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املقذمت
ٌػِش اإلاجخمؼ الػشبي الُىم الٌشحر مً اإلاشٌالث ظىاء ًاهذ انخطادًت ؤو
احخماغُت ؤو هكعُت ،والتي اوػٌعذ بذوسَا بشٍل يبحر غلى الخػلُم بجمُؼ
مشاخله ،خُث ،وحذ ؤن ؤؾكاُ ضػىباث الخػلم  ،وجٌذط غذد الكطىُ التريحز
غلى الىىاحي اإلاػشقُت قهـ ،خُث ال ًدعؼ الىنذ وال جخىاقش ؤلامٍاهاث إلاماسظت
ألاوشؿت التربىٍت الخػلُمُت واإلاهاسٍت وٍالخظ ؤزىاء ظحر الػملُت الخػلُمُت داخل
الكطىُ ؤن بػؼ الخالمُز لذيهم ضػىبت حػلم في مادة ؤو ؤيثر وؤن ؤدائهم في
اإلاهاساث ألاًادًمُت اإلاذسظُت ؤنل بطىسة واضحت غً ؤنشانهم الزًً َم هكغ
اإلاعخىي الػمشي والػهلي ،سؾم ؤنهم ًظهشون وشاؾا ملحىظا في بػؼ ألاوشؿت
اإلاذسظُت وؾحر اإلاذسظُت ،بل ؤخُاها ًٍىهىا مً اإلاىَىبحن بىاء غلى اخخباساث الزًاء
اإلاهىىت .
وحػذ ضػىباث الخػلم بخذي قئاث التربُت الخاضت ،وؤنها قئت روي اإلادىت الخػلُمُت
ؤو ؤلاغانت الخكُت التي ال جشحؼ بلى ظبب واضح وظاَش ولٌنها حػىد بلى ظبب ًامً
وخكي ولِعذ مشل ؤي مشع ؤو غشع ألي مشع مشل الطذاع ؤو ؾحرٍ ٌعخؿؼ ؤن
ًٍىن مىه الكشد بلى اإلادُؿحن به ،وبالخالي ًمٌنهم اجخار الالصم ؤمام َزٍ اإلاشٍلت
الىاضحت  ،ويزلَ ال ٌعخؿُؼ مػظم ألاقشاد ؤن ٌشٍى منها بن لم ًًٌ ًلهم  ،ومً
زم قهذ اخخل مىغىع ضػىباث الخػلم مىنػا َام وؤضبذ مإلىقا لذي حمُؼ
اإلاشخؿلحن بالتربُت الخاضت  ،خُث بذؤ الاَخمام بشٍل واضح باألقشاد الزًً ًيخمىن
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بلى َزٍ الكئت بهذف جهذًم الخذماث التربىٍت والبرامج الػالحُت لهم  ،ونذ اظدشاسث
جلَ الكئت ضػىباث الخػلم اهدباٍ يشحر مً الػلماء واإلاخخططحن في مجاالث مخخلكت
مشل التربُت وغلم الىكغ التربىي وغلم ألاغطاب  ،وغلم ؤمشاع الٌالم وغلم
الىكغ اللؿىي  ،قمىز مداولت يحرى وغؼ حػشٍل لطػىباث الخػلم وختى آلان  ،وال
جضاُ َزٍ ؤخذي الهػاًا الهامت في خهل ضػىباث الخػلم ،والتي ظىف ؤجدذر غنها
بشخيء مً الخكطُل مً خالُ بدثي َزا وؤظإُ هللا الخىقُو في َزا الػمل وهللا
اإلاىقو ...
مشهلت الذراصت:
جخحذد مشهلت الذراصت في الضؤال الرئيس ي :
ما ؤزش اظتراجُجُت خل اإلاشٌالث في غالج ضػىباث الخػلم لذي ؾلبت اإلاشخلت
الابخذائُت؟
وجكشع غً العااُ الشئِسخي العابو ألاظئلت الكشغُت الخالُت:
1ـ ما ضػىباث الخػلم لذي ؾلبت مشخلت ألاظاط يما ًهُمها الاخخباس الدشخُصخي /
الخدطُلي ؟
2ـ َل جىحذ قشوم راث داللت بخطائُت بحن مخىظـ دسحاث ؾلبت اإلاجمىغت
الخجشٍبُت وؤنشانهم ؾلبت اإلاجمىغت الػابؿت في اخخُاس ضػىباث الخػلم ؟
أهذاف الذراصت :
حععى الذساظت الحالُت بلى جدهُو ألاَذاف الخالُت:
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1ـ الخػشف بلى ضػىباث الخػلم لذي ؾلبت مرحلت ألاصاش يما ًهُمها الاخخباس .
2ـ الٌشل غما برا ًاهذ جىحذ قشوم دالت بخطائُا في اخخباس ضػىباث الخػلم .
أهميت الذراصت:
جٌمً ؤَمُت الذساظت قُما ًلي :
1ـ جىظُل َزٍ الذساظت اظتراجُجُت خل اإلاشٌالث لحل ضػىباث الخػلم لذي
مشخلت ألاظاط.
2ـ ًمًٌ ؤن ٌعخكُذ مً َزٍ الذساظت مطممى مىاهج مشخلت ألاظاط خُث جخػمً
الذساظت جدذًذ ضػىباث الخػلم لذي ؾالب ألاظاط وجىظُل اظتراجُجُت خل
اإلاشٌالث لػالج جلَ الطػىباث .
3ـ نذ ٌعخكُذ مً َزٍ الذساظت التربىٍىن مً خالُ نُامهم بمهامهم ؤلاششانُت.
4ـ نذ حعهم َزٍ الذساظت في غالج ضػىباث الخػلم لذي ؾلبت مشخلت ألاظاط .
حذود الذراصت :
انخطش جؿبُو الذساظت الحالُت غلى ؾلبت مشخلت ألاظاط روو ضػىباث الخػلم
بمىؿهت مٌت اإلاٌشمت .
