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إذؽالقة تؽوون مربقي ومربقات األرػال من ذوي 
يف زل إصالح مـظومة  االحًقاجات اخلاصة يف اجلزائر

   .الرتبقة والًؽوون

*الدون تغؾقتصالح 
  

 مؼدمة 

هقطمباظػردمدقؼامطانمأممععقضامعؿغرياتمطـرية،مممامؼؿطؾبمتـلقؼامداخؾقامصقؿام
سمصماألصرادمذويماالحؿقاجاتماًاصة،مومتـلقؼامخارجقامصقؿامسمصمحمقطفؿ،م
ألنمتػاسؾمػذهماظعـاصرمععمبعضفاماظؾعضمتػاسالمعـادؾامؼعؿؾمالمحماظةمسؾكمإناحم

تعدؼؾماظلؾقكماٌردقعةمظؾػردمومذظؽمبفدفمادؿغاللمأعـؾمماظؿدخؾمعـمخاللمخطط
مإلعؽاغاتفم.
اظلؾبمضاعتماظعدؼدمعـماحملاوالتمعـمأجؾمبـاءمعـفاجمومردؿمخططمتربقؼةممهلذا

متـادبم مو ماًاصة ماالحؿقاجات مذوي معـ ماألصراد مضدرات معع متؿػؼ متعؾقؿقة و
ماحؿقاجاتفؿ،موذظؽمظممزؾمعامتقصؾتمإظقفمأحدثماظؾققثمظممػذاماجملال.

بعدماٌؿعؾؿمواٌـفاجمإالمأنمػذامطؾفمالمؼؽػل،معامملمغأخذمبعنيماالسؿؾارمررصامثاظـام
ماظرتبقي، ماظربغاعج مبؿـػقذ ماظؼائؿ مأو ماٌعؾؿ مػق مو محمقرمماٌربلمأداسمؿربؼعمإذمأال و

مصالمميؽـمأليمإصالحمتربقيمأنمؼغػؾمدورهمظممإناحمػذهماظعؿؾقة،ماظعؿؾقةماظرتبقؼة،
مع معـو ماألرػال ماظػصقلمماالحؿقاجاتذويممربل مظم مزعقؾف مسـ مذأغا مؼؼؾ مال اًاصة

ذؽموالمماظرتبقؼةماًاصة،حقثمأغفمؼؿؼادؿمععفمعفؿةمتؾؾقغمومإناحماظعؿؾقةمماظعادؼة
ظممأنمتشكقصمعامؼعاغلمعـفمضطاعماظرتبقةمساعةمومضطاعماظرتبقةماًاصةمسؾكموجفم
اًصقصمالمميؽـمأنمؼؿأتكمبعقدامسـماٌشارطةماظػعؾقةمظؾؼائؿمباظعؿؾقةماظرتبقؼةمدقاءم

مأومععؾؿماظرتبقةمماًاصة.تعؾؼماألعرممبعؾؿماظػصقلماظعادؼةم
اظرتبقةماًاصةموضرورةممربلعماظذيمميؽـمأنمؼؼقممبفمومإمياغامعـامباظدورماحملقري

اظؿكطقطممأومإذراطفمظمماختاذماظؼرارمدقاءمتعؾؼماألعرمبؿـػقذماظعؿؾقةماظرتبقؼةمأومتعدؼؾفا
ذهممتمإنازمػمهلا،مومعـمأجؾماظقضقفمسؾكمعامؼعرتضمتؽقؼـفمعـمصعقباتمعقداغقة،

مع مألراء مادؿػؿاء مظممذؽؾم ماظدرادة معربقل ماظعاعؾنيمباٌراطزممربقاتو ماًاصة اظرتبقة
دؾؼمهلؿمأنمماغؿظؿقامحقثممواىؿعقاتماٌعـقةمباألرػالمذويماالحؿقاجاتماًاصة،

                                                                                                                                          
ماالغلاغقةماالجؿؿاسقة،م* ماظعؾقم ماظـػسمومسؾقمماظرتبقةموماألررػقغقا،مطؾقةم م)أ(مورئقسمضلؿمسؾؿ  أدؿاذمحماضر
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ماًاصة. مظؾرتبقة ماظؿطؾقؼاتماظعؿؾقة مالطؿلابم متدرؼؾقة مو مضدممظممدوراتمتؽقؼـقة و
ماهلدف مخصقصقة مذظؽ مظم ممراسقـا مو ماإلساضة ماألػدافظـقع مأوم وزائػ اظلؾقطقة

م:ؼؾلمواٌؿؿـؾةمعـموجفةمغظرماظدرادةمصقؿامظمماظرتبقةماًاصةماإلجرائقة

 اهلدف لـوع اإلساقة  وسي املربي خبصوصقة

سؾكماظرشؿمعـمأوجفماظؿشابفمسدؼدةمبنيماألرػالمعـمذويماظػؽاتماًاصةمإالمأنمم
مبنيمخمؿؾػم م ماظؼائؿة ماظػردؼة مأنماظػروق موالمميؽـمألحد مجدا موادعة صؽاتماإلساضة

ماإلساضةم مو ماظؾغقؼة، م/ ماالضطراباتماظؽالعقة مختؿؾػمسـ ماظؾصرؼة مصاإلساضة ؼـؽرػا،
محاالتم مبني محؿك مطذظؽ مايال مطان مورمبا ماظلؿعقة ماإلساضة مسـ مختؿؾػ اظعؼؾقة

اظذيمميؽــاماالتػاقمملءاالضطراباتماظيتمتصـػمضؿـمصؽةمإساضةمواحدة،ممإالمأنماظش
سؾقفمباإلصماعمػقمأنمػذهماإلساضاتمصمقعفامػلممحباجةمإشممخدعاتمتربقؼةمخاصة،م
متعؿقؿاتمشريمصقققة،م مو وسؾقفمالمبدمعـموـبماًروجمبادؿـؿاجاتمشريمعربرة
صاألصؾمظمماظرتبقةماًاصةمػلمعراساةماظػروقماظػردؼةمماظيتمتؿلعمأطـرمبنيماألرػالم

متؽػلمالخؿقارمذويماظػؽاتماًا مال ماظؿصـقػقة مباألرػالماظعادؼني،مصاظػؽة معؼارغة صة
عامماألدؾقبماظؿدرؼللماٌـادب،مومعامتعؾؿفمعربقاماظرتبقةماًاصةمػقمضرورةماظـظرمإشم

وراءمصؽةماإلساضةمظؾقصقلمإشمماظػردمغػلفمومععرصةمخصائصفموعشؽالتفمومخرباتف،مإذام
متمعا مأو متصؿقؿ ماٌؿؽـ معـ مؼصؾح مذظؽ معـادبمهؼؼ مأدؾقبماظؿدرؼسمبشؽؾ عدؼؾ

