىُل المبي الحشوي لخللُل و خفن اإلاذخالث الحعُت  المشوٍس

ررم اللمرغ  ىبت فرري و الحشهررت، إن هلررق ؤلاحعراط فرري ألاـرابْ كررذ ًررؤ  ِرً وٍش دي إلرى ـرّر

ىباث خاـرت فرري  حّلرم معرً  و اظررخخذام أدواث الحشهرت. و الىفرل الررزي ٌّراوي مرً ـرّر

ررراإلاحن  رررالي ٌّررررِؾ فرررري ِر الررررخّلم ال ًحلررررم الخىررررابم ؤلادساورررري الحشورررري بؽرررريل مالئررررم، و بالخر

مىففلحن ِالم ؤلادسان، و ِالم الحشهت، فهى ال ًررم باإلاّلىمراث التري ًحفرل ِليهرا، و ال 

ّلىماث ـفت الرباث لذًه، فهرى ًحراٌو دائمرا أن ًلمرغ ألاؼرُاء لُخّرشل جىدعب هزه اإلا

ِليها و ًخأهذ مما ًشاه، و هى ال ٌعخىُْ جىىٍش الؽيل و الرىصن  ) ِبرذ الهرادي و وخرشون، 

2010 ،197) 

إن ِذم كذسة الىفل في الحفىٌ ِلى ؤلاحعاط بالحشهت ًذٌ ِلرى أن ؤلادسان  

ررم الجهرراص الحرغ حشورري لذًرره ًرضوده بررئدسان خرراو ئ، و هرزه ؤلاحعاظرراث كادمررت ِرً وٍش

الّفبي اإلاشهضي، و إرا حّلم الىفرل الحشهرت بؽريل خراوئ فرئن الحرغ  ًفربر هرى آلاخرش 

 خاوئ.

ررررت   ررري التربُررررت الخاـررررت ِلررررى الحاحررررت للخّلررررُم البررررذوي )التربُر ررراملىن فر و ًشهررررض الّر

ُفي البذهُت( لجمُْ ألاوفاٌ روي الحاحاث الخاـت و إلى حاحتهم أحُاها إلى  الّالج الٌى

 و التربُت البذهُت الخأهُلُت و الخذماث اإلاخّللت بها.
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رت حران بُاحُرره ٌؽريل ألاظراط للخىرىس اإلاّشفرري    فرالىمى الحرغ حشوري اإلابىررش، جبّرا لىٍٍش

ىباث  راث الشائرذة ألاولرى فري ـّر رت الالحلرت، و باإلاررل سهرضث الىٍٍش اإلاّلذ في اإلاشاحرل الّمٍش

 (30، 2002)الخىلي؛ ساجب،  ي و حّلم ؤلادسان الحشوي.الحشو-الخّلم ِلى الخّلم الحس ي

( أن ؤلاحعاط الحشوي ًيىن بذون أي مّنى أو lerner, 2000و جزهش لحرهش  )       

مرذلىٌ إرا لرم ٌّلبره ؤلادسان، فلرى أن مىكفىرا مرً الّرالم الخراس ي اكخفرش ِلرى الحرغ و 

ىس الخرررام، فرررئن هفرررِبىا مرررً هرررزا الّرررالم لرررً ًيرررىن ظرررىي مامى  ِرررت مىٍمرررت مرررً الؽرّر

ت، ظرررمُّت، حلذًرررت و  حرهررا، و الىاكررْر أن ؤلاوعررران ًيررراد أن ٌعرررخحُل   إحعاظرراث بفرررٍش

ِلُره أن ًحرغ إحعاظرا خالفرا، إهره ال ًلبرث أن ًمرُف إلُره ؼرِئا مرً ِىرذه ًاّرل لرره 

ررل ؤلاحعاظرراث  مّىرا خاـررا هررى مررا ًىلرم ِلُرره اظررم ؤلادسان، الررزي ًخمرمً ِملُررت جأٍو

ال ًضودها بمّلىماث ِما   (.Learner, 2000)ًىحذ في ِاإلاىا الخاس ي مً أؼُاء.جأٍو

هما ٌّاوي ألاوفاٌ روو ـّىباث الخّلم مً الىشاب الخىاظم الحشوي و الرزي  

ٌّخبر مً الالىشاباث الىمائُت ِلى الش م مً أهه لم ًشد فري الرذلُل الدصخُير ي الرالرث 

« DSL -III »  الخالُرت لهرزا الرذلُل، و ، و إن وران كرذ وسد بّرذ رلرً فري ألادلرت الدصخُفرُت

مً اإلاالمر الشئِعُت لهزا الالىشاب  ُاب أي خلل واضح ًخّلرم بالىاحُرت الّفر ُت أو 

 الخخلف الّللي.

ظرىت مرً  11إلرى  5مً ألاوفراٌ فري العرً الرزي ًترراوح مرً  %6و ٌّاوي حىالي  

ً الّىامل الخ ً الّلماء إلى الّذًذ م يىٍيُت الىشاب الخىاظم الحشوي و ًشحّه الّذًذ م

 التي جخّلم بفترة الحمل أزىاء الىالدة و بّذ الىالدة بفتراث كفحرة.

