إذؽالقة تؽوون مربقي ومربقات األرػال من ذوي
االحًقاجات اخلاصة يف اجلزائر يف زل إصالح مـظومة
الرتبقة والًؽوون .
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*

مؼدمة
هقطمباظػردمدقؼامطانمأممععقضامعؿغرياتمطـرية،مممامؼؿطؾبمتـلقؼامداخؾقامصقؿام
سمصماألصرادمذويماالحؿقاجاتماًاصة،مومتـلقؼامخارجقامصقؿامسمصمحمقطفؿ،م
ألنمتػاسؾمػذهماظعـاصرمععمبعضفاماظؾعضمتػاسالمعـادؾامؼعؿؾمالمحماظةمسؾكمإناحم
اظؿدخؾمعـمخاللمخطط متعدؼؾماظلؾقكماٌردقعةمظؾػردمومذظؽمبفدفمادؿغاللمأعـؾم
إلعؽاغاتفم .م
هلذاماظلؾبمضاعتماظعدؼدمعـماحملاوالتمعـمأجؾمبـاءمعـفاجمومردؿمخططمتربقؼةم
و متعؾقؿقة متؿػؼ معع مضدرات ماألصراد معـ مذوي ماالحؿقاجات ماًاصة مو متـادبم
احؿقاجاتفؿ،موذظؽمظممزؾمعامتقصؾتمإظقفمأحدثماظؾققثمظممػذاماجملال .م
إالمأنمػذامطؾفمالمؼؽػل،معامملمغأخذمبعنيماالسؿؾارمررصامثاظـامبعدماٌؿعؾؿمواٌـفاجم
أال مو مػق ماٌعؾؿ مأو ماظؼائؿ مبؿـػقذ ماظربغاعج ماظرتبقي ،مإذ مؼعؿرب ماٌربل مأداس مو محمقرم
اظعؿؾقةماظرتبقؼة،مصالمميؽـمأليمإصالحمتربقيمأنمؼغػؾمدورهمظممإناحمػذهماظعؿؾقة،م
و معربل ماألرػال معـ مذوي ماالحؿقاجات ماًاصة مال مؼؼؾ مذأغا مسـ مزعقؾف مظم ماظػصقلم
اظعادؼةمحقثمأغفمؼؿؼادؿمععفمعفؿةمتؾؾقغمومإناحماظعؿؾقةماظرتبقؼةماًاصة،موالمذؽم
ظممأنمتشكقصمعامؼعاغلمعـفمضطاعماظرتبقةمساعةمومضطاعماظرتبقةماًاصةمسؾكموجفم
اًصقصمالمميؽـمأنمؼؿأتكمبعقدامسـماٌشارطةماظػعؾقةمظؾؼائؿمباظعؿؾقةماظرتبقؼةمدقاءم
تعؾؼماألعرممبعؾؿماظػصقلماظعادؼةمأومععؾؿماظرتبقةمماًاصة .م
ومإمياغامعـامباظدورماحملقريماظذيمميؽـمأنمؼؼقممبفمعربلماظرتبقةماًاصةموضرورةم
إذراطفمظمماختاذماظؼرارمدقاءمتعؾؼماألعرمبؿـػقذماظعؿؾقةماظرتبقؼةمأومتعدؼؾفامأوماظؿكطقطم
هلا،مومعـمأجؾماظقضقفمسؾكمعامؼعرتضمتؽقؼـفمعـمصعقباتمعقداغقة،ممتمإنازمػذهم
اظدرادة مظم مذؽؾ م مادؿػؿاء مألراء معربقل مو معربقات ماظرتبقة ماًاصة ماظعاعؾني مباٌراطزم
واىؿعقاتماٌعـقةمباألرػالمذويماالحؿقاجاتماًاصة،محقثمدؾؼمهلؿمأنمماغؿظؿقام
* م أدؿاذمحماضرم(أ)مورئقسمضلؿمسؾؿماظـػسمومسؾقمماظرتبقةموماألررػقغقا،مطؾقةمماظعؾقمماالغلاغقةماالجؿؿاسقة،
جاععةمصرحاتمسؾاسمدطقػممـماىزائرمـ
57

صالح الدون تغؾقت

ظم مدورات متؽقؼـقة مو متدرؼؾقة مالطؿلاب م ماظؿطؾقؼات ماظعؿؾقة مظؾرتبقة ماًاصة .مو مضدم
راسقـا مظم مذظؽ مخصقصقة ماهلدف مظـقع ماإلساضة مو موزائػ ماألػداف اظلؾقطقة مأوم
اإلجرائقةمظمماظرتبقةماًاصةمواٌؿؿـؾةمعـموجفةمغظرماظدرادةمصقؿامؼؾل :م