موتصؾحماحؿؿاالتمناحفمطؾرية.م
طؿامأنماظرتبقةماًاصةمتشؿؾمتطقؼرمبراعجمتصققققةمتفدفمإشممختطلماإلساضةمم

ومبراعجمتعقؼضقةمتفدفممومايقاجزماظيتمتػرضفاماإلساضةمومذظؽمباظؿدرؼبموماظرتبقة
ما محاظة معع متؿعاؼش مبدؼؾة مودائؾ ماٌعقق ماظطػؾ مإسطاء مطؾؿامإشم مظم مو مظدؼف، إلساضة

ماظطػؾماٌفاراتماألدادقةماظالزعةمظالدؿؼالظقة،م اياظؿنيمصاظغاؼةمواحدةمومػلمتعؾقؿ
مػذهماٌفاراتمضدمتؽقنمذاتمرابعمأطادميلمأوماجؿؿاسلمأومذكصل.م

صؼدمهدماإلساضةمعـمضدرةماظطػؾمسؾكماظؿعؾؿمعـمخاللمررائؼماظؿدرؼسماظعادؼةمممام
م مغظر متؿضؿـمؼلؿقجبمحلبموجفة مخاصة متربقؼة مبرباعج متزوؼده ماياظقة اظدرادة

متقزقػمودائؾمتعؾقؿقةمومأدواتمومأداظقبمعؽقػةمومععدظةمومصؼماإلجراءاتماظؿاظقةم:م
 تعدول حمًوى الًدروس.  -
 تغقري األهداف الًعؾقؿقة.  -
 تغقري اليقىة الًعؾقؿقة.  -

م مشرصة مإشم ماظقصقل مسؾك ماظطػؾ مضدرة مدون مهقل مضد مأومصاإلساضة ماظعادؼة اظصػ
اظؿقركمواظؿـؼؾمصقفامحبرؼةموراحة،مومإذامعامحدثمذظؽمصؼدمؼؽقنمضرورؼامتصؿقؿم
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مذظؽم ماظطػؾماٌعاقمو مضدمختؿؾػماألػدافماٌؿقخاةمعـمتعؾقؿ بقؽةمصػقةممخاصة،مو
محقلم ماظرتبقيمعؿؿرطزا ماظربغاعج مؼصؾح موسـدئذ مذدتفا، مو ماإلساضة مغقع مسؾك اسؿؿادا

مؼؿضؿ مال معرػقغامعفاراتمأدادقة مؼؾؼك مػذا مطؾ مو ماظؿؼؾقدي. ماظؿعؾقؿل ماظربغاعج ـفا
مبدىمضدرةماٌشرفمسؾكماظعؿؾقةماظرتبقؼةمأالمومػقمعربلماألرػالمذويماالحؿقاجاتم
اًاصةمسؾكمعلاؼرةمطؾمعامػقمعقجقدمومعامميؽـمأنمؼقجدممعـمعلؿفداتمظممجمالم

م معؿؽاعال مطاعال متؽقؼـ مخالل معـ مإال مذظؽ مظف مؼؿأتك مظـ مو مٌؿاردةمختصصف، ؼؤػؾف
معفؿؿفمبإتؼانمومناح.

 إدراك املربي لوزائف األهداف السؾوكقة أو اإلجرائقة يف الرتبقة اخلاصة

تفدفمسؿؾقةماظرتبقةماًاصةمإشممإطلابماألرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصةم
دؾقكمأطادميلموماجؿؿاسلمومذكصلمعـادبمومتؽقػل،مومظؽلمؼؿقؼؼمذظؽمالبدمعـم
مصاظعؿؾقةم معؿلؾلؾ، مػادفمو مو معـظؿ مدمق مسؾك متـػقذػا مو متربقؼة مظرباعج اظؿكطقط

قؿقةمواضقةمومحمددةمدؾػا،ماظرتبقؼةمالبدمأنمتؽقنمعقجفةمدمقمهؼقؼمأػدافمتعؾ
وسـدعامغؿقدثمسـماألػدافمصـقـمغعينماظؿغرياتماٌؿقخاةمظممدؾقكماظطػؾمومظقسم
مظممختطقطم مباظغة مظألػدافمأػؿقة مو مذظؽ، مظؿقؼقؼ ماظيتمتلؿكدم ماظطرق مو اظقدائؾ
اظرباعجماظؿعؾقؿقةمومتـػقذػا،مومظؽلمتؽقنماألػدافمعػقدةمصالبدمعـمأنمتقضحمظؾؿؿعؾؿم

ماٌؿقض مصإنمعا مذؽ مبدون مو مظؿقؼقؼفا. ماظؼراراتماٌـادؾة ماختاذ مظم متلاسده مو معـف ع
هدؼدماألػدافماظلؾقطقةمظقسمعفؿامظممتربقةماألرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصةم
ماألرػالماآلخرؼـمأؼضا،مطذظؽمصاألػدافماظلؾقطقةمذاتم مظممتعؾقؿ معفؿ صؼط،مبؾمػق

ظقسمظممعراحؾفاماألوشممصؼط.موػلمختدمممأػؿقةمباظغةمظممطؾمعراحؾماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمو
موزائػمطـريةمعـفا:

حمؿقىماظؿدرؼسمومتلؾلؾماحملؿقىمومهدؼدممرأ.مأغفامتعؿؾممبـابةمعقجفمالخؿقا
اإلجراءاتماظؿعؾقؿقة،مإذمأغفمبدونمهدؼدماألػدافمبقضقحمومدضةمصؾقسمػـاكمأداسم

ؿعؾقؿل،مصإذامملمغؽـمغعرفمؼـطؾؼمعـفماٌعؾؿمظممهدؼدماٌقادماظؿعؾقؿقةمأوماحملؿقىماظ
إشممأؼـمغرؼدماظقصقلمعـماظصعبمأنمذمؿارماظطرؼؼموماظقدقؾةماٌـادؾة،ماظيتمغـؿؼؾم

مبفا.
ب.مطذظؽمصاألػدافمتعؿؾممبـابةمععاؼريمظؿؼدؼؿمهصقؾماظطػؾمومتؼدعف،مإذمأغفم
مطانماظطػؾمضدم مإذا معا ممبقضقسقة مظـمغلؿطقعمأنمغؼرر ماهلدفماٌـشقد بدونمهدؼد

ماأل ماٌعؾؿمحؼؼ معـ مظؽؾ ماألػدافمواضقة متؽقن مأن مودون مال، مأم مرمب ػدافمطؿا
مظقلتمذاتمسالضةم مأو مسادظة، مسري مأحقاغا مو مشاعضة ماظؿؼقؼؿ مسؿؾقة متؽقن واٌؿعؾؿ،

مباظؿعؾؿ.