الررت ِرررذم جىاصهرره، ًحررغ بال جرررل و ًخررال مرررً   هالحرَر خاـررت فررري  حفررت الٍش

ً برره فري حفررت الشاحرت ًخررال مرً ألالّرراب الّىُفرت، ال ٌؽرراسن هرحررا فرري  اـرىذام آلاخرٍش

ـررذكاء الرزًً ٌؽرراسوىهه بّررن ألالّراب الترري جخىلرب الحُىٍررت و اليؽراه و ًبحررث ِرً ألا 

اث(  ألالّاب الهادئت، ) دسدؼت، أو اللّب بالىٍش

ف     و مرً اإلاالمررر ؤلاولُيُىُرت للىفررل اإلافراب بالررىشاب الخىاظرم الحشورري لرّر

ألاداء فرري الاخخبرراساث الترري جخىلرررب مىرره جىاظررم حشورري ، همرررا أن هررزا الىفررل ًخمحرر  بّرررذم 

 الشؼاكت 
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م با ؼرُاء و ًلْر ِلرى ألاسك هرحررا. همرا ًخرأخش ِرً و حعلي ألاؼُاء مً ًذًه هما ًفرىذ

أكشاهرره فررري الاسجلررراء الحشوررري، و باليعررربت للىفرررل ألاهبرررر ظرررىا ٌّررراوي خلرررال فررري أداء ألالّررراب 

 اإلاخخلفت مرل بىاء همارج مىّباث و لّب الىشة و مؽىالث في الىخابت و مٍاهش ظلىهُت 

ر اٌ أزىراء جفراِالتهم مْر سفلررا هم و اهفّالُرت، و كرذ جرؤدي خبررراث الفؽرل ِىرذ هرؤالء ألاوفر

الرررُت إلرررى جررررذوي كُمرررت الرررزاث و مؽررراِش اهخئابُرررت و اهررررضواء  أزىررراء اللّرررب أو ألاوؽرررىت الٍش

 احخماعي. 

اضرر ي، فررئن ِررذم كررذسة الصررخق فرري الحفررىٌ ِلررى ؤلاحعررراط   و فرري اإلاارراٌ الٍش

رررررغ ررررى أن ؤلادسان الحر ررررذٌ ِلر ررررت، ًر ررررزه -بالحشهر ر رررراوئ، و هر ررررئدسان خر ررررضوده بر ر رررره ًر رررري لذًر حشور

رررم الجهرراص الّفرربي اإلاشهرررضي، و إرا حّلررم الصررخق الحشهرررت ؤلاحعاظرر اث كادمررت ِررً وٍش

شهرررض الّررراملىن فررري التربُرررت  لررت خاوئرررت فرررئن الحرررغ كرررذ ًفررربر هرررى آلاخرررش خاوئرررا، ٍو بىٍش

الخاـررت ِلررى الحاحررت للخّلررُم البررذوي )التربُررت البذهُررت( لجمُرْر ألاوفرراٌ روي الحاحرراث 

ُ في و التربُرت البذهُرت الخأهُلُرت و الخرذماث الخاـت و إلى حاحتهم أحُاها إلى الّالج الرٌى

اإلاخّللت بها لخكحُر هزا الخىأ ففي هزه الحالت ًاب ِلى الصخق أن ًخّلم بأظلىب 

 (162، 2008حذًذ و ًخذسب ِلُه.      )العُذ، 

                                             :                                                   املهاسات الاجحماعية لزوي صعوبات الحعلم ثالثا:

( إلى أن الىلبت روي ـّىباث الخّلم لذيهم لّف Mercer, 1997حؽحر محرظش ) 

فرري اإلاهررراساث الاحخماُِرررت ملاسهررت برررأكشانهم مرررً هفررغ الّمرررش و الجررريغ ممررً لرررِغ لرررذيهم 

ف فري اإلاهرراساث الاحخماُِرت مرذ ىباث حّلرم و ٌّخبررر الخّرشل ِلرى أهررىاُ المّر خل هررام ـّر

ىباث الرررخّلم  ىباث الرررخّلم. فلررذ ًىاحرره الىلبرررت روو ـرّر للخّررشل ِلررى الىلبرررت روي ـرّر

ً و الاحخفراً بهرزه الّالكرت  حُرث مرً  مؽىالث  في جىىٍش ِالكاث شخفُت مْر آلاخرٍش

ىن إلى إدسان اإلاىاكف الاحخماُِت إدساوا ظلبُا  و  اإلاّشول أن روي ـّىباث الخّلم ًجِ 

ً كبل سفاكهم. و جدعم ِالكتهم مْ ٌؽّشون  البا أنهم  حر م حبىبحن و  حر مش ىب بهم م

ً، و الحاحت إلى  خمادًت اإلافشوت، و الخّلم باآلخٍش أولُاء أمىسهم و مّلميهم و الشفاق بااِل

زرم أنهرم هرحررا مررا ًيىهرىن لجرىلحن و ميسرحبحن فري اإلاامىِرت، و كررذ   معراِذة مخىاـرلت

رررلت جحلُررررل وظرررائل الا ىباث فررري مىاـر ررْر ًىاحهرررىن ـرررّر جفرررراٌ  اللفٍرررري و  حرررر اللفٍرررري مر
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ً كشاءة حّبحراث الىحه التي جىلل حاالث اهفّالُت مُّىت ،  ً، فٍال ًِ عجضهم ِ آلاخٍش

ىباث فري الخّبحرر ِرً اهفّراالتهم  نهرم  البرا مرا ٌعرخ ىىن  هزالً ًاذ هؤالء ألاوفاٌ ـّر

راج، و اإلاهراساث الاحخماُِرت ال ً، و ٌؽّشون بالمرُم و الاهِض ُفت حّرضص مً كبل آلاخٍش مّر

 ً خلراد لررذي هرؤالء الىلبرت  أنهررم ممرىهذون  و  حرر ملبررىلحن و  حرر حررذًٍش باظرخمشاس الِا

 . (Montgomery, 2002)باالهخمام 

رررام  ر ر ر ؽر ررررشق حَش ر رررراساث  (Gresham,2001)و ًفر ر ر رررراب اإلاهر ر ر رررري اهدعر ر ر ف فر رررّر ر ررررحن المر ر ر بر

ف فرري أداء اإلاهرراساث الاحخماُِررت. و ٌّخبررر هررزا الفررشق هامررا  هررر الاحخماُِررت  ه و بررحن المرّر

ًحذد ألاظلىب اإلاىاظب للخذخل في ِالج المّف في اإلاهاساث الاحخماُِت. همرا أن هىران 

هىِا زالرا مً المّف ٌّشل بمّف الىالكت، حُث ٌّشل الىالب هُف ًلىم بالّمل 

ً ًىلفه ألاداء بفاِلُت و هفاءة. أن المّف في  (Gresham,2001)ًمُف  حَشؽام  لى

إلى  ُاب اإلاّشفت التي جمىً  الىالب مً اهااص اإلاهمت  اهدعاب اإلاهاساث الاحخماُِت ٌّىد

الاحخماُِت في حذود ألاحىاٌ اإلارلى و هزلً فؽرل الىالرب فري جحذًرذ العرلىن الاحخمراعي 

 الزي ًخالءم مْ اإلاىكف اإلاّحن.

