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الخمض هلل ٞال٤ ألاهىاع وحاٖل اللُل والجهاع زم الهالة والؿالم ٖلى ؾُضها مدمض 

 اإلاسخاع

٣ىا لهظا ولم ه٨ً لىهل الُه لى ال ًٞل هللا ٖلُىا اما بٗض الخمض هلل الظي ٞو  

تزاػ ان اهضي زمغة هظا الجهض اإلاخىاي٘ الى  مً صواعي الٟسغ والٖا

ً خٟٓهما هللا وعٖاهما ٍؼ  امي وابي الٍٗؼ

 اٞغاص اؾغحي وؾىضي في الضًىا وال ؤخص ى لم ًٞل

 الى ٧ل ألا٢اعب وألانض٢اء وع٣ٞاء الضاعؾت مً صون اؾخثىاء

ت اؾاجظحي ال٨غامالى مً اهاع لي الُ ٤ في ؾبُل جدهُل ولى ٢ضع بؿُِ مً اإلاٗٞغ ٍغ  

 الى مً جغ٥ ازغا َُبا في خُاحي

 الى ٧ل الظًً ًدبىوي وؤخبهم في هللا واخخٟٔ بظ٦غاهم في ٢لبي

ؿعى الى َلبه  الى ٧ل مً ٣ًغ الٗلم َو

 الى مً ط٦غهم ٢لبي وحؿاهم ٢لمي

 

 



 

 

 

ٖلىإقٝغ اإلاغؾلحن ؾُضها مدمض زاجم  بؿم هللا الغخمً الغخُم والهالم والؿالم

 ألاهبُاء واإلاغؾلحن.

الخمض والك٨غ ؤوال هلل الظي مً ٖلى بىٗمخه واٖاهني ٖلى بجمام هظا الٗمل وقملني 

٣ُه.  بخٞى

اء ًلؼمني ان ؤج٣ضم بٟائٌ الك٨غ ل الامخىان ل٩ل مً مض ًض  واحب الٞى وحٍؼ

ؾخاط اإلاكٝغ ٖلى هظه ؿاٖضوي في اهجاػ هظا الٗمل وازو بالظ٦غ ألا لِالٗىن 

 اإلاظ٦غة

ان الُٗٓم والاخترام للؿاصة اء وناص١ الٗٞغ ً  واج٣ضم ب٩ل الٞى ألاؾاجظة اإلاى٢ٍغ

ؤًٖاء لجىت اإلاىا٢كت ٖلى جًٟلهم ب٣بى٫ مىا٢كت هظه اإلاظ٦غة ختى جؼصان بأعائهم 

 الؿضًضة وؤ٩ٞاعهم الىحرة 

ٖىن والؿىض  آًاث الامخىان وب٩ل ق٨غ مً ٧امىا لي ٦ظا ؤزو بالظ٦غ بإؾمى

واإلاصجٗحن لي صائما إلجمام هظا الٗمل مً الال٠ الى الُاء ابي وامي  ٖلى الهبىع 

م ػوجي. ًىى ال٨ٍغ  

ُُل  في ؤٖماعهم لُب٣ىا هبراؾا مخأللئا في هىع  ٞىدمض هللا بان ٌؿغ ٧ل هاالء ٍو

 الٗلم و الٗلماء 

ً خؿا هتهم ًىم وحؼي هللا حٗالي الجمُ٘ ٖني زحر الجؼاء وحٗل طل٪ في مىاٍػ

 ال٣ُامت 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
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الٗلم والخ٨ىىلىحُا ًمثالن مدىع ٖملُت الخ٣ضم في ٖاإلاىا ًٞال ًٖ الخدضي ألا٦بر إلاٗٓم 

ت  ما٫ الىاججت ًٖ اإلاٗٞغ ت الخٛحراث الخانلت في بِئت الٖا اإلاىٓماث خالُا والظي ًم٨ً في الؿٖغ

ا الخىحه ًغهً ب٣اء اإلاىًماث في الؿى١ وب٣ائها وج٣ضمها والخُىع الهائل لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث، ان هظ

مغهىن ب٣ضعاث الخ٨ىىلىحُت التي جمل٨ها وج٣ىصها لخد٤ُ٣ صوعها مً زال٫ الخ٨ىىلىحُا والخُب٤ُ 

 .الىاجر لها

ها اإلاجا٫ الخ٨ىىلىجي زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت  وؾِ هظه الخدىالث، حٗخبر الضًىام٨ُُت التي ٖٞغ

خماص اإلاتزاًض واإلا٨ث٠ هدى اؾخٗمالها بمٗالجت اإلاٗلىماث وبث ها او بما ٌٗٝغ بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث، والٖا

ت والتي مً اإلاخى٢٘ ان جٟغى ؾُُغتها ل٣ٗىص الخ٣ت. خُث  با في ٧ل ألاوكُت البكٍغ ُٟها ب٣ىة ج٣ٍغ وجْى

اهمذ قهضث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٢ٟؼاث ٦بحرة في اؾخٗمالها ٞجغث زىعة هائلت في هٓم اإلاٗلىماث وؾ

غاٝ الٗاإلاُت في مىٓىمت مالُت وبٖالمُت ومٗلىماجُت، وحٗلذ الٗالم ٖلى  بظل٪ في اصماج مسخل٠ ألَا

ت مً ٖال٢اث ٢غابت وحىاع ومدضوصًت في  م مً احؿإ ع٢ٗخه الجٛغاُٞت، بما ًىحي ٧لمت ال٣ٍغ الٚغ

 الؼمان واإلا٩ان. 

بذ لهظه الخ٨ىىلىحُا ؤهمُت هظا الىي٘ الجضًض ٞغى ٖلى اإلااؾؿت جدضًاث حضًض، خُث ؤن    

وصوع في اإلااؾؿت بك٩ل ٖام ٖلى جدؿحن ؤصاء اإلاىعص البكغي بك٩ل زام، خُث ؤنبدذ ج٨ىىلىحُا 

اإلاٗلىماث حؼءا ال ًخجؼؤ مً وؿُج ؤلاصاعة في اإلااؾؿت اإلاٗانغة، والخ٨ىىلىحُا ٌٗخبر مىعصا ؤؾاؾُا 

ت وجضُٖم ال٣غاعاث  والاؾخٛال٫ ألاًٞل للمٗلىمت. بما ًىجغ ٖجها حٗخمض ٖلُه في جُٟٗل الٗملُت ؤلاصاٍع

٘ ٦مُاث ؤلاهخاج، .... وبالخالي جدؿحن مؿخىي ألاصاء.  حر الى٢ذ، ٞع ت جإصًت اإلاهام، جٞى  مً الؿٖغ

وفي بَاع ٧ل هظه اإلاؿخجضاث التي ًُػى ٖلحها الُاب٘ الخ٨ىىلىحُا الٗلمي حاء ٖملىا هظا لدؿلُِ 

ما٫ الظي الًىء عي ؤهمُت والضوع التي لٗبتها  ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في حاهب مً اهم الجىاهب الٖا

ت.  ٌٗخبر الغ٦حزة ألاؾاؾُت الا وهى حاهب اإلاىاعص البكٍغ

 إشكالُت الدزاطت: -01

٘ للخ٨ىىلىحُا  مً اهم الخدضًاث التي جىاحه اإلاىٓماث في آلاوهت ألازحرة، الىمى ال٨بحر والؿَغ

بط اؾخىحب ٖلحها في ْل هظه الخٛحراث مىاحهت هظا  الخضًثت التي ٚحرث مً مجغي اليكاٍ للمىٓماث.

الىمى مً زال٫ ججىُض حمُ٘ مىاعصها وجدضًثها، بُٛت الىنى٫ الى هضٞها بما في طل٪ الجاهب البكغي 

باٖخباعه اهم مىعص في جُٟٗل هظا الخٛحر. ٖلى هظا ألاؾاؽ ًم٨ىىا صعاؾت بزغ هظه الخ٨ىىلىحُا ٖلى ؤصاء 

 غح بق٩الُت الخالُت:اإلاىعص البكغي مً زال٫ َ

ت  و "كُف ًمكً لخكىىلىحُا اإلاعلىماث أن حظاهم في جىمُت الكفاءاث البشٍس



 ب
 

ما هي آلازاز الفعلُت لخكىىلىحُا اإلاعلىماث على جطىٍس الكفاءاث  

ت؟".  البشٍس

ُت الاجُت:    مً هىا ولإلحابت ٖلى هظا الدؿائ٫ ًم٨ً جبؿُُه مً زال٫ َغح ألاؾئلت الٟٖغ

 ؟ىىلىحُا اإلاٗلىماث وصوعها في اإلاىٓماثُٞما جخمثل ج٨ .1

ت؟ .2  ما هى جإزحر ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

٘ مً ؤصاء اإلاىعص البكغي؟ .3  ما مضي اؾهام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في ٞع

 فسطُاث الدزاطت -02

 ولإلحابت ٖلى هظه الدؿائالث ه٣ترح الٟغيُاث الخالُت:

 بمىا٦بت ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث؛ اإلاىعص البكغي مغهىن ء جدؿحن اصا .1

 جبنى ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في اإلاىٓمت ًخُلب جإهُل الٗىهغ البكغي؛ .2

ت. .3 اصة ٞٗالُت و٦ٟاءة بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  حٗخبر ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ؤخض اإلاىاعص ؤ٦ثر ؤهمُت في ٍػ

 أهمُت الدزاطت: -03

 حؿخمض هظه الضعاؾت ؤهمُتها مً ٖضة مىُل٣اث هي:

بياٞت حضًضة ومؿاهمت بىاءة في ازغاء اإلا٨خبت، وجبهحر ال٣اعئحن بما اخضزخه ان ج٩ىن  .1

ما٫؛  ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في ٖالم الٖا

 هخائج الضاعؾت واؾخيخاحاتها ٢ض ج٩ىن مُٟضة وطاث ؤهمُت للُلبت والباخثحن واإلااؾؿاث؛ .2

ت مً ػواًا التي حٗالج مىيٕى .3 ج٨ىىلىحُا  جم٨ً ؤهمُت هظه الضعاؾت ٦ظل٪ في ٧ىجها ػاٍو

ما٫ ٞهى ج٨ملت إلاىايُ٘ ؤزغي لها نلت باإلاىيٕى )ج٨ىىلىحُا  اإلاٗلىماث واهمُتها في ٖالم الٖا

 اإلاٗلىماث( ٧الخجاعة الال٨تروهُت، هٓم اإلاٗلىماث .... الخ.

 اهداف الدازطت: -04

ت مً ألاهضاٝ ؤهمها:   للضاعؾت مجمٖى

ُت  .1 وازخُاع الٟغيُاث اإلا٣ضمت ألزباث تهضٝ الضاعؾت ٖمىما الى ؤلاحابت ٖلى الدؿائالث الٟٖغ

 صختها او هٟحها؛

٘ اللبـ والٛمىى، وجىيُذ الغئٍت اججاه مىيٕى ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث؛ .2  ٞع

حرها  .3 ت في ٖهغ اإلاٗلىماث، وماهي اإلاخُلباث التي ًيبػي جٞى ج٣ضًم جهىع خى٫ َبُٗت اإلاىاعص البكٍغ

 في هظا اإلاىعص للىجاح في ٖهغ اإلاٗلىماث؛



 ج
 

ت و٠ُ٦ ان ٩ًىن لها  بُٖاء نىعة ًٖ .4 وا٢٘ اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في اإلاىٓماث الجؼائٍغ

 صوع وؤهمُت في جدؿحن ؤصاء الاٞغاص الٗاملحن بضازلها.

 أطباب ودوافع اخخُاز اإلاىطىع: -05

 :صواٞ٘ ازخُاع مٗالجت اإلاىيٕى صون ٚحره مً اإلاىاي٘ الٗملُت عاح٘ لألؾباب الاجُت

 ت في مىا٦بت الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت؛ال٨ك٠ ًٖ اإلاكا٧ل التي جىاح  ه اإلاىاعص البكٍغ

 ت؛ ت ٠ُ٦ ًم٨ً لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في جدؿحن ؤصاء اإلاىعص البكٍغ بت في اإلاٗٞغ  الٚغ

 زانت م٘ الخدىالث اإلاؿخجضة والخىحهاث الخضًثت؛ ،  قٗىعها ب٣ُمت وؤهمُت هظا اإلاىيٕى

 زانت م٘ الخدىالث اإلاؿخجضة ،  والخىحهاث الخضًثت. ٢ُمت وؤهمُت هظا اإلاىيٕى

 مىهج الدزاطت وادواتها: -06

٣ت جدلُلها، جٟغى ٖلُىا  ٍغ غة ٖىه َو بُٗت وهٕى اإلاٗلىماث اإلاخٞى ان مىيٕى الظي هىص مٗالجخه َو

خمثل هظا اإلاىهج في:  الظي ًدىاؾب اإلاىهج الىصفي الخدلُلياؾخسضام مىهج مٗحن إلاثل هظه الضعاؾت، ٍو

٠ حىاهبه زانت مً الجاهب الىٓغي، ٦ما ًم٨ً مً زال٫ َبُٗت وهٕى الضعاؾت وال٨ك٠ ًٖ مسخل

هظا اإلاىهج جدلُل الىا٢٘ وحصخُو اإلاخٛحراث للىنى٫ الى الخٟؿحراث وهخائج ص٣ُ٢ت. باإلياٞت الى طل٪ 

جم اؾخسضام مىهج صعاؾت خالت ُٞما ًخٗل٤ بالضاعؾت اإلاُضاهُت. اما باليؿبت لألصواث اإلاؿخسضمت في 

 الضعاؾت هي:

ُت ومهاص .5 خماص ٖلى اإلاسر اإلا٨خبي مً ال٨خب هٖى ع البُاهاث: ٖلى مؿخىي الجاهب الىٓغي جم الٖا

غ  ىُت والضولُت، اما ٖلى مؿخىي الخُب٣ُي اٖخمضها ٖلى الخ٣اٍع غوخاث ٖلى مؿخىي اإلا٨خباث الَى والَا

 الخانت باإلااؾؿت والتي جم الخهى٫ ٖلحها مً اإلااؾؿت مدل الضعاؾت.

لبُاهاث: بٛغى الىنى٫ الى هضٝ هظه الضعاؾت والخد٤٣ مً ألاؾالُب اإلاؿخسضمت لخدلُل ا .6

الٟغيُاث جم اؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخهائُت اإلاىاؾبت لل٣ُام بخدلُل البُاهاث، ٦ما جم اؾخسضام 

ؤؾلىب جدلُل البؿُِ لخبُان ؤزغ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖلى ؤصاء اإلاىعص البكغي، وهظا باؾخسضام 

 .EXELبغهامج الخدلُل الاخهائي 

 خدود الدزاطت  -07

ٗبر ًٖ اإلاجخم٘ الظي اإلاجال البشسي:  -01 وهى اإلاجا٫ اإلاخٗل٤ بالٗىانغ اإلامثلت لىخضاث الُٗىت، َو

ت  ائ٠ ؤلاصاٍع اعاث الظًً ٌكٛلىن مسخل٠ الْى خ٩ىن مً مجمل ؤلَا ً ٨ٞغة ٖىه، ٍو خه وج٩ٍى ض مٗٞغ هٍغ

 في حـامٗـت ٖبـض الخمُـض بً بـاصٌــ مؿخٛـاهم. 



 د
 

مصلخـت اإلاظخخـدمُـً بالجـامعـت اإلاركـىزة ذ الضعاؾت اإلاُضاهُت ٖلى مؿخىي جماإلاجال اإلاكاوي:  -02

 .(مؿخٛـاهمأعـاله )

 10حاهٟي بلى  02في الٟترة اإلامخضة مً جمذ الضعاؾت اإلاُضاهُت الٟٗلُت اإلاجال الصماوي: -03

ُا هٓغا ليكاٍ حـامٗـت مؿخٛـاهم، الظي ًخالءم ومىيٕى الضعاؾت الا وهى صوع ج٨ىىلىح، 2019ماي

ت.  اإلاٗلىماث و ؤزـغهـا في جىمُـت ال٨ٟـاءاث البكٍغ

 صعىباث الدزاطت: -08

ىائ٤ ومً بحن اهم هظه الهٗىباث التي واحهخىا في ٞترة  ال ًخجغص ؤي ٖمل ه٣ىم به مً نٗىباث ٖو

 اهجاػ اإلاظ٦غة هي:

نٗىبت الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث مً ٢بل مؿاولي اإلااؾؿت مدل الضعاؾت، زانت جل٪  .01

 قغاث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث.اإلاخٗل٣ت بما 

 هُكل الدزاطت: -09

لضاعؾت اإلاىيٕى صعاؾت واُٞت ومً احل ؤلاحابت ٖلى ؤلاق٩الُاث اإلاُغوخت ٢مىا بخ٣ؿُم البدث بلى 

هل جُب٣ُي ًخًمً الجاهب الٗملي واإلاُضاوي  ٞهلحن ، ٞهلحن ًخًمً الجاهب الىٓغي للضعاؾت ٞو

 خُث ٧اهذ الخ٣ؿُماث الضعاؾت  

ت ٞاإلابدث ألاو٫ الٟهل الضاعؾت  ألاو٫ جىاولىا ُٞه صوع هٓام اإلاٗلىماث في جدؿحن اصاء اإلاىاعص البكٍغ

ؤما اإلابدث الثاوي  ٩ٞان خى٫ اؾـ ج٣ُُم ألاصاء وؤصاء ٧ان خى٫ اؾاؾُاث خى٫ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث 

ت " ىانغ هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ ٠ ٖو ت واإلابدث الثالث ٧ان خى٫ حٗاٍع ، اما "sigrhاإلاىاعص البكٍغ

صاء اإلاىعص البكغي في ْل ج٨ىىلىحُا ُٞما ًسو الٟهل الثاوي جىاولىا ُٞه الضعاؾت اإلاُضاهُت أل 

ُت اًً جم الخ٩لم في اإلابدث ألاو٫  مجا٫  اإلاٗلىماث والظي بضوعه جم ج٣ؿمه الى اعب٘  مباخث ٖٞغ

، اما ٠ٍ بمُضان الضعاؾتاإلابدث الثاوي زههىاه الى الخٗغ اماالضعاؾت،الُٗىت وؤصواث حم٘ البُاهاث 

جدلُل البُاهاث الصخهُت للُٗىتواإلابدث الغاب٘ والازحر ٢مىا  اإلابدث الثالث ٩ٞان خى٫ ُٞما ًسو ا

 ُٞه بخدلُل هخاءج البدث اإلاخىنل الحها.
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 الفصل األول
ت  دوز هظام  اإلاعلىماث  في  جدظين  أداء  اإلاىازد  البشٍس
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 :ملدمت الفصل ألاول 

ج٨ىىلىحُا مً ؤهم الٗىامل في صٞ٘ الخىمُت في الا٢خهاص الٗالمي بل اهضمجذ في ٧اٞت حٗخبر         

حىاهب الخُاة الُىمُت لخُىع ٦ثحرا مً ألاوكُت ولخازغ بًجابا ٖلى الٗال٢اث بحن ألاٞغاص والضو٫، هدُجت 

ثر ؤهمُت لهظه الخُىعاث جؼاًض الُلب ٖلى الخ٨ىىلىحُا، وبالخالي ؤنبدذ هظه ألازحرة هي مىعصا ؤ٦

باإلا٣اعهت باإلاىاص ال٨الؾ٨ُُت، مما ؤنبذ الاهخمام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث اإلاؿخىُٞت الكغوٍ الكٛل 

 الكاٚل ألي ماؾؿت باٖخباعها ه٣ُت ال٣ىة والخمحز في ٖهغ ؾمخه ألاؾاؾُت هي اإلاٗلىماجُت. 

دىال خاؾما بًٟل وبطا هٓغها ؤًًا بلى ٢ُإ الاجهاالث ٞىجض اهه ٌكهض في ٞترة ٢هحرة ج        

الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت التي ٣ًىم ٖلحها خُث ؤنبذ ٌك٩ل البيُت الخدخُت إلاا ٌٗٝغ الُىم باال٢خهاص 

غ١ بًهالها في ؤ٢هغ و٢ذ وبإ٢ل الخ٩ال٠ُ،  ت، الظي ٌٗخمض ٖلى اإلاٗلىمت َو الجضًض او الا٢خهاص اإلاٗٞغ

حمُ٘ ال٣ُاٖاث، زانت في ْل  وهٓغا للخُىع الهائل الظي قهضه هظا ال٣ُإ ومضي مؿاهمخه في

اؾخسضام ألا٢ماع الهىاُٖت، الهاج٠ الى٣ا٫ والاهترهذ، ٧ل هظا وي٘ اإلاىٓماث ؤمام جدضي حضًض بال 

 وهى امخال٥ ج٨ىىلىحُا. 

ولإلإلاام باإلاىيٕى ؾٝى هخُغ١ في اإلابدث ألاو٫ بلى ؤؾاؾُاث خى٫ الخ٨ىىلىحُا ومً زم وٗغج بلى        

ت ؤما ُٞما ًسو اإلابدث الثالث ٞسههىاه بلى اإلابدث الثاوي ؤؾـ ج٣ُ ُم ألاصاء وؤصاء اإلاىاعص البكٍغ

ت  ىانغ هٓام مٗلىماث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ ٠ ٖو  .  « sigrh »حٗاٍع

 اإلابدث ألاول: أطاطُاث خىل جكىىلىحُا اإلاعلـىماث 

ث، وؤنبذ مٟهىمها حٗخبر الخ٨ىىلىحُا مً ؤخضر ألاصواث للمىٓماث وؤلاصاعاث بل ختى الخ٩ىما        

٣ت مباقغة في بىاء مجخم٘ حضًض  مغجبِ بخُىع وج٣ضم اإلاجخمٗاث، ٞهي حٗخبر ؤصاة ألا٦ثر مؿاهمت وبٍُغ

ًىُىي ٖلى ؤؾالُب وج٣ىُاث حضًضة، وفي هظا اإلابدث ؾٝى هخُغ١ بلى  مٟهىم الخ٨ىىلىحُا وؤنىاٞها 

 وبٗاصها.
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 اإلاطلب ألاول: الخكىىلىحُا

I-  :مفهىم الخكىىلىحُا 

ؤنل مهُلر ٧لمت ج٨ىىلىحُا ًغح٘ بلى  ٖهض الُىهاوي وهي ٧لمت مغ٦بت مً حؼئُحن، ألاو٫         

(TECHNO( وحٗني الدكُٛل الهىاعي، الثاوي )LOGOS ىض صمج ال٩لمخحن ( ؤي الٗلم او اإلاىهج، ٖو

 1هدهل ٖلى ٖلم الدكُٛل الهىاعي. 

ل اإلاضزالث ٦ما ٌكاع بلى  الخ٨ىىلىحُا بإجها "ٖملُاث والخ٣ىُا     ما٫ اإلاؿخسضمت لخدٍى ث واإلا٩ائً وألٖا

 2)اإلاىاص، واإلاٗلىماث والا٩ٞاع( بلى  اإلاسغحاث )اإلاىخجاث والخضماث(".

٦ما حٗٝغ ٖلى اجها " ًٞ جىُٟظ، في بَاع صازلي ومً احل هضٝ مٗحن، ٧ل الٗلىم والخ٣ىُاث     

 3ُحر واهٓمت اإلاٗلىماث".وال٣ىاٖض ألاؾاؾُت التي جضزل في جهمُم اإلاىخج، وفي َغ١ الدؿ

ت ًخٗامل م٘ الٗلم      وبطا عحٗىا بلى  ال٣ىامِـ ٞىجض مً ٌٗٝغ الخ٨ىىلىحُا باجها ٕٞغ مً اإلاٗٞغ

ت اإلاٗاٝع والخبراث واإلاهاعاث والخبراث الالػمت لخهيُ٘ مىخىج او مىخىحاث  ت او اجها " مجمٖى واإلاٗٞغ

 4مُٗىت ".

٠ الؿاب ٣ت وؿخيخج ان الخ٨ىىلىحُا "هي ٖباعة ًٖ ؤ٩ٞاع ومٗلىماث ومً زال٫ إلاا ؾب٤ ط٦غه مً حٗاٍع

٠ مً احل الخهى٫ ٖلى مىخجاث وزضماث".  حضًضة جْى

 : زهائو الخ٨ىىلىحُاالفسع ألاول 

 هظ٦غ مً ؤهمها: 

 ؛  الخ٨ىىلىحُا ٖلم جُب٣ُي ٌؿعى لخُب٤ُ اإلاٗاٝع

 الخ٨ىىلىحُا ٖملُت جمـ خُاة الىاؽ؛ 

 ملُا  ث اإلاسغحاث؛الخ٨ىىلىحُا حكخمل اإلاضزالث ٖو

 الخ٨ىىلىحُا ٖملُت قاملت لجمُ٘ الٗملُاث الخانت بالخهمُم والخُىٍغ وؤلاصاعة؛ 

 الخ٨ىىلىحُا ٖملُت صًىام٨ُُت ؤي اجها خالت مً الخٟاٖل اليكِ اإلاؿخمغ بحن اإلا٩ىهاث؛ 

 .الخ٨ىىلىحُا هاصٞت تهضٝ بلى  خل اإلاك٨الث 

                                                 
ـ،  1 ت في اإلاىظماث اإلاعاصسة  هظم اإلاعلىماثزابذ ٖبض الغخمً اصَع ت، ؤلاداٍز  .152، م 2005، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع
ت، إدازة جكىىلىحُا اإلاعلىماثفي، مدمض الهحرا2  .13، م 2009، الُبٗت ألاو٫، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع
 .23، م 2007، صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،  إدازة الخكىىلىحُا مفاهُم و مداخل جلىُاث جطبُلاث علمُتٚؿان ٢اؾم صاوص الالمي ، 3
 .83، م 2001يكىعاث الؿاخل، الجؼائغ، ، مالخدبير الاكخصادي للمؤطظاثمدمض مؿً ، 4
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 ىلىحُا وجخمثل في: مً زال٫ الخهائو التي ط٦غث وؿخيخج مجها ٖىانغ الخ٨ى

اث وبدىر، اإلادخالث -01 غ اإلاىخج مً اٞغاص هٍٓغ : حكمل حمُ٘ الٗىانغ واإلا٩ىهاث الالػمت لخٍُى

ت، ؤؾالُب ٖمل، حؿهُالث.   ؤهضاٝ، آلاالث، مىاص وزضماث، ؤمىا٫ جىُٓماث بصاٍع

٣ت اإلاىهجُت للمىٓمت التي حٗالج بها اإلاضزالث لدك٨ُل مىخج.العملُاث -02  : هي الٍُغ

: هي اإلاىخج الجهائي الظي ٩ًىن في ق٩ل هٓام ٧امل وحاهؼ لالؾخسضام ٦دلى٫ ثاإلاخسحا -03

 1للمك٨الث. 

 الفسع الثاوي: أهمُت الخكىىلىحُا

ا في مسخل٠ اإلاىٓماث إلاؿاهماتها في جد٤ُ٣ ألاصاء اإلاخمحز وجدؿحن       جدخل الخ٨ىىلىحُا صوعا خٍُى

ؼ صًمىمت مغا٦ؼها الخىاٞؿُت، و٢ض خ٣٣ذ الخ٨ىىل ىحُا ٖضة ٞىائض لٗضص ٦بحر مً اإلااؾؿاث ومً وحٍٗؼ

 بُجها:

 ج٣لُل ج٩ال٠ُ الٗمل اإلاباقغ؛ 

 اصة اإلابُٗاث؛  ٍػ

 اإلاؿاهمت ال٨بحرة ج٨ىىلىحُا في جدؿحن الجىصة؛ 

  بط ؾاهمذ الخ٨ىىلىحُا الخضًثت في ال٣ًاء ٖلى الًىياء مً زال٫ 
ّ
جدؿحن الٓغوٝ البُئُت

 2ًٞال ًٖ الخ٣لُل وؿب الخلىر البُئي بك٩ل ٦بحر؛ج٣لُل الخاحت ألصواث الخماًت مً ألانىاث 

 ت؛  حؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت و٦ظا اإلاداٞٓت ٖلى الب٣اء والاؾخمغاٍع

  بُٗت اإلاىاٞؿت الٗاإلاُت، بالخدى٫ ابغػ ؤهمُت الخ٨ىىلىحُا في ٖضة ٖىامل هي الابضإ الخ٨ىىلىجي َو

٣ا لُلباث الؼ  خماص ٖلى هٓم اهخاج طاث مً ؤلاهخاج الىاؾ٘ بلى  ؤلاهخاج ٞو بائً التي جخُلب الٖا

 3مغوهت ٖالُت حؿاٖض في ج٣ضًم مىخجاث مخمحزة؛

  ت في ألاصاء وج٣لُل الخ٩ال٠ُ واإلاداٞٓت ٖلى حىصة ٖالُت في الؿل٘ والخضماث حؿاٖض ٖلى الؿٖغ

 4اإلا٣ضمت.

II- :أصىاف الخكىىلىحُا 

 ت وهي:ًم٨ً جهي٠ُ الخ٨ىىلىحُا بلى  زالزت ؤنىاٝ اؾاؾُ          
                                                 

 . 84مدمض مؿً، مغح٘ ؾاب٤، م  1
 .42الالمي، مغح٘ ؾاب٤،م  ٚؿان ٢اؾم صاوص2
تبكحر ٧اوحت ، 3 ، عؾالت ماحِؿتر، ٧لُت الٗلىم  دوز جكىىلىحُا اإلاعلىماث و الاجصال في جدظين الاجصال الداخلي في اإلاؤطظاث العمىمُت الجصائٍس

ت و ٖلىم الدؿُحر ، حامٗت وع٢لت،الا٢خهاصًت و الخج  .7، م2013اٍع
 .148، م 2007، الُبٗت الثاهُت، صاع وائل لليكغ، ٖمان،الخىظُم وإحساءاث العملمىس ى اللىػعي، 4
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 (:1965الفسع ألاول: جصيُف وود وازد )طىت 

اؾدىضث هظه الضعاؾت ٖلى جهي٠ُ الخ٨ىىلىحُا ٖلى ؤؾاؽ الخ٣ُٗض الٟني للٗملُاث ؤلاهخاحُت        

اإلاؿخسضمت في اإلاىٓماث الهىاُٖت، بطا ٢امذ هظه الباخثت باٖخماص الخ٨ىىلىحُا ٖلى اجها مخٛحر مؿخ٣ل 

ب٣ذ ؤ٩ٞاع هظه الضعاؾت ٖلى مئت قغ٦ت نىاُٖت ًازغ بك٩ل ٦بحر في اله٩ُل  الخىُٓمي للمىٓماث، َو

ُاهُت واؾخٛغ٢ذ مضة الضعاؾت ما ٣ًاعب الخمـ ؾىىاث و٧اهذ ؤبغػ  ج٣٘ في اإلامل٨ت اإلاخدضة البًر

 1هخائجها جهي٠ُ الخ٨ىىلىحُا بلى  زالزت ؤهىإ عئِؿُت:

ىىلىحُا وابؿُها التي : ٌٗض مً ؤ٢ضم ؤهىإ الخ٨بهخاج الىخضة او الضٞٗت الهٛحرة -01

ُت ووعف  حؿخسضمها اإلاىٓماث وحؿمى ؤخُاها باإلهخاج خؿب الُلب وحكمل اٚلب الهىاٖاث الخٞغ

 الخجاعة والخضاصة والخُاَت.

٣هض بها ؤلاهخاج الىمُي اإلا٩ىن مً ٖضة مغاخل جاصي ؤلاهخاج الىاؾ٘ )الضٞٗاث ال٨بحرة(:  -02 ٍو

حرها مً الؿل٘ الاؾتهال٦ُت طاث بلى  زٍُى ججمُٗت مثل نىاٖت الؿُاعاث وؤحهؼ  ىن ٚو ة الخلٍٟؼ

 الُلب الىاؾ٘. 

٣هض بهظا الىٕى ؾلؿلت الٗملُاث او اإلاٗالجاث للمىاص ألاولُت التي ًمغ بها ؤلاهخاج اإلاؿخمغ:  -03 ٍو

لُت ٦ما هى في الىِٟ ونىاٖت الٛاػ  ؿخسضم في الهىاٖاث الخدٍى اإلاىخج لُهبذ ؾلٗت جامت الهى٘ َو

ت والبالؾخ  ٨ُت. وال٨ُماٍو

ٗالُت اإلاىٓمت   ازبدذ صعاؾت ووص واعص وحضوص ٖال٢ت جغبِ ٦ال مً الخ٨ىىلىحُا واله٩ُل الخىُٓمي ٞو

اٖلُت.  لظا ج٩ىن الكغ٧اث التي جُىع هُا٧لها لخ٠ُ٨ م٘ الخ٨ىىلىحُا التي حؿخسضمها ؤ٦ثر هجاخا ٞو

 

 

 

 

 (:1967جصيُف بيرو )طىت  :الفسع الثاوي

                                                 
ل خضًض1  الٗلىم ٖلىم الدؿُحر،٧لُت في ص٦خىعاه ،ؤَغوختالعاإلاي الاكخصاد في لالهدماج اإلاؤطظت وجؤهُل الاهترهذ جكىىلىحُا، هٞى

لىم هاصًتالا٢خ  .45، م .م 2007الجؼائغ، الدؿُحر،حامٗت ٖو
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ت باٖخباعها اهم مً ج٨ىىلىحُا ؤلاهخاج بط ٖٝغ اهخمذ صعاؾت بحرو بالخ٨ىىلىحُ ا اإلاٗخمضة ٖلى اإلاٗٞغ

الخ٨ىىلىحُا باجها ؤلاحغاءاث التي ًاصحها الٟغص ٖلى ؤؾاؽ ش يء ما باؾخٗما٫ ؤصواث وؤحهؼة م٩ُاه٨ُُت 

 1بُٛت بخضار حٛحراث مُٗىت في ؤصاء واٖخمضث ٨ٞغجه ٖلى بٗضًً اؾاؾحن هما: 

 م ؤي ٖضص الاؾخثىاءاث التي جىاحه الٗامل او الصخو في ٖمله.: مضي حٛحر اإلاهاالبعد ألاول 

: ٢ابلُت جدلُل اإلاك٩لت ؤي هٕى َغ١ البدث اإلاؿدب٣ت في بًجاص خل مك٩لت او الاؾخثىاء البعد الثاوي

 ٤ الظي ًىاحه الٟغص في ٖمله و٢ض اؾخسضم هظا البٗضًً وجىنل بلى  ج٣ؿُم الخ٨ىىلىحُا ٞو

 2ى  ؤعبٗت ؤنىاٝ:اؾخسضاماتها في اإلاىٓماث بل

وجخٗامل م٘ الاؾخثىاءاث ٢لُلت وصعحت ٖالُت مً مؿخىي جدلُل أوال: الخكىىلىحُا السوجُيُت:

ُت في البىى٥.  اإلاكا٧ل التي جىاحهها مثل قغ٧اث ججمُ٘ الؿُاعاث وا٢ؿام الهٞغ

ا٧لها وهي التي جخه٠ باالؾخثىاءاث ٦ثحرة، ول٨ً ًم٨جها ان جدل مك: الخ٨ىىلىحُا الهىضؾُت:زاهُا

 .وجخٗامل م٘ اؾخثىاءاتها بُغ١ ٣ٖالهُت وهٓامُت ٦ما في اإلاهاو٘ الخانت بىماطج الُائغاث والؿًٟ

ضص مدضوص او ٢لُل مً زالثا: الخكىىلىحُا الخسفُت: جخٗامل م٘ مك٨الث نٗبت وؿبُا ٖو

 الاؾخثىاءاث مثل ج٨ىىلىحُا اإلاؿخسضمت في قغ٧اث نىاٖت الؼحاج، الخُاَت .... الخ. 

جخٗامل م٘ الاؾخثىاءاث ال٨بحرة بؿبب حٛحراث في ؤصاء مهماتها : الخكىىلىحُا غير السوجُيُت: زابعا

مما جىاحهها مً نٗىباث في ال٣ضعة ٖلى جدلُل اإلاكا٧ل ٦ما هى الخا٫ في ؤبدار الًٟاء والُا٢ت 

 الىىوٍت.

 (:1967الفسع الثالث: جصيُف جىمبظُىن )طىت 

الخإ٦ض الخ٨ىىلىجي و٢ض خضص ج٨ىىلىحُا اإلاىٓماث بثالزت ؤهىإ  ًغج٨ؼ هظا الخهي٠ُ ٖلى مىيٕى ٖضم 

٤ َبُٗت اإلاهماث اإلاىجؼة مً ٢بل الىخضاث الخىُٓمُت وهي:  3ٞو

وجخمثل بىحىص اٖخماص مخباص٫ جخابعي بحن اإلاهام والٗملُاث أوال: الخكىىلىحُا طىٍلت مترابطت:

ت، ان ًىجؼ اليكاٍ )ؤ(٢بل اليكاٍ )ب( وجخه٠ بالدؿلؿل زابذ للخُىاث اإلاخ٨غعة ٞمثال زالزت ؤوكُ

                                                 
 .31ٚؿان صاوص ٢اؾم الالمي، مغح٘ ؾاب٤ ، م  1
ض عاٚب الىجاع، 2 ت، جكىىلىحُا الاجصال و العالكاث و اإلافاوطاث الفعالتٍٞغ ، م 2009، صون َبٗت،الضاع الجامُٗت لليكغ و الخىػَ٘، ؤلاؾ٨ىضٍع

58. 
الي ٖلي  مىس ى، 3 م  الخللُديجكىىلىحُا اٞٚغ ، م 2007، الُبٗت ألاولى، بًترا٥ لليكغ و الخىػَ٘، مهغ، و الالكترووي إلاعلىماث ودوزها في الدظٍى

17. 
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واليكاٍ )ج( ًىٟظ ًٖ الاهتهاء مً اليكاٍ )ب(، ؤي خؿب اإلاغاخل جض٤ٞ الٗمل وهظه ؾمت ؤؾاؾُت 

 لهظا الىٕى مً الخ٨ىىلىحُا ٦ما هى الخا٫ في اإلاىٓماث التي حؿخسضم هٓام ؤلاهخاج الىاؾ٘. 

خًمً هظا الىٕى َغ١ و زاهُا: الخكىىلىحُا الىططُت: خٗامل ٍو ؤؾالُب همُُت جغبِ بحن الؼبائً ٍو

٠ مثاال مىاؾبا إلاماعؾت  بها بٌٛ الىٓغ ًٖ الؼمً او اإلا٩ان الظي جىحض ُٞه اإلاىٓمت، وحٗض اإلاهاٍع

هظا الىٕى مً الخ٨ىىلىحُا بط جغبِ ٖلمُاث الا٢تراى وؤلاًضإ ل٩اٞت الؼبائً و٦ظل٪ لكغ٧اث الخامحن 

 او الخضماث الهاجُٟت.