 صالح الدون تغؾقت

60 

ج.متلاسدماألػدافماظؿعؾقؿقةماظقاضقةماظطػؾموماٌعؾؿمسؾكمتـظقؿمجفقدػؿامسؾكم
اظؾققثماظعؾؿقةمتدسؿمػذاماالصرتاض،ممدمقمؼؤديمإشممهؼقؼمتؾؽماألػداف،مصاًريةمو

ماٌـادؾةم ماًطقات مإتؾاع مسؾك مضدرة مأطـر مؼؽقن ماظقصقل مؼرؼد مأؼـ مإشم مؼعرف صؿـ
مظؾقصقلمإذمالمتعقدمػـاكمحاجةمإشمماظؿكؿني.

ماظؿدرؼسم مررائؼ مصاسؾقة مظؿؼقؼؿ مععاؼري ممبـابة ماظؿعؾقؿقة ماألػداف متعؿرب د.
كماظؿػؽريمبقضقحمومجدؼةمحقلماألػدافماٌلؿكدعة،مصؿقدؼدماألػدافمزمػزماٌعؾؿمسؾ
ماظؿعؾقؿقةماظيتمتلؿقؼماىفدموماظقضت.

ومباظؿاظلمهلنيممإنمذظؽمطؾفمومبؾلارةمؼؤديمإشممتؼقؼؿمصاسؾقةمسؿؾقةماظؿعؾقؿ،
مظممذظؽم. اظطرائؼماٌلؿكدعة

 مشؽؾة الدرادة و أهؿقًفا

ماًاصةمعؤدلاتتعؿ ماظرتبقةم متفدفمإشمممربمعراطز متؽقؼـقة مو متعؾقؿقة اجؿؿاسقة
ماظـػلقةم مععاغاتفؿ مواظؿكػقػمعـ ماظػؽة مػذه مأصراد مإدعاج مإشم م ماجملؿؿع محاجة تؾؾقة
واالجؿؿاسقة،موظؽلمتؤديمعفؿؿفامػذهمبطرؼؼةمعـؾل،مؼؿعنيمتقاصرمصمؾةمسقاعؾمعـفام

عامسمصمممعامؼؿعؾؼمباٌضؿقنماظؿعؾقؿلموعـفامعامؼرجعمإشمماهلقاطؾمواظؿـظقؿاتموعـفا
مظؽؾم متربقيمسؾكمعدىمعراساتف متعؾقؿلمأو موؼؿقضػمناحمأيمغظام ماظؿدرؼس، راضؿ
اظعـاصرماظعؾؿقة،موتقصرهمسؾكماألدؾابماظيتمتؤديمإشممرصعمعلؿقىماٌؿعؾؿمموباظؿاظلم

مهؼقؼمسقاعؾماظـفاحمتؾعامظألػدافماٌلطرة.م
عؾقؿلماٌؼرتحمذومصؾةمطؿامأغفمالمميؽـمهؼقؼمػذاماظـفاحمإالمإذامطانماظربغاعجماظؿ

مؼؿغريمحلبماجملؿؿعم باجملؿؿع،مصاٌؿؿؾعمظؿارؼخماظرتبقةماًاصةمرمدمأنمعػفقعفا
اظذيمتقجدمصقف،مبؾمومسمؿؾػمعـمسصرمآلخرمظممغػسماجملؿؿع.مومتـشطمعؤدلاتم
ماظعـصرم متـؿقة مألجؾ مبادؿؿرار محمقطفا معع مواظؿأثر ماظؿأثري مظؿؿؾادل ماًاصة اظرتبقة

.مورشؿمتؽاثػماىفقدمظؾـفقضمباظرتبقةماًاصةمظممبالدغا،مإالماظؾشريمظمماجملؿؿع
مجمؿؿعم مأوظقاء، م)عربني، ماألررافمواظشرطاء معـ ماظؽـري ماغؿؼادات معـ متلؾؿ ممل أغفا

معدغل...إخلم(.
مظم ماًاصة ماظرتبقة مؼعابمسؾك مبدورػامصؿا متؼقم مأصؾقتمال مأغفا ماظققم، مبالدغا

مؼدسقم ماٌؤدلاتل،ممما ماجملؿؿعمسؾكماألداء مرضا مأدىمإشممسدم معا بأطؿؾموجف،مػذا
باظضرورةماٌلؿعفؾةمإشمماظؿػؽريمظمماالرتؼاءمبفا،موذظؽمبؿقصريماظدساعاتماألدادقةمهلام

متلؿحمهل م موػقؽؾقة معادؼة مبشرؼة، مسؾؿقة، مإعؽاغقاتمبقداشقجقة، مباالدؿفابةمعـ ا
مساٌقا.م مبف مععؿقل مػق مٌا متدررمقا معلاؼرتف مغػلف ماظقضت مظم مو ماجملؿؿع، ظؿطؾعات
وظؿقؼقؼمذظؽمالبدمسؾكماىفاتماٌلؤوظةمأنمتؿفاوبمععماظؿغرياتمايادثةمظممزؾم
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ماٌالحظةم ماالخؿالالت مخمؿؾػ متصققح مخالل معـ مبادؿؿرار، معؿطقر مساٌل جمؿؿع
ؿقؼمظؾرتبقةماًاصةموإسدادمعربلمذويماالحؿقاجاتمحاظقامسربمإسدادمإصالحمذاعؾموس

ماًاصةمإسدادامجقدامباسؿؾارهماظعـصرماحملقريمظؾعؿؾقةمطؽؾ.م
ماٌقضقعم مهلذا مدرادؿـا مخالل معـ مغرصد مأن مدماول مدقف مذظؽ مأجؾ معـ و
االواػاتماألوظقةمٌربقلموعربقاتماألرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصةمظممبالدغا،م

ـماظيتمتؾؼقػا،مومعدىمادؿفابؿفامٌامػقمععؿقلمبفمظممػذاماجملالمدمقمسؿؾقةماظؿؽقؼ
معلاؼرتفم معدى مو ماظربغاعج محمؿقى مو ماظؿأرري مرؾقعة مو ماالغؿؼاء مذروط محقث عـ
مػذهم م موسؾقفمميؽـمتؾكقصمإذؽاظقة ماظؿؽـقظقجقةمايدؼـة. ظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةمو

ماظقرضةماظؾقـقةمظمماظؿلاؤالتماظؿاظقة:م
م1 مربقلموعربقاتماألرػالمعـإلسدادمعمماظضرورؼةماظقاجؾةاظشروطم.معامعدىمتقصر

مإسداد م ماًاصة ماالحؿقاجات مواظـؼاصقةمأطادميقماذوي ماالجؿؿاسقة ماظؿغريات مؼلاؼر ا
م؟ماياصؾةمظمماظؾقؽةماىزائرؼة

موماٌادي؟ممماظؿأرريمبشؼقفماظـظريمـماظؿطؾقؼل.معامعدىممتقصرمذروطمم2
مبراعجماظؿؽقؼـمظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةموماظؿؽـقظقجقةمايدؼـة؟معدىمعلاؼرةمم.معا3
معدىمهؼؼمععاؼريماالخؿقارموماالغؿؼاءمظؾؿفـةم؟م.معام4