وسي املربي خبصوصقة اهلدف لـوع اإلساقة

سؾكماظرشؿمعـمأوجفماظؿشابفمسدؼدةمبنيماألرػالمعـمذويماظػؽاتماًاصةمإالمأنمم
اظػروق ماظػردؼة ماظؼائؿة م مبني مخمؿؾػ مصؽات ماإلساضة موادعة مجدا موال مميؽـ مألحد مأنم
ؼـؽرػا ،مصاإلساضة ماظؾصرؼة مختؿؾػ مسـ ماالضطرابات ماظؽالعقة م /ماظؾغقؼة ،مو ماإلساضةم
اظعؼؾقة مختؿؾػ مسـ ماإلساضة ماظلؿعقة مورمبا مطان مايال مطذظؽ محؿك مبني محاالتم
االضطراباتماظيتمتصـػمضؿـمصؽةمإساضةمواحدة،ممإالمأنماظشلءماظذيمميؽــاماالتػاقم
سؾقفمباإلصماعمػقمأنمػذهماإلساضاتمصمقعفامػلممحباجةمإشممخدعاتمتربقؼةمخاصة،م
وسؾقفمالمبدمعـموـبماًروجمبادؿـؿاجاتمشريمعربرةمومتعؿقؿاتمشريمصقققة،م
صاألصؾمظمماظرتبقةماًاصةمػلمعراساةماظػروقماظػردؼةمماظيتمتؿلعمأطـرمبنيماألرػالم
ذويماظػؽاتماًاصةمعؼارغة مباألرػالماظعادؼني،مصاظػؽةماظؿصـقػقة مال متؽػل مالخؿقارم
األدؾقبماظؿدرؼللماٌـادب،مومعامتعؾؿفمعربقاماظرتبقةماًاصةمػقمضرورةماظـظرمإشممعام
وراءمصؽةماإلساضةمظؾقصقلمإشمماظػردمغػلفمومععرصةمخصائصفموعشؽالتفمومخرباتف،مإذام
عا مهؼؼ مذظؽ مؼصؾح معـ ماٌؿؽـ متصؿقؿ مأو متعدؼؾ مأدؾقب ماظؿدرؼس مبشؽؾ معـادبم
وتصؾحماحؿؿاالتمناحفمطؾرية.م م
مطؿامأنماظرتبقةماًاصةمتشؿؾمتطقؼرمبراعجمتصققققةمتفدفمإشممختطلماإلساضةم
ومايقاجزماظيتمتػرضفاماإلساضةمومذظؽمباظؿدرؼبموماظرتبقة مومبراعجمتعقؼضقةمتفدفم
إشم مإسطاء ماظطػؾ ماٌعقق مودائؾ مبدؼؾة متؿعاؼش معع محاظة ماإلساضة مظدؼف ،مو مظم مطؾؿام
اياظؿنيمصاظغاؼةمواحدةمومػلمتعؾقؿماظطػؾماٌفاراتماألدادقةماظالزعةمظالدؿؼالظقة،م
ػذهماٌفاراتمضدمتؽقنمذاتمرابعمأطادميلمأوماجؿؿاسلمأومذكصل.م م
صؼدمهدماإلساضةمعـمضدرةماظطػؾمسؾكماظؿعؾؿمعـمخاللمررائؼماظؿدرؼسماظعادؼةمممام
ؼلؿقجب محلب موجفة مغظر ماظدرادة ماياظقة متزوؼده مبرباعج متربقؼة مخاصة متؿضؿـم
تقزقػمودائؾمتعؾقؿقةمومأدواتمومأداظقبمعؽقػةمومععدظةمومصؼماإلجراءاتماظؿاظقةم:م م
 تعدول حمًوى الًدروس. تغقري األهداف الًعؾقؿقة. تغقري اليقىة الًعؾقؿقة.صاإلساضة مضد مهقل مدون مضدرة ماظطػؾ مسؾك ماظقصقل مإشم مشرصة ماظصػ ماظعادؼة مأوم
اظؿقركمواظؿـؼؾمصقفامحبرؼةموراحة،مومإذامعامحدثمذظؽمصؼدمؼؽقنمضرورؼامتصؿقؿم
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بقؽةمصػقةممخاصة،مومضدمختؿؾػماألػدافماٌؿقخاةمعـمتعؾقؿماظطػؾماٌعاقمومذظؽم
اسؿؿادا مسؾك مغقع ماإلساضة مو مذدتفا ،موسـدئذ مؼصؾح ماظربغاعج ماظرتبقي معؿؿرطزا محقلم
عفارات مأدادقة مال مؼؿضؿـفا ماظربغاعج ماظؿعؾقؿل ماظؿؼؾقدي .مو مطؾ مػذا مؼؾؼك معرػقغام
مبدىمضدرةماٌشرفمسؾكماظعؿؾقةماظرتبقؼةمأالمومػقمعربلماألرػالمذويماالحؿقاجاتم
اًاصةمسؾكمعلاؼرةمطؾمعامػقمعقجقدمومعامميؽـمأنمؼقجدممعـمعلؿفداتمظممجمالم
ختصصف ،مو مظـ مؼؿأتك مظف مذظؽ مإال معـ مخالل متؽقؼـ مطاعال معؿؽاعال مؼؤػؾف مٌؿاردةم
عفؿؿفمبإتؼانمومناح .م

إدراك املربي لوزائف األهداف السؾوكقة أو اإلجرائقة يف الرتبقة اخلاصة

تفدفمسؿؾقةماظرتبقةماًاصةمإشممإطلابماألرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصةم
دؾقكمأطادميلموماجؿؿاسلمومذكصلمعـادبمومتؽقػل،مومظؽلمؼؿقؼؼمذظؽمالبدمعـم
اظؿكطقط مظرباعج متربقؼة مو متـػقذػا مسؾك مدمق معـظؿ مو مػادف مو معؿلؾلؾ ،مصاظعؿؾقةم
اظرتبقؼةمالبدمأنمتؽقنمعقجفةمدمقمهؼقؼمأػدافمتعؾقؿقةمواضقةمومحمددةمدؾػا،م
وسـدعامغؿقدثمسـماألػدافمصـقـمغعينماظؿغرياتماٌؿقخاةمظممدؾقكماظطػؾمومظقسم
اظقدائؾ مو ماظطرق ماظيت متلؿكدم مظؿقؼقؼ مذظؽ ،مو مظألػداف مأػؿقة مباظغة مظم مختطقطم
اظرباعجماظؿعؾقؿقةمومتـػقذػا،مومظؽلمتؽقنماألػدافمعػقدةمصالبدمعـمأنمتقضحمظؾؿؿعؾؿم
عا ماٌؿقض ع معـف مو متلاسده مظم ماختاذ ماظؼرارات ماٌـادؾة مظؿقؼقؼفا .مو مبدون مذؽ مصإنم
هدؼدماألػدافماظلؾقطقةمظقسمعفؿامظممتربقةماألرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصةم
صؼط،مبؾمػقمعفؿمظممتعؾقؿماألرػالماآلخرؼـمأؼضا،مطذظؽمصاألػدافماظلؾقطقةمذاتم
أػؿقةمباظغةمظممطؾمعراحؾماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمومظقسمظممعراحؾفاماألوشممصؼط.موػلمختدمم
وزائػمطـريةمعـفا :م
أ.مأغفامتعؿؾممبـابةمعقجفمالخؿقارمحمؿقىماظؿدرؼسمومتلؾلؾماحملؿقىمومهدؼدم
اإلجراءاتماظؿعؾقؿقة،مإذمأغفمبدونمهدؼدماألػدافمبقضقحمومدضةمصؾقسمػـاكمأداسم
ؼـطؾؼمعـفماٌعؾؿمظممهدؼدماٌقادماظؿعؾقؿقةمأوماحملؿقىماظؿعؾقؿل،مصإذامملمغؽـمغعرفم
إشممأؼـمغرؼدماظقصقلمعـماظصعبمأنمذمؿارماظطرؼؼموماظقدقؾةماٌـادؾة،ماظيتمغـؿؼؾم
بفا .م
ب.مطذظؽمصاألػدافمتعؿؾممبـابةمععاؼريمظؿؼدؼؿمهصقؾماظطػؾمومتؼدعف،مإذمأغفم
بدونمهدؼدماهلدفماٌـشقد مظـمغلؿطقعمأنمغؼررممبقضقسقةمعامإذامطانماظطػؾمضدم
حؼؼ ماأل ػداف مطؿا مرمب مأم مال ،مودون مأن متؽقن ماألػداف مواضقة مظؽؾ معـ ماٌعؾؿم
واٌؿعؾؿ ،متؽقن مسؿؾقة ماظؿؼقؼؿ مشاعضة مو مأحقاغا مسري مسادظة ،مأو مظقلت مذات مسالضةم
باظؿعؾؿ .م
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ج.متلاسدماألػدافماظؿعؾقؿقةماظقاضقةماظطػؾموماٌعؾؿمسؾكمتـظقؿمجفقدػؿامسؾكم
دمقمؼؤديمإشممهؼقؼمتؾؽماألػداف،مصاًريةموماظؾققثماظعؾؿقةمتدسؿمػذاماالصرتاض،م
صؿـ مؼعرف مإشم مأؼـ مؼرؼد ماظقصقل مؼؽقن مأطـر مضدرة مسؾك مإتؾاع ماًطقات ماٌـادؾةم
ظؾقصقلمإذمالمتعقدمػـاكمحاجةمإشمماظؿكؿني .م
د .متعؿرب ماألػداف ماظؿعؾقؿقة ممبـابة مععاؼري مظؿؼقؼؿ مصاسؾقة مررائؼ ماظؿدرؼسم
اٌلؿكدعة،مصؿقدؼدماألػدافمزمػزماٌعؾؿمسؾكماظؿػؽريمبقضقحمومجدؼةمحقلماألػدافم
اظؿعؾقؿقةماظيتمتلؿقؼماىفدموماظقضت .م
إنمذظؽمطؾفمومبؾلارةمؼؤديمإشممتؼقؼؿمصاسؾقةمسؿؾقةماظؿعؾقؿ ،مومباظؿاظلمهلنيم
اظطرائؼماٌلؿكدعة ظممذظؽم .م

