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عخخلص البحث:م  

اث ٦بحرة ؾىاء ٖلى مؿخىي حٗلُمهم  ًّ ُاحاث الخاّنت وجدض جىاحه ٞئت طوي ؤلاخخ

ا،زاّنت في ْل الّغ٢مىت وبؾخسضام الخ٨ىىلىحُا في الخٗلُم  ُّ ا وهٟؿ ُّ ؤو صمجهم بحخماٖ

٤ واإلاماعؾت والخضٍعب الٟٗلي مً زال٫ اإلاماعؾاث التربىٍّت  جدضًضا، وفي جىٞحر الخُُب

ت اإلاخىّىٖت لد ُّ مهم وب٦دؿابهم للمٗاٝع واإلاهاعاث ؤلاحخماٖ
ّ
ُٓم حٗل تهم وجى ُّ ك٨ُل شخه

ت  ُّ ت التي حؿعى بلى جيكُِ ٢ضعاتهم ال٣ٗل ُّ ت، وج٣ضًم الخضماث الخٗلُم ُّ للخىانل بٟٗال

هبدىا  ت،ول٩ي ًىضمجىا في اإلاجخم٘ ٍو ت وجغبىٍّ ُّ وجإهُلهم خّتى ال ًخّٗغيىا إلاك٨الث هٟؿ

ؤؾغهم ومجخمٗهم، ؤو إلاً ٣ًىمىن بخ٣ضًم هظه الخضماث  ؤٞغاص مىخجحن ال ٖبئا ٖلى

لهاجه الٟئت مً ألاٞغاص إلاؿاٖضتهم ٖلى الخىا٤ٞ بما حؿمذ لهم بم٩اهاتهم و٢ضعاتهم 

لخد٤ُ٣ الىمى الّؿلُم الظي ًخم مً زال٫ جد٤ُ٣ طواتهم، وبلٙى صعحاث ؤلابضإ في ما 

مىهه إلاجخمٗهم، وهىا ٌّٗى٫ ٣ًّضمىهه ؾىاء ٖلى مؿخىي حٗلُمهم ؤو ٧ان طل٪ ُٞما ٣ًّضّ

ت ٦بِئت ًم٨ً ؤن  ُّ ت ٖلى الخ٨ىىلىحُا الغ٢م ُّ غوٝ الخال
ّ
التربىٍّىن زاّنت في ْل الٓ

ت للبدث خى٫  ُّ حؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ ؤلابضإ لضي هظه الٟئت، لظا جإحي هظه الىع٢ت الٗلم

ت ٦بِئت مالثمت لخد٤ُ٣ ؤلابضإ لظوي ؤلاخخُاحا ُّ ث بؾهاماث  الخ٨ىىلىحُا الغ٢م

ّالخاّنت.

ت  الكلماث املفخاحيت: ُّ  طوي ؤلاخخُاحاث الخاّنت.-ؤلابضإ–الخ٨ىىلىحُا الغ٢م
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Abstract: 

People with special needs face great impediments and 

challenges, whether at the level of their education or integrating 

them socially and psychologically, especially in light of 

digitization and the use of technology in education in particular, 
and in providing application, practice and actual training through 

various educational practices to form their personality, organize 

their learning and acquire knowledge and social skills to 

communicate effectively, And providing educational services 

that seek to revitalize their mental capabilities and qualify them 

so that they do not face psychological and educational problems, 

and in order to integrate into society and become productive 

individuals without a burden on their families and society, or to 

those who provide these services to this group of individuals to 

help them reconcile so that their capabilities and abilities allow 

them to achieve growth The right thing that takes place through 

self-realization, and the attainment of creativity degrees in what 

they present, whether at the level of their education or in what 

they present to their society, and here educators, especially in 

light of the current circumstances, rely on digital technology as 
an environment that can help achieve creativity in this group, so 

this comes The scientific paper to research the contributions of 

digital technology as an appropriate environment for achieving a 

Creativity for people with special needs.  

Key Word: digital technology - creativity - people with special 

needs. 
 ملذمت

ؾاٖضث الخ٨ىىلىحُا ٞئاث طوي ؤلاخخُاحاث الخاّنت ٖلى بزخالٝ ٞئاتها 

ت وخؿب َبُٗت اخخُاحاتهم، و٦ؿغث الخىاحؼ  ؤمامهم في البِذ واإلاضعؾت  الٗمغٍّ

 ً ت في ٦ثحر م ُّ ىتهم مً ؤن ٌِٗكىا خُاتهم بهىعة َبُٗ
ّ
والٗمل وألاما٦ً الٗاّمت، ٣ٞض م٨

ىن في مجخمٗ ٞيها ال ٖالت ٖليها،ألاخُان وحٗلتهم ًىسَغ ت مىخجحن  ُّ مّما  اتهم بهىعة مغي

ًم٨ً ؤن ًسل٤ بِئت ببضإ زاّنت بهظه الٟئت مً اإلاجخم٘، وم٘ مغوع الى٢ذ جؼصاص 
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ُّت  ت والىٟؿ ُّ هلت ًٖ الّؿماث ال٣ٗل ت لِؿذ مٟى ُّ ت ؤلابضاٖ ُّ الخاحت لإلبضإ ٧ىن الٗمل

٘ والاؾخٗضاص والظ٧اء ومّغ ت واإلاؼاج والُب ُّ ّوهت الخ٨ٟحر...،مثل الضاٞٗ

ٞاإلابضٕ لِـ شخها طو بزخالٝ هىعي ًٖ ٚحره بل ال ًم٨ً الىٓغ بلُه بهٟخه  

ت بهىعة ججٗله ٢اصعا ٖلى  ُّ ت والىٟؿ ُّ اثٟه ال٣ٗل ً ٚحره بم٣ضاع بهخٓام ْو ٞغصا ًسخل٠ٖ 

تر٦ه هظا ؤلاهخٓام  خه)ؤ٦ثر مً ٚحره(، و٦ظل٪ في م٣ضاع ألازغ الظيً  ُّ ببضإ الجضًض وجىم

ُّّ ت اإلابضٕ وبىاثه الىٟس ي والىحضاوي،ؤي مضي بهضماج اإلابضٕ في ججغبخه ٖلى شخه

ت بٗمله ؤلابضاعي زاّنت بط  ُّ ت( وبهضماج زهاثهه الصخه ُّ ت ؤو الٟى ُّ ت)الٗلم ُّ ؤلابضاٖ

ؤهىا وِٗل في ٖالم ًخالخ٤ ُٞه الىمى وجؼصاص اإلاخٛحراث، مما ٌؿخىحب ٖلى الجمُ٘ بصعا٥ 

ىع في الخايغ واإلاؿ خ٣بل ومّما الق٪ ُٞه ؤن الخدضًاث التي جٟغيها مخُلباث الُخ

البِئت الٗاإلاُت في مسخل٠ اإلاجاالث مً ج٣ضم هاثل، ال ؾُما في اإلاجا٫ الٗلمي 

والخ٨ىىلىجي والخ٣ني واو٩ٗاؾه ٖلى مسخل٠ اإلاجاالث ألازغي ا٢خهاصًت، احخماُٖت، 

لُه ٞةن هظه الضعاؾت جداو٫ البدث في الدؿائ٫ الخ ّالي: ؾُاؾُت وز٣اُٞت، ٖو

ت بِئت مالثمت لخد٤ُ٣ ؤلابضإ لظوي الاخخُاحاث  ُّ غ الخ٨ىىلىحُا الغ٢م
ّ
٠ُ٦ جٞى

  الخاّنت؟

 مفاهيم الذساظت:

 مفهىم روي الاحخياجاث الخاّصت: 2-1

ُي)      لب ال٣ٍغ
ّ
( طوي ؤلاخخُاحاث الخاّنت بإّنهم ؤولئ٪ ألاٞغاص 6996ٌّٗغٝ ٖبض اإلاُ

ىن ٖلى اإلاؿخىي الٗاصي ؤّو ت مً الخهاثو ؤو في حاهب  الظًً ًىدٞغ ُّ اإلاخىّؾِ في زان

ت ٖلى الّضعحت التي جدّخم بخخُاحاتهم بلى زضمت زاّنت،  ُّ ما ؤو ؤ٦ثر مً حىاهب الصخه

حن، وطل٪ إلاؿاٖضتهم ٖلى جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ما ًم٨نهم  جسخل٠ ّٖما ج٣ّضم بلى ؤ٢غانهم الٗاًص

ً الىمى والخىا٤ٞ ّ(.3، ص2112)املغاوسي، بلىٚه م

ً اإلاخىّؾِ ؤو الٗاصي،  وي الاخخُاحاث الخاّنت حٗنيط ٞئت       ٝ حىهغيٖ  وحىص ازخال

ٟل الظي 
ّ
ٟل مً طوي ؤلاخخُاحاث الخاّنت، ؤّهه الُ

ّ
لى وحه الخدضًض ُٞما ٣ًهض بالُ ٖو

ت  ُّ ت ؤو الجؿم ُّ ًسخل٠ ًٖ الُٟل الٗاصي ؤو الُٟل اإلاخىّؾِ مً خُث ال٣ضعاث ال٣ٗل

ت ؤو مً خُث الخهاثو الؿل ُّ هبذ ؤو الخؿ ت بلى صعحتً  ُّ ت ؤو الخٗلُم ت ؤو اللٛىٍّ ُّ ى٦

ُّت خاحاتهم  ت الخاّنت والخضماث اإلاؿاهضة لخلب ُّ ا مٗها ج٣ضًم زضماث الترب يغوعٍّ

 (.8، ص 2115)لخشش،
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ىن ًٖ اإلاؿخىي  وجُل٤ حؿمُت طوي الاخخُاحاث الخاّنت ٖلى      ألاٞغاص الظًً ًىدٞغ

ؤو في حاهب ما ؤو ؤ٦ثر مً حىاهب الٗاصي ؤو اإلاخىّؾِ في زاّنت مً الخهاثو 

ت بلى الّضعحت التي جدّخم بخخُاحاتهم بلى زضماث زاّنت جسخل٠ ّٖما ٣ًّضم بلى  ُّ الصخه

ً الىنى٫ بلُه. ّؤ٢غانهم الٗاصًحن وطل٪ إلاؿاٖضتهم ٖلى جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ما ًم٨

ىن ًٖ اإلاخىّؾِ باإلّججاه الّؿّ      لبي وؤًًا طوو الاخخُاحاث الخاّنت هم الظًً ًىدٞغ

حن في همّىهم ال٣ٗلي ؤو ؤلاهٟٗالي ؤو  ً الٗاًص  ٖ ا ؤو ؤلاّججاه ؤلاًجابي بهدغاٞا ملخْى

ّالاحخماعي ؤو الخس ّي ؤو الخغ٧ي ؤو اللٛىي.