 الدرادة املقدانقة

م مادؿػؿاء مذؽؾ مظم ماياظقة معآلجاءتماظدرادة ماًاصةممربقاتعومربقلراء اظرتبقة
ماالحؿق مذوي مباألرػال ماىؿعقاتماٌعـقة مو مباٌراطز واظذؼـمماجاتماًاصة،اظعاعؾني

مهلؿ مدوراتمتؽقؼـقمأنمومدؾؼ مظم مالطؿلاباغؿظؿقا متدرؼؾقة مو اظؿطؾقؼاتماظعؿؾقةممة
مظؾرتبقةماًاصةم
ماظدرادة،خمؿؾػمجقاغبممؾفاظممجمؿملحماورمتغطأربعةمماالدؿػؿاءمػذاموضدمتضؿـ
ممموػلمطاظؿاظل:

  ربقي ومربقات األرػال الًؽوون األكادميي مل األول: مدى ادًٍابةاحملور
 .املعؿول بفا يف هذا اجملال لؾشروط الضروروة اخلاصة االحًقاجاتذوي  من 

  اظؿاظل:اظلؤالماظرئقللممررحمعـمخاللمقؼمذظؽؿقؼظمدعقـامومضد
م1 معا متقصرع. ممدى ماظشروط مإسداد مأجؾ معـ متقاصرػا ماظقاجب ربقلمعاظضرورؼة

م؟ماأطادميقمإسدادااًاصةمماالحؿقاجاتذويمموعربقاتماألرػالمعـ
م:مباظرتطقزمسؾكمعامؼؾلمموذظؽم

مماظعؾؿلماٌؿقصرمظدىمعـمعزاوظةمػذهماٌفـةم؟ماٌؤػؾمـ
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معدةماظؿؽقؼـماظيتمخضعمهلامػؤالءماٌربنيمواٌربقاتم؟مممـ
معدىمعالئؿةمحمؿقىماظربغاعجماظؿؽقؼينماٌؼرتحمومحماورهم؟مممـ

   احملور الٌاني : الًأرري الـظري و الًطيقؼي ملربي ومربقات األرػال من
 ذوي االحًقاجات اخلاصة و مدى ادًٍابًه لؾؿعاوري املعؿول بفا يف هذا اجملال. 

         :ماظلؤالماظرئقللماظؿاظلمررحمخاللعـمؼمقؿقؼظمدعقـاممومضد
.معامعدىمتقاصرماظشروطماظضرورؼةمظؿؽقؼـمومتأرريمعربقلموعربقاتماألرػالمعـم1

م؟ماظؿطؾقؼلوماظـظريمذويماالحؿقاجاتماًاصةمبشؼقفم
موذظؽممباظرتطقزمسؾكممعامؼؾلم:م

م؟ماظؿأرريماظؾشريأ.معدىمعالئؿةم
م؟اظؿأرريماٌاديمب.معدىمعالئؿةمم

مج.معدىمعالئؿةماظؿأرريماٌقداغلماظؿطؾقؼلم؟

   احملور الٌالث : مدى مساورة الربامج الًؽووـقة املؼرتحة لًؽوون مربقي
ومربقات األرػال من ذوي االحًقاجات اخلاصة لؾؿسًٍدات املػاهقؿقة 

 والًؽـولوجقة املعؿول بفا يف هذا اجملال 

         اظؿاظل:اظلؤالماظرئقللممررحمخاللذظؽمعـمؼمقؿقؼظمدعقـامومضد
م1 معا مبراعج. عؿقلمظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةمواظؿؽـقظقجقةماٌماظؿؽقؼـممعدىمعلاؼرة

م؟مبفامظممػذاماجملال
م:موذظؽمباظرتطقزمسؾكمعامؼؾل

م؟مٌػاػقؿقةماٌعؿقلمبفاأ.معدىمعلاؼرةمبراعجماظؿؽقؼـمظؾؿلؿفداتما
ب.معدىممعلاؼرةمبراعجماظؿؽقؼـمظؾؿغرياتماظطارئةمسؾكمترطقؾةماجملؿؿعمواألدرةم

ماىزائرؼةم؟

  لرابع: مدى مالئؿة املعاوري املعًؿدة يف انًؼاء مربقي ومربقات احملور ا
 األرػال من ذوي االحًقاجات اخلاصة ؟ 

         اظؿاظل:اظلؤالماظرئقللممذظؽمعـمخاللمررحمؿقؼؼظمدعقـامومضد
مم.معامعدىمعالئؿةمععاؼريماالخؿقارمواالغؿؼاءمظؾؿفـةم؟1

م:موذظؽمباظرتطقزمسؾكمعامؼؾل
معلاؼرةمػذهماٌعاؼريمٌامػقمععؿقلمبفمظممػذاماجملالم؟ممأ.معدى

ماالجؿؿاسلم ماظـلقج مظم ماياصؾ مواظؿطقر مظؾؿغقري ماٌعاؼري مػذه معلاؼرة معدى ب.
ماىزائريم؟م
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 فروض الدرادة

الممذويماالحؿقاجاتماًاصةمربقلموعربقاتماألرػالمعـاظؿؽقؼـماألطادميلمٌ.م1
مبفامظؾشروطمؼلؿفقب ماٌعؿقل مواظـؼاصقةمم،اظضرورؼة ماظؿغرياتماالجؿؿاسقة مؼلاؼر وال

 ماياصؾةمظمماظؾقؽةماىزائرؼة.

م2 مٌ. مواظؿطؾقؼل ماظـظري معـاظؿأرري ماألرػال موعربقات ماالحؿقاجاتممربقل ذوي
مدوظقامظممػذاماجملال.مظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفامالمؼلؿفقبماًاصة

م3 ماٌؼرتحة. ماظؿؽقؼـقة ماألرػاعمظؿؽقؼـماظرباعج موعربقات معـربقل ذويممل
اٌعؿقلماٌػاػقؿقةموماظؿؽـقظقجقةمايدؼـةممتالمتلاؼرماٌلؿفداماالحؿقاجاتماًاصة
م.بفاممظممػذاماجملال

مم.4 ماًاصة ماٌعاؼري مظم معاٌعؿؿدة معـاغؿؼاء ماألرػال موعربقات ذويممربقل
م ماٌعاؼرياالحؿقاجات متلاؼر مال مماًاصة مبفا متراسلماٌعؿقل موال ماجملال مػذا ظم
ماجملؿؿعماىزائري.خصقصقةم

 اجملال املؽاني الزماني لؾدرادة

متمإنازمػذهماظدرادةممعقداغقاممبفؿقسةمعـماٌراطزمواىؿعقاتماًاصةمباظؿؽػؾم
ماىزائريم ماظشرق موالؼاتمعـ م مسربمطملة مذويماالحؿقاجاتماًاصة معـ باألرػال