ت مً اإلاىا٠٢ اإلاسخلٟت بط حٗخمض لىحُا الكثُفت:زالثا: الخكىى  وهي اؾخجابت مىخضة إلاجمٖى

الاؾخجابت الصخُدت ٖلى َبُٗت اإلاك٩لت ومضي جىىٖها والتي ال ًم٨ً الخيبا بها او جى٢ٗها بض٢ت، وحٗض 

 1اإلاؿدكُٟاث والجامٗاث مثاال لهظا الىٕى مً الخ٨ىىلىحُا.

 (:1969ت الفسع السابع: جصيُف هُكظىن وشمالئه )طى

ا واهدكاعا في مجا٫ جدلُل ازغ الخ٨ىىلىحُا في  حٗض صعاؾت ه٨ُؿىن وػمالئه مً ؤ٦ثر الضعاؾاث قُٖى

الجىاهب الخىُٓمُت في اإلااؾؿت، بط ع٦ؼوا ٖلى ج٨ىىلىحُا الٗملُاث او الخض٤ٞ الٗمل و بظل٪ اٖخمض 

 2هظا الخهي٠ُ ٖلى زالزت ؤهىإ مً الخ٨ىىلىحُا و هي:

٣هض بها ججهحز وحؿلؿل ألاوكُت في الخض٤ٞ الٗمل إلهخاج وجىػَ٘  :العملُاثأوال: جكىىلىحُا  ٍو

ؿخسضم هظا الىٕى مً الخ٨ىىلىحُا في اإلااؾؿاث الهىاُٖت.  اإلاسغحاث َو

وحكمل زهائو اإلاىاص اإلاؿخسضمت في ؤلاهخاج لخض٤ٞ الٗمل مً خُث زاهُا: جكىىلىحُا اإلاىاد:

 اهخٓام واؾخ٣غاع اإلاىاص الخام.

تزالثا: ج اث مسخلٟت مً الخ٣ُٗض للمٗاٝع اإلاؿخٗملت في ؤلاهخاج.: ٨ىىلىحُا اإلاٗٞغ  حكمل مؿخٍى

III- :أهىاع الخكىىلىحُا 

 3ًخم جهي٠ُ الخ٨ىىلىحُا ٖلى ؤؾاؽ ٖضة ؤوحه مجها ما ًلي: 

 أوال: على أطاض دزحت الخدكم

 :وهي الخ٨ىىلىحُا الكائٗت والتي جمخل٨ها اإلااؾؿاث الهىاُٖتالخكىىلىحُا ألاطاطُت ،

 وجخمحز بان صعحت الخد٨م ٞحها ٦بحرة حضا.

                                                 
 .33ٚؿان ٢اؾم صاوص الالمي، مغح٘ ؾاب٤، م 1
 .19، م 2009 ، مظ٦غة جسغج، حامٗت حُجل،جكىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال وجازيرها على جدظين ألاداء الاكخصاديٖبىع هجىي وازغون، 2
 .7بكحر ٧اوحت ،مغح٘ ؾاب٤ ، م3
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 :وهي ٨ٖـ الىٕى الؿاب٤، خُث جمل٨ها ماؾؿت واخضة او ٖضص مدضوص جكىىلىحُا الخماًص

.ً  مً اإلااؾؿاث الهىاُٖت والخ٨ىىلىحُا التي جمحزها ًٖ ب٣ُت مىاٞؿحها اإلاباقٍغ

 زاهُا: على أطاض مىطىعها

 :واإلاخًمىت في ألانل ؤي اإلاىخج الجهائي واإلا٩ىهت له.وهي الخ٨ىىلىحُا اإلادخىة جكىىلىحُا اإلاىخج 

 :ملُاث التر٦ُب. جكىىلىحُا أطلىب ؤلاهخاج  وهي جل٪ اإلاؿخسضمت يمً ٖملُاث الهى٘، ٖو

 :وهي اإلاؿخسضمت في مٗالجت مكا٧ل الخىُٓم، وحؿُحر جض٣ٞاث اإلاىاعص، جكىىلىحُا الدظُير

ت )هٓم صٖم ً...(. ومً امثلتها البرامج الخُب٣ُاث الدؿُحًر  ال٣غاعاث، هٓم صٖم اإلاضًٍغ

 :وهي حؿخسضم في اليكاَاث الخهمُم في اإلااؾؿت، ٧الخهمُم جكىىلىحُا الخصمُم

 بمؿاٖضة الخاؾىب.

 :وهي التي حؿخسضم في مٗالجت البُاهاث واإلاُُٗاث وه٣لها، جكىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال

 ملُت الدؿُحر. ٦ما جتزاًض ؤهمُتها باؾخمغاع هٓغا للضوع الظي جلٗبه في ٖ

 زالثا: على أطاض اطىاز خُاتها

خُث ان الخ٨ىىلىحُا جمغ بٗضة مغاخل )الاهُال١، الىمى، الىطج والؼوا٫( وو٣ٞا لظل٪ جى٣ؿم بلى 

:1 

 الخ٨ىىلىحُا ولُضة؛ 

 الخ٨ىىلىحُا في مغخلت الىمى؛ 

 .الخ٨ىىلىحُا في مغخلت الىطج 

 زابعا: على أطاض مدل اطخخدامها

 وج٩ىن صعحت الخد٨م ٞحها طاث مؿخىي ٖا٫ مً  خخدمت داخل اإلاؤطظت:الخكىىلىحُا اإلاظ

 ال٨ٟاءة والخبرة وبًٟلها ج٩ىن اإلااؾؿت مؿخ٣لت ًٖ اإلادُِ الخاعجي.

 :غ الخ٨ىىلىحُا صازل اإلااؾؿت ألؾباب او  الخكىىلىحُا اإلاظخخدمت خازج اإلاؤطظت ضم جٞى ٖو

 او م٣ضمي جغازُو اؾخٛاللها.ؤزغي ًجٗلها جغجبِ بالخبُٗت للمدُِ الخاعجي، مً مىعصي 

 خامظا: على أطاض كثافت زاض اإلاال 

                                                 
، الٗغا١، 85، الٗضص جكىىلىحُا اإلاعلىماث و جازيرها في جدظين مظخىي ألاداء الخدمت الفىدكُت، مجلت ؤلادازة و الاكخصادٌؿغي مدمض خؿحن،  1

 .324، م2010
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 :وهي جل٪ التي جاصي بلى  جسٌُٟ وؿبت عاؽ اإلاا٫ الىخضة مً  الخكىىلىحُا اإلاكثفت للعمل

ًٟل جُب٣ُها في  اصة في ٖضص الىخضاث الٗمل الالػمت إلهخاج جل٪ الىخضة، ٍو ؤلاهخاج ُٞما ًخُلب ٍػ

 ت وال٣ٟحرة في اإلاىاعص اإلاالُت.الضو٫ طاث ال٨ثاٞت الؿ٩اهُ

 :هي ج٨ىىلىحُا ًخٛحر ٞحها مٗامل عاؽ اإلاا٫ والٗمل بيؿبت واخضة، لظل٪  الخكىىلىحُا اإلاداًدة

 ٞإجها جب٣ى ٖلى اإلاٗامل في اٚلب ألاخُان بيؿبت واخضة.

 طادطا: على أطاض دزحت الخعلُد

 :٣ُض التي مً الهٗب ٖلى وهي الخ٨ىىلىحُا قضًضة الخٗالخكىىلىحُا ذاث الدزحت العالُت

ىُت في الضو٫ الىامُت جد٤ُ٣ اؾخٛاللها الا بُلب اإلاٗىهت مً ناخب البراءة  .1اإلااؾؿاث الَى

 :م٨ً للٟىُحن واإلاسخهحن اإلادلُحن في الخكىىلىحُا العادًت وهي ا٢ل ح٣ُٗضا مً ؾاب٣تها، ٍو

اع، والهٗىباث التي جهاصٝ الضو٫ الىامُت اؾدُٗابها، الا اجها جخمحز ؤًًا بطخامت ج٩ال٠ُ الاؾدثم

ت الٟىُت  . 2الضو٫ الىامُت في الخهى٫ ٖلى بغاءتها م٘ اإلاٗٞغ

 اإلاطلــب الثــاوي: اإلاعلىماث

I- :مفاهُم خىل اإلاعلىماث 

ا ٧لمت مٗلىماث مكخ٣ت مً ٧لمت "ٖلم" وجضوع مٗاوي مكخ٣اث هظه اإلااصة في ال٣ٗل  لٍٛى

ت اما اإلاٟهىم الانُالحي لها ٞهي ؾلٗت في الٗاصة ووْائٟه، ؤي ال٣ضعة ٖلى بصعا٥ َبُٗت ألامىع وإلا ٗٞغ

بهخاحها او حٗبئتها بإق٩ا٫ مخ٤ٟ ٖلحها، وبالخالي ًم٨ً الاؾخٟاصة مجها جدذ ْغوٝ مُٗىت في الخٗلُم 

ني ال اجساط ٢غاعاث في مجالث ٖمل مُٗىت. حر مدٟؼ مُٟض ٚو الم والدؿلُت او لخٞى ٠ 3والٖا حٗضصث الخٗاٍع

٠:اإلاخٗل٣ت بمٟهىم اإلا  ٗلىماث، مً ؤبغػ هظه الخٗاٍع

 4.بإجها: "خ٣ائ٤ وبُاهاث مىٓمت جه٠ مى٢ٟا مُٗىا ؤو مك٩لت مُٗىت"

ت ٌٛحر هٓغجىا لألقُاء ٣ًلل زبرجىا". ها بٌٗ اإلاسخهحن في الدؿُحر هي:" ٧ل ما ًدمل لىا مٗٞغ ٗٞغ  5َو

                                                 
 ،صون َبٗت،الخكىىلىحُا هظم وجكىىلىحُا اإلاعلىماث في الاعمال في العصس مدمض نالر الخىاوي وازغون، 1

ت،مهغ،  .298، م2004الضاع الجامُٗت ؤلاؾ٨ىضٍع
 298مدمض نالر الخىاوي وازغون، هٟـ اإلاغح٘، م 2
ت ) مدخل الىظام(ابغهُم ؾلُان، 3  .43، 2005، الضاع الجامُٗت، مهغ ، هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍز
 .102، م 2010ن، ، الُبٗت ألاولى، صاع الهٟاء، ٖما،اكخصاد اإلاعلىماثمهُٟى عبخي4
ـ، 5 ، مظ٦غة ماحؿخحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًتو ٖلىم دوز إكامت هظام وطني للمعلىماث الاكخصادًت فى دعم مخخري اللسازًخي صَع

ت، جسهه  .30، م 2005ىمالدؿحر، حامٗت مدمض بىيُاٝ، باإلاؿُلت، ٗلالدؿُحر و الٗلىم الخجاٍع
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٣ت مدضصة بضاء بخل٣ي ال" ؤجها: ى٦ما حٗٝغ ؤًًا ٖل بُاهاث مً مهضعها بُاهاث جمذ مٗالجتها بٍُغ

بها وجُب٣ُها ختى ًخم بعؾالها بلى  الجهاث اإلاٗىُت "  .1اإلاسخلٟت زم جدلُلها وجبٍى

ت  ت مً حهت ؤزغي، ٞاإلاٗٞغ ٞمهُلر اإلاٗلىماث مغجبِ بمهُلر البُاهاث مً حهت، وبمهُلر اإلاٗٞغ

ً، هي الخهُلت مهمت وجهائُت الؾخسضام واؾدثماع اإلاٗلىماث مً ٢بل نىإ ال٣غاع واإلاؿ خسضمحن آلازٍغ

سضم مجخمٗاتهم مل مؿخمغ ًسضمهم ٍو ت ٖو  .2الظًً ًدىلىن اإلاٗلىماث بلى  اإلاٗٞغ

ت والبُاهاث والخإزحراث ٖلحها هي مىضخت بالك٩ل اإلاىالي: ال٢ت اإلاٗلىماث باإلاٗٞغ  ٖو

 ( : جطىز العالكت بين البُاهاث و اإلاعلىماث و اإلاعسفت.1الشكل زكم )

 

 

 

 

، هظم اإلاعلىماث و جكىىلىحُا اإلاعلىماث ٢ىضًلجي، ٖالء الضًً حىابي اإلاهضع: ٖامغ ببغاهُم

ت،  .31، م 2008الُبٗت الثالثت، صاع اإلاؿحرة، ٖمان،  ؤلاداٍز

لها مً البُاهاث  ٠ الؿاب٣ت ٞان اإلاٗلىماث هي البُاهاث جمذ مٗالجتها وجدٍى اؾدىاص بلى  الخٗاٍع

ت(، حؿ زالُت اٖض غي اجساط ال٣غاعاث وهظا ٌٗني ان اهىا٥ اإلاٗاوي بلى  مٟاهُم طاث مٗنى )مٗٞغ

ٞغ١ بحن مهُلر البُاهاث ومهُلر اإلاٗلىماث واؾخٗمالهما ٦متراصٞحن مً ألازُاء الكائٗت خُث 

ان البُاهاث هي ٖباعة ًٖ خ٣ائ٤ وؤ٩ٞاع حٗبر ًٖ مى٠٢ او جه٠ هضٝ او ْاهغة صون حٗضًل او 

او الٗال٢ت بُجهما بحن اإلاىاص ألاولُت واإلاىخج الجهائي  جٟؿحر ًخم الخٗبحر ٖجها ب٩لماث او اع٢ام او اق٩ا٫

ل البُاهاث بلى  مٗلىماث ٌؿخٟاص مجها في اجساط ال٣غاعاث.  بمٗنى هٓام مٗلىماث ٌٗمل ٖلى جدٍى

II- :خصائص ومصادز اإلاعلىماث 

 الفسع ألاول: خصائص اإلاعلىماث

ت لضي مؿخسضمحها في  اصة اإلاٗٞغ ألاؾلىب والى٢ذ البض ان ختى ًم٨ً للمٗلىمت ان جاصي بلى  ٍػ

غ ٞحها بٌٗ الخهائو هىحؼها بازخهاع ُٞما ًلي:  جخٞى

ا اإلاىاؾبت : وهي اإلاٗلىماثاإلاىاطب أوال: الخىكُذ ًُ  بلحها؛ الخاحت و٢ذ وجخىاٞغ في ػمى

                                                 
٠ ؤخمض الٗاص ي 1 ب واليكغ، ٍت،هظم اإلاعلىماث ؤلاداز قٍغ ت الٗغبُت للخضٍع  . 28، م 2004ال٣اهغة،  ،إلاجمٖى
تٖامغ ببغاهُم ٢ىضًلجي، ٖالء الضًً الجىابي، 2 ، الُبٗت الثالثت، صاع اإلاؿحرة، ٖمان، هظام اإلاعلىماث وجكىىلىحُا اإلاعلىماث ؤلاداٍز

  31، م2008
 

 البيانات المعلومات  المعرفة

قرارات /منتجات 
...خدمات  

 

وسائل وتكنولوجيا 
واالتصالمعلومات  
 

 معاجلةبواسطة احلاسوب
 

 المنظمة  مصادر من داخل وخارج
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 الٛمىى؛ وزالُت مً واضخت اإلاٗلىماث ج٩ىن  ؤن ًجب:زاهُا: الىطىح

خماص ، 1والدسجُل الخجمُ٘ ؤزُاء مً زالُت اإلاٗلىماث ج٩ىن  : وحٗني ؤنزالثا: الدكت ختى ًم٨ً الٖا

غ وا٢٘ ألاخىا٫؛  ٖلحها في ج٣ضًغ اخخماالث اإلاؿخ٣بل ومؿاٖضة ؤلاصاعة في جهٍى

 : وحٗني ؤن ج٩ىن اإلاٗلىماث مالئمت ؤو مغهت ومىاؾبت لُلب اإلاؿخُٟض؛زابعا: الصالخُت

الغؾمُت الىاججت مً هٓام : وحٗني بم٩اهُت ال٣ُاؽ ال٨مي للمٗلىماث خامظا: اللُاض الكمي

 اإلاٗلىماث؛

باث ؤ٦ثر مً مؿخُٟض؛طادطا: اإلاسوهت  : حٗني ؤن ج٩ىن اإلاٗلىماث مالئمت وجخ٠ُ٨ م٘ ٚع

: وحٗني ٖضم حٛحر مدخىي اإلاٗلىماث مما ًازغ ٖلى اإلاؿخُٟض ؤو حٛحر اإلاٗلىماث ختى طابعا: عدم الخديز

 جخىا٤ٞ م٘ ؤهضاٝ وعٚباث اإلاؿخُٟضًً؛

ت ؤي ج٩ىن الخصىل عليها زامىا: إمكاهُت : وحٗني بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث بؿهىلت وؾٖغ

 اإلاٗلىماث ؾهلت اإلاىا٫؛ 

: وحٗني ؤن ج٩ىن اإلاٗلىماث قاملت لجمُ٘ مخُلباث وعٚباث اإلاؿخُٟض وؤن ج٩ىن جاطعا: الشمىل 

 ؛2بهىعة ٧املت صون جًُٟل ػائض وصون بًجاػ ب٣ٟض مٗىاها

ي زانُت مى٣ُُت وؿبُا وجخٗل٤ بضعحت الاجٟا١ اإلا٨دؿبت بحن مسخل٠ وه عاشسا: كابلت للمساحعت:

 .3اإلاؿخُٟضًً إلاغاحٗت ٞدو هٟـ اإلاٗلىماث

 

 

 

 الفسع الثاوي: مصادز اإلاعلىماث

ً بمسخل٠  أوال: اإلاصادز الداخلُت: حن وعئؾاء ألا٢ؿام واإلاضًٍغ وهي جخ٩ىن مً اشخام مثل اإلاكٞغ

خم ججمُ٘ ا إلاٗلىماث اما ٖلى ؤؾاؽ عؾمي َب٣ا لألخضار التي و٢ٗذ مؿخىٍاتهم صازل اإلاىٓمت ٍو

 بالٟٗل وؤًًا في ًخم الخجمُ٘ ٖلى ؤؾاؽ ٚحر عؾمي مً زال٫ الاجهاالث واإلاىا٢كاث ٚحر الغؾمُت.

                                                 
 ال٣اهىهُت، حامٗت و الا٢خهاصًت للٗلىم صمك٤ حامٗت ، مجلتالخكىمُت إلاؤطظاثا في اللسازاث اجخاذ في اإلاعلىماث هظام دوز الهؼاًمت،  نالر ؤخمض1

 .395، م 2009ألاو٫،  الٗضص 25 ألاعصن، اإلاجلض ألاهلُت حغف
 .78، م1998م٨خبت ٖحن قمـ، ال٣اهغة،  أطاطُاث جظم اإلاعلىماث،ًخي مهُٟى خلمي ،2
 .11، م  مغح٘ ؾاب٤مهُٟى عبخي،  3
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وجخًمً هظه اإلاهاصع بٌٗ الخ٣ؿُماث مثل الٗمالء واإلاىعصًً واإلاىاٞؿحن  زاهُا: اإلاصادز الخازحُت:

ً ٢اٖضة واليكغاث اإلاهىُت وهظه اإلاها صع جمض اإلاىٓمت باإلاٗلىماث البُئُت والخىاٞؿُت التي حُٗي اإلاضًٍغ

 هامت مً اإلاٗلىماث حؿاٖضهم ٖلى اجساط ما ًغوهه مً ٢غاعاث.

 أهىاع اإلاعلىماث الفسع الثالث:

حر عؾمُت، ٞاإلاٗلىماث الغؾمُت  أوال: دزحت السطمُت: ٤ لضعحت الغؾمُت ٞهىا٥ مٗلىماث عؾمُت ٚو ٞو

ىماث التي جسغحها وج٣ضمها هٓم اإلاٗلىماث صازل اإلاىٓمت اما اإلاٗلىماث ٚحر عؾمُت ٞهي هي ٧ل اإلاٗل

 التي مً زاعج هٓم اإلاٗلىماث الخانت باإلاىٓمت.

ً للمٗلىماث ٞإما ان ج٩ىن صازلُت او زاعحُت ٞاإلاٗلىماث ًٖ  زاهُا: مصدز اإلاعلىماث: هىا٥ مهضٍع

م٨ً ٖلمُاث اإلايكإة جمض اإلاٗلىماث صازلُت، اما اإلا ٗلىماث ًٖ البِئت ٞهي مٗلىماث زاعحُت ٍو

٤ هظا اإلاُٗاع بلى  مٗلىماث ؤولُت.  1جهيُٟها ٞو

ٞاإلاٗلىماث ٢ض ج٩ىن زابخت ال جخٛحر ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ هجض في مهلخت ألاخىا٫  زالثا: دزحت الخغُير:

ش مُالص اإلاىاَىح ت، ٞان ؤؾماء وجىاٍع ن مٗلىماث زابخت، و٢ض اإلاضهُت والتي ج٣ىم باؾخسغاج بُا٢اث الهٍى

ُُٟت. ً ؤلا٢امت او الخالت الاحخماُٖت او الْى  2ج٩ىن مخٛحر مثل ٖىاٍو

III- :وظائف هظام اإلاعلىماث 

ائ٠ بازخالٝ اهىاٖه،  ٖلى ٚغاع باقي ألاهٓمت ألازغي اإلاىحىصة في اإلاىٓمت، لىٓام اإلاٗلىماث ْو

ائ٠ هٓام اإلاٗلىما خم جدضًض ْو ؤعبٗت مهام  04ث في حؿمذ له بخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاىٓمت، ٍو

 ؤؾاؾُت:

 :٣ًىم هٓام اإلاٗلىماث بجم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث مً مهاصع زاعحُت ٖىانغ  الجمع والدجص

اإلادُِ التي جىلض اإلاٗلىماث )٧الكغ٧اء واإلاىاٞؿحن، ومً مهاصع صازلُت عنض اإلاٗلىماث اإلاخى٣لت بحن 

ما٫ ؾمإ، ج دلُل وحسجُل، وجدخاج ٦ظل٪ بلى  ٖىانغ الضازلُت للمىٓمت( وج٣ىم باإلا٣ابل باأٖل

 اإلاالخٓت؛  

 ً : الاخخٟاّ باإلاٗلىماث والبُاهاث باؾخٗما٫ وؾائل ج٣ىُت)ملٟاث( وجىُٓمُت َغ١ الخخٍص

٤ اإلالٟاث و٢ىاٖض البُاهاث. خم طل٪ ًٖ ٍَغ  ألاعق٠ُ )الخماًت يض ال٣غنىت والخضمحر(، ٍو

 ل اإلاٗلىماث الخامت بلى  مٗلىماث حاهؼة؛اإلاعالجت  : جدٍى

                                                 
 .140ؾب٤ ط٦غه، مدمض الهحرافي ، مغح٘ 1
ت اإلاعلىماث  هظم ملىزُت، ٞىػي ؤخمض2 ت مغ٦ؼ ؤلاداٍز  88، م 200 لل٨خاب،مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع
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 بعؾا٫ مٗلىماث واًهالها بلى  الاججاه اإلاغاص، ؤي ويٗها في مخىاو٫ بث واطال اإلاعلىماث :

الاٞغاص الظًً ًدخاحىن الحها، في الى٢ذ اإلاىاؾب وفي ق٩ل ًم٨ً اؾخٛاللها مباقغة والتي حؿمذ لهم 

ام بًمان ؤصاء وكاَهم ًًمً هٓام اإلاٗلىماث الاهخ٣ا٫ اإلاٗلىماث باالججاه هٓام الدكُٛل وهٓ

ال٣ُاصة باؾخسضام وؾائل قٟهُت الاؾخٗما٫ الضازلي( او الىزائ٤ او الىؾائل الال٨ُتروهُت 

واإلاٛىاَِؿُت )الاؾخٗما٫ الضازلي والخاعجي(. وبالخالي ؤلاعؾا٫ ًًمً الخيؿ٤ُ وجد٤ُ٣ الاعجباٍ بحن 

 ؤن:مسخل٠ ٖىانغ اإلاىٓمت، ٦ما ًًمً الاعجباٍ م٘ اإلادُِ الخاعجي، وججضع ؤلاقاعة بلى  

الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ص٣ُ٢ت وصخُدت ًخُلب وحىص ع٢ابت ٖلى ٖملُاث الاصزا٫، اإلاٗالجت  -10

ٗخمض  ٤ اإلاٗاًحر اإلاٟتريت ٖىض جهمُمه، َو ٣ضم اإلاٗلىماث ٞو واإلاسغحاث للخإ٦ض مً ان الىٓام ًيخج ٍو

ت مً ؤلاحغاءاث وال٣ىاٖض الغ٢ابُت التي جًمً صخت اإلاضزالث، ٖملُاث اإلاٗا لجت طل٪ ٖلى مجمٖى

 واإلاسغحاث؛

م هخائج ٖمل الىٓام، وجصخُذ ألاهضاٝ بطا ٧اهذ  -10 وحىص حٛظًت ٨ٖؿُت التي تهضٝ بلى  ج٣ٍى

حر  غ١ اإلاٗالجت، ختى ًخم٨ً مً جٞى ٞحها ُٖىب، وهى ما ًخُلب بحغاء حٗضًالث ٖلى اإلاضزالث الىٓام َو

 مٗلىماث جلبي اخخُاحاث اإلاؿخسضمحن.

 اإلاعلىماث اإلاطلــب الثــالث: مفهىم جكىىلىحُا 

ٟاث التي ؤُُٖذ لخ٨ىىلىحُا اإلا            ٗلىماث زم هخُغ١ في هظا اإلاُلب بلى  مجمىٖت مً الخٍٗغ

ت اهدكاعها وازترا٢ها هظ٦ غ زهائهها التي محزتها ًٖ باقي الخ٨ىىلىحُاث والتي ٧اهذ ؾببا في ؾٖغ

ىائض ج٨ىىلىحُا اإلاث الخُاة زم هسخم اال إلاسخل٠ مج  ىماث.ٗلاإلاُلب بإهمُت ٞو

 الفسع ألاول: حعٍسف جكىىلىحُا اإلاعلىماث:

ٗلىماث بإجها: الىؾائل والُغ١ اإلابخ٨غة والخضًثت واإلاخ٣ضمت في مٗالجت حٗٝغ ج٨ىىلىحُا اإلا      

جها ٗلىماث و ٞت مً خىاؾِب وقب٨ت مٗلىماث واؾٗت الىُا١ للخهى٫ ٖلى اإلاغ اإلاٗلىماث واإلاٗ جسٍؼ

غها وجدضًثها وبٖاصة اؾخسضامه  اوجٍُى

ت وبإصاء ٖالي لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاىٓمت  . 1في اإلااؾؿت مً ؤحل الىنى٫ بلى  ألاهضاٝ بؿٖغ

ها ج٨ىىلىحُا اإلا     ً للخ٠ُ٨ والخٗامل م٘ حٗٞغ ٗلىماث ٖلى ؤجها: ؤخض ألاصواث الهامت اإلاخاخت للمضًٍغ

 .2الٛحر

ها حٗٝغ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث باجها: بإهه حمُ٘ ؤهٕى ألاحهغ والبرمجُا ث والكب٩اث و٢ىاٖض ٌٗٞغ
                                                 

 .108، م 2010الُبٗت ألاولى، صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ،دازة اإلاعسفت والخكىىلىحُاث الخدًثتإٖهام هىع الضًً، 1
ت )اإلاؾىهُا مدمض الب٨غي، 2 ت، فاهُم ألاطاطُت(هظم الخعلُماث ؤلاداٍز  .157، م 2004، بضون َبٗت، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع
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باٖتها وه٣لها جالبُاهاث اإلاؿخسضمت في اؾخ٣با٫ البُاهاث ومٗالجتها و  جها وحٗضًلها واؾترحاٖها َو سٍؼ

 بل٨تروهُا، ٖلى ق٩ل ههىم وق٩ا٫ 

غاٝ طاث الٗال٢ت  .1وؤنىاث ونىع بحن اإلاؿخسضمحن وألَا

ت مً الخٗ ماث بإجها: اؾخسضام ٗلى إلام٨ً ؤن وٗٝغ ج٨ىىلىحُا ا٠ً اٍعوبٗض اؾخٗغيىا إلاجمٖى

ت لخاؤحهؼة ا ؾىب والىؾائل اإلاخُىعة ألازغي في مٗالجت البُاهاث التي ًخم الخهى٫ ٖلحها وجد٤ُ٣ ؾٖغ

لها بلى  مٗلىماث مىزى١ بها.جفي مٗالجتها و  جها واؾترصاصها وجدٍى  سٍؼ

 الفسع الثاوي: خصائص جكىىلىحُا اإلاعلىماث:

 جخمثل ؤهم زهائو ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في:

ـ الى٢ذ، ٟم٨ً ؤن ٩ًىن مغؾل ومؿخ٣بل في هًؤي ؤن اإلاؿخٗمل لهظه الخ٨ىىلىحُا أوال: الخفاعلُت: 

 ٖملُت الاجها٫ بةم٩اجهم جباص٫ ألاصواع واإلاهام، وهى ما ٌؿمذ بسل٤ هٕى مً الخٟاٖل. ٞاإلاٗىُحن

٦حن في ٖملُت وٗني بظل٪ اؾخ٣با٫ الغؾالت في ؤي و٢ذ ًىاؾب اإلاؿخسضم، ٞاإلاكاع زاهُا: التزامىُت: 

 الاجها٫ ٚحر 

 ـ الى٢ذ.ٟاؾخسضام الىٓام في هبمُالبحن 

ت:  ٗلىماث والاجهاالث، ٞاألهترهِذ جخمخ٘ هظه الخانُت حؿمذ باؾخ٣اللُه ج٨ىىلىحُا اإلازالثا: لالمسكٍص

ت ٖملها في ٧ل ألاخىا٫، ٞال غ وباؾخم  .2باؾغهالٗالم م٨ً ألي حهت ؤن حُٗل الاهترهِذ ٖلى مؿخىي ًاٍع

 روهُا مخجاوعة.تٞالخ٨ىىلىحُا ججٗل ٧ل ألاما٦ً بل٨ا: جللُص الىكذ: زابع

، ؤعزو.بخامظا: الخطىز:   مٗنى ؤؾٕغ

ت الخجهحزاث اإلاؿدىضة ٖلى ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث مً طادطا: جكىًٍ شبكاث الاجصال:  جخىخض مجمٖى

ض مً جض٤ٞ اإلاؤ لهىاُٖحن و٦ظا ٗلىماث بحن اإلاؿخٗملحن واحل حك٨ُل قب٩اث الاجها٫ وهظا ما ًٍؼ

ؿمذ بدباص٫ اإلا  .3ي غ ٗلىماث م٘ ب٣ُت اليكاَاث ألازمىخجي آلاالث، َو

كاء بغمجُاث وم٩ىهاث بةوبن الظ٧اء الانُىاعي هى ٖلم حضًض حهخم ؤؾاؾا طابعا: الركاء الاصطىاعي: 

 زغي هى ٖلم مً ٖلىم الخاؾب آلالي الظيؤو بهىعة ؤماصًت ج٩ىن ٢اصع ٖلى مدا٧اة الؿلى٥ البكغي، 

 ٌؿعى 

                                                 
اى ٖبض هللا الخىالضة، مدمض ٞاجذ الخىُُي،  1 ، مجلت أزس اطخخدام جكىىلىحُا اإلاعلىماث على الابداع ؤلادازي في اإلاؤطظاث العامت ألازدهُتٍع

ت، اإلاجلض   .321، م 2008، ألاعصن، 2، الٗضص 35الٗلىم ؤلاصاٍع
، ماعؽ 03، مجلت الا٢خاص اإلاىاحمىذ، الٗضص أزس الخكىىلىحُا الخدًثت لألعالم و الاجصال في اإلاؤطظت الاكخصادًتبىماًلت ؾٗاص، ٞاعؽ بىبا٧ىع، 2

 .203، م 2004،
س ي حمُلت ، 3  .06، م1994،، عؾالت ماحِؿتر، مٗهض الٗلىم الا٢خهاصًت، حامٗت الجؼائغجكىىلىحُا اإلاعلىماث و ازسها على الشغلبضَع
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ت، وهم ما ًمحز ج٨ىىلىحُا هٟؤؾاؾا بلى  جهمُم هٓم خاؾباث ط٦ُت لها  ـ زهائو الظ٧اء البكٍغ

غ اإلاٗ ً اإلاؿخسضمحن مً غ اإلاٗلىماث هى جٍُى ت ٞغم ج٩ٍى عملُت حل الكمىلُت والخدُم في ؤٞت وج٣ٍى

 الاهخاج.

 أهمُت جكىىلىحُا اإلاعلىماث وفىائدها الفسع الثالث:

 حُا اإلاعلىماثأوال: أهمُت جكىىلى 

  ًٌٗخبر الخاؾب آلالي بمثابت ال٣لب باليؿبت لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٞالخاؾباث آلالُت جم٨

٣ت مِؿغة ت وص٢ت وبٍُغ  . 1اإلاداؾبحن مً بهجاػ الىاحباث بؿٖغ

 ٣ت التي ًخم بارها اإلازححؿهم في جدؿحن ألاصاء اإلااؾس ي مً زال٫ جإ قغ ٖلى ال٨ُُٟت والٍُغ

ما٫  في اإلااؾؿت. بمىحبهااج٣ان ألٖا

  ج٨مً ؤهمُتها ُٞما ج٣ضمه للكغ٧اث والا٢خهاص بك٩ل ٖام مً ٞىائض خُث حؿهم باليؿبت

اصة ال٨ٟاءة، واإلاؿاٖضة في اإلاىاٞؿت الٗاإلاُت وجسٌُٟ خاله ٖضم الخإ٦ض وجىُٟظ  للماؾؿاث في ٍػ

ُما ًخٗل٤ اؾؿت وؤهضاٞها، وجد٤ُ٣ مؼاًا جىاٞؿُت، وػٍاصة اؾخجابت الؼبىن ؤما ٞاإلا اؾتراجُجُت

اصة  حر ٞغم ٖمل حضًضة، وجسٌُٟ الخطخم ٍػ باال٢خهاص ٞخٗمل ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖلى جٞى

 .2ؤلاهخاحُت واإلاؿاٖضة ٖلى الىمى الا٢خهاصي والخُىع وؤلاػهاع

  ماُٖت خؾُت والا٢خهاصًت والاحؿُاملمىؾا في اإلاجاالث ال اجدضر ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث جُىع

اصة وعي حؾُت ُاالىاخُت الؿالث٣اُٞت ألي صولت، ٞمً  غة مٗلىماث وبٍؼ ؿاهم ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في ٞو

اإلاىاَىحن وبخٛحر ؤهماٍ الؿلى٦ُت الجماُٖت في اإلاجخم٘، ٦ما حؿاٖض الؿُاس ي ٖلى ج٠ُ٨ م٘ ما ٌؿخجض 

غث اإلاٗلىماث الض٣ُ٢ت ًٖ  مً ْغوٝ ٞاعاي الٗام ًم٨ً الخٗامل مٗه بضعحت ٦بحرة مً الىعي بطا جٞى

 ضار التي ًمغ بها اإلاجخم٘.الاخ

  مً الىاخُت ا٢خهاصًت جلٗب وعا هاما في هٓم ؤلاهخاج زانت في اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت لِـ

الن ًٖ الؿل٘ ٞدؿب، بل لخُٛحر ؾلى٦ُاث اإلاؿتهل٪ واخخُاحاجه، ٦ما جٟخذ آٞا٢ا واؾٗت  إلاجغص ؤلٖا

 لخبرة في الضو٫ ألازغي.اغ والاؾخٟاصة مً ٧ىاصع الٗمل و ضًللخه

  ماُٖت والث٣اُٞت ٞهي ؾاٖض ٖلى وي٘ هٓم حٗلُمُت حضًضة، في يىء خمً الىاخُت الاحو

                                                 
، بضون َبٗت، اإلا٨خب الجامعي الخضًث، هظم اإلاعلىماث اإلاداطبُت في ظل جكىىلىحُا اإلاعلىماث٦ما٫ الضًً مهُٟى الضهغاوي،  1

ت،  .410، م 2007ؤلاؾ٨ىضٍع
م الؿاؾبت ،2 اػوعي الٗلمُت لليكغ و الخىػَ٘ اإلاٗلىماث ، الُبٗت ألاولى، صاع الب جدظين فاعلُت ألاداء اإلاؤطس ي مً خالل جكىىلىحُاونٟي ٖبض ال٨ٍغ

 . 62، م  2011، ٖمان ، 
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ُٞت اإلاخاخت للجمُ٘ وحصج٘ ٖلى غ اخخُاحاث الخُاة اإلاٗانغة وحؿُحر ؾبل الىنى٫ بلى  الثروة اإلاٗ

 .1الاؾخٟاصة مً ال٣ضعاث والُا٢اث ال٩امىت

 زاهُا: فىائد جكىىلىحُا اإلاعلىماث:

ائٟها ألاؾاؾُت ولٗل ؤهم ااإلاٗلىماث وهٓمها ٖلى ٢ضعة ؤصاء  جازغ ج٨ىىلىحُا     إلااؾؿاث لْى

 :2ألاصواث بالك٩ل ألامثل هإلااؾؿاث بطا ما اؾخسضمذ هظهام٨ً ؤن ججىبها هظًالٟىائض واإلاؼاًا التي 

 .ما٫ اإلاُلىبت  الؿغة والض٢ت في بهجاػ ألٖا

 جإزظ خحز ٦بحر في اإلااؾؿت.٣لُل مً اؾخسضام اإلالٟاث الىع٢ُت التي خج٣لُل الخ٩ال٠ُ وال 

  ٣ت الصخُدت ما٫ اإلاُلىبت بالٍُغ جدؿحن ال٨ٟاءة وػٍاصة الٟٗالُت وطل٪ مً زال٫ ال٣ُام باأٖل

ت اإلاسخلٟت. اصة ال٣ضع ٖلى الخيؿ٤ُ بحن الضوائغ وألا٢ؿام ؤلاصاٍع  م٘ ٍػ

 .ت اإلاسخلٟت في اإلااؾؿت  جدضًض ٢ىىاث الاجها٫ بحن اإلاؿخىٍاث ؤلاصاٍع

 ٤ ججهتهُئت الٓغوٝ ا ك٩ل بز اإلاٗلىماث حإلاىاؾبت الجساط ال٣غاعاث الٟٗالت، وطل٪ ًٖ ٍَغ

 مسخهغ وفي الى٢ذ اإلاىاؾب.