ٌّىد المّف في ألاداء الاحخماعي إلى فؽل الىالب في أداء اإلاهاساث الاحخماُِت 

لىوي، أو الفؽل في اظخذِا ها باإلاعخىي اإلاىلىب. و ًمىً جفعحر اإلاىحىدة في مخضوهه الع

لّف الىالكت ِلى أهه هاج  ًِ كلت حّشك الىالب لىمرارج العرلىن الاحخمراعي، و كلرت 

ض إلاا ًفذس ِىه مً ظلىهُاث.  مماسظت هزه اإلاهاساث أو كلت مّذالث الخٍّض

حخماُِرت مرً كبرل أن الخلُُم  حر الكحُر للىفاًت الا  (Lita,2003) جزهش لُتى 

اإلاىفررزًً لّملُررت الخلُررُم ًررؤدي إلرررى خلررل و عجررض فرري جىفُررز البررررام  الترري تهررذل إلررى سفررْر 

 معخىي الىفاًت الاحخماُِت للىلبت روي ـّىباث الخّلم.

امىهررررذ  أن  ُرررراب الىفرررراءة  (Coben& Zigmond, 1986)ًرررزهش وررررىبً و ٍص

ف الاحخماُِرررت لهررررؤالء الىررررالب ًاّلهررررم أهثررررر ِشلررررت لعررررىء الخىُرررر ف اإلاذسسرررر ي، و لرررّر

رررِئت، و بّرررررن  ررررت و اإلاُررررل للعررررلىهُاث العر رررادًمي، و الاهلىرررراُ ِررررً اإلاذسظر الخحفررررُل ألاور

اإلاؽاول الكحُت و الّللُت، و باإلالابل جرم سبري الىلْر الاحخمراعي لرذي هرؤالء الىرالب فري 

 مشحلت الىفىلت مْ معخىي الخحفُل ألاوادًمي، و مْ كذستهم ِلى الخىُف.
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ان   هما ٌؽحر جشوهعبا     ف فري اإلاهراساث  (Turkaspa& Bryan, 1994)و بٍش إلرى أن المّر

الاحخماُِت لذي الىلبت روي ـّىباث الخّلم كذ ٌّضي إلرى جرذوي الخحفرُل ألاورادًمي أو 

 المّف في اظخلباٌ ألالفاً أو الخّبحر. 

أن اإلاؽىالث الاحخماُِت ال جىاحه الىالب في الفف  (Hepler, 1996)و ًمُف هُبلش    

 &Russel)، بل جمخذ إلى خاسج حذود اإلااخمْر اإلاذسسر ي.   و ًرزهش سوظرُل و ظريىث فلي

Scott, 2003 )  أن مرً ألامرىس الهامررت للشفْر مررً معرخىي الىفاًرت الاحخماُِررت  ري هىُِررت

 البرام  اإلالذمت للىلبت روي ـّىباث الخّلم

 هم الضمني.و التي جدىاظب مْ كذساتهم الاحخماُِت، و اليؽاواث التي جدىاظب و ِمش  

أن المّف في اإلاهاساث الاحخماُِت لرذي الىلبرت روي  (Mercer, 1997)و جشي محرظش     

ـّىباث الخّلم ٌّىد إلى المّف في فهم الشمىص الاحخماُِت، مرل ِذم اللذسة ِلى فهم 

حّبحرراث الىحره، و إًمرراءاث ألاًرذي، و الهُئررت الّامرت، و وغمرت الفررىث و الحالرت الىفعررُت 

ىباث الرخّلم رهرش  الّامت، و  ف فري اإلاهراساث الاحخماُِرت و ـّر لخىلُر الّالكت برحن المّر

 و  ي:  اكتراحاث جىضح الّالكت 3 (Gresham, 1992)حَشؽام 

ف فرررري اإلاهرررراساث الاحخماُِررررت ِىررررذ الىلبررررت روي عالقـــة عش ــــية  -1 : و جلترررررح أن المرررّر

ُفي لةجهاص الّفبي اإلاشهضي،  و ًبذو رلرً مرً ـّىباث الخّلم ظ به لّف الجهاص الٌى

 خالٌ سدود ألافّاٌ الغحر اإلاىاظبت اجااه اإلارحراث اإلاخخلفت.

ف فررري اإلاهررراساث الاحخماُِرررت مفررراحب و مرررالصم عالقــة ثالصميـــة -2 : جرررىق ِلرررى أن المررّر

 لفّىباث الخّلم و ًبذو أن هزا الافتراك أكىي بللُل مً العابم.

 ي اإلاهاساث الاحخماُِت : و ًلفذ بزلً أن الّالكت بحن المّف فعالقة ثشابطية -3

و ـّىباث الخّلم ِالكرت جرشابي برحن ؤلازمرحن لىنهرا لِعرذ ِالكرت أظرباب و هخرائ  و ٌّخبرر 

 (20، 2006)فىصي،  هزا الافتراك أكىي مً ظابلُه.