مشؽؾة الدرادة و أهؿقًفا
تعؿربمعراطزماظرتبقةمماًاصةمعؤدلات ماجؿؿاسقةمتعؾقؿقةمومتؽقؼـقةمتفدفمإشمم
تؾؾقة محاجة ماجملؿؿع م مإشم مإدعاج مأصراد مػذه ماظػؽة مواظؿكػقػ معـ مععاغاتفؿ ماظـػلقةم
واالجؿؿاسقة،موظؽلمتؤديمعفؿؿفامػذهمبطرؼؼةمعـؾل،مؼؿعنيمتقاصرمصمؾةمسقاعؾمعـفام
عامؼؿعؾؼمباٌضؿقنماظؿعؾقؿلموعـفامعامؼرجعمإشمماهلقاطؾمواظؿـظقؿاتموعـفا معامسمصمم
راضؿماظؿدرؼس ،موؼؿقضػ مناحمأيمغظاممتعؾقؿلمأو متربقيمسؾكمعدى معراساتفمظؽؾم
اظعـاصرماظعؾؿقة،موتقصرهمسؾكماألدؾابماظيتمتؤديمإشممرصعمعلؿقىماٌؿعؾؿمموباظؿاظلم
هؼقؼمسقاعؾماظـفاحمتؾعامظألػدافماٌلطرة.م م
طؿامأغفمالمميؽـمهؼقؼمػذاماظـفاحمإالمإذامطانماظربغاعجماظؿعؾقؿلماٌؼرتحمذومصؾةم
باجملؿؿع،مصاٌؿؿؾعمظؿارؼخماظرتبقةماًاصةمرمدمأنمعػفقعفامؼؿغريمحلبماجملؿؿعم
اظذيمتقجدمصقف،مبؾمومسمؿؾػمعـمسصرمآلخرمظممغػسماجملؿؿع.مومتـشطمعؤدلاتم
اظرتبقة ماًاصة مظؿؿؾادل ماظؿأثري مواظؿأثر معع محمقطفا مبادؿؿرار مألجؾ متـؿقة ماظعـصرم
اظؾشريمظمماجملؿؿع.مورشؿمتؽاثػماىفقدمظؾـفقضمباظرتبقةماًاصةمظممبالدغا،مإالم
أغفا ممل متلؾؿ معـ ماغؿؼادات ماظؽـري معـ ماألرراف مواظشرطاء م(عربني ،مأوظقاء ،مجمؿؿعم
عدغل...إخلم) .م
صؿا مؼعاب مسؾك ماظرتبقة ماًاصة مظم مبالدغا ماظققم ،مأغفا مأصؾقت مال متؼقم مبدورػام
بأطؿؾموجف،مػذامعامأدىمإشممسدممرضاماجملؿؿعمسؾكماألداءماٌؤدلاتل،مممامؼدسقم
باظضرورةماٌلؿعفؾةمإشمماظؿػؽريمظمماالرتؼاءمبفا،موذظؽمبؿقصريماظدساعاتماألدادقةمهلام
عـ مإعؽاغقات مبقداشقجقة ،مسؾؿقة ،مبشرؼة ،معادؼة موػقؽؾقة م متلؿح مهلا مباالدؿفابةم
ظؿطؾعات ماجملؿؿع ،مو مظم ماظقضت مغػلف معلاؼرتف متدررمقا مٌا مػق مععؿقل مبف مساٌقا.م
وظؿقؼقؼمذظؽمالبدمسؾكماىفاتماٌلؤوظةمأنمتؿفاوبمععماظؿغرياتمايادثةمظممزؾم
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جمؿؿع مساٌل معؿطقر مبادؿؿرار ،معـ مخالل متصققح مخمؿؾػ ماالخؿالالت ماٌالحظةم
حاظقامسربمإسدادمإصالحمذاعؾموسؿقؼمظؾرتبقةماًاصةموإسدادمعربلمذويماالحؿقاجاتم
اًاصةمإسدادامجقدامباسؿؾارهماظعـصرماحملقريمظؾعؿؾقةمطؽؾ.م م
و معـ مأجؾ مذظؽ مدقف مدماول مأن مغرصد معـ مخالل مدرادؿـا مهلذا ماٌقضقعم
االواػاتماألوظقةمٌربقلموعربقاتماألرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصةمظممبالدغا،م
دمقمسؿؾقةماظؿؽقؼ ـماظيتمتؾؼقػا،مومعدىمادؿفابؿفامٌامػقمععؿقلمبفمظممػذاماجملالم
عـ محقث مذروط ماالغؿؼاء مو مرؾقعة ماظؿأرري مو محمؿقى ماظربغاعج مو معدى معلاؼرتفم
ظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةموماظؿؽـقظقجقةمايدؼـة.موسؾقفمميؽـمتؾكقصمإذؽاظقةممػذهم
اظقرضةماظؾقـقةمظمماظؿلاؤالتماظؿاظقة:م م
.1معامعدىمتقصرماظشروطماظضرورؼةماظقاجؾة ممإلسدادمعربقلموعربقاتماألرػالمعـم
ذوي ماالحؿقاجات ماًاصة م مإسدادا مأطادميقا مؼلاؼر ماظؿغريات ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقةم
اياصؾةمظمماظؾقؽةماىزائرؼةم؟ م
.2معامعدىممتقصرمذروطمماظؿأرريمبشؼقفماظـظريمـماظؿطؾقؼلمموماٌادي؟م م
.3معامعدىمعلاؼرةمبراعجماظؿؽقؼـمظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةموماظؿؽـقظقجقةمايدؼـة؟م م
.4معامعدىمهؼؼمععاؼريماالخؿقارموماالغؿؼاءمظؾؿفـةم؟م م