ً بخخُاحاث باقي      ٦ما ٌٗني ؤن في اإلاجخم٘ ؤٞغاصا لهم بخخُاحاث زاّنت جسخل٠ٖ 

ُاحاث في بغامج ؤو زضما ل هظه ؤلاخخ
ّ
ث ؤو ؤحهؼة ؤو حٗضًالث، ؤٞغاص اإلاجخم٘، وجخمث

ؿم بها ٧ل ٞغص منهم، وطل٪ ٌٗني ؤّنها 
ّ
وجدّضص َبُٗت هظه ؤلاخخُاحاث الخهاثو التي ًد

 (.129، ص2113)علّيت، حكمل اإلاّٗى٢حن اإلاىهىبحن اإلاغض ى، الخىامل، اإلاؿىحن

٘ وحّٗغٝ طوي الاخخُاحاث الخاّنت بإّنها: ؤولئ٪ ألاٞغاص الظًً ٣ٌّٗىن في َغفي الخىػَ    

ت التي جمّحزها، و٢ض ؤَل٤ ٖليهم  ُّ ت ؤو الُب ُّ ت ؤو البضه ُّ الُبُعي بىاءا ٖلى الّؿمت الىٟؿ

 ً ت جسخل٠ ٖ ت والتروبىٍّ ُّ ت والظهى ُّ ُّاحاث الخاّنت هٓغا ألّن خاحاتهم الىٟؿ طوي ؤلاخخ

ّ(.53، ص2118)جىفيم كمشة، خاحاث ألاٞغاص الٗاصًحن

ٟها      : هم ٦ٟاءاث ؤو ٦Les Personnes ayant des Besoin Spéciauxما ًم٨ً حٍٗغ

ت، بال  ُّ ت وؤلاحخماٖ ُّ ت وؤلاهٟٗال ُّ ٤ بسهاثههم الصخه
ّ
ىن ُٞما بُنهم ًخٗل ؤٞغاص مسخٟل

حن في بٌٗ الخهاثو والخاحاث الٗاّمت، ول٨ً هىا٥  ؤّنهم ًدكابهىن م٘ ؤ٢غانهم الٗاًص

ا٢ت وبالّغٚم مً وحىص بٌٗ الخاحاث الٗاّمّ ت بحن اإلاّٗى٢حن خاحاث زاّنت جٟغيها ؤلٖا

لىن ٞئت مخجاوؿت ٞهم ًسخلٟىن بزخالٞا ٦بحرا بًٗهم البٌٗ بدُث بطا جّم 
ّ
بال ؤّنهم ًمث

ت في اإلاجخم٘ ُّ  (.27، ص 2111)حىفي، مغاٖاتها جاّهلهم لُهبدىا ؤ٦ثر ٞاٖل

 مفهىم إلابذاع: 2.2

ؤي ؤوكإه حاء ؤلابضإ ٖلى لؿان الٗغب ؤن ٧لمت ببضإ مً بضٕ، و بضٕ الص يء  ل٣ض      

ت بإهه " بًجاص َغ١  ٖلى ٚحر مثا٫ ؾاب٤، و ٢ض حاء ٟه في معجم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ حٍٗغ

اصة ٦ٟاءة الٗمل و ٢ضعاث  حضًضة في الٗمل ؤو ؤ٩ٞاع خضًثت في خل اإلاكا٧ل، جاصي بلى ٍػ

 . (Habib,2003,p76)الٗاملحن ُٞه
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ب٣ُاتها )بًجاص ٧ل ألا٩ٞاع التي جاّصي بلى جدؿحن م هى بمٟهىمه الٗام     سخل٠ ُج

٩اع واإلاك٨الث واإلاىاهج( ؾىاء ٧ان طل٪ في مُضان الا٢خهاص  الخلى٫ الجضًضة لأٞل

ً الغوجحن، ؤي ٧ل ش يء حضًض  والّهىاٖت في ألامىع الٗاّم ؤو الخاّنت، هى ٧ل زغوجٖ 

 (.111، ص 1992)أكيل،مهما ٧اهذ بؿاَخه، ٞاثضجه وجإزحراجه ٖلى الخُاة بهٟت ٖاّمت. 

ه  Marquis Myers ّٖغٞه       
ّ
هىما ؤو ٨ٞغة حضًضة ؤو بأه ا مؿخ٣ال ؤو ٟم ًّ لِـ خضزا ٞغص

ُت  ت قاملت ومخ٩املت جخًّمً مجمىٖت مغجب ُّ خضور ببخ٩اع بص يء حضًض وبّهما هى ٖمل

مت
ّ
ت صازل اإلاىٓ ُّ اث الٟٖغ ُّ ً ألاهٓمت والٗمل  (.85، ص2114)عكشوش،  م

٠ آزغ هى:       ج مً ال٣ضعاث في حٍٗغ والاؾخٗضاصاث والخهاثو الصخهُت التي مٍؼ

بطا وحضث بِئت مىاؾبت ًم٨ً ؤن جغقى بالٗملُاث ال٣ٗلُت لخاصي بلى هخاثج ؤنُلت 

 ومُٟضة للٟغص و/ؤو الكغ٦ت/اإلااؾؿت و/ؤو اإلاجخم٘ و/ؤو الٗالم.

ًت       حر ج٣لُض  ٚ غ١ وهى ؤًًا ٖباعة ًٖ زانُت طهىُت جم٨ً الٟغص مً الخ٨ٟحر ُب

Unconventional ٨حر زاعج اإلاغب٘ ؤو زاعج ، ؤو ٦ما هى مٗغوٝ ومخضاو٫ " الٟخ

"Thinking outside the box or the square"الهىضو١"   ما جاصي هظه  
ً
البا ، ٚو

حر ٖاصًت ؤزىاء الخٗامل  Innovationالخانُت بلى الابخ٩اع  ؤو اؾخسضام ؤؾالُب مٛاًغةٚ 

يخج ًٖ اؾخسضام هظه الخ انُت الظهىُت بٟاٖلُت الىىاجج م٘ مهمت/٢ًُت مُٗىت. و٢ضً 

 الخالُت:

ال١ )٢ض ٩ًىن هظا اإلاىخج هاصع الخضور  - أ جىلُض ش يء حضًض ٚحر مؿبى١ ٖلى ؤلَا

ٕ الٗالي  .Highly Creative بال في خاالث ؤلابضا

حر  - ب  ٚ ٣ت حضًضة جىخُض ؤو عبِ/صمج مجمىٖت ؤ٩ٞاع مخباٖضة/ٚحر مخباٖضة بٍُغ

 مإلىٞت.

ة ٚحر مخٗاٝع ٖليها لأل٩ٞاع اإلاخضاولت ؤو إلاىخج بًجاص ؤو بْهاع اؾخسضاماث حضًض - ت

 ما.

ً ؤو ؤشخام حضص.  - ث ً آزٍغ  واإلاخضاولت بلى مؿخُٟضً
ً
ّه٣ل ألا٩ٞاع اإلاىحىصة ؤنال

ذذذذض        ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذذخضعي جىلُذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذذت حؿذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذذاث ال٣ٗلُت/الظهىُذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذذً الٗملُذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذذضة مذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذذت م٣ٗذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذذظل٪ ٖملُذ ذ ذ ذ ذ ذ و٦ذ

 . New or Original Ideas and Conceptsألا٩ٞاع/اإلاٟاهُم الجضًضة ؤو ألانُلت 

و٢ض ٌٗني ؤلابضإ في ؤبؿِ نىعه جدىٍل ألا٩ٞاع الجضًضة وألا٩ٞاع الخُالُت بلى 

ِخحن هما: الخ٨ٟحر  . Producingوؤلاهخاج  Thinkingوا٢٘، وهى ًًم ٖملُخحن ؤؾاؾ
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ت  ا٦ض الٗلماء ٖلى ؤن مهُلحي اإلاٗٞغ مغجبُان  Creativityوؤلابضإ  Knowledgeٍو

ً  –ال مدالت  –بضاُٖت جدخاج ببًٗهما، ٞاإلبضإ ؤو الٗملُت ؤلّا ٍٝ وم٣ٗى٫ م بلى ٢ضع ٧ا

ت في اإلاىيٕى ؤو ال٨ٟغة التي ٣ً٘ ٖلُه الخ٨ٟحر. ٞالغؾام البض ؤن ٌِٗل زال٫  اإلاٗٞغ

غه وؤخاؾِؿه ٢بل ؤن ًخم٨ً مً جدىٍل جل٪  الخبراث والخجاعب التي جدغ٥ مكٖا

ً اإلاكاٖغ وألاخاؾِـ بلى لىخاث عاجٗت، و٦ظل٪ ال٩اجب واإلاال٠ وال حرهم مم ٗالم ٚو

 ً ت ًل ٩ًىن هىا٥ ما ًم٨ ٟىٍت. وبضون اإلاٗٞغ ًماعؾىن ٖملُت ؤلابضإ بخل٣اثُت ٖو

 . (67، ص2111)مشهىس، ببضاٖه ؤو ؤلابضإ ُٞه

 هى مٍؼج مً ال٣ضعاث وؤلاؾخٗضاصاثبأهه: " Gowanويعشفه العالم جىن     

ت التي بطا وحضث بِئت مىاؾبت ًم٨ً ؤن جغقى  ُّ ت والخهاثو الصخه ُّ اث ال٣ٗل ُّ بالٗمل

غ٦ت ؤو اإلاجخم٘ ؤو الٗامل".
ّ
غص ؤو الك ت ومُٟضة لٟل ُّ )خيري  لخاّصي بلى هخاثج ؤنل

 ( 4، ص2112هللا،

 مفهىم الخكىىلىجيا الشكميت: 2-3

ت،       ٣ًهض بالخ٨ىىلىحُا ٧ل ما نىٗه ؤلاوؿان ؾىاء ٧ان مىخجا ماصًا ؤو ٨ٞغة هٍٓغ

لُ ً الؿعي وهي وؿ٤ ًًم اؾخسضام ؤلاهخاجي، ٖو ً الظ٧اء ؤلاوؿاوي ٖو برٖ  ه ٞهي ٗح

الالمدضوص للٟهم والخىانل والخإ٢لم الخُىي م٘ ال٩ىن والبِئت الاحخماُٖت 

 ( 22، ص2112)املعطافي،والُبُُٗت.

ىضما ًغجبِ هظا اإلاهُلح       ً  بالشكمىتٖو ٞةهه ٌٗني اؾخسضام الخاؾىب ولىاخ٣ه م

ىعة، بهضٝ بجاخت اإلاٗلىم اث واإلاٗاٝع مً ق٩لها الخ٣لُضي الىعقي بلى ؤحهؼة خضًثت ومُخ

ؤلال٨ترووي الغ٢مي، لخهبذ الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت هىا وؾُلت ولِؿذ هدُجت، وهي ؤؾلىب 

للخ٨ٟحر الظي ًىنل ؤلاوؿان بلى الىخاثج اإلاغحىة مً زال٫ اؾخسضام اإلاٗاٝع واإلاٗلىماث 

ّواإلاهاعاث وحسخحرها إلاا ُٞه ٞاثضة وعٞاهُت لإلوؿان.

ت في ؤلاهجاػ و٦ظا جىٞحر الجهض ٦ما ته ضٝ الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت بلى جىٞحر الى٢ذ والؿٖغ

حر  جت الخخمُت لهظا هي جٞى ض في َا٢ت ؤلاوؿان و٢ضعجه ٖلى ؤلابضإ ؤ٦ثر، والىُد مما ًٍؼ

ّالخ٩ال٠ُ مما ًضٖم ؤلام٩اهاث الا٢خهاصًت.

مُت هي: الخاؾىب مً ؤهم الخجهحزاث الىاحب جىٞحرها لالهسغاٍ في الخ٨ىىلىحُا الغ٢

وملخ٣اجه، الغبِ بكب٨ت ألاهترهِذ، البًرض الال٨ترووي، الؿبىعة الخٟاٖلُت، الخهامُم 

ّالخٗلُمُت، الكغاثذ ؤلال٨تروهُت، ...الخ
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 أهميت دساظت إلابذاع واملبذعين:-3

بن الاهخمام بمىيٕى ؤلابضإ واإلابضٖحن الُىم ؤنبذ مً ألاهمُت بم٩ان، طل٪ ؤن     

اًت والاهخمام الالػمحن ٞةن ٢ضعاتها ومىاهبها هظه الٟئت ا إلاجخمُٗت بطا لم ججض الٖغ

ذ، في الى٢ذ الظي ًم٨ً ؤن ًجً اإلاجخم٘ منها ٞىاثض حمت في  وجمحزها ًظهب في مهب الٍغ

اإلاجاالث وال٣ُاٖاث، ومً ؤهم اإلابرعاث التي جضٞٗىا لالهخمام باإلبضإ واإلاضٖحن ؾىاًء 

 ٟئت هجض: ٦إ٧اصًمُحن ؤو عاٖحن لهظه ال

ٗلىماحي ونل بلى خض الاهٟجاع  -ّؤ الثىعة الٗلمُت والخ٨ىىلىحُت وما ناخبها مً جض٤ٞ م

ُت  اإلاٗغفي ؤزبذ ؤن هىا٥ خاحت ماؾت بلى ؤٞغاص مبضٖحن ًم٨نهم ج٣ضًم بياٞاث ٖلم

ضٞٗىن بٗملُت الخُىع في قتى اإلاجاالث هدى ألامام. ت ؤلاوؿاهُت ٍو  حضًضة بلى اإلاٗٞغ

حر همُُت وؤلابضاُٖت والخهى٫ ٖلى اإلا٩اهت والخ٣ضًغ بن ج٣ضًم ألا٩ٞاع ا -ّب لجضًضة اٛل

ً ًخد٤٣ صون ٨ٞغ ببضاعي. ً، وهظا ل  اإلاىاؾب، وبزباث الظاث بحن آلازٍغ

ًدمل اإلاؿخ٣بل في َُاجه اخخماالث نٗبت وقاث٨ت وال ًم٨ً مىاحهتها صون ج٨ٟحر  -ّث

ا١ البُٗضة ببضاعي ٌؿخُُ٘ ؤن ًخٗامل مٗها بإنالت ومً زال٫ الخُل٘ بلى آلاٞ

اإلاؿخ٣بلُت مً ؤحل اؾدكغاٝ ؤبٗاصها وطل٪ ٌؿخىحب ؤن ًمخل٪ الٟغص هٓغة مخإملت 

ٝ ٖلى ٦ُىىهت ال٣ًاًا اإلادُُت ولخدضًض هىٍتها اإلاؿخ٣بلُت.  وٞاخهت، للى٢ى

ُا  -ّر ٞت والؿ٩ان والخ٨ىىلىح هل بلى خض الخٛحر في مجا٫ اإلاٗغ  ً ٘ الظي الخٛحر الؿَغ

ُلب ؤن ٩ًىن الٟغص مبضٖا ٧ي ًٟهم ؤبٗاص جل٪ والاجهاالث واإلاهً وآلاصاب، جخ

 الخٛحراث.