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الفصل ألاول
املبحث الاول  /حقل صعىباث الخعلم
شهذ الهشن الخاظؼ غشش جؿىساث مهمت في مُذان ضػىباث الخػلم هظشا لضٍادة
الىعي لذي ؤقشاد اإلاجخمػاث وشػىسَم بإَمُت وؤخهُت الخػلم وجىقحر قشص
حػلُمُت مخٍاقئت لجمُؼ ألاقشاد (ظلُمان غبذ الىاخذ  ،2007 ،ص  )47:وَػخبر
مجاُ ضػىباث الخػلم مً اإلاجاالث الهامت في دساظت الخػلم وجشحؼ الجزوس
الخاسٍخُت  ،وبالخدذًذ بذاًت الػمل الػلمي في َزا اإلاجاُ بلى الذساظاث والبدىر
التي ؤحشٍذ في مجاُ الؿب وغلى ألاخظ غلم ألاغطاب غلى ؤًذي الؿبِب ألاإلااوي
قشاوعِغ حاُ  ،خُث ؤوضح ؤن َىاى مىاؾو مدذدة في اإلاخ جخدٌم في ؤهماؽ
مػُىت مً الاوشؿت الػهلُت  ،يما ؤشاس بلى ؤن َىاى غالنت بحن ؤلاضاباث اإلاخُت
واغؿشاباث اللؿت والٌالم  ،وضاؽ قٌشا ماداٍ ؤن ؤلاضابت اإلادلُت جازش غلى بػؼ
َزٍ اإلاىاؾو مً اإلاخ وجادي بلى اغؿشاب الىؿو واللؿت.
ومىز رلَ الخاسٍخ ومجاُ ضػىباث الخػلم ًلهى اَخماما متزاًذا غلى معخىي
الباخشحن وغلى اإلاعخىي الشظمي  ،قخم بوشاء َُئاث مخخططت مشل جٍىًٍ الاجداد
الىؾجي لألؾكاُ روي ضػىباث الخػلم غام  /1965وبضذاس مجالث غلمُت
مخخططت مشل مجلت ضػىباث الخػلم يذوسٍت مخخططت اَخمذ بذساظت ألاؾكاُ
الزًً ضىكىا غلى ؤن لذيهم ضػىباث حػلم  ،ويزا جىالذ الخػشٍكاث التي جىاولذ
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مطؿلح ضػىباث الخػلم ختى بلؿذ ؤيثر مً بخذي غشش حػشٍكا رو ضُؿت سظمُت
بػػها نىبل بالشقؼ ؤو الىهذ وآلاخش خظي بالهبىُ .
مفهىم صعىباث الخعلم :
مفهىم علم الىفط مً الىاحيت التربىيت :
ؤن الاؾكاُ الزًً ٌػاهىن مً ضػىباث في الخػلم َم الزًً ًظهشون جباغذا دالا
جشبىٍا بحن بمٍاهاتهم الػهلُت ومعخىي ؤدائهم الكػلي  ،وٍشجبـ رلَ باغؿشاباث
ؤظاظُت في غملُاث الخػلم  ،والتي نذ جٍىن ؤو ال جٍىن مصحىبت باغؿشاب وظُكي
في الجهاص الػطبي اإلاشيضي  ،والتي ال جشحؼ بلى جإخش غهلي غام  ،ؤو خشمان جشبىي ؤو
زهافي ؤو اغؿشاباث اهكػالُت خادة ؤو الكهذان الحسخي .
مفهىم علم الىفط مً الىاحيت الطبيت :
خُث ٌشحر ًاًمىدغ  1966بلى ؤن مطؿلح الخلل الىظُكي اإلاخي البعُـ بلى َاالء
ألاؾكاُ الزًً ًهتربىن مً اإلاخىظـ ؤو اإلاخىظؿحن ؤو ؤغلى مً اإلاخىظـ مً الزًاء
والزًً ٌػاهىن مً ضػىباث حػلم جشجبـ باهدشاقاث في وظائل الجهاص الػطبي
اإلاشيضي  ،ونذ جظهش َزٍ الاهدشاقاث في شٍل جشيُباث مخخلكت مً الهطىس في
ؤلادساى وفي جٍىًٍ اإلاكاَُم وفي اللؿت وفي الزايشة وفي الىظائل الحشيُت (قخذ غبذ
الشخُم وخلُم بشإي  ، 1988 ،ص . )393
وَػشف بشاون وآخشًٍ ضػىباث الخػلم بإنها اغؿشاباث في غملُت ؤو ؤيثر مً
الػملُاث الىكعُت ألاظاظُت التي حشمل الكهم ؤو اظخخذام اللؿت هؿها ويخابت ،
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وجظهش في اغؿشاب الهذسة غلى الاظخماع والخكٌحر والٌالم والهشاءة والٌخابت وبحشاء
الػملُاث الحعابُت  ،وَشمل اإلاطؿلح مظاَش ؤلاغانت ؤلادسايُت وبضاباث اإلاخ
والحذ ألادوى لخلل اإلاخ والػعش الهشائي وألاقاصٍا الىمائُت (غبذ الىَاب ًامل ،
 1994ص . )140
مفهىم الصعىباث الخعلم مً الىاحيت الفضيىلىحيت والىيىربىلىحيت:
بهه مكهىم ٌشحر بلى مجمىغت ؾحر مخجاوعت مً ألاقشاد في الكطل الػادي روي رًاء
مخىظـ ؤو قىم اإلاخىظـ لذيهم اغؿشاباث في الػملُاث الىكعُت وٍظهش آزاسَا في
الخباًً الىاضح بحن الخدطُل اإلاخىنؼ منهم والخدطُل الكػلي في قهم واظخخذام
اللؿت وفي اإلاجاالث ألاًادًمُت ألاخشي  ،وَزٍ الاغؿشاباث جشحؼ بلى خلل في الجهاص
الػطبي اإلاشيضي  ،وال جشحؼ ضػىبت الخػلم بلى بغانت خعُت ؤو بذهُت وال ٌػاهىن مً
الحشمان البُئي ظىاء ًان رلَ ًخمشل في الحشمان الشهافي ؤو الانخطادي ؤو ههظ
الكشضت للخػلم  ،يما ال جشحؼ الطػىبت بلى الاغؿشاباث الىكعُت الشذًذة.