إلى أن العجض الاحخماعي لذي الىلبت روي ـّىباث الخّلم  (Lerner,2000)و حؽحر لحرهش    

 ًٍهش خالٌ الىلاه الخالُت:
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: و هى ِذم اللرذسة ِلرى فهرم الٍرشول الاحخماُِرت إلرافت إلادساك الاجحماعي الضعيف-

ىباث الررخّلم ًيرررىن  ً، فررالىالب روو ـررّر إلررى ِررذم ؤلاحعررراط الكررحُر بمؽررراِش آلاخررٍش

ً الىالب في ِمشهم،  ُ ألاوؽىت اإلاخىكّت م أداءهم لُّفا في ؤلادسان الاحخماعي وفي أهىا

ً ِلى الحىم ِلى  ً في بِئتهم، و هم  حر مخفاِلحن و هم  حر كادٍس أمضحت الىاط اإلاىحىدً

هاس ظلىهُاث  حرر  بؽيل صحُر مْ الحالت الاحخماُِت اإلاىحىدًً فيها، و هم مُالىن إٌل

 ً مالئمررت و إلرررى اللُررام بحشوررراث  حرررر مىاظرربت، و ال ٌّشفرررىن هُرررف ًخخرراوبىن مررْر آلاخرررٍش

 بالىشق اإلالبىلت.

ىرررىٍش ؤلادسان الاحخمرررراعي ًدؽرررابه فررري بّررررن : إن جنقـــص القـــذسة عاـــح اصــــذاس ألاحكـــام-

 الىىاحي مْ جىىٍش اإلاهاساث ألاوادًمُت مرل اللشاءة.

ىباث الررخّلم مؽرريلت فرري ؤلادسان الاحخمرراعي، فهرررم ال و  سبمررا ًيررىن لررذي الىلبررت روي ـررّر

ً، و ال ٌعررخىُّىن جىُُررف ظررلىههم، و فرري هفررغ  ًخىكّررىن الّملُرراث الاحخماُِررت ل خررٍش

ن إًاراد ِالكرت حمُمرت بؽريل مىاظرب مْر هرؤالء الرزًً ًش برىن فري الىكذ سبما ال ٌّشفرى 

 جيىًٍ ـذاكت مّهم.

ىباث الرخّلم الرزًً لرذيهم صـعوبة فـي ادساك معـاعش ينـشي  – : ًٍهرش الىلبرت روو ـّر

رررا  ر ً،و سبمر ررراه مؽرررراِش آلاخررررٍش ر رررا مررررً أكررررشانهم جار ررررل اهخمامر رررأنهم أكر ىباث احخماُِررررت بر ـرررّر

مرررا إرا وررران الصرررخق الرررزًً ًخاوبىهررره  ٌعررخخذمىن ظرررلىوا  حرررر مالئرررم لّرررذم مّررشفتهم

ىا، مؤٍذا أم سافما.  (122، 1992)الخىُب و وخشون،  ظُّذا أم حٍض

إلافت إلى رالً فلذ أٌهشث البحىر أن أفشاد روي ـّىباث الخّلم لذيهم لّف      

ً مرررل حّبحررراث الىحررره و  فرري إدسان الررذالئل الاحخماُِررت الذكُلررت الترري جفررذس ِررً آلاخررٍش

ً. هبراث الفىث،  و ًاذون ـّىبت في الخّامل مْ آلاخٍش

ىرىد، وولىرش، وهرى غ       الخفاِرل  (Greenwood, Walker, Hops, 1977)و ٌّخبرر حٍش

 الاحخماعي للىلبت روي ـّىباث الخّلم حاهبا هاما في جىىٍش مهاساتهم الاحخماُِت 

ف فرري الخفاِرل الاحخمراع ي كررذ و هرزالً فري جحعررحن همرىهم العرلىوي بؽرريل ِرام، و المّر

 ًؤدي إلى جخلف همائي.



  ماعية لذى ألاطفال روي صعوبات الحعلمدوس التربية البذنية في ثنمية املهاسات الاجح
 

261 

 

إلرى أن الخفراِالث الاحخماُِرت برحن الىلبررت ( Gresham, 1992) و ٌؽرحر حَشؽرام

و الىلبت روي الاحخُاحاث الخاـت جحذر بمّذالث كلُلت، و جخفف بالعلبُت  الّادًحن 

ىباث  ِمىمرا  ىباث الررخّلم فرري خىررش مىاحهررت ـرّر و همامىِررت، ٌّخبررر ألاوفرراٌ روي ـرّر

م الاحخماُِررت مرْر أكررشانهم الّررادًحن، فىمررىهم الاحخمرراعي ال ٌُّلرره فلرري خرالٌ جفرراِالته

ـّىباث الخّلم لذيهم بل ٌُّله أًما هلق الفشؿ للخفاِل مْ ألاكرشان، حُرث ٌعرمر 

لترري و بخىبُرم اإلاهراساث الاحخماُِرت ا لهرم هرزا الخفاِرل الاحخمراعي برخّلم العرلىن اإلاالئرم،

 .حّلمىها

ا لهؤالء ألاوف اٌ لالؼتران في مرل هزه الخفاِالث الاحخماُِت ًلذم الذم  فـش

ىباث مخّرذدة فري أزىراء جفراِالتهم  مْ ألاكشان، و ًىاحه الىلبت روو ـّىباث الرخّلم ـّر

مْ أكشانهم الّادًحن، حُث أنهم  حر ملبىلحن بؽيل حُذ منهم ،و هرزا الرشفن كرذ ًبرذأ 

 ,Vaughn, Hogan& Shapiro) فري ِمرش مبىرش حرذا، و ًرزهش فرىحً و هىحران و ؼرابحرو 

أن ألاوفاٌ روي ـّىباث الخّلم ًخّشلىن للشفن الاحخماعي مً كبل أكشانهم  (1990

، 2001الّرادًحن، و ال ًحفرلىن ِلرى جلُُمرراث مشجفّرت مرً سفرراكهم فري الفرف. )ِبرراط، 

55). 