الدرادة املقدانقة
جاءت ماظدرادة ماياظقة مظم مذؽؾ مادؿػؿاء مآلراء معربقل موعربقات ماظرتبقة ماًاصةم
اظعاعؾني مباٌراطز مو ماىؿعقات ماٌعـقة مباألرػال مذوي ماالحؿقاجات ماًاصة ،مواظذؼـم
دؾؼ مهلؿ مو مأن ماغؿظؿقا مظم مدورات متؽقؼـقة مو متدرؼؾقة مالطؿلاب ماظؿطؾقؼات ماظعؿؾقةم
ظؾرتبقةماًاصةم م
وضدمتضؿـمػذاماالدؿػؿاءمأربعةمحماورمتغطلمظممجمؿؾفامخمؿؾػمجقاغبماظدرادة،م
وػلمطاظؿاظل:مم م

 احملور األول :مدى ادًٍابة الًؽوون األكادميي ملربقي ومربقات األرػال
من ذوي االحًقاجات اخلاصة لؾشروط الضروروة املعؿول بفا يف هذا اجملال.

ومضدمدعقـامظؿقؼقؼمذظؽمعـمخاللمررحماظلؤالماظرئقللماظؿاظل:
 .1معا معدى متقصر ماظشروط ماظضرورؼة ماظقاجب متقاصرػا معـ مأجؾ مإسداد معربقلم
وعربقاتماألرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصةمإسدادامأطادميقام؟ م
وذظؽممباظرتطقزمسؾكمعامؼؾلم:م م
ـماٌؤػؾماظعؾؿلماٌؿقصرمظدىمعـمعزاوظةمػذهماٌفـةم؟م م
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ـمعدةماظؿؽقؼـماظيتمخضعمهلامػؤالءماٌربنيمواٌربقاتم؟مم م
ـمعدىمعالئؿةمحمؿقىماظربغاعجماظؿؽقؼينماٌؼرتحمومحماورهم؟مم م

 احملور الٌاني  :الًأرري الـظري و الًطيقؼي ملربي ومربقات األرػال من
ذوي االحًقاجات اخلاصة و مدى ادًٍابًه لؾؿعاوري املعؿول بفا يف هذا اجملال.
ومضدمدعقـاممظؿقؼقؼمعـمخاللمررحماظلؤالماظرئقللماظؿاظلم:
. 1معامعدىمتقاصرماظشروطماظضرورؼةمظؿؽقؼـمومتأرريمعربقلموعربقاتماألرػالمعـم
ذويماالحؿقاجاتماًاصةمبشؼقفماظـظريموماظؿطؾقؼلم؟ م
وذظؽممباظرتطقزمسؾكممعامؼؾلم:م م
أ.معدىمعالئؿةماظؿأرريماظؾشريم؟ م
ب.معدىمعالئؿةمماظؿأرريماٌاديم؟ م
ج.معدىمعالئؿةماظؿأرريماٌقداغلماظؿطؾقؼلم؟ م

 احملور الٌالث  :مدى مساورة الربامج الًؽووـقة املؼرتحة لًؽوون مربقي
ومربقات األرػال من ذوي االحًقاجات اخلاصة لؾؿسًٍدات املػاهقؿقة
والًؽـولوجقة املعؿول بفا يف هذا اجملال

ومضدمدعقـامظؿقؼقؼمذظؽمعـمخاللمررحماظلؤالماظرئقللماظؿاظل:
.1معامعدىمعلاؼرةمبراعج ماظؿؽقؼـم مظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةمواظؿؽـقظقجقةماٌعؿقلم
بفامظممػذاماجملال؟م م
وذظؽمباظرتطقزمسؾكمعامؼؾلم :م
أ.معدىمعلاؼرةمبراعجماظؿؽقؼـمظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةماٌعؿقلمبفا؟م م
ب.معدىممعلاؼرةمبراعجماظؿؽقؼـمظؾؿغرياتماظطارئةمسؾكمترطقؾةماجملؿؿعمواألدرةم
اىزائرؼةم؟ م

