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2019/2020الظىت الجامػت 

ت ومظاًسة جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌ  جىمُت اإلاىازد البشٍس

ت لالىوالت -اجصاالث الجصائس مإطظت دزاطت  -جادلع ػحن الخجاٍز  
 



 

 

 

 شىس وجلدًس
 

اغمل صالخا  كاٌ هللا حػالى:".... وكاٌ زب اوشغجي أن أشىس وػمخً التي أوػمذ غلّي وغلى والدي وأن    

 .مً طىزة الىمل19بسخمخً في غبادن الصالخحن " ألاًت  جسطاٍ وأدخلجي

م بداًت وسجد هلل زب الػاإلاحن شىسا وخمدا غلى جىفُله وزغاًخه وئلهامه     لىا الصبر وطهل لىا الؼٍس

 زطىله.مً الػلم واإلاػسفت إلهجاش َرا الػمل فالخمد والشىس هلل والصالة والظالم غلى  واجاها

الثلت  لألطخاذ اإلاشسف الري لم ًبخل غلي بىصائده وجدفحزاجه التي جبثأجلدم بالشىس الخاص 

ألغظاء لجىت  را الػمل، هما أجلدم بالشىس مظبلاغىن بػىن هللا حػالى في َ والاطخمساز فيان خحر

 .اإلاىاكشت بلبىلها مىاكشت وازساء َرا البدث

ت الجصاالث الجصائس     مد والشىس مىصٌى الى ول مً طاهدوي و هما أشىس حمُؼ غماٌ الىوالت الخجاٍز

ب أو مً بػُد  .لى باليلمت الؼُبتو  لي ًد الػىن مً كٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الاَداء

لماوي ٠ُ٦ ج٩ىن الخُاة، ٞخدُت  ؤهضي زمغة حهضي بلى مً ؤهاعا لي صعبي ٖو

ان  ٞغ  اؾا ويُاءا ؾاَٗا في ، ؤصام٨ما هللا هببل٨ُمااحال٫ وج٣ضًغ ووٞاء ٖو

ًخُاحي والضًا  ٍؼ لخٓاث بلى ؤن ؤعي الؿٗاصة في ؤُٖجهم وؤقاع٦هم ٧ل  الٍٗؼ

ىها ........ازىحي وؤزىاحي خُاحي، ؤصام٨م هللا لي ؾىض  ٖو

٘ قٗاع الخدضي ؤؾاجظحي   بلى مً ؤ٦غمىوي وؤزظوا بُضي بلى هىع الٗلم ألٞع

 مكىاعي الضعاس ي، حؼاهم هللا ٧ل زح  َُلت ال٨غام

ب ؤو بُٗض مً ؤنض٢اء، ػمالء وؤ٢اعب ختى ولى  وبلى ٧ل مً ؾاهضوي مً ٢ٍغ

بالضٖاء ؤو بال٩لمت الُُبت، حؼاهم هللا حمُٗا ٖجي زح  الجؼاء.
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 اإلادخىي  الصفدت

 شىس وجلدًس _

 اَداء _

 كائمت اإلادخىٍاث _

ٌ كائمت الاشياٌ  _ والجداو  

د-ج-ب-أ  اإلالدمت الػامت 

: ؤلاػاز الىظسي إلاخغحراث الدزاطت   الفصل ألاٌو

1  ٌ  جمهُد الفصل الاو

ت 2 : جىمُت اإلاىازد البشٍس  اإلابدث ألاٌو

3-4-5   : تاإلاؼلب ألاٌو مٟهىم واهضاٝ جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  

ت التي جىاولذ جىمُت اإلاىاعص اإلاؼلب الثاوي:  6 تاإلاضازل الىٍٓغ  البكٍغ

6-14   : ت ال٨الؾ٨ُُتالفسع ألاٌو  الىٍٓغ

ت الٗلىم الؿلى٦ُتالفسع الثاوي:  15  هٍٓغ

16-20 ت جضعج الخاحاث ٫ "ابغاهام ماؾلى"الفسع الثالث:    هٍٓغ

21-24 تاإلاؼلب الثالث:    مؿاولُاث ومخُلباث جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 اإلابدث الثاوي: جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌ _

25-27   : خي لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫اإلاؼلب ألاٌو اإلاٟهىم والخُىع الخاٍع  
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29-33   : تالفسع ألاٌو ؤلاصاعة الال٨ت وهُت للمىاعص البكٍغ  

34-39 ب الال٨ت وويالفسع الثاوي:     الخضٍع

39-41 تالفسع الثالث  : هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ  

ت 42  اإلابدث الثالث: مظاَمت جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌ في جىمُت اإلاىازد البشٍس

42-45   : تصوع ج٨ىىلىحُا اإلاؼلب ألاٌو اإلاٗلىماث والاجها٫ في جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  

46-47 تاإلاؼلب الثاوي:   اؾخسضاماث الخ٨ىىلىحُا الخضًثت في الخىمُت البكٍغ  

48-49 ت اإلاؼلب الثالث:   الٗال٢ت بحن ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ  

50  ٌ  خالصت الفصل الاو
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 الضعاؾت وجدلُل هخاثجٖغى اإلابدث الثاوي:  60

60-63  :  الُٗىت زهاثوون٠ اإلاؼلب ألاٌو

تاإلاؼلب الثاوي:  64-78 الخ٨ىىلىحُا الجضًضة للمٗلىماث  ومؿاًغة بُاهاث مخٗل٣ت بدىمُت اإلاىاعص البكٍغ
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 ٌ  كائمت الجداو

 ٌ ٌ  زكم الجدو  الصفدت غىىان الجدو

ت  (01الجدٌو زكم ) اث٠ الغثِؿُت الثالزت لٗملُت اإلاىاعص البكٍغ  2 ْو

ت (02الجدٌو زكم ) غها ؤلاصاعة الال٨ت وهُت للمىاعص البكٍغ  31 ؤلام٩اهاث التي جٞى

ب الخ٣لُضي (03الجدٌو زكم ) ب الال٨ت ووي والخضٍع  38 الٟغ١ بحن الخضٍع

 60 جىػَ٘ اإلابدىزحن خؿب الجيـ (04الجدٌو زكم )

 61 جىػَ٘ اإلابدىزحن خؿب الؿً (05الجدٌو زكم )

 62 جىػَ٘ اإلابدىزحن خؿب اإلاؿخىي الضعاس ي (06الجدٌو زكم )

 63 جىػَ٘ اإلابدىزحن خؿب الخب ة اإلاهىُت (07الجدٌو زكم )

ً  (08الجدٌو زكم ) ب والخ٩ٍى بُٗت ًىضر اؾخسضام الخاؾب الالي في ٖملُت الخضٍع َو

 في ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ مىهالاؾخٟاصة 

64 

٣ت  (09الجدٌو زكم ) جهم بالخاؾب الاليج٣ُُم اإلابدىزحن لٍُغ  65 ج٩ٍى

 66 ًبحن مااالث اؾخسضام الخاؾىب في ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ (10الجدٌو زكم )

 67 اؾخسضام اإلااؾؿت قب٨ت الاجها٫ للغبِ بحن ألا٢ؿام واإلاهالر (11الجدٌو زكم )

بُت التي جسو  (12الجدٌو زكم ) ًىضر مؿاهمت قب٨ت الاهت هذ في اٖضاص الضوعاث الخضٍع

ٟحن في اإلااؾؿت  اإلاْى

68 

ًبحن مضي اؾخسضام قب٨ت الا٦ؿت اهذ لالجها٫ بباقي ٞغوٕ اإلااؾؿت او م٘  (13الجدٌو زكم )

 ػباثجها 

69 

ب اَاعاتها ٖلى  (14الجدٌو زكم ) بُت مؿخمغة لخضٍع ًىضر ما بطا اإلااؾؿت ج٣ىم بضوعاث جضٍع

 الخ٣ىُاث اإلاؿخدضزت واإلاخُىعة

70 

بٌٗ اإلاٗلىماث التي جيكغ ٖب  اإلاى٢٘ الال٨ت ووي وصوعها في ٖملُت ًىضر  15الجدٌو زكم )