ومً خالُ الػشع العابو إلاكاَُم ضػىباث الخػلم هالخظ ؤهه ما صاُ مطؿلح
ضػىباث الخػلم وبالشؾم مً الخاسٍخ الهطحر وعبُا لهزا اإلاجاُ ٌ ،شٍل غبئا غلى
اإلاشخؿلحن به للىضىُ بلى حػشٍكاث ؤيثر دنت وشمىال  ،وهىد ؤن وشحر َىا بلى ؤهه
وحىد بػؼ ههاؽ الاجكام بحن اإلاكاَُم الػشبُت وألاحىبُت التي ظبو غشغها والتي
جىاولذ مكهىم ضػىباث الخػلم هىضحها قُما ًلي:
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1ـ ؤن مػظم الخػشٍكاث اجكهذ غلى وحىد خلل وظُكي غطبي بعُـ لذي روي
ضػىباث الخػلم  ،وَزا الخلل ًٍىن وظُكُا ولِغ غػىٍا  ،وَى العبب وساء
ظهىس خاالث ضػىباث الخػلم.
2ـ اظدبػاد الطػىباث الىاججت غً بػؼ اإلاشٌالث مشل ؤلاغانت الحعُت والػهلُت
والخخلل الػهلي ومشٌالث الخػلم الىاججت غً عجض بطشي ؤو ظمعي ؤو خشًي .
3ـ غػل ألاداء ألاًادًمي لذي ألاقشاد روي ضػىباث الخػلم.
4ـ نلت الخكاغل الاحخماعي لذي ألاقشاد روي ضػىباث الخػلم وؤنهم ؤيثر غضلت وؤنل
نبىال باليعُت للػادًحن .
5ـ بغاقت الخكٌحر بلى بػؼ اإلاشٌالث ألاًادًمُت مشل الهشاءة  ،الٌخابت ،
الشٍاغُاث.
 6ـ ألاقشاد روي ضػىباث الخػلم ًمخلٍىن معخىي مخىظـ ؤو ؤغلى مً اإلاخىظـ في
الزًاء .
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املبحث الثاوي
صعىباث الخعلم ومشنالث الخعلم
ًخخلل مكهىم ضػىباث الخػلم غً مكهىم مشٌالث الخػلم في ؤن ضػىباث الخػلم
حعخخذم لىضل نلت مً ألاقشاد لذيهم ضػىبت في قهم اإلاػلىماث التي جهذم لهم ،
وفي اظخخذام اللؿت اإلاىؿىنت ؤو اإلاٌخىبت  ،وال جشحؼ الطػىبت لذيهم بلى اغؿشاباث
ظمػُت ؤو بطشٍت ؤو جخلل غهلي  ،ؤما ألاقشاد رو مشٌالث الخػلم َم الزًً
ٌػاهىن مً اهخكاع في الخدطُل الذساسخي بعبب نطىس في اإلاعؼ ؤو الشئٍت ؤو
اغؿشاب الاهدباٍ  ،ؤو بلى ؤلاغانت الػهلُت يما ؤن ألاقشاد الزًً لذيهم مشٌالث في
الخػلم ؤيثر نابلُت لالغؿشاباث العلىيُت الىاججت غً الكشل في الذساظت  ،يما
ؤنهم ؤيثر بػذا غً الاوشؿت التربىٍت باإلاذسظت (ظلُمان غبذ الىاخذ  ،2008ص
 )36وغلى الجاهب آلاخش هجذ ؤن مكهىم ضػىباث الخػلم ٌعخخذم في اهجلترا
لُطل جلمُزا وَػاوي مً مشٌالث حػلم مهاسهت بإنشاهه  ،ججػله ال ًىاضل حػلُمه
بطىسة حُذة  ،وَزٍ اإلاشٌالث جشحؼ بلى اإلاىهج ومدخىاٍ وؾبُػخه ومعخىاٍ ،
وَعخخذم َزا اإلاكهىم في ؤمشٍٍا بذًال إلاكهىم ضػىباث الخػلم  ،غىذما ًٍىن َىاى
قشم في ؤلاهجاص ؤو الخدطُل ؤو في الهذسة الػهلُت الػامت مهاسهت باألنشان مً هكغ
الػمش.
وغلى رلَ قةن ضػىباث الخػلم حعخخذم لىضل قئت مػُىت مً ألاقشاد  ،ولِعذ
غامت لٍل ألاقشاد لذيهم مشٌالث حػلم  ،ؤي ؤن مشٌالث الخػلم هي مظلت يبحرة
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ؤغم وؤشمل مً ضػىباث الخػلم ،التي ال حػذو بلى ؤن جٌجن واخذة مً قئاث
مخػمىت في مشٌالث الخػلم.
صعىباث الخعلم وعذم القذرة على الخعلم أو العجس عً الخعلم:
ٌشحر ظلُمان غبذ الىاخذ (:2008ص  )36بلى ؤن مطؿلح ضػىباث الخػلم
ٌعخخذم لىضل قئت مػُىت مً ألاقشاد لذيهم ضػىبت حػلم في الهشاءة ؤو الٌخابت ؤو
النهجي ؤو الحعاب  ،ؤو الػلىم ونذ ًٍىن لذيهم ظُؿشة لىظائل ؤخذ هطكي اإلاخ
الٌشوٍحن غلى آلاخش في مػالجت اإلاػلىماث  ،ؤما مطؿلح غذم الهذسة غلى الخػلم ؤو
العجض غً الخػلم قُطل قشد نذ ًٍىن لذًه خلل ؤو اغؿشاب وظُكي في ؤخذ
هطكي اإلاخ الٌشوٍحن  ،يما ٌػذ ضػىباث الخػلم مً اإلاكاَُم ألايثر حشابها مؼ
مكهىم غذم الهذسة غلى الخػلم ؤو العجض غً الخػلم وَى مطؿلح شائؼ الاظخخذام
في اهجلترا وؤمشٍٍا  ،وجشحم بلى اللؿت الػشبُت لِشحر بلى ضػىباث الخػلم ،ؤما
مطؿلح قترحم خشقُا بلى الللؿت الػشبُت لِشحر بلى غذم الهذسة غلى الخػلم ؤو
العجض غً الخػلم.