م ؤنها باجذ  -ّج بن الجزوٕ بلى الاؾخ٣اللُت واعجُاص اإلاجهى٫ والا٦دكاٝ والخجٍغب ٚع

مُالب ؤؾاؾُت لإلوؿان في ٧ل م٩ان وػمان ٞةهه لً ًد٣٣ها صون امخال٥ ٨ٞغ 

 ببضاعي ومبضٖحن خ٣ُ٣ُحن.

ت لظل٪ مً اإلاهم الخدغع منها لم حٗض ألا٩ٞاع الخ٣لُضًت الىمُُت جالث -ّح م مجخم٘ اإلاٗٞغ

غة الٗهغ ومىا٦بخه، وطل٪ ًخد٤٣ ٣ِٞ مً زال٫ الخ٨ٟحر ؤلابضاعي  بطا ؤعصها مؿًا

ً خىله.  الظي ًضٞ٘ ؤلاوؿان بلى الخجضًض في هٓغجه لألمىع م

ٗا  -ّر ُا ؤن مىاحهت اإلاك٨الث الاحخماُٖت والا٢خهاصًت جٟكل ٞكال ؾَغ مً الثابذ ٖمل

 ببضاعي ٌؿخُُ٘ الخهضي لخل٪ اإلاك٨الث.  صون وحىص ٨ّٞغ
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 جصييفاث إلابذاع :  -4

ًسخل٠ بٌٗ ال٨خاب وؤصخاب ال٨ٟغ في هظا اإلاجا٫ خى٫ ج٣ؿُمهم ؤو جهي٠ُ      

الابضإ بلى زمؿت ؤهىإ خؿب  (Taylor)ؤهىإ الابضٕا ، خُث نى٠ بًٗهم ؤمثا٫ 

ّ( و في ما ًلي جىيُذ ل٩ل نى6:٠الك٩ل ع٢م )

٣ت الخ٣لُضًت التي ًخمحز بها شخو ًٖ آلازغ في عبيري: إلابذاع الخ 4-1 ٣هض به الٍُغ ٍو

ً مٗحن . ٝ مهىت ؤو ٞ  بج٣اهه لص يء مٗحن ؤو مماعؾت ؤو اخترا

ًاٝ بلى اإلاىخجاث إلابذاع الفني:  4-2 غؤ ؤوً  وهى الظي ًمثل الجاهب الجمالي الظي ًُ

ىت التي جىي٘ ٖلى اإلاىخج ؤو بياٞ هغ الٗام والٍؼ ت جهمُم ؤو ص٩ًىع ؤو الخضماث ٧اإلٓا

 مسخل٠ ًخمحز به اإلا٩ان الظي ٣ًضم زضمت ما .

وهى الظي ٌٗخمض ٖلى مجخم٘ ٚحر ٖاصي بحن ألاقُاء، مثل ؤن ًخم إلابذاع املشكب :  4-3

ٍخم ونٟها وصمجها في ٢الب واخض مً احل ؤن ًخم الخىنل  ججمُ٘ أل٩ٞاع مسخلٟت و

 وؤلاجُان بمٗلىمت حضًضة .

الله اؾخدضار ش يء حضًض ألو٫ مغة ، ول٨ً ج٩ىن وهى الظي ًخم زالاختراع :  4-4

ٖىانغه وألاحؼاء اإلا٩ىهت مىه مىحىصة مً ٢بل ، ول٨ً جخم بياٞت وبصزا٫ بٌٗ 

الخٗضًالث ٖليها مً احل ؤن حُٗي مٓهغا حضًضا ؤو ج٣ىم بإصاء مهمت ممحزة مثل 

ٕ ٧ىمبُىجغ ؤو هاج٠ ط٧ي   (.54، ص  2111)لطفي خصاولت ، ازترا

خمثل هظا الىٕى مً الابضإ في ٖملُت اؾخدضار لص يء ذاثي: إلابذاع الاظخح 4-5 ٍو

ًخم جُب٣ُه في مجاالث حضًضة ، مثل ؤن جخم  مىحىص ٖلى اعى الىا٢٘ ، ول٨ً 

اث ؤو مباصت ؤو ؤؾـ ويٗها الٗلماء الؿاب٣ىن .  ٖملُت جُىٍغ وجدؿحن ٖلى هٍٓغ

 (: يبين جصييفاث إلابذاع.1شكل سكم )

 
ّبٖضاص الباخثخاناملصذس:
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 هظشياث إلابذاع:  -5

اث التي جضوع خى٫ ؤلابضإ، والتي حاءث هدُجت اإلاؿاهماث       ٍغ جىحض ال٨ثحر مً الٓى

اث في: ، وجخمثل هظه الىٍٓغ ّاإلاسخلٟت لل٨خاب والباخثحن في هظا اإلاىيٕى

ت ٞةن ؤلابضإ لِؿذ له ٖال٢ت بالخجاعب الىظشيت العبلشيت  5-6 : خؿب هظه الىٍٓغ

لضي الٟغص بل ًإحي ٞجإة في لخٓاث بًداء وهدُجت ل٣ضعاث مُٗىت والخبراث اإلاخىٞغة 

ت الخالُت وبهخاج ٧ل ما هى حضًض  ٞغ ًمخل٨ها الٟغص ججٗله ٢اصعا ٖلى ججاوػ خضوص اإلٗا

ّبسُىة واخضة.

ت هدُجت أل٩ٞاع "ٞغوٍض"، وجغج٨ؼ  هظشيت الخحليل الىفس ي:  5-2 ل٣ض حاءث هظه الىٍٓغ

والتي ْلذ م٨بىجت جىلض ؤلابضإ في مغخلت مُٗىت  ٖلى ؤن الهغاٖاث الضازلُت للٟغص

ـ والٛغاثؼ ّ.(2009)سمضان الشيخ،و٦إهه جٟجحر للمكاٖغ وألاخاؾِ

ت امخضاصا لألبدار التي ٢ام بها  هظشيت اللياط الىفس ي:  5-3 ٍغ ل٣ض حاءث هظه الٓى

ُاؽ الىٟس ي خُث ٢ام بخٍُىغ Binetالٗالم الٟغوس ي "الٟغص بُيُه ) (" خى٫ خغ٦ت ال٣

ّو٫ ازخباع ل٣ُاؽ الظ٧اء.ؤ

ت ٖلى وحىص ٖال٢ت بحن الؿلى٥ والظ٧اء وؤلابضإ ًىحض بيؿب   ٍغ وجغج٨ؼ هظه الٓى

ُاؾه وجدضًضه، ٦ما ًجب بزًاٖه للبدث الخجٍغبي ٦ما  م٨ً ٢ مخٟاوجت لضي ألاٞغاص ٍو

ّخضر ؾاب٣ا م٘ الظ٧اء. 

يخهي، ؤي جىحض خؿب "ؤٞالَىن" ؤلابضإ ٧الىحي ًإحي في لخٓت  هظشيت أفالطىن:  5-4 ٍو

ً ط٧اء. ٢ّىي جمىذ للٟغص طل٪ ؤلابضإ بٌٛ الىٓغ ٖما ًمخل٨ه م

ًغي "ؤعؾُى" ؤن ؤلابضإ ًسً٘ ل٣ىاهحن الُبُٗت وهي التي جخد٨م  هظشيت أسظطى:  5-5

ُّٞه.

في خحن ؤن "ٞغوؿِـ حالخىن" ٌٗخ٣ض ؤن ؤلابضإ ًإحي بالىعازت،  هظشيت جالخىن: 5-6

ٕ والىعازت. خُث عبِ في صعاؾاجه بحن ال ت وؤلابضا ّٗب٣ٍغ

ضاص،  هظشيت املشاحل: 5-7 " ٣ٞض ٢ؿم ؤلابضإ بلى ؤعب٘ مغاخل هي: ؤلٖا ؤما "حغاهام والـِ

ت ألا٦ثر قُىٖا واؾخسضاما في مجا٫  ٍغ ال٨مىن، ؤلاقغا١ والخد٤ُ٣، وحٗض هظه الٓى

ّؤلابضإ.

ذ بإؾماء ؤصخابها، خُث قملذ مٗالجاث خّى       ٕ وجىحض هٓغٍاث ؤزغي ٖٞغ ٫ ؤلابضا

اث في: ّوالٗىامل اإلاازغة ُٞه. وجخمثل هظه الىٍٓغ
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ت ؤلابضإ مً زال٫ مٗالجت (Marsh et Simonهظشيت ) 5-8 : ٞؿغث هظه الىٍٓغ

اإلاك٨الث التي حٗترى اإلاىٓماث،بط جىاحه بٌٗ اإلاىٓماث ٞجىة بحن ما ج٣ىم به وما 

ٗملُت ؤلابضإ جمغ ًٟترى ؤن ج٣ىم به، ٞخداو٫ مً زال٫ ٖملُت البدث زل٤ بضاثل، ٞ

بٗضة مغاخل هي ٞجىة ألاصاء، ٖضم الغزاء، بدث ووعي، وبضاثل، زم ببضإ)حال٫ خمغي، 

2009/07/03 ،etudiantdz.com.)ّ

و٢ض اعحٗا الٟجىة في ألاصاء بلى ٖىامل زاعحُت ٧الخٛحر في الُلب ؤو حٛحراث في 

ّالبِئت الخاعحُت ؤو الضازلُت.

خؿب هظًً اإلا٨ٍٟغً ٞةن جبني اإلاىٓماث (: Burns et Talker:1961) هظشيت 5-9

للهُا٧ل اإلاغهت ؾىٝ ًاصي بلى جُب٤ُ ؤلابضإ مً زال٫ الىمِ آلالي الظي ًالثم بِئت 

الٗمل اإلاؿخ٣غة والىمِ الًٗىي الظي ًالثم البِئاث ألا٦ثر صًىام٨ُُت َوؿهل ٖملُت 

ملُت حم٘ اإلاٗلىماث ومٗالج  تها. مكاع٦ت ألاٞغاص في اجساط ال٣غاعاث ٖو

لؿىن" جمغ ٖملُت ؤلابضإ بثالر مغاخل هي (:Wilson:1966) هظشيت 5-61  : خؿب "ٍو

اجه،  ٕ ومؿخىٍاجه وهٍٓغ ّ(www.mawhopon.net، 2010/03/27)مٟهىم ؤلابضا

 .بصعا٥ الخٛحر 

 .ا٢تراح الخٛحر 

 .جبني الخٛحر وجُب٣ُه 

ل       ً و٢ض اٞترى "ٍو ؿىن" ؤن وؿبت ؤلابضإ في هظه اإلاغاخل مخباًىت للٗضًض م

ّألاؾباب منها:

 .ٟٔصعحت الخ٣ٗض في اإلاهام )البحرو٢غاَُت( وح٣ٗض هٓام الخ 

  يُت: ٞخىٕى اإلاهام ًاصي بلى ٢لت اإلاهام الغوجُيُت َوؿهل بصعا٥ اػصًاص اإلاهام الغوُج

ً الهغاٖاث. ٣لل م  ؤلابضإ بك٩ل حماعي ٍو

 ٢لت الخىاٞؼ: بط  ً ض م جازغ الخىاٞؼ بك٩ل اًجابي ٖلى جىلُض الا٢تراخاث وجٍؼ

ّاإلاكاع٦ت الجماُٖت بحن ؤٞغاص اإلاىٓمت.