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

ومضدمدعقـامظؿقؼؼمذظؽمعـمخاللمررحماظلؤالماظرئقللماظؿاظل:
.1معامعدىمعالئؿةمععاؼريماالخؿقارمواالغؿؼاءمظؾؿفـةم؟م م
وذظؽمباظرتطقزمسؾكمعامؼؾلم :م
أ.معدىمعلاؼرةمػذهماٌعاؼريمٌامػقمععؿقلمبفمظممػذاماجملالم؟م م
ب .معدى معلاؼرة مػذه ماٌعاؼري مظؾؿغقري مواظؿطقر ماياصؾ مظم ماظـلقج ماالجؿؿاسلم
اىزائريم؟م م
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.1ماظؿؽقؼـماألطادميلمٌربقلموعربقاتماألرػالمعـ مذويماالحؿقاجاتماًاصة مالم
ؼلؿفقب مظؾشروط ماظضرورؼة ماٌعؿقل مبفا ،موال مؼلاؼر ماظؿغريات ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقةم
اياصؾةمظمماظؾقؽةماىزائرؼة.م
 .2ماظؿأرري ماظـظري مواظؿطؾقؼل مٌربقل موعربقات ماألرػال معـ مذوي ماالحؿقاجاتم
اًاصةمالمؼلؿفقبمظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفامدوظقامظممػذاماجملال .م
 .3ماظرباعج ماظؿؽقؼـقة ماٌؼرتحة مظؿؽقؼـ معربقل موعربقات ماألرػال معـ مذويم
االحؿقاجاتماًاصة مالمتلاؼرماٌلؿفدات ماٌػاػقؿقةموماظؿؽـقظقجقةمايدؼـةماٌعؿقلم
بفاممظممػذاماجملال .م
 .4ماٌعاؼري ماًاصة ماٌعؿؿدة مظم ماغؿؼاء معربقل موعربقات ماألرػال معـ مذويم
االحؿقاجات ماًاصة مال متلاؼر ماٌعاؼري ماٌعؿقل مبفا مظم مػذا ماجملال موال متراسلم
خصقصقةماجملؿؿعماىزائري .م

اجملال املؽاني الزماني لؾدرادة
متمإنازمػذهماظدرادةممعقداغقاممبفؿقسةمعـماٌراطزمواىؿعقاتماًاصةمباظؿؽػؾم
باألرػال معـ مذوي ماالحؿقاجات ماًاصة مسرب مطملة م موالؼات معـ ماظشرق ماىزائريم
(دطقػ،مضلـطقـة،مسـابف،مباتـةمموعلقؾة).موذظؽممخاللماظلـةماىاععقة م 2212ـ
2211مواعؿدتمسؾكمعدىمدؾعةمأذفرم(غقصؿربم2212مـمعايم .)2211م
أجرؼت ماظدرادة مسؾك مسقـة مضدرػا م( )252معربل مو معربقة معـ معربقل موعربقاتم
األرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصة،ممتماخؿقارػؿمبطرؼؼةمسشقائقة .م
اسؿؿدتماالدؿؿارةمطأداةمأدادقةمىؿعماٌعؾقعاتمواظؾقاغات،موتضؿـتم()28مبـقدم
عقزسةمسؾكمأربعةمحماورمتؾقاغفامطؿامؼؾل:م م
احملقرماألول موؼؿعؾؼ معدى مادؿفابة ماظؿؽقؼـ ماألطادميل مٌربقل موعربقات ماألرػالم
عـمذويماالحؿقاجاتماًاصةمظؾشروطماظضرورؼةماٌعؿقلمبفامظممػذاماجملال؟م م
احملقرماظـاغلمومؼؿعؾؼمبطؾقعةماظؿأرريماظـظريموماظؿطؾقؼلمٌربقلموعربقاتماألرػالم
عـمذويماالحؿقاجاتماًاصةمومعدىمادؿفابؿفمظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفامظممػذاماجملال؟م م
احملقرماظـاظث مو مؼؿعؾؼ ممبدى معلاؼرة ماظرباعج ماظؿؽقؼـقة ماٌؼرتحة مظؿؽقؼـ معربقلم
وعربقاتماألرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصةمظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةمواظؿؽـقظقجقةم
اٌعؿقلمبفامظممػذاماجملالم؟ م
احملقر ماظرابع موؼؿعؾؼ ممبدى معالئؿة ماٌعاؼري ماٌعؿؿدة مظم ماغؿؼاء معربقل موعربقاتم
األرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصةم؟ م
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متتمععاىةماٌعطقاتمعـمخاللمماظـلبماٌؽقؼةمومماخؿؾارمطاي .م

نًائج الدرادة
خؾصتماظدرادةمإشمماظـؿائجماظؿاظقةم:م م

أوال :نًائج احملور األول من الدرادة
تقضحماظـؿائجماظقاردةمظمماىدولمرضؿم()21ماظلابؼمسدممهؼؼماحملقرماألول،ماظذيم
ؼؿؿققر محقل معدى مادؿفابة ماظؿؽقؼـ ماألطادميل مٌربقل موعربقات ماألرػال معـ مذويم
االحؿقاجات ماًاصة م مظؾشروط م ماظضرورؼة ماٌعؿقل مبفا مظم مػذا ماجملال ،مطاٌؤػؾم
اظدرادلموعدةماظؿؽقؼـموحمؿقىماظربغاعج،محقثمبقـتماظـؿائجمسدممهؼؼمأيمعـمػذهم
اظشروطم.
جدول رقم  : 1خاص بـًائج احملور األول معرب سـفا بالـسب املىووة

احملور
احملور األول
ـ من حقث املؤهل
ـ من حقث املدة
ـ من حقث الربنامج

وًَؼق

وًَؼق إىل حد ما

ال وًَؼق

02 %
02 %
02 %

28 %
34 %
08 %

77 %
64 %
97 %

اظـؿائج ماظقاردة مظم ماىدوظني م( )22مو م( )23ماظلابؼني مؼؿضح مأن ماظػروق مداظة مبنيم
اظؼقؿماٌالحظةمواظؼقؿماٌؿقضعة،مممامؼشريمإشممسدممادؿفابة ماظؿؽقؼـماألطادميل ماياظلم
ٌربقلموعربقاتماألرػالمعـ مذويماالحؿقاجاتماًاصةمظؾشروطماظضرورؼة ماٌعؿقلمبفام
ظممػذاماجملال.