  اإلاؿاٖضة ٖلى الخيبا بمؿخ٣بل اإلااؾؿت والاخخماالث اإلاخى٢ٗت بُٛت اجساط الاخخُاَاث الالػمت في

 خالت وحىص زلل في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ

  ٞ ٗها.ما ًخٗل٤ بإؾالُُمىا٦بت الخُىعاث الٗاإلاُت  ب زضمت الؼبائً وجىَى

 .ت التي حٗخبر اؾاؽ ٖمل اإلااؾؿاث سُت والًغوٍع  خٟٔ البُاهاث واإلاٗلىماث الخاٍع

 الفسع السابع: وظائف ومجاالث اطخخدام جكىىلىحُا معلىماث:

حر اإلاٗلىماث اإلاُلىبت للمؿخُٟض بالض٢ت وفي   مما ال ق٪ ُٞه ان ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث حؿاٖض ٖلى جٞى

ائ٠ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث الغئِؿت هيالى٢ذ اإلا  :3ىاؾب ومً اهم ْو

I- :وظائف جكىىلىحُا اإلاعلىماث 

ً البُاهاث للخٗامل مٗها الخ٣ا.  أوال: الخصىل على بُاهاث:  وج٩ىن مً زال٫ جسٍؼ

ل اق٩ا٫ البُاهاث واإلاٗلىماث وجدلُلها، هدُجت اعجباَها م٘ زاهُا: اإلاعالجت : وهي جدٍى

                                                 
 .88، م2011، الُبٗت ألاولى، صاع ؤؾامت لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان،  الالُكتروهُت جكىىلىحُا الخىكمتؾىؾً ػهحر اإلاهخضي، 1
، مجلت مُت دزاطت مُداهُت في حامعت وزكلتازس اطخخدام جكىىلىحُا اإلاعلىماث على ألاداء الىظُفي للعاملين في ألاحهصة الخكى الٗغبي ُُٖت،  2

 .2012، الجؼائغ،10الباخث، الٗضص 
تبخؿان ٖالوي خؿحن،  3 ت وأزسها في بىاء الكفاًاث الجىهٍس ، ؤَغوخت ص٦خىعاه في جدلُل عالكت جلافت اإلاعلىماث بفاعلُت إدازة اإلاىازد البشٍس

 .39، م 2006ؤلاصاعة الٗامت والا٢خهاص بجامٗت بٛضاص،
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 الخاؾىب 

 جت ٖلى ٖضة ٖملُاث ومجها:وحكمل اإلاٗال

 :لها بلى  مٗلىماث طاث ٞائضة. معالجت البُاهاث  )عمىػ، ألاع٢ام زام، عؾائل.... الخ( وجدٍى

 ا معالجت اإلاعلىماث ل ؤي مً اإلاٗلىماث بلى  اق٩ا٫ مسخلٟت ؤ٦ثر جًُٟال وجىٖى : وهي جدٍى

 وص٢ت، بطا ج٩ىن مٗلىماث جهائُت واضخت وهاصٞت.

 ت، واإلاغؾالث : وحٗني معالجت الىصىص غ واليكغاث ؤلازباٍع نُاٚت وزائ٤ ههُت مثل الخ٣اٍع

غيها بهىعة  وحٗمل هٓم مٗالجت الىهىم باإلاؿاٖضة في اصزا٫ البُاهاث والىهىم والاق٩ا٫ ٖو

 حظابت.

 ُا معالجت ألاصىاث ٗني مٗالجت اإلاٗلىماث الًىئُت، بطا قهضث هظه اإلاٗالجاث جُىعا هٖى : َو

اص بالخدضر مباقغة بلى  هٓام الخاؾىب لخىحُه ولخىُٟظ بحغاءاث ٣ٞض وحضث هٓما حؿمذ لألٞغ 

 مدضصة.

  ل اإلاٗلىماث اإلاغئُت والغؾىم والهىع بلى  اق٩ا٫ ًم٨ً بصاعتها يمً معالجت الصىز : جدٍى

 الخاؾىب او بحن اٞغاص والخىاؾِب ألازغي.

ىاؾِب او ألاحهؼة : مً زال٫ زؼن البُاهاث واإلاٗلىماث جداٞٔ الخزالثا: خلم وجىلُد اإلاعلىماث

ألازغي لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث الؾخسضامها في و٢ذ الخ٤، بن البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاسؼوهت جىي٘ في 

وؾِ للخؼن مثل ألا٢غام اإلامٛىُت او ألا٢غام اإلاضمجت( التي ال ٌؿخُُ٘ الخاؾىب ٢غاءتها ٖىض 

ل البُاهاث واإلاٗلىماث بلى  نُ ٣ىم الخاؾىب بخدٍى ٛت جإزظ خحزا ؤنٛغ مً اإلاهضع الخاحت الحها ٍو

ها ول٨ً بهُٛت قٟغة جإزظ خحزا  ألانلي ٞمثال اإلاٗلىماث الهىجُت ال جسؼن بك٩ل انىث ٧التي وٗٞغ

ؿخُُ٘ الخاؾىب الخٗامل مٗها  . 1ا٢ل َو

ٗنيزابعا: الاطترحاع وي٘ واؾخيؿار البُاهاث مً احل مٗالجت مؿخ٣بلُت او لى٣لها بلى  مؿخسضم  : َو

ً ألاوؾاٍ التي زؼهذ اإلاٗلىماث ٖلحها  ازغ ولهظا ًدب ٖلى اإلاؿخسضم الخاؾىب ؤي ًدخٟٔ بٗىاٍو

 وحٗلحها حاهؼة لالؾترحإ واإلاٗالجت.

: اعؾا٫ اإلاٗلىماث مً مى٢٘ بلى  ازغ ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ ٣ًىم حهاػ الهاج٠ او الخاؾىب خامظا: الىلل

خم طل٪ مً زال٫ اٖخماص ؤوؾاٍ  اإلاغبٍى م٘ الكب٨ت بى٣ل اإلاداصزاث واإلاٗلىماث مً مى٢٘ بلى  ازغ ٍو

 مسخلٟت 

                                                 
1JERALD Greenberg ,ROBERT A .Baron  Behavior in organizations,prentice-hall international inc, sixth Edition, new 

jersey,1997,p484. 

https://www.google.dz/search?q=Behavior+in+organisations,prentice-hall+international+inc,sixth+Edition&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj5qfnDs7TbAhWIyRQKHUvyB7cQkeECCCIoAA
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 ٦إ٢ماع الهىاُٖت والالُاٝ الًىئُت.... الخ.

II- مجاالث اطخخدام جكىىلىحُا اإلاعلىماث 

ىبت   لخ٨ىىلىحُا َبُٗت ا٢خدامُه، بمٗنى اجها ج٣خم اإلاجخمٗاث ؾىاء ٧اهذ مُلىبت او ٚحر مُلىبت، مٚغ

ىبت، وطل٪ إلاا ج٣ضمه مً ؾل٘ حضًضة  او بما جىلض مً خاحت بلى  ؾل٘ الجضًضة او الخضماث او ٚحر مٚغ

أوال: اطخخدام 1ولخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث اؾخسضاماث ٖضًضة في حمُ٘ اإلاجاالث واإلاُاصًً مً بُجها:

ان الخض٤ٞ اإلاتزاًض للمٗلىماث والخاحت اإلااؾت إلاٗالجتها  الخكىىلىحُا اإلاعلىماث في مجال الدظُير:

مباصلت هظه اإلاٗلىماث والخاحت اإلااؾت إلاٗالجتها صازل اإلاىٓمت مً  صازل اإلاىٓمت مً هاخُت وحجم

هاخُت، وحجم مباصلت هظه اإلاٗلىماث م٘ ب٣ُت اإلاهالر مً هاخُت ؤزغي، صٞٗذ باإلاىٓمت لخُىٍغ 

ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث بها، ٩ٞاهذ مً الىؾائل الىاحٗت اإلاىحهت لخل مكا٧ل الدؿُحر .الخانت بالبلضان 

٣ٗض اإلادُِ وجُىع ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث، اخخل الخاؾىب م٩اهت هامت في ؤلاصاعة اإلاخُىعة، ٞم٘ ح

وجىؾٗذ مجاالث اؾخٗماله زانت لدؿُحر الٗملُاث الغوجُيُت مثل حؿُحر ألاحىع، اإلاداؾبت، حؿُحر 

 .2اإلاسؼوهاث .... الخ

اًض لخ٨ىىلىحُا في ْل الخُىع اإلاتز  زاهُا: اطخخدام الخكىىلىحُا اإلاعلىماث في اإلاجال الصىاعي:

اإلاٗلىماث واػصًاص قضة اإلاىاٞؿت امام الخُٛحراث ال٨بحرة في اإلادُِ، صٞ٘ باإلاىٓمت بلى  اؾخٗما٫ 

واؾخسضام ج٣ىُاث حضًضة لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ختى جداٞٔ ٖلى ب٣ائها واؾخمغاعها طل٪ مً ازال٫ 

 .3َغ١ ؤلاهخاج والبرامج ؤلاهخاحُت، وآلاالث ؤلاهخاحُت .... الخ

III- زاز اطخخدام الخكىىلىحُا اإلاعلىماثأ 

م مما جؼزغ به وج٣ضمه الخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث مً ٞىائض وبًجابُاث وهظا ما ؾىٝ  في الخ٣ُ٣ت وبالٚغ

 .4ًٓهغ لىا حلُا مً زال٫ ما ؾيخُغ١ له مً ط٦غ ازاع ؤلاًجابُت والؿلبُت الؾخسضامها

 الفسع ألاول: الازاز ؤلاًجابُت:

مً َٝغ الكب٩اث الاهترهذ في الخٗلُم، الُب، الخجاعة، الاجهاالث.... بلخ،  : الخضماث اإلا٣ضمتأوال

ذ ًٖ ٧اهله ٢ُىص ؤلا٣ًإ الؼمً. ت وهٖؼ  ل٣ضث ػاصث مً قٗىع الٟغص بالخٍغ

غ ج٣ضم ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث مىاعص ٚىُت ومهمت ٦ما جىٞغ اإلاٗلىماث في قتى مجاالث الخُاة زاهُا : جٞى

                                                 
 .58، م2001الُبٗت ألاولى، اإلا٨خبت الا٧اصًمُت لليكغ، ال٣اهغة، جكىىلىحُا الاجصال و شبكاث اإلاعلىماث،مدمض مدمض الهاصي، 1
 .11، م  مغح٘ ؾاب٤ ط٦غة بضعس ي حمُلت، 2
 .11بضعس ي حمُلت، مغح٘ ؾاب٤ ط٦غة، م 3
مبر 468، مجلت الٗغب، الٗضص ت زىزة اإلاعلىماثهلمبسُذ مدمض، 4  145،م 1998، هٞى
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خضًاث الى٣اف والخىاع الال٨ُترووي التي حؿاهم في الاعج٣اء والخٟاٖل ٦ؿٟغ والؿُاخت ًٞال ًٖ مى

 والخىانل بحن البكغ. 

: جلٗب الصخاٞت الال٨ُتروهُت في ٖهغ اإلاٗلىماجُت صوعا مهما في وكغ اإلاٗلىماث والخىىٍغ والخىانل زالثا

 بحن الكٗىب.

ت إلاسخل٠ الكغ٧اث واإلاا زابعا ت، ُٞىعث الخجاعة : لها صوع ٦بحر ٖلى ألاوكُت الخجاٍع ؾؿاث الخجاٍع

٤ الاهترهذ. غث واجاخت الخضماث والؿل٘ ٖلى اإلاؿتهل٪ ًٖ ٍَغ  الال٨ُتروهُت، ٦ما ٞو

 الفسع الثاوي: آلازاز الظلبُت:

لت امام أوال ٟا٫ ووكإتهم، بل ختى ٖلى ال٨باع ؤًًا ٞالجلىؽ لؿاٖاث ٍَى : جإزحر الكب٨ت ٖلى ألَا

ألزغ ًإزظها بُٗضا ًٖ الٗالم الىا٢عي الظي وِٗل ُٞه وال٩ىمت  الكب٨ت والاهخ٣ا٫ والخهٟذ مً مى٢٘

اث ٖهبُت وهٟؿُت  ال٨بحرة والهائلت مً اإلاٗلىماث التي هخدهل ٖلحها جإزغ في هٟؿُدىا مما جٟغػ يَٛى

 بالٛت؛ 

خذ مجاال زاهُا : ا٢خدام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث خُاجىا وؤنبذ هظا وا٢٘ الاٞتراض ي ٌؿُُغ ٖلى ا٩ٞاعها ٞو

سُت ٖضًضة؛٦ب  حر لخالٖب في الخ٣ائ٤ جاٍع

ً اجها تهضص اإلاجخمٗاث وختى الامً ًٞال ٖلى اجها حك٩ل ؾالح حضًض  زالثا :ًغي ال٨ثحر مىا ومً م٨ٍٟغ

 ٌٗض مً الخغوب اإلاٗلىماجُت خُث ْهغ هٕى حضًض مً الجغائم وهى حغائم اإلاٗلىماجُت؛

انت ألصخابها ولخىُٓماث وال٨ك٠ : ازترا٢اث ٖضًضة وزُحرة مً ؤهمها صزى٫ ملٟاث ززابعا

ت اؾغاع ص٣ُ٢ت وجٟانُل مهمت وهظه الازترا٢اث ٢ض جُا٫ في بٌٗ الاًان ختى عئؾاء  ومٗٞغ

 والصخهُاث الباعػة في الٗالم؛

: شجٗذ ٖلى ْهىع واهدكاع ما ٌٗٝغ باليكاَاث الؿلبُت والهضامت مثل ججاعة اإلامىىٖاث خامظا

مت.... الخ.واإلاسضعاث وججاعة ما ٌٗٝغ بالجيـ و  ٟا٫ بلى  ٖالم الجيـ والجٍغ  اؾخضعاج ألَا

 :جٟص ي ْاهغة الؿغ٢اث الجاهؼة مما ٌؿهل ٖملُت اليسخ والخ٣لُض. طادطا
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ت اإلاىازد وأداء ألاداء جلُُم اإلابدث الثـــاوي: أطع  البشٍس

ت بن ٧ل الجهىص اإلابظولت مً َٝغ اإلاىٓماث مً ؤحل الىمى و الخُىع جب٣ى مدضوصة و ٚحر مجضً

 بن لم ج٨ً لضحها بصاعة ٞٗالت تهخم باوكٛاالث ٖمالها و ؤهضاٞهم و ٦ظل٪ مىا٦بت الخ٨ىىلىحُا الخضًثت.

ل٣ض ازخلٟذ وحهاث الىٓغ اإلاضعاء في الخُاة الٗلمُت في جدضًض مٟاهُم مىخضة و مخ٤ٟ ٖلحها إلصاعة  

ت.  اإلاىاعص البكٍغ

ت ما هي بال مجغص  ُٟت ٢لُلت ألاهمُت في اإلاىٓماث و ج٣خهغ ٖلى ًغي بًٗهم ؤن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ْو

ال٣ُام بإٖما٫ عوجُيُت جىُٟظًت ٦دٟٔ مٗلىماث ًٖ الٗاملحن في ملٟاث و سجالث و ٚحرها مً 

ت لم جدٓى باالهخمام ال٨بحر لضي هاالء خُث ًغوا ؤن  الٗملُاث الهُىت، ًبضو ؤن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ماث.جإزحرها يئُل ٖلى هجاح و ٦ٟاءة اإلاىٓ

ت  ائ٠ ؤلاصاٍع ت مً ؤهم الْى ٦ما ؤن للبٌٗ آلازغ عؤي مسخل٠ ٧لُا، بط ٌٗخبرون ؤن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ائ٠ ألازغي، ٧الخيؿ٤ُ و ؤلاهخاج و اإلاالُت، و بن للٗىهغ  في اإلايكأث، و هي ال ج٣ل ؤهمُت ًٖ الْى

 البكغي جإزحر ٖلى ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت للمىٓماث.

ف   بعع اإلاصطلخاث ألاطاطُتاإلاطلب ألاول: حعٍس

ت مً ؤهم اإلاىاعص التي جمخل٨ها اإلاىٓمت، ٞهي الٗىهغ ألاؾاس ي لىجاخها".  "حٗض اإلاىاعص البكٍغ

ت اإلاٗاٝع و ال٨ٟاءاث و اإلاهاعاث لضي ال٣ىي الٗاملت في اإلااؾؿت.  خُث ؤجها حكخمل ٖلى مجمٖى

ت:و مً هظا اإلاىُل٤ ؾىٗٝغ مسخل٠ هظه اإلاهُلخاث ألاؾاؾُت الخانت ب  اإلاىاعص البكٍغ

ت ت ٖلى ؤجها حجم ال٣ىة الٗاملت، ؤي (Ressources Humaines)  أوال:اإلاىازد البشٍس :حٗٝغ اإلاىاعص البكٍغ

ت ألاٞغاص و الجماٖاث التي ج٩ىن اإلااؾؿت في و٢ذ مٗحن و ًسخل٠ هاالء ألاٞغاص مً خُث  مجمٖى

جهم و زبرتهم، ؾلى٦هم، اججاهاتهم و َمىخهم.٦ما ًسخلٟىن ف ت وي ج٩ٍى اتهم ؤلاصاٍع ائٟهم و مؿخٍى ي ْو

ُُٟت.  مؿاعاتهم الْى

ت مً ؤهم اإلاىاعص ؤلاؾتراجُجُت في اإلااؾؿت خُث حٗمل ٖلى جدؿحن ؤصائها وجد٤ُ٣  و حٗخبر اإلاىاعص البكٍغ

ؤهضاٞها، و هظا باؾخٗما٫ مسخل٠ اإلاٗاٝع و اإلاهاعاث لخهمُم و جىُٟظ بؾتراجُجُاتها وجد٤ُ٣ ٢ُمت 

ي ًهبذ الٟغص مىعصا البض ؤن ًمخل٪ الخبرة و اإلاهاعة و ال٣ضعة والاؾخٗضاصاث الالػمت مًاٞت لها. بطن ل٩

 ألصاء مهام مخسههت و مخمحزة.

غ اإلاٗاٝع لضي ألاٞغاص لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلااؾؿت بل ًجب ؤن (Savoir faire) زاهُا:اإلاهازاث : ال ٨ًٟي جٞى

ؤلاج٣ان و الجىصة و الٟٗالُت، ٞاإلاهاعة هي  ٩ًىن لضحهم اإلاهاعاث الالػمت إلاباقغة ؤٖمالهم بمؿخىي مً
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٣ت مُٗىت لل٣ُام  م٣ضعة طهىُت ؤو ٣ٖلُت م٨دؿبت ؤو َبُُٗت في الٟغص، خُث جم٨ىه ٖلى الخهٝغ بٍُغ

ت هجض:  بالٗمل اإلاُلىب مىه، ومً ؤمثلت اإلاهاعاث الدؿُحًر

الُب اإلاخسههت في مجا٫ و هي ال٣ضعة ٖلى اؾخٗما٫ الخ٣ىُاث و ؤلاحغاءاث و ألاؾ :1اإلاهازة الخلىُت-1

مٗحن، و هظه اإلاهاعة هي ألا٦ثر ؤهمُت باليؿبت للمؿحر ال٣اٖضي الظي ٌكتٍر ُٞه ؤن ٩ًىن ٢اصع ٖلى آصاء 

الٗمل ب٨ٟاًت ٖالُت، بطن بضون طل٪ ؾُهٗب ٖلُه جىحُه مغئوؾُه و خل اإلاك٨الث التي حٗتريهم 

 في مٗغى ٢ُامهم بإٖمالهم. 

ضعة ٖلى الخٗامل م٘ ألاهىإ اإلاسخلٟت مً البكغ و ٞهم مك٨التهم و بصعا٥ وهي ال٣اإلاهازة ؤلاوظاهُت:-2

صواٞٗهم و اؾخسضام الىمِ ال٣ُاصي اإلاىاؾب في ٧ل خالت، و جمثل اإلاهاعة ؤلاوؿاهُت الٗىهغ الخاؾم في 

ت، خُث ال ًخهىع هجاح ال٣ائض صون ٢بى٫ الٗاملحن له و ب٢بالهم ٖلى الخٗامل  ٞٗالُت ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 ٗه و الا٢خىإ ب٣ُاصجه.م

ت:-3 جخمثل في ال٣ضعة ٖلى الخسُُِ و الخيؿ٤ُ و جد٤ُ٣ الخ٩امل بحن مسخل٠ اإلاهالر و  اإلاهازة الخىظيًر

ألاوكُت صازل الخىُٓم، و ٦ظا ال٣ضعة ٖلى اإلاىاػهت بحن مخُلباث مسخل٠ ألا٢ؿام و الضوائغ و الىخضاث 

 ت.و بحن هظه اإلاخُلباث و مخُلباث البِئت الخاعحُ

ت مً اإلاٗلىماث اإلاىٓمت و اإلاغجبت، و (Connaissances)زالثا:اإلاعازف : ًم٨ً اٖخباع اإلاٗاٝع ٖلى ؤجها مجمٖى

ت مً ألاقُاء. و حٗخبر اإلاٗاٝع مً ال٣ضعاث ألاؾاؾُت  التي حؿاٖض ٖلى الٟهم و ؤلاخاَت بص يء ؤو مجمٖى

، و ٌٗض ججضًضها مً و٢ذ آلزغ التي جىاو٫ وعي الصخو باإلاىيٕى في الى٢ذ الخايغ و في اإلاؿخ٣بل

اث الٗمل في الى٢ذ الخالي، و اإلاٗاٝع ًم٨ً ؤن جى٣ؿم بلى هىٖحن:  يغوعة مً يغوٍع

ت:-1 ت الخ٣ىُت و الٗلمُت التي جُب٤ ٖلى ق٩ل بحغاءاث ؤو ٢غاعاث ؤو ؤوامغ  اإلاعسفت الىظٍس و هي اإلاٗٞغ

 مضوهت و حؿخُُ٘ ؤن جيخ٣ل بؿهىلت.عؾمُت جهضع لدؿُحر اإلااؾؿت، ؤي ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؤ٦ثر ٢اهىهُت و 

٤ اإلاماعؾت و هي مغجبُت اإلاعسفت الخطبُلُت: -2 و هي اإلا٨دؿبت و اإلاخدهل ٖلحها بالخبرة و ًٖ ٍَغ

ً اإلاباقغ في م٩ان الٗمل. ٤ الخ٩ٍى  بالصخو الظي خهل ٖلحها، و ال جيخ٣ل بال ًٖ ٍَغ

خماصها ٖلى مهضع جل٪ اإلاٗلىماث، و حٗخمض اإلاٗٝغ ٖلى الصخو الظي ٌؿخ٣بل اإلاٗلىماث ؤ٦ثر مً اٖ

ت بلى الصخو.  2ٞاإلاٗلىماجُت بمٟغصها ال ج٨ٟي لىنى٫ اإلاٗٞغ

                                                 
ت -1  89م 2008صاع اليكغ ٖمان الُبٗت ؾىت  .خمضاوي وؾُلت، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

   

اث الجامُٗت، الجؼء ألاو٫، الجؼائغ،  - ائ٠، ج٣ىُاث(، صًىان اإلاُبٖى ٤ُ الُُب، مضزل للدؿُحر )ؤؾاؾُاث، ْو 14، م 1995مدمض ٞع 2  
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غ اإلاٗاٝع (Compétences)زابعا: الكفاءاث : ججم٘ ال٨ٟاءة بحن مسخل٠ الٗىانغ الؿاب٣ت خُث ؤن جٞى

ت و الخُب٣ُُت و اإلاهاعاث و الخبراث اإلاترا٦مت لألشخام اإلادهلحن ٖلحها، ال٨ٟاء اث الالػمت الىٍٓغ

اتهم بًجابُا ٖبر  ائٟهم ٦ما جىحه جهٞغ لُت اإلاسخلٟت في بَاع ْو لل٣ُام بالٗملُاث ؤلاهخاحُت و الخدٍى

يُت اإلاسخلٟت.  البرامج الخ٩ٍى

لُت خُث ًىمى ط٧اء الصخو  و حٗخبر الخبرة صًىام٨ُت جخُىع باؾخمغاع مً زال٫ ج٨غاع الٗملُاث الخدٍى

 م ؤ٩ٞاعه م٘ الى٢ذ. و بغاٖخه و جخُىع مىا٢ٟه و جترا٦

خي ت و جطىزها الخاٍز  اإلاطلب الثاوي: مفهىم إدازة اإلاىازد البشٍس

ت ف اإلاىازد البشٍس  أوال: حعٍس

٠ و التي هىعصها ٖلى الك٩ل آلاحي: ت ٖضة حٗاٍع  ل٣ض ؤُُٖذ إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ف ألاول  حالخعٍس ر ال٣ىي الٗاملت :" جىُىي بصاعة الٗىهغ البكغي ٖلى جل٪ اليكاَاث اإلاهممت لخٞى

خؿب الخسههاث اإلاُلىبت في اإلايكأث، و ٦ظل٪ اإلاداٞٓت ٖلى جل٪ ال٨ٟاءاث و جىمُتها و جدٟحزها بما 

 1ًم٨ً اإلاىٓمت مً بلٙى ؤهضاٞها ب٨ٟاءة ٖالُت."

ف الثاوي ت بكاون الاؾخسضام ألامثل و الٟٗا٫ الخعٍس : " في مٗىاه الىاؾ٘ جسخو بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اث الخىُٓمُت للمىٓمت ختى جد٤٣ هظه ألازحرة ؤهضاٞها، ٦ما ؤجها وكاٍ للمىاعص الب ت بجمُ٘ اإلاؿخٍى كٍغ

حر اخخُاحاث اإلاىٓمت مً  ما٫، ؤما في مٗىاها ال٤ًُ ٞهي تهخم بخٞى بصاعي ًمثل ؤخض ٞغوٕ بصاعة ألٖا

بتها ٖلى الٗمل بما ٌؿاٖض ٖلى ج٩ ً ٢ىة ٖمل ال٣ىي الٗاملت و اإلاداٞٓت ٖلحها و جىمُت ٢ضعاتها و ٚع ٍى

عايُت و مىخجت."
2  

ف الثالث ُٟت التي تهخم ب٨ُُٟت بٖضاص ال٣ضعاث الالػمت للمىٓمت و ٦ُُٟت جىػَٗها الخعٍس : "هي جل٪ الْى

ًها، بما  ٖلى مسخل٠ اإلاىانب صازل هظه ألازحرة و مً زم ؤلاقغاٝ و الخىحُه لهظه ال٣ضعاث و حٍٗى

ائ٠."حؿخد٣ه حغاء ٢ُامها بما ؤهُِ بلحها مً واحبا  3ث و ْو

٦ما حٗٝغ ٦ظل٪ "بإجها طل٪ الجاهب مً ؤلاصاعة التي حهخم بالىاؽ ٧األٞغاص ؤو الجماٖاث، و ٖال٢اتهم 

صازل اإلاىٓمت، و ٦ظل٪ الُغ١ التي ٌؿخُُ٘ بها ألاٞغاص اإلاؿاهمت في ٦ٟاءة الخىُٓم، و هي حكمل 

ب و  ائ٠ الخالُت: جدلُل الخىُٓم، جسُُِ ال٣ىي الٗاملت، الخضٍع ت، الٗال٢اث  الْى الخىمُت ؤلاصاٍع

                                                 

ت، صاع ػهغان لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن،  - .03، م 2001خىا ههغ هللا، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 1  
ت و ٞغم الاهضماج ف -1 ت و حؿُحر اإلاٗاٝع في زضمت ال٨ٟاءاث، اإلالخ٣ى الضولي ألاو٫ خى٫ الخىمُت البكٍغ ي نالر مٟخاح، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت، ٧لُت الخ٣ى١ و ال .12، م 2004ماعؽ10-9ٗلىم الا٢خهاصًت، حامٗت وع٢لت، ا٢خهاص اإلاٗٞغ   
مدمض ؾُٗض ؤو٦ُل، الٗال٢ت بحن الخ٨ىىلىحُا و الخُىع الا٢خهاصي البلضان الىامُت و الٗغبُت، مجلت ٖلىم الا٢خهاص و الدؿُحر و  -2

.12، م 2003، 08الخجاعة، الٗضص   
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ٌ الٗاملحن، ج٣ضًم الخضماث الاحخماُٖت و الصخُت، زم ؤزحرا اإلاٗلىماث و  الهىاُٖت، م٩اٞإة و حٍٗى

 السجالث الخانت بالٗاملحن".

ت اإلاهام الخالُت التي ًجب ٖلى بصاعة اإلاىاعص  ٠ الؿاب٣ت ًم٨ً اؾخيخاج مجمٖى و بالىٓغ بلى الخٗاٍع

ت ال٣ُام بها  :البكٍغ

 يمان حٗبئت اإلاىٓمت بال٨ٟاءاث اإلاًمىهت إلا٣ابلت مخُلباث اإلايكأث.-1

 وي٘ الخيبااث باخخُاحاث اإلاىٓمت مً ال٣ىي الٗاملت.-2

 وي٘ الخُِ لل٣ىي الٗاملت و ؤلاقغاٝ ٖلى جىُٟظها.-3

٠ُ، اإلا٩اٞأث، ألاحىع، اإلاىاٞ٘، الصخت، ؾالمت -4 ا٢تراح ؾُاؾاث و لىائذ و ؤهٓمت مخٗل٣ت بالخْى

ب و ج٣ُُم الٗاملحن.  الٗاملحن، بغامج الخضٍع

٠ُ و ٖمل مغى للٗاملحن.-5 حر ْغوٝ و قغوٍ ٖاصلت للخْى  جٞى

٠ُ و الخىاٞـ.-6  جُب٤ُ ؤؾـ ٖاصلت ٢ائمت ٖلى هٓام اإلاىاعص في الخْى

ب ال٣ىي الٗاملت و جىمُتها ل٩ي حؿخجُب للخُىعاث الخانلت في هٓم الٗمل.-7  نُاهت و جضٍع

باث ألاٞغاص و اججاهاتهم و جلبُتها.  جد٤ُ٣ الخ٩امل-8  بحن مهالر الٟغص و اإلاىٓمت بالخٗٝغ ٖلى ٚع

ت خي إلدازة اإلاىازد البشٍس  زاهُا: الخطىز الخاٍز

ت لِؿذ ولُضة الؿاٖت بهما هي هدُجت لٗضص مً الخُىعاث اإلاخضازلت، ٣ٞض مغث  بن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

خي و خ٣ب ػمىُت اؾخجابذ ٞحها للخٛحراث البُئُت الخاعحُت و الخٛحراث في بِئت  ٖبر مساى جاٍع

ت ٞحها."٩ٞاهذ البضاًاث م٘ وكاٍ اؾخمض ؤ٩ٞاعه و مباصئه مً خ٣ى٫  اإلااؾؿاث و جغ٦ُبت اإلاىاعص البكٍغ

بت ٧الٗال٢اث الهىاُٖت، ا٢خهاص الٗمل، ٖلم الىٟـ الهىاعي، ٖلم الاحخمإ الهىاعي،ٖلم  ٢ٍغ

ي،الٗلم الؿُاس ي و ؤلاصاعة الٗامت، جٟاٖلذ هظه الخ٣ى٫ ُٞما بُجها ألاهتربىلىحُا، ٖلم الؿلى٥ الخىُٓم

ت  ت و ؤزحرا بصاعة اإلاىاعص البكٍغ لخ٩ىن بصاعة الٗاملحن زم بصاعة ألاٞغاص، ٞةصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ؤلاؾتراجُجُت." 

ت مباصئها و زهائه  ها:و ُٞما ًلي ؤهم اإلاغاخل الؼمىُت التي اؾخمضث مجها بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت خُث ٧اهذ مٗٓم كبل الثىزة الصىاعُت-1 سُت بُغ١ ؤلاهخاج الُضٍو : و جخمحز هظه الخ٣بت الخاٍع

الؿل٘ جهى٘ في مهاو٘ نٛحرة و في بِذ ناخب الٗمل، "ٟٞي هٓام الٗبىصًت ؤٖخبر الٗامل ممخل٩اث 

ه قإهه ٧ل الؿل٘ ٞال خ٣ى١ ٢اهىهُت و ال بوؿاهُت. و ٧اهذ  الؿلُت اإلاُل٣ت ناخب الٗمل ًبُٗه و ٌكتًر

ت و ُٞه بغػث ٞئت جمل٪ الخبرة و اإلاهاعة، بضؤث  بُض اإلاال٪، زم جلي هظا الىٓام هٓام الهىاٖت الُضٍو
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حٗمل م٣ابل ألاحغ الظي ٌٗض ؤحغ ال٨ٟاٝ بلى ؤن حاء هٓام الُىائ٠ و به ق٩لذ ٧ل َائٟت لها ٢اهىجها 

اث بهخاحهم، و ًمثل ه ت".قغوٍ الضزى٫ للمهىت و ؤحىعهم و مؿخٍى  ظا الىٓام اخخ٩اعا للخٞغ

: ْهغث هظه الثىعة في الٗالم الٛغبي في ال٣غن الثامً ٖكغ، و ْهغث في مسخلت الثىزة الصىاعُت -2

ً و ل٣ض ناخب ْهىع الثىعة الهىاُٖت ٖضة ْىاهغ  الٗالم الٗغبي في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ و الٗكٍغ

 ؤهمها:

 م٘ ْهىع مبضؤ الخسهو و ج٣ؿُم الٗمل. (الخىؾ٘ في اؾخسضام آلاالث و بخاللها مدل الٗملأ

ب آلاالث الجضًضة و ججم٘ ٖضص ٦بحر مً الٗما٫ ٞحها.ب  (بوكاء اإلاهاو٘ ال٨بري التي حؿخٖى

و ٢ض ؾببذ هظه الٓىاهغ بلى الاؾخٛىاء ؤخُاها ًٖ الٗما٫ و الاخخُاج بلى ٖمالت مخسههت، ٦ما ؤصي 

لت، باإل  حن طل٪ ؤًًا بلى ؾىء ْغوٝ الٗمل ؾاٖاث ٖمل ٍَى ياٞت بلى ْهىع ٞئت مالخٓحن و مكٞغ

ؤؾاءوا ؤخُاها بلى الٗاملحن. ٞالٗامل ؤنبذ ضخُت هظا الخُىع خُث ؤٖخبر مجغص ؾلٗت جبإ و حكتري 

بٗض اٖخماص ؤلاصاعة ٖلى آلالت ؤ٦ثر مً اٖخماصها ٖلى الٗما٫. باإلياٞت إلاا ؾب٤ ٣ٞض ؤصي هٓام اإلاهى٘ 

ع٢ابت و عوجُيُت الٗمل و ؾإم الٗاملحن و ل٣ض ؤْهغث هظه الٟترة  ال٨بحر بلى ؾىء الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت"و 

 .1الاخخُاج بلى يغوعة جدؿحن ْغوٝ الٗاملحن"

3-ً ت و مً مسخلت اللسن العشٍس : ل٣ض قهضث هظه اإلاغخلت ٖضة ؤخضار ؤزغث ٖلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ؤبغػها:

ت ب٣ُاصة : ل٣ض ؾاهمذ هظه الخغ٦ت في ْهظهىز خسكت ؤلادازة العلمُت(أ ىع ؤهمُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

٪ جاًلىع  ضٍع با ختى  1890."و٢ض خضزذ هظه الخغ٦ت مً ٖام  Frederick Taylorؤبي ؤلاصاعة ٍٞغ ج٣ٍغ

 ". و٢ض جىنل جاًلىع بلى ؤن لإلصاعة ؤعبٗت ؤؾـ هي:2بضاًت الخغب الٗاإلاُت ألاولى

 الخُىع الخ٣ُ٣ي لإلصاعة.-

 الازخُاع الٗلمي للٗاملحن.-

 الاهخمام بدىمُت و جُىٍغ الٗاملحن و حٗلُمهم بياٞت بلى الخٗاون الخ٣ُ٣ي بحن ؤلاصاعة و الٗاملحن.-

ت  م مً ؤن خغ٦ت ؤلاصاعة الٗلمُت ويٗذ اإلاالمذ ألاولى إلصاعة ألاٞغاص، بال ؤجها و بتر٦حزها ٖلى مُٗاٍع بالٚغ

اصة خاالث الخظمغ و اهسٟاى الغيا ًٖ الٗمل و ط ل٪ بؿبب التر٦حز ٖلى الُاب٘ الٗمل ٢اصث بلى ٍػ

 الٟغصي في الخٗامل م٘ الٟغص الٗامل.