ت  اؾخ٣ُاب اإلاىاعص البكٍغ

71 

الخاضًض الظي ؤخضر بٗض اصزا٫ الخ٨ىىلىحُاث الجضًضة وصوعها في همِ  (16الجدٌو زكم )

 الخُٛح  في اإلااؾؿت

72 

اإلاٗلىماث والاجها٫ ٢ض ًىضر عاي اإلابدىزحن خى٫ ما بطا ٧اهذ ج٨ىىلىحُا  (17الجدٌو زكم )

 ؾاهمذ في جدؿحن الاجها٫ صازل اإلااؾؿت

73 

مٓاهغ جدؿحن الاجها٫ الضازلي التي اٞغػتها ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث  (18الجدٌو زكم )

 والاجها٫ 

74 

اعاء اإلابدىزحن خى٫ ما بطا ٧اهذ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ ٢ض خؿيذ  (19الجدٌو زكم )

 مً مؿخىي ؤلاهخاحُت 

75 

ًىضر مٓاهغ جدؿحن ؤلاهخاحُت التي اجاختها ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫  (20الجدٌو زكم )

 صازل ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ 

76 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعاء اإلابدىزحن خى٫ وحىص ؾلبُاث لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫  (21الجدٌو زكم )

 بماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ

77 

 78 ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ في اإلااؾؿتًىضر ؾلبُاث  (22الجدٌو زكم )



 

 

 كائمت الاشياٌ

 الصفدت غىىان الشيل  زكم الشيل

 19 َسم ماطلى لخدزج الخاحاث (01الشيل زكم )

ت الػىامل اإلاصدوحت ٌ "َسشبسج" (02الشيل زكم )  19 هظٍس

 23 ًىضح دوزة الىجاح الظُىىلىحُت (03الشيل زكم )

ت (04الشيل زكم )  30 مجاالث الادازة الالىتروهُت للمىازد البشٍس

ب الالىترووي (05الشيل زكم )  36 مخؼلباث الخدٍز

ب الالىترووي (06الشيل زكم )  37 مساخل الخدٍز

ت (07الشيل زكم )  40 كاغدة بُاهاث هظام اإلاػلىماث اإلاىازد البشٍس

تمىىهاث هظم مػلىماث  (08الشيل زكم )  41 اإلاىازد البشٍس

ت (09الشيل زكم )  48 ًىضح الػالكت بحن الخىىىلىحُا اإلاػلىماث وجىمُت اإلاىازد البشٍس

 54 الهُيل الخىظُمي إلاإطظت اجصاالث الجصائس 'وخدة مظخغاهم' (10الشيل زكم )

 60 جىشَؼ اإلابدىزحن خظب الجيع (11الشيل زكم )

 61 الظًجىشَؼ اإلابدىزحن خظب  (12الشيل زكم )

 62 جىشَؼ اإلابدىزحن خظب اإلاظخىي الدزاس ي (13الشيل زكم )

 63 جىشَؼ اإلابدىزحن خظب الخبرة اإلاهىُت (14الشيل زكم )

ب والخىىًٍ وػبُػت  (15الشيل زكم ) ًىضح اطخخدام الخاطب الالي في غملُت الخدٍز

 في مإطظت اجصاالث الجصائس الاطخفادة مىه

64 

لت جىىٍنهم بالخاطب الاليجلُُم  (16الشيل زكم )  65 اإلابدىزحن لؼٍس

 66 ًبحن مجاالث اطخخدام الخاطىب في مإطظت اجصاالث الجصائس (17الشيل زكم )

 67 اطخخدام اإلاإطظت شبىت الاجصاٌ للسبؽ بحن ألاكظام واإلاصالح (18الشيل زكم )

بُت التي ًىضح مظاَمت شبىت الاهترهذ في اغداد الدوزاث  (19الشيل زكم ) الخدٍز

 جخص اإلاىظفحن في اإلاإطظت

68 

اطخخدام شبىت الاهظتراهذ لالجصاٌ بباقي فسوع اإلاإطظت او مؼ  (20الشيل زكم )

 شبائنها

69 

ب اػازاتها غلى الخلىُاث كُام  (21الشيل زكم ) بُت مظخمسة لخدٍز اإلاإطظت بدوزاث جدٍز