جدول رقم  : 2نًائج اخًيار مربع كاي
الؼقم املالحظة والؼقم املًوقعة واليواقي اخلاصة باحملور األول من الدرادة

71

72

73

64

اليـود
7
1
2
جمؿوع
7
1
2
جمؿوع
7
1
2
جمؿوع

الؼقم املالحظة
05
70
175
250
05
85
160
250
05
20
225
250

اليواقي

الؼقم املًوقعة
83,33
83,33
83,33

- 78,3
- 13,3
91,7

83,33
83,33
83,33

- 78,3
1,7
76,7

83,33
83,33
83.33

- 78,3
- 63,3
141,7
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جدول رقم  : 3نًائج اخًيار مربع كاي
ققم كا 2ومسًووات الداللة اخلاصة باحملور األول من الدرادة
اليـد الـًقٍة
كا2
Df
الداللة

2

1

144,200
2
0.000

176,600
2
70777

3
362,600
2
70777

ثانقا  :نًائج احملور الٌاني من الدرادة:
تقضح ماظـؿائج ماظقاردة مظم ماىدول مرضؿ م( )24ماظلابؼ مسدم مهؼؼ ماحملقر ماظـاغل،م
واظذيمؼؿؿققرمحقل مرؾقعةماإلذرافمسؾكماظؿأرريماظـظريمواظؿطؾقؼلمٌربقلموعربقاتم
األرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصةمومعدىمادؿفابؿفمظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفا،معرطزةم
ظممذظؽمسؾكمرؾقعةماظؿأرريماظؾشري،ماٌاديموماٌقداغلماظؿطؾقؼل،مومبقـتماظـؿائجمسدمم
هؼؼمأيمعـمػذهماظشروط.

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

احملور الٌاني
ـ من حقث الًأرري اليشري
ـ من حقث الًأرري املادي
ـ من حقث الًأرري املقداني الًطيقؼي

وًَؼق

وًَؼق إىل حد ما

ال وًَؼق

04 %

06 %

%97

06 %
02 %

04 %
04 %

%97
94 %

عـماظـؿائجماظقاردةمظمماىدوظنيم()25موم()26ماظلابؼنيمؼؿضحمأنماظػروقمداظةمبنيم
اظؼقؿماٌالحظةمواظؼقؿماٌؿقضعة،مممامؼشريمإشممأنمرؾقعةماإلذرافمسؾكماظؿأرريماظـظريم
وماظؿطؾقؼلمٌربقلموعربقاتماألرػالمعـ مذويماالحؿقاجاتماًاصة مؼؾؼكمضاصرا مومالم
ؼلؿفقبمظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفام.
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جدول رقم  : 5نًائج مربع كاي
الؼقم املالحظة والؼقم املًوقعة واليواقي اخلاصة باحملور الٌاني من الدرادة
اليـود
71

72

73

7
1
2
مجموع
7
1
2
مجموع
7
1
2
مجموع

الؼقم املالحظة
10
15
225
250
15
10
225
250
05
10
235
250

الؼقم املًوقعة
83,33
83,33
83,33

اليواقي
- 73,3
- 68,3
141,7

83,33
83,33
83,33

- 68,3
-73,3
141,7

83,33
83,33
83.33

- 78,3
- 73,3
151,7

جدول رقم  : 6نًائج اخًيار مربع كاي
ققم كا 2ومسًووات الداللة اخلاصة باحملور الٌاني من الدرادة
اليـد الـًقٍة
كا2
Df
الداللة

1
361,400
2
70777

2
361,400
2
0.000

3
414,200
2
70777

ثالٌا /نًائج احملور الٌالث من الدرادة:

تقضحماظـؿائجماظقاردةمظمماىدولمرضؿم( )27ماظلابؼ مسدممهؼؼماحملقرماظـاظث،م
واظذيمؼؿؿققرمحقل معدىمعلاؼرةماظرباعجماظؿؽقؼـقةماٌؼرتحة مظؿؽقؼـ معربقلموعربقاتم
األرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصةمظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةمواظؿؽـقظقجقةمايدؼـة،م
عرطزةمظممذظؽمسؾكمعدىمعلاؼرةماظرباعجماظؿؽقؼـقةمظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةموطذظؽمعدىم
علاؼرةماظرباعجماظؿؽقؼـقةمظؾؿغرياتماظطارئةمسؾكمترطقؾةماجملؿؿعموماألدرةماىزائرؼة،
ومبقـتماظـؿائجمسدممهؼؼمأيمعـمػذهماظشروطم.
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جدول رقم  : 7خاص بـًائج احملور الٌالث معرب سـفا بالـسب املىووة
احملور
احملور الٌالث

وًَؼق إىل حد ما

وًَؼق

ـ من حقث مساورة الربامج الًؽووـقة
لؾؿسًٍدات املػاهقؿقة

%17

ـ من حقث مساورة الربامج الًؽووـقة
لؾًغريات الطارئة سؾى تركقية
اجملًؿع و األدرة اجلزائروة

04 %

ال وًَؼق

84 %

06 %

%17

86%

عـماظـؿائجماظقاردةمظمماىدوظنيم()28موم()29ماظلابؼنيمؼؿضحمأنماظػروقمداظةمبنيم
اظؼقؿماٌالحظةمواظؼقؿماٌؿقضعة،مممامؼشريمإشممسدممعلاؼرةماظرباعجماظؿؽقؼـقةماٌؼرتحةم
ظؿؽقؼـمعربقلموعربقاتماألرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصةمظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةم
وماظؿؽـقظقجقةمايدؼـة.م

جدول  : 8نًائج مربع كاي
الؼقم املالحظة والؼقم املًوقعة واليواقي اخلاصة باحملور الٌالث من الدرادة

اليـود
71

72

7
1
2
مجموع
7
1
2
مجموع

الؼقم املالحظة
25
15
210
250
10
25
215
250

الؼقم املًوقعة
83,33
83,33
83,33

اليواقي
-58,3
-68,3
126,7

83,33
83,33
83,33

- 73,3
- 58,3
131,7

جدول  : 9نًائج اخًيار مربع كاي
ققم كا 2ومسًووات الداللة اخلاصة باحملور الٌالث من الدرادة
اليـد الـًقٍة
كا2
Df
الداللة

1
289,400
2
70777

2
313,400
2
0.000

رابعا :نًائج احملور الرابع من الدرادة:

تقضحماظـؿائجماظقاردةمظمماىدولمرضؿم( )12ماظلابؼ مسدممهؼؼماحملقرماظرابع ،موم
اظذيمؼؿؿققرمحقل معدىمعلاؼرةماٌعاؼريماٌعؿقلمبفا مالغؿؼاءمعربقلموعربقاتماألرػالم
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عـ مذوي ماالحؿقاجات ماًاصة مظؾؿعاؼري ماٌعؿقل مبفا مظم مػذا ماجملال ،موطذظؽ معدىم
عالئؿةمػذهماٌعاؼريمًصقصقةماجملؿؿعماىزائري.