ان        ان و بٍش أن هزه الخلُُماث اإلاخذهُرت كرذ حّرىد  (Bryan& Bryan, 1983)و ًشي بٍش

ىباث الررخّلم ٌعرخخذمىن ظررلىهُاث اًاابُررت أكررل أو ظررلىهُاث إلرى أن ألا  وفرراٌ روي ـرّر

فري دساظرت اؼرخملذ  (Hepler, 1994)و الحَ هُبلش    ِذواهُت أهثر مً ألاوفاٌ الّادًحن

ىباث  ِلى جلُُم العلىن الاحخماعي للىلبت الّادًحن خالٌ جفاِلهم مْ الىلبرت روي ـّر

ررراء جفرررراِ ررررلىههم أزىر ررررىن الررررخّلم باإلالاسهررررت بعر رررالي كررررذ جير ر رررادًحن ، و بالخر ررْر الىلبررررت الّر ر لهم مر

ىباث الرررخّلم العررلبُت هاجارررت ِررً العرررلىن العررلبي للىلبرررت  اظررخااباث الىلبرررت روي ـرّر

رررلبُت  بُت ًمُلرررىن إلرررى جىحُررره ظرررلىهُاث ظر الّرررادًحن و أن الىلبرررت الرررزًً ًحمرررىن بالؽررّر

ْ بهرا الىلبرت للىلبت ألادوى منهم، بغن الىٍش ًِ معخىي اإلاهاساث الاحخماُِرت التري ًخمخر

 اإلاشفىلىن احخماُِا.

أن اإلارشاهلحن روي  (Keilitz& Dunivant, 1986) و كرذ وحرذ ولُتر  و دوهُفاهرذ 

ً اإلاشاهلحن الّادًحن لالؼتران في العلىن الجاهر، هما  ـّىباث الخّلم واهىا أهثر مُال م
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حرت هبحرررة وران ًرخم اِخلرالهم أهثرر مرً اإلارشاهلحن الّرادًحن، و ًرشي البراحرىن أن هىران حا

إلاّالجت اإلاؽىالث الاحخماُِت لذي الىلبت روي ـّىباث الخّلُمُت لخاىب كُامهم بمرل 

 هزه العلىواث.

ان  ان و بٍش أن أمهاث ألاوفاٌ روي ـّىباث  (Bryan& Bryan, 1983) و ًشي بٍش

ررضا إًاابُررا أكررل و ٌعررخخذمً حمررال ظررلبُت أهثررر مررً أمهرراث ألاوفرراٌ  الررخّلم ًلررذمً حٍّض

ىباث الرخّلم ٌعرخخذمً معرخىٍاث هبحررة مرً الّادًحن.  هما أن أمهراث ألاوفراٌ روي ـّر

العُىشة بالش م مً أن أوفالهً روي ـّىباث الخّلم ًخفشفىن بعلىن أكل ِذواهُت 

مررً ألاوفررراٌ الّرررادًحن أزىررراء جفررراِلهم مررْر أمهرراتهم، و فُمرررا ًخّلرررم بخفاِرررل اإلاّلمرررحن مررْر 

أن للمّلمرحن ( Bryan, Bryan, 1983) اًًألاوفاٌ روي ـّىباث الخّلم ًزهش بشاًً و برش 

مىاكف ظلبُت، و أنهم ٌعخخذمىن ظلىن أكل إًاابُت أزىاء جفاِالتهم مْ ألاوفاٌ روي 

 ـّىباث الخّلم، بالزاث ألاوفاٌ الزًً ًيخللىن إلى مشحلت ما كبل اإلاشاهلت.

ىباث الررررخّلم  (Wallas, 1986) و ًمرررُف والاط أن لررررذي ألاوفررراٌ روي ـرررّر

لُّفت  حر إهخاحُت أو حّاوهُت، و أنهم ًفخلشون إلى الخفائق الاحخماُِت، ِاداث ِمل 

و ًٍهشون ظلىواث احخماُِت جخذخل في ِملُت حّلُمهم مررل أحرالم الُلٍرت و الّذواهُرت 

و كررذ ًخمحرر  ألاوفرراٌ روو اإلاؽررىالث الخّلُمُررت بفررفت ظررلىهُت احخماُِررت مرررل  و الثرزرشة 

اج، و الاوسرحاب الاحخمراعي جحذي العلىت، و ِذم إهماٌ اإلاهماث  اإلاىلىبت منهم، و ؤلاِص

و الشفن مً كبل ألاكشان، و الفّىبت فري إجبراُ الخّلُمراث، و ِرذم اإلاؽراسهت فري الىلراػ 

ررب  الاحخمراعي، و هىبراث الغمرب، و ِرذم الىجرم الاحخمراعي، و الّرذوان الجعرذي، و جخٍش

أن هرررؤالء ألاوفررراٌ  (Kirk, 1993)اإلامخليرراث، و ِرررذم الّمررل باظرررخلاللُت. و ًرررشي هحرررن 

لت  حر مالئمت مْر  ًخأزشون بذسحت هبحرة بخلذًش الزاث لذيهم، بحُث أنهم ًخفاِلىن بىٍش

مذسظرريهم و أكرررشانهم ممررا ًرررؤزش فرري ظرررلىههم الاحخمرراعي، فالىفرررل الررزي ًخىكررْر الفؽرررل ال 

ث، ًحاٌو أن ًبزٌ حهذا وي ًخّلم، و ال ٌّحر اهدباهه للمذسط، و ًفؽل في إجباُ الخّلُمرا

 و ال ٌّمل باظخلاللُت أو لمً مامىِاث.
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ىباث الررخّلم ًىـررفىن مررً  (Quay, 1993)و ًبرحن وررىي  أن ألاوفرراٌ روي ـّر

صمال هم بالللم، الخىل الىيبت، الحضن، ِذم الخىُرف، ِرذم اللبرىٌ، و ِرذم الاظرخمخاُ 

 بىكتهم.