 اإلاظخددزت واإلاخؼىزة

70 

 71ًىضح بػع اإلاػلىماث التي جيشس غبر اإلاىكؼ الالىترووي ودوزَا في  (22الشيل زكم )



 

 

 غملُت اطخلؼاب 

بػد ادخاٌ الخىىىلىحُاث الجدًدة ودوزَا في همؽ اإلاددر الخجدًد  (23الشيل زكم )

 الخغُحر في اإلاإطظت

72 

ًىضح زاي اإلابدىزحن خٌى ما ئذا واهذ جىىىلىحُا اإلاػلىماث  (24الشيل زكم )

 كد طاَمذ في جدظحن الاجصاٌ داخل اإلاإطظت والاجصاٌ

73 

جدظحن الاجصاٌ  في اإلاػلىماث والاجصاٌ ًمثل مظاَمت جىىىلىحُا (25الشيل زكم )

 للمإطظتالداخلي 

74 

 75 الػملئهخاحُت في جدظحن  جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌ مظاَمت (26الشيل زكم )

 76 مظاَس جدظحن ؤلاهخاحُت بحنً (27الشيل زكم )

وحىد طلبُاث لخىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌ بمإطظت  ًمثل وظبت (28الشيل زكم )

 اجصاالث الجصائس

77 

ًبحن طلبُاث جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌ بمإطظت اجصاالث  (29الشيل زكم )

 الجصائس

78 

 

 

 



 اإلالدمت الػامت  

 

 
 أ

 ملدمت غامت

هبببببببببببغ مبببببببببببا بٗبببببببببببض الهبببببببببببىاٖت والبببببببببببظي حؿبببببببببببىص  ؤنببببببببببببدىا وٗبببببببببببِل  الُبببببببببببىم ٖهبببببببببببغ الثبببببببببببىعاث الٗلمُبببببببببببت واإلاٗلىماجُبببببببببببت ٖو

وحؿبببببببببببببببببُُغ ُٞبببببببببببببببببه الث٣اٞبببببببببببببببببت الال٨ت وهُبببببببببببببببببت والب ماُبببببببببببببببببت وحؿبببببببببببببببببخسضم ُٞبببببببببببببببببه الكبببببببببببببببببب٩اث والاجهببببببببببببببببباالث الالؾبببببببببببببببببل٨ُت 

بببببببببببببت،  والًٟببببببببببببباثُت والتبببببببببببببي مهبببببببببببببضث لهبببببببببببببا ألا٢مببببببببببببباع الهبببببببببببببىاُٖت، ٞال٣ببببببببببببباعاث الخمبببببببببببببـ بمؿببببببببببببباخاتها ألاعيبببببببببببببُت، البدٍغ

ببببببت نبببببببٛح ة ًم٨ببببببً ونبببببببىلها ٖببببببب  هبببببببظ  الخ٣ىُبببببباث ب خٓببببببباث بٗببببببض ؤن ٧بببببببان طلبببببب٪ ٌؿبببببببخٛغ١ والجى  ٍببببببت جدىلببببببذ بلبببببببى ٢ٍغ

ؤقببببببببهغ وؾببببببببىىاث. بن ٖهببببببببغا ٦هببببببببظا ًٟببببببببغى ٖلببببببببى ماخمٗاجببببببببه ومىٓماجببببببببه وؤٞببببببببغاص  ؤن ًخببببببببابٗىا ألاخببببببببضار لُىا٦بببببببببىا 

ببببببببباث  ببببببببت وهٍٓغ الخ٣ببببببببضم الببببببببظي ًدهببببببببل هىبببببببببا وهىببببببببا٥ ًببببببببىم بُببببببببىم، وؤن ًُلٗبببببببببىا ٖلببببببببى مببببببببا ٌؿببببببببخاض مبببببببببً ٨ٞببببببببغ ومٗٞغ

٣ىُببببببببباث ؾببببببببباٖت بؿببببببببباٖت، هبببببببببظا بن ؤعاصوا مابببببببببغص الاؾبببببببببخمغاع والب٣ببببببببباء، ؤمبببببببببا بطا ٧ببببببببباهىا ًخُلٗبببببببببىن للخمحببببببببب  ُٞيب بببببببببي وج