خُث اؾخٟاص مً بدىر وصعاؾاث ٧ل مً "ماعف (: Harvey et Mill) هظشيت 5-66

وؾُمىن، بىعن وؾخال٨غ" ٞاههب جغ٦حزهم ٖلى ٞهم ؤلابضإ مً زال٫ مضي اؾخسضام 

ٕ  -ؤلابضاُٖت–ت ألاهٓمت للخلى٫ الغوجُيُ إلاا ٌٗٝغ )بالخالت والخلى٫(، ٣ٞض ونٟىا ؤهىا

اإلاك٨الث التي جىاحهها اإلاىٓماث وؤهىإ الخلى٫ التي ٢ض جُب٣ها مً زال٫ بصعا٥ 

http://www.mawhopon.net/
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ال٣ًُت )اإلاك٩لت( ًٖ ٍَغ٤ ما جدخاحه مً ٞٗل إلاجابهتها ؤو بلىعتها )ؤي ٦ُُٟت اؾخجابت 

دخملت التي ٢ض جخسظها اإلاىٓمت ؤو ازخباع اإلاىٓمت( ؤو البدث بهضٝ ج٣ضًغ ؤي ألاٞٗا٫ اإلا

٠ بمٗنى اؾخالم مٗلىماث طاث حٛظًت  ٍغ الخل) اهخ٣اء البضًل ألامثل( ؤو بٖاصة الٗخ

٨ٖؿُت خى٫ الخل ألاوؿب. بط حؿعى اإلاىٓمت بلى وي٘ خلى٫ عوجُيُت إلاٗالجت خاالث ؤو 

ع خلى٫ مك٨الث جم الخهضي لها ؾاب٣ا )الخبراث الؿاب٣ت(، بِىما حؿعى الؾخدًا

ً ٢بل إلاٗالجت اإلاك٨الث ٚحر الغوجُيُت ؤو الاؾخثىاثُت بدبني  ببضاُٖت لم ًخم اؾخسضامها م

ّ(.2009سمضان الشيخ، الهُا٧ل الخىُٓمُت اإلا٩ُاه٨ُُت والًٗىٍت. )

ذ ؤلابضإ ٖلى اهه وحٗخبر ؤ٦ثر قمىال، (: Hage et Aiken:1970) هظشيت 5-62 بط ٖٞغ

ّاٞت زضماث حضًضة، ٦ما خضصث اإلاغاخل اإلاسخلٟت له في:الخٛحر الخانل في اإلاىٓمت بةي

 ج٣ُُم الىٓام ومضي اهجاػه إلاسخل٠ ألاهضاٝ اإلاؿُغة 

  ضاص: وجخمثل في الخهى٫ ٖلى اإلاهاعاث الالػمت باإلياٞت بلى الضٖم مغخلت ؤلٖا

 اإلاالُت.

  مغخلت الخُب٤ُ واإلاباقغة في بجمام ؤلابضإ واخخما٫ ْهىع م٣اومت له مً ٢بل

 ص.ألاٞغا

 .الغوجُيُت: وجخمثل في ؾلى٦ُاث ومٗخ٣ضاث جىُٓمُت 

ت لإلبضإ ٦ٗملُت جخ٩ىن  (:Zaltman et Others:1973هظشيت ) 5-13 جىٓغ هظه الىٍٓغ

ٗخبر ٖلى ؤهه  مً مغخلخحن هما مغخلت البضء ومغخلت الخُب٤ُ، ولهما مغاخل حؼثُت َو

هه ٖملُت حماُٖت ولِؿذ ٨ٞغة ؤو مماعؾت حضًضة لىخضة الخبني. وونٟىا ؤلابضإ ٖلى ا

ت  ٍغ ، بال ؤنهم جىؾٗىا في قغح اإلاك٩لت Hage et Aiken ٞغصًت، واٖخمضوا ٖلى ٓه

٘ الهغإ. ّالخىُٓمُت وؤياٞىا مخٛحراث ؤزغي هي: الٗال٢اث الصخهُت والخٗامل م

 فئاث روي الاحخياجاث الخاصت ومشكالتهم:-6

خمي بليها الٟغص مً طوي ( الٟئاث التي ًي2162ؤوضخذ "ؾىٍضاوي ومباعػ" )     

الاخخُاحاث الخانت في صعاؾت خى٫ "الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت لظوي الاخخُاحاث الخانت"، 

ّ(16-15، ص 2112)ظىيذاوي ومباسص، في الٟئاث الخالُت:

 فئت روي الخفىق العللي واملىهبت العلليت: -

الماث ي٠ٗ في ؤقُاء     وهي ٞئت جٓهغ بٌٗ الٟهم لبٌٗ اإلاؿاخاث ٖو

ُت  ؤزغي، ٖاث هي مىهىبىن لضيهم نٗىباث حٗلم بؿُ وجى٣ؿم بلى زالر مجمى
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ٖت  لضيهم اهجاػاث هاثلت و٢ضعاث ٖلمُت ٖىض الٟهم، بال ؤنهم ٌٗاهىن مً ؾغ

اليؿُان، ؤٞغاص ٚحر اإلاٗغوٞحن ج٩ىن اإلاىهبت لضيهم ٢ىاٖا لهٗىباث الخٗلم و٢ض 

مً نٗىباث  جٓهغ ٢ضعاتهم اإلاسبئت في بٌٛ اإلاىيىٖاث،  ومىهىبىن ٌٗاهىّن

الخٗلم وهم الالمٗىن الظًً ٚالبا ما ٩ًىن لضيهم اهخماماث ٖالُت في اإلاجز٫ 

 ً ٦خهمُم هُا٧ل عاجٗت وؤق٩ا٫ وم٨ٗباث، ٦ما ؤنهم ًمُلىن بلى حٗمُم مكاٖغهم م

 الٟكل ألا٧اصًمي بلى بخؿاؽ ٖام بالى٣و.

 فئت إلاعاكت البصشيت بمعخىياتها املخخلفت:  -

ت، وهي بضوعها هم ٞئت جدخاج بلى جغب   ُت زانت بؿبب مك٨التهم البهٍغ

جى٣ؿم بلى مجمىٖخحن، ألاولى هي ٞئت اإلا٨ٟىٞحن الظًً ٣ٞضوا ٢ضعاتهم البهغٍت 

خماص ٖلى الخىاؽ ألازغي للخٗلم، ِٞؿخسضمىن ؤنابٗهم  بال٩امل، ال ٖليهم الٖا

ً حؼثُا وهم ؤولئ٪ ا ُل٤ ٖليهم ٢اعجي بغاًل، والثاهُت هي اإلابهٍغ ً لل٣غاءة ٍو لظً

ٗاهىن مً نٗىباث ٦بحرة في الغئٍت البُٗضة، ِٞؿخُُٗىن  لضيهم ب٣اًا ببهاع َو

 اؾخسضام هظه الب٣اًا في الخٗلم باؾخسضام مخُلباث زانت.

  فئت إلاعاكت العمعيت*الكالميت واللغىيت بمعخىياتها املخخلفت: -

وهي ٞئت حٗاوي مً مضي واؾ٘ مً صعحاث ٣ٞضان الؿم٘، بما نًما لِؿذ ّّ

هم ال٣ضعة ٖلى الؿم٘ ؤو ٞهم لٛت الخضًث ولى بمؿاٖضاث زانت للؿم٘، ؤو لضي

ٌٗاهىن مً ال٠ًٗ اليؿبي لخاؾت الؿم٘، ومً زم ًخُلبىن بٌٗ الخ٨ُٟاث 

٩ىن  البا ماً  الخانت ختى جم٨نهم اؾخسضام خاؾت الؿم٘ في ٞهم لٛت الخضًث، ٚو

ً زال٫ ألاحهؼة اإلاؿاٖضة ٖلى الؿم٘.  م

  والصخيت الخاصت: فئت إلاعاكت البذهيت -

، اٖىحاج ال٣ضم، ّ وهم الٟئت التي حٗاوي مً ؤمغاى الكلل اإلاخي، الهٕغ

ٟا٫، الؿ٨غ والخؿاؾُت.  قلل ألَا

  فئت إلاعاكت الزهىيت بمعخىياتها املخخلفت: -

وهم ٞئت مً ألاٞغاص ٌٗاهىن مً اهسٟاى مؿخىاهم ال٣ٗلي ًٖ ؤ٢غانهم، ّ

ً طويهم بهىعة جازغ ٖلى و٦ظل٪ بالىٓغ بلى اهدغاٝ ؾلى٦هم الخ٨ُٟ  ٖ ي

اثٟهم التربىٍت والخُاجُت.  ْو

 



 لزوي الاحخياجاث الخاصتإلابذاع  جحّلمفي جىفير بيئت الشكمّيت دوس الخكىىلىجيا 

83 

 

 فئت روي صعىباث الخعليم الخاصت: -

وهم ؤٞغاص ٌٗاهىن مً ٢هىع في واخض ؤو ؤ٦ثر مً الٗملُاث الىٟؿُت ّ ّ

ٓهغ ال٣هىع  ألاؾاؾُت التي جخُلب ٞهم اللٛت اإلا٨خىبت واإلاىُى٢ت واؾخسضامها، ٍو

لى الؿم٘ ؤو الخ٨ٟحر ؤو ال٨الم ؤو ال٣غاءة ؤو ٖىضهم في ٖضة هىاحي ٦ى٣و ال٣ضعة ٖ

 الخهجئت ؤو في ؤصاء الٗملُاث الخؿابُت.

  فئت روي الاضطشاباث العلىكيت: -

ّّ ً وهي ٞئت حٗاوي مً ايُغاباث في اهٟٗالُت جٓهغ ٖليهم واخضة م

ُت  الخهاثو الخالُت: ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخٗلم بُٗضا ًٖ ألاؾباب ال٣ٗلُت والخؿ

ً ؤو ختى  والصخُت، ٖضم ال٣ضعة ٖلى بىاء ٖال٢اث شخهُت مغيُت م٘ آلازٍغ

اإلاداٞٓت ٖليها بن وحضث، ْهىع ؤهماٍ ؾلى٦ُت ٚحر مىاؾبت في اإلاىا٠٢ الٗاصًت، 

 ٝ غاى حؿمُت ٧اآلالم واإلاساو غ ٖؤ مؼاج ٖام مً ال٨أبت والخؼن واإلاُل لخٍُى

 اإلاغجبُت باإلاك٨الث الصخهُت واإلاضعؾُت.  

 فئت املخىحذيً:  -

ٟا٫ ٌٗاهىن نٗىبت مً الخىانل والٗال٢اث الاحخماُٖت  وهم  ٞئت مً ألَا

 ِ م٘ اهخماماث ي٣ُت ويئُلت، ومغض ى الخىخض مؿخىٍاث مً الخىخض البؿُ

ّبلى الخىخض اإلا٣ٗض.    