صعىباث الخعلم والخأخر الذراس ي:
ًخخلل مكهىم ضػىباث الخػلم غً مكهىم الخإخش الذساسخي قمطؿلح ضػىباث
الخػلم ًىؿبو غلى ألاقشاد الزًً ًخمخػىن بزًاء غادي وجشحؼ الطػىبت لذيهم بلى
غىامل ؤظشٍت ؤو مذسظُت ؤو هكعُت وؾحر هاججت غً ؤًت بغانت خعُت ؤو خشيُت
ؤخشي  ،ؤما مطؿلح الخإخش الذساسخي قُػشف بإهه بغانت جشحؼ ألظباب ؾحر غهلُت ،
11

مشل غػل البطش ؤو غػل العمؼ ؤو غذم الخٌُل الاحخماعي في اإلاذسظت (
ظلُمان غبذ الىاخذ . )37 :2008
وَشاس ؤًػا بلى ؤن الخإخش الذساسخي َى اهخكاع ؤو جذوي وعبت الخدطُل الذساسخي
للخلمُز روي اإلاعخىي الػادي إلاادة دساظُت ؤو ؤيثر ،هدُجت ألظباب مخىىغت ومخػذدة
،منها ما ًخػلو باإلاخػلم هكعه ،ومنها ما ًخػلو بالبِئت ألاظشٍت والاحخماغُت
والذساظُت.
يما اسجبـ مطؿلح ضػىباث الخػلم بالخإخش الذساسخي لخمازل قئتي ضػىباث الخػلم
والخإخش الذساسخي مً خُث اإلاشٌالث الذساظُت واهخكاع الخدطُل الذساسخي وَما
ًمشالن اإلاظهش الخاسجي لهاجحن الكئخحن .
يما ؤن َىاى ؤظباب غذًذة ؤخشي مدخملت للخإخش الذساسخي (صحُت غهلُت ـ
احخماغُت مذسظُت )  ،ومً زم ًمًٌ ؤن هجذ جلمُزا ٌػاوي مً الخإخش الذساسخي  ،وال
بعبب ههظ رًائه غً اإلاخىظـ  ،وبهما ألي ظبب آخش  ،ؤما ضػىبت الخػلم  ،قةنها
جشحؼ بلى ؤظباب اًادًمُت ؤو همائُت مدذدة بػُذا غً ًل َزٍ ألاظباب اإلادخملت
وساء الخإخش الذساسخي .
يما ًخخلل مكهىم ضػىباث الخػلم غً الخإخش الذساسخي الزي ًخمحز بالػمىمُت
والشمىلُت  ،وؤن مطؿلح الخإخش الذساسخي ٌػجي ؤن عجلت ؤلاهجاص في اإلاىاد الذساظُت
حػاوي مً وحىد بػؼ اإلاشٌالث التي جإخش اإلاخػلم غً معاًشة مدؿاث الاهخهاُ مً
قشنت دساظُت بلى ؤخشي  ،وٍدذر الخإخش الذساسخي هدُجت لىحىد ؤظباب مخػذدة مً
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بُنها وحىد ضػىباث الخػلم ؤي ؤن الخإخش الذساسخي مظهش مً مظاَش ضػىباث
الخػلم .
صعىباث الخعلم وبطء الخعلم:
سؾم ؤن ألاقشاد روي ضػىباث الخػلم ًظهشون اهخكاغا في الخدطُل الذساسخي في
بػؼ ؤو ًل اإلاهشساث الذساظُت  ،قةن نذساتهم الػهلُت جٍىن غادة مخىظؿت ؤو
قىم اإلاخىظـ ،ؤما الاقشاد بؿُئي الخػلم قخػذ نذساتهم غلى الخػلم في ًل اإلاهشساث
الذساظُت مخإخشة باإلاهاسهت بإنشانهم في هكغ الػمش الضمجي  ،يما ؤن لذيهم معخىٍاث
رًاء جتراوح بحن الحذ الكاضل  ،وؤنل مً اإلاعخىي اإلاخىظـ للزًاء مؼ بـء الخػلم
في الخهذًم وؤلاهجاص الذساسخي  ،ومً ال ًمًٌ اغخباس بؿُئي الخػلم يداالث ضػىباث
الخػلم بعبب غذم وحىد جباغذ وجباًً واضح بحن نذساتهم الػهلُت وجدطُلهم
الذساسخي الكػلي .
ومما ظبو ًخطح لىا الاخخالف بحن ألاقشاد روي ضػىباث الخػلم وألاقشاد بؿُحئ
الخػلم  ،خُث ًخطل رو ضػىباث الخػلم بزًاء مخىظـ  ،ؤو قىم اإلاخىظـ  ،ؤما
ألاؾكاُ بؿُئى الخػلم قهم ًمخلٍىن خذ ؤدوى مً اإلاخىظـ باليعبت إلاػامل الزًاء ،
لٌنهم لِعىا مخخلكحن غهلُا  ،ولًٌ اجباع بشامج غالحُت جشبىٍت ؤًادًمُت نذ ًادي
بلى جدطُل ؤقػل باليعبت لزوي ضػىباث الخػلم غىه لذي بؿُئي الخػلم.
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الفصل الثاوي
املبحث ألاول  /جصييفاث صعىباث الخعلم
جمهيذ :
ًشي يشحر مً اإلاهخمحن واإلاخخططحن في مجاُ ضػىباث الخػلم غشوسة جطيُل
ضػىباث الخػلم بهذف حعهُل غلمُت دساظت َزٍ الظاَشة  ،وانتراح ؤظالُب
الدشخُظ والػالج اإلاالئمت  ،هظشا لخػذد واخخالف اإلاشٌالث التي ًظهشَا ألاؾكاُ
ري ضػىباث الخػلم باغخباسَا مجمىغت ؾحر مخجاوعت قهذ خاوُ البػؼ جطيُل
ضػىباث الخػلم بهذف حعهُل ؤظالُب الدشخُظ والػالج اإلاالئمت لٍل مجمىغت
خُث ؤن ألاظلىب الزي ًطلح ألخذي الحاالث التي حػاوي مً ضػىبت خاضت في
الخػلم نذ ال ًطلح لحالت ؤخشي جخػذد الدعمُاث التي اؾلهذ غلى جلَ الكئت مشل :
ألاؾكاُ روي ؤلاضاباث اإلاخُت.