هرل و  البا ما ًخم سفمهم و جاراهلهم مرً كبرل الىلبرت الّرادًحن. همرا ًفرف ألا   

ً ِلى    ألاوفاٌ روي ـّىباث الخّلم أنهم كلُال ما ًمبىىن اهذفاِهم و هم  حر كادٍس

و متهىسون و  اظخلباٌ الّىاوف و اإلاؽاِش و ال ًخحىمىن بخّبحراتهم الاهفّالُت و الحشهُت

ً، و  البا ما ًخم سفمهم مً كبل   حر مبالحن، و كذ ًٍهشون ِذم احترام لحلىق آلاخٍش

ظيهم، و الع ب ٌّىد إلى مؽىالث الخىاـل اللفٍي و  حر اللفٍي لذيهم، أكشانهم أو مذس 

و الحشهت الضائذة، و اإلاؽىالث في الخفىحر، و الخىبُم للمهاساث الاحخماُِت، و    و اليؽاه

 ِذم اللذسة ِلى الخحىم في ِىاوفهم.

رررالم ) ر ر ر ررررشواوي وظِعر ر ر رررحن العر ر ر ر ررررخّلم 1987و ًبر ر ر ر ىباث الر رررّر ر ر رررراٌ روي ـر ر ر ( أن ألاوفر

خمرراد ِلرى الغحرر، الخلررذًش اإلابرال  للغحررر، و ًخفرفىن بّرذم  الرلررت برالىفغ الاهذفاُِرت، الِا

ررذ مرررً الّذواهُررت لرررذيهم و الاجارراه هحرررى  باإلحبرراه هدُارررت لخىررشاس خبرررراث الفؽررل ممرررا ًٍض

 الاهىىائُت. 

و الىفررل الرررزي ًرررؤمً أهرره ال ًملرررً اللرررذسة ِلررى الرررخحىم با حرررذار و هخائاهررا كرررذ ًٍهرررش 

ُرأط اإلارخّلم و الررزي مرً خفائفره أن جىكرْر الىفرل لخحلُررم همىرحرا ظرلىهُا ٌّررشل بال

خلراد  الىااح مىخفن. و الىكذ الزي ًلمرُه الىفرل ِلرى أداء اإلاهراساث  حرر ورال، و الِا

خلررراداث  بررأن الفؽرررل هرراج  ِرررً العجررض فررري الجىاهررب الصخفرررُت لذًرره. و هدُارررت لهررزه الِا

 (24، 2003)الفمادي،   جدؽيل الاجااهاث العلبُت هحى الزاث لذي الىفل.

 :دوس النعاط الشياض ي في ثنمية املهاسات الاجحماعية لزوي صعوبات الحعلم سابعا:

رررراحت   رررري العر ررررمً مامىِرررراث فر رررراٌ و لر ررررذوي بؽرررريل فّر رررراه البر إن مماسظررررت اليؽر

رت لخيرىًٍ ِالكراث احخماُِرت، و جشفْر  اإلاذسظُت حّىي الىالب ري ـّىباث الخّلم فـش

 لذًه. معخىي الرلت بالىفغ، و حّضص مفهىم الزاث
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ىس ظرررلبي لرررذي اإلاّرررىق هحررررى 1984و ٌّخبرررر مشعررري )     اكرررت جرررؤدي إلرررى ؼررّر ( أن ؤلِا

حعمه لمّف كذساجه البذهُت آلامش الزي ًؤدي إلرى مفهرىم ظرلبي ِرً مفهىمره لزاجره، و 

أن الخلرررذًش ؤلاًارررا ي لةجعررررم و اللرررذسة ِلررررى اللُرررام باإلاخىلبرررراث الخاـرررت برررره ًرررؤدي إلررررى 

ً. الخلذًش ؤلاًاا ي إلافهىم الزاث  مً الصخق اإلاّىق و مً صمالئه آلاخٍش

رررض وؽررراه الىالررررب، و    اضررر ي والحشوررري حٍّض رررم اليؽرررراه الٍش و أهررره ًمىرررً ِرررً وٍش

لت اهخلائُت حعهم في بىراء الرزاث، و جاّرل الخّلرُم أهثرر هااحرا و  جىحيهه و اظدرماسه بىٍش

حخمراعي، و فاِلُت. فهى مً هاحُت ًؤدي إلى حغحراث هىُِت في جيىًٍ الخلمُز الىفسر ي و الا 

اإلاّشفرري. و مررً هاحُررت أخرررشي فهررى ٌؽرريل مىىللررا لليؽررراه الخّلُمرري التربررىي الررزي ٌّرررضص 

 مفهىم الىفل ًِ راجه.

( إلررى أن الذساظراث التري هفررزث فري الّلرىد اإلاالررُت، 2000و حؽرحر أحمرذ خلُرل ) 

ُفري إلرى ِرالم الىفرل و وظرُي جشبررىي  بُيرذ أن اللّرب  و اليؽراه البرذوي همرا مررذخل ٌو

لدؽرررىُل شخفرررِخه. و ٌّخبررررر اظرررخخذام اللّرررب مررررً ألادواث الفّالرررت فررري الّملُررررت فّررراٌ 

و إدساهها، و الخىُرف مْر راجره و مْر  وظُلت إلاعاِذة الىالب لخيىًٍ اإلافاهُم  الخّلُمُت 

ً. )فىصي،   (27، 2006آلاخٍش

( أن الخفرىس الجعرمي ًرشجبي 1996و ًزهش الخىُب و الحذًذي و العرشواوي ) 

مفهرررىم الررزاث، و أن الاجااهرراث هحرررى الجعررم  البررا مرررا جيررىن اوّياظرررا و اسجباوررا وزُلررا ب

ً، و مرً الاظررتراجُاُاث التري ًمىرً اظرخخذامها للخّامرل مرْر  هدُارت للّالكراث مْر آلاخرٍش

الخفررىس الجعرررمي و ألابّررراد الجعرررمُت حصرررجُْ ألاشرررخاؿ اإلاّرررىكحن ِلرررى الخىاـرررل مررْر 

ّبحررر  حرر اللفٍرري مررً أحررل شرخق وخررش مررً خررالٌ الاظخىؽرال الجعررمي اإلاخبررادٌ و الخ

ررذة  ررا فٍش ىراث البذهُررت ال عررُىت فـش إسظراٌ و اظررخلباٌ اإلاهرراساث الحعررُت، و جررىفش الخمٍش

 للّذًذ مً ألاشخاؿ اإلاّىكحن لخىمُت جفىسهم ًِ أحعامهم.