ّّ ً وججضع ؤلاقاعة هىا بلى ؤن ٞئت طوي الاخخُاحاث الخانت لضيها م

ُت اإلاكا٧ل ما ٌٗى١ اهضماحها في اإلاجخم٘ مً حهت وجثب ُِ ال٣ضعاث ؤلابضاٖ

ّلضيهم، ًم٨ً ؤن هىضخها في آلاحي:

غص  املشاكل الاكخصاديت: -ّؤ ت التي ٌٗاوي منها اٟل ُّ حٗخبر مً اإلاك٨الث ألاؾاؾ

اإلاٗا١ والتي مً اإلام٨ً ؤن جاّصي بلى م٣اومت الٗالج ؤو مىٗه ؤو ج٩ىن ؾببا في 

 بهخ٩اؽ اإلاغى منها: 

 ا٢ ً ه٣ٟاث الٗالج لهظه ؤلٖا  ت .وحىص ال٨ثحر م

  بهسٟاى ؤو به٣ُإ الضزل وزاّنت بطا ٧ان هظا اإلاّٗى١ هى الٗاثل

غ ٖلى ألاصواع التي ٣ًىم بها.
ّ
ا٢ت جاز  الىخُض لألؾغة ألّن ؤلٖا
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  ت لألؾغة هي الّؿبب في ٖضم ًّ مً اإلادخمل ؤن ج٩ىن الخالت ؤلا٢خهاص

ُ٘ ؤن ٌكٟى وبالّخالي الخس٠ُٟ  ت الٗالج وطل٪ خّتى ٌؿخُ
ّ
جىُٟظ زُ

ا٢ت  ً خّضة ؤلٖا ّ(.251،ص2114)ظاس ي هادف،م

 املشكالث الاجخماعيت:  -ّب

ٞيها الٗال٢اث بحن ألاٞغاص صازل ألاؾغة وزاعحها ً اإلاىا٠٢ التي حؿىء   حّٗبرٖ 

٠ م٘ البِئت  ُّ ام بضوعه الاحخماعي، بمٗنى ؾىء الخ٨ ُّ وزاّنت ٖىضما ًداو٫ ال٣

م 
ّ
ت مثال حٗاوي مً نٗىبت حٗل ُّ ٖا٢ت الؿمٗ ٞإصخاب ؤلا ت الخاّنت ب٩ل ٞغص  ُّ ؤلاحخماٖ

اث وطل٪ لٗضم ُّ ى٢ت ٧ال٣غاءة والغٍاي هم  ٢ضعتهم زاّنت للمىاص اإلاُى ٖلى ب٦دؿاب ٞو

ٍنهم اللٛت و٦ظل٪ ٖضم ٢ضعتهم ٖلى ال تر٦حز وؤلاهدباه إلاا ٣ًا٫ ؤمامهم في الضعؽ ألّن ج٩ى

هم  ت الخٗلُم بك٩ل ٦بحر والتر٦حز ؤ٦ثر ٖلى مساعج الخغوٝ ٞو ُّ ؼ ٖلى ٖمل
ّ
غ٦ لخإهلهمً 

ٟاه 
ّ

ّ.(251،ص2114)ظاس ي هادف،خغ٧اث الك

 املشكالث ألاظشّيت: - ث

ت خاّصة و٦ظا ألاؾغة، التي حٗبّّر  ًٖ بىاء  مٗاهاة الٟغص اإلاّٗى١ مً مكا٧ل ؤؾغٍّ

ضم ؤلاّجؼان  ًسً٘ ألؾـ و٢ىاٖض الخىا٤ٞ والخىاػن وحىص مّٗى١ مٗىاه ٖضم الخىا٤ٞ ٖو

ام بضوعه  ُّ ت وزاّنت وؤّهه ال ٌؿخُُ٘ ال٣ ُّ ال٢اث الضازل وبالّخالي خضور بيُغاباث في اٗل

 ً الاحخماعي، ٦ما ؤّن خاالث الًٛب وال٣ل٤ الؼاثضًً التي ٌٗاوي منها ججٗل آلازٍغ

ّ
ّ
٠ ٖلى مضي ز٣اٞت ٌكٗغون بالظ

ّ
ضم ال٣ضعة ٖلى مؿاٖضجه، هظا ألامغ ًخى٢ هب والعجؼ ٖو

ألاؾغة وجمّؿ٨ها بالجاهب الضًني، وعياه بال٣ًاء وال٣ضع والّهبر إلاهابها ومداولت حٗلُم 

اًت ببنهم اإلاٗا١ وبًجاص  ضة خُث ًخٟغّٙ ؤخض الىالضًً لٖغ ُّ الٟغص اإلاٗا١ وجيكئخه جيكئت ح

ت الخٗامل ال ُّ  ّؿلُم مٗه .ؾبل ل٨ُٟ

 املشاكل الترويحّيت: -ّر

ُه  حره ألّهه ًاّصي بلى زل٤ حى ٞ ذ ٖامل مهم حضا ويغوعي البض مً جٞى الترٍو

عاخت هضوء وؤلابخٗاص ًٖ همىم الخُاة، ٞٗلى ٧ل الٗاثالث جىٞحر ؾبل التروٍذ وطل٪ 

ت وبالّخالي جد٤ُ٣ هٕى مً الاؾخ٣غاع أّل ُّ ّن إلاؿاٖضة الٟغص اإلاٗا١ للخهى٫ ٖلى عاخت هٟؿ

ىاء ٖلى  هىا٥ بٌٗ الٗاهاث جمىٗه مً الخمّخ٘ بإو٢اث الٟغاٙ مّما ًاّصي بلى ؤلاُه

الىٟـ ًم٨ً بزغاحه مً هظه الخالت بملء ؤو٢اث ٞغاٚه باللٗب ؤو الٗمل بما ًدىاؾب 

 م٘ خالخه بخىٞحر مثال ؤحهؼة مؿاٖضة لظل٪ .
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 مشاكل الّصذاكت: - ج

ا٢ت ٌكٗغ الٟغص بٗضم اإلاؿاواة م٘    الّؼمالء وألانض٢اء ألّهه ٖاحؼ  بؿبب ؤلٖا

ام بجمُ٘  ُّ ً ٌك٣ٟىن ٖلُه وال ًُلبىن مىه ال٣ ام بإٖما٫ مثلهم، وألّن آلازٍغ ُّ ًٖ ال٣

ٗىع بالى٣و وهظا بضوعه ًيخج ٖىه ؤلاهُىاء ًٖ الىٟـ 
ّ

ما٫ وبالخالي ًيخابه الك ألٖا

اوي وؤلابخٗاص ًٖ ألانض٢اء وج٩ىٍنهم ٖالم زام بهم ٦ما ١ ًيخج ٖنهم ؾلى٥ ٖضّو

ت جدهل للٟغص اإلاّٗى١ زاّنت. ُّ  ججاه الّؼمالء وهظه اإلاكا٧ل بضيه

 مشاكل الخأهيل: - ح

٢ض ًتر٥ اإلاّٗى١ الٗمل الظي ٣ًىم به ألّهه ؤنبذ ال ًخالثم م٘ ٢ضعاجه وبم٩اهاجه  

ال٢اجه م٘ الغئؾاء والّؼمالء في هظه الخالت ًجب  ؤن ًاّصي بلى حُٛحر صوع ًدىاؾب ٖو

ً ب٣اءه في الٗمل وهي: جىٞحر بخخُاحاث زاّنت   جًم

  ً غا وؤلاؾخمغاع في هظا الخىحُه خّتى جًم
ّ
جىحيهه: تهُئت َغ١ الخىحُه اإلانهي مب٨

.ً ض مثله مثل آلازٍغ ُّ ت الخإهُل بإّهه ؾ٣ُىم بٗمل ح ُّ ّٖمل

  ت جدمي اإلاّٗى١ وجد٤٣ّ ُّ ٗاث ؤؾاؾ ت: الٗمل ٖلى بنضاع ٢ىاهحن وحكَغ ُّ ٗ حكَغ

ّؤهضاٞه.

 ت: الٗمل ٖلى بوك ُّ ت مً ؤي زُغ مدم ُّ اء مهاو٘ زاّنت اإلاّٗى٢حن وؤما٦ً مدم

ّؤو يغع.

  الت ّٗ ت البكغ بهىعة ٞ ُّ ت: بخىٞحر ٞغم ؤلاخخ٩ا٥ والّخٟاٖل م٘ ب٣ ُّ بهضماح

ّ. (253،ص2114)ظاس ي هادف،ومخىانلت بمٗنى جد٤ُ٣ ٖىهغ ؤلاهضماج. 

ّاملشاكل الخعليمّيت:  - خ

ت لضي الّهٛحر ومكا٧ل الخإهُل لض ُّ بىن هىا٥ مكا٧ل حٗلُم
ّ
ي ال٨بحر ألّنهم ًخُل

ىامل مً اإلاك٨الث  غاث واٗل
ّ
خباع حمُ٘ اإلااق حن ؤلٖا ٖىاًت وبهخمام ٦بحًرً بإزظ ٗب

ت التي جىاحه اإلاّٗى١ ماًلي:  ُّ ّالخٗلُم

 .ا٢اث ٕ ؤلٖا ّٖضم وحىص مضاعؽ زاّنت بجمُ٘ ؤهىا

 ًّّت التي ًهاب بها اإلاّٗى١ مىظ بلخدا٢ه باإلاضعؾت الٗاص ُّ ت الؿلب ُّ ت آلازاع الىٟؿ

ً ألاخىا٫ جتر٦ه صون ٖىاًت .  ألّنها في ؤي خا٫ م

  غ ٖلى
ّ
از  ً غاوصهم قٗىع بالخىٝ والّغهبت وهظا ما ٖىض عئٍت الُالب اإلاّٗى١ً 

ً هدىه. ٝ آلازٍغ ا ٦غص ٞٗل لخهّغ ُّ ا وبالخالي ٖضواه ُّ جٗله بهُىاث ّاإلاّٗى١ ٍو
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 .غ ٖلى ٢ضعة بؾدُٗاب الٟغص اإلاّٗى١
ّ
ا٢اث جاز ّهىا٥ بٌٗ ؤلٖا

 ٌٗب ٖىاًت زاّنت لًمان جد٤ُ٣ الّؿالمت مثل  هىا٥ ب
ّ
ا٢اث جخُل ؤلٖا

ّاإلا٣ٗضًً واإلا٨ٟىٞحن.

ت وهي:املشاكل الىفعّيت:   -د ُّ ت للمكا٧ل الىٟؿ ُّ ّهىا٥ ؾماث ؤؾاؾ

  م الى٢ذ وزهىنا ٖىضما ّى١ مٓٗ ٗىع الؼاثض بالى٣و الظي ٌكٗغ به اإلٗا
ّ

الك

ته ُّ اث جّم ٦غاه
ّ
ٌ الظ ٗىع بٞغ

ّ
ً وهى الك ٗىع ٩ًىن م٘ آلازٍغ

ّ
ض له الك

ّ
ىل ا مّماً 

٠ الاحخماعي. ُّ ت وهظا ًاّصي بلى ٖضم الخ٨ ُّ ّبالضوه

  ام بإٖما٫ ُّ ٗىع الؼاثض بالعجؼ والظي ٌكٗغ به صاثما ٖىضما ًداو٫ ال٣
ّ

الك

ض 
ّ
يخج ٖىه ؤلاؾدؿالم لإلٖا٢ت و٢بىلها مّما ًىل  ً ت مّما ُّ ب مهاعة ٖال

ّ
جخُل

ام با ُّ ٠ٗ، ؤي ٖضم ٢ضعجه ٖلى ال٣ ًّ م ؤلاخؿاؽ بال لٗمل في بٌٗ ألاخُان ٚع

ّؾهىلخه ٞهى ٌؿخٛغ١ و٢خا َىٍال ُٞه والىدُجت ٚحر مًمىهت .

  ا٫ وهظا ما ًسل٤ ّٗ ضم ال٣ضعة ٖلى ؤلاهجاػ وؤلاقترا٥ الٟ ٗىع باألمً ٖو
ّ

ٖضم الك

لضي اإلاّٗى١ ؤلاخؿاؽ بال٣ل٤ والخىٝ مً اإلاجهى٫ هظا الٟغص هغاه صاثما زاثٟا 

حرهم و٢ض حؿىء ومغحٗبا وزاّنت بطا وّبسه الظًً  خىله مً ؤهل ؤصخاب ٚو

ّخالخه.

  هضع ًٖ اإلاّٗى١ ٖىضما ًخىاحض في  ً ؾُُغة مٓاهغ الّؿلى٥ الّضٞاعي الظي

غ  ٍ والخبًر ً مثل ألا٩ٞاع وؤلاؾ٣ا خه م٘ آلازٍغ ُّ ّ.م٩ان ؤو ٞٗال

 املشاكل الطبّيت : - د

ل زُىعة ٖلى  اصة ما ٩ًىّنٖ
ّ
ُاحاث الخانت ٖغيت لألمغاى مّما ٌك٩ طوو الاخخ

ت هظ٦غ:خُ ُّ ً ؤهم اإلاك٨الث الُب ّاتهم، وم

  غص في ٖا٢ت التي ٌٗاوي منها اٟل ت ألاؾباب الخاؾمت لبٌٗ ؤهىإ ؤلا ٞغ ٖضم ٗم

ً خُاجه . ّاإلاغاخل ألاولى م

  ٞت بلى ت التي ٌؿخٛغ٢ها الٗالج الُّبي الخاّنت ببٌٗ ألامغاى بيا ُّ الٟترة الؼمى

 الّخ٩ال٠ُ الباهًت .