ألاؾكاُ رو باإلاشٌالث ؤلادسايُت .
ألاؾكاُ روي ضػىباث الخػلم .
ويخفق مل مً ليرك ومالفاهت وفيصل السراد  ،ولمال زيخىن على الخصييف
الخالي لصعىباث الخعلم :
صعىباث الخعلم الىمائيت :
وهي التي جشيض غلى الػملُاث الػهلُت ألاظاظُت التي ًدخاحها الؿكل في جدطُله
الاًادًمي وٍىهعم بلى :
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ـ الطػىباث ألاولُت  :الاهدباٍ  ،الزايشة  ،وؤلادساى .
ـ الطػىباث الشاهىٍت  :اللؿت  ،والخكٌحر.
صعىباث الخعلم الامادًميت:
وهي جلَ اإلاشٌالث مً نبل ؤؾكاُ اإلاذاسط وجخػمً (التهجي  ،الخػبحر  ،الهشاءة ،
الحعاب  ،والٌخابت)
ويصىفها محمىد ميس ي ( )3002لما ًلي:
ـ ضػىباث الخػلم اإلاشجبت باإلاذسظت :وجخمشل في مجمىغت مً الطػىباث :
ؤ ـ ضػىباث الخػلم اإلاشجبؿت باإلاباوي الذساظُت.
ب ـ ضػىباث الخػلم اإلاشجبؿت باإلاىهج الذساسخي.
صعىباث الخعلم املرجبطت باملعلم  :وجخمثل في مجمىعت مً الصعىباث:
ؤ ـ ؤلاإلاام باإلاىهج.
ب ـ الاججاَاث التربىٍت العلُمت .
ج ـ ؾشم الخذسَغ ألاظالُب اإلاىاظبت في الخػلم.
د ـ ؤلاغذاد ألاًادًمي .
َـ ـ الخإَُل والخدذًث .
صعىباث الخعلم املرجبطت باملخعلم هفضه  :وجخمثل في مجمىعت مً الصعىباث :
ؤ ـ ضػىباث صحُت (ًاللجلجت  ،التهتهت  ...الخ ) .
ب ـ ضػىباث جخػلو بػذم نذسة اإلاخػلم غلى الخػلم.
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ج ـ ضػىباث جخػلو باإلاُىُ والاججاَاث .
د ـ ضػىباث جخػلو بالخىاقو .
َـ ـ الخىخذ مً روي الطػىباث .
و ـ الاججاٍ العلبي هدى اإلاذسظت والخػلم.
ح ـ اهخكاع معخىي الؿمىح.
صعىباث الخعلم املرجبطت باألصرة  :وجخمثل في مجمىعت مً الصعىباث :
ؤ ـ الخؿزًت ؾحر الجُذة .
ب ـ نطىس في الىمى الاحخماعي .
ج ـ قهذان الاَخمام باإلاخػلم .
د ـ ههظ غشوسٍاث الذساظت.
َـ  /ظىء الجى الذساسخي باإلاجزُ .
و ـ الخالقاث ألاظشٍت  ...الخ .
وصىف ميرصير صعىباث الخعلم إلى جالث مشنالث:
اإلاشٌالث اإلاػشقُت وحشخمل غلى:
1ـ الاهدباٍ نطحر اإلاذي .
2ـ ؤلادساى .
3ـ الزايشة .
4ـ خل اإلاشٌالث .
16

5ـ ما وساء اإلاػشقت.
املشنالث ألامادًميت وحشخمل على :
1ـ مهاساث الهشاءة.
 2ـ الاظخيخاج الحعابي .
3ـ الخػبحر الٌخابي .
 4ـ الػملُاث الحعابُت .
5ـ مهاساث الٌخابت .
6ـ الخػبحر الهشائي.
املشنالث الاحخماعيت والاهفعاليت وحشخمل على :
1ـ العجض اإلاخػلم .
2ـ الدشدذ .
3ـ مكهىم الزاث .
4ـ اليشاؽ الضائذ .
5ـ الذاقػُت.
 6ـ ؤلادساى الاحخماعي .
وهىاك جقضيم آخر ًصىف صعىباث الخعلم إلى جالث جصييفاث هي :
صعىباث الخعلم ألامادًميت وحشمل :
1ـ ضػىبت الهشاءة .
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2ـ ضػىباث الٌخابت.
3ـ ضػىباث التهجي .
4ـ الخػبحر الٌخابي .
5ـ ضػىباث الحعاب .
6ـ الخػبحر الهشائي .
 7ـ ضػىباث الحشيت .
8ـ ضػىباث الخػشف غلى الٍلماث.
اضطراباث الاجصال وحشمل :
1ـ اغؿشاباث الخػبحر اللؿىي .
2ـ اغؿشاباث جمُحز ألاضىاث .
 3ـ غذم الخإوي .
اضطراباث املهاراث الحرليت وحشمل :
1ـ اغؿشاباث الخأصس الحشًي .
2ـ اغؿشاباث الخأصس البطشي .
3ـ اغؿشاباث الخأصس العمعي .
وهدُجت إلاا جهذم جايذ الباخشت غذم بَماُ ضػىباث الخػلم الاحخماغُت الاهكػالُت
غىذ دساظت ضػىباث الخػلم بىحه غام  ،وٍىصح بالٌشل غنها الطػىباث
الاحخماغُت والاهكػالُت في مشخلت مبٌشة ألنها ال ًمًٌ ؤن جٍىن بػُذة غً ؤن حعبب
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الطػىباث ألاًادًمُت  ،يما ؤن الػطىباث الاحخماغُت والاهكػالُت ؤًػا جازش غلى
مجمل خُاة الكشد  ،في اإلاذسظت  ،وفي اإلاجزُ  ،وونذ اللػب  ،ومً زم ًمًٌ اجخار
الاحشاءاث اإلاىاظبت إلاىاحهت َزٍ اإلاشٍلت وغالحها نبل اظخكدالها  ،وَزا ما ٌػخبر
هىغا مً الىناًت ألاولُت للمشٍلت .