                                                 

ت، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م .نالح الضًً مدمض ٖبض الباقي، الجىاهب الخُب٣ُُت و الٗ  . 33لمُت في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ بخهٝغ 1  

ت، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م - .22نالح الضًً ٖبض الباقي، ؤلاججاهاث الخضًثت في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 2  
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ً همذ اإلاىٓماث الٗاإلاُت في الضو٫ الهىاُٖت، خُث ب(همى اإلاىظماث العمالُت : في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

اصة  اؾخسضمذ ه٣اباث الٗمل ؤؾالُب ال٣ىة مً بيغاب ًٖ الٗمل و اإلا٣اَٗت و ٚحرها مً ؤحل ٍػ

دت للٗمل.ألاحىع و بًجاص ال  ٓغوٝ اإلاٍغ

: زال٫ الخغب الٗاإلاُت ألاولى ْهغث الخاحت بلى اؾخسضام َغ١ ازخباع ج(الخسب العاإلاُت ألاولى

اًت الاحخماُٖت  ائ٠، ٦ما جؼاًض الاهخمام بالٖغ ٟحن ٢بل حُُٗجهم للخإ٦ض مً نالخُتهم لكٛل الْى اإلاْى

حهُت و ال خٗلُمُت و ؤلاؾ٩ان. و هظا ما ًمثل ْهىع للٗما٫ و ؤوكئذ مغا٦ؼ للخضماث الاحخماُٖت و التٞر

بي إلاضًغي اإلاىاعص  ت، ٦ما جم زال٫ هظه الٟترة بٖضاص ؤو٫ بغهامج جضٍع ؤ٢ؿام قاون اإلاىاعص البكٍغ

٨ُت اإلاخسههت ٖام  ت في بخضي ال٩لُاث ألامٍغ ؤنبذ مجا٫ بصاعة  1920، و بدلى٫ ٖام 1915البكٍغ

ت مخىاحض ٖلى هدى مخالئم.  اإلاىاعص البكٍغ

ىاث و بضاًت الثالزِىاث مً هظا ا بين الخسب العاإلاُت ألاولى و الثاهُتد(م : ل٣ض قهضث جهاًت الٗكٍغ

ذ ججاعب هاوزىعن بالىالًاث اإلاخدضة  Hawthorneال٣غن جُىع في مجا٫ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت، ٣ٞض ؤحٍغ

٨ُت ب٣ُاصة ؤلخىن ماًى  ً بإهمElton Mayoألامٍغ ُت عيا الٗامل ًٖ ، و ٢ض ؤ٢ىٗذ هظه الخجاعب ال٨ثحًر

حر الٓغوٝ اإلاىاؾبت للٗمل  .1ٖمله و يغوعة جٞى

ت و احؿ٘ و(ما بعد الخسب العاإلاُت الثاهُت إلى ًىمىا هرا : ل٣ض همذ و جُىعث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ب و جىمُت الٗاملحن، و وي٘ بغامج لخٗىيهم ًٖ حهىصهم و جدٟحزهم  هُا١ ؤٖمالها بلى ؤن قملذ جضٍع

ائ٠ التي ج٣ىم بها و ؤًًا جغقُض ال ٗال٢اث ؤلاوؿاهُت و ٖال٢اث الٗمل، و ًخطر طل٪ مً زال٫ الْى

ت ال جىٓغ بلى الٟغص ٧ىهه ٖامل في  ت في الٗهغ الخضًث. و بصاعة اإلاىاعص البكٍغ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اإلااؾؿت ٣ِٞ بل هي جىٓغ بلُه ٦إخض اإلاىاعص التي ًم٨ً ؤن ج٠ًُ لها محزة حضًضة مً مؼاًاها 

اصة الخ ىاٞؿُت، و حٗخبر مضزل مً مضزالث الٗملُت ؤلاهخاحُت و مغ٦ؼ حظب صازلها، ٞمً زال٫ ٍػ

٣ُت و اإلاالُت و  اصة ٞٗالُت مسخل٠ ألاوكُت ؤلاهخاحُت و الدؿٍى ٞٗالُخه في الٗمل ًم٨ً ؤن ٌؿاهم في ٍػ

ت، ٞؿىجض ؤجها جدخل م٩اهت ت. و بطا هٓغها بلى مؿخ٣بل بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ٍغ هامت في ٧اٞت  الخٍُى

اإلااؾؿاث هدُجت الخٛحراث الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت و الخ٨ىىلىحُت، ٦ما ؤن الخٛحراث الٗاإلاُت الخضًثت 

ت.  ٦ٓهىع الخ٨خالث الضولُت بضوعها ؾخازغ ٖلى مماعؾاث و ؤوكُت اإلاىاعص البكٍغ

ت  اإلاطلب الثالث: الىطع الخىظُمي إلدازة اإلاىازد البشٍس

                                                 

.25هٟـ اإلاغح٘، م- 1  
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ؼ جلٗب بصاعة اإلاىاعص ا ت صوعا مهما في ه٣ل عؾالت اإلااؾؿت و جىُٓم و جيؿ٤ُ حهىصها باججاه حٍٗؼ لبكٍغ

ت و  ت مخسههت مً ازخهانُحن في ألامىع ؤلاصاٍع ٢ضعتها الخىاٞؿُت، ٞهي ججىض بم٩اهُاث ماصًت و بكٍغ

 .1البؿ٩ُىلىحُت و الاحخماُٖت لل٣ُام بمهامها

ت في  ٚحر ؤن مثل هظا الضوع ال ًم٨ً ؤن ًد٤٣ بال مً زال٫ ُٟي و بىائي إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ ْهىع ْو

ه٩ُل و بىاء اإلااؾؿت بك٩ل ٖام، ؤي البض مً جدضًض مى٢ٗها يمً اله٩ُل الخىُٓمي زانت و ؤجها 

 جمثل خل٣ت ونل بحن اإلااؾؿت و البِئت و في هظا الؿُا١ ؾيخُغ١ بلى:

 .ت  الٗىامل اإلاازغة في الىي٘ الخىُٓمي إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ت.ؤق٩  ا٫ جىُٓم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت : ًخإزغ ه٩ُل بصاعة اإلاىاعص و ويٗها أوال: العىامل اإلاؤزسة في الىطع الخىظُمي إلدازة اإلاىازد البشٍس

ت مً الٗىامل جخمثل ُٞما ًلي:  الخىُٓمي بمجمٖى

ت-1 ُمي إلصاعة : و ٌٗخبر هظا الٗىهغ ٖامال ؤؾاؾُا في جدضًض الىي٘ الخىٓأدواز إدازة اإلاىازد البشٍس

ت في اإلااؾؿاث اإلاٗانغة التي حِٗل في بِئت جىاٞؿُت و مُال متزاًضا هدى الٗىإلات،  اإلاىاعص البكٍغ

ت ٞحها إلاماعؾت مسخل٠ ألاصواع  ٞاإلااؾؿت الىاجخت و اإلاخٟى٢ت هي التي حصج٘ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 لخدؿحن ؤصائها و لالؾخجابت إلاخُلباث مجمل الخٛحراث البُئُت.

و ًخدضص طل٪ مً زال٫ حجم اليكاٍ الظي جضًغه ؤو اإلابُٗاث التي خ٣٣ها ؤو حجم  اإلاؤطظت: حجم -2

عؤؽ اإلاا٫ ؤو ٖضص الٗاملحن ٞحها. و ًازغ حجم اإلااؾؿت في جدضًض ويٗها الخىُٓمي، ٞمثال ماؾؿت 

ُُٟت ُٞما ت ٖلى ألا٢ؿام ؤو الىخضاث الْى بُجها  نٛحرة جمُل بلى جىػَ٘ وكاَاث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت  جمُل اإلااؾؿاث ال٨بحرة طاث اإلاىخجاث و ألاؾىا١ اإلاخٗضصة بلى وحىص بصاعة مخسههت للمىاعص البكٍغ

 ٞحها.

: ٧لما ػاص اإلاىعص البكغي ٧لما ػاص اٖخماص اإلااؾؿت ٖلى ٖىهغ الٗمل م٣اعهت كثافت اإلاىزد البشسي -3

هت في جسُُِ الٗىهغ البكغي و بالٗىانغ ؤلاهخاحُت ألازغي، و هظا ؾُاصي بضوعه بلى بصاعة مخسه

ت ؾُىلحها اهخماما  جىححهه و ٢ُاصجه و مغا٢بت ؤصائه. و الخىٕى و الخٗضص في وكاَاث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 متزاًضا و هظا ما ٨ٌٗـ ويٗها في البىاء الخىُٓمي للماؾؿت بك٩ل ٖام.

ت، خُث جازغ : جلٗب الخ٣اهت صوعا ؤؾاؾُا في جذجُم وكاَاث بصاعة امظخىي الخلاهت-4 إلاىاعص البكٍغ

ٖلحها ؾلبا و هظا إلخال٫ آلالت مدل ٖىهغ الٗمل، و لظا هجض اإلااؾؿاث طاث الخ٣اهت الٗالُت حُٗي 

ت و هظا ما ًجٗلها مهملت ؤو في ٢اٖضة الهغم الخىُٓمي.  ؤصواعا هامكُت إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ
                                                 

.276، الجؼائغ، م2هانغ صاصي ٖضون، ا٢خهاص اإلااؾؿت، صاع اإلادمضًت الٗامت لليكغ، الُبٗت - 1  
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ت : جى٨ٗـ الخٛحراث التي جدضر في ؾى١ الٗخصائص طىق العمل-5 مل ٖلى وي٘ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ٞحها، م٘  في اإلااؾؿت، ٞمثال في ؤؾىا١ الٗمل التي جخمحز باالؾخ٣غاع في ٖغى و َلب اإلاىاعص البكٍغ

ت ٖلى الضوع  ُت ٖىهغ الٗمل جمُل اإلااؾؿت بلى ج٣لُو صوع بصاعة اإلاىاعص البكٍغ الخإ٦ض اليؿبي مً هٖى

م ألاصاء بِىما في ؤؾىا١ الٗمل التي الخىُٟظي ٦خىُٟظ ؾُاؾاث الازخُاع، الخٗ ب و ج٣ٍى ُحن، الخضٍع

ت و بإ٢ل الخ٩ال٠ُ،  جدىاٞـ ٞحها اإلااؾؿاث مً ؤحل الخهى٫ ٖلى ال٨م و الىٕى مً اإلاىاعص البكٍغ

ت مما ًًٗها في ٢مت البىاء الخىُٓمي.  جمُل اإلااؾؿاث بلى جىؾُ٘ صوع بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت الكفؤة-6 ت، جمثل ٖائ٣ا ؤمام اإلااؾؿاث  :جىفس الكىادز ؤلاداٍز ت بةصاعة اإلاىاعص البكٍغ بن ال٩ىاصع ؤلاصاٍع

م مً ٦بر حجمها و حٗضص ؤوكُتها و ٦ثاٞت اؾخسضامها  في اؾخدضار بصاعة مخسههت بهظا اإلاغص بالٚغ

لٗىهغ الٗمل و هظا ما ٌؿبب ٞكلها في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلااؾؿت، و مً هىا جٓهغ الخاحت اإلااؾت بلى 

حر مخس ت و الىٟؿُت و الاحخماُٖت و جٞى ت ممً ًجم٘ اإلاٗاٝع ؤلاصاٍع ههحن في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ض  ال٣اهىهُت و الا٢خهاصًت، ل٩ي ٩ًىن ماهال الجساط ٢غاع ًم٨ً ؤن ًاصي باإلاىٓمت بلى وي٘ ٢ض ال جٍغ

 .1الىنى٫ بلُه

ت ت جدخاج بلى بصاعة : مما ؾب٤ ًخطر ؤن اإلاىاعص البزاهُا: أشكال جىظُم إدازة اإلاىازد البشٍس كٍغ

مخسههت للبدث ٖجها و اؾخ٣ُابها و جىػَٗها صازل اإلااؾؿت. لظا ٞإي ماؾؿت بٌٛ الىٓغ ًٖ 

ت، و ل٩ي ًخم  حجمها و هٕى وكاَها جدخاج جسهُو و جىُٓم حؼء مً حهىص بصاعتها للمىاعص البكٍغ

٣ت حؿهل و جم ىب ُٞه ٞةهه ًجب ؤن ًخم جىُٓم الخهمُم بٍُغ ٨ً مً جد٤ُ٣ جد٤ُ٣ ما هى مٚغ

ت ٌٗخمض ٖلى الٗىامل اإلاكاع لها 2ألاهضاٝ ، و في هظا الؿُا١ ٞةن ؤق٩ا٫ جىُٓم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ؾاب٣ا بط هجض:

ما٫ و الشكل اللائم على ألاكظام-1 : و ٌؿخسضم هظا الىٕى في اإلااؾؿاث ال٨بحرة التي جخٗضص ٞحها ألٖا

ت باألصواع ؤلا  ؾتراجُجُت، خُث جغجبِ باإلصاعة الٗلُا مً زال٫ هائب جخمخ٘ ٞحها بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت مً ألا٢ؿام هي: ت، الظي جغجبِ ُٞه باإلاؿخىي ألاصوى مجمٖى  الغئِـ للمىاعص البكٍغ

٠ُ في اإلااؾؿت.أ(كظم الخىظُف  : و حهخم ب٩ل ألامىع اإلاخٗل٣ت بيكاٍ الخْى

ب و الخطىٍس:  ب(كظم خُىٍغ اإلاهاعاث الٗاملحن لٛغى و حهخم هظا ال٣ؿم باليكاَاث الخانت بالخدٍز

بُت جبضؤ ؤٖما٫ ال٣ؿم في ازخُاع ؤؾلىب  ت ٖلُا، ٞبٗض جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع بٖضاصهم إلاىا٢٘ بصاٍع

                                                 

ت، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م - .48زالض ٖبض الغخُم الهُتي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 1  

ت ، ص.ؾمُت قلبي، ٞٗالُاث الخىُٓم و جىحُه الؿلى٥ ؤلاوؿاوي، ماؾؿت قباب الجامٗت، الُبٗت - ت، 3.ؤخمض ٖٞغ ، 2002، ؤلاؾ٨ىضٍع

.17م 2  
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ُٟي و بصاعجه خُث ٩ًىن اإلاؿئى٫ ًٖ  ب اإلاىاؾب. ٦ما حهخم هظا ال٣ؿم بخسُُِ اإلاؿاع الْى الخضٍع

عاث اإلاخاخت ؤمامهم وجىححههم في بًجاص ألاؾالُب بعقاص الٗاملحن و مؿاٖضتهم في اإلاٟايلت بحن الخُا

 اإلاىاؾبت لخد٤ُ٣ ؤهضاٞهم.

 : و حهخم هظا ال٣ؿم بدؿُحر و بصاعة ألاحىع، م٩اٞأث و مؼاًا الٗاملحن.ج( كظم اإلاصاًا و اإلاكافآث

حن مً الٗال٢اث هما:د(كظم العالكاث  : و ٌكخمل هظا ال٣ؿم هٖى

 اؾؿت باالجداصاث و الى٣اباث الٗمالُت.ٖال٢اث الٗمل و حُٛي ٖال٢ت اإلا-      

ٖال٢اث الٗاملحن و حكخمل وكاَاث هظه الكٗبت في ٢ؿم الٗال٢اث ٖلى مخابٗت خغ٦ت الٗاملحن -      

صازل اإلااؾؿت، بط جخًمً الخإ٦ض مً ؤن ٢ىىاث الاجها٫ بحن ال٣مت و ال٣اٖضة في الهغم الخىُٓمي 

 جدىاؾب م٘ ؤصاء الٗمل.

تالشكل اللائم على -2 : و ٌكُ٘ اؾخسضام هظا الك٩ل مً الخىُٓم في اإلااؾؿاث التي جخمحز اإلاسكٍص

ت و نىاٖت  ب٨ثاٞت عؤؽ ما٫ ٞحها ؤي طاث اإلاؿخىي الث٣افي الٗالي خُث ج٩ىن ال٣غاعاث الجىهٍغ

الاؾتراجُجُاث و الؿُاؾاث مدهىعة في ٢مت اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت، و هظا ما جخًمىه ال٣غاعاث 

ت مً ٧ل٠ و زُىعة، ؤي ؤن هظا الك٩ل مً الخىُٓم ًًٟي الضوع ؤلاؾتراجُجُت  للمىاعص البكٍغ

ت.    الخىُٟظي ٖلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 

ت   اإلاطلب السابع: أهم الخددًاث و الخىحهاث الخدًثت التي جىاحه إدازة اإلاىازد البشٍس

ٗاملحن خالُا، زانت م٘ هىا٥ حملت مً الخدضًاث التي جىاحه ؤلاصاعاث في الخٗامل م٘ ألاٞغاص ال

الاهٟخاح الٗالمي و الخإزحراث الىاججت ًٖ الٗىإلات، و ما ؤوحضجه هظه ألازحرة في الىٓغة اججاه اإلاىاعص 

ت.  البكٍغ

ت خالُا:  أوال: أهم الخددًاث التي جىاحه إدازة اإلاىازد البشٍس

ما٫، ؤزغث ٖلى َبُ ت في ٖالم ألٖا ٗت ؤلاصاعة ٖمىما و بصاعة ل٣ض خضزذ في آلاوهت ألازحرة جدىالث حظٍع

ت  ت زهىنا، هظه الخٛحراث ؤوحضث جدضًاث حضًضة ًيبػي ٖلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ اإلاىاعص البكٍغ

 :1ؤزظها في الخؿبان ٖىض وي٘ ؾُاؾاتها، ؤهم هظه الخدضًاث ما ًلي

ادة الاعخماد على الخكىىلىحُا الخدًثت-1 ىحُا : بضون ؤصوى ق٪ ؤن الاؾخسضام اإلاتزاًض لخ٨ىىلٍش

ما٫ و اإلاهاعاث التي جدخاج بلحها، بهظا ؾىٝ  ا في ؤهىإ ألٖا اإلاٗلىماث صازل الخىُٓم، ٢ض ٚحرث حظٍع

                                                 
ت و ٞغم الاهضماج في-1 ت، ًىمي  اإلالخ٣ى الضولي ألاو٫ خى٫ الخىمُت البكٍغ ت و ال٨ٟاءاث البكٍغ ، ٧لُت 2004ماعؽ  10-9ا٢خهاص اإلاٗٞغ

  الخ٣ى١ و الٗلىم الا٢خهاصًت، حامٗت وع٢لت.
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ب و الخىمُت و الخىُٓم ٢هض الخإ٢لم م٘ هظه الخٛحراث  جؼصاص ؤهمُت بٌٗ ألاوكُت مثل: الخضٍع

هاعاث البؿُُت و الخانلت، في خحن ٢ض ًخم الاؾخٛىاء ًٖ بٌٗ ألاوكُت و الٗاملحن زانت ؤصخاب اإلا

ما٫ الغوجُيُت.  ألٖا

: هٓغا إلاا ؤجاخخه ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث مً حؿهُالث في بصاعة الخغيراث في جسكُب اللىي العاملت-2

ما٫، ؤصي هظا بلى حُٛحر في جغ٦ُبت ال٣ىي الٗاملت صازل الخىُٓم. ٞإنبدذ اإلاغؤة جىاٞـ الغحل في  ألٖا

ائ٠، و هظا ؾُل٣ي ٖبء ح ت هدُجت اإلاُالبت باإلاؿاواة بحن الٗضًض مً الْى ضًض ٖلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

الجيؿحن، ٦ما ٌؿمذ هظا الاهضماج ال٨بحر للٗىهغ اليؿىي بخ٣لضه مىانب ٦بحرة صازل الخىُٓم، و هظا 

اًت صخُت، ألامىمت...الخ(، لظا ًيبػي ٖلى بصاعة اإلاىاعص  ًخُلب مً ؤلاصاعة بٖضاص زُِ زانت بهً) ٖع

ت ؤن ج٩  ىن مؿخٗضة للخجاوب م٘ ٖمالت زانت مً الجيـ آلازغ.البكٍغ

ت-3 : و هظا ٌٗخبر مً ؤهم الخدضًاث ألاؾاؾُت في ٖهغ اإلاٗلىماث هظام معلىماث إدازة اإلاىازد البشٍس

ت في  ٞاإلصاعة خالُا جدخاج بلى هٓم مٗلىماث خضًثت حكخمل ٧ل بُاهاث و زُِ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 إلصاعة.ق٩ل ٢ؿم مخسهو ٣ًضم الىصر ل

لظل٪ ًيبػي ؤن جخىٞغ لإلصاعة ٢اٖضة مً اإلاٗلىماث ألاؾاؾُت اٖخماصا ٖلى زضماث الخاؾب آلالي 

ٞالخدضي الظي ًىاحه مٗٓم الخىُٓماث ال٨بحرة في الى٢ذ الخايغ هى م٣ضعتها ٖلى الخ٣ضم بمٗلىماث 

ت.  طاث ٢ُمت لإلصاعة حؿاٖضها ٖلى اجساط ٢غاعاث عقُضة اججاه اإلاىاعص البكٍغ

ت  حغير اللُم و الاججاهاث: -4 جلٗب ال٣ُم و الاججاهاث صوعا مهما باليؿبت إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ٞالىجاخاث ال٨بحرة التي خ٣٣تها الكغ٧اث ال٨بري ٧اهذ بإزغ مباقغ بضعحت اهخمام ؤلاصاعة بهظه ال٣ُم، 

ت ٦ُُٟت وي٘ زُت ٢اصعة ٖلى اؾخٛ ال٫ هظه ال٣ُم و لظا ٞةهه ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

الاججاهاث)الىالء، الالتزام ...الخ(، في ؾبُل جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاؿُغة زانت م٘ الاهٟخاح الٗالمي بما 

ما٫، خُث ؤنبدذ بصاعة اإلاىاعص  ؤنبذ ٌٗٝغ بٓاهغة الٗىإلات و ما ؤٞغػجه مً آزاع ٖلى ؤلاصاعة و ألٖا

ت الُىم جخٗامل م٘ ؤٞغاص مخٗضصي الث٣اٞاث و اللٛا ث و ٦ظا الٗغو١ و ألاحىاؽ مما ًهٗب مً البكٍغ

ت وي٘ بؾتراجُجُت مىاؾبت جإزظ في  هظا الخدضي ؤ٦ثر. بطن ٞاإلاُلىب هىا مً بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 الخؿبان ٧ل الازخالٞاث لل٣ُم بحن ألاٞغاص و اججاهاتهم.

ع– 5 اث الخطخم الا٢خهاصي ًاصي بلى َلب الٗاملحنالعائد و الخعٍى ألحىع ؤٖلى  : بن اعجٟإ مؿخٍى

اصاث في ألاحىع جدىاؾب م٘ الىي٘ الا٢خهاصي اإلاٗاف  في خحن ؤن ؤلاصاعة ٚحر ٢اصعة ٖلى صٞ٘ هظه الٍؼ

غ خىاٞؼ، و هظا ما ًازغ ٖلى مؿخىي ألاصاء  ٞهظا ال٠ًٗ في ألاحىع ًاصي خخما بلى ي٠ٗ ؤو ٖضم جٞى

زام به خُث ٌؿعى ألاٞغاص بلى البدث في ٦ثحر مً اإلاىٓماث، ٦ما ًاصي بلى ٖضم الاهخٓام في الٗمل و الالت
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ت مً خُث  ًٖ ؤٖما٫ بياُٞت ٢هض حُُٛت طل٪ العجؼ و هظا ًل٣ي ٖبء آزغ ٖلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ٖضم ٢ضعتها ٖلى صٞ٘ الٗاملحن و خٟؼهم لبظ٫ مجهىص ؤ٦بر للٗمل.

ادة حجم اللىي العاملت-6 ً ؤؾاؾُحن ألاو٫ هى اعجٟإ و جدؿحٍش ن اإلاؿخىي الهخي : و هظا ٌٗىص ألمٍغ

حر ؤٞغاص مخسههحن طوي  و الثاوي هى اعجٟإ مؿخىي الخٗلُم بحن ألاٞغاص، و هظا ما مً قإهه جٞى

ت وي٘ زُِ حُضة ٢هض  ٦ٟاءاث ٖالُت في ؾى١ الٗمل و هظا ًدخم ٖلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

٘ مً ٢ضعاث ألاٞغاص الٗاملحن  اؾخ٣ُاب ألاٞغاص اإلاىاؾبحن و حُُٗجهم في اإلا٩ان اإلاىاؾب لهم، و ٦ظا الٞغ

ت ختى ًم٨جهم الخٗامل م٘ ٖما٫ مخسههحن و مخٗلمحن.  بةصاعة اإلاىاعص البكٍغ

عاث و اللىائذ الخكىمُت-7 ت لِؿذ خغة بهٟت مُل٣ت في وي٘ الدشَس : بن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ًيبػي  ؾُاؾتها و زُُها ُٞما ًسٌ ألاٞغاص و الٗاملحن و ل٨ً هىا٥ مُٗىت جٟغيها حهاث خ٩ىمُت

ت  اع الظي ًجب ٖلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ٗاث جمثل ؤلَا الخ٣ُض و الالتزام بها، ٞهظه اللىائذ و الدكَغ

الٗمل ُٞه، و هظا ًٟغى جدضي ٖلحها في ٦ُُٟت نُاٚت بؾتراجُجُت زانت بها صون جدضي ؤو ججاوػ 

 هظه الخضوص اإلاٟغويت، و بما ٌؿمذ بخد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاؿُغة. 

تزاهُا: الاج  جاهاث الخدًثت في إدازة اإلاىازد البشٍس

٢هض الاؾخجابت للخدضًاث الؿاب٣ت، هىا٥ حملت مً ؤلاحغاءاث التي ًيبػي بجباٖها في بصاعة اإلاىاعص 

ت ختى ًم٨ً الاؾخٟاصة ؤ٦بر مً هظا اإلاىعص و التي ًم٨ً بًجاػها ُٞما ًلي  : 1البكٍغ

ت جدؿحن ْغوٝ الٗمل و بجاخت بًجاص ْغوٝ ٖمل ؤًٞل: ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ بصاعة اإلاىاع -1 ص البكٍغ

ب، و بغامج الخىمُت و حصجُ٘  الٟغم للٗاملحن ٢هض جىمُت ٢ضعاتهم و جد٤ُ٣ طاتهم مً زال٫ الخضٍع

٤ الىاخض.  الٗمل الجماعي و ؤؾلىب الٍٟغ

ٟحن: خُث ًم٨ً الاؾخٟاصة مجهم ٦ما ًلي:-2 ٠ُ الٟاٖل ل٣ضامى اإلاْى  الخْى

 خل مكا٧ل ه٣و اإلاؿإلت.-     

غ اإلاىٓماث هٓغا للخبرة التي ا٦دؿبىها.-       بؾهامه في جٍُى

ج٩ىن اؾخٗضاصاث و اججاهاث ٦باع الؿً ؤ٦ثر بًجابُت في ج٣بل الٗمل في ْغوٝ الخدضي صون -     

 التر٦حز ٖلى اإلااصًت.

 التزامهم بإزال٢ُاث الٗمل ؤ٦ثر مً الخضًثحن.-     

حر اإلاؿاواة لليؿاء بك٩ل ؤ٦بر في اإلايك-3  أث.جٞى

                                                 

.404-400خىا ههغ هللا، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه،م م- 1  
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ت للخإ٢لم م٘ -4 ب: و هظا جدضي إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ غ مهاعاث الٗاملحن مً زال٫ الخضٍع الخاحت بلى جٍُى

ما ًُغؤ مً حٛحر في حٛحر في الؿى١ ؤو الخ٨ىىلىحُا، و مخُلباث الجىصة و ألاؾٗاع، و ٖضم ججمُض ألا٩ٞاع 

 و الجهىص.

ت. مىانلت التر٦حز ٖلى الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي ليكاَاث-5  بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت و الاججاه هدى اؾخسضام الخاؾىب و ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث -6 اؾخسضام هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 في هظا اإلاجا٫ ٧الخالي:

 :٠ُ جم٨ً ٢اٖضة البُاهاث اإلاؿئىلحن مً الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ٞىعٍا هدى الٗما٫  الخْى

 الكاٚغة. الخالُحن و الجضص و بالخالي جدضًض ألاما٦ً

  ب، و ٦ظا اؾخٛال٫ الٟغم ت البرامج الؿاب٣ت و الٟئاث اإلاٗىُت بالخضٍع ب و الخىمُت: بمٗٞغ الخضٍع

 و ؤلام٩اهُاث التي هدُجتها ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في هظا اإلاجا٫ ٧الٗالم الاٞتراض ي، الخٗلم ًٖ بٗض ...الخ.

  ش الخهى٫ ٖلحها و م٣اع اصاث و جاٍع  هتها باإلاىاٞؿحن.ألاحىع: بالى٢ٝى ٖلى الٍؼ

الٗال٢اث م٘ الى٣اباث الٗمالُت: ٌؿدبض الاججاه الؿلبي اججاهها، و ًهبذ بًجابُا بالخٗامل اإلاكتر٥ -7

٤ اإلاؿخجضاث، و ٌٞ الجزاٖاث بإًٞل الُغ١.  إلخضار الخُٛحر ٞو

٤ ما -8  ًلي:التر٦حز ٖلى الخمحز: و طل٪ للىمى و الب٣اء و مىاحهت اإلاىاٞؿت و الخدضًاث البُئُت ٞو

 ج٣لُو مؿخىي ؤلاصاعة الىؾُى.-   

غ اإلاىخجاث و جدؿحن الخضماث للٗمالء، و الجىصة و جٟىٌٍ الؿلُاث.-     جٍُى

اصة مكاع٦ت الٗاملحن في اجساط ال٣غاع.-     ٍػ

 جدؿحن اإلاىاٞ٘ و الخىاٞؼ.-   

ُٟي.-    حر الاؾخ٣غاع الْى  جٞى

 جمثُل الٗاملحن في مجالـ ؤلاصاعة.-   

 صاء الٗاملحن بُغ١ ؤ٦ثر ٞاٖلُت.ج٣ُُم ؤ-   

ُُٟت.-    ب مؿخمغ لألٞغاص َُلت خُاتهم الْى حر جضٍع  جٞى
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ت " ف و عىاصس هظام معلىماث حظُير اإلاىازد البشٍس  "Sigrhاإلابدـــث الثــالث: حعاٍز

ت  اإلاطلــب ألاول: مفـــاهُم هظام معلىماث حظُير اإلاىازد البشٍس

ف هظام معلىماث حظُ ت أوال: حعاٍز  ير اإلاىازد البشٍس

ً، اؾترحإ  ت بلى "الىٓام الظي ٌٗمل ٖلى اؾخ٣با٫، جسٍؼ ٌكحر هٓام مٗلىماث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت"  . 1مٗالجت، جدلُل و بث اإلاٗلىماث اإلاُٟضة و اإلاخٗل٣ت ؤؾاؾا بدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت هى ؤًًا :"مجمٕى بغمجُاث مخهلت  ُٞما بُجها حؿمذ بال٣ُام هٓام مٗلىماث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت اإلاُب٣ت في بصاعة اإلاىاعص  ت اإلاسخلٟت و الٗملُاث الدؿُحًر ائ٠ ؤلاصاٍع بمسخل٠ ألاوكُت و الْى

ت."  2البكٍغ

ت ؤًًا بإجها "ؤلاحغاءاث اإلاىٓمت الخانت لجم٘ و  ٠ هٓم اإلاٗلىماث الخانت باإلاىاعص البكٍغ ًم٨ً حٍٗغ

ً و خٟٔ و اؾترحإ البُاهاث الصخُدت  ت و ؤوكُتهم و زهائههم جسٍؼ و الٟٗالت ًٖ اإلاىاعص البكٍغ

ت في بهجاػ ال٣غاعاث الخانت بالٗىهغ  في ؤي ماؾؿت و بما ًضٖم ٦ٟاءة و ٞاٖلُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 3البكغي".

٠ الؿاب٤ ٖضة اٖخباعاث ًم٨ً جلخُهها في:  و ًخطر مً الخٗاٍع

ت ٖلى   احغاءاث مدضصة ومىٓمت و مى٣ُُت._ٌٗخمض هٓام اإلاٗلىماث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ً و خٟٔ و اؾترحإ البُاهاث  _حهخم هظا الىٓام قإهه قإن الىٓم الٗامت للمٗلىماث بجم٘ و جسٍؼ

ُت ؤي طاث الٟائضة في حُٗٓم ألاصاء البكغي.  الهاص٢ت و الض٣ُ٢ت و اإلاىيٖى

ت حهخم بجمُ٘ ؤوكُت الٗىهغ ا لبكغي مً ازخُاع و حُٗحن _بن هٓام اإلاٗلىماث اإلاغجبِ باإلاىاعص البكٍغ

 وجغ٢ُت و ه٣ل و ؤحىع و خىاٞؼ وجسُُِ لل٣ىي الٗاملت و ٚحرها.

_بن الهضٝ الجهائي لهظه الىٓم هى حُٗٓم و جغقُض ٖملُت نى٘ و اجساط ال٣غاعاث في ؤؾمى و ؤٚلى ما 

 جمل٪ اإلااؾؿت ؤال و هى الٗىهغ البكغي.

ت جىدكغ في حمُ٘ ؤحؼ  ت ؤن اإلاىاعص البكٍغ اء اإلااؾؿت، لظا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الٗال٢ت جباصلُت بحن _و بمٗٞغ

٣ُت و  ت و هٓم اإلاٗلىماث مسخل٠ ألاوكُت ؤلاهخاحُت و الدؿٍى هٓم اإلاٗلىماث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 اإلاالُت و ٚحرها.

                                                 
1 - Nadége Gunia ,la fonction ressources humaines face aux transformations organisationnelles des entreprises, impacts des 

nouvelles technologies d’information et de communication , thése de Doctorat en sciences de gestion, université Toulouse , 

2002, P 145 .  
2 - Luc Boyer & Noél Equiby Op, cit P 412. 

, Op, CITon.comwww.hridscussi - 3 
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ائ٠،  ائ٠، ؤع٢ام الْى ُُٟت، مؿخىٍاث الْى ٠ و حكمل مثال مؿمُاث ْو _البُاهاث الخانت باإلاْى

اث اإلاىا٢٘ الخىُٓم ائ٠ الكاٚغة و ٦ظل٪ الخٗضًل في اإلاؿمُاث و مؿخٍى ائ٠، ٖضص الْى ُت للْى

ائ٠.  الْى

٠ُ و  ت مثل البُاهاث و اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بؿُاؾت الخْى _البُاهاث و الخ٣ائ٤ و اإلاٗلىماث اإلاخىٖى

 البُاهاث الخانت بؿى١ الٗمالت.

ت بمغاخل ٖضًض ت  1ةل٣ض مغث هٓم اإلاٗلىماث لدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ جُىعث زاللها مً هٓم ًضٍو

ج٣لُضًت بلى هٓم آلُت وال٨تروهُت خضًثت. و ٢ض ٧ان الؿبب ألاؾاس ي لظل٪ الخُىع ما قهضجه اإلااؾؿاث 

ت  اصة في حجم اإلاىاعص البكٍغ ت هدُجت الٍؼ مً همى و جُىع في ه٩ُلها الخىُٓمُت، و ح٣ُٗض ؤوكُتها ؤلاصاٍع

الها، و ؤًًا جُىع وؾائل اجساط ال٣غاعاث و ًخهضعها التي اؾخسضمتها جل٪ اإلااؾؿاث إلهجاػ ؤٖم

 ألاؾالُب ال٨مُت و ألاحهؼة ؤلال٨تروهُت مثل الخاؾب آلالي.

ت اإلاىاؾب، ًخى٠٢ ٖلى ٖضة مٗاًحر مجها:  و ًيبػي ؤلاقاعة بلى ؤن ازخُاع هٕى هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ُت الٗاملحن بها، و جىٕى ؤوكُ ت حجم اإلاىٓمت، و ٖضص و هٖى تها باإلياٞت بلى ؤلام٩اهُاث اإلاالُت و البكٍغ

غ الٟىُحن اإلااهلحن  خماصاث اإلاالُت لخإمحن حُُٛت ج٩لٟت الىٓام، و ٦ظل٪ مضي جٞى غ ؤلٖا اإلاخمثلت في جٞى

 إلصاعة و حكُٛل الىٓام ب٨ٟاءة و ٞاٖلُت.

ت   زاهُا:عىاصس هظام معلىماث حظُير اإلاىازد البشٍس

ت ألازغي، بط  ال ًخسل٠ هٓام مٗلىماث حؿُحر  ت ازخالٞا ٦بحرا ًٖ هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع اإلاىاعص البكٍغ

ؤهه ًخ٩ىن مً ألابٗاص الغئِؿُت ألي هٓام و التي جخمثل في اإلاضزالث و الٗملُاث الدكُٛلُت و اإلاسغحاث 

ت ًخمحز بخٗضص ألاوكُت  التي م٘ وحىص ٖىهغ الخٛظًت اإلاغجضة، بال ؤن هٓام مٗلىماث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 ٌكملها و ٌٗمل ٖلى زضمتها.

 

 

                                                 
 www.edarta3mal.com هٟـ اإلاى٢٘ الؿاب٤، - -1

http://www.edarta3mal.com/
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ت02شكل زكم  : همىذج لىظم معلىماث اإلاىازد البشٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاضزالث       

 اإلاسغحاث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

source : casico, Wayne f .& Elias , Human Resource information Management ;an Information System Approche, 1981, p63 
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ت ٌٗخبر هٓاما صًىام٨ُُا ًخإزغ ب٩اٞت  02لىا مً الك٩ل و ًخطر  ؤن هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 1الٗىامل البُئُت الضازلُت و الخاعحُت ٦ما ًدبحن لىا مً هظا الك٩ل:

ائ٠ اإلاخاخت في اإلااؾؿت.مدخالث الىظام - ت و الْى  : جخمثل في حمُ٘ البُاهاث اإلاخٗل٣ت باإلاىاعص البكٍغ

ت و التي حكخمل ٖلى غُل و الخدىٍلعملُاث الدش - ً ٢اٖضة بُاهاث اإلاىاعص البكٍغ : و اإلاخٗل٣ت بخ٩ٍى

ت وبُاهاث  البُاهاث الصخهُت، بُاهاث اإلاهاعاث و بُاهاث ج٣ُُم ألاصاء، بُاهاث جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

ب. ُٟي و الخدٟحز و الخضٍع  الغواجب و بغامج جسُُِ اإلاؿاع الْى

ت وحٗمل : جى٣ؿم بلمخسحاث الىظام - غ جد٤٣ ألاهضاٝ الصخهُت للمىاعص البكٍغ ى مٗلىماث و ج٣اٍع

ُٟي بلى حاهب جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الخىُٓمُت  باتهم و اخخُاحاتهم في الىمى و الخُىع الْى ٖلى جد٤ُ٣ ٚع

غها الخىُٓمي. باإلياٞت بلى  اإلاخٗل٣ت باإلاداٞٓت ٖلى ؤلاهخاحُت و اؾخمغاع همى اإلاىٓمت و اإلاؿاهمت في جٍُى

ت و ج٣ُُم هٓام مٗلىماتها، ٖلى ؤن ًخم طل٪  ٞهىا٥ ٖملُاث اإلاغاحٗت اإلاؿخمغة ألصاء بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت، و هظا ما ٌٗٝغ بالخٛظًت ال٨ٗؿُت.  طل٪ في يىء ؾُاؾاث و بحغاءاث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت مجها ما ًخٗل٤ : و هي جمثل اإلاخٛحراث التي جازغ ٖلى ٞاٖلُت ؤوكُت اإلاىاعص البالخؤزيراث البُئُت - كٍغ

ٗاث اإلاىٓمت للٗمل، و اإلاخٛحراث الاحخماُٖت و الا٢خهاصًت و  بالجهاث الخ٩ىمُت و ال٣ىاهحن و الدكَغ

 الؿُاؾُت و الخ٨ىىلىحُت و ٚحرها مً الخ٨ىىلىحُا.