ـ  2212م)دطقػ،مضلـطقـة،مسـابف،مباتـةمموعلقؾة(.موذظؽممخاللماظلـةماىاععقة

م(.2211ـمعايمم2212واعؿدتمسؾكمعدىمدؾعةمأذفرم)غقصؿربمم2211
م) مضدرػا مسقـة مسؾك ماظدرادة موعربقاتم252أجرؼت معربقل معـ معربقة مو معربل )

ماألرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصة،ممتماخؿقارػؿمبطرؼؼةمسشقائقة.
(مبـقدم28اسؿؿدتماالدؿؿارةمطأداةمأدادقةمىؿعماٌعؾقعاتمواظؾقاغات،موتضؿـتم)

معقزسةمسؾكمأربعةمحماورمتؾقاغفامطؿامؼؾل:م
ماألول ماألطادميلمٌمعدىمادؿفابةوؼؿعؾؼمماحملقر ربقلموعربقاتماألرػالماظؿؽقؼـ

مماٌعؿقلمبفامظممػذاماجملال؟مظؾشروطماظضرورؼةماًاصةماالحؿقاجاتذويمعـم
وعربقاتماألرػالماظؿأرريماظـظريموماظؿطؾقؼلمٌربقلمومؼؿعؾؼمبطؾقعةمماحملقرماظـاغل

ممعـمذويماالحؿقاجاتماًاصةمومعدىمادؿفابؿفمظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفامظممػذاماجملال؟
ماظـاظث مؼؿعؾؼممبماحملقر معربقلمو مظؿؽقؼـ ماٌؼرتحة ماظؿؽقؼـقة ماظرباعج دىمعلاؼرة

وعربقاتماألرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصةمظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةمواظؿؽـقظقجقةم
مػذاماجملالم؟ماٌعؿقلمبفامظم

ماظرابع موعربقاتمماحملقر معربقل ماغؿؼاء مظم ماٌعؿؿدة ماٌعاؼري معالئؿة ممبدى وؼؿعؾؼ
ماألرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصةم؟
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ماخؿؾارمطاي.ماظـلبماٌؽقؼةموممعـمخاللمععاىةماٌعطقاتممتتم

 نًائج الدرادة

مخؾصتماظدرادةمإشمماظـؿائجماظؿاظقةم:م

 من الدرادة أوال: نًائج احملور األول

(ماظلابؼمسدممهؼؼماحملقرماألول،ماظذيم21تقضحماظـؿائجماظقاردةمظمماىدولمرضؿم)
م محقل مٌؼؿؿققر ماألطادميل ماظؿؽقؼـ مادؿفابة معـعدى موعربقاتماألرػال ذويممربقل
ماًاصماالحؿقاجات ماجملالمة مػذا مظم مبفا ماٌعؿقل ماظضرورؼة م مطاٌؤػؾمظؾشروط ،

اظربغاعج،محقثمبقـتماظـؿائجمسدممهؼؼمأيمعـمػذهمماظدرادلموعدةماظؿؽقؼـموحمؿقى
 اظشروطم.

 خاص بـًائج احملور األول  معرب سـفا بالـسب املىووة:  1 جدول رقم

 ال وًَؼق وًَؼق إىل حد ما وًَؼق احملور

 احملور األول

 ـ من حقث املؤهل 

 ـ من حقث املدة 

 ـ من حقث الربنامج 

 

02 % 

02 % 

02  % 

 

28  % 

34  % 

08  % 

 

% 77 

% 64 

 % 97 

مظمماىدوظنيم) ماظقاردة م)22اظـؿائج مو مبنيم23( مداظة ماظػروق مأن ماظلابؼنيمؼؿضح )
ماياظلماظؿؽقؼـماألطادميلمادؿفابةاظؼقؿماٌالحظةمواظؼقؿماٌؿقضعة،مممامؼشريمإشممسدمم

اٌعؿقلمبفاممظؾشروطماظضرورؼةذويماالحؿقاجاتماًاصةممربقلموعربقاتماألرػالمعـٌ
 اجملال.ظممػذام

 : نًائج اخًيار مربع كاي 2جدول رقم 

 الؼقم املالحظة والؼقم املًوقعة واليواقي اخلاصة باحملور األول من الدرادة

 اليواقي الؼقم املًوقعة الؼقم املالحظة اليـود

71 

7 

1 

2 

 جمؿوع

05 

70 

175 

250 

83,33 

83,33 

83,33 

- 78,3 

- 13,3 

91,7 

 

72 

7 

1 

2 

 جمؿوع

05 

85 

160 

250 

83,33 

83,33 

83,33 

 

- 78,3 

1,7 

76,7    

   

73 

7 

1 

2 

 جمؿوع

05 

20 

225 

250 

83,33 

83,33 

83.33 

- 78,3 

- 63,3 

141,7 



 إذؽالقة تؽوون مربقي ومربقات األرػال من ذوي االحًقاجات

65 

 : نًائج اخًيار مربع كاي 3جدول رقم 

 ومسًووات الداللة اخلاصة باحملور األول من الدرادة  2ققم كا

 3 2 1 الـًقٍة اليـد
  2كا

Df 
 الداللة

176,600 

2 

70777 

144,200 

2 

0.000 

362,600 

2 

70777 

 ثانقا : نًائج احملور الٌاني من الدرادة:

م) مرضؿ مظمماىدول ماظقاردة ماظـؿائج مماظلابؼم(24تقضح ماحملقر مهؼؼ اظـاغل،مسدم
ربقلموعربقاتمرؾقعةماإلذرافمسؾكماظؿأرريماظـظريمواظؿطؾقؼلمٌمواظذيمؼؿؿققرمحقل

عرطزةممظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفا،مادؿفابؿفاًاصةمومعدىمماالحؿقاجاتذويمماألرػالمعـ
بقـتماظـؿائجمسدممومم،اٌقداغلماظؿطؾقؼلوماٌاديمماظؿأرريماظؾشري،ظممذظؽمسؾكمرؾقعةم

 هؼؼمأيمعـمػذهماظشروط.