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املبحث الثاوي
ألاصباب والعىامل املضاهمت في صعىباث الخعلم
جمهيذ :
هظشا لحذازت الاَخمام في مجاُ ضػىباث الخػلم وجذاخله مؼ مطؿلحاث ؤخشي
ًالخإخش الذساسخي والخخلل الػهلي وبـء الخػلم  ،وسؾم غذم وغىح ألاظباب
الٍامىت وساء ضػىباث الخػلم  ،قةنها ال صالذ ؾامػت وؾحر مخمحزة  ،ولٌىه غلى
الشؾم مً رلَ قةهه جىحذ ؤظباب وغىامل غذًذة لطػىباث الخػلم غشغها الػلماء
ًل في مجاُ جخططه واَخمامه .
قُزيش قخخي الضٍاث ( :2002ص  )507:ؤن ضػىباث الخػلم غمىما جدذر هدُجت
للػذًذ مً الػىامل اإلاخباًىت  ،بما في رلَ الػىامل الىسازُت  ،والػىامل البُئُت
والشهاقُت ؾحر اإلاالئمت وألامشاع التي جدذر للؿكل في ظىىاث همىٍ اإلابٌشة  ،ونذ
جدذر هدُجت اغؿشاباث في الترايُب الكعُىلىحُت  ،ؤو الػطبُت  ،ؤو الٌُمُائُت ،
ؤو هدُجت خلل في بػؼ وظائل اإلاخ.
وؤن ضػىباث الخػلم ما هي بلى هدُجت نطىس همائي لػملُاث ؤلادساى البطشي التي
جازش بشٍل غٌسخي غلى ايدعاب الكشد لهذساث ؤلادساى الػشوسٍت للخدطُل
ألاًادًمي .
ويمنىىا جقضيم العىامل املضاهمت في حذوث صعىباث الخعلم لذي املخعلمين
فيما ًأحي :
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العىامل العضىيت والبيىلىحيت:
ؤن الخٍىٍىاث الػطبُت للمخ حػذ مً ؤَم الػىامل الحايمت لػملُت الخػلم  ،وؤن
اإلاخ ًخٍىن مً غذة ؤحضاء حػمل مػها في هظام مخٍامل ورلَ غلى الشؾم مً اخخالف
الىظُكت ؤو الىظائل الخاضت بٍل منها ( غبذ اإلاؿلب الهشٍؿي  :2005 ،ص . )417
وؤن ؤيثر ألاظباب مػهىلُت ونبىال َى ما ًخػلو باغؿشاباث الجهاص الػطبي اإلاشيضي
وخاضت ما ٌشاس بلُه بالخلل الىظُكي بؿؼ الىظش غما برا ًان ضاخب رلَ جلل
غػىي ؤم ال  ،ومً زم قةن خذور ؤي خلل ؤو اغؿشاباث في وظائل الجهاص
الػطبي اإلاشيضي لذي اإلاػلم ًادي بلى الكشل في مػالجت اإلاػلىماث وججهحزَا  ،ومً
زم الخلل والهطىس في الىظائل الىكعُت وؤلادسايُت واإلاػشقُت واللؿىٍت والحشيُت
والذساظُت لذي اإلاخػلم  ،مما ًادي بذوسٍ بلى خذور ضػىباث الخػلم.
الػىامل الجُيُت ؤو الىسازُت:
ٌشحر غادُ غبذ هللا ( :2003ص  )10بلى ؤهه نذ ًضداد مػذُ خذور ضػىباث
الخػلم بحن ألاؾكاُ في بػؼ ألاظش التي لها جاسٍخ مشضخي إلاشل َزٍ الطػىباث  ،وَى
ألامش الزي ًمًٌ ؤن ًذغم قٌشة وحىد دوس للػامل الىساسي في َزا الطذد.
خُث ؤشاسث الذساظاث ؤن ما وعبخه  %35 - 20مً ضػىباث الخػلم جٍىن مىحىدة
لذي الاخىة  ،ويزلَ قةن َزٍ اليعبت جشجكؼ مً  %100 - 65في خالت ًىن ألاخىًٍ
جىؤم ( غبذ الطبىس مىطىس  :2003 ،ص . )164
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وفي َزا ؤلاؾاس ؤظهشث دساظاث غلم الىسازت مدذداث وسازُت للهذسة غلى الخجهحز
الكىهىلىجي  ،وجىضلذ بلى ؤهه ًمًٌ جىسٍث مظاَش ضػىباث الخػلم.
الػىامل البُئُت:
ال شَ ؤن مىغىع ضػىباث الخػلم ؾالبا ما ًٍىن اوػٍاظا إلاا ٌػىُه اإلاخػلم مً
مػىناث بُئُت جشجبـ بطػىباث حػلمه خُث حشحر هطشة حلجل ( : 2000ص )198
بلى ؤن الجىع والطذاع في اإلاجزُ نذ ًمىؼ مً التريحز في الذساظت والزي ٌػخبر بذوسٍ
مشٍلت حػلُمُت  ،وغلى ؤًت خاُ  ،قةن ظىء الخؿزًت ؤو غذم الحطىُ غلى الشغاًت
الصحُت اإلاؿلىبت ًمًٌ ؤن ًادًا بلى ضػىباث ؤو مػىناث غطبُت ًيخج غنها
ضػىباث حػلُمُت  ،وجايذ مىاُ بايشمان ( :2004ص  )780ؤن ظىء الخؿزًت
الشذًذة في العىىاث اإلابٌشة مً خُاة ألاؾكاُ ججػلهم ٌػاهىن مً ضػىباث في
حػلم اإلاهاساث الاًادًمُت .