ت ًخم جهمُمه بدُث ًم٨ً مٗالجت البُاهاث التي  مما ؾب٤ ًخطر لىا ؤن هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

غاى ًدهل ٖ لها بلى مٗلىماث ًم٨ً اؾخسضامها أٚل ائ٠ و جدٍى ت و الْى لحها والتي جخٗل٤ باإلاىاعص البكٍغ

ت.  اجساط ال٣غاعاث الخانت باإلاىاعص البكٍغ

اإلااؾؿاث الهٛحرة الدجم مثل مدالث الب٣الت و الخجؼئت و اإلاُاٖم، ٢ض ال جدخاج بلى هٓام م٣ٗض ؤو  -

ت، ؤما في اإلااؾؿاث ال٨بحرة مثل البىى٥ و هٓام ٌٗخمض ٖلى ال٨مبُىجغ في مجا٫ مٗ لىماث اإلاىاعص البكٍغ

اإلاؿدكُٟاث و الجامٗاث و اإلاهاو٘ ٞةجها جدخاج بلى هٓم آلُت و م٣ٗضة في مجا٫ اإلاٗلىماث الخانت 

ت و جضازل الٗال٢اث الخىُٓمُت و  اث ؤلاصاٍع بالٗىهغ البكغي و طل٪ ل٨بر حجم ألاٞغاص و حٗضص اإلاؿخٍى

ًاث و اإلا٩اٞأث... الخ.ما ًترجب ٖلى  ٠ُ و ألاحىع و الخٍٗى  طل٪ مً ح٣ٗض هٓم الخْى

ت ؤن ًضٖم جسُُِ ال٣ىي الٗاملت  في  Manpower planningو ًم٨ً لىٓام مٗلىماث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

اإلااؾؿت مً زال٫ الخيبا بالبُاهاث و اإلاٗلىماث الخانت بالٗغى و الُلب ٖلى الٗمالت ؾىاء في 

ت في ٦ثحر مً اإلاجخم٘ ؤو ٖل ى مؿخىي اإلااؾؿت و هظا و ٌؿاٖض هٓام اإلاٗلىماث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 الجىاهب ألازغي مثل:

                                                 
1-Casico , Wayne F . & Awad, Elias, op, CIT, p 64 .  
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حر - ٠ُ الٗاصلت. جٞى  اإلاٗلىماث ًٖ ٞغم الخْى

٠ُ و خاالث الاؾدُضإ. - حر اإلاٗلىماث الالػمت لُلباث الخْى  جٞى

ت. - ب اإلاىاعص البكٍغ  جغقُض ج٩ال٠ُ جدؿحن و جضٍع

حر ال -  بُاهاث الخانت بٓغوٝ و ؤخىا٫ ؾى١ الٗمل اإلادلي و الضولي.جٞى

 بمضاص خملت ألاؾهم و ؤصخاب عؤؽ اإلاا٫ بالبُاهاث اإلاُلىبت. -

ت و مجاالث اطخخدامه:  اإلاطلب الثاوي : مسجكصاث هظام معلىماث حظُير اإلاىازد البشٍس

مٗلىماث حؿُحر اإلاىاعص  جخدضص اإلاغج٨ؼاث الخمـ ؤو الٗىانغ الغئِؿُت التي ًجب جىاٞغها في هٓم

ت في:  1البكٍغ

 ٌٗخبر بوكاء ٢اٖضة البُاهاث مً ؤهم كاعدة البُاهاث :

 مغج٨ؼاث الىٓام بدُث حكمل ٖلى البُاهاث ألاؾاؾُت اإلاخٗل٣ت باإلاىٓمت و الٗاملحن ٞحها.

 بصزا٫ البُاهاث بهىعة صخُدت و إدخال البُاهاث :

 في البُاهاث اإلاسؼهت في ٢اٖضة البُاهاث.  جدضًثها باؾخمغاع و ججىب الخ٨غاع ٚحر الًغوعي 

 :هى الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث و٢ذ  اطترحاع اإلاعلىماث

ً مً خُث الك٩ل و اإلاًمىن.  الخاحت بلحها، بدُث جخ٤ٟ م٘ اخخُاحاث اإلاضًٍغ

 ت ت مسكص معلىماث اإلاىازد البشٍس : و هي ٖباعة ًٖ مجمٖى

ت و لضحهم الخبرة الالػمت ألاٞغاص اإلا٩لٟحن باألوكُت الُىمُت لىٓم مٗلىماث ح ؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 بخل٪ ألاوكُت.

 و ٣ًهض بها الىزى١ بالبُاهاث و حىدة و طالمت البُاهاث :

 يمان ؤمً و ؾالمت البُاهاث مً زال٫ الخد٨م في الىنى٫ بلى ٢اٖضة البُاهاث.

 

                                                 

ت، ال٣اهغة، - ت، اإلا٨خبت الٗهٍغ .331، م 2002اإلاٛغبي ٖبض الخمُض هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع 1  
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ت03شكل زكم   : دوز كاعدة بُاهاث اإلاىازد البشٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le 25/05/2011. monsite.com-www.simanagemanteReixe. Source: Robert  

ت ٖلى البُاهاث و الخ٣ائ٤ اإلاخٗل٣ت بالٗاملحن، باإلياٞت بلى  ٌكخمل هٓام مٗلىماث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ٟحن، و طل٪ ٖلى  غها إلصاعة قاون اإلاْى غ و بخهائُاث و ملخهاث جخٗل٤ اإلاٗلىماث التي ًٞى ق٩ل ج٣اٍع

 بالٗمل و الٗاملحن.

و ًم٨ً جهي٠ُ البُاهاث و الخ٣ائ٤ و اإلاٗلىماث التي ًخًمجها الىٓام بلى زالزت ؤهىإ عئِؿُت ٖلى الىدى 

 الخالي:

٠ ) مؿخمضة مً الىماطج التي اؾخسضامها في بصاعاث  البُاهاث و الخ٣ائ٤ و اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإلاْى

ٟحن في الىػاعاث( مثل البُاهاث الصخهُت، اإلااهالث الضعاؾُت، الخبراث الٗلمُت الؿاب٣ت.قا   1ون اإلاْى

                                                 
1-WWW.EDARTA3MAL.COM LE 05/05/2019à 19H 30. 

 :قاعدة بيانات الموارد البشرية
 ص العامة للموارد البشريةئاخلصا

جور، جبارية، األرشيف، البيانات اإلاأل
ة ادلهنية، االقتطاعات االجتماعية، السري 

 التكوين، و تسيري الكفاءات

 :التاريخ، السببمغادرة العمل

جور و عناصر األ جور:األ
 االقتطاعات االجبارية

 الفرتة و ادلالحظات التقييم:

 : التاهيل ادلطلوبالتوظيف

 : التاريخ، الفرتة و التقييمالتكوين

الوظيفة، ادلستوى و  التعيينات:
 التاريخ

http://www.simanagemante-monsite.com/
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ت   اإلاطلب الثالث: مجاالث اطخخدام هظام معلىماث حظُير اإلاىازد البشٍس

ت صازل اإلااؾؿت في اإلاسُِ الخالي:  ًم٨ً جلخُو اؾخسضاماث هٓام مٗلىماث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت.04شكل زكم  : مجاالث اطخخدام هظام معلىماث حظُير اإلاىازد البشٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت، حضة،   .1993اإلاهضع: مضوي الٗالقي، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت في جد٤ُ٣ ٦ٟاءة و ٞاٖلُت ألاصاء في مجا٫ جسُُِ  ٠ُ هٓم مٗلىماث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ ًيبػي جْى

حر اإلاٗلىماث التي جاصي صوع  ت، بخٞى ا مهما في جم٨حن اإلاؿئىلحن في اإلااؾؿت مً اجساط اإلاىاعص البكٍغ

ت. و ال ق٪ ؤن طل٪ ًى٨ٗـ ٖلى مؿخىي  ٢غاعاث ؾلُمت و نائبت ُٞما ًخٗل٤ بخسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

ٟحن بهٟت  ٟحن بما ًد٤٣ ؤهضاٝ بصاعاث قاون اإلاْى ألاصاء في اإلاجاالث ألازغي ليكاٍ قاون اإلاْى

 1زانت، و ألاهضاٝ الخىُٓمُت بهٟت ٖامت.

ائ٠، طل٪ الجاهب مً ؤلاهٟا١ في اإلاىاػهت الٗامت للضائغة الخ٩ىمُت  و ٦ظل٪ في بٖضاص مىاػهت الْى

ٟحن و مؿخد٣اتهم و امخُاػاتهم، و ٌكمل بالخدضًض: الغواجب، و ألاحىع، و  اإلاسهو للهٝغ ٖلى اإلاْى

 اإلا٩اٞأث، و البضالث.

ائ٠ مً اليكاَاث او  لىاؾٗت التي جًُل٘ بها الضوائغ حؿخسضم اإلاٗلىماث لهالر جهي٠ُ الْى

اث  ت مً اإلاٗاٝع و اإلاهاعاث و ال٣ضعاث، و مؿخٍى الخ٩ىمُت، و ما جخُلبه جل٪ ألاوكُت مً صعحاث مخىٖى

٠ُ ٞٗالت. و حكخمل ٖملُت  مخباًىت مً الىاحباث و اإلاؿاولُاث، و مً طل٪ اإلاؿاهمت في ٖملُت جْى

٠ُ ٖلى مغخلخحن ؤؾاؾِخحن الاؾخ٣ُاب و الاز ٟحن ؤزىاء الخْى اًت مهالر اإلاْى خُاع و مً زم ٖع

الخضمت، و ٦ظل٪ في مجا٫ بصاعة الغواجب، و حٗٝغ بصاعة الغواجب بإجها طل٪ اليكاٍ الظي ٌٗني 

                                                 

ت، حضة، - .63، م 1993مضوي الٗالقي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 1  

 البشرية ختطيط ادلوارد

 حتليل و توصيف الوظائف

 ختطيط ادلسار الوظيفي

 االختيار و التعيني التدريب و التطوير و التنمية

 االجور و ادلكافآت

 االمن و السالمة

 استقطاب ادلوارد البشرية تقييم االداء

نظام معلومات الموارد 
 البشرية
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اًت هٓام ٦لي للغواجب ًخدضص مً زال٫ الٗائضاث اإلااصًت اإلاؿخد٣ت للٗاملحن، و  غ و ٖع بخهمُم و جٍُى

 ٦ُُٟت صٞٗها.

ت ؤما الك٩ل اإلاىالي ُٞىضر ا  إلاؿخىٍاث الخىُٓمُت في بصاعة هٓام مٗلىماث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت في اإلاؤطظت05شكل زكم   : مظخىٍاث إدازة هظم معلىماث حظُير اإلاىازد البشٍس

 الخسُُِ الاؾتراجُجي

 

 

 الخسُُِ الخ٨خ٩ُي

 

 مغا٢بت الٗملُاث

 

 

 

 مٗالجت الٗملُاث

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Robert Reixe. Op cit p 154 

ٖلى مؿخىي الٗملُاث ٦بحر و ًخمحز بُابٗه الضوعي و ؤلاحباعي مثل بٖضاص  1ن حجم اإلاٗلىماث اإلاٗالجتب

ت  داث للهُئاث اإلاسخلٟت ٧الًمان الاحخماعي و نىضو١ الخ٣اٖض و مضًٍغ ألاحىع و ج٣ضًم مسخل٠ الخهٍغ

                                                 
monsite.com-WWW.simanagemente.le 30/05/2019 - 1

 

 سياسة التوظيف 
 سياسة االجور و التعويضات 
  الرتقية و التكوينسياسة 

 برنامج التوظيف)التوقع حباجات التوظيف 
 ميزانية االفراد 
 برنامج التكوين و خمططات الرتقيات و تسيري الكفاءات 

 )مراقبة التوظيف) التكلفة، الكفاءة 
 متابعة عمليات التوظيف 
 )مراقبة االفراد) احلضور، الغياب، الفعالية 
 الية(مراقبة عمليات التكوين) الرضا و الفع 

  ،دراسة سوق العمل، معاجلة طلبات التوظيف، انتقاء العاملني
 اختبارات التوظيف(

 حساب اجلور و العالوات، التصريح للضمان االجتماعي 
 )تاعالقات مع دمثلي العمال)النقابات ادلهنية 
 تسريح العاملني، ادلغادرة االدارية، التقاعد 

http://www.simanagemente-monsite.com/
http://www.simanagemente-monsite.com/
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الم آلالي في حؿُحر هظه الٗملُاث ؤنب ذ في الى٢ذ الخالي ؤ٦ثر الًغائب... الخ. لظل٪ ٞةن اؾخسضام ؤلٖا

 مً يغوعة.

ٖلى مؿخىي مغا٢بت الٗملُاث، هجض ألاق٩ا٫ الٗاصًت إلاغا٢بت الدؿُحر، ل٨ً اللجىء الٗاصي لإلٖالم آلالي 

جىاحهه في هظا اإلاؿخىي ٖضة نٗىباث مخٗل٣ت ب٨ُُٟت وي٘ و جدضًض ماقغاث ص٣ُ٢ت زال٫ الكب٨ت 

"و SDI "Stress Diagnosis Inventoryي هظا اإلاجا٫ هٓام "اإلاٗلىماجُت، و مً بحن هظه ألاهٓمت اإلاُب٣ت ف

 1الظي ٌؿاٖض في حصخُو و جدضًض اإلاساَغ اإلادخملت.

ت و كُفُت إوشائه  اإلاطلب السابع: مصاًا هظام معلىماث حظُير اإلاىازد البشٍس

ت  أوال: مصاًا هظام معلىماث حظُير اإلاىازد البشٍس

ت صوع ٦بحر في جغقُض الخد٨م في اإلاٗلىماث و الظي ٧ان له ل٣ض ٧ان لىٓام مٗلىماث حؿُحر اإلاىاعص ال بكٍغ

ؤزغ بضوعه ٖلى جىاٞؿُت اإلاىٓمت، بط ٌؿاٖض في زل٤ ال٣ُمت اإلاًاٞت، و ًم٨ً ببغاػ ؤهم آلازاع ؤلاًجابُت 

 2ُٞما ًلي:

 ( جللُص آلاحال و الىكذ: 1

ت التي ًخم بها مٗالجت اإلاٗلىماث ٤ الخاؾىب، خُث  و هظا عاح٘ بُبُٗت الخا٫ بلى الؿٖغ ًٖ ٍَغ

ٌؿخُُ٘ ال٣ُام بمالًحن الٗملُاث في لخٓاث ٢هحرة حضا، ٖىى اإلاٗالجت الخ٣لُضًت التي ٧اهذ جإزظ 

غ  ال، و ٖمال قا٢ا، بط ًم٨ً بحغاء الٗضًض مً اإلاٗالجاث ُٞما ًسو ملٟاث الٗاملحن و جدٍغ ػمىا ٍَى

غ و اإلاغاؾالث في و٢ذ وححز حضا.  الخ٣اٍع

 كالُف:( الخدكم في الخ2

ت، ؤنبدذ جخم  ما٫ ؤلاصاٍع ل٣ض ؾاٖضث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث بةصزا٫ الىمِ ؤلال٨ترووي في ألٖا

بل٨تروهُا صون الخاحت بلى ؤوعا١ و ج٩ال٠ُ الُب٘ و الخٟٔ و هظا مً قإهه اإلاؿاهمت مباقغة في 

 الخد٨م في الخ٩ال٠ُ و الخ٣لُل مً ج٩ال٠ُ وكغ اإلاٗلىمت.

 ( حىدة اللسازاث:3

ت جضاو٫ اإلاٗلىماث و يمان حىصتها بحن ألاٞغاص، و هظا ل٣ض ؾا ت ٖلى ؾٖغ ٖضث هٓم اإلاٗلىماث البكٍغ

ت صازل  مً قإهه يمان اجساط ال٣غاعاث الهائبت و الٟٗالت و زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت باإلاىاعص البكٍغ

 اإلاىٓمت.

 

                                                 
1-IBID P614.  
2-WWW.francegeac .com , Hamid hidja , quel Sirh pour le DRH expert et partenaire d’affaires. LE 10/05/2019.  
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 ( العمل الجماعي:4

ما٫ و ؾُُغة هٓم اإلاٗلىماث ٖلى و هى مهُلر حضًض ْهغ م٘ ٚؼو ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖالم ألٖا

ت مؿخسضمحن بالٗمل الجماعي في  مدخىي ألاوكُت صازل اإلاىٓمت و هى ٌكحر بلى "بغامج جم٨ً مجمٖى

ائُت، ؤي مجمىٖت الُغ١ و ؤلاحغاءاث و  هٟـ اإلاكغوٕ صون ؤن ٩ًىهىا مجخمٗحن ؤو مخىاحضًً ٞحًز

ُٟي بالٗمل و البرامج و البنى اإلاٗلىماجُت التي حؿمذ لألشخام اإلاىٓمح ن لىٟـ الٗمل ؤو اإلادخىي الْى

 1بإ٢ص ى ٦ٟاءة.

و هظا مً قإهه ؤن ًغقض ٖمل ألاٞغاص زانت في بٌٗ ألاوكُت التي جخُلب وحىص الجماٖت ٧البدث و 

غ، ٦ما جم٨ً هظه البرامج خًىع احخماٖاث ومدايغاث ًٖ بٗض وجُٟٗل ٖملُت الاجها٫  الخٍُى

 ؤزغ بًجابي في زل٤ ال٣ُمت اإلاًاٞت. الخلٟي و هظا بُبُٗت الخا٫ ٩ًىن له

 ( جثمين زأطمال البشسي:5

ت في مجا٫ جىمُت و جثمحن ال٣ضعاث و  غث هٓم اإلاٗلىماث بم٩اهُاث ٚحر مؿبى٢ت للمىاعص البكٍغ ل٣ض ٞو

٤ الكب٨ت اإلاٗلىماجُت  ت خُث ؤجاخذ زضماث الخٗلم و الخ٩ىًٍ ًٖ بٗض و طل٪ ًٖ ٍَغ ال٨ٟاءة البكٍغ

ت  ت.ٞغنت وكغ اإلاٗٞغ  و اإلاٗلىماث للمىاعص البكٍغ

(  و الظي ٌكحر بلى ؤن الٗامل هى *٦ما ؤصث هظه الخُب٣ُاث بلى ْهىع مهُلر )بصاعة ٖال٢اث الٗما٫

ها ختى ًخم٨ً هظا الٗامل مً  باجه و خاحاجه بإهج٘ الُغ١، و ؤؾٖغ ػبىن صازلي ًيبػي جدب٘ ٚع

باث الؼبائً الخاعحُحن ؤ٦ثر و بك٠ٛ ٦بحر،  ٦ما ؤم٨ً مً زال٫ الكب٨ت الضازلُت بؾىاص الاؾخجابت لٚغ

غ الُٗل و هظا ما ٌٗٝغ  ت بلى الٗامل بىٟؿه، ٦مخابٗت ملٟه و مؿاعه اإلانهي، جدٍغ بٌٗ اإلاهام ؤلاصاٍع

اصة قٗىعهم باإلاؿاولُت. **بالخضماث الظاجُت  2و هظا ما ًاصي بلى جم٨حن الٗاملحن ؤ٦ثر و ٍػ

ت ًى٤ٟ في  %60ر مً ٦ما حؿاٖض في ج٣لُل الخ٩ال٠ُ زانت ؤن ؤ٦ث مً و٢ذ ٖما٫ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ؤوكُت عوجُيُت يُٟٗت ال٣ُمت.

 :workflow( جدفم العمل 6

ال ًىحض حٍٗغ٠ مدضص لهظا اإلاٟهىم الجضًض الظي ْهغ زانت م٘ ٚؼو ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ل٨ً ًم٨ً 

ها، مغا٢بتها، و ٌٗني طل٪ ؤن ال٣ى٫ ؤجها :" بغمجُاث إلصاعة مغاخل الٗمل، ٢ُاؾها، حسجُلها، جيؿ٣ُ

                                                 
Nadége Gunia, op cit p109-

1
  

Employee relation managment*   ٣ي إلصٚغة ٖال٢اث الؼبائً خُث ًً٘ الٗامل مدىع الىٓام خُث و هى مٟهىم حضًض مإزىط مً اإلاٟهىم الدؿٍى

٘ ؤصائه و جثمحن عؤؽ اإلاا٫ البكغي ؤهٓغ      SELF SERVICE                             www.guideiinformatique.com** ٌٗمل ٖلى ٞع



42 
 

ٟحن  ألاشخام اإلاىاؾبحن ٌؿخلمىن اإلاٗلىماث الصخُدت في الى٢ذ الصخُذ، ٞهي ج٣ضم الٗىن للمْى

ت. ائٟهم والُالب ٣ًبل جُب٣ُاث مخىٖى  1ٖلى ازخالٝ ْو

بطن جض٤ٞ الٗمل هى ؤخض الخُب٣ُاث التي ًغجى مً زاللها ؤجمخت ؤلاصاعة، خُث جغ٦ؼ الجهىص و ألاوكُت 

ائ٠  و  ت هي ؤخض الٗىانغ و الْى ُٟت اإلاىاعص البكٍغ ما٫ ؤلال٨تروهُت زانت م٘ اٖخباع ْو اإلاهام ٖلى ألٖا

اإلاهمت و الٟاٖلت في اإلااؾؿت التي حؿاهم بهىعة اؾتراجُجُت في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاؿُغة، و ًد٤٣ 

 جض٤ٞ الٗمل اإلاؼاًا الخالُت: 

 ٖضم يُإ اإلاٗلىماث و الىزائ٤. -

ٗمل ٖلى وز٣ُت واخضة و في ػمً واخض مً َٝغ الٗضًض مً ألاشخام، و هظا ما ٣ًلو بم٩اهُت ال -

اصة ؤلاهخاحُت.  مً الى٢ذ و الخ٩ال٠ُ و بالخالي ٍػ

ت اهخ٣ا٫ اإلاٗلىمت بحن ألاٞغاص صازل اإلااؾؿت. -  ؾٖغ

ت ه٣اٍ الخلل ُٞه، و هظا ٌؿاٖض ٖلى - ان الٗمل و بم٩اهُت مٗٞغ ت و جدضًض  مخابٗت ؾٍغ مٗٞغ

بُت و ٚحرها.الا   خخُاحاث الخضٍع

غ ٦ٟاءاث  و هظه ألاجمخت جخُلب ؤؾاؾا حىصة و ٞٗالُت هٓم اإلاٗلىماث في مسخل٠ مهالر ؤلاصاعة، و جٞى

ت ٢اصعة ٖلى الخد٨م في جُب٣ُاث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث صازل اإلااؾؿت، خُث بُيذ بٌٗ  بكٍغ

 2صاعة، و لِؿذ الٗىائ٤ الخ٣ىُت هي الؿبب.الضعاؾاث ؤن الٗىامل ؤلاوؿاهُت هي ؤ٦ثر الٗىائ٤ ألجمخت ؤلا 

ت   زاهُا: إوشاء هظام معلىماث حظُير اإلاىازد البشٍس

ت بلى ؤهىإ ٖضًضة مً اإلاٗلىماث الالػمت لخد٤ُ٣ الاؾخسضام  جدخاج ؤلاصاعة في حٗاملها م٘ اإلاىاعص البكٍغ

ت اإلاخاخت، بط ٧اهذ وؾائل الخٗامل باإلاٗلىماث في ا لؿاب٤ جدؿم بالبضائُت و ألامثل للمىاعص البكٍغ

البؿاَت و ٖضم الٟاٖلُت،بط ٧اهذ جىدهغ في ججمُ٘ البُاهاث في صخ٠ ؤو سجالث، و ٦ظل٪ خٟٔ 

اإلاؿدىضاث و ألاوعا١ التي جدخىي ٖلى بُاهاث هامت ًٖ ألاٞغاص في اإلالٟاث جسؼن في ؤما٦ً للخٟٔ، و ًخم 

ا.  الخٗامل ٞحها ًضٍو

في اإلاىٓماث ) ؾلؿلت مً الخاؾباث اإلاخهلت  3كب٩اث الضازلُتو ل٨ً م٘ ج٣ضم الخاؾباث آلالُت و ال

ببًٗها البٌٗ مباقغة(،  و جُىع ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث اإلاٗخمضة ٖلى وؾائل الاجها٫ الًٟائُت و 

الال٨تروهُت، ٣ٞض ؤنبذ مً اإلاِؿىع جهمُم و حكُٛل هٓم ٞٗالت للمٗلىماث في مسخل٠ مجاالث 

                                                 
  .70، م 1999، ؾبخمبر 83ؤقٝغ ٢ُىت، البٗض ؤلاوؿاوي اإلاٗى١ ألاو٫ لبرمجُاث ؤجمخت ؤلاصاعة، مجلت اإلاٗلىماحي الٗضص -1

.71هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، م - 2  
3
- www.sts.yoo7.com le01 /06 /2019 à 19h00 

http://www.sts.yoo7.com/


43 
 

ت، ألامغ الظي حٗل ؤلاصاعة في مى٠٢ ؤًٞل ٦ثحرا لِـ ٣ِٞ مً اليكاٍ، و مجها بصاعة اإلاىاعص  البكٍغ

غة اإلاٗلىماث و خضازتها بل ؤًًا مً خُث ؾهىلت الخٗامل مٗها بالخٟٔ والخدضًث والخُىٍغ  خُث ٞو

الخضاو٫ والاؾترحإ، وبم٩اهُت اؾخسضام مٗلىماث مً مجاالث مسخلٟت ومً ؤما٦ً مخباٖضة و ججمُٗها 

لى الجساط ال٣غاعاث.في وؿ٤ مخ٩امل ًد ت، و جدُذ ال٣ضعة ألٖا  ٤٣ عئٍت ؤقمل ل٣ًاًا اإلاىاعص البكٍغ

ما٫ اإلاٗانغ ال٣ائم ٖلى الٗاإلاُت و الخىاٞؿُت جضع٥ ؤلاصاعة ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مط ى   وفي هٓام ألٖا

ت جىاٞغ اإلاٗلىماث الصخُدت و الخضًثت و اإلاخجضصة  ًٖ ؤهمُت الٗىهغ البكغي اإلاخمحز، و مً زم خٍُى

ت اإلاخاخت لها، ختى حؿخُُ٘ الخسُُِ الؾدثماع ٢ضعاتها بك٩ل ٞٗا٫،  ٧اٞت قاون و ؤبٗاص ال٣ىي البكٍغ

ت م٣هىعة ٖلى ؤلاصاعة  ٘ الخُٛحر، لم حٗض ٢ًاًا اإلاىاعص البكٍغ و في هظا الٗهغ الخىاٞس ي الؿَغ

اهخمام مباقغ اإلاسخهت بكاوجهم ٣ِٞ ٦ما ٧ان الٗهض ؾاب٣ا، بل ؤنبذ ٧ل مضًغ مؿاو٫ ًٖ ٖمل له 

ت باٖخباعه اإلاىعص الغئِس ي الظي ًخد٨م في هخائج ألاصاء وحىصة ؤلاهخاحُت  في ٦ٟاءة و ٞٗالُت اإلاىاعص البكٍغ

بإي ماؾؿت و مً هىا ؤنبذ مً الًغوعي وحىص هٓم مغهت و ٞٗالت و قاملت و مخضازلت و مباقغة 

ضه مً مٗلىما  ث.ًم٨ً ألي مضًغ ؤن ًخٗامل مٗها للخهى٫ ٖلى ما ًٍغ

ت ٧ل ؤهىإ اإلاٗلىماث  :1و حكمل اإلاٗلىماث اإلاُلىبت ًٖ اإلاىاعص البكٍغ

 الصخهُت الخانت باألٞغاص. -

 جل٪ التي جه٠ الخالت الخٗلُمُت للٟغص.  -

 التي جه٠ اإلاهاعاث و ال٣ضعاث التي ًخمخ٘ بها الٟغص. -

ما٫ التي ماعؾها و ا٦دؿب  - ُٟي للٟغص و ألٖا ش الْى  ٞحها زبراث مدضصة.٦ظل٪ التي جه٠ الخاٍع

و ٦ظا ألاصاء الٟغصي و جُىعه و ما ٌٗاوي مىه الٟغص مً مك٨الث ؤو ه٣اٍ ال٠ًٗ، ؤو ما ًخمحز به مً  -

 ممحزاث.

 اإلاٗلىماث التي جه٠ اهخماماث الٟغص و اججاهاجه و صواٞٗه للٗمل. -

ً البكغ الظًً عئِـ التي جه٠ ٖال٢اث الٟغص في ٖمله بؼمالئه و عئؾائه و مغئوؾُه و ٚحرهم م -

 ًخٗامل مٗهم.

 و بةٖاصة ججمُ٘ جل٪ اإلاٗلىماث حؿخُُ٘ ؤلاصاعة اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت ُٞما ًخهل بما ًلي:

ما٫ اإلاخ٣ٟت م٘ زبراتهم و جإهُلهم و ٢ضعاتهم. - ت في ؤوؿب ألٖا  جسُُِ اؾخسضام اإلاىاعص البكٍغ

ت و الخ٨م ٖلى مؿخىي ال٨ٟاء -  ة في الٗمل.مخابٗت ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ

                                                 
1 -www.sekahaded.ahlamoontada.com le 01/06/2019 à 18h45 
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ب ؤو ؤق٩ا٫ الخىمُت اإلاسخلٟت لٗالج ؤوحه ال٣هىع في  - ت بلى الخضٍع جدضًض مضي اخخُاج اإلاىاعص البكٍغ

 ألاصاء.

ُٟي ؤو مؿخىي ؤٖلى  - ائ٠ ؤزغي ؾىاء ٖلى هٟـ اإلاؿخىي الْى جدضًض مضي مالئمت الٟغص لْى

ُُٟت(.   )جسُُِ الخغ٦ت الْى

غ الغواجب و اإلا٩اٞأث و الخىاٞؼ  - ٌ ًٖ ال٨ٟاءة والخبرة الٟٗالُت.  ج٣ٍغ  و ٚحرها مً ؤق٩ا٫ الخٍٗى

ت باإلاغاخل الخالُت:  و ٖاصة جمغ ٖملُت بىاء هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت باإلاىٓمت و جدضًض اخخُاحاث ؤلاصاعة مً اإلاٗلىماث. -  جدلُل الىٓم ؤلاصاٍع

ىماث، و ؤؾالُب الخٗامل مٗها) جهمُم الىٓام بخدضًض و مهاصع وؾائل و صوعٍت الخهى٫ ٖلى اإلاٗل -

 الخجمُ٘، الخدلُل، الخبىٍب، الخهي٠ُ، الخضازل، الخضاو٫، الاؾترحإ الخدضًث، ؤلاياٞت، الخظٝ(. 

ت و آلالُت لخىُٟظ الخهمُم اإلاُلىب. -  جدضًض الاخخُاحاث البكٍغ

بُت، و حٗضًله - ب جىُٟظ الىٓام و حكُٛله إلاغخلت ججٍغ غه خؿب هخائج الخجٍغ  .ؤو جٍُى

 حٗمُم اؾخسضام الىٓام. -

غ اإلاؿخمغ في الىٓام م٘ حٛحر الاخخُاحاث ؤو جُىع الخ٨ىىلىحُا. -  الخٍُى
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 خالصت الفصل:

٣ت مىٓمت لخجهحز مٗلىماث ًٖ ماض ي، خايغ ومؿخ٣بل  بن ؤهٓمت اإلاٗلىماث باٖخباعها ٍَغ

غ  مٗلىماث ص٣ُ٢ت و٧اُٞت ًٖ الٗملُاث الضازلُت للماؾؿت واؾخ٨كاٝ اإلاخٛحراث الخاعحُت للبِئت، جٞى

ت، هظا الخهىع  ٤ وقاون مالُت و جسُُِ ومىاعص بكٍغ ألاوكُت اإلاسخلٟت للماؾؿت؛ مً بهخاج وحؿٍى

لىٓام اإلاٗلىماث ٌؿدىض ٖلى ؤؾاؽ مٟهىم الىٓام ال٨لي، بمٗنى ؤن هٓام اإلاٗلىماث ًخ٩ىن مً 

ُت التي حك٩ل م٘ بًٗها الىٓام ال٨لي للم ت مً ألاهٓمت الٟٖغ ٗالُت  .ٗلىماثمجمٖى جؼصاص ٦ٟاءة ٞو

هظا الىٓام اإلاٗلىماحي باؾخسضام الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت للمٗلىماث بٟغوٖها اإلاسخلٟت، وهى بالخالي ال 

٣ًخهغ في صوعه ٖلى اؾخسضام ج٣ىُاث الخاؾىب وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وؤهٓمت اجهاالث البُاهاث، 

ت وبهما ٌكمل صائغة ؤوؾ٘ مً الخسههاث والخُب٣ُاث ا لضازلُت طاث الٗال٢ت بةصاعة الىٓم وهٍٓغ

 .ؤلاصاعة والخىُٓم، وهماطج اجساط ال٣غاعاث

اًت ؤي  لى الٗمىم ًجب ؤلاهخمام بالٗىهغ البكغي، ألن هظا ألازحر هى ؤؾاؽ ٚو ٖو

ٖملُت، وما ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث بالوؾُلت للىنى٫ الى هظه الٛاًت وبضون جدضًض ألاهضاٝ 

الى ال َائل مً الغ٧ىى وعاء حلب الخ٨ىىلىحُا اإلاخُىعة في هظا ال ًم٨ً الىنى٫،وبالخ

ت التي ج٣ىم باإلؾخٟاصة مجها  اإلاجا٫ بطا لم ٨ًً هىا٥ جىا٤ٞ بُجها وبحن اإلاىاعص البكٍغ

 وؤلاٞاصة.

  



 

 
 الفصل الثاني

 دزاطت جطبُلُت لجامعت عبد الخمُد بً بادٌع

 -مظخغاهم-
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 : ويملدمت الفصل الثا

ت،  ؾٝى هالخٔ  بٗض ما جُغ٢ىا في الٟهل ألاو٫ بلى ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وؤزغها ٖلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 حامٗت ٖبض الخمُض ابً باصٌـهظا الخإزحر ٖلى خالت زانت في ماؾؿت مً ماؾؿاث الجؼائغ ؤال وهي 

اإلاؿخسضمحن،   وبالًبِ في ٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا في والًت مؿخٛاهم وؾخ٩ىن صعاؾدىا مغ٦ؼة ٖلى مهلخت

 وؾىدىاو٫ في هظه الضعاؾت زالزت ه٣اٍ جخمثل في:

٠ بمُضان الضعاؾت.  -     الخٍٗغ

 ؤصواث حم٘ البُاهاث. -   

 جدلُل البُاهاث التي جم حمٗها . -    
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 اإلابدث ألاول : مجال الدزاطت، العُىت وأدواث حمع البُاهاث. 

 .اإلاطلب ألاول :مجال الدزاطت

ٌٗخبــر ازخُــاع مجــا٫ الضعاؾــت زُــىة هامــت فــي البدــث ل٩ــي ٌؿــخُُ٘ الباخــث ؤن ًُــاب٤ مــا هــى هٓــغي مــ٘  

٧لُـت الٗلـىم الجاهب الخُب٣ُي، وجسخل٠ زهىنُاث ٧ل صعاؾت، ومـً هـظا اإلاىُلـ٤ عاُٖىـا فـي بدثىـا هـظا ازخُـاع 

ُٟـت بصاعة اإلاـىاعص هٓغا للخبرة واإلاالخٓت ل٩ـل حضًـض ؤو حُٛحـر ًُـ والخ٨ىىلىحُا لىالًت مؿخٛاهم غؤ ٖلحهـا، ٦مـا ؤن ْو

ت فـــي بـــاقي اإلااؾؿـــاث ال جغقـــى بلـــى اإلاؿـــخىي الـــظي ًجـــب ؤن ج٩ـــىن ٖلُـــه الجامٗـــت هـــظا مـــً حهـــت ومـــً حهـــت  البكـــٍغ

ىـــا وال جـــؼا٫، باإليـــاٞت بلـــى ؤن  بـــت مىـــا فـــي اإلاؿـــاهمت ولـــى بصـــ يء بؿـــُِ فـــي اإلااؾؿـــت التـــي ٢ـــضمذ لىـــا ج٩ٍى ؤزـــغي ٚع

ة وم٣ابلـت ومالخٓـت وزانـت ألاصاة ألازحـرة التـي حٗخبـر ألاهجـ٘ فـي اإلااؾؿـت اإلاسخـاعة ألاصواث اإلاؿخسضمت مً اؾـخماع 

 ًٖ ٚحرها.

 كلُت العلىم والخكىىلىحُا مظخغاهم ماؾؿت ومً هظا اإلاىُل٤ و٢٘ ازخُاعها ٖلى

 مظخغاهم ":"وشؤة حامعت 1. :الفسع الثاوي 

 جخىػٕ ٧لُاتها ٖلى مسخل٠ ؤهداء الىالًت ، ج٣٘ حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ "في والًت مؿخٛاهم ،        

 عئاؾت الجامٗت ج٣٘ في الىاخُت الكغ٢ُت لىالًت مؿخٛاهم  بسغوبت ، ، حٗض حامٗت "مؿخٛاهم" ماؾؿت "ٚحر ؤن

ت  ً والبدث الٗلمُحن جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى  ٖمىمُت طاث َاب٘ بصاعي ،ٖلمي، ز٣افي ومنهي تهخم بالخ٩ٍى

 .1983ؾبخمبر  24اإلااعر في  344-83وجسً٘ ألخ٩ام اإلاغؾىم ع٢م والاؾخ٣اللُت اإلاالُت 

عبُ٘ ألاو٫ ٖام  13ماعر في  220-98ؤوكإث حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ بمىحب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

ًخًمً بوكاء  حامٗت مؿخٛاهم وهظا بىاءا ٖلى ا٢تراح مً الىػٍغ اإلا٩ل٠  1998ًىلُى ؾىت  7اإلاىا٤ٞ ٫  1419

 74الٗالي وجىي٘ جدذ وناًخه بالخٗلُم

إلاطلب الثاوي: مخغيراث الدزاطتا  

ت،  ً ازىـــحن همـــا: ج٨ىىلىحُـــا اإلاٗلىمـــاث  وحؿـــُحر اإلاـــىاعص البكـــٍغ ل٣ـــض جمحـــزث بقـــ٩الُت البدـــث بىحـــىص مخٛحـــًر

خُـــث وؿـــعى مـــً زـــال٫ هـــظه الضعاؾـــت بلـــى مداولـــت ال٨كـــ٠ ٖـــً َبُٗـــت الٗال٢ـــت التـــي جغبُهمـــا و مـــضي الخـــإزغ و 

ملُاتهـــا ٞـــاص٫ بُجهمـــا؛ الخـــإزحر اإلاخبـــا ت بمجمـــل ؤوكـــُتها ٖو ُٟـــت اإلاـــىاعص البكـــٍغ إلاخٛحر الخـــاب٘ فـــي هـــظه الضعاؾـــت هـــى ْو

ت و مــضي جإزغهــا بٗملُــت بصزــا٫ الخ٨ىىلىحُــاث الجضًــضة لإلٖــالم صوع اؾــخٗماالتها ــاصة  الدؿــُحًر وجُب٣ُاتهــا فــي الٍؼ

مـا٫ طاث ٞٗالُتها مً زال٫ الخ٣لُل ؤو الخسلو مً الٗملُـاث ؤلا و  مً ٦ٟاءتها ـت الغوجُيُـت والخىحـه هدـى ألٖا صاٍع

 ال٣ُمت اإلاًاٞت ألا٦بر، ؤما اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل هى ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وزانت الخضًثت مجها.