غ  بةيبببببباٞت  ُبببببب٠ مببببببا ٌؿببببببخاض مببببببً جُبُبببببب٤ ومببببببا ٨ًدكبببببب٠ مببببببً حضًببببببض وازغاثببببببه وجُببببببٍى ؤن ٩ًببببببىن لهببببببم بؾببببببهام فببببببي جْى

ببببببببببت حضًببببببببببضة ؤو ا٦دكبببببببببباٝ ج٣ىُببببببببببت مببببببببببا جمهُببببببببببضا لخُب٣ُهببببببببببا. وؾببببببببببِ هببببببببببظ  الخدببببببببببىالث حٗخببببببببببب  الضًىام ٨ُُببببببببببت التببببببببببي مٗٞغ

هببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا اإلااببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا٫ الخ٨ىىلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببى ي ؤهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم محبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ة للٗهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببغ الخببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالي  ٖٞغ

ببببببببض ٖاملببببببببت ومببببببببىاص  ٞبٗببببببببض ؤن ٧ببببببببان الا٢خهبببببببباص ٌٗخمببببببببض فببببببببي همببببببببى  ٖلببببببببى ٖىامببببببببل الاهخبببببببباج الخ٣لُضًببببببببت مببببببببً عؤؾببببببببما٫ ٍو

زبببببببببام بببببببببببغػث الخ٨ىىلىحُببببببببببا ٦ٗامبببببببببل مببببببببببازغ فببببببببببي الٗملُبببببببببت الاهخاحُببببببببببت زانببببببببببت جلببببببببب٪ اإلاخٗل٣ببببببببببت بمٗالجببببببببببت اإلاٗلىمبببببببببباث 

بخ٨ىىلىحُبببببببببا اإلاٗلىمببببببببباث، خُبببببببببث ؤنببببببببببدذ اإلااؾؿببببببببباث فبببببببببي خاحبببببببببت ماؾبببببببببت لهبببببببببظا الىبببببببببٕى مبببببببببً وبثهبببببببببا ؤو مبببببببببا ٌٗبببببببببٝغ 

ت  ب مىاعصهبببببببببا البكبببببببببٍغ بببببببببت وجًببببببببمً لهبببببببببا جببببببببضٍع مببببببببا٫ الُضٍو الخ٨ىىلىحُببببببببا الخضًثبببببببببت واإلاغهببببببببت والتبببببببببي ؾببببببببخٛىحها ٖبببببببببً ألٖا

مببببببببا٫  بببببببباث٠ وألٖا لؿببببببببض الببببببببى٣و الخانببببببببل فببببببببي اإلاهبببببببباعاث ال٣ضًمببببببببت، وجإهُلهببببببببا إلاىا٦بببببببببت الخهببببببببمُماث الخضًثببببببببت للْى

 جدؿم بسهاثو الٗمل اإلاٗغفي والخ٨ىىلى ي في ْل الخُىعاث واإلاؿخاضاث اإلاٗانغ.التي 

حؿعى مسخل٠ اإلااؾؿاث في الى٢ذ الخايغ بلى بزباث وحىصها ونُاهت ٦ُانها وطل٪ إلاا یكهض  الٗالم مً حٛح اث 

ا یؿمى بٗهغ الٗىإلات ٦بح ة زانت الخ٣ضم الهاثل في الخ٨ىىلىحُا اإلاؿخسضمت في اإلااا٫ ؤلاصاعي واحخُاح الٗالم م

 ٞیه ؤن هااح اإلاىاعص البكغیت والاعج٣اء الٟٗا٫ بمؿخىاها یخى٠٢ ٖلى مضي تهُئت ألاٞغاص وحٗلهم ال ق٪ومما 

 ؤ٦ث  مغوهت للخماش ي م٘ الٗهغ ومخُلباجه والظي ٧اهذ ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث والاجها٫ مً بحن ألاوحه الجضًضة

ُت اإلاىاعص البكغیت ؤهمُت بالٛت ٦ما ؤنها حٗخب  يغوعة م خت للخماش ي م٘ ولخىم  التي قهضها الٗالم في حٛح اجه.