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

احملور الرابع

وًَؼق

احملور

وًَؼق إىل حد ما

ال وًَؼق

ـ من حقث مساورة املعاوري ملا هو مًداول
دولقا

06 %

%17

84 %

ـ من حقث مالئؿة املعاوري خلصوصقة
اجملًؿع اجلزائري

%17

%17

%87

عـماظـؿائجماظقاردةمظمماىدوظنيم()11موم()12ماظلابؼنيمؼؿضحمأنماظػروقمداظةمبنيم
اظؼقؿ ماٌالحظة مواظؼقؿ ماٌؿقضعة ،ممما مؼشري مإشم مسدم معلاؼرة ماٌعاؼري ماٌؿؾعة مظم ماغؿؼاءم
عربقلموعربقات مذويماالحؿقاجاتماًاصةمظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفامظممػذاماجملالموطذام
سدممعالئؿؿفامًصقصقةماجملؿؿعماىزائري .مم

جدول  : 11نًائج مربع كاي
الؼقم املالحظة والؼقم املًوقعة واليواقي اخلاصة باحملور الرابع من الدرادة

اليـود

 10م

 10م

2
1
2
مجموع
2
1
2
مجموع

الؼقم املالحظة
15
25
210
250
25
25
200
250

الؼقم املًوقعة
83,33
83,33
83,33

اليواقي
-68,3
-58,3
126,7

83,33
83,33
83,33

-58,3
-58,3
116,7

جدول  : 12نًائج اخًيار مربع كاي
ققم كا 2ومسًووات الداللة اخلاصة باحملور الرابع من الدرادة
كا2
Df
الداللة

68

اليـد
الـًقٍة

1
289,400
2
2.222

2
245,00
2
0.000

إذؽالقة تؽوون مربقي ومربقات األرػال من ذوي االحًقاجات

حماولة مـاقشة الػرضقات سؾى ضوء الـًائج املًوصل إلقفا

الػرضقة األوىل

الخؿؾارمصقةماظػرضماألولمعـماظدرادة،مممتماظرجقعمإشممغؿائجماحملقرماألولمطؿام
ػلمواردةمظممماىداولمم()23(،)22(،)21ماظلابؼة،ماظيتمبقـتمسدممهؼؼمطؾمبـقدمم
ػذاماحملقر،مومؼؿعؾؼماألعرممباٌؤػؾماظدرادلمومعدةماظؿؽقؼـمومحمؿقىماظربغاعج،مطؾم
ػذا مال مؼلؿفقب مظؾشروط ماظضرورؼة ماٌعؿقل مبفا ،موال مؼالئؿ ماظؿغريات ماالجؿؿاسقةم
واظـؼاصقةماياصؾةمظمماظؾقؽةماىزائرؼة،مممامؼشريمإشممهؼؼمماظػرضماألولمعـماظدرادةم
واظذي مؼـص مسؾك مأن ماظؿؽقؼـ ماألطادميل مٌربقل موعربقات ماألرػال معـ مذويم
االحؿقاجاتماًاصةمالمؼلؿفقبمظؾشروطماظضرورؼةماٌعؿقلمبفا،موالمؼلاؼرماظؿغرياتم
االجؿؿاسقةمواظـؼاصقةماياصؾةمظمماظؾقؽةماىزائرؼة.م م

الػرضقة الٌانقة

الخؿؾارمصقةماظػرضماظـاغلمعـماظدرادةمممتماظرجقعمإشممغؿائجماحملقرماظـاغل مطؿام
ػلمواردةمظم مماىداولم()25(،)24موم()26ماظلابؼة،ماظيتمتؾنيمسدممهؼؼمطؾمبـقدم
ػذاماحملقر،موؼؿعؾؼماألعرم مبطؾقعةماإلذرافمسؾكماظؿأرريماظـظري مواظؿطؾقؼلمٌربلم
األرػالمعـمذويماالحؿقاجاتماًاصةماظذيممالمؼلؿفقبمظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفامظممػذام
اجملال ،ممامؼشريمإشممهؼؼماظػرضماظـاغلمعـمماظدرادةمواظذيمؼـصمسؾك أنماظؿأرريم
اظـظري مواظؿطؾقؼل مٌربقل موعربقات ماألرػال معـ مذوي ماالحؿقاجات ماًاصة مالم
ؼلؿفقبمظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفامظممػذاماجملال.

الػرضقة الٌالٌة

الخؿؾارمصقةماظػرضماظـاظثمعـماظدرادةمممتماظرجقعمإشممغؿائجماحملقرماظـاظثمطؿام
ػلمواردةمظم مماىداولم()28(،)27موم()29ماظلابؼة،موماظيتمتؾنيمسدممهؼؼمطؾم
بـقدممػذاماحملقر،موؼؿعؾؼماألعرمبعدممعلاؼرةماظرباعجماظؿؽقؼـقةمظؾؿلؿفداتماٌػاػقؿقةم
وطذظؽ مسدم معلاؼرتفا مظؾؿغريات ماظطارئة مسؾك مترطقؾة ماجملؿؿع مواألدرة ماىزائرؼة ،م
مما مؼشري مإشم مهؼؼ ماظػرض ماظـاظث معـ ماظدرادة مواظذي مؼـص مسؾك مأن ماظرباعجم

اظؿؽقؼـقة ماٌؼرتحة مظؿؽقؼـ معربقل موعربقات ماألرػال معـ مذوي ماالحؿقاجاتم
اًاصة مالمتلاؼرماٌلؿفدات ماٌػاػقؿقةمواظؿؽـقظقجقةمايدؼـةماٌعؿقلمبفامم
ظممػذاماجملال .م