( إن مفهىم الزاث  لذي الفشد ًخىىس بخىرىس ِرذد 2001و ٌّخبر ِبذ اللىُف ) 

ـررىسة ِىرره ممررا ًؤهررذ اسجبرراه الىلرْر الجعررمي الّىامررل منهررا الررىعي بالجعررم و حؽررىُل 

و مفهىمه ًِ راجه، و كذساجه بؽيل مباؼش. و ًىمى مفهىم الرزاث هىراج  للخفاِرل  .للفشد

 الاحخماعي، و أهماه الخيؽئت الاحخماُِت خالٌ مشاحل حُاة ؤلاوعان اإلاخخلفت.
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ً مباؼشة و ٌؽاسههم أ  و  فياسهمإن اليؽاه الحشوي ًاّل الىفل ًخفل باآلخٍش

ُه الزاحي، و الخّاون مً خالٌ اللّب مْ ألاكرشان و ًىمي ِالكخه الاحخماُِت ، و ًلىي ِو

ررراء ِالكخرررره  اللّرررب فرررري اإلاذسظرررت ًررررضود الىفرررل با مرررران الاحخمرررراعي، و ًىظررْر خبراجرررره فررري بىر

و حّىٍررذه ِلررى الحُرراة الجماُِررت العررلُمت، و بذوهرره ًٍررل  الاحخماُِررت و اهخمائرره لةجماِررت

 ٌ  هفعه وحغلب ِلُه الهمىم. الىفل مخمشهضا حى

اضررر ي ِىرررذما ال جدىاظررب و اللرررذساث البذهُرررت للىالرررب ري   فىىُِررت اليؽررراه الٍش

ـّىباث الخّلم حؽيل ِامال ًحشم الىالب اإلاؽاسهت في هزه ألاوؽىت،  نها جىؽف ًِ 

رررري  رررا فر ر ررررجلىن هااحر رررادًحن ٌسر ر ررررت الّر رررره، و أن الىلبر ررررحن صمالئر ررررت بر رررره البذهُر رررري كذساجر ف فر رررّر لر

ىباث الرررخّلم، همرررا أن خبررررا ث اللّرررب فررري اليؽررراواث البذهُرررت  ملاسهرررت بالىلبرررت روي ـررّر

اإلاذسظرررت حعررراِذ ِلرررى الىمرررى الحشوررري و جىرررىسه، و حعررراِذ الىالرررب ِلرررى جحعرررً ِالكاجرررره 

رررتهم محرررذودة فررري مؽرررراسهت  ر ىباث الرررخّلم جيرررىن فـش الاحخماُِرررت، و أن الىلبرررت روي ـرررّر

ررري ًررررخم أكرررشانهم فرررري مامىِررراث اللّررررب. و اليؽررراواث الحررررشة فررري العرررراحاث ال خاسحُرررت التر

مماسظراتها بدىٍرُم مرً الىلبرت أهفعرهم دون جرذخل اإلاؽرشل أو اإلاّلرم، و كلرت اإلاماسظرت أو 

ررض ِالكرراتهم الاحخماُِررت مرْر أكررشانهم  ررت جلىٍرت أو حٍّض جااهرل أكررشانهم لهررم جفلررذهم فـش

 الىلبت.

إن اإلاهراساث الاحخماُِررت الغحرر لفٍُررت ًررخم حّلُمهرا مررً خرالٌ مماسظررت ألاوؽررىت  

الرر ُت و التررري حعررراهم فررري سفرْر معرررخىي اإلاهررراساث الحشهُرررت للىالررب، و مررْر رلرررً ًرررزهش الٍش

ىباث الررخّلم ال ٌؽراسوىن فرري اليؽراواث و ألالّرراب 1996الرىكفي ) ( أن ألاوفرراٌ روي ـّر

مْ أكشانهم و أن هىان ِىامل مخّذدة جؤدي بالىفل إلى ِذم اإلاؽاسهت منهرا ِرذم كذسجره 

الىؽف ًِ عجضه أمام أكشاهره، و هرزا ًرؤدي إلرى  ِلى جحمل اإلاعؤولُت، و ِذم س بخه في

لّف في معرخىي الىفاًرت الاحخماُِرت. همرا أن ِرذم اإلاؽراسهت فري اليؽراواث جيرىن ظر با 

 .(26، 2003)الفمادي،  في جذوي معخىي اإلاهاساث الاحخماُِت و الحشهُت لذي الىالب.

اإلاذسظررت ( أن الىالررب فرري مشحلررت بذاًررت 1977و فري هفررغ الاجارراه ًررزهش ِررالوي ) 

الرررُت الترري جمررراسط  ًمُررل إلررى البحرررث ِررً الجماِرررت و الاهخمرراء إليهرررا، و إن اليؽرراواث الٍش

خالٌ البرام  اإلاذسظُت جيىن مخىفغ هام باليعبت له حُث ٌعخىُْ مً خرالٌ مماسظرت 
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اليؽرراواث البذهُررت أن ًاررذ الجماِررت الترري حّررضص مياهخرره الاحخماُِررت و مفهىمررت لزاجررره، و 

ب به مً كبل ألاكشان. و مً اإلاالحَ أن الىلبرت الرزًً ًمخليرىن ٌؽّش أهه شخفا مش ى 

ت ال ًرررخم اخخُررراسهم ِلرررى معرررخىي اإلاامىِررراث الفرررفُت أو ًرررخم  كرررذساث حشهُرررت مخىالررّر

ً اخخُاس الفشق و ِىذما ال ًبلى ظىاهم مً الشفاق و هزا  اخخُاسهم في اإلاشحلت النهائُت م

اعي مرً كبرل صمال هرم. و ِلرى الّىرغ ًؤدي إلى جرشن أزراس ظرلبُت ِلرى مرذي كبرىلهم الاحخمر

مً رلً فئن الىلبت الزًً ًخمخّىن بلذساث حشهُت ِالُرت ًرخم ولر هم مرً كبرل صمال هرم 

مْر بذاًررت الاخخُراس لليؽرراواث البذهُرت. و هررزا ًرؤدي إلررى جيرىًٍ مامىِررت احخماُِرت ًاررذ 

 الىالب هفعه مً خاللها و حّضص مفهىمه الاحخماعي.