 : خاص بـًائج احملور الٌاني معرب سـفا بالـسب املىووة 4جدول رقم 

 ال وًَؼق حد ما وًَؼق إىل وًَؼق احملور

 احملور الٌاني

 ـ من حقث الًأرري اليشري

 ـ من حقث الًأرري املادي 

 ـ من حقث الًأرري املقداني الًطيقؼي

 

04 % 

 

06 % 

02 % 

 

 06 % 

 

04 % 

04 % 

 

97% 

 

97% 

94 % 

(ماظلابؼنيمؼؿضحمأنماظػروقمداظةمبنيم26(موم)25عـماظـؿائجماظقاردةمظمماىدوظنيم)
رؾقعةماإلذرافمسؾكماظؿأرريماظـظريماظؼقؿماٌالحظةمواظؼقؿماٌؿقضعة،مممامؼشريمإشممأنم

الموممؼؾؼكمضاصرامذويماالحؿقاجاتماًاصةمربقلموعربقاتماألرػالمعـوماظؿطؾقؼلمٌ
  ظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفام.مؼلؿفقب
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 : نًائج مربع كاي  5 جدول رقم

 الؼقم املالحظة والؼقم املًوقعة واليواقي اخلاصة باحملور الٌاني من الدرادة  

 اليواقي الؼقم املًوقعة الؼقم املالحظة اليـود

71 7 

1 

2 

 مجموع

10 

15 

225 

250 

83,33 

83,33 

83,33 

- 73,3 

- 68,3 

141,7 

 

72 7 

1 

2 

 مجموع

15 

10 

225 

250 

83,33 

83,33 

83,33 

 

- 68,3 

-73,3 

141,7 

   

73 7 

1 

2 

 مجموع

05 

10 

235 

250 

83,33 

83,33 

83.33 

- 78,3 

- 73,3 

151,7 

 : نًائج اخًيار مربع كاي 6جدول رقم 

 ومسًووات الداللة اخلاصة باحملور الٌاني من الدرادة  2ققم كا

 3 2 1 الـًقٍة اليـد

  2كا

Df 

 الداللة

361,400 

2 

70777 

361,400 

2 

0.000 

414,200 

2 

70777 

 ثالٌا/ نًائج احملور الٌالث من الدرادة: 

م)  ماظـاماظلابؼم(27تقضحماظـؿائجماظقاردةمظمماىدولمرضؿ م،ظثسدممهؼؼماحملقر
ربقلموعربقاتمعمظؿؽقؼـمعدىمعلاؼرةماظرباعجماظؿؽقؼـقةماٌؼرتحةمواظذيمؼؿؿققرمحقل

م،ايدؼـةماًاصةمظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةمواظؿؽـقظقجقةماالحؿقاجاتذويمماألرػالمعـ
وطذظؽمعدىممعلاؼرةماظرباعجماظؿؽقؼـقةمظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةسؾكمعدىممعرطزةمظممذظؽ

، علاؼرةماظرباعجماظؿؽقؼـقةمظؾؿغرياتماظطارئةمسؾكمترطقؾةماجملؿؿعموماألدرةماىزائرؼة
 ومبقـتماظـؿائجمسدممهؼؼمأيمعـمػذهماظشروطم.
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 خاص بـًائج احملور الٌالث معرب سـفا بالـسب املىووة  : 7جدول رقم 

 ال وًَؼق وًَؼق إىل حد ما وًَؼق احملور

 احملور الٌالث

 

ـ من حقث مساورة الربامج الًؽووـقة 

 لؾؿسًٍدات املػاهقؿقة

 

ـ من حقث  مساورة الربامج الًؽووـقة 

لؾًغريات الطارئة سؾى تركقية 

 اجملًؿع و األدرة اجلزائروة

 

 

 

17% 

 

 

 

04 % 

 

 

 

06 % 

 

 

 

17% 

 

 

 

84 % 

 

 

 

86% 

(ماظلابؼنيمؼؿضحمأنماظػروقمداظةمبنيم29(موم)28عـماظـؿائجماظقاردةمظمماىدوظنيم)
مؼشريمإشممسدمم ماظرباعجماظؿؽقؼـقةماٌؼرتحةاظؼقؿماٌالحظةمواظؼقؿماٌؿقضعة،ممما معلاؼرة

ذويماالحؿقاجاتماًاصةمظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةممربقلموعربقاتماألرػالمعـعمظؿؽقؼـ
 وماظؿؽـقظقجقةمايدؼـة.م

 : نًائج مربع كاي 8جدول 

 الؼقم املالحظة والؼقم املًوقعة واليواقي اخلاصة باحملور الٌالث من الدرادة

 اليواقي الؼقم املًوقعة الؼقم املالحظة اليـود

71 

7 

1 

2 

 مجموع

25 

15 

210 

250 

83,33 

83,33 

83,33 

-58,3 

-68,3 

126,7 

72 

7 

1 

2 

 مجموع

10 

25 

215 

250 

83,33 

83,33 

83,33 

 

- 73,3 

- 58,3 

131,7   

 : نًائج اخًيار مربع كاي 9جدول 

 ومسًووات الداللة اخلاصة باحملور الٌالث من الدرادة  2ققم كا

 2 1 الـًقٍة اليـد

  2كا

Df 

 الداللة

289,400 

2 

70777 

313,400 

2 

0.000 

 رابعا: نًائج احملور الرابع من الدرادة:

ومم،رابعسدممهؼؼماحملقرماظماظلابؼم(12تقضحماظـؿائجماظقاردةمظمماىدولمرضؿم)
ربقلموعربقاتماألرػالمغؿؼاءمعالمعدىمعلاؼرةماٌعاؼريماٌعؿقلمبفاماظذيمؼؿؿققرمحقل
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ممعـ مماالحؿقاجاتذوي مبفا ماٌعؿقل مظؾؿعاؼري ماجملالاًاصة مػذا عدىمموطذظؽم،ظم
  اٌعاؼريمًصقصقةماجملؿؿعماىزائري.مػذهمعالئؿة

 : خاص بـًائج احملور الرابع معرب سـفا بالـسب املىووة  17جدول رقم  

 ال وًَؼق وًَؼق إىل حد ما وًَؼق احملور

 احملور الرابع 

 

ـ من حقث مساورة املعاوري ملا هو مًداول 

 دولقا 

 

حقث مالئؿة املعاوري خلصوصقة  ـ من

 اجملًؿع اجلزائري

 

 

 

 06 % 

 

 

17% 

 

 

 

17% 

 

 

17% 

 

 

 

 84 % 

 

 

87% 

(ماظلابؼنيمؼؿضحمأنماظػروقمداظةمبنيم12(موم)11عـماظـؿائجماظقاردةمظمماىدوظنيم)
م مسدم مإشم مؼشري ممما ماٌؿقضعة، مواظؼقؿ ماٌالحظة ماغؿؼاءاظؼقؿ مظم ماٌؿؾعة ماٌعاؼري معلاؼرة

ظممػذاماجملالموطذامذويماالحؿقاجاتماًاصةمظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفامموعربقاتربقلمع
 مم سدممعالئؿؿفامًصقصقةماجملؿؿعماىزائري.