69

صالح الدون تغؾقت

الػرضقة الرابعة

الخؿؾارمصقةماظػرضماظرابعمعـمماظدرادةمممتماظرجقعمإشممغؿائجماحملقرماظرابعمطؿام
ػلمواردةمظم مماىداولم()11(،)12موم()12ماظلابؼة،موماظيتمتؾنيمسدممهؼؼمطؾم
بـقدممػذاماحملقر،ممموؼؿعؾؼماألعرمبعدممعلاؼرةماٌعاؼريماٌعؿؿدةمظممػذاماجملالمٌامػقم
عؿداولمدوظقامومطذظؽمسدم معالئؿؿفا ممًصقصقةماجملؿؿعماىزائري ،مممامؼشريمإشمم
هؼؼ مماظػرضماظرابعمواألخريمعـ مماظدرادة ،مواظذيمؼـصمسؾك مأنماٌعاؼريماًاصةم
اٌعؿؿدة مظم ماغؿؼاء معربقل موعربقات ماألرػال معـ مذوي ماالحؿقاجات ماًاصة مال متلاؼرم
اٌعاؼريماٌعؿقلمبفامظممػذاماجملالموالمتراسلمخصقصقةماجملؿؿعماىزائري .م

ادًـًاج سام
عـمخاللماظـؿائجماظلابؼةمؼؿضحمأنماحملاورماألربعةماظيتممشؾؿفاماظدرادةمباظؾقثم
واظؿؼصلمملمتؿقؼؼ،محقثمدظتماظـؿائجماًاصةمباحملقرماألولموماٌؿعؾؼمبؾقثمعدىم
ادؿفابة ماظؿؽقؼـ ماألطادميل مٌربل ماألرػال معـ مذوي ماالحؿقاجات ماًاصة م مظؾشروطمم
اظضرورؼةماٌعؿقلمبفامظممػذاماجملال ،معرطزامظممذظؽمسؾكماظؾقثمظم ماٌؤػؾماظدرادلم
وعدةماظؿؽقؼـموحمؿقىماظربغاعج،مملمؼؽـمععؿقلمبفامبشؽؾمعرضلمممامأثرمدؾؾامسؾكم
غقسقةماظؿؽقؼـ .م
اظشلء مغػلف مباظـلؾة مظؾؿققر ماظـاغل ماًاص مبؾقث مسؿؾقة ماإلذراف م مواظؿأرريم
ظؾعؿؾقةماظؿؽقؼـقةمبشؼقف ماظـظريمواظؿطؾقؼل م موعدىمادؿفابؿف مظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفا،م
عرطزا مظم مذظؽ مسؾك ماظؾقث مظم مرؾقعة ماظؿأرري مبشؼقف ماظؾشري مو ماٌادي .مطؾ مػذا مملم
ؼؿقؼؼمحلبمعامتقصؾتمإظقفماظدرادةمعـمغؿائج،مممامأثرمدؾؾامسؾكماظعؿؾقةماظؿؽقؼـقةم
طؽؾ .م
وظمماالواهمغػلفمملمؼؿقؼؼماحملقرماظـاظثماًاصمبؾقثممبدى معلاؼرةماظرباعجم
اظؿؽقؼـقةماٌؼرتحةمظؿؽقؼـمعربلماألرػالمعـ مذويماالحؿقاجات ماًاصةمظؾؿلؿفداتم
اٌػاػقؿقة مواظؿؽـقظقجقة ،معرطزا مظم مذظؽ مسؾك ماظؾقث مظم معدى معلاؼرة مػذه ماظرباعجم
اظؿؽقؼـقة مظؾؿلؿفدات ماٌػاػقؿقة مو مظؾؿغريات ماظطارئة مسؾك مترطقؾة ماألدرة ماىزائرؼةم
واجملؿؿعمطؽؾ.
طؿامملمؼؿقؼؼمأؼضاماحملقرماظرابعماًاصمبؾقثماٌعاؼريماٌؿؾعة ممالغؿؼاءمعربلم
األرػالمعـممذويماالحؿقاجاتماًاصةمومعدىمعلاؼرتفاممظؾؿعاؼريماٌعؿقلمبفامظممػذام
اجملال،معرطزامظممذظؽمسؾكماظؾقثمظممعدىمعلاؼرة مػذه ماٌعاؼريمٌامػقمعؿداولمدوظقام
وعدىمعالئؿؿفاممًصقصقةماألدرةممواجملؿؿعماىزائريمبصػةمساعة .م
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قائؿة املراجع املعًؿدة يف إجناز هذا اليَث

أوال  :املراجع بالؾغة العربقة :م

سقاد،مأضمد،م"دالظةمعشؽؾةمصعقباتماظؿعؾؿمظممغظؿماظؿعؾقؿماظعربقةموماياجةمإشمم
ايؾقلم:مدرادةمغظرؼة"،مجمؾةمععقضاتماظطػقظة،ماجملؾد،2ماظعدد،1ماظؼاػرة،معرطزم
إساضاتماظطػقظةمجباععةماظؼاػرة،م.1993م م
حمؿقد ،مأعان م؛ محمؿقد ،معاجدة مو ماظشاصعل ،مأضمد ،ماالضطراب ماظـػللم
واظصعقبات ماٌعرصقة مظدى ماألرػال مبطقؽل ماظؿعؾؿ ،مضؿـ محبقث ماٌؤمتر ماظرابع مٌرطزم
اإلرذادماظـػلل،مجاععةمسنيممشس،م.1997م م
سـؿان،مأعقـة،مدرادةمعقداغقةمالدؿكداممأدؾقبماظـظؿمظمموضعمخصائصمٌـاػجم
اٌؿأخرؼـ مدرادقا مبايؾؼة ماظـاغقة معـ ماظؿعؾقؿ ماألدادل ،مضؿـ محبقث ماٌؤمتر ماظـاغلم
ٌعفدمدراداتماظطػقظة،مجاععةمسنيممشس،م .1994م
اظشرضاوي ،مأغقر محمؿد ،مادؿؾقان ماظعقاعؾ ماٌرتؾطة مبصعقبات ماظؿعؾؿ مظم ماٌدردةم
االبؿدائقة،ماظؼاػرة،مألنؾقماٌصرؼة،م .1989م
ذعريمإبراػقؿمحمؿد،ماظؽػاؼاتماظرتبقؼةمٌعؾؿمذويماالحؿقاجات ماًاصة،ماٌؤمترم
اظلـقي م طؾقة ماظرتبقة م :مدمق مرساؼة مغػلقة مو متربقؼة مأصضؾ م مظذوي ماالحؿقاجاتم
اًاصة،مطؾقةماظرتبقة،مجاععةماٌـصقرة،مصمفقرؼةمعصرماظعربقة،م 2222.م
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