ؼو الخ٨ىىلىحُا إلاسخل٠ الجىاهب زانت الٗملُت مجها واٖخماص مسخل٠  الخضازت التي قهضها الٗالم الخالي ٚو

حیا حٗلها حٗخمض ؤؾلىب خضًث في ؤلاصاعة وؤَل٤ ٖلحها مهُ ر ج٨ىىلى  اإلااؾؿاث ٖلى هظ  الخ٨ىىلىحُا مما

اإلااؾؿاث ماب ة ٖلى جىمیت مىاعصها البكغیت والغقي بمؿخىاها ٢هض  اإلاٗلىماث والاجها٫ وهظا ما حٗل هظ 

حٗلها جسهو مح اهُاث ضخمت للجهىى بالٗىهغ البكغي وجىمیت  والظي٤ُ مخُلباث هظا الىٕى مً ؤلاصاعة جد٣

اٖلُت مً احل جُٟٗل ج٨ىىلىح و٢ض بغػث الخدضًاث  یا اإلاٗلىماث والاجها٢.٫ضعاجه ومهاعاجه لی٩ىن ؤ٦ث  ٦ٟاءة ٞو

الؿالح ؤلاؾت اجُجي  التي ٞغيتها ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث والاجها٫ ٖلى مسخل٠ اإلاىٓماث هى ؾٗحها ل٨ؿب هظا

٤ُ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث جىمیت اإلاىاعص البكغیت بخضي اهم مااالث جُبواؾخٗماله في مسخل٠ ؤٖمالها بط جمثل 

خإزغ بهظ  الخ٨ىىلىحُا هى باٖخباع ان مً ٌؿوالاجها٫ ٞحها  اإلاىعص البكغي هظا ما ٞغى ٖلحها يغوعة  خسضم ٍو

 .ى يالخ٨ىىلجهمُم ٖملُاتها والبدث ًٖ ج٣ىُاتها اإلاخُىعة ل٩ي ج٩ىن ؤ٦ث  جىاؾب م٘ الخُٛح  



 اإلالدمت الػامت  

 

 
 ب

 ئشيالُت الدزاطت:

وفي بَاع ٧ل هظ  اإلاؿخاضاث التي یُ ى ٖلحها الُاب٘ الخ٨ىىلى ي الٗلمي حاء ٖملىا هظا لدؿلُِ الًىء ٖلى  

بٌٗ آلازاع التي ؤخضزتها ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث والاجها٫ في ؤهم حىاهب ؤلاصاعة والتي حٗخب  الغ٦ح ة ألاؾاؾُت ومً 

اثٟهم وجىمیت ٦ٟاءاتهم ؾبلها في جىمیت اإلاىاعص البكغیت جدٟح  الٗاملحن وجضع  ٍبهم واؾخ٣ُابهم وجىن٠ُ ْو

 :ومهاعاتهم وهظا اهُال٢ا مً َغخىا الدؿائ٫ الغثِس ي الخالي

 هُف حظاَم جىىىلىحیا اإلاػلىماث والاجصاٌ في جىمیت اإلاىازد البشسیت؟

ُت الخالُت   :ولئلحابت ًٖ هظا الدؿائ٫ هخُغ١ بلى ؤلاحابت ٖلى ألاؾئلت الٟٖغ

 مُت اإلاىاعص البكغیت؟ ما اإلا٣هىص بدى -

 ما اإلا٣هىص بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫؟

 ما مؿخىي جبجي ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ بمؿخٛاهم لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫؟  - 

 لإلحابت غلى ؤلاشيالُت السئِظُت والدظاؤالث الفسغُت اإلاسافلت لها جم صُاغت الفسطُت السئِظُت والفسطُاث 

 الخالُت:الفسغُت 

 :الٟغيُت الغثِؿُت 

ت مً زال٫ ابٗاص ألاحهؼة والخىاؾِب، الكب٩اث - حؿاهم ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ في جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت والب ماُاث.  والبُاهاث، اإلاىاعص البكٍغ