 : نًائج مربع كاي 11جدول 

 الؼقم املالحظة والؼقم املًوقعة واليواقي اخلاصة باحملور الرابع من الدرادة  

 اليواقي الؼقم املًوقعة الؼقم املالحظة اليـود

 2م10

1 

2 

 مجموع

15 

25 

210 

250 

83,33 

83,33 

83,33 

-68,3 

-58,3 

126,7 

 2م10

1 

2 

 مجموع

25 

25 

200 

250 

83,33 

83,33 

83,33 

-58,3 

-58,3 

116,7   

 : نًائج اخًيار مربع كاي 12جدول 

 ومسًووات الداللة اخلاصة باحملور الرابع من الدرادة  2ققم كا

 اليـد

 الـًقٍة
1 2 

  2كا

Df 

 الداللة

289,400 

2 

2.222 

245,00 

2 

0.000 
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 ضوء الـًائج املًوصل إلقفا حماولة مـاقشة الػرضقات سؾى

 الػرضقة األوىل

الخؿؾارمصقةماظػرضماألولمعـماظدرادة،مممتماظرجقعمإشممغؿائجماحملقرماألولمطؿام
مطؾمبـقدممسدممهؼؼ(ماظلابؼة،ماظيتمبقـتم23(،)22(،)21ػلمواردةمظممماىداولمم)

طؾممومعدةماظؿؽقؼـمومحمؿقىماظربغاعج،ماٌؤػؾماظدرادلبمومؼؿعؾؼماألعرم،مػذاماحملقر
مؼلؿفقب مال مبفامظؾشروطمػذا ماٌعؿقل ماالجؿؿاسقةماظضرورؼة ماظؿغريات مؼالئؿ موال ،

ممامؼشريمإشممهؼؼمماظػرضماألولمعـماظدرادةممواظـؼاصقةماياصؾةمظمماظؾقؽةماىزائرؼة،
م مأن مسؾك مؼـص مٌاظؿؽقؼواظذي ماألطادميل معــ ماألرػال موعربقات ذويممربقل
،موالمؼلاؼرماظؿغرياتماظضرورؼةماٌعؿقلمبفامظؾشروطمالمؼلؿفقبماالحؿقاجاتماًاصة

مماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةماياصؾةمظمماظؾقؽةماىزائرؼة.

 الػرضقة الٌانقة  

طؿاممـاغلظدرادةمممتماظرجقعمإشممغؿائجماحملقرماظامـاغلمعـصقةماظػرضماظمالخؿؾار
اظيتمتؾنيمسدممهؼؼمطؾمبـقدم(ماظلابؼة،م26(موم)25،)(24ولم)ااىدممػلمواردةمظم

م م ماحملقر،موؼؿعؾؼماألعر ماإلذرافمسؾكماظؿأرريماظـظريمواظؿطؾقؼلمٌبػذا ربلمطؾقعة
ظممػذاممظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفامالمؼلؿفقبماظذيممذويماالحؿقاجاتماًاصةماألرػالمعـ
اظؿأرريممأن واظذيمؼـصمسؾكمظدرادةامـاغلمعـماظػرضماظمهؼؼمشريمإشمممامؼ ،اجملال

مٌ مواظؿطؾقؼل معـاظـظري ماألرػال موعربقات ماًاصةمربقل ماالحؿقاجات الممذوي
 ظممػذاماجملال.مظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفامؼلؿفقب

 الػرضقة الٌالٌة

طؿاممظثظدرادةمممتماظرجقعمإشممغؿائجماحملقرماظـاامظثمعـصقةماظػرضماظـامالخؿؾار
مظم مػلمواردة م)28،)(27ولم)ااىدم مو ماظلابؼة،م29( ماظيتمتؾنيمسدممهؼؼمطؾم( و

علاؼرةماظرباعجماظؿؽقؼـقةمظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةممبعدمبـقدممػذاماحملقر،موؼؿعؾؼماألعرم
م ممتفاعلاؼرمسدموطذظؽ ماجملؿؿع مترطقؾة مسؾك ماظطارئة ماىزائرؼةوظؾؿغريات م، األدرة
مؼ مهؼؼمما مإشم معـاظـاماظػرضمشري مامظث مظدرادة مسؾكواظذي ممؼـص اظرباعجمأن

ماٌؼرتحة معـعمظؿؽقؼـماظؿؽقؼـقة موعربقاتماألرػال ذويماالحؿقاجاتممربقل
ماٌلؿفداماًاصة مواظؿؽـقظقجقةمايدؼـةممتالمتلاؼر اٌعؿقلمبفامماٌػاػقؿقة

م.ظممػذاماجملال
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 الػرضقة الرابعة

طؿاممرابعاظرجقعمإشممغؿائجماحملقرماظظدرادةمممتمامرابعمعـمصقةماظػرضماظمالخؿؾار
مظم مػلمواردة م)11،)(12ولم)ااىدم مو ماظلابؼة،م12( ماظيتمتؾنيمسدممهؼؼمطؾم( و

ٌامػقمماٌعؿؿدةمظممػذاماجملالمعلاؼرةماٌعاؼريمعدموؼؿعؾؼماألعرمبممم،ربـقدممػذاماحملق
مطذظؽم مو مؿفاعالئؿمسدمعؿداولمدوظقا مؼشم،ًصقصقةماجملؿؿعماىزائريم ريمإشمممما

مرابعمواألخريمعـاظػرضماظممهؼؼ اٌعاؼريماًاصةمأنممواظذيمؼـصمسؾكم،ظدرادةام
م مظم معاٌعؿؿدة معـاغؿؼاء موعربقاتماألرػال متلاؼرمذويماالحؿقاجاتممربقل مال اًاصة
مظممػذاماجملالموالمتراسلمخصقصقةماجملؿؿعماىزائري.اٌعؿقلمبفامماٌعاؼري

 ادًـًاج سام

اظلابؼةمؼؿضحمأنماحملاورماألربعةماظيتممشؾؿفاماظدرادةمباظؾقثمعـمخاللماظـؿائجم
مواظؿؼصلمملمتؿقؼؼ،محقثمدظتماظـؿائجماًاصةمباحملقرماألولموماٌؿعؾؼمبؾقثمعدى

مٌ ماألطادميل ماظؿؽقؼـ معـادؿفابة ماألرػال مظؾشروطممماالحؿقاجاتذويممربل م اًاصة
اٌؤػؾماظدرادلممسؾكماظؾقثمظمعرطزامظممذظؽمماظضرورؼةماٌعؿقلمبفامظممػذاماجملال،

،مملمؼؽـمععؿقلمبفامبشؽؾمعرضلمممامأثرمدؾؾامسؾكموعدةماظؿؽقؼـموحمؿقىماظربغاعج
مغقسقةماظؿؽقؼـ.
مسؿؾقةمغػلفماظشلء ماًاصمبؾقث ماظـاغل مظؾؿققر ممباظـلؾة ماظؿأرريوماإلذراف

ظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفا،ممادؿفابؿفوعدىممماظـظريمواظؿطؾقؼلمظؾعؿؾقةماظؿؽقؼـقةمبشؼقف
ماظؿأرريماظؾقثمظممظممذظؽمسؾكماعرطز مملمماٌادي.مواظؾشريممبشؼقفمرؾقعة طؾمػذا

ؼؿقؼؼمحلبمعامتقصؾتمإظقفماظدرادةمعـمغؿائج،مممامأثرمدؾؾامسؾكماظعؿؾقةماظؿؽقؼـقةم
مطؽؾ.