وَىاى دساظاث يشحرة نذ ريشث ؤظبابا جشبىٍت مخػلهت باإلاذسظت جشي ؤنها ؤيثر ضلت
بطػىباث الخػلم وهي جخمشل في اإلاذسظت  ،وضػىبت اإلاىاهج الذساظُت  ،وغذم
جدهُو اإلاىهج إلاُىُ واججاَاث اإلاخػلمحن ( يشٍمان ميشاس  :1994 ،ص 388ـ ، )393
وؤن َزٍ ألاظباب اإلاشجبؿت بالػملُت الخػلُمُت ظىاء بشٍل مباشش ؤو ؾحر مباشش
حػىم ؤو جدذ مً غملُت الخػلم وايدعاب اإلاهاساث والخبراث اإلاؿلىبت  ،وٍػُل
ظلُمان غبذ الىاخذ ( :2005ص  )16ؤن اظخخذام الػهىباث اإلاخٌشسة للمخػلم في
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بذاًت الخػلم وخاضت في اإلاشخلت الابخذائُت نذ ًادي بلى خذور ضػىباث في الخػلم
لذًه في اإلاعخهبل.
جقييم وحشخيص ألافراد روي صعىباث الخعلم :
ٌػذ حشخُظ ضػىباث الخػلم والخػشف اإلابٌش غلى ألاقشاد الزًً ٌػاهىن منها مً
الػشوسة بمٍان ختى ًمًٌ بغذاد البرامج الالصمت إلاىاحهتها وغالحها في بذاًاث
ظهىسَا بزلَ ًمًٌ جخكُل خذة جإزحرَا غلى َاالء ألاقشاد  ،وَزا الدشخُظ ؤو
الايدشاف لهاالء ألاقشاد َى الخؿىة ألاولى مً بحشاءاث الدشخُظ ووغؼ البرامج
والػالج الالصم.
يما ؤن غملُت حشخُظ ضػىباث الخػلم حػذ ؤمشا بالـ الخػهُذ  ،وسبما ٌػىد رلَ
ألظباب غذًذة منها  :غذم وحىد اجكام غام خىُ مكهىم ضػىباث الخػلم بحن
الػاملحن في َزا اإلاجاُ  ،وحػذد الخكعحراث واإلاىؿلهاث الىظشٍت للمهخمحن بالبدث
في َزا اإلاجاُ .
وجدخاج غملُت الخػشف بلى خاالث ضػىباث الخػلم بلى ججمُؼ بُاهاث بغاقُت واظػت
اإلاذي غً الؿكل نبل جهشٍش ما برا ًان ٌػاوي مً بخذي َزٍ الطػىباث ؤم ال.
وٍمًٌ الاظدىاد بلى غذد مً الػىامل التي ؤوسدَا ظُذ ؤخمذ غشمان ( :1990ص
 30ـ  )32والتي ًمًٌ ؤن حعاغذ غلى حشخُظ اإلاػلمحن روي ضػىباث الخػلم
وجخػمً ما ًإحي :
ـ غشوسة الىضل الخكطُلي للطػىبت وما ًشجبـ بها مً ؤغشاع ومطاخباث .
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ـ سجل اإلاذسط اإلادخىي بُاهاث غً جدطُل اإلاخػلم .
ـ جهذًش ما ًمخلٌه اإلاخػلم مً مهاساث ؤو خبراث  ،ؤو مػشقت بالخبراث الجذًذة .
ـ ظالمت الؿكل حعمُا وخعُا وغطبُا .
ـ الٌشل اإلابٌش غليهم مً نبل اإلاذسظت للخػشف غلى الطػىبت لذيهم .
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الفصل الثالث
املبحث ألاول /خصائص ألافراد روي صعىباث الخعلم :
ألاقشاد روي ضػىباث الخػلم غباسة غً مجمىغت ؾحر مخجاوعت  ،ولذيهم الػذًذ مً
الخطائظ اإلاخخكت واإلاشتريت بُنهم  ،وؤًػا ًىحذ لٍل قشد ما ًمحزٍ مً بػؼ
الخطائظ التي ًىكشد بها غً آلاخشًٍ.
ولهذ هالذ مػشقت خطائظ ألاقشاد روي ضػىباث الخػلم اَخماما يبحرا وؤحشٍذ
قُه الػذًذ مً الذساظاث بهذف جدذًذ الخطائظ الىكعُت والكعُىلىحُت التي
جمحز َاالء ألاقشاد غلى ؤظاط ؤنها مً اإلامًٌ ؤن حعخخذم يمدَ لدشخُظ
ضػىباث الخػلم ووظُلت للخػشف غلى روي الطػىباث في الخػلم مً خالُ وظماتهم
الشخطُت  ،يما ؤن مػشقت َزٍ الخطائظ ٌعاغذ ألاَل واإلاػلمىن واإلاخخططىن
غلى ايدشاف َاالء اإلاخػلمحن في ونذ مبٌش مما ٌعاغذ غلى بمذاد اإلاخػلم
باإلاعاغذة الصحُدت وبغؿائه الكشضت لخىمُت اإلاهاساث اإلاؿلىبت لٍي ًدُا خُاة
هاجحت .
ولهذ اَخم الػذًذ مً الباخشحن بخدذًذ خطائظ ألاقشاد الزًً ٌػاهىن مً
ضػىباث الخػلم  ،والتي ًظهش جإزحرَا واضحا غلى معخىي جهذم الكشد في اإلاذسظت ،
وٍمًٌ جطيُل الخطائظ بلى خطائظ ظلىيُت  ،وخطائظ غهلُت مػشقُت ،
وخطائظ هكعُت  ،وخطائظ احخماغُت  ،وخطائظ لؿىٍت  ،وخطائظ خشيُت.
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املبحث الثاوي
ألاصاليب والاصتراجيجياث املضخخذمت في عالج صعىباث الخعلم
لهذ جشجب غلى اخخالف الخكعحراث التي نذمها اإلاخخططىن بذساظت ظاَشة
ضػىباث الخػلم ؤن داس حذُ واظؼ في يُكُت غالج ضػىباث الخػلم  ،ولزلَ ظهشث
مىاحي غذًذة وقىُاث مخىىغت إلاهاومت آزاس الطػىبت  ،ؤو الخهلُل مً آزاسَا غلى
ؤنل جهذًش .