ُت الخالُت:  وجخٟٕغ مً هظ  الٟغيُت الغثِؿُت الٟغيُاث الٟٖغ

 .البكغي  هامىعص لخىمُت ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫بجي الى جاإلااؾؿت الا٢خهاصًت  حؿعى-

٘ مً مؿخىي ؤصاالب ماُاالجؼاثغ حؿخسضم ماؾؿت اجهاالث - ت.ث الخضًثت للٞغ  ء مىاعصها البكٍغ

 زاهُا: أطباب اخخُاز اإلاىطىع

ُت، لٗل مً ؤهمها ما ًلي  :حٗضصث ؤؾباب ازخُاع اإلاىيٕى بحن طاجُت ومىيٖى

 ألاطباب الراجُت1 

جماش ي اإلاىيٕى م٘ َبُٗت الخسهو الظي جل٣ُىا ، خُث ٌٗخب  مً اإلاىايُ٘ التي جضزل في نمُم جسهو  -

 الدؿُح  الاؾت اجُجي.

إل ٖلى مثل هظ  اإلاىايُ٘. - بت في البدث والَا  الاهخمام باإلاىايُ٘ الخضًثت والٚغ

لخضًثت التي ٌكهضها ٖهغها الكٗىع بإهمُت مثل هظ  اإلاىايُ٘ زانت م٘ الخُىعاث الٗلمُت والخىحهاث ا -

 .الخالي

 ألاطباب اإلاىطىغُت2 -

جؼاًض الضوع الظي جلٗبه ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في الخإزح  ٖلى مسخل٠ حىاهب حؿُح  اإلااؾؿت وزانت جىمُت  -

ت  .اإلاىاعص البكٍغ

غها ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث للماؾؿاث وجضُٖمها لل٣ضعاث الخىاٞؿُت لهظ  اإلاا  - ؾؿت في ْل اإلاؼاًا التي جٞى

ٗت واإلاؿخاضاث الخضًثت  .الخٛح اث الخ٨ىىلىحُت الؿَغ
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ت والى٢ٝى ٖلى مضي مؿاهمتها في جىمُت - ال٨ك٠ ًٖ مضي جُب٤ُ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث باإلااؾؿت الجؼاثٍغ

ت.  اإلاىاعص البكٍغ

 أَمُت الدزاطت

جهبببببببببببا٫ فبببببببببببي جٓهبببببببببببغ ؤهمُبببببببببببت الضعاؾبببببببببببت مبببببببببببً زبببببببببببال٫ الخٗبببببببببببٝغ ٖلبببببببببببى وا٢ببببببببببب٘ اؾبببببببببببخسضام ج٨ىىلىحیبببببببببببا اإلاٗلىمببببببببببباث والا

ماؾؿببببببببببببت اجهبببببببببببباالث الجؼاثببببببببببببغ بمؿببببببببببببخٛاهم وجإزح هببببببببببببا ٖلببببببببببببى مببببببببببببضي اؾببببببببببببخٗما٫ اإلاببببببببببببىاعص البكببببببببببببغیت لهببببببببببببا وبم٩بببببببببببباهُتهم 

للببببببخد٨م ٞحهبببببببا باإليببببببباٞت بلببببببى الٟاثبببببببضة التبببببببي ؾبببببببخٗىص ٖلببببببى اإلاؿببببببباولحن فبببببببي الكبببببببغ٦ت خیببببببث ؾبببببببخم٨جهم الضعاؾبببببببت مبببببببً 

 اإلابببببببببىاعص البكبببببببببغیت لهبببببببببا.الخٗبببببببببٝغ ٖلبببببببببى مسخلببببببببب٠ الى٣ببببببببباثو فبببببببببي ج٨ىىلىحیبببببببببا اإلاٗلىمببببببببباث والاجهبببببببببا٫ ومبببببببببضي جىمیبببببببببت 

وجببببببببببببببب ػ ؤهمُببببببببببببببت جىمیببببببببببببببت اإلاببببببببببببببىاعص البكببببببببببببببغیت مببببببببببببببً زببببببببببببببال٫ جدضًببببببببببببببض مٟهببببببببببببببىم مخ٩امببببببببببببببل لخىمُببببببببببببببت اإلاببببببببببببببىاعص البكببببببببببببببغیت 