                                                 
74

 ، ًخًمً بوكاء حامٗت مؿخٛاهم.1998ًىلُى ؾىت  7، اإلاىا٤ٞ ٫ 1419عبُ٘ ألاو٫ ٖام  13ماعر في  220-98مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  1اإلااصة 
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 اإلاطلب الثالث: أدواث حمع البُاهاث اإلاظخخدمت في الدزاطت

ي بَـاع اإلاـىهج الىنـٟي مً بحن الىؾائل التي جم اؾخسضامها فـي حمـ٘ البُاهـاث اإلاؿـتهضٞت فـي هـظه الضعاؾـت فـ

الخدلُلــــي، جــــإحي فــــي اإلاغجبــــت ألاولــــى الاؾــــخماعة التــــي جــــم اؾــــخسضامها بكــــ٩ل ؤؾاســــ ي فــــي ٖملُــــت حمــــ٘ اإلاٗلىمــــاث و 

البُاهـــاث مضٖمـــت بم٣ابلـــت مباقـــغة مـــ٘ اإلاـــضًغ اإلاغ٦ـــؼ وؿـــعى مـــً زاللهـــا بلـــى الخهـــى٫ ٖلـــى مٗلىمـــاث ؤ٦ثـــر ص٢ـــت و 

ا مٟخىخــا باإليــاٞت بلــى اإلا٣ابلــت ألازحــرة ؤًــً ٧اهــذ ألاؾــئلت و٢ــض جمــذ ٖلــى ٖــضة مغاخــل ٧ــان الى٣ــاف ٞحهــ جٟهــُل

٣ت مىهجُت م٣ىىت  ، و٦ما اؾخسضمذ اإلاالخٓت ٧ىؾُلت زالثت و م٨ملت.م٨خىبت وبٍُغ

الاؾخماعة  ؤوال:  

ٌٗــــض الاؾــــخبُان مــــً ؤ٦ثــــر ألاصواث اإلاؿــــخسضمت فــــي حمــــ٘ البُاهــــاث، خُــــث ٌؿــــمذ بالخهــــى٫ ٖلــــى مٗلىمــــاث 

الخٓتهــا بىٟؿــه فـــي اإلاجــا٫ اإلابدـــىر ل٩ىجهــا مٗلىمــاث ال ًمل٨هـــا بال نــاخبها اإلااهـــل ص٣ُ٢ــت ال ٌؿــخُُ٘ الباخـــث م

 ٢بل ٚحره ٖلى البىح بها.

ـــت مـــً ألابدـــار  و   ـــإل ٖلـــى مجمٖى ـــت مـــً ألاؾـــئلت جـــم بٖـــضاصها مـــً زـــال٫ ؤلَا جخًـــمً الاؾـــخماعة مجمٖى

، باإلياٞت بلى  ٟحنؤعاء بٌٗ ألاؾـاجظة و٦ـظالضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاخٗل٣ت باإلاىيٕى  ا مـً زـال٫ اإلا٣ابلـت وؤعاء اإلاـْى

 للخإ٦ض مً ؤن نُاٚت ألاؾئلت حٗخبر مىاؾبت لخُُٛت مىيٕى الضعاؾت والىنى٫ بلى ألاهضاٝ اإلاغحىة مجها.

ت مً الخُىاث ؤهمها:ل   ٣ض مغث ٖملُت نُاٚت ؤؾئلت الاؾخماعة بمجمٖى

ــت ألابٗــاص التــي ح٨ٗـــ ٞغيــُاث و ؤؾــئلت الضعاؾــت: خُــث جخ٩ــ - ىن الاؾــخماعة فــي ٢ؿــمها ألاو٫ مــً جدضًــض مجمٖى

ـــت مــــً ألاؾـــئلت التــــي جىضـــر زهــــائو ُٖىــــت البدـــث مــــً ؾـــً، مؿــــخىي حٗلُمـــي، مىهــــب بصاعي و ٖــــضص  مجمٖى

 ؾىىاث الخبرة، و ٢ض جمذ نُاٚت ؤبٗاص الاؾخماعة ٖلى ؤؾاؽ اإلاداوع الخالُت:

 .زهائو ال٣ىي الٗاملت في ْل ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث صازل ال٩لُت اإلادىز ألاول:

ُُٟـت  اإلادىز الثـاوي:  لـى اإلاؿـاعاث الْى ت ٖو ـائ٠ بصاعة اإلاـىاعص البكـٍغ ؤزـغ اؾـخٗما٫ ج٨ىىلىحُـا اإلاٗلىمـاث ٖلـى ْو

 في ٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا مؿخٛاهم. 

ت في ْل الخدىالث الخ٨ىىلىحُت الجضًضة . اإلادىز الثالث:  بخخُاحاث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت.ٖال٢ت اؾخٗما٫ الخ٨ىىلىحُاث ا     لجضًضة للمٗلىماث بإمً و ع٢ابت ؤهٓمت مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت مً ألاؾئلت جمثلذ في -  ؾاا٫ و التي ح٨ٗـ و جٟهل ألابٗاص التي جم جدضًضها. 21نُاٚت مجمٖى

ً لــضي حمــ٘ اإلابدــىزحن، و ٖــضم وحــىص ؤي - جــم ويــ٘ ألاؾــئلت باللٛــت الٗغبُــت الٟهــخى وطلــ٪ هٓــغا لُبُٗــت الخ٩ــٍى

امــل مـ٘ الهـُاٚت الٗغبُــت لألؾـئلت و بالخـالي ال صاعــي ل٨خابتهـا باللٛـت ألاحىبُــت وزانـت ؤن الباخــث نـٗىبت فـي الخٗ

ُت و ص٢ــــت اإلاٗلىمــــاث  ؤقــــٝغ ٖلــــى ال٣ُــــام بخىػَــــ٘ وقــــغح ألاؾــــئلت ل٩ــــل ؤٞــــغاص الُٗىــــت مــــً ؤحــــل  يــــمان مىيــــٖى

خبــــاع ٖىــــض نــــُاٚت ؤؾــــئلت الاؾــــخماعة اؾــــخسضام  الٗبــــاعاث الىاضــــخت و اإلاخدهـــل ٖلحهــــا، ٦مــــا جــــم ألازــــظ بٗــــحن الٖا

 اإلاخضاولت بدُث ج٩ىن ؾهلت الٟهم و في مخىاو٫ حمُ٘ اإلاؿخجىبحن.
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بحـــغاء م٣ابلــــت مــــ٘ اإلاــــضًغ و ؤٚلــــب مؿــــخسضمي هــــظا اإلاغ٦ــــؼ، جــــم زاللهــــا جىيــــُذ  و قــــغح ألاؾــــئلت التــــي جًــــمىتها  -

٣ت التي ًجب بجباٖها لإلحابت ٖ  لى ألاؾئلت .الاؾخماعة و الٛغى مً ويٗها، باإلياٞت بلى جىيُذ الٍُغ

٧اهذ ألاؾئلت في ؤٚلبُتها مٛل٣ـت خُـث ال ًجـض اإلابدـىر مـً زاللهـا نـٗىبت فـي ٞهـم الؿـاا٫ وج٣ـضًم ؤلاحابـت فـي  -

خـــضوص البـــضائل اإلا٣ترخــــت ؤمامـــه، و بالخــــالي ال ًســـغج ؤبــــضا ٖـــً مــــا هـــى مُلــــىب مىـــه، ٦مــــا جـــم اللجــــىء بلـــى ألاؾــــئلت 

 و الخٗٝغ ٖلى ؤعاء  و اججاهاث اإلابدىزحن. اإلاٟخىخت بهضٝ الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ؤؾاؾُت م٨ملت

 زاهُا: اإلا٣ابلت

جــضزل اإلا٣ابلـــت يــمً ؤصواث البدـــث الٗلمــي التـــي جـــم اؾــخسضامها فـــي ٖملُــت حمـــ٘ البُاهــاث  و اإلاٗلىمـــاث فـــي 

هــظه الضعاؾــت، ٞهــي ٖبــاعة ٖــً ل٣ــاء مباقــغ ًجــغي بــحن الباخــث و اإلابدــىر الىاخــض ؤو ؤ٦ثــر   مــً طلــ٪، فــي قــ٩ل 

 مىيٕى مٗحن، ٢هض الخهى٫ ٖلى خ٣ائ٤ مُٗىت ؤو آعاء و مىا٠٢ مدضصة.مىا٢كت خى٫ 

ت للجامٗـت باٖخبـاعه اإلاؿـاو٫ مـو٢ض ٧اهذ هـظه اإلا٣ابلـت شخهـُت ٖلـى قـ٩ل خـىاع مـ٘  ضًغ بصاعة اإلاـىاعص البكـٍغ

غ اإلاخٗل٣ت بإهٓمت اإلاٗلىماث وحؿُحر اإلاـىاعص البكـٍغ خُـث  ،تألاو٫ ٖلى بصاعة اإلاهلخت و اَالٖه ٖلى حمُ٘ الخ٣اٍع

حــغث هــظه اإلا٣ابلــت ٖلــى قــ٩ل ٖملُــت َــغح ؤؾــئلت مــً َــٝغ الباخــث وج٣ــضًم ألاحىبــت مــً َــٝغ اإلابدــىر خــى٫ 

ـــــت جٟانـــــُل و  اإلاىيـــــٕى اإلاـــــضعوؽ بٛـــــغى الخإ٦ـــــض مـــــً صـــــخت اإلاٗلىمـــــاث اإلاخدهـــــل ٖلحهـــــا فـــــي الاؾـــــخماعة، وإلاٗٞغ

جهـــا جخُلـــب و٢ـــذ مـــً اإلابدـــىر جٟؿـــحراث بٗـــٌ ألاؾـــئلت التـــي ال ًم٨ـــً َغخهـــا فـــي الاؾـــخبُان هٓـــغا لخ٣ُٗـــضها ؤو ؤ

ُت اإلاٗلىماث التي ًم٨ً الخهى٫ ٖلحها مً زال٫ الاؾخبُان.  لإلحابت ٖلحها، مما ًاصي بلى الخإزحر ٖلى هٖى

 .زالثا: اإلاالخٓت

حٗــض اإلاالخٓــت مــً ؤ٢ــضم َــغ١ حمــ٘ البُاهــاث و اإلاٗلىمــاث الخانــت بٓــاهغة مُٗىــت، خُــث حٗــٝغ اإلاالخٓــت 

ىص و مــــىٓم و مًـــــبٍى للٓــــىاهغ ؤو الخــــىاصر ؤو ألامــــىع بُٛــــت ا٦دكــــاٝ ؤؾؿـــــها الٗلمُــــت ٖلــــى ؤجهــــا اهدبــــاه م٣هــــ

 و٢ىاهُجها.

و فــــي هــــظا الهــــضص اؾــــخسضمذ اإلاالخٓــــت بلــــى حاهــــب ٧ــــل مــــً الاؾــــخماعة واإلا٣ابلــــت اإلاباقــــغة بٛــــغى جٟدــــو 

لـه  الجىاهب اإلابدىزت ٖـً ٢ـغب فـي بَـاع ْغوٞهـا الُبُُٗـت ٚحـر مهـُىٗت، ٦مـا ججـضع ؤلاقـاعة هىـا بلـى ؤن الباخـث

لــت فـي هــظه اإلااؾؿـت، ولــه ٖال٢ـاث شخهــُت مـ٘ الٗضًــض مـً اإلاؿــاولحن وعئؾـاء اإلاهــالر، لـظا لــم ًجــض  زبـرة ٍَى

 .نٗىبت في ال٨ك٠ ًٖ الخ٣ائ٤ واٖخماص هظه ألاصاة ؤ٦ثر مً ٚحرها في الخ٨م ٖلى ألاقُاء
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 .الدزاطتاإلابدث الثاوي : الخعٍسف بمُدان 

  :ول ألا  اإلاطلب

  الدزاطتُدان جلدًم م :الفسع ألاول 

ٌٗـــىص  ؤنـــل الجامٗــــت بلـــى الخًـــاعة ال٣ضًــــمت ٣ٞـــض ٖـــٝغ الُىهـــاهُىن الجامٗـــت واقـــهضوا بإ٧اصًمُـــت ؤٞالَـــىن 

ــذ ٧ــل مــً الخًــاعة  التــي ٧ــان الُلبــت ًإجىجهــا مــً ٧ــل مىــا٤َ ؤوعبــا وجســغج مجهــا الٗضًــض مــً اإلاكــاهحر،  ٦مــا ٖٞغ

ـــــٝغ ا،     ١.م 70البىطًـــــت والهـــــِىُت الجامٗـــــاث فـــــي خـــــضوص  لٗـــــغب مهـــــُلر الجامٗـــــت بٗـــــض جإؾـــــِـ حـــــىهغ ٖو

م. وؤو٫ مـً  975للهجـغة؛  الـظي جــدى٫ بلـى حامٗـت ؾـىت  358لــ للمـُالص اإلاىاٞـ٤  969اله٣لي حام٘ ألاػهـغ ؾـىت 

صعؽ ُٞـها ال٣اض ي ؤبى الخؿً ٖلـي بـً الىٗمـان اإلاكـهىع ب٨خـاب "الازخهـاع"، ولـم ًُلـ٤ مهـُلر حامٗـت بال فـي 

ً وفــي الٗهــىع الىؾُـــى ْهــغث الجامٗـــاث فــي ؤوعبــا ومــً ؤقــهغها حامٗــت    1850 بالخدضًــض ؾــىت ال٣ــغن الٗكــٍغ

 وجإؾؿذ بإمغ مـً اإلال٪ ُٞلُب ؤ٢ِؿذ . 1200باَعـ ؾىت 

 مظخغاهم ":"وشؤة حامعت 1. :الفسع الثاوي  ا

 ، ج٣٘ حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ "في والًت مؿخٛاهم ، جخىػٕ ٧لُاتها ٖلى مسخل٠ ؤهداء الىالًت        

 عئاؾت الجامٗت ج٣٘ في الىاخُت الكغ٢ُت لىالًت مؿخٛاهم  بسغوبت ،حٗض حامٗت "مؿخٛاهم" ماؾؿت "ٚحر ؤن

ت  ً والبدث الٗلمُحن جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى  ٖمىمُت طاث َاب٘ بصاعي ،ٖلمي، ز٣افي ومنهي تهخم بالخ٩ٍى

 .1983ؾبخمبر  24 اإلااعر في 344-83والاؾخ٣اللُت اإلاالُت وجسً٘ ألخ٩ام اإلاغؾىم ع٢م 

عبُ٘ ألاو٫ ٖام  13ماعر في  220-98ؤوكإث حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ بمىحب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

ًخًمً بوكاء  حامٗت مؿخٛاهم وهظا بىاءا ٖلى ا٢تراح مً الىػٍغ اإلا٩ل٠  1998ًىلُى ؾىت  7اإلاىا٤ٞ ٫  1419

 75بالخٗلُم الٗالي وجىي٘ جدذ وناًخه
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 ، ًخًمً بوكاء حامٗت مؿخٛاهم.1998ًىلُى ؾىت  7، اإلاىا٤ٞ ٫ 1419عبُ٘ ألاو٫ ٖام  13ماعر في  220-٢98م مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع  1اإلااصة 
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                     الهُكل الخىظُمي لجامعت عبد الخمُد بً بادٌع  "مظخغاهم
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األسش١فِصٍحخ   

ِصٍحخ اٌزى٠ٛٓ ٚرحغ١ٓ 

اٌّغزٜٛ ٚرغذ٠ذ 

 اٌّؼٍِٛبد

 و١ٍخ اٌحمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ و١ٍخ اٌطت

غــبِؼخ
ظ اٌ

سئ١
 

ٓ اٌؼبَ
أل١ِ

 ا

 فشع اٌجشِغخ
 ِشوض اٌزؼ١ٍُ اٌّىٍف
 ثبٌٍغبد

فشع إٌظبفخ 

 ٚاٌص١بٔخ

ِصٍحخ األٔشطخ اٌؼ١ٍّخ 

 ٚاٌضمبف١خ

اٌفشػٟ اٌّذ٠ش 

ٌٍّغزخذ١ِٓ 

 ٚاٌزى٠ٛٓ

اٌّذ٠ش اٌفشػٟ 

ٌٍّب١ٌخ 

 ٚاٌّحبعجخ

اٌّذ٠ش اٌفشػٟ 

ٌٍٛعبئً 

 ٚاٌص١بٔخ

اٌّذ٠ش اٌفشػٟ 

١خ ٌألٔشطخ اٌضمبف

 ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌش٠بض١خ 

ِصٍحخ األٔشطخ اٌش٠بض١خ 

 ٚاٌزشف١ٙ١خ

 ِصٍحخ األسش١ف ِصٍحخ اٌٛعبئً ٚاٌغشد ِصٍحخ إٌظبفخ ٚاٌص١بٔخ

ِصٍحخ ر٠ًّٛ أٔشطخ 

 اٌجحش

ِصٍحخ ا١ٌّضا١ٔخ 

 ٚاٌّحبعجخ

ِصٍحخ اٌّٛظف١ٓ 

ٚاإلداس١٠ٓ ٚأػٛاْ 

 اٌّصبٌح

ِصٍحخ ِغزخذِٟ 

 األعبرزح

خ ٚاإلػالَ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌذل١م

 ا٢ٌٟ

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼخ ٚاٌح١بح

 و١ٍخ األدة ٚاٌٍغبد

ٔبئت ِذ٠ش اٌغبِؼخ ٌٍز١ّٕخ 

 ٚاإلششاف ٚاٌزٛع١ٗ

ٔبئت ِذ٠ش اٌغبِؼخ ٌٍزٕش١ظ 

ٚرشل١خ اٌجحش اٌؼٍّٟ ٚاٌؼاللبد 

 اٌخبسع١خ ٚاٌزؼبْٚ

ٔبئت ِذ٠ش اٌغبِؼخ ٌٍزى٠ٛٓ 

 اٌؼبٌٟ اٌّزٛاصً ٚاٌشٙبداد
ىٌٕٛٛع١بو١ٍخ اٌؼٍَٛ ٚاٌز  

و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإللزصبد٠خ 

 ٚاٌزغبس٠خ ٚػٍَٛ اٌزغ١١ش

ِصٍحخ اٌجحش  ِصٍحخ اٌزٛع١ٗ

 اٌج١ذاغٛعٟ
ِصٍحخ 

 اٌّؼبٌغخ
 ِصٍحخ اإللضبء

شوخ
شز

ح اٌّ
صبٌ

 اٌّ
ض٠خ 

شو
اٌّىزجخ اٌّ

غبِؼخ
ٌٍ 

 سئ١ظ اٌزىٌٕٛٛعٟ
 

 

 
 

ِشوض األٔظّخ ٚشجىخ اإلػالَ ٚاإلرصبي ٚاٌزؼ١ٍُ 

ٓ ثؼذاٌّزٍفض ٚاٌزؼ١ٍُ ػ  

ٟ ِشوض اٌطجغ ٚاٌغّؼ

 اٌجصشٞ

 فشع األٔظّخ فشع اٌشجىبد

فشع اٌزؼ١ٍُ اٌّزٍفض ٚاٌزؼ١ٍُ ػٓ 

 ثؼذ

 فشع اٌطجغ فشع اٌغّؼٟ اٌجصشٞ
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 طسق الخىظُف :لثالثا اإلاطلب

ُـــ٠ والاؾـــخ٣ُاب والخثبُـــذ مىهـــىم ٖلُـــه فـــي اإلاـــاصة  واإلاخًـــمً الدســـجُل  12/ 78ال٣ـــاهىن مـــً 51الخْى

بُــــــت، وجًـــــبِ هـــــظه ال٣ائمـــــت لجىـــــت بىـــــاء ٖلـــــى هدُجـــــت  ُٟــــــت بلــــــى اه٣ًـــــاء اإلاـــــضة الخجٍغ ٞــــــي ٢ائمـــــت الخإهُــــــل للْى

ًـاء الامخداهاث ؤو الازخباعاث اإلا ــت ألٖا ً ًمـغ ملـ٠ الخثبُـذ ٖلـى لجـان مدؿاٍو لى ؤؾاؽ هـظًً الٗىهـٍغ هىُت ٖو

ـــخم جثبُـــذ اإلانهـــي ٖىـــض مىا٣ٞــــت ؤًٖـــاء اللجىـــت وجخســـظ ؤلاصاعة م٣ـــغع ؤو ٢ـــغاع جهـــضعه الؿلُــــت التـــي لهـــا نالخُــــت  ٍو

ًـاء مـً م٨خـب مىخسـب مـً َـٝغ الٗمــا٫ ٞــي حلؿـت ــت ألٖا خم حك٨ُل اللجىـت اإلادؿاٍو ٖلىُـت حكـٝغ  الخُٗحن ٍو

خم اهخساب عئِـ اللجىت مـً َـٝغ ؤًٖـاء اإلا٨خـب زـم بٗـض  03ٖلحها ؤلاصاعة وجيخسب هظه اللجىت ٧ل  ؾىىاث، ٍو

ٗغى ٖلى ؤلاصاعة مً ؤحل اإلاهاص٢ت  ال٣اهىن ألاؾاسـ ي، وججخمـ٘ فـي صوعجـحن  ٖليطل٪ ًخم بوكاء ٢اهىن صازلي َو

 ضًغ ؤو مً زلث ؤًٖائها ٖاصًخحن ؤما في الخاالث الاؾخثىائُت ٞخخم مً َٝغ اإلا

ـغ مـالي وؤصبـي وجيكـإ هـظه اللجىـت بم٣ـغع ؤو ٢ـغاع ممطـ ي مـً َـٝغ اإلاـضًغ،      وج٣ىم ٞـي ٧ل جهاًــت ؾـىت بخ٣ٍغ

ــضزل ٦ــظل٪ يــمً الدؿــُحر بًــضإ َلبــاث الاؾــدُضإ والاهخــضاب، والاؾــدُضإ ج٣ــغعه الؿلُـــت الٗلُـــا التــي لهــا  ٍو

ـــــت وجىدهــــغ مـــــ ــــغاى شخهــــُت ؤو بد٨ــــم نــــالخُت الخُٗــــحن ٞـــــي اإلاضًٍغ ٩ــــىن أٚل ضجه ؾىـــــت بلـــــى زمـــــ ؾــــىىاث ٍو

يُـت  ٩ىن ٚحر مضٕٞى ألاحغ ؤما ًٖ الاهخضاب ٩ُٞىن مً ماؾؿت بلى ماؾؿت وطلـ٪ إلاماعؾــت مهـام ج٩ٍى ال٣اهىن ٍو

٩ـىن  ىحــض اهخـضاب جل٣ائــي واهخـضاب بد٨ـم ال٣ـاهىن ٍو ٩ـىن مدـضص بمـضة ال جخجـاوػ زمــ ؾـىىاث ٍو ؤو اهخسابُـت ٍو

ُــ٠ مــضٕٞى ألاحــ ُــ٠ والخُِٗىــاث الجضًــضة فــي اإلاىانــب الجضًــضة والخـــي وٗنــي بهــا الخْى غ  ؤمــا ٖــً قــهاصاث الخْى

ُٟـــت فـــي  ـــالن ٖلــــى الْى ـــت جبـــضؤ مـــً ؤلٖا ـــا إلاـــا جخُلبـــه مـــً بحـــغاءاث ٢اهىهُـــت و بصاٍع والـــظي هـــى ٖملُـــت م٣ٗـــضة بصاٍع

ــت ؤًٞــل ل٩ــل مـــً الجغائــض بلــى بحــغاء الامخداهــاث وبٖــضاص مدايــغ الخىهــِب وحؿــمذ هــظه الخ٣ىُــت بة ُٖــاء خٍُى

ٟحن وببغام ال٣ٗىص ٖىـض الًـغوعة  ٟحن ألا٦ٟاء،  ج٣ُُم اإلاْى الهاث،  البدث ًٖ اإلاْى ُـ٠ )وكغ ؤلٖا مغاخل الخْى

ُٟه ؤن ٣ًـضم ملٟـا ٌكمـل ٖلـى : ٠ ٢بـل جْى جب ٖلـى ٧ل مْى  ( ٍو

 ٘ قهاصة الٗمل .َلب زُي مصخىبا ٖىض الا٢خًاء ببُان ماهالجه الٗلمُت وزضماجه الؿاب٣ت م -  

 وسخت مهاص٢ت َب٤ ألانل مً ماهالجه وقهاصاجه الٗلمُت  . -   

 قهاصة اإلاُالص . -   

 قهاصة الجيؿُت.  -  

 وسخت مً سجل الؿىاب٤ الٗضلُت . -  

 قهاصة َبُت جثبذ بإن اإلاٗني ٚحر مهاب بإًت ٖلت جدىافى ومماعؾت مهامه. -  

٠ُ خؿب ٦ُُٟت واخضة ؤو ٖضة ٦ جغي الخْى  ُُٟاث .ٍو

 اإلاؿاب٣ت ٖلى ؤؾاؽ الازخباعاث . - 

 اإلاؿاب٣ت ٖلى ؤؾاؽ الكهاصاث .  - 

 الامخداهاث ؤو الازخباعاث اإلاهىُت.  - 
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٤ الدسجُل في ٢ائمت الخإهُل بٗض  -  غ ٞحهم  زبرة مهىُت ٧اُٞت،  ًٖ ٍَغ ٟحن الظًً جخٞى الازخُاع مً بحن اإلاْى

ٟحن   .اؾدكاعة لجىت اإلاْى

 - ُ ٤ الخْى  ٠ اإلاباقغ خؿب الكغوٍ الخالُـت :ًٖ ٍَغ

يُـــت مخسههـــت جابٗـــت للماؾؿـــاث ؤو لـــإلصاعاث الٗمىمُـــت  أ ( مـــً بـــحن اإلاغشـــخحن اإلاخســـغححن مـــً ماؾؿـــاث ج٩ٍى

 .اإلاٗىُت

ً ألازغي ٚحر التي ؾب٤ ط٦غها.  ب(  مً بحن اإلاغشخحن مً ماؾؿاث الخ٩ٍى

غ ٞـــحهم قـــغ حــــ لـــى ؾـــبُل الاؾـــخثىاء مـــً بـــحن اإلاغشـــخحن الـــظًً جخـــٞى وٍ الخإهُـــل اإلادـــضصة لاللخدـــا١ بمىانـــب ( ٖو

 الٗمل وهظه في الخاالث الخالُت :

 بمـا إلخضار ؾل٪ حضًض.   - 

حر اخخُاحـــــاث اؾــــخثىائُت ؤو زانـــــت بــــبٌٗ ألاؾـــــال٥ التــــي جدــــضص ٢ائمتهـــــا خؿــــب الخـــــ  - الت ب٣ــــغاع مـــــً ـبمـــــا لخــــٞى

ُٟت الٗمىمُت ؤو ب٣غاع مكتر٥ مـً الؿـلُت اإلاـظ٧ىعة ا ـت التـي لهـا نـالخُاث الخُٗـحن، الؿلُت اإلا٩لٟت بالْى إلاغ٦ٍؼ

ٟحن ًجــغي جد٣ُــ٤ بصاعي لاللخدــ ـــانب ؤو ألاؾــال٥ اإلادــضصة فــي ال٣ــىاهحن  ا١و٢بــل ٢بــى٫ جغقــُذ اإلاــْى بــبٌٗ اإلاىـ

حن واإلاخمثلحن ٞـي:ـــألاؾاؾُت الخانت، و٦ما ط٦غها اإلاهلخت جدخىي ٖلـ  ى ؤلاصاٍع

ـــحن عئِؿـــُحن  اإلاثبخـــحن الـــظًً لهـــم زـــالر  - (ؾـــىىاث  5( ؾـــىىاث ؤ٢ضمُـــه بهـــظه الهـــٟت ؤو زمــــ)3) مخهـــٝغ بصاٍع

 ؤ٢ضمُه ٖامت .

ً ٖلى عجبت مٗاصلت والظًً لهم زمـ ) -  ٟحن الخائٍؼ  ( ؾىىاث ؤ٢ضمُه بهظه الهٟت 5مخهٝغ بصاعي واإلاْى

 مؿاٖض بصاعي عئِس ي ومخهٝغ بصاعي ٌُٗىىن يمً عئؾاء ألا٢ؿام.    - 

 مؿاٖض بصاعي      -   

ت -        ٧اجبت مضًٍغ

 ٖىن بصاعي       -  

 مٗاون بصاعي -  

 ٧اجب مستز٫    -       

 ٧اجب ع٢ً     -  

 ٖىن ع٢ً -  

خمثل ٦ظل٪ في :  ؤما الؿل٪ الثاوي وهى الخ٣ىُحن ٍو

 مهىضؽ مٗماعي  -

 مهىضؽ صولت في ؤلاخهاء -

 مهىضؽ صولت في اإلاسبر والهُاهت -

 مهىضؽ صولت في ؤلاٖالم آلالي -
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 بر والهُاهتمهىضؽ جُب٤ُ للمس -

 ملخ٤ باإلا٨خبت الجامُٗت-

 ج٣ني ؾامي في اإلاسبر والهُاهت -

الم آلالي -  ج٣ني في ؤلٖا

اث -  مؿاٖض وزائ٣ي امً مدْٟى

 ٖىن ج٣ني للم٨خبت -

 ممغى خانل ٖلى قهاصة صولت -

 ؤما باليؿبت لؿل٪ ؤٖىان اإلاهالر اإلاخمثلحن في :

 مى٠ٓ ػحاجي -

 امحن مسؼن  –

 خاعؽ -

 ٖىن امً -
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 .   للعُىت جدلُل البُاهاث الشخصُت بدث الثالث:اإلا

ُٟت، و ألا٢ضمُت وطل٪ مً زال٫  ؾِخم في هظا اإلابدث جدلُل ٧لمً الؿً،  اإلاؿخىي الخٗلُمي، الْى

 جدلُل ألاؾئلت الخانت بالبُاهاث الصخهُت للمبدىزحن 

  . اإلاطلب ألاول: الظً

 ( : جىشَع العُىت خظب الظً.01الجدول زكم )

ت  الخكساز فئاث الظً  %اليظبت اإلائٍى

20-29  5 33.33 

30-39  4 26.67* 

40-49  4 26.67* 

50-59  2 13.33 

 00.00 0 60أكثر مً 

 100 15 اإلاجمىع

ل  *وظبت ملسبت.  2019اإلاصدز: طؤال الاطخمازة البُاهاث الشخصُت  افٍس

%  ًبلٛـــىن مـــً 33.33ؤن ( الخىػَـــ٘ اليؿـــبي ألٞـــغاص الُٗىـــت خؿـــب الؿـــً، ٞـــىالخٔ 01ًبـــحن الجـــضو٫ ع٢ـــم)

ؾـىت ممـا  39َو  30%  مـً الُٗىـت ًبلٛـىن مـً الٗمـغ مـابحن 26.67ؾـىت باإليـاٞت بلـى ٧ـىن  29َو  20الٗمغ مـابحن 

لبُـــت مـــً الُٗىـــت بيؿـــبت  ؾـــىت وهـــى مـــا ًـــض٫ بىيـــىح ٖلـــى ؤن  39%  ًبلٛـــىن مـــً الٗمـــغ ؤ٢ـــل مـــً 40ٌٗنـــي ؤن ألٚا

ت في اإلاغ٦ؼ. الٟئت الٛالبت مً ٞئت الكباب في بصاعة اإلاىاعص  البكٍغ

%  مــً الُٗىــت ومــً زــال٫ 26.67ؤي بيؿــبت    ٦4مــا ًالخــٔ ؤن ٖــضص الــظًً ًخجــاوػ ؾــجهم ألاعبٗــحن هــى  

ـ٠ وعجبخـه فـي اإلاهـلخت  ٟحن فـي اإلاهـلخت جبـحن ؤن هىـا٥ ٖال٢ـت َغصًـت بـحن ؾـً اإلاْى ت اإلاْى اَالٖىا ٖلى مجمٖى

ٗىص طل٪ ؤؾاؾا بلى ألا٢ضمُت التي ًدٓى بها عئؾاء اإلا ٟحن الجـضص جماقـُا مـ٘ َو هالر و٦ـظا بلـى اؾـخدضار اإلاـْى

 مخُلباث ؤلاصاعة الخضًثت وهى ما ؾىٟهل ُٞه الخ٣ا.
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 . اإلاظخىي الخعلُمي اإلاطلب الثاوي:

 ( : إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )البُاهاث الشخصُت (.02الجدول زكم )

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

 46.67 7 مظخىي حامعي

ً مخىاصل  20 3 جكٍى

 20 3 مظخىي زاهىي 

 13.33 2 أكل مً زاهىي 

 100 15 اإلاجمىع

ل )البُاهاث الشخصُت (.اإلاصدز: طؤال الاطخمازة   *وظبت ملسبت.    2019افٍس

ىا هــــظا وطلــــ٪ ألن ؤهلُــــت ؤي بصاعة   ٌٗخبــــر ماقــــغ اإلاؿــــخىي الخٗلُمــــي مهمــــا حــــضا فــــي الخدلُــــل فــــي مىيــــٖى

ً الـظي ًدٓـى بـه للخماش ي م٘ الخ٨ ىىلىحُا الخضًثت لإلٖالم والاجها٫ بهما جخدضص بك٩ل ٦بحر بمضي ٢ىة الخ٩ٍى

ً ٚحر البُضاٚىجي )الٟغصي(. ً البُضاٚىجي ؤو الخ٩ٍى  ألاٞغاص صازل هظه ؤلاصاعة، ؾىاء الخ٩ٍى

اث الخٗلُمُــــت بـــــحن ؤٞــــغاص الُٗىــــت خُـــــث ؤن02مــــً الجــــضو٫ ع٢ــــم)    ( هالخـــــٔ ؤن هىــــا٥ جباًىــــا فـــــي اإلاؿــــخٍى

%  ًبلــٜ مؿــخىاهم الُــىع الثــاهىي ٞدؿــب ومــً 20%  مـً الُٗىــت ًخمخٗــىن بمؿــخىي حــامعي فــي خــحن ؤن 46.67

ُُٟت لألٞغاص الخٓىا ؤن :  زال٫ عبُىا للغجب الْى

ت بلـــى بَـــاعاث مخم٨ىـــت لدؿـــُحر  -1 ٌٗـــىص اعجٟـــإ اإلاؿـــخىي لليؿـــبت ألاولـــى بلـــى اخخُـــاج مهـــلخت اإلاـــىاعص البكـــٍغ

 ن الٗبء متزاًض في ٧ل ؾىت.قاون اإلاهلخت ال ؾُما وؤ

ـحن ٣ًىمــىن بخسُٟــ٠  -2 بــت اإلاغ٦ــؼ فـي بًجــاص ؤٖــىان بصاٍع ٌٗـىص اعجٟــإ اإلاؿــخىي باليؿـبت للٟئــت الثاهُــت بلـى ٚع

ُــــ٠ الٗامــــل مــــً هــــظه الٟئــــت م٣اعهــــت  ــــاعاث( باإليــــاٞت بلــــى اهسٟــــاى ج٩لٟــــت جْى الٗــــبء ٖلــــى الٟئــــت ألاولــــى ) ؤلَا

 بالٟئخحن الؿاب٣خحن.

 ىظُفت .اإلاطلب الثالث:ال  

ت جدخــــىي باإليـــاٞت بلــــى عئــــِـ  ُٟــــت بصاعة اإلاــــىاعص البكـــٍغ ـــائٟهم ؤن ْو جبـــحن مىــــت زـــال٫ بصالء اإلابدــــىزحن بْى

ــــحن، عئــــِـ  ُــــت وهــــم : عئــــِـ مهــــلخت ألاؾــــاجظة، عئــــِـ مهــــلخت ؤلاصاٍع اإلاهــــلخت ٖلــــى ؤعبٗــــت عئؾــــاء مهــــالر ٖٞغ

دخىي ٧ل مجها ٖلى م٩اجـب جا ـت مهلخت الخ٣ىُحن، عئِـ مهلخت اإلاهىُحن، ٍو اث ؤلاصاٍع بٗـت، واإلاالخـٔ ؤن اإلاؿـخٍى

اث الخٗلُمُت اإلاكاع بلحها في الخدلُل الؿاب٤. با م٘ اإلاؿخٍى  جدىاؾب ج٣ٍغ
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   ألاكدمُت في الىظُفت:

 (: إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )البُاهاث الشخصُت(. 03الجدول زكم )

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

طىىاث 6أكل مً   5 33.33 

طىىاث 6-10  3 20 

طىت 11-15  2 13.33 

طىت 16-20  2 13.33 

طىت 20أكثر مً   3 20 

 100 15 اإلاجمىع

ل )البُاهاث الشخصُت (.اإلاصدز: طؤال الاطخمازة   *وظبت ملسبت.     2019افٍس

 

( ٨ٞـــــغة ؤولُـــــت ٚحـــــر حاػمـــــت ٖـــــً مـــــضي جم٨ـــــً الٗـــــاملحن مـــــً اؾـــــخسضام ج٨ىىلىحُـــــا 03ٌُٗـــــي الجـــــضو٫ ع٢ـــــم)

لىمـاث ٞٗـاصة مـا ًدىاؾـب هـظا اإلاـضي مـ٘  الخبـرة اإلاهىُـت ٨ٖؿـُا، مـالم ج٨ـً اإلااؾؿـت مداٞٓـت ٖلـى مؿـخىي اإلاٗ

 عؾ٩لت ًخماش ى م٘ الخٛحراث الخانلت في ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث .

ـــــائٟهم )ؤ٢ـــــل مـــــً ؾـــــذ ؾـــــىىاث(، بِىمـــــا اليؿـــــب 33.33ٞـــــُالخٔ ؤن  %  مـــــً الُٗىـــــت خـــــضًئي الٗهـــــض فـــــي ْو

ت بــحن ٞئــاث ألا٢ضمُــ %  مــً ؤٞــغاص الُٗىــت ٞا٢ــذ 20ت ألازــغي )بزىــحن ل٩ــل مؿــخىي(، واإلاالخــٔ ٦ــظل٪ ؤن مدؿــاٍو

ً ؾىت .  مضة زضمتهم باإلااؾؿت الٗكٍغ

     



59 
 

 اإلابدث السابع : جدلُل هخائج البدث.

 اإلاطلب ألاول : خصائص اللىي العاملت في ظل جكىىلىحُا اإلاعلىماث.

ت ًدـــاو٫ هـــظا اإلاُلـــب اؾـــخسالم ؤهـــم الخهـــائو التـــي جخمخـــ٘  بهـــا ال٣ـــىي الٗاملـــت فـــي بصاعة اإلاـــىاعص البكـــٍغ

 والتي جخٗل٤ بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ ٦بضًل للىؾائل الخ٣لُضًت.  