علاؼرةماظرباعجممملمؼؿقؼؼماحملقرماظـاظثماًاصمبؾقثممبدىغػلفموظمماالواهم
اًاصةمظؾؿلؿفداتمماالحؿقاجاتذويممؿؽقؼـمعربلماألرػالمعـقةماٌؼرتحةمظاظؿؽقؼـ

مواظؿؽـقظقجقة ماٌػاػقؿقة معدى ماظؾقثمظم مسؾك مذظؽ مظم معرطزا اظرباعجممػذهمعلاؼرة،
مظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقة ماىزائرؼةموماظؿؽقؼـقة ماألدرة مترطقؾة مسؾك مظؾؿغرياتماظطارئة

 واجملؿؿعمطؽؾ.
م ماحملقطؿا ماظرابعماًاصمبؾقثماٌعاؼريماٌؿؾعةملمؼؿقؼؼمأؼضا مر معالم ربلمغؿؼاء

ظممػذامظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفاممومعدىمعلاؼرتفامماًاصةماالحؿقاجاتذويمماألرػالمعـم
ماٌعاؼريمٌامػقمعؿداولمدوظقامػذهمعلاؼرةاجملال،معرطزامظممذظؽمسؾكماظؾقثمظممعدىم

مبصػةمساعة.ماجملؿؿعماىزائرياألدرةممومًصقصقةممؿفاعالئؿوعدىم
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 قائؿة املراجع املعًؿدة يف إجناز هذا اليَث 

 مأوال : املراجع بالؾغة العربقة: 

سقاد،مأضمد،م"دالظةمعشؽؾةمصعقباتماظؿعؾؿمظممغظؿماظؿعؾقؿماظعربقةموماياجةمإشمم
،ماظؼاػرة،معرطزم1،ماظعدد2،ماجملؾدععقضاتماظطػقظةايؾقلم:مدرادةمغظرؼة"،مجمؾةم
م.م1993إساضاتماظطػقظةمجباععةماظؼاػرة،م

ماظـػللم ماالضطراب مأضمد، ماظشاصعل، مو معاجدة محمؿقد، م؛ مأعان حمؿقد،
مٌرطزم ماظرابع محبقثماٌؤمتر مضؿـ ماظؿعؾؿ، مبطقؽل ماألرػال مظدى ماٌعرصقة واظصعقبات

م.م1997اإلرذادماظـػلل،مجاععةمسنيممشس،م
دؿكداممأدؾقبماظـظؿمظمموضعمخصائصمٌـاػجمسـؿان،مأعقـة،مدرادةمعقداغقةمال

ماظـاغلم ماألدادل،مضؿـمحبقثماٌؤمتر ماظؿعؾقؿ معـ ماظـاغقة مبايؾؼة مدرادقا اٌؿأخرؼـ
م.1994ٌعفدمدراداتماظطػقظة،مجاععةمسنيممشس،م

م محمؿد، مأغقر ماٌدردةماظشرضاوي، مظم ماظؿعؾؿ مبصعقبات ماٌرتؾطة ماظعقاعؾ ادؿؾقان
م.1989ؾقماٌصرؼة،م،ماظؼاػرة،مألناالبؿدائقة

،ماٌؤمترماًاصةماظؽػاؼاتماظرتبقؼةمٌعؾؿمذويماالحؿقاجات،مدذعريمإبراػقؿمحمؿ
ماالحؿقاجاتممياظلـق مظذوي م مأصضؾ متربقؼة مو مغػلقة مرساؼة مدمق م: ماظرتبقة طؾقة

م2222اًاصة،مطؾقةماظرتبقة،مجاععةماٌـصقرة،مصمفقرؼةمعصرماظعربقة،م.
مطؿابم ماألظػ مدؾلؾة ماٌعقضني، متعؾقؿ مدالعة(، مأضمد م: م)ت مػارت مجري بقؾ

م،1996،ماظؼاػرة،ماهلقؽةماظعاعةمظؾؽؿاب،م225اظـاغل،مرضؿم
تغؾقت،مصالحماظدؼـ،م"برغاعجمعؼرتحمظممتـؿقةماٌؽؿلؾاتماألوظقةمورصعمعلؿقىم

راهمعؼدعةمبؽؾقةماظؼراءةمواظؽؿابةمظدىماظؿالعقذماٌعلرؼـمضرائقاموطؿابقا"،مأرروحةمدطؿق
م.2228اآلدابمواظعؾقمماالجؿؿاسقة،مضلؿمسؾؿماظـػس،مجاععةمدطقػم)اىزائر(،م

مخرائطم مبادؿكدام معؼرتحة مسالجقة موحدة متدرؼس مأثر محمؿد، محلـ اظعارف،
اٌػاػقؿمسؾكمهصقؾمتالعقذماظصػماألولماإلسداديماٌؿأخرؼـمدرادقامظممعادةماظعؾقمموم

ماظعؾقم،ماىؿعق مدمق ماظـاعـ،ماواػاتفؿ ماظؿدرؼس،ماٌؤمتر مررق مظؾؿـاػجمو ماٌصرؼة ة
م.م124-125،مص.ص.م1996جاععةمسنيممشس،م

م معصطػك، مصؿقل موماظزؼات، ماظؿشكقصقة مو ماظـظرؼة ماألدس ماظؿعؾؿ صعقبات
م.م1998،ماظؼاػرة،مدارماظـشرمظؾفاععات،م1طاظعالجقة،
عارتـمومآخرون،مخصائصماظؿالعقذمذويماياجاتماًاصةموادرتاتقفقاتممػـؾل

م.م2221تدرؼلفؿ،متعرؼبمجابرمسؾدمايؿقد،ماظؼاػرة،مدارماظػؽرماظعربل،م
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،ماإلدؽـدرؼة،مصعقباتماظؿعؾؿماألطادميقة.مبنيماظػفؿمواٌقاجفةطاعؾمحمؿدمسؾل،م
م.م2225عرطزماإلدؽـدرؼةمظؾؽؿاب،م

مغؾقؾ، محاصظ، ماظػؿاح ماظعالجلمسؾد ماظؿعؾقؿ مو ماظؿعؾؿ مطصعقبات ماظؼاػرة،مم3، ،
مم.2226اظشرق،ممءعؽؿؾةمزػرا

،ماظؼاػرة،معؽؿؾةمعداخؾمتدرؼسماظعؾقممظذويماالحؿقاجاتماًاصةحلـمغعقؿة،م
م.م2223زػراءماظشرق،م
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