 ُاث الخاّنت ٖضم وحىص مغا٦ؼ للٗالج اإلاؿخم غ للمّٗى٢حن وبهدكاعها في اإلاؿدكٟ

ت الخاّنت  ُّ ت واإلاكا٧ل الُب ًّ ت وؤلا٢خهاص ُّ )ظاس ي التي جغاعي ْغوٞهم ؤلاحخماٖ

ّ(.257،ص2114هادف،
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 :حجم مشكلت روي الاحخياجاث الخاّصت عاملّيا وجهىد الجضائش في هزا املجال  -7

ت٣ًّضع ٖضص طوي الاخخُاحاث الخاّنت ؾىاء ؤ٧اه      ُّ ت ؤم ٣ٖل ُّ ت ؤم هٟؿ ًّ هدى:  ذ حؿض

خمغ٦ؼ مٗٓمهم ٖلى 6/61ملُىن شخو وهى ما ٣ًّضع بٗكغ ) 451 ان الٗالم ٍو
ّ
( ؾ٩

ت، خُث بّن ) ُّ ٟا٫ اإلاّٗى٢حن جدذ ؾً 85الضّو٫ الىام ؾىت ٌٗهىن في جل٪  65:( مً ألَا

ت ٞةّن مً ) ُّ مت الصّخت الٗاإلا
ّ
ىع آزغ ٞةّهه وخؿب ج٣ضًغاث مىٓ :( 61الضّو٫. وبمٓى

ت مّٗى٢حن بٖا٢اث مسخلٟت.62،) ُّ ان الضّو٫ الىام
ّ
ً ؾ٩ ّ:( م

ا، 4خُث هجض  ُّ ا، 35: مٗا٢حن طهى ا، 3.5: مٗا٢حن بهغٍّ ُّ : مٗا٢حن ؾمٗ

ت زُىعة زاّنت، بط ٣ًّضع حجم اإلاّٗى٢حن  ُّ مت الٗغب
ّ
ٖا٢ت ٖلى اإلاىٓ ل مك٩لت ؤلا

ّ
وحك٩

ٟا٫ صون ؾً)9بدىالي  تراوح ٖضص ألَا ىن َٟل  7.5و 3.5بحن  (65: ٖغبي مّٗى١، ٍو مُل

ت مخسّههت  ُّ ذ ٖليها ماّؾؿاث صول اث ؤلاؾخ٣هاء التي ؤقٞغ ُّ ٘ ٖمل
ّ
ٖغبي مٗا١ ، وجخى٢

اصة مًُغصة في ٖضص اإلاٗا٢حن، خُث ًىٓغ ؤن ًبلٜ ٖضصهم هدى  ّملُىن مّٗى١ .       64ٍػ

ؤما في الجؼاثغ ٣ٞض ٧ان الاهخمام بظوي الاخخُاحاث الخاّنت: مىظ  ؾخِىُاث 

حن والتي ج٣ّضم حٗلُما في  21ن ال٣ّغ خُث جإّؾؿذ الٗضًض مً اإلاضاع ؽ واإلاغا٦ؼ للم٨ٟٞى

حن ) حن الجؼاثٍغ ت للم٨ٟٞى ُّ ى مت الَى
ّ
ت واإلاخىّؾُت مثل اإلاىٓ ُّ ( 6963اإلاغخلت ؤلابخضاث

حن ) حن بؿ٨غة)6963ومضعؾت اإلا٨ٟٞى ( ومضعؾت اإلا٨ٟىٞحن 6975( ومضعؾت نٛاع اإلا٨ٟٞى

اع)
ّ

ْهغث مضاعؽ الهم والب٨م والتي ج٣ّضم زضماث جغبىٍّت  ( ٦ما6978في والًت بك

ل٠ ومضعؾت 
ّ

ت مثل مضعؾت الهم الب٨م في والًت الك ُّ ت للهم في اإلاغخلت ؤلابخضاث ُّ وحٗلُم

( ومضعؾت 6981( ومضعؾت الهم الب٨م في الجؼاثغ )6982الهم الب٨م في والًت جلمؿان)

( ، ٦ما جإّؾؿذ 6981( وباجىت )6976( ، ووالًت ّٖىابت )6986الهم الب٨م في البلُضة)

ُّت مثل اإلاغ٦ؼ الُّبي التربىي البُضاٚىجي  ٖا٢ت الظهى الٗضًض مً اإلااّؾؿاث ؤو مغا٦ؼ ؤلا

ا) ُّ ٟحن ٣ٖل
ّ
اء اإلاخسل ُّ ت الول ُّ ى ت الَى ُّ ٟحن 6973والُٟضًغال

ّ
ت اإلاؿاٖضة للمخسل ُّ ( وحمٗ

ا ) ُّ ّ( .6982( واإلاغ٦ؼ الُّبي البُضاٚىجي)٣ٖ6974ل

ت ؤن ج٣ّضم زضماث ٦ما ْهغث ال ُّ ا٢ت الخغ٦ ٗضًض مً اإلااّؾؿاث ومضاعؽ ؤلٖا

ت ٖلى  ٟا٫ بل ب٢خهغث الخضماث التربىٍّ اى ألَا ت لألَٟا٫ اإلاّٗى٢حن في مغخلت عٍّ ُّ حٗلُم

ت واإلاخىّؾُت ٣ِٞ. ُّ ّاإلاغخلت ؤلابخضاث

ت ؤن ج٣ّضم زضماث  ُّ ا٢ت الخغ٦ ٦ما ْهغث الٗضًض مً اإلااّؾؿاث ومضاعؽ ؤلٖا

ت لألَ ُّ ت ٖلى حٗلُم ٟا٫ بل ب٢خهغث الخضماث التربىٍّ اى ألَا ٟا٫ اإلاّٗى٢حن في مغخلت عٍّ

احاث الخاّنت حؿهغ  ُّ ايت طوي ؤلاخخ ت واإلاخىّؾُت ٣ِٞ، باليؿبت لغٍّ ُّ اإلاغخلت ؤلابخضاث
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ت، التي حكهض  ُّ اي ت اإلاٗا٢حن ٖلى جُٟٗل الخٓاهغاث الٍغ ُّ اي ت الٍغ ت الجؼاثغٍّ ُّ الٟضعال

اض ي ؤلٗا ٠ الغٍّ
ّ
هم خًىع م٨ث احاث الخاّنت الظًً لم جمٗى ُّ ب ال٣ىي مً طوي ؤلاخخ

ض صاثما وؤبضا ٖلى ؤّن 
ّ
ُّاث للخإ٦ هاع بم٩اهاتهم وخهض اإلاُضال بٖا٢تهم مً اإلاكاع٦ت وْب

ت لِؿذ في الجؿض ُّ ا٢ت الخ٣ُ٣ ً  ؤلٖا وبّهما في الخ٨ٟحر والٗمل ٞاإلاٗا١ الخ٣ُ٣ي هى م

ّ(.638،م2163،ًسٟي بم٩اهاجه وال ًىّميها بالٗمل الجاص )ٖلُت

 معخىياث ألاجهضة الخعليميت الخكىىلىجيت املخصصت لزوي الاحخياجاث الخاّصت:  -8

لظوي الاخخُاحاث الخانت ؤحهؼة حٗلُمُت ج٨ىىلىحُت مسههت ل٩ل لٟئت خؿب ّ

ّاخخُاحاتها، وحكمل ٦ما ٌؿخٗغيها "حىوصوو٫" اإلاؿخىٍاث الخالُت:

  :شخصّيت 

اث التي ًخ ُّ ت خاحاجه ٦خل٪ ألاحهؼة والبرمج ُّ خو لخلب
ّ

م اؾخسضامها مً ٢بل الص

اعاث ٖمى ألالىان إلاً ٌٗاوي مً هظا اإلاغى ؤو ألاحهؼة 
ّ
٣ت بةٖا٢خه( ٦ىٓ

ّ
الصخّهُت)اإلاخٗل

ت. ُّ ا٢اث الؿمٗ ت)الؿّماٖاث( التي ٌؿخسضمها طوي ؤلٖا ُّ ّالؿمٗ

  :جطىيشّيت 

ُّاث التي ًم٨ً الاقترا٥ بها مً ٢بل ؤ٦ثر ٞغص  حؿاٖض هاالء ٦خل٪ ألاحهؼة والبرمج

م٨ً الاؾخٛىاء ٖنها مً ٢بل الٟغص الظي  ىت ٍو ُّ م مٗ
ّ
ب ٖلى نٗىباث حٗل

ّ
ألاٞغاص في الخٛل

ت اإلاخسّههت في مجا٫ مّٗحن . ُّ اث الخاؾىب ُّ ى جل٪ الّهٗىبت مثل جل٪ البرمج
ّ
ًّخسُ

ُّت حعليمّيت:  - ىت ؤو ؾىت صعاؾ ُّ ت مٗ ُّ ُّاث الخاّنت بماّصة صعاؾ ٦خل٪ ألاحهؼة والبرمج

ُاحاث الٟغص مً طوي الاخخُاحاث وحؿا ت لخخالءم واخخ ُّ ٖض في ج٠ُُ٨ اإلااّصة الضعاؾ

غوعة اؾخسضامها في ماّصة  ًّ ت ولِـ بال ُّ الخاّنت لخل٪ اإلااّصة ؤو في جل٪ الّؿىت الضعاؾ

ت ؤزغي. ُّ ّؤزغي ؤو ؾىت صعاؾ

 ٕ ل٣ض ٞخدذ الخ٨ىىلىحُا لٟئاث طوي الاخخُاحاث الخاّنت ٖلى ازخالٝ ؤهىا

ُاحاتهم و٦ؿغث الخىاحؼ ؤمامهم في البِذ واإلاضعؾت هظه الٟئا ت ؤو َبُٗت اخخ ث الٗمغٍّ

 ً ت في ٦ثحر م ُّ ىتهم مً ؤن ٌِٗكىا خُاتهم بهىعة َبُٗ
ّ
والٗمل وألاما٦ً الٗاّمت، ٣ٞض م٨

ٞيها ال ٖضالت ٖليها. ت مىخجحن  ُّ ىن في مجخمٗاتهم بهىعة مغي  ألاخُان وحٗلتهم ًىسَغ

ّ( .9،م2162)اإلاٛاوعي، 

ّ

ّ
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م إلابذاع لزوي إلاحخياجاث الخاّصت:  -9
ّ
ّدوس الخكىىلىجيا الشكمّيت في جىفير بيئت جحل

ت والاهخمام  ُّ ىعة الغ٢م
ّ
في آلاوهت ألازحرة ؤّصي الخ٣ّضم الخ٨ىىلىجي الهاثل، والث

 ٕ اث اإلاؿاٖضة وج٨ىىلىحُا ؤلابضا ُّ ت بلى ْهىع ال٨ثحر مً الخ٣ى ٞغ ال٨بحر با٢خهاص اإلٗا

٫ إلاٗٓم اإلاّٗى٢اث، ومساَبت ألاػماث التي حٗترى اإلاؿاع الخُاحي ؾاهمذ في بًجاص خلّى

ُّت  ٣اٞ
ّ
ت والث ُّ ت والىٟؿ ُّ وألا٧اصًمي واإلانهي لهظه الٟئت والخس٠ُٟ مً اإلاىعوزاث ؤلاحخماٖ

ا٢ت في البِئت اإلادُُت . ّالتي جدى٫ صون بصعاج وصمج ألاشخام طوي ؤلٖا

( " ا٧ل واإلاّٗى٢اث التي جدى٫ ( ال٨ثحر مً اإلاك2165ٞدؿب "ٚغٍنهالٜ و٧لبٙر

ا٢ت ٖلى الخ٨ىىلىحُا اإلاؿاٖضة ٌٗىص باألؾاؽ بلى  صون بٖخماص بٌٗ ألاٞغاص مً طوي ؤلٖا

٠ اإلاجخم٘ لهم بإشخام ٌٗاهىن مً ال٣هىع  ت وجسّىٞهم مً جهُي ُّ ٖىامل بحخماٖ

خو
ّ

باث اإلاجخم٘ وبقبإ هٓغجه التي ال حٗتٝر بال بالص
ّ
ت مخُل ُّ  وعٚبتهم الجامدت في جلب

ً ال٣هىع.) ّ(.https://aljazeera.netالُبُعي الخالي م

ت التي ج٣ّضم لألشخام مً طوي الاخخُاحاث الخاّنت  ُّ بّن الاهخماماث الصخ

ت التي ج٩ىن مىّحها  ُّ ت الىٟؿ ُّ ت، ل٨ً ٢ىامها ألاؾاس ي هى الصخ ب٘ مخّٗضصة ويغوٍع
ّ
بالُ

ت ٩٦ل ُّ خو لخُاجه الصخ
ّ

ت للص ُّ اث وؤلايُغاباث الىٟؿ َٛى ًّ ٠ مً ال ّٟ ، ٠ُ٨ٞ هس

اًت والاهخمام الالػم لخُل٤  ٖىضما ال ججض هظه الٟئت الٖغ مً طوي الاخخُاحاث الخاّنت 