ت.-  جلُُم مظخىي الخكىىلىحُا اإلاعخمد في إدازة اإلاىازد البشٍس

 (.1( : إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )04الجدول زكم )

 في الكلُت؟ ةالجدًدة للمعلىماث و الاجصال اإلاعخمد كُف جلُم مظخىي الخكىىلىحُا -

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

 33.33 5 مخطىزة

 66.67 10 مخىططت

 00 0 طِئت

 100 15 اإلاجمىع

ل1اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم )  *وظبت ملسبت.             2019(.  افٍس

اإلاٗخمــــضة، ٞــــُالخٔ ؤن وؿــــبت الــــظًً ؤحــــابىا       بـــــ  ( ج٣ُُمــــا إلاؿــــخىي الخ٨ىىلىحُــــا04ًٓهــــغ الجــــضو٫ ع٢ــــم)

لبُــت ؤي 33.33مخُــىعة هــي  ت، ؤمــا 66.67%  فــي خــحن ؤن ألٚا %  مــً اإلابدــىزحن ؤحــابىا بـــ  00%  ٢ُمىهــا بمخىؾـُـ

ـــذ مـــ٘ عئـــِـ اإلاهـــلخت جبـــحن ؤن هىـــا٥ جىا٢ًـــا بُجهـــا وبـــحن هخـــائج  ؾـــِئت، ٚحـــر ؤهـــه بـــالغحٕى بلـــى اإلا٣ابلـــت التـــي ؤحٍغ

خؿــب مــا الخٓــه الباخــث ٞــةن الخ٣ُُمــحن الؿــالٟي الــظ٦غ مــغجبُحن ؤؾاؾــا بمــضي اؾــخٛال٫ الٟـــغص الاؾــخماعة، و 

ىــه فــي هــظا اإلاجــا٫ وهــى مــا ًا٦ــض ؤن الخ٨ىىلىحُــا لِؿــذ  لهــظه الخ٨ىىلىحُــا وهــى مــا ًــغجبِ ب٨ٟاءجــه ومؿــخىي ج٩ٍى

 حن َغ١ الٗمل اإلاؿاًغة لها.الجاهب اإلااصي ٣ِٞ اإلاخمثل في الىؾائل اإلاخُىعة وبهما هي صمج بُجها )الىؾائل( وب

ت.-        أطباب وكُاض زطا العاملين عً اطخددار جكىىلىحُا اإلاعلىماث في إدازة اإلاىازد البشٍس

فــي هــظا الٟــٕغ ؾــىداو٫ ٢ُــاؽ مؿــخىي الغيــا وجدضًــض ؤؾــباب ٖــضم الغيــا ٖــً الخ٨ىىلىحُــا اإلاٗخمــضة ٖبــر 

ً الخالُحن :   الٗىهٍغ

ت.كُاض زطا العاملين عً مظخىي ا -ؤ  لخكىىلىحُا اإلاعخمد في إدازة اإلاىازد البشٍس
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 (.2( : إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )05الجدول زكم )

 هل جىافم على مظاعفت اطخعمال الخكىىلىحُا الجدًدة للمعلىماث في الكلُت؟ -

 

ت  الخكساز ؤلاحابت   %اليظبت اإلائٍى

 *66.67 10 مىافم

 20 3 معازض

 13.33 2 غير مهخم

 100 13 اإلاجمىع

ل (.2)اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم   *وظبت ملسبت.              2019افٍس

 

غ ومًـــــاٖٟت 05ًا٦ـــــض الجـــــضو٫ ع٢ـــــم) ـــــت مـــــً َـــــٝغ الٗـــــاملحن فـــــي اإلاهـــــلخت هدـــــى جُـــــٍى بـــــت ٢ٍى (: ؤن هىـــــا٥ ٚع

%،  66.67طلـ٪ هـي اؾخٗما٫ الخ٨ىىلىحُا الجضًضة للمٗلىماث خُث ؤن وؿبت ؤٞغاص اإلاهلخت الظًً وا٣ٞىا ٖلـى 

%  ٚحـــر مهخمـــحن بهـــظا 13.33%  هـــظه اإلاًـــاٖٟت، فـــي خـــحن ًبـــضوا مـــً الىخـــائج اإلادهـــل ٖلحهـــا ؤن 20بِىمـــا ٖـــاعى 

                         ؤلاحغاء جماما.                                                                                                               

 أطباب عدم السطا عً مظخىي الخكىىلىحُا اإلاطبلت. -ب

 (.3( : إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )06الجدول زكم )

 ؟ إذا كاهذ ؤلاحابت " معازض " إلااذا-

 الخكساز ؤلاحابت
اليظبت 

ت   %اإلائٍى

 66.67 2 لظذ مخدكما في اطخعمال الخكىىلىحُا

 00.00 0 أفظل الطسق الخللُدًت في العمل

 33.33 1 الخكىىلىحُاث الجدًدة مخعبت أكثر

 100 3 اإلاجمىع

ل (.3)اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم   *وظبت ملسبت.              2019افٍس

 

ٌٗـــىص ؾـــبب ٖـــضم عيـــا ألاٞـــغاص ٖـــً مًـــاٖٟت اؾـــخٗما٫ ج٨ىىلىحُـــا الاجهـــا٫ واإلاٗلىمـــاث خؿـــب الجـــضو٫ 

هم مــً ؤن ًــازغ هــظا ؤلاحــغاء ٖلــى %  فــي اؾــخٗما٫ ج66.67٨(: بلــى ٖــضم جد٨ــم 06ع٢ــم) ىىلىحُــا اإلاٗلىمــاث وجســٞى
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ُٟــــت )اإلاؿــــخىي  ُٟي وبــــالغحٕى بلــــى الكــــهاصاث التــــي جدهــــل ٖلحهــــا الٗــــاملىن ٖلــــى مؿــــخىي الْى مؿــــخ٣بلهم الــــْى

ت  الخٗلُمـــي( ًدبـــحن ؤن بحابـــاث اإلاٗاعيـــحن مبـــرعة باإلاؿـــخىي الخٗلُمـــي اإلاـــىسٌٟ ٚحـــر ؤن  هـــظه ال٣اٖـــضة ٚحـــر ؾـــاٍع

في اإلاهلخت خُث الخٔ الباخث ؤن هىا٥ مً الٗاملحن مً هى مـخد٨م فـي اؾـخسضام ج٨ىىلىحُـا  ٖلى ٧ل ألاٞغاص

اإلاٗلىمــــــاث ومؿــــــخىاه الخٗلُمــــــي ال ًخجــــــاوػ الُــــــىع الثــــــاهىي ممــــــا ٌٗنــــــي ؤن هــــــظا الــــــخد٨م ٚحــــــر مــــــغجبِ بالًــــــغوعة 

 باإلاؿخىي الخٗلُمي للٟغص.

ت.جلُُم هجاعت اطخددار جكىىلىحُا اإلاعلىماث في إدازة اإلاىاز  -  د البشٍس

 الخلُُم العام للعمل باطخخدام جكىىلىحُا اإلاعلىماث. –أ 

 (.4( : إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )07الجدول زكم )

 هل العمل باطخعمال الخكىىلىحُا الجدًدة للمعلىماث ؟ -

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

 *53.33 8 حُد

 *26.67 4 خظً

 00.00 0 طيئ

رلم ًخغي  3 20 

 100 13 اإلاجمىع

ل (.4)اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم   *وظبت ملسبت.              2019افٍس

 

(: ؤزـــــغ بصزـــــا٫ ج٨ىىلىحُــــا اإلاٗلىمـــــاث ٖلــــى َـــــغ١ الٗمـــــل باليؿــــبت للٗـــــاملحن، ٞحـــــري 07ًدــــضص الجـــــضو٫ ع٢ــــم)

٣ـت  %  ًـغون ؤن26.67%  ؤن الٗمل باؾخٗما٫ ج٨ىىلىحُـا اإلاٗلىمـاث حُـض فـي خـحن ؤن 53.33 الٗمـل بهـظه الٍُغ

خؿً، ؤما اإلاالخٓت التي قـضث اهدبـاه الباخـث هـى ٖـضم اؾـدُاء ؤي مـً الٗـاملحن هدىهـا، وسـجل الباخـث زـال٫ 

غ الخ٨ىىلىحُــا اإلاؿــخٗملت وطلــ٪ عاحــ٘ بلــى مؿــخىي الــخد٨م  الاؾـخبُان مؿــخىي َمــىح ؤ٦بــر لــضي الــبٌٗ بلــى جُـٍى

لـى ج٨ىىلىحُـا ؤ٦ثـر جُـىعا ؾـىاء اإلاخٗل٣ـت بـالخجهحزاث ؤو َـغ١ في الخ٨ىىلىحُا اإلاؿخٗملت باإلياٞت بلـى اَالٖهـم ٖ

 الٗمل في ماؾؿاث ؤزغي زانت ؤو ٖامت )مخابٗت جُىعاث الخ٣ىُاث الجضًضة(.  

ت. –ب  جلُُم العمل باطخخدام جكىىلىحُا اإلاعلىماث وأزسه على إدازة اإلاىازد البشٍس

٨ىىلىحُـــا اإلاٗلىمـــاث ٖلـــى الٗمـــل باٖخبـــاعهم ألا٢ـــغب بلـــى ٌٗخبــر الٗمـــا٫ بـــاإلاغ٦ؼ ؤولـــى مـــً ٚحـــرهم فـــي ج٣ُـــُم ؤزــغ ج    

هخــــائج ٖملهــــم )اإلاهــــلخت(، وباٖخبــــاعهم مــــً ٣ًــــىم بالٗمــــل ٞــــةجهم ؤولــــى ٦ــــظل٪ بخ٣ُــــُم ؤزــــغ اؾــــخسضام ج٨ىىلىحُــــا 

ً الخالُحن :  اإلاٗلىماث ٖلى ٖملهم وهى ما ًىا٢كه الٗىهٍغ
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ت.أوال : وحىد أزس العمل باطخخدام جكىىلىحُا اإلاعلىماث على إ  دازة اإلاىازد البشٍس

 (.5( : إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )08الجدول زكم )

هل حعخلد أن عملُت إدخال الخكىىلىحُا الجدًدة للمعلىماث على كلُت العلىم والخكىىلىحُا  -

ت لت حظُير اإلاىازد البشٍس ؟ طُؤزس على طٍس  

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

 73.33 11 وعم

 *26.67 4 ال

 100 15 اإلاجمىع

ل (.5)اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم   *وظبت ملسبت.              2019افٍس

 

% مـً ؤٞـغاص اإلاهـلخت ًـغون بـإن بصزـا٫ ج٨ىىلىحُـا اإلاٗلىمـاث ؾـخازغ 73.33(: ٞـةن 08خؿب الجضو٫ ع٢م)

ت، فــي خــحن ًــغي  ٣ــت حؿــُحر اإلاــىاعص البكــٍغ ٣ــت % ؤن بصزــا٫ ج٨ىىلىحُــا اإلا26.67ٖلــى ٍَغ ٗلىمــاث لــً جــازغ ٖلــى ٍَغ

ت.  حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت  زاهُا : اججاه أزس العمل باطخخدام جكىىلىحُا اإلاعلىماث على إدازة اإلاىازد البشٍس

 (.6( : إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )09الجدول زكم )

 إذا كاهذ ؤلاحابت بىعم فهل ًؤزس ذلك؟ -

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

 00.00 0 طلبا

 100 11 إًجابا

 100 11 اإلاجمىع

ل (.6)اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم   *وظبت ملسبت.              2019افٍس

 

% ٖلــــى الؿــــاا٫ الؿــــاب٘ مــــً الاؾــــخماعة ج٣ُُمــــا بًجابُــــا لالٖخمــــاص ٖلــــى 100ؤُٖــــذ بحابــــاث ٧ــــل اإلابدــــىزحن  

ت، وجخىاٞــ ٤ هــظه ؤلاحابــت مــ٘ ؤلاحابــاث التــي ؤصلــى بهــا عئــِـ اإلاهــلخت ج٨ىىلىحُــا اإلاٗلىمــاث فــي بصاعة اإلاــىاعص البكــٍغ

ت لكـــب٨ت  09خـــى٫ الؿـــاا٫ ُٟـــت بصاعة اإلاـــىاعص البكـــٍغ ـــذ مٗـــه واإلاخمثـــل فـــي : اؾـــخسضاماث ْو فـــي اإلا٣ابلـــت التـــي ؤحٍغ

ت.  الاهترهِذ مً زال٫ حؿُحر اإلاؿاعاث اإلاهىُت والخهى٫ ٖلى اإلاُُٗاث بؿٖغ
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 خدماث التي جلدمها .أدواث الاجصال الخكىىلىحُت وأهم ال-

ت مــً بــحن  ًدــضص هــظا الٟــٕغ ألاصاة ألا٦ثــر اؾــخٗماال فــي مجــا٫ الاجهــاالث التــي ج٣ــىم بهــا بصاعة اإلاــىاعص البكــٍغ

الكـــب٩اث الخالُـــت : الاهترهـــذ، ؤلاهتراهـــذ و ؤلا٦ؿـــتراهذ، زـــم مداولـــت ال٨كـــ٠ ٖـــً ؤًٞـــل الخـــضماث التـــي ج٣ـــضمها 

 هظه الكب٨ت اإلاًٟلت.

 ىىلىحُت ألاكثر اطخعماال.أدواث الاجصال الخك -أ

 (.7( : إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )10الجدول زكم )

ت داخل الكلُت؟   -  اختر مً بين هره الخكىىلىحُا اإلاعلىماجُت ألاكثر اطخعماال في مجال حظُير اإلاىازد البشٍس

ت  الخكساز ؤلاحابت   %اليظبت اإلائٍى

 46.67 7 ؤلاهترهذ

 33.33 5 ؤلاهتراهذ

 00.00 0 ؤلاكظتراهذ

 20 3 و ال واخدة

ل  (.7)اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم   *وظبت ملسبت.             2019افٍس

 

 5% مـــً مجمـــٕى الاؾـــخٗماالث، بِىمـــا ٌؿـــخٗمل 46.67ؤٞـــغاص مـــً ٖمـــا٫ اإلاغ٦ـــؼ ؤلاهترهـــذ ؤي  7ٌؿـــخٗمل  

ــه بلــى % مــً مجمــٕى الاؾــخٗماال 33.33ؤٞــغاص ؤلاهتراهــذ )الكــب٨ت الضازلُــت( ؤي  ث، وفــي هــظا الهــضص ًيبػــي الخىٍى

 اإلاالخٓاث الخالُت :

بن الكــــب٨ت الٗى٨بىجُــــت )ألاهترهــــذ( مؿــــخٗملت وب٨ثــــرة مــــً َــــٝغ الٗــــاملحن فــــي اإلاغ٦ــــؼ ؾــــىاء فــــي بصاعة اإلاــــىاعص  -1

ٗىص عواج اؾخٗما٫ قب٨ت ألاهترهذ بلى : ت ؤو ٖلى مؿخىي اإلاهالر ألازغي َو  البكٍغ

غة الكب٨ت ب٨ثرة ٩ُٞاص ً - ً اإلاخىانل مخهل بالكب٨ت الٗى٨بىجُت.ٞو  ٩ىن ٧ل خاؾىب في الجامٗت الخ٩ٍى

ها بحن الٗاملحن. -  ؾهىلت اؾخٗما٫ الكب٨ت بل وقُٖى

ُــه الــظي الخٓىــا ؤهــه الخضمــت  - ــالم وال ؾــُما التٞر الخــضماث التــي ج٣ــضمها الكــب٨ت : البدــث، ؤلاجهــا٫، ؤلٖا

 التي جدٓى بإ٦بر ٢ضع مً الُلب ٖلحها.

ت الضازلُت )ألاهترهـذ( ال جدٓـى باؾـخٗما٫ هٟــ الٗـضص الـظي ٌؿـخٗمل الكـب٨ت الٗى٨بىجُـت وطلـ٪ بن الكب٨ -2

 ألن :

 الكب٨ت الضازلُت ال جلبي هٟـ الخىٕى مً الخضماث التي جلبُه الكب٨ت الٗى٨بىجُت. -

 ٖضم ٦ٟاءة ؤٚلب الٗاملحن في حسخحر الكب٨ت لدؿهُل الٗمل. -

ائ٠ ألازغي بها.وحىص بٌٗ اإلاهالر التي حؿخٗمل ا -  لدكٟحر )٧لمت الؿغ( مما ٌٗغ٢ل ٖمل واجها٫ الْى
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 أهم الخدماث التي جلدمها أهم وطائل الاجصال الخكىىلىحُت. -ب 

 (.8( : إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )11الجدول زكم )

ت داخل اختر مً بين هره الخدماث لشبكت ؤلاهترهذ ألاكثر اطخعماال في مجال حظُير اإلاىازد  - البشٍس

 الكلُت؟

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

د ؤلالكترووي  40 6 البًر

ت  00.00 0 اإلاجمىعاث ؤلاخباٍز

 00.00 0 الخىظُف عً بعد

 00.00 0 العمل عً بعد

 40 6 الاحخماعاث عً بعد

 20 3 و ال واخدة

 100 15 اإلاجمىع

ل (.8)اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم   *وظبت ملسبت.              2019افٍس

  

ت 11ًالخــٔ مــً الجــضو٫ ع٢ــم)  ُٟــت اإلاــىاعص البكــٍغ (: ؤن الخضمــت اإلاد٣٣ــت ؤ٦ثــر مــً الكــب٨ت الٗى٨بىجُــت فــي ْو

ــــض ؤلال٨ترووــــي بيؿــــبت  ٓهــــغ طلــــ٪ فــــي الغؾــــائل ؤلال٨تروهُــــت التــــي جخمحــــز بالكــــُٕى فــــي الاؾــــخسضام، 40هــــي البًر % ٍو

ـــض الخ٣ل ضًـــت(، ؤمـــا الخـــضماث ألازـــغي زانـــت وؤجهـــا حٗخبـــر ٦بـــضًل حُـــض للبًر ـــٝغ البًر ُـــضي )الغؾـــائل الٗاصًـــت وألْا

ُــــ٠ ٖـــً بٗـــض، الٗمــــل ٖـــً بٗـــض( ٞــــال حٗـــض زـــضماث مٗخمــــضة مـــً َـــٝغ اإلاهــــلخت  ـــت، الخْى ـــاث ؤلازباٍع )اإلاجمٖى

 لالٖخباعاث الخالُت :

ت باإلاغ٦ؼ.  ٖضم الث٣ت في الخضماث ؤلال٨تروهُت مً َٝغ ؤلاصاعة الغؾمُت ٖمىما ومجها بصاعة اإلاىاعص البك -  ٍغ

   ٖضم جبلىع ج٣الُض ٧اُٞت في ؤلاصاعاث الغؾمُت للٗمل بضون الىزائ٤ الىع٢ُت اإلاسخىمت. -

ه٣ــــو ال٨ٟــــاءاث اإلاخد٨مــــت فــــي اؾــــخٗما٫ الكــــب٨ت الال٨تروهُــــت، زانــــت وؤن الكــــب٨ت ٖغيــــت لل٣غنــــىت وخــــل  -

ل مـً يـماهاث اؾـخٗما٫ هـظه ٣ًلـ٧لماث الٗبـىع وبـاألزو مـ٘ الخُـىع الهائـل للبـرامج اإلاٗـضة لهـظا الٛـغى، ممـا 

 الكب٨ت.
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ت وعلى اإلاظازاث الىظُفُت.  اإلاطلب الثاوي: أزس جكىىلىحُا اإلاعلىماث على وظائف إدازة اإلاىازد البشٍس

ت باٖخبـاع ألازـغ ال٨لـي  ـائ٠ بصاعة اإلاـىاعص البكـٍغ ًدىاو٫ هظا اإلاُلب ؤزغ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖلـى ٧ـل مـً ْو

ائ٠(، زم ًخُغ١ بلـى ؤزغهـا ٖلـى ؤهـم ٖىهـغ فـي ؤي بصاعة وهـى )ٖلى ؤلاصاعة( ما هى بال   هدُجت إلاجمٕى ألاحؼاء )الْى

ُُٟت للٗاملحن.  الٗىهغ البكغي مً زال٫ ألازغ ٖلى اإلاؿاعاث الْى

ت.-  أزس جكىىلىحُا اإلاعلىماث على وظائف إدازة اإلاىازد البشٍس

  أزس جكىىلىحُا اإلاعلىماث على وظُفت الاطخلطاب. -أ

 (.9( : إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )12الجدول زكم )                 

ت في عملُت اطخلطابها إلاهازاث حدًدة إلى الا -  ؤلالكترووي؟ جصالهل جلجؤ مصلخت اإلاىازد البشٍس

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

 00.00 0 وعم

 100 15 ال

 100 15 اإلاجمىع

ل  (.9)اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم   *وظبت ملسبت.             2019افٍس

 

الاؾـــخ٣ُاب هـــى جـــضُٖم حاطبُــــت اإلاىـــار الخىُٓمـــي، ٦م٩ــــان ٌؿـــعى ألاٞـــغاص اإلاىهــــىبحن  للٗمـــل بـــه، وجخــــضٖم 

ُٟــت الاؾـــخ٣ُاب بةًجـــاص وؾـــُلت الاجهــا٫ ألاوؿـــب للُـــض الٗاملـــت اإلاــغاص     اؾـــخ٣ُابها، وحـــاءث ؤعاء الٗـــاملحن  ْو

ت في مجا٫ اؾخ٣ُاب الٗاملحن بىاؾُت الكـب٩اث الضازلُـت ٦ىدُجت مٗبرة ًٖ مضي جسل٠  بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

)اؾخ٣ُاب صازلي( ؤو الكب٩اث الخاعحُت )اؾخ٣ُاب صازلي وزاعجي(؛ خُث ًجمـ٘ الٗـاملىن ٖلـى ؤن ؤلاصاعة ال 

ُــ٠ فـي الجامٗــت م٣ا م مــً ٚـؼاعة  ٖملُـاث الخْى عهـت مــ٘ حؿـخسضم الكـب٨ت ؤلال٨تروهُــت الؾـخ٣ُاب ألاٞــغاص بـالٚغ

ــــت ألازــــغي ال ؾــــُما مــــ٘ الخُــــىع والىمــــى اإلاخىانــــل للجامٗــــت، وهــــى مــــا َــــغح حؿــــائالث ٖضًــــضة  اإلااؾؿــــاث ؤلاصاٍع

ؤهمهـا : إلاـاطا ال حؿـخٗمل الجامٗـت الاؾـخ٣ُاب الال٨ترووـي زانـت وؤهـه ًدىاؾـب مـ٘ ؤٚلـب ال٨ٟـاءاث التـي جُلبهـا 

حن(؟ اتهم وؤلاصاٍع  ) ألاؾاجظة ٖلى ازخالٝ مؿخٍى
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 .س جكىىلىحُا اإلاعلىماث على وظُفت الخىظُفأز -ب  

 (.10( : إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )13الجدول زكم )

ً اإلاخىاصل في عملُت الخىظُف إلى طىق العمل ؤلالكترووي عبر شبكت - هل جلجؤ حامعت الخكٍى

 ؤلاهترهذ؟

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

 00.00 0 وعم

 100 15 ال

عاإلاجمى   15 100 

ل  (.10)اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم   *وظبت ملسبت.             2019افٍس

ُـ٠ 100(: ًغي ٧ل ٖما٫ اإلاهلخت 13خؿب الجضو٫ ع٢م)  ت ال جلجـإ بلـى الخْى % ؤن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ً اإلاخىانـل لـم ـ٤ ؾـى١ الٗمـل ؤلال٨ترووـي، ٞدؿـب مـا ؤ٦ـضه عئـِـ اإلاهـلخت ؤن الجامٗـت الخ٩ـٍى حٗخمـض  ًٖ ٍَغ

ُــ٠  ــؼ الخْى ٖلــى هــظا ألاؾــلىب مــً ٢بــل ولــى فــي خالــت واخــضة، وهــظا مــا ًــضٖم ال٣ــى٫ بــإن اإلاغ٦ــؼ ٚحــر مهــخم بخٍٗؼ

٠ُ مً ؾى١ الٗمل الال٨ترووي.  بالخْى

ً. -حـ  أزس جكىىلىحُا اإلاعلىماث على وظُفت الخكٍى

ُٟـــــــت الازخُـــــــاع والخُٗـــــــحن، ٞـــــــال ٨ًٟـــــــي ؤن ج٣ـــــــىم بصا ً م٨ملـــــــت لْى ُٟـــــــت الخ٩ـــــــٍى ت حٗخبـــــــر ْو عة اإلاـــــــىاعص البكـــــــٍغ

باؾــــخ٣ُاب وازخُــــاع وحُٗــــحن الٗــــاملحن، وبهمــــا مــــً الًــــغوعي ؤن ٌؿــــب٤ ٖملُــــت الازخُــــاع والخُٗــــحن بٖــــضاص بــــغامج 

مـا٫ بلـحهم، طلـ٪ ؤن ؤلاوؿـان  غ وػٍاصة مهاعاث الٗـاملحن وجدؿـحن ٢ـضعاتهم ٖلـى ؤصاء ألٖا يُت حؿاٖض ٖلى جٍُى ج٩ٍى

٣ـا البكغي قإهه في طل٪ قإن ٖىانغ ؤلاهخاج ألاز غ ٞو اًـت والخُـٍى غي وألاصواث ألازغي وألاحهؼة مثال ًدخاج للٖغ

 لخُِ وبغامج مدضصة.

ً في مجال اإلاعلىماجُت.أوال :   مدي لجىء اإلاصلخت إلى الخكٍى

 (.11( : إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )14الجدول زكم )

ىا  -  ُا الجدًدة للمعلىماث ؟في مجال اطخخدام الخكىىلىحإلاظخخدميها هل وفسث الجامعت جكٍى

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

 20 3 وعم

 80 12 ال

 100 15 اإلاجمىع

ل (.11)اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم   *وظبت ملسبت.              2019افٍس



67 
 

    

ت، ٞةهـه مـً بـاب ؤولـى اٖخبـاع   ـائ٠ اإلاى٧لـت بلـى بصاعة اإلاـىاعص البكـٍغ ً مً ؤهم الْى ً فـي بما ؤن الخ٩ٍى الخ٩ـٍى

ـــت وبـــاألزو بطا ٖلمىـــا بمـــا جدخاحـــه  مجـــا٫ الخ٨ىىلىحُـــا الجضًـــضة طا ؤهمُـــت ؤ٦بـــر ال ؾـــُما فـــي اإلااؾؿـــاث ؤلاصاٍع

ــت، وهىــا جٓهــغ اإلاؼاًــا التــي ج٣ــضمها  مــا٫ ؤلاصاٍع ٧لُــت الٗلــىم والخ٨ىىلىحُــا مــً حهــىص لخُُٛــت ال٨ــم الهائــل مــً ألٖا

ت )بزخهـــاع الى٢ـــذ( ٖـــالوة ٖلـــى مـــا جستزلـــه مـــً ج٩ـــال٠ُ، الخ٨ىىلىحُـــا الجضًـــضة للمٗلىمـــاث مـــً الض٢ـــت والؿـــٖغ

وبِـــــذ ال٣هـــــُض هىـــــا ؤهـــــه ٧لمـــــا ؤهلىـــــا اإلاـــــىعص البكـــــغي  ٧لمـــــا يـــــاٖٟىا اإلاؼاًـــــا اإلاـــــظ٧ىعة اإلاد٣٣ـــــت مـــــً ج٨ىىلىحُـــــا 

ٓهـغ الجـضو٫ ع٢ـم) ً الـظي ج٣ضمـه 20(: ؤن وؿـبت 14اإلاٗلىمـاث ، ٍو % ٣ٞـِ مـً الُٗىـت ٢ـض اؾـخٟاصوا مـً الخ٩ـٍى

ً في طاث اإلاجا20.٫ا٫، بِىما لم حؿخٟض اإلاغ٦ؼ في هظا اإلاج  % مً الخ٩ٍى

ً اإلالدم في مجال اإلاعلىماجُت.  زاهُا : جلُُم الخكٍى

 (.12( : إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )15الجدول زكم )

ىا؟ - ً الري وفسجه لك ٌعخبر جكٍى  إذا كاهذ ؤلاحابت "وعم"، هل الخكٍى

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

 00.00 0 حُدا

 00.00 0 ملبىال

 100 3 غير كافي

 100 3 اإلاجمىع

ل (.12)اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم   *وظبت ملسبت.              2019افٍس

ً فــي خــض طاجــه، ٣ُٞــُم الجــضو٫ ع٢ــم) ُــت الخ٩ــٍى ً ٞدؿــب وبهمــا ٦ــظل٪ فــي هٖى  :(15لِؿــذ الٗبــرة فــي الخ٩ــٍى

ً اإلا٣ضم مً حهت وهى ف ي خض طاجه مؿخىي عيا الٗاملحن ٖىـه، ُٞٗخبـر اإلابدـىزحن اإلاؿـخُٟضًً مضي حىصة الخ٩ٍى

ً ٧ـان ٚحـر ٧ـاٝ، ومـً زـال٫ الجـضولحن  ً في مجا٫ الخ٨ىىلىحُا الجضًضة اإلاٗلىماث ؤن مؿخىي الخ٩ـٍى مً الخ٩ٍى

ً ٖـــــً )وفـــــي مجـــــا٫( الخ٨ىىلىحُـــــا الجضًـــــضة للمٗلىمـــــاث ٚحـــــر مىحـــــىص وبن وحـــــض ٞهـــــى  الؿـــــاب٣حن ًدبـــــحن ؤن الخ٩ـــــٍى

ت جا٦ـــض مـــغة ؤزـــغي ٖـــً مـــضي الًـــ٠ٗ الـــظي حٗاهُـــه بصاعة يـــ٠ُٗ  لُـــه ٞـــةن بصاعة اإلاـــىاعص البكـــٍغ حـــر ٧ـــاٝ، ٖو ٚو

ائٟها. ت في اؾدثماع هظه الخ٨ىىلىحُا في جُٟٗل ْو  اإلاىاعص البكٍغ
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.ً  زالثا : مدي اطخخدام الجامعت لخكىىلىحُا اإلاعلىماث في عملُت الخكٍى

 (.13لظؤال الاطخمازة )( : إطخجابت اإلابدىزين 16الجدول زكم )

ً ؤلالكترووي؟- ً اإلاىظفين إلى الخكٍى ت في عملُت جكٍى  هل جلجؤ مصلخت اإلاىازد البشٍس

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

 00.00 0 وعم

 100 15 ال

 100 15 اإلاجمىع

ل (.13)اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم   *وظبت ملسبت.              2019افٍس

% مــــً ؤٞــــغاص اإلاغ٦ــــؼ ًــــغون بــــإن بصزــــا٫ ج٨ىىلىحُــــا اإلاٗلىمــــاث ؾــــخازغ ٖلــــى 100(: ٞــــةن ٢16ــــم)خؿــــب الجــــضو٫ ع 

ت،وخؿــب بحابــاتهم، ٞــةن الجامٗــت ٣ــت حؿــُحر اإلاــىاعص البكٍغ ت فــي ٖملُــت  ٍَغ ال جلجــإ بلــى مهــلخت مىاعصهــا البكــٍغ

ً ؤلال٨ترووي. ٟحن بلى الخ٩ٍى ً اإلاْى    ج٩ٍى

 الىظُفُت للعاملين.أزس جكىىلىحُا اإلاعلىماث على اإلاظازاث -  

 اخخباز زلت العاملين هدى جكىىلىحُا اإلاعلىماث اإلاظخددزت. -أ

 (.14(:إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة ) 17الجدول زكم )

 الخكىىلىحُا الجدًدة للمعلىماث خطسا على وظُفخك ؟ حشكلهل -

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

 00.00 0 وعم

 100 15 ال

 100 15 اإلاجمىع

ل14)اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم   *وظبت ملسبت.               2019(. افٍس

 حكــ٩ل ال  % مــً ؤٞــغاص اإلاهــلخت ًــغون بــإن بصزــا٫ ج٨ىىلىحُــا الاجهــا100٫(: ٞــةن 17خؿــب الجــضو٫ ع٢ــم)

ني ٞهـم ال ًـضع٧ىن الخُـغ الـظي ًترنـضهم زُغا ُٟتهم،وهظا ما ٨ٌٗـ مؿـخىاهم الخ٩ـٍى ا بلـى ، ٞـةطا عحٗىـٖلى ْو

ً، وعٚـم طلـ٪ لهـم ٧امـل الث٣ـت  الضعاؾت الؿاب٣ت هجض ؤن ؤٚلبُت الٗـاملحن ال ًخمخٗـىن بمؿـخىي ٖـالي مـً الخ٩ـٍى

جهم ٖلى اؾخسضام هظه الخ٨ىىلىحُا          وهظا الص يء اًجابي بطا جم ج٩ٍى
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 كدزة جكىىلىحُا اإلاعلىماث على دعم اإلاظاز الىظُفي للعاملين. -ب

 (.15طخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )( : إ18الجدول زكم )

 هل اطخطعذ باطخعمال الخكىىلىحُا الجدًدة للمعلىماث أن جثبذ مكاهخك داخل اإلاسكص بشكل؟ -

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

 *26.67 4 كبير

 40 6 مخىطط

 33.33 5 طعُف

 100 15 اإلاجمىع

ل (.15)اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم   *وظبت ملسبت.              2019افٍس

 

اؾـــخُاٖذ باؾـــخٗما٫ الخ٨ىىلىحُـــا الجضًـــضة للمٗلىمـــاث      ؤن  %26.67(: ٞـــةن 18خؿـــب الجـــضو٫ ع٢ـــم)

بـــحن اإلاخىؾـــِ     والًـــ٠ُٗ، وهـــظا مـــا ٌكـــحر بلـــي ؤن %٦73.33بحـــر فـــي خـــحن ان جثبـــذ م٩اهتهـــا صازـــل اإلاغ٦ـــؼ بكـــ٩ل

ُٟي للٗـــــاملحن ال جــــؼا٫ فـــــي بــــضاًتها وال جـــــازغ بالكــــ٩ل اإلاخى٢ـــــ٘  ٢ــــضعة ج٨ىىلىحُـــــا اإلاٗلىمــــاث ٖلـــــى صٖــــم اإلاؿـــــاع الــــْى

وزانــت باليؿــبت بلــي ماؾؿــت حٗخبــر ال٣ــاَغة بطا مــا ٢ىعهــذ مــ٘ ب٣ُــت اإلااؾؿــاث ألازــغي، ول٨ــً خؿــب اإلا٣ابلــت 

ذ م٘ اإلاكٝغ ٖلى التربو ؤن هـظا ألامـغ لـً ًُـى٫ ألن الضولـت ج٣ـىم بـضٖم هـظا اإلاكـغوٕ،  وهىـا٥ مـً  التي ؤحٍغ

ٟحن مـــً  ً الـــظي ؾـــِخم وهـــظا مـــا ؾـــُٟغػ ٢ـــضعة ج٨ىىلىحُـــا اإلاٗلىمـــاث ٖلـــى صٖـــم اإلاؿـــاع اإلاـــْى اؾـــخٟاص مـــً الخ٩ـــٍى

ُٟي للٗاملحن.  الْى

 أزس جكىىلىحُا اإلاعلىماث على ألاداء الىظُفي كؤخد زكائص اإلاظازاث الىظُفُت. -حـ

م جىمُت ألافساد للدزاتهم الفسدًت.  أوال : عً طٍس

 (.16زين لظؤال الاطخمازة )( : إطخجابت اإلابدى 19الجدول زكم )

لت فسدًت ؟ تهل حعخلد أن اطخعمال الاجصاالث ؤلالكتروهُ -  حظمذ لك بدىمُت مهازاجك و معازفك بطٍس

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

 80 12 وعم

 20 3 ال

 100 15 اإلاجمىع

ل (.16)اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم   *وظبت ملسبت.              2019افٍس
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%ؤحابىا بـال وهـظا ًغحـ٘ 20%مً الُٗىت ؤحابىا بحابت بًجابُت في خحن ؤن 80(: ٞةن19خؿب الجضو٫ ع٢م)

لبُت مخٟائلـت  لُه هغي ؤن ألٚا ً ٧ل ٞغص،ٖو  تمٗخ٣ـضة ؤن اؾـخٗما٫ الاجهـاالث ؤلال٨تروهُـفي عؤًىا بلى مؿخىي ج٩ٍى

٣ــت ٞغصًــت همو مٗــاٞع همبدىمُــت مهــاعات هــمحؿــمذ ل ؤن مٗٓــم ؤٞــغاص الُٗىــت ًيخمــىن بلــى ٞئـــت وهــظا ًغحــ٘ بلــى  بٍُغ

الكـــباب ولهـــم َمىخـــاث وعٚبـــت فـــي جدؿـــحن  مؿـــخىاهم،  وزانـــت مـــجهم خـــاملي الكـــهاصاث ألجهـــم وحـــضوا مُـــضان 

ٟحن لىـــا ؤزىـــاء ٢ُامـــه بمـــأل الاؾـــخماعة،  خُـــث ؤن زبرجـــه ٢لُلـــت  زهـــب إلبـــغاػ طاتهـــم،  وهـــظا مـــا ؤصلـــى بـــه ؤخـــض اإلاـــْى

مىهب عاح٘ بلى جد٨مه في اؾخٗما٫ هظه الخ٨ىىلىحُـا وهـى لـِـ عاضـ ي ؾىىاث( وعٚم هظا ٌكٛل 06)ؤ٢ل مً 

   بل ًُمذ بلى ألا٦ثر .