الحشهُرت و كذسجرره ِلرى أدا هرا جاّلرره مىلرىب لللُررام  إن حّلرم الىالرب للمهرراساث 

بهرزه اإلاهراساث ظرىاء مررً كبرل اإلاّلرم أو الشفرراق فري اإلاذسظرت أو الخرري و هرزا ٌّىري الىالررب 

رررت لُّرررضص كذسجررره الاحخماُِرررت و ٌّمرررل ِلرررى جيرررىًٍ ِالكررراث احخماُِرررت مخيافئرررت مررْر  فـش

ش  سفاكره، همرا جحعرً مررً كذساجره البذهُرت و جمىىرره مرً اللُرام بمهررام بذهُرت إلرافُت ٌؽرّر

 ( 62، 1988)ِالوي،  بالشلا ًِ الزاث ِىذ كُامت بهزه اإلاهماث.

لرى حمُْر اإلاعرخىٍاث   الت  في حُاة  روي الفئراث الخاـرت ِو و هٍشا  همُت الٍش

الكرحُت، لّللُررت الىفعررُت و الاحخماُِررت فئهىررا هلرذم مامىِررت مررً الاكتراحرراث لخفُّررل 

الت في حُاة هؤالء الاوفا  ٌ.دوس الٍش

الرت البذهُرت فري اإلارذاسط كُمرت و أهمُرت هبحررة و لجمُْر الفئراث مرً  -1 إِىراء حفرت الٍش

 الاوفاٌ.

ررررت   -2 ررررُلت ِالحُر ررررت وحّلهررررا وظر ررررل اإلاؤظعرررراث الخّلُمُر الررررُت داخر ررررت الٍش النهررررىك بالتربُر

 إلاخخلف الامشاك الىفعُت و الاحخماُِت.

ً مبىشة.حصجُْ ألاوفاٌ و خاـت روي الفئاث الخاـت ِلى مماسظت الٍش -3  الت مىز ظ

الت لزوي ـّىباث الخّلم لخىمُت الجىاهب الحعُت الحشهُت. -4  مماسظت الٍش

ادة الخفاِرل مْر  -5 الت الجماُِت الخىافعُت لخىمُت اإلاهاساث الاحخماُِت و ٍص حصجُْ الٍش

 ألاكشان و الّمل مّهم في إواس مىٍم و مهُيل.
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الررُت لخىمُررت الّمررالث ال -6  ذكُلرت لررذي هاجرره الفئررت مررً ألاوفرراٌ مماسظرت التربُررت الٍش

إلاعررراِذتهم ِلررررى اهدعررراب الىخابررررت الكررررحُحت و الشظرررم و اظررررخخذام ألادواث اإلاذسظررررُت 

 واإلاذوس و الللم و اإلاعىشة.

رررلُم  -7 الررررُت لخىمُرررت مفهررررىم الجاه ُرررت و الخفررررىس الجعرررذي العر اظرررخخذام التربُرررت الٍش

 لخحلُم الخىاصن و الخىاظم الحشوي العلُم.

لت ِالحُت للعُىشة ِلى الاهفّاالث العلبُت اظخخذام  -8  الُت هىٍش  التربُت الٍش

و جىمُت الخفىحر الاًاا ي و الخحىم في الزاث و الخللُل مً الّذواهُت، و حّلرُمهم احتررام 

 آلاخش و جىمُت فيهم الجاهب الاخالقي.

م  -9 الحشهت ِالج الافشاه الحشوي و هلق الاهدباه و الاهذفاُِت لذي هزه الفئت ًِ وٍش

 الهادفت و اإلاىٍمت.

جىمُت الادسان الحشوي لهزه الفئت و اهعابهم الاحعاط بالخىحه اإلاياوي العلُم ِرً  -10

الت.  م مماسظت الٍش  وٍش

الت. -11 م مماسظت الٍش  حّلُم هاجه الفئت احترام اللىاهحن و اللىاِذ ًِ وٍش

           :                                                  ناثمة 

الرُت إن     ىباث  تهرذل التربُرت الٍش إلرى جشبُرت وحّلرُم وجأهُرل ألاوفراٌ روي ـّر

حعب امياهاتهم التي ٌّاهىن لّفا فيها و رلً   الحشهُت اإلاهاساث دعابالخّلم    ِلى اه

مً وشل  لمً أهذال جشبىٍت و ِلمُت مذسوظت، و ، وكذساتهم وفم وشق وبشام  خاـت

و  الّللُرررت ، الجعرررمُت أفمرررل اإلاعرررخىٍاث بهرررم إلرررىلىـرررىٌ بغرررشك ا مخخفرررحن مرررؤهلحن

ذادهم لةحُاة الّامت والاهرذماج الاحخماُِت ، فحشهرت الجعرم حّرذ مرذخال  .الاحخمراعيإِل

 للىمررى الّللري
 
، لرزا ًاررب إخمرراُ  لررخّلم اإلاذسسر ي و الىجررم الاحخمرراعي ل الىفسرر ي وو  هامرا

الرررُت  واظرررتراجُا ُت ِالحُررت مبيُرررت ِلرررى الرررخّلم هاجرره الفئرررت مرررً الاوفررراٌ إلررى برررشام   ٍس

 .الحشوي
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