ّالٗىان ل٣ضعاتها ومىاهبها اإلا٨ىىهت؟

بطن، مً الًغوعي حصجُ٘ ألاشخام مً طوي الاخخُاحاث الخاّنت ٖلى 

ت في ألٖا ُّ ت ؤهىإ الهىاًاث التي جىاؾب اإلاكاع٦ت ؤلاًجاب
ّ
لى مماعؾت ٧اٞ ت ٖو ُّ ما٫ اإلاجخمٗ

 ً ت ومُله ٖلى الخب، ججّىب الخدّضر ٖ ُّ ت، ال وؿدى٨غ  اخخُاحاجه الٗاَٟ ُّ خالخه الصخ

ت لظوي الاخخُاحاث  ُّ غة الؿلب مٗاهاة ؤٞغاص ألاؾغة مً الخٗامل مٗه، ال٣ًاء ٖلى الٓى

ّ(.www.feedo.netاإلاجاالث )الخاّنت ٖىض الخٗامل مٗهم في ؤي مجا٫ مً 

وهىا جإحي البِئت الغ٢مُت وج٨ىىلىحُاتها الخضًثت ٦بِئت خايىت لهظه ال٣ضعاث     

والُا٢اث اإلابضٖت، ٣ٞض زبذ ؤن اؾخسضام الخاؾىب والكاقاث الغ٢مُت الخٟاٖلُت 

، ًم٨ً ؤن حؿاهم في ٦ؿغ خاحؼ وألاحهؼة اإلاهممت زهُها لظوي الاخخُاحاث الخانت

الخجل والترصص والاوسخاب الظي حٗاوي مىه هظه الٟئت لخىضمج ؤ٦ثر في اإلاجخم٘ ؤ٦ثر، 

غح٘ باإلًجاب ٖلى ويٗهم   ً ٣اجه مثال له مً الٟاثضة ما ولٗل حهاػ الخاؾىب ومٞغ

ٍ الخالُت: ّوم٩اهتهم اإلاجخمُٗت، ًم٨ً ؤن هبرػها في الى٣ا

 ًخٗا ً  مل مٗه ًخمحز بسانُت الخٟاٖل ؤلاًجابي.ًجٗل الخاؾىب ٧ل م

https://aljazeera.net/
http://www.feedo.net/
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  ٌؿاهم في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ ومباصت التربُت في الى٢ذ الظي ٢ض ال ًى٤ٞ ُٞه

ضاص ال٨بحرة.  اإلاغبىن في الٟهى٫ الضعاؾُت طاث ألٖا

  غ للمخٗلم زانت طي الاخخُاحاث الخانت ٞغنت الخجٍغب واإلاٛامغة صون ًٞى

ٝ ؤو عهبت ؤو الخٗغى للخىبُش.  زى

 ل الخ ٝ لضي اإلاخٗلمحن زانت باليؿبت للمىاص التي ًجضون نٗىبت ٞيها.ًٍؼ  ى

  ٌؿاٖض ٖلى مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن، بط ؤن الضاعؽ ٌؿحر في

ُت  صعاؾخه بمهاخبت خاؾىبه خؿب ٢ضعجه الاؾدُٗابُت والظهىُت الخدهُل

٣ٞض ؤ٦ضث الضعاؾاث ٖلى ٞٗالُت اؾخسضام ال٨مبُىجغ وصمجه في البِئت 

ضعؾُت وزانت بِئت طوي الاخخُاحاث الخانت، والتي ٧اهذ هخاثجها ٧الخالي: اإلا

ّ(23، م2162)ؾىٍضاوي ومباعػ، 

ت الخٗلم وػٍاصة جدهُل اإلاٗا٢حن. اصة ؾٖغ ٍّػ

 .ُت واإلاهاعاث الٗملُت للمخٗلمحن  جىمُت بٌٗ الجىاهب اإلاٗٞغ

 ٦ما ؤن الخٛظًت اإلاغجضة ج٩ىّن ، ؤًٞل في  حٗلُم البرمجت للمخٗلمحن بك٩ل ؤؾٕغ

 ب٦ؿاب اإلاٗاٝع الصخُدت.

 .جىمُت الخ٨ٟحر الٗلمي والخدهُل في جضَعـ الٗلىم 

 .ٟا٫ طوي الاخخُاحاث الخانت  جدؿحن الخ٨ٟحر اإلاغن ٖىض ألَا

ً ألاٞغاص    ٖ ُاحاث الخاّنت" جسخل٠ وبما ؤن َبُٗت ألاٞغاص "طوي الاخخ

ت،  ُّ ت الىٟؿ ُّ ت، ال٣ٗل ُّ ت ...بلخ. ٞهظا ًدّخم الٗاصًحن في ٦ثحر مً الجىاهب الجؿم ُّ الخغ٦

 ً ت ع٢مُت جهمم زهُها لهم، جدىّىٕ و٣ٞا إلزخالٝ وجباً غوعة وحىص بغامج جغبىٍّ ًّ بال

تها وج٣ضًم البرامج  ُّ باث الخاّنت التي ًيبغي مؿاهضتها وجلب
ّ
هظه ؤلاخخُاحاث واإلاخُل

٠ُّ الىٟس ي وؤلاحخماعي لهم، ولظا ًجب ؤن حكخمل هظه  واإلاؿاٖضاث لخد٤ُ٣ الخ٨

ت : ُّ ّالبرامج ٖلى الىىاحي الخال

 .٠ ُّ ٤ بمؿاٖضتهم ٖلى الخ٨
ّ
ت: جخٗل ُّ  هىاحي ٖالح

  ٕ٤ بمؿاٖضتهم ٖلى التهئُت إلاىاحهت ْغوٝ الخُاة وبقبا
ّ
ت: جخٗل ُّ هىاحي و٢اث

باتهم .  ٚع

 . ت: حؿاٖضهم ٖلى الىمى لُهبدىا ٞئت مىخجت ومكاع٦ت وكُت ُّ ّهىاحي هماث
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ُاحاث اإلاكتر٦ت التي ججم٘ بحن ؤٞغاص وبالخّٗغٝ ٖلى هظه الخهاثو وؤلاخخ

مهم، ووي٘ 
ّ
اع ألاؾلىب الخٗلُمي الظي ًدىاؾب وهمِ حٗل ُّ هظه الٟئت ًم٨ً جدضًض وبزخ

 ً ُاتهم ؤو مً زال٫ ٞترة م مىا َىا٫ خ
ّ
م في يىئها، ل٩ي ًىمى ؤو ًخٗل

ّ
بغامج الخٗلُم والخٗل

٣ّٞى ًخىا ت ؤو ًخضّعبىا ؤو  ُّ م٨نهم ؤن ٌكاع٧ىا بٟاٖل ت ب٣ضع خُاتهم، ٍو ُّ باث الخُاج
ّ
ا م٘ اإلاخُل

ى طل٪ مً زال٫ ؤلاؾدثماع ألامثل لخ٨ىىلىحُا الخٗلُم بما جخًّمىه 
ّ
خإح ما ٌؿخُُٗىن ٍو

ؼ والخضٍعب الخ٣ني  ّٟ م اليكِ اإلاد
ّ
اث جدث ٖلى الخٗل ُّ مً وؾاثل وؤؾالُب وبؾتراجُج

ً واإلانهي الظي ًسغج ؤٞغاص مىخجحن ومخىاثمحن م٘ ؤلاخخُاحاث اإلاخّٛحرة لؿّى ١ الٗمل، وم

لها 
ّ
ت التي حك٩ ُّ ت الضازل ُّ اث اإلاؿخ٣بل ًّ ت إلاىاحهت الخدض ت ويغوعٍّ ُّ زّم باجذ الغئٍت خخم

ل 
ّ
م زاّنت، واإلاخمث ٖاّمت وللخ٨ىىلىحُا الخُٗل ت  ُّ ٞئت "طوي ؤلاخخُاحاث الخاّنت" للترب

محن هٓغا للتزاًض اإلالخىّ في ؤٖضاصهم ًٞال ًٖ
ّ
ُّت  البٌٗ منها في جمهحن هاالء اإلاخٗل ؤهم

ت  ُّ ت، ج٣ى ُّ ت بحخماٖ اث ٨ٞغٍّ ًّ صعاؾت الىا٢٘ اإلاٗانغ وما جدمله َُاجه مً آزاع وجدض

اث في اإلاؿخ٣بل. ُّ ت وجضاٖ ُّ ت مىعوزاث ز٣اٞ ّجىمىٍّ

ت، والخضماث  ُّ ل صوع الخ٨ىىلىحُا الخضًثت في ج٣ضًم الغئي اإلاؿخ٣بل
ّ
خمث ٍو

ت اإلابخ ُّ ت الخاّنت، والخلى٫ ؤلابضاٖ ُّ ٨غة إلاك٨الث الخٗلُم جدضًضا، والتي والبرامج الخٗلُم

حؿهم في بٖاصة نُاٚت وجهمُم اإلادخىي الخٗلُمي اإلا٣ّضم لهم بك٩ل ٌؿاٖضهم في 

٤ واإلاماعؾت والخضٍعب والخجٍغب  الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت بِؿغ وؾهىلت، وفي ج٣ضًم الخُُب

ّ
ّ
ُٓم حٗل تهم وجى ُّ ت اإلاخىّىٖت لدك٨ُل شخه مهم الٟٗلي مً زال٫ اإلاماعؾاث التربىٍّ

ت  ُّ ت، وج٣ضًم الخضماث الخٗلُم ُّ ت للخىانل بٟاٖل ُّ وب٦دؿابهم للمٗاٝع واإلاهاعاث ؤلاحخماٖ

ت  ُّ ت وجإهُلهم خّتى ال ًخّٗغيىا إلاك٨الث هٟؿ ُّ ؾىاء التي حؿعى بلى جيكُِ ٢ضعاتهم ال٣ٗل

هبدىا ؤٞغاص مىخجحن ال ٖبئا ٖلى ؤؾغهم  ت، ول٩ي ًىضمجىا في اإلاجخم٘ ٍو وجغبىٍّ

٣ًىمىن بخ٣ضًم هظه الخضماث لهاالء الٟئت مً ألاٞغاص إلاؿاٖضتهم ومجخمٗهم، ؤ و إلاً 

م الظي ًخم  ٖلى الىمى بلى ؤ٢ص ى خض جاّهلهم له بم٩اهاتهم و٢ضعاتهم لخد٤ُ٣ الىمى الّؿُل

ً زالله جد٤ُ٣ طاتهم يب وؤمحن، )م ّ(.88،م2113ٍػ

ي البِئت لم ًىسٍغ بٗض ف -والجؼاثغ حؼء مً هظا الٗالم -بال ؤن ٖاإلاىا الٗغبي

، وماػا٫ جُٟٗله  ًخىا٤ٞ م٘ الخض٤ٞ اإلاٗلىماحي واإلاٗغفي اإلادؿإع الغ٢مُت بالك٩ل الظي 

حن ؤو طوي الاخخُاحاث  غاص الٗاًص للبرامج الال٨تروهُت مددكما ؾىء باليؿبت لأٞل

ٞخهمُم بغامج ع٢مُت زانت ومىهاث ع٢مُت مسههت لهم مجغص مباصعاث  الخانت، 

غ للخٍُىغ  ٞغصًت ٣ِٞ ومدهىعا في بٌٗ غاع مباصعة مغ٦ؼ ٢ُ  ٚ البلضان الٗغبُت، ٖلى
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اإلانهي تهضٝ بلى بصماج الُالب مً طوي الاخخُاحاث الخانت في ق٩ل قغا٦ت بحن ٖضة 

ً ألاهضاٝ هي:) ّ(  ٢https://afedni.comُاٖاث ومغا٦ؼ بٛغى بلٙى حملت م

 .ؼ الكمىلُت الغ٢مُت  حٍٗؼ

  ىص مهىُت بما في طل٪ طوي بىاء مجخم٘ ع٢مي لألشخام الظي ٌٗاهىن مً ٢ُ

 الاخخُاحاث الخانت.

  جم٨حن ومؿاٖضة الُالب طوي الاخخُاحاث الخانت مً جدضًض ؤهضاٞهم بٗض

ً جُىٍغ مهاعاتهم.  مغخلت الخٗلُم، ختى ًخم٨ىىا م

 مؿخىي وعي اإلاجخم٘ خى٫ صوع الىنى٫ الغ٢مي في جم٨حن وصمج هظه الٟئت ٘  ٞع

 في اإلاجخم٘.