وفي َزا الطذد قةن مُذان ضػىباث الخػلم ملئ بالبرامج وألاظالُب
والاظتراجُجُاث الػالحُت ًاججاٍ الػالج الٌالظٍُي الخهلُذي الهائم غلى مهماث
حشبه اإلادخىي الذساسخي الزي ًىاحه قُه اإلاخػلمحن ضػىبت في حػلمه  ،والزي ًىظش
غلى ؤهه هىع مً اإلاعٌىاث التي حػؿي للمشٍؼ لدعٌحن آالمه لكترة مدذدة مً
الىنذ برا حاص الدشبُه  ،وَىاى اججاٍ الػالج اإلاػشفي الهائم غلى مػالجت اإلاػلىماث
الزي ًشيض غلى غالج الػملُاث اإلاػشقُت الذاخلت في ايدعاب اإلاػلىماث وجخضٍنها
واظخػادتها غىذ الػشوسة يما يهخم َزا الاججاٍ اإلاػشفي بذساظت ألاهماؽ التي
ٌعخخذمها الكشد في مػالجت وججهحز اإلاػلىماث وفي غملُت الخػلم والخكٌحر.
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وظىف ًخم بلهاء الػىء غلى ؤَم َزٍ ألاظالُب والاظتراجُجُاث التربىٍت الػالحُت ،
ورلَ غلى الىدى الخالي :
اصتراجيجيت الخذريب على العلمياث الىفضيت:
ًكترع مهترخى َزا ألاظلىب ؤهه ًمًٌ جدذًذ الػملُاث الىكعُت اإلاخػمىت في
مىغىغاث الخػلم  ،وخُيئز ًخم جذسٍب الاؾكاُ لخدعحن الػلمُاث هكعها  ،غلى
اقتراع ؤن الخذسٍب غلى َزٍ الػملُاث ظحزًذ مً ظػت ايدعاب اإلاهاساث
ألاًادًمُت وَػخمذ غلى حشخُظ وغالج ضػىباث الخػلم في َزٍ الحالت غلى جدذًذ
وجدلُل ؤوحه الهذسة وؤوحه الهطىس لذي اإلاخػلم .
اصتراجيجيت جحليل املهمت :
حػذ اظتراجُجُت جدلُل اإلاهمت ؤداة َامت للهائمحن غلى التربُت الخاضت  ،وٍهطذ
بخدلُل اإلاهمت َى جهعُم اإلاهاسة بلى وخذاث ؤو مهاساث زاهُت نابلت للخذسٍب ،
قبػؼ الباخشحن نذ وظػىا مكهىم جدلُل اإلاهمت لٍي ٌشمل وضل ؤلاحشاءاث
الخػلُمُت اإلاعخخذمت للخذسٍب غلى اإلاهاسة في خحن ؤن آخشًٍ نذ نطشوا اإلاطؿلح او
الخػشٍل غلى جدلُل اإلادخىي الزي ظُذسط .
وَىاى ؤيثر خذازت للخػامل مؼ اإلاخػلمحن روي ضػىباث الخػلم مشل الجمؼ بحن
ؤظلىبي الخذسٍب غلى الػملُاث الىكعُت وجدُل اإلاهمت .
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اصتراجيجيت الخذريب على العملياث الىفضيت وجحليل املهمت معا :
َزٍ الاظتراجُجُت حػخمذ غلى دمج اإلاكاَُم الاظاظُت لألظلىبحن العابهحن وتهخم
الاظتراجُجُت بخهُُم نذساث الؿكل وضػىباث  ،والهُام بخدلُل اإلاهمت  ،ومػشقت
اإلاهاسة الىاحب جىمُتها.
بن َزٍ الاظتراجُجُت الهائمت غلى الخذسٍب غلى الػملُاث الىكعُت وجدلُل اإلاهمت
مػا  ،لم ًخم الىظش بلى الػملُاث الىكعُت غلى ؤنها نذساث غهلُت مىكطلت ًمًٌ
الخذسٍب غليها بشٍل مىكطل ونذ هظش بلى الػلمُاث غلى ؤنها ظلعلت مً الػملُاث
الػهلُت اإلاخػلمت والعلىيُاث ؤو الاظخجاباث الششؾُت قُما ًخػلو باإلاهمت يما ؤن
مػشقت ظلعلت مً الػملُاث الػهلُت ؤو العلىيُاث اإلاؿلىبت ألداء مهمت ما حػخبر
مدذدة وهي بزلَ نابلت للهُاط والخػذًل مً خالُ غملُت الخذسٍب .
اصتراجيجيت حعذًل الضلىك :
ًتريض حػذًل العلىى خىُ حػذًل العلىى الظاَش للكشد يما ٌعخخذم َزا
ألاظلىب بىجاح في خاالث حشدذ الاهدباٍ واليشاؽ اإلاكشؽ  ،يما ٌعخخذم لخدعحن
ؤداء اإلاخػلمحن في الحعاب واللؿت .
اصتراجيجيت الخذريب املباشر للمخ :
حػذ الاظتراجُجُت اإلاباششة لخذسٍب اإلاخ مً ؤظالُب الػالج اإلاػشفي الهائم غلى
مػالجت اإلاػلىماث اإلاعخخذمت في غالج ضػىباث الخػلم .
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الاصخيخاحاث والخىصياث
اصخيخجت الباحثت :
1ـ جىىع اإلاػىناث وجذاخلها .
2ـ ال ًمًٌ العُؿشة غلى حمُؼ اإلاػىناث مجخمػت .
الخىصياث :
1ـ بسشاد الهائمحن واإلاػلمحن بلى الؿشم العلُمت والتربىٍت في مػاملت رو ضػىباث
الخػلم .
2ـ بسشاد ؤولُاء الامىس بلى يُكُت الخػامل العلُم مؼ ؤبىائهم .
3ـ وغؼ بشامج غلمُت مخؿىسة .
4ـ اظخخذام الخٌىىلىحُا .
5ـ قخذ مشايض مخخططت إلاعاغذة ومػالجت رو ضػىباث الخػلم .
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