م الخصىل على اإلاعلىمت.  زاهُا : عً طٍس

 (.17( : إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )20الجدول زكم )

ت و هل أدي اطخخدام الخكىىلىحُا الجدًدة للمعلىماث إلى جمكين العاملين مً معلىماث اإلا - ىازد البشٍس

 إليها؟ همطهىلت وصىل

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

 73.33 11 وعم

 26.67 4 ال

 100 15 اإلاجمىع

ل (.17)اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم   *وظبت ملسبت.              2019افٍس

 

بـال وهـظا ًغحـ٘  % ؤحـابىا26.67%مـً الُٗىـت ؤحـابىا بـىٗم فـي خـحن ؤن 73.33(: ٞـةن20خؿب الجضو٫ ع٢م)

بـــت فـــي الخهـــى٫ ٖلحهـــا مـــً حهـــت ؤزـــغي،  وحٗخبـــر ٖملُـــت حمـــ٘  بلـــى ـــ٤ الخهـــى٫ ٖلـــى اإلاٗلىمـــت مـــً حهـــت والٚغ ٍَغ

ُٟي بٗـــض ٖملُـــت جدضًـــض ألاهـــضاٝ اإلاهىُـــت، وجدضًـــض  اإلاٗلىمـــاث زُـــىة زالثـــت مـــً زُـــىاث جسُـــُِ اإلاؿـــاع الـــْى

ُٟي  ُٟي؛ ٞـــإي مىٓمــــت جدخـــاج ٖىــــض جدضًـــضها للمؿــــاع الـــْى اإلاىاؾــــب للٟـــغص، بلــــى ججمُـــ٘ اإلاٗلىمــــاث اإلاؿـــاع الــــْى

ُٟي. ائ٠ اإلاسخلٟت التي جضزل في مؿاعه الْى  الخانت بالٟغص والْى

ــائ٠ اإلا٩ىهــت للمؿــاع والــظي ًخًــمً ٦ــظل٪ اإلاــاهالث  ٗخمــض اإلاؿــاو٫ فــي طلــ٪ ٖلــى جدلُــل وجىنــ٠ُ الْى َو

ُٟــــت ؛ ٦مــــا ًــــخم ججمُـــ٘ـ ٧ــــل اإلاٗلىمــــاث الخانــــت بــــ الٟغص الٗامــــل فــــي ملــــ٠ واإلاىانــــٟاث الخانــــت بالٗامــــل وبالْى

زــــام باؾــــخٗما٫ مسخلــــ٠ الىؾــــائل بمــــا فــــي طلــــ٪ ج٨ىىلىحُــــا اإلاٗلىمــــاث ،وبالخــــالي هالخــــٔ ؤن هــــظه الٗملُــــت فــــي 

ً اإلاخىانــل ال جــؼا٫ فــي بــضاًتها بمبــاصعة شخهــُت مــً َــٝغ مــضًغ اإلاغ٦ــؼ لجمــ٘ اإلاٗلىمــاث الخانــت  حامٗــت الخ٩ــٍى

ٟحن بضاًت باألؾاجظة، وهىا٥ اؾخماعة ؤٖضث ل  هظا الٛغى ٦مداولت ؤولى لخُب٤ُ هظه الخ٨ىىلىحُا.باإلاْى
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 (.18( : إطخجابت اإلابدىزين لظؤال الاطخمازة )21الجدول زكم )

ت هل اطخخدام شبكاث ؤلاهتراهذ/ؤلاهترهذ أدي إلى دخىل الفيروطاث  - إلى أحهصة إدازة اإلاىازد البشٍس

 بشكل؟

ت  الخكساز ؤلاحابت  %اليظبت اإلائٍى

 00 0 كبير

 100 15 مخىطط

 00 0 طعُف

 100 15 اإلاجمىع

ل18اإلاصدز: طؤال الاطخمازة زكم )  *وظبت ملسبت.               2019(.افٍس

 

باؾــــخٗمالهم  ٢ــــض حٗغيــــذ ؤحهــــؼتهم بلــــى ؤُٖــــاب مــــً الُٗىــــت%100(: ٞــــةن وؿــــبت 21خؿــــب الجــــضو٫ ع٢ــــم)

٢ــضعة ج٨ىىلىحُــا اإلاٗلىمــاث  يــ٠ُٗ، وهــظا مــا ٌكــحر بلــي ؤن%٦00بحــر فــي خــحن ؤن  لخ٨ىىلىحُــا اإلاٗلىمــاث بكــ٩ل

حر الخماًــت والى٢اًــت جهــبذ ج٨ىىلىحُــا اإلاٗلىمــاث  ٖلــي الخٛلــب ٖلــي الٟحروؾــاث هــي الخدــضي الجضًــض، وبــضون جــٞى

 ٖبء بض٫ اإلاؼاًا ؾالٟت الظ٦غ.
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 :الثاويالفصل  خالصت

ًم٨ً الخ٨م ٖلى مؿخىي الخإزحر  لكلُت العلىم والخكىىلىحُا مسكص مظخغاهممً زال٫ صعاؾدىا  

م ؤن هظه اإلااؾؿت حٗخبر في حمُ٘ لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث، ٞهى في بضاًخه ولم ًغقى بلى اإلاؿخىي اإلاُلى  ب،  ٚع

الضو٫ ال٣اَغة في الخإزحر و الخإزغ باإلادُِ الخاعجي، وما ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ بال ؤخض ٖىانغ هظا 

ألازحر،  ٞاإلاىخج طو ال٨ٟاءة الٗالُت بطا لم ًخم اؾخٛالله بالُغ١ الخضًثت ؾىاء ؤ٧ان طل٪ مً َٝغ الجامٗت 

ً اإلاخىانل  ؤو مً َٝغ ماؾؿاث ؤزغي ؾِخم ٣ٞضان هظا اإلاىعص ألن بصاعة ال٣ضعاث وال٨ٟاءاث جسخل٠ الخ٩ٍى

اًت ؤي ماؾؿت ألهه ال ًسً٘ ل٣اٖضة الاهخال٥  ًٖ ٚحرها ٞهي جخمحز بالىضعة،  ٞاإلاىعص البكغي هى ؤؾاؽ ٚو

 بل ٖلى ال٨ٗـ .

ً اإلاخىانل وفي ْل هظه الٓغوٝ ومً زال٫ صعاؾت الىا٢٘  ًم٨ً ألي ماؾؿت بما في طل   ٪ حامٗت الخ٩ٍى

بصزا٫ الخُٛحر والاؾخٟاصة مً مؼاًاه صون ؤن ج٩ىن هىا٥ هٓغة بؾتراجُجُت ٌؿهغ ٖلى جُب٣ُها ؤشخام لهم 

امىىن بهظا الخُٛحر، وجضزل ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ يمً مخُلباث الخُٛحر  ال٣ضعة ٖلى طل٪ ٍو

 الخ٨ىىلىجي . 

 

 



 

 

 

 

 خاجمت



 

ًخبٕر به،ومً ًمل٪ الؿاا٫ ال ًجض الجىاب وفي زًم هظا الؼزم مً جغا٦م للمٗلىماث  مً ًمل٪ الجىاب ال 

ُت الكغوٍ وفي و٢تها اإلاىاؾب مً زال٫ حم٘ البُاهاث بالُغ١  ؤنبذ اإلاهم الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت اإلاؿخٞى

ت، هظا ألازحر ؤنبذ ً بدث ًٖ اإلاىاؾبت ومغوعا باإلاٗلىماث ههل بلى ا٢خهاص حضًض ٖٝغ با٢خهاص اإلاٗٞغ

ذ في ْهىع اججاه  ت، ٞىجض ؤن الخ٨ىىلىحُا الخضًثت لإلٖالم والاجها٫ ؾاٖع بوؿان زغافي ًضعي بةوؿان اإلاٗٞغ

حضًض ؾىءا في الا٢خهاص ؤو ختى في الخ٨ٟحر ؤلاصاعي، ٞإنبدىا هخ٩لم ًٖ ؤلاصاعة الال٨تروهُت، الخ٩ىمت 

البىاء الا٢خهاصي ٣ٞض جإزغ بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث الال٨تروهُت، وباٖخباع ؤن اإلااؾؿت هي الدجغ ألاؾاؽ في هظا 

ائ٠ الخؿاؾت، ولٗل  حرها مً الْى ٣ُت ٚو ائٟها، ؾىاء ؤلاهخاحُت، الدؿٍى والاجها٫ وهالخٔ طل٪ في حمُ٘ ْو

ُٟت في اإلااؾؿت والتي حٗخبر الٗىهغ اإلادغ٥ لها ٢ض جإزغث ؤ٦ثر مً ٚحرها بالخ٨ىىلىحُاث الخضًثت  ؤهم ْو

 لإلٖالم والاجها٫.

ت مغث مىظ وكإتها بٗضة مغاخل وطل٪ خؿب الخاحت لها ختى ونلذ في جهاًت  ٞةصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ألامغ بلى ؤن ججض لىٟؿها م٩اها يمً ٢ائمت اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت ولم ج٨خٟي بمؿاواتها م٘ ب٣ُت 

ُٟت التي ًبني ٖلحها اله٩ُل الخىُٓمي ولم ًخإحى لها طل٪ ائ٠،بل ؤنبدذ هي الْى بال مً زال٫ جإزغها  الْى

باإلادُِ ؾىاء الضازلي ؤو الخاعجي، ٞىجض ؤن هىا٥ ٖضة جإزحراث مثل الٗىإلات،الجىصة الكاملت، مٗاًحر الاًؼو، 

ت جإزحرا بالٜ ألاهمُت،  حرها وجهاًت بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫. هظه ألازحرة ؤزغث ٖلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ٚو

ت  ٞلم ٣ًخهغ ٖلى زل٤ ؤو ٣ٞضان ت بمسخل٠ آلُاتها وفي ْل ا٢خهاص اإلاٗٞغ مىانب ٖمل، ٞةصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ـ مىظ ؤمض في البلضان  جدىلذ مً بصاعة ال٣ضعاث بلى بصاعة ال٨ٟاءاث هظه ألازحرة التي اهخهجذ ٦مىهج جضَع

ججهل مىه اإلاخ٣ضمت، و هدً الُىم هسُى زُىة اججاه هظا اإلاىهج في الخضَعـ الن الخٗلُم هى ألاؾاؽ الظي 

ت  ت الُا٢اث اإلاخمحزة التي جم٨جها مً جد٤ُ٣ الؿب٤ و اإلاحزة الخىاٞؿُت، ٞةصاعة اإلاىاعص البكٍغ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

، وباؾخسضام هظه الخ٨ىىلىحُا ؤنبدذ  في ْل ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ هي بصاعة ال٨ٟاءاث ؤو اإلاٗاٝع

ت الالػمت وال٣ضعاث اإلاُلىبت مً ؤي م٩ان في ال حٗبإ بالخضوص وال باإلاؿاٞاث، ٞإنبدذ حؿخ ٣ُب اإلاىاعص البكٍغ

الٗالم، و ألاهم هى الخٟاّ ٖلى هظه الُا٢اث ولِـ حلبها، ومً هىا جؼصاص ألاهمُت و اإلاؿاولُت ٖلى بصاعة 

ً و باٖخماص هٓام مٗلىماث بلى مخُىع ٧ل  ٠ُ اؾخ٣ُاب، ج٩ٍى ت، ٞالدؿُحر الال٨ترووي مً جْى اإلاىاعص البكٍغ

٤ ه غه ًٖ ٍَغ ظا ًهب في ٢الب واخض هى حلب اإلاىعص البكغي الظي ًخمحز بالىضعة، والاهم مً طل٪ هى جٍُى

ً بالىؾائل الخضًثت والخد٨م ٞحها، وفي ألازحر الخٟاّ ٖلى هظا اإلاىعص ألهه ًمل٪ ال٣ضعة ٖلى ؤلابضإ  الخ٩ٍى

غ والخجضًض، وبضوهه ال وحىص للماؾؿت، وبىاءا ٖلى طل٪ ٖٝغ  الُىم هٕى حضًض مً الٗمل ًضعي والخٍُى

بالٗمل الاٞتراض ي وهٕى حضًض مً اإلااؾؿاث ٌٗٝغ باإلااؾؿت الاٞترايُت،وفي الخخام هسلو بلى ؤن بصاعة 

ت باؾخسضام هظه  ت ٢ض جإزغث بخ٨ىىلىحُاث ؤلاٖالم والاجها٫ ختى ؤن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ اإلاىاعص البكٍغ

ت،وبطا ؤعصها ؤن هل٣ي هٓغة مخٟدهت لخالت الخ٨ىىلىحُاث ًسخل٠ ًٖ ؤلاصاعة الخ٣لُضً ت إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ً الٗغبي ٖلى الٗمىم والجؼائغ ٖلى الخهىم هجض ؤجها بُٗضة ٧ل البٗض،ٞال٣ىاٖت بة٢امت مهلخت بصاعة  الَى

ت في خض طاتها ما جؼا٫ في بضاًتها،وبُٖائها ألاهمُت التي جسىلها اجساط ال٣غاعاث الاؾترا جُجُت اإلاىاعص البكٍغ

الم٩ان لها.والعجُب في ألامغ ؤهىا هدؿاب٤ في الخهى٫ ٖلى هظه الخ٨ىىلىحُا، وهدً الُىم همل٨ها لِـ 

بالهىعة الخامت ول٨ً وؿخسضمها في ؤٚغاى لم حٗض لها ؤنال:٧االهترهذ، الهاج٠ الى٣ا٫ الظي اهدكغ بهىعة 

ؿاث اإلاؿدثمغة مً مجا٫ زهبا للغبذ ملٟذ لالهدباه وزانت بٗض ٞخذ اإلاجا٫ لالؾدثماع، وما وحضجه اإلااؾ



 

اصة في نى٘ هظه  وحنى ألامىا٫ ول٨ً اإلاهم هى الاؾخسضام ال٣ٗالوي لهظه الخ٨ىىلىحُا، وإلاا ال ج٩ىن لىا الٍغ

 الخ٨ىىلىحُا وال ًخم طل٪ بال مً زال٫:

 وي٘ زُت بؾتراجُجُت للخد٨م في هظه الخ٨ىىلىحُا. -

ت اإلا -  خد٨مت في هظه الخ٨ىىلىحُا.ًجب الاؾخٟاصة مً اإلاىاعص البكٍغ

ت ب٨ٟاءاث ٖاَلت الًم٨ً الىنى٫ مً  - ًجب وي٘ الغحل اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب ٞةصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 زاللها بلى ألاهضاٝ اإلاغحىة.

 اخخباز صخت الفسطُاث:

 الفسطُت ألاولى :جدظين أداء اإلاىزد البشسي مسهىن بمىاكبت جكىىلىحُا اإلاعلىماث

٪ صخت هظه الٟغيُت بلى خض ما ألن هجاح ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في اإلاىٓمت مغهىن بخإهُل ؤزبدىا ٦ظل

اإلاىعص البكغي للٗمل بهظه الخ٨ىىلىحُا ومىا٦بتها م٘ الخُىعاث والخٛحراث اإلاؿخمغة التي جدهل في اإلادُِ 

 الخاعجي للمىٓمت.

 ؤهُل العىصس البشسي جبني جكىىلىحُا اإلاعلىماث في اإلاىظمت ًخطلب ج الفسطُت الثاهُت:

ائ٠ بمىاعص ٢اصعة ٖلى الخد٨م في  بن الخٛحراث ٚحر الغوجُيُتلألوكُت صازل اإلااؾؿت ًخُلب بزغاء الْى

جها  ت بخإهُلها وج٩ٍى ٘ مً ال٨ٟاءاث البكٍغ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث زانت الخ٣ىُت مجها، وبالخالي يغوعة الٞغ

لى وج٣ُُمها، ٞاإلاىعص البكغي ًجب ؤن ٩ًىن ماهل ومه٣ بُت، ٖو يُت والخضٍع ى٫ ٞىُا مً زال٫ الضوعاث الخ٨ــــــٍى

اَإل صائم باإلاؿخجضاث في مجاله ختى ًهبذ ٢اصعا ٖلى اؾخسضام هظه الخ٣ىُاث الخضًثت والخٗامل مٗها 

 واؾخٛاللها إلاهلخت اإلااؾؿت وجدٟحزا ٖلى الابخ٩اع وعوح اإلاباصعة باأل٩ٞاع، وهظا ما ًثبذ صخت هظه الٟغيُت.

ادة فعالُت إدازة اإلاىازد  ُت الثالثت:الفسط حعخبر جكىىلىحُا اإلاعلىماث أخد اإلاىازد ألاكثر أهمُت في ٍش

ت  البشٍس

ل٣ض ؤزبدىا صخت هظه الٟغيُت خُث ؤجها جخىا٤ٞ م٘ ما جىنلىا بلُه في ٧ل مً الجاهب الىٓغي 

ت في ما جمخل٨ه مً مىا عص ج٨ىىلىحُت بدخت مخىا٣ٞت م٘ والخُب٣ُي ؤًً ج٨مً مضي ٞٗالُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ماهلت،و٢ض الخٓىا ما ؤخضزخه هظه الخ٨ىىلىحُا اإلاٗخمضة ٖلى ج٣ىُاث وهٓم  ما جمخل٨ه ؤلاصاعة مً مىاعص بكٍغ

ت اإلاتزهت في الخىُٟظ وخل مك٨الث الٗمل بُغ١ مبخ٨غة وجم٨حن  حر اإلاٗلىماث لُالبها والؿٖغ خضًثت حؿمذ بخٞى

٣ت ٞ ٗت م٘ مخٛحراث بِئت الٗمل.اإلااؾؿت مً الخجاوب بٍُغ  ٗالت وؾَغ

 هخائج الدزاطت:

ٟىا  - ٖلى ٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا  مً زال٫ هخائج الخدلُل ؤلاخهائي زلهىا بلى ؤن حل  مْى

ا٦ضون ٖلى الضوع الٟاٖل  بزخالٝ ائٟهم  لضحهم وعي ٦بحر بًغوعة ؤهمُت بؾخسضام هظه الخ٨ىىلىحُا ٍو ْو

اصة  في ؤلاهخاحُت ؛لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في جدؿح  ن ألاصاء  والٍؼ

إلاا جخمخ٘ ٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا  اؾتراجُجُا في  صوعا خخلذث او ؤن ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وؤلاجهاال  -

حر جض٤ٞ ٖالي في ألاهترهذ باإلياٞت بلى  ٘ ٖملُاث جباص٫ اإلاٗلىماث ٖبر الكب٩اث وجٞى بها مً ؾماث ؤبغػها:حؿَغ

حر ؤهٓمت مٗلىماث طا ائ٠ بصاعة جٞى ث حىصة ٖالُت،خُث ًدضر جإزحر ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وؤلاجها٫ ٖلى ْو



 

ٗالُتها وججاوػ خاحؼي الؼمان  اصة في ٦ٟاءتها ٞو ت حٛحراث ؤؾاؾُت في ؤلاصاعة،باإلياٞت بلى الٍؼ اإلاىاعص البكٍغ

 واإلا٩ان؛

اث  في ال٣ًاء ٖلى٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا  ؾاٖضث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ؤًًا   - بٌٗ يَٛى

الٗمل الىاججت ًٖ الىٓام ال٨الؾ٩ُي مثل ٦ثرة  اإلالٟاث اإلاترا٦مت، و الخظبظب في جإصًت اإلاهام بؿبب نٗىبت 

٘ مً ٦ٟاءة و اهخاحُت الٗامل البكغي؛ ٟحن و بالخالي الٞغ  بهخ٣ا٫ اإلاٗلىمت بحن اإلاْى

هما في جىحُه الٗاملحن و خثهم صوعا م٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا  لى ألا٢ؿام و اإلاغا٦ؼ في و ًلٗب مؿا  -

 ٖلى اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا و مخابٗت جُىعاتها ؛

لُه ٌؿخلؼم ٖلى  الٗمل ٖلى البدث ٖلى ألاؾالُب والخ٣ىُاث اإلاخبٗت إلاىا٦بت ٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا  ٖو

ىحُا ٧لما لؼم ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث م٘ الخٛحراث الخانلت في البِئت الخاعحُت للماؾؿت وججضًض هظه الخ٨ىىل

ألامغ لظل٪ ومىا٦بتها م٘ مىانٟاث الخ٨ىىلىحُا الٗاإلاُت،م٘ اإلاداٞٓت ٖلى الخإهُل اإلاؿخمغ للمىعص البكغي 

حر بيُت جدخُت مخُىعة مً قب٨ت اإلاٗلىماث وؤلاجهاالث  لخٗامله م٘ هظه الخ٨ىىلىحُا وهظا ال ٩ًىن بال بخٞى

 وجُب٣ُاتها.

 جىصُاث الدزاطت:

خاحاث والىخائج التي جم الخىنل بلحها مً زال٫ الجاهب الىٓغي والخُب٣ُي لهظه اهُال٢ا مً الاؾخي

 الضعاؾت جىنلىا بلى وي٘ ٖضص مً الخىنُاث و التي هضعحها في:

٠ُ مً خُث ٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا  يغوعة مغاٖاة   - للٗىهغ البكغي ٖىض ؤلازخُاع و الخْى

ُٟخه.الخسهو و اإلااهالث و طل٪ لًمان وي٘ مالئمت ا  لٟغص م٘ ْو

ُت ألاٞغاص الٗاملحن في  - بإهمُت هظه الخ٨ىىلىحُا وؤجها لِؿذ جدض ٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا  جدٟحز و جٖى

٘ مً ؤصائهم و حؿهُل مهامهم بط ؤن ؤلاوؿان بُبٗه ٖضو إلاا ًجهل زانت ؤن  لهم و بهما عي ؤصاة ٞٗالت للٞغ

 الخالُت بلى ويُٗت ؤزغي؛ الخ٨ىىلىحُا حٗني في الٗاصة الخُٛحر مً الىيُٗت

ت إلؾخٗما٫ هظه الخ٨ىىلىحُا ٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا ٖلى  - ؤن ج٣ىم بخجىُض الٗاملحن في اإلاضًٍغ

ً الىٓغي والخُب٣ُي؛ ٤ الخ٩ٍى  بك٩ل م٨ث٠ و مجهجي و طل٪ ًٖ ٍَغ

حر هٓم٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا   البض مً بؾخسضام -  بغامج مؿخدضزت بةؾخمغاع حٗمل ٖلى جٞى

 اإلاٗلىماث واإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت ٖلى خض الؿىاء بما ًخالئم م٘ ٖمل اإلااؾؿت في مىاحهت الخٛحراث؛

حر بقترا٧اث الهاج٠ الى٣ا٫ ٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا  ٖلى ماؾؿت  - ؤن حٗمل ٖلى جىؾُ٘ ٖملُت جٞى

ٟحن و طل٪ لدؿهُل ٖملُت ؤلاجها٫ و الخىانل ُٞما بُجهم إلاا في طل ٪ مً يغوعة ملخت لخىز٤ُ لضي حمُ٘ اإلاْى

ُٟي ٧الخى٠٢ اإلاا٢ذ لىٓام اإلاٗلىماث ألؾباب في الهُاهت ؤو ؤؾباب ؤزغي ؛  الترابِ ؤلاصاعي و الْى

إلاٗلىماث وؤلاجها٫ ؤنبذ ؤمغ خخمي إلاىا٦بت الخُىعاث ٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا ابصماج ماؾؿت  -

 الخانلت ٖلى الهُٗض الخىاٞس ي؛



 

ٟحن و ج٣ُُم ؤصائهم مً باب جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة في ال - ٗمل بالخ٨ىىلىحُا البض مً ؤلاقغاٝ اإلاؿخمغ ٖلى اإلاْى

في بؾخسضام ؤصواث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث م٘ الخإ٦ُض ٖلى ؤهمُت الخ٣ُُم الظاحي بهضٝ جضاع٥ الى٣ائو والٗمل 

ٟحن الجضص و طوي الخبرة لضٖم اإلا بُت زانت للمْى حر صوعاث جضٍع ت ٖلى مٗالجتها و طل٪ مً زال٫ جٞى ٗٞغ

 اإلاؿخمغة ل٩ل اإلاؿخجضاث ؛

إلاساَغ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وؤلاجهاالث وج٣ُُمها مً ٞترة ٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا   البض مً خهغ  -

ها؛  بلى ؤزغي ويغوعة جى٢ٗها ٢بل خضوثها للخىنل الى الخلى٫ اإلاىاؾبت في خا٫ و٢ٖى

ماث وبؾخسضام الغ٢ابت الى٢ائُت اإلااصًت البض مً مغاٖاة ؾالمت ؤهٓمت الدكُٛل وؤمً الىنى٫ بلى اإلاٗلى  -

)خماًت ؤصواث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث مً الٗبث و ٖملُاث ال٣غنىت( و طل٪ مً زال٫ اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة ألهٓمت 

اإلاٗلىماث مً زال٫ ٖملُاث الهُاهت التي ج٣ىم بها اإلاهالر الخ٣ىُت اإلاسخهت بظل٪ بهٟت صوعٍت  و مداولت 

٧لُت الٗلىم الت خضور زلل ؤو الخى٠٢ اإلاٟاجىء لهظه ألاهٓمت  و الظي ٢ض ٩ًل٠ بًجاص ؤهٓمت بضًلت في خ

ت والخ٨ىىلىحُا   ت مٗخبرة و طل٪ مً ؤحل يمان الؿحر الخؿً إلاسخل٠ الٗملُاث الخجاٍع زؿائغ ماصًت و مٗىٍى

ضمها اإلااؾؿت التي ج٣ىم بها اإلااؾؿت م٘ ػبائجها بهضٝ الىنى٫ بلى جد٤ُ٣ الغيا ال٩امل ًٖ الخضماث التي ج٣

 للؼبىن 

 أفاق الدزاطت:

ل٣ض جبحن لىا مً زال٫ هظه الضعاؾت ؤن مىيٕى ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ًهٗب خهغه لظا ًب٣ى باب صعاؾخه 

والخٗم٤ ُٞه مٟخىح إلاً ؤعاص الخىؾ٘ ُٞه ؤ٦ثر،و بالخالي ًم٨ً في ؤزغ هظه الضعاؾت َغح بٌٗ اإلاىايُ٘ ٦إٞا١ 

 لضعاؾتها :

٘ الخ٨ىىلىحُت صازل اإلااؾؿاث؛صوع اإلاىعص البكغي  -  في هجاح ؤو ٞكل اإلاكاَع

ل٩لُت الٗلىم صعاؾت ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وصوعها في جد٤ُ٣ ٞٗالُت اإلاىعص البكغي باليؿبت  -

و بهظا هغحى ؤن ه٩ىن ٢ض ؾاهمىا مً زال٫ هظه الضعاؾت و لى ب٣ضع بؿُِ في ج٨ملت حهىص مً والخ٨ىىلىحُا  

.ؾب٣ىها في هظا اإلاجا٫ و هخ ٤ُ للمهخمحن بهظا اإلاىيٕى  منى ٧ل الخٞى

 

 

 



 

 كائمت اإلاساحع واإلاصادز

 اإلاساحع باللغت العسبُت-أ

 أوال: الكخب

 

ت ) مدخل الىظام(هُم ؾلُان، اابغ  .1  2005، الضاع الجامُٗت، مهغ ، هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍز

ت ، ص.ؾمُت قلبي، ٞٗالُاث الخىُٓم و جىحُه الؿلى٥ ؤلاوؿاوي، ماؾؿت  .2 قباب الجامٗت، ؤخمض ٖٞغ

ت،3الُبٗت    .2002، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت اإلاعلىماث  هظم ملىزُت، ٞىػي ؤخمض .3 ت مغ٦ؼ ؤلاداٍز  200 مهغ، لل٨خاب، ؤلاؾ٨ىضٍع

س ي حمُلت ، .4 ، عؾالت ماحِؿتر، مٗهض الٗلىم جكىىلىحُا اإلاعلىماث و ازسها على الشغلبضَع

 1994الا٢خهاصًت، حامٗت الجؼائغ،

أزس الخكىىلىحُا الخدًثت لألعالم و الاجصال في اإلاؤطظت بىماًلت ؾٗاص، ٞاعؽ بىبا٧ىع،  .5

 2004، ماعؽ ،03، مجلت الا٢خاص اإلاىاحمىذ، الٗضص الاكخصادًت

ـ،  .6 ت في اإلاىظماث اإلاعاصسة  هظم اإلاعلىماثزابذ ٖبض الغخمً اصَع ، الضاع الجامُٗت، ؤلاداٍز

ت،   2005ؤلاؾ٨ىضٍع

ت .7   2008كغ ٖمان الُبٗت ؾىتصاع الي  خمضاوي وؾُلت، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت، صاع ػهغان لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن،  .8   2001خىا ههغ هللا، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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 2011ٖمان، 
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 2010والخىػَ٘، ٖمان،

، صاع  إدازة الخكىىلىحُا مفاهُم و مداخل جلىُاث جطبُلاث علمُتالالمي ، ٚؿان ٢اؾم صاوص .15
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 ،ُاهظم وجكىىلىحُا اإلاعلىماث في الاعمال في العصس الخكىىلىحمدمض نالر الخىاوي وازغون،  .21

ت، صون َبٗت،   2004مهغ، الضاع الجامُٗت ؤلاؾ٨ىضٍع
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اإلاالخم



 

 اٌّٛاسد اٌجشش٠خ فٟ اٌى١ٍخ. ِصٍحخسئ١ظ ٘ب ِغ إاٌّمبثٍخ اٌزٟ رُ اعشا

 

 ؟ِمبسٔخ ثبٌّئعغبد اٌغبِؼ١خ األخشٜ ٚاالرصبي اٌّؼٍِٛبد زىٌٕٛٛع١بو١ف رشْٚ ِغزٜٛ اعزخذاَ اٌغبِؼخ ٌ (:0) س

 .ػٓ وٛٔٗ ثغ١ظ ٚثبٌٕغجخ ٌٟ اٌٛضؼ١خ ع١ئخ ٚٔشٞ أْ اٌّغزٛٞ ال ٠ؼذ: (0)ج 

 ِغ ٘زٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغذ٠ذح؟ فٟ اٌزى١ف  صؼٛثبد اٌؼبٍِْٛ فٟ اٌغبِؼخ ً٘ ٚعذ (:8) س

 ، وْٛ ٘زٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب ِزطٛسح ٚ رؤ١ً٘ اٌؼب١ٍِٓ رٚ ِغزٜٛ ِزٛعظ فمظ.ٔؼُ (:8) ج

ثؼ١ٓ االػزجبس طج١ؼخ رى٠ٛٓ األفشاد اٌّغزمطج١ٓ ٚاٌّخزبس٠ٓ ٌٍزٛظ١ف ِٓ ح١ش رّىُٕٙ ِٓ اعزخذاَ  ً٘ رؤخز اٌغبِؼخ (:3)س 

 ؟اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغذ٠ذح ٌٍّؼٍِٛبد ٚ االرصبي

 ، ٚ٘زا ساعغ أعبعب ٌٍّغزٜٛ اٌزى٠ٕٟٛ.ثشىً وج١ش ٘زا اٌّزغ١ش ٟاْ اٌغبِؼخ ال رشاػ(:3) ج

 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغذ٠ذح ٌٍّؼٍِٛبد ٚاالرصبي؟ اعزخذاَاٌؼّبي اٌّزّى١ٕٓ ِٓ  أٚ ػذد ِب ٟ٘ ٔغجخ (:4)س 

ِٛظفب رم١ْٕٛ فٟ  01ال ٠زغبٚص  ِحذٚد عذا د٘ٛ ػذ%،91ثبٌٕغجخ ٌٍّصٍحخ اٌزٟ اششف ػ١ٍٙب وّم١بط ٌٍغبِؼخ ٠مبسة(:4)ج 

 اٌغبِؼخ وىً.

فًٙ رّذ ػ١ٍّخ ػٍٝ ِغزٜٛ اإلداسح، اٌّؼب٘ذ ٚاٌى١ٍبد،  ِشثٛط ثبألٔزشٔذ ٌمذ رُ اعزحذاس ٔظبَ شجىٟ فٟ اٌغبِؼخ : (5) س

 صُ و١ف رشْٚ ِغزٜٛ عٛدح ٘زٖ اٌشجىخ؟ إٌظبَ ِٓ طشف ِٕٙذع١ٙب ٚاطبسارٙب؟ ٘زا دساعخ ٚرص١ُّ ٚٚضغ

 .١ٍخ رّذ ِٓ طشف ِئعغخ خبصخ دْٚ ِشبسوخ اطبساد اٌغبِؼخاٌؼّ:(5) ج 

 ً٘ اعزخذِزُ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرصبي فٟ ػ١ٍّخ اٌزٛظ١ف ) االعزمطبة، االخز١بس ٚاٌزؼ١١ٓ(؟ : (6) س

 ال(:6) ج

 ؼًّ اٌزىٌٕٛٛع١خ؟ً٘ رمَٛ اٌغبِؼخ ثزى٠ٛٓ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ األعظ اٌغذ٠ذح فٟ اٌؼًّ ٚاٌزٟ رزّبشٝ ِغ طشق ِٚؼذاد اٌ (:7) س

 .ال (:7) ج

 ِب ٟ٘ اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌغذ٠ذح اٌزٟ رغزٕذْٚ ا١ٌٙب فٟ رم١١ُ أداء اٌؼب١ٍِٓ ِٚشالجزُٙ؟ : (8) س

 .ال ش١ئ : (8) ج

عشاء ػ١ٍّخ ادخبي اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغذ٠ذح خ إلداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ً٘ حذس رغ١١ش فٟ اٌّٛلغ ٚاأل١ّ٘خ اٌزٕظ١ّ١ (:9) س

 د ٚ االرصبي؟ٌٍّؼٍِٛب

 ٌُ ٠خضغ ألٞ رغ١١ش ٌٚىٓ ٔزّٕٝ رٌه ٚخبصخ ٚ اٌغبِؼخ ِمجٍخ ػٍٝ رحذٞ وج١ش فٟ ظً اٌزحٛالد اٌغذ٠ذح. ال (:9) ج

ً٘ أدٜ اػزّبد اٌغبِؼخ ػٍٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرصبي اٌٝ احذاس رغ١شاد ثبسصح فٟ اٌّغبساد اٌٛظ١ف١خ  (:01) س

 ٌٍؼب١ٍِٓ؟

 ٌخ ٌٗ رؤص١ش ٍِحٛظ ػٍٝ اٌّغبساد اٌٛظ١ف١خ ٌٍؼب١ٍِٓ.ٚثصفخ ِمجٛ ٔغجٟ (:01) ج

 ِب أ١ّ٘خ اٌّزّى١ٕٓ ِٓ اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب اإلػالَ ٚاالرصبي فٟ اٌغبِؼخ ِمبسٔخ ثغ١شُ٘؟ (:00) س 

 .اٌزحىُ  فٟ اٌزغ١١ش ٚاٌغشػخ فٟ اٌزٕف١ز (:00)ج  

١ٓ ِٓ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرصبي ِٓ ٘زٖ ٌٍؼب١ٍِٓ اٌّزفٛل١ٓ؟ ِٚب حع اٌّزّىٕ اً٘ رّٕح اٌغبِؼخ حٛافض (:08) س 

 اٌحٛافض؟ 

 ال.(:08) ج 

٠غبّْ٘ٛ فٟ رفؼ١ً أداء اداسح اٌّٛاسد  ً٘ رشٜ أْ فئخ اٌّزّى١ٕٓ ِٓ اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب االرصبي ٚاٌّؼٍِٛبد (:03) س 

 اٌجشش٠خ؟

 ٠غبّْ٘ٛ ثشىً ع١ذ اْ رُ رؼ١ُّ رآ١ٌخ اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ (:03) ج 

 ً٘ ٕ٘بن ٔظبِب فٟ اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ِّٙزٗ رزجغ اٌزطٛساد اٌحبصٍخ فٟ رىٌٕٛٛع١ب االرصبي ٚاٌّؼٍِٛبد؟ (:04) س 

 ال ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّحٍٟ.   (:04) ج 

 ِب ٟ٘ آصبس اعزؼّبي اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغذ٠ذح ٌٍّؼٍِٛبد ٚ االرصبي ػٍٝ رغ١١ش اٌح١بح ا١ٌّٕٙخ ٌٍّٛظف١ٓ داخً اٌغبِؼخ؟ (:05) س

 .اٌزحىُ فٟ رغ١١ش اٌح١بح ا١ٌّٕٙخ ٚاٌغشػخ ٚع١ٌٛخ اٌّؼٍِٛبد (:05) ج 

 



 

ً٘ أدٜ اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغذ٠ذح ٌٍّؼٍِٛبد ٚ االرصبي اٌٝ رحغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب ٚظ١فخ اٌّٛاسد  (:06) س 

 اٌجشش٠خ ٌٍّٛظف١ٓ؟

 ع١ئدٞ ثذْٚ شه اٌٝ رحغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌخذِبد.  (:06) ج 

 ىٓ ٌٍّٛظف١ٓ االرصبي ثشجىخ اإلٔزشأذ ِٓ خبسط اٌغبِؼخ؟ً٘ ٠ّ (:07) س 

 شجىخ االٔزشٔذ ِزٛفشح ١ٌٚظ ٕ٘بن داع ٌالرصبي ِٓ اٌخبسط. (:07) ج 

 ِب ٟ٘ اعزخذاِبد ٚظ١فخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٌشجىخ اإلٔزشٔذ فٟ ِغبي رغ١١ش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ؟ (:08) س 

 .ؼط١بد ثغشػخرغ١١ش اٌّغبساد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌحصٛي ػٍٝ اٌّ (:08) ج 

 ثطش٠مخ ِغزّشح؟ ً٘ ٠زُ رحذ٠ش اٌّؼٍِٛبد اٌّزٛاعذح ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍغبِؼخ (:09) س  

 ٔؼُ رح١١ٓ اٌّؼط١بد، ِغ وْٛ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ حذ٠ش إٌشؤح ٚ اٌزى٠ٛٓ.  (:09) ج 

 خ ٚ اٌغشلبد اإلٌىزش١ٔٚخ؟ِٓ ػ١ٍّبد اٌمشصٕ و١ف رزُ ػ١ٍّخ حّب٠خ اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌشجىبد داخً اٌغبِؼخ (:81) س

رز١ّض حّب٠خ اٌّؼٍِٛبد ثبٌطشق اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌّؼشٚفخ ٌحّب٠خ ِخزٍف ػٕبصش شجىخ اٌّؼٍِٛبد ػٓ طش٠ك ثشاِظ  (:81) ج 

  ٌٍحّب٠خ ِٓ اٌمشصٕخ ٠زُ رحذ٠ضٙب ثصفخ دٚس٠خ ِٕٚزظّخ. 



 

 اإلالخص

 

ٖلى ؤصاء اإلاىعص البكغي ب٩لُت الٗلىم  ٧ان الهضٝ الغئِس ي للضعاؾت بُان ؤزغ اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث

جم احغاء صعاؾت  .وطل٪ مً زال٫ بُان ؤزغها ٖلى اصاء اإلاىعص البكغي في اإلااؾؿت-مؿخٛاهم–والخ٨ىىلىحُا 

جدلُلُت لل٣ىائم باإلااؾؿت و٧اهذ ُٖىت الضعاؾت هي اإلاىعص البكغي في ٧لُت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا في مهلخـت 

لل٨ك٠ ًٖ ؤزغ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ذ ؤؾلىب اإلاؿخسـضمُـً، خُث اؾخسضم

ٗالُت  ت مً الىخائج ؤهمها وحىص جإزحر لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖلى ألاصاء ٞو ألاصاء،و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى مجمٖى

 اإلاىعص البكغي بالجـامٗـت.

 ت، قب٩اث اإلاٗلىماث، هٓم اإلاٗلىماث، ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث، ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ:الكلماث اإلافخاخُت

 

Summary 

The aim of this study is to study information technology and its role in improving the 

performance of the human resource. The main objective of the study was to demonstrate the 

impact of the use of information technology on the performance of the human resource at the 

Algerian University Abd Hamid Ibn Badis (Mostaganem). The researcher used analytical 

method of descriptive approach to detect the impact of information technology on performance. 

The study reached a number of results, the most important of which is the impact of information 

technology on performance of the institution and In light of these results, the two studies 

recommended a set of recommendations, the most important of which is the establishment of the 

institution to keep up with the modern and advanced information and communication technology 

in the world, As well as the definition of modern information technology concepts and their 

importance and benefits and areas of use. 

Keywords: Information Technology, Human Resource Performance, Information Networks, 

Information Systems, Assessment Performance of humains ressources. 

 

 

 