لُه ٞةن البِئت الغ٢مُت بخ٨ىىلىحُاتها وؤؾالُبها اإلاؿخدضزت ًم٨ً ؤن ج٩ىن  ٖو

بِئت زهبت ٌؿخُُ٘ طوي الاخخُاحاث الخانت ٖلى ازخاٝل اخخُاحاتهم ومؿخىٍاتها ؤن 

ُىعوا ٢ضعاتهم إلاا ًم٨ً ؤن ًهل بهم بلى مغاخل مخ٣ضمت مً ؤلابضإ، زانت بطا  ًىمىا ٍو

ٝ وحضث اإلاغا٣ٞت وا ٗاتها، ؤو مً َغ لضٖم ؾىاء مً َٝغ الضولت وؤحهؼتها وحكَغ

ألا٧اصًمُحن والباخثحن في مجا٫ الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت وطوي الاخخُاحاث الخانت، 

اًت طوي الاخخُاحاث الخانت ؾىاء حٗلُم ؤو  ٞالٟٗل الظي ٧ان ًخم بحن ؤؾىاع مغا٦ؼ ٖع

ُت جُىٍغ مهاعاث ببرامج وؤؾالُب ج٣لُضًت، ٞةن الاؾخٟا صة مً بًجابُاث البِئت الغ٢م

٘ مؿخجضاث الٗهغ الغ٢مي.  وًٞائها الاٞتراض ي ٌٗض خال مبخ٨غا ومخىاٚما م

يب وؤمحن( حملت مً الخلى٫ ؤنها:       يب  ولخجؿُض طل٪  ٖلى ؤعى الىا٢٘ ًً٘ )ٍػ )ٍػ

ّ(98،م2113وؤمحن، 

 حر ألاحهؼة وألاصواث واإلاىاص والىؾاثل حلىل مادّيت لت في جٞى
ّ
واإلاهاصع : مخمث

اث ؤو ب٢خىائها. ُّ ت والبرمج ُّ  الخٗلُم

 ٍلها ٖلى ٦ٟاًاث  حلىل فكشّيت م وجدى
ّ
: حكخ٤ مً هٓغٍّاث الخٗلُم والخٗل

ت مىاؾبت لهاالء ألاٞغاص، وبٖضاص ال٩ىاصع البكغٍّت  ُّ ت لخىٞحر بيُت حٗلُم ُّ حٗلُم

ت ًم٨ً  ب٦ؿابها اإلاضّعبت والالػمت للٗمل في هظا اإلاجا٫ و٤ٞ مٗاًحر وؤؾـ جغبىٍّ

ضاص . ً زال٫ بغامج ؤلٖا  م

https://afedni.com/
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 ىٍغ حلىل جصميمّيت ت ٖىض جهمُم وُج ُّ ل في مغاٖاة ألاؾالُب الخ٣ى
ّ
: جخمث

ت ...اإلاىخجت ؤو الجاهؼة، التي جدىاؾب  ُّ م والبرامج واإلاىاص الخٗلُم
ّ
مهاصع الخٗل

محن واخخُاحاتهم. 
ّ
ً اإلاخٗل بُٗت هظه الٟئت م َّو

 خاجمت:

ٟئت طوي الاخخُاحاث الخاّنت هى مؿعى زمحن في في ألازحر هجض ؤّن الاهخمام ب

ج٣ّضم اإلاجخمٗاث لظل٪ ٞةّن صعاؾتهم والٗىاًت بهم وال٨ك٠ ٖنهم ؤنبذ مً الىاحباث 

غة الىاٖضة بط ًظ٦غ "جاًلىع"  ًّ بإّن )ألامم التي ال حؿخُُ٘  Taylorالالػمت للخ٩ىماث اإلاخد

ت لضي ؤبىائها وال حصّجٗها ُّ لً ججض هٟؿها في ع٦ب الخًاعة  ؤن جدّضص ال٣ضعاث ؤلابضاٖ

والخ٣ّضم(، زاّنت بًٟل ما جِؿغ الخ٨ىىلىحُا مً ونى٫ للمٗلىماث واإلاٗاٝع بك٩ل 

ؤ٦ثر حاطبُت وبزاعة للمخٗلمحن ٖمىما ولظوي الاخخُاحاث الخانت جدضًضا، مً زال٫ 

مي اإلا٣ّضم لهم بك٩ل ٌؿاٖضهم في الخهى٫ ٖلى  بٖاصة نُاٚت وجهمُم اإلادخىي الخُٗل

ً اإلا ٤ واإلاماعؾت والخضٍعب والخجٍغب الٟٗلي م ٗلىمت بِؿغ وؾهىلت، وفي ج٣ضًم الخُُب

مهم وب٦دؿابهم 
ّ
ُٓم حٗل تهم وجى ُّ ت اإلاخىّىٖت لدك٨ُل شخه زال٫ اإلاماعؾاث التربىٍّ

ت ؾىاء التي  ُّ ت، وج٣ضًم الخضماث الخٗلُم ُّ ت للخىانل بٟاٖل ُّ للمٗاٝع واإلاهاعاث ؤلاحخماٖ

ت، حؿعى بلى جيكُِ ٢ضعاته ت وجغبىٍّ ُّ ت وجإهُلهم خّتى ال ًخّٗغيىا إلاك٨الث هٟؿ ُّ م ال٣ٗل

 ً هم، ؤو إلا هبدىا ؤٞغاص مىخجحن ال ٖبئا ٖلى ؤؾغهم ومجخٗم ول٩ي ًىضمجىا في اإلاجخم٘ ٍو

٣ًىمىن بخ٣ضًم هظه الخضماث لهاالء الٟئت مً ألاٞغاص إلاؿاٖضتهم ٖلى الىمى بلى ؤ٢ص ى 

د٤ُ٣ الىمى الّؿلُم الظي ًخم مً زالله جد٤ُ٣ خض جاّهلهم له بم٩اهاتهم و٢ضعاتهم لخ

 (.88،ص2113)صييب وأمين، طاتهم

وهىا جإحي البِئت الغ٢مُت وج٨ىىلىحُاتها الخضًثت ٦بِئت خايىت لهظه ال٣ضعاث 

والُا٢اث اإلابضٖت، ٣ٞض زبذ ؤن اؾخسضام الخاؾىب والكاقاث الغ٢مُت الخٟاٖلُت 

لخانت، ًم٨ً ؤن حؿاهم في ٦ؿغ خاحؼ وألاحهؼة اإلاهممت زهُها لظوي الاخخُاحاث ا

الخجل والترصص والاوسخاب الظي حٗاوي مىه هظه الٟئت لخىضمج ؤ٦ثر في اإلاجخم٘ ؤ٦ثر، 

غح٘ باإلًجاب ٖلى ويٗهم   ً ٣اجه مثال له مً الٟاثضة ما ولٗل حهاػ الخاؾىب ومٞغ

ٍ الخالُت ّ:وم٩اهتهم اإلاجخمُٗت، ًم٨ً ؤن هبرػها في الى٣ا

 ًًخٗامل مٗه ًخمحز بسانُت الخٟاٖل ؤلاًجابي ًجٗل الخاؾىب ٧ل م. 

  ٌؿاهم في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ ومباصت التربُت في الى٢ذ الظي ٢ض ال ًى٤ٞ ُٞه

ضاص ال٨بحرة  .اإلاغبىن في الٟهى٫ الضعاؾُت طاث ألٖا
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  غ للمخٗلم زانت طي الاخخُاحاث الخانت ٞغنت الخجٍغب واإلاٛامغة صون ًٞى

ٝ ؤو عهبت ؤو الخٗغى للخىبُش  .زى

 لضي اإلاخٗلمحن زانت باليؿبت للمىاص التي ًجضون نٗىبت ٞيهاًٍؼ ٝ  .ل الخى

  ٌؿاٖض ٖلى مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن، بط ؤن الضاعؽ ٌؿحر في

ّصعاؾخه بمهاخبت خاؾىبه خؿب ٢ضعجه الاؾدُٗابُت والظهىُت الخدهُلُت .

لُه ٞةن البِئت الغ٢مُت ًم٨ً ؤن ج٩ّىن بِئت مىاؾبت لخدخًً  ٖاث هظه ٖو ببضا

غا٣ٞها ماصًا وجغبىٍا وهٟؿُا. اها ٍو ً ًٖغ ٍ ؤن ججض م ّالٟئت قغ

 :ّكائمت املشاجع

. صاع الغاًت لليكغ والخىػَ٘. إداسة إلابذاع والابخكاساث(.2162ؤؾامت زحري،) -

 ّٖمان . -ألاعصن

الخكىىلىجيا (، 2162ؤمل ٖبض الٟخاح ؾىٍضاوي ومىا٫ ٖبض الٗا٫ مباعػ) -

اى.اجاث الخاصتالشكميت لزوي الاحخي  ، صاع الؼهغاء، الٍغ

ىان  وظائف ووشاطاث املؤّظعت الّصىاعّيت(. 6992ؤو٦ُل مدّمض ؾُٗض، ) - . ًص

ت. ُّ ّاإلاُبىٖاث الجامٗ

جكىىلىجيا الخعليم وروي إلاحخياجاث الخاّصت (. 2162جامغ اإلاٛاوعي اإلاالح،) -

ّ."ألاجهضة الخعليمّيت وصياهتها"

. صاع ؤؾامت لليكغ الخطىيش إلاداسي  إظتراجيجّياث(. 2161زغوث مكهىع،) -

ّ.6والخىػَ٘. ألاعصن. ٍ

، بى٥ ؾُتي الاظتراجيجياث العمليت لخعلم إلابذاع والابخكاسعمًان الكُش،  -

 .2009لليكغ والخىػَ٘،

الخكىىلىجيا الشكميت وجىظيف إمكاهياتها في (، 2162عهضة بيذ ؾالم اإلاُٗافي ) -

ؾالت ماحؿخحر في التربُت الٟىُت، ، ّعجصميم وجىفيز ألاعمال الفىيت املجعمت

٧ّلُت التربُت، حامٗت ؤم ال٣غي، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.

ً ( .2118ٖهام جى٤ُٞ ٢مغة،) - سعايت روي إلاحخياجاث الخاّصت في الىط

ّ. اإلا٨خب الجامعي الخضًث.مهغ.العشبي بين العضل والّذمج

. صاع اث الخاّصتالعمل مع أظش  روي إلاحخياج(. 2111ٖلي ٖبض الىبي خىٟي،) -

ّالٗلم وؤلاًمان لليكغ والخىػَ٘. ّٖمان.
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ت ؾماح،) - ُّ . جكييف املىاهج التربىّيت حعب حاجاث املعاكين بصشّيا(. 2163ٖل

ّؤَغوخت ص٦خىعاه في ٖلم ؤلاحخمإ. حامٗت بؿ٨غة 

واكع إظخخذام الخكىىلىجيا املعاهذة مع طلبت روي (. 2165لخغف خىان،) -

مي التربّيت الخاّصتإلاحخياجاث الخاّصت ومعّى 
ّ
. كاتها مً وجهت هظش معل

اهغ مىالي ؾُٗضة.
ّ
غة جسّغج لىُل قهاصة اإلااؾتر. حامٗت الُ

ّ
ّمظ٦

جطىيش املىخجاث الجذيذة.مذخل (. 2114مإمىن هضًم وؾهحر ٨ٖغوف، ) -

ّ.صاع واثل لليكغ. ألاعصن.6. ٍإظتراجيجي مخكامل وعصشي 

يب ومدّمض ؤمحن، ) - ىلىجيا الخذيثت في حعليم روي دوس الخكى(. 2113مدّمض ٍػ

، اإلااجمغ الؿىىي الخاؾ٘. ج٨ىىلىحُا الخٗلُم لظوي إلاحخياجاث الخاّصت

ّ. ال٣اهغة.9ؤلاخخُاحاث الخاّنت. مهغ. ا٫ ماجمغ

دوس الخكىيً املنهي في جأهيل روي إلاحخياجاث (. 2164هجاة ؾاس ي هاصٝ، ) -

ّضمت لىُل صعحت . ؤَغوخت م٣الخاّصت مً وجهت هظش إلاداسيين وألاظاجزة

ّص٦خىعاه. حامٗت بؿ٨غة.

 :املشاجع ألاجىبّيت 

-Habib sahhaf, dictionary of humain resources management, library du 

Liban publishers, Beirut, 2003, p :76. 

 :املىاكع إلالكتروهّيت 

-https://aljazeera.net. 

- www.feedo.net 

- www.mawhopon.net. 

-https://afedni.com 
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