وزهاثهبببببببببها وؤهبببببببببضاٞها وجبُبببببببببان َبببببببببغ١ جىمیبببببببببت اإلابببببببببىاعص البكبببببببببغیت وؤزاعهبببببببببا ٖلبببببببببى ج٨ىىلىحیبببببببببا اإلاٗلىمببببببببباث والاجهبببببببببا٫ 

جىُٟببببببببظ بببببببببغامج جىمیببببببببت اإلاببببببببىاعص البكببببببببغیت اجهبببببببباالث الجؼاثببببببببغ بمؿببببببببخٛاهم بةٖببببببببضاص و  ٦مببببببببا جببببببببؼوص اإلاؿببببببببئىلحن بماؾؿببببببببت

 والضوع الظي جلٗبه في جُٟٗل ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث والاجها٫.

 مىهجُت الدزاطت:

الخدلُلي الري ٌػخمد غلى حمؼ اإلاػلىماث جصيُفها، و للد اغخمدها في دزاطدىا َرٍ غلى اإلاىهج الىصفي 

ا ٌ  جدلُلها وهشف الػالكت بحن أبػادَا اإلاخخلفت مً أحل جفظحَر  .والىصٌى ئلى اطخيخاحاث وخلى

اإلاىهج اإلاىاطب لىصف الظاَسة اإلاساد دزاطتها، وحمؼ اإلاػلىماث خىلها بغُت  خُث ٌػخبر اإلاىهج الىصفي

ما في شيل همي مػخمدًً غلى  ا غلمُا وبػد جصىٍَس وصفها هما هي في الىاكؼ ومً زم جدلُلها وجفظحَر

ت الاطخبُان هىطُلت لجمؼ اإلاػلىماث خٌى مدي جؼ بُم جىىىلىحُا اإلاػلىماث في اإلاإطظت الجصائٍس

ت.  ومظاَمتها في جىمُت اإلاىازد البشٍس

 ث الظابلت:   الدزاطا

 ؤن ًخٗٝغ ٢ببضع هى ًمط ي في بدثهى الباخث و ل٣اث لظا ؤنبذ لؼاما ٖلت الخلمخه لبن مؿح ة الٗم

 بضوعها ٣ٞض خاولىا البدببببث، وهدً هت بمىيٕى بدثللبدىر والضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الهى الؤلام٩ان ٖ

إل ٖ ت و مظاًسةبببم الضعاؾاث التي ٖالجذ مىيبببببببببٕى بدببببببببثىا اإلاىؾىم ب" هى ؤلوالَا  جىمُت اإلاىازد البشٍس

ُ٪ ًٖ بٌٗ الضعاؾببببباث هظ  الضعاؾاث هاصعة، هاهو٢ض جبحن لىا ؤن مثل " اإلاػلىماث والاجصاٌ جىىىلىحُا

ظا اإلاىيٕى بالضعاؾت والخدمُل. ه١ بلى مثل ظا اإلاىيٕى مً بٌٗ الجىاهب صون الخُغ هالتي جىاولذ  والبدىر

ت مجظهى بٌٗ لبٗض اَالٖىا ٖ ول٨ً  ت مباقببببببغة بمىيٕى بدثىالا نببها ٧اهذ له  الضعاؾاث ٣ٞض ؤخهِىا مامٖى

 :ى الىدى الخاليلي ٖهو 

ت في (: أزس 2006)زاٌعدزاطت مساد  دزاطت  –اإلاإطظت  جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌ غلى اإلاىازد البشٍس

ت الصُاهت لظىهاػسان  ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث  هضٞذ الضعاؾت بلى بدث ؤهم آزاع ،باألغىاغخالت مدًٍس

ت، ؤزبدذ هخاثج الضعاؾت ؤهه لِـ هىا٥ ؤي ؤزغ واضر ٖلى  والاجها٫ ٖلى اإلاىعص البكغي صازل اإلااؾؿت الجؼاثٍغ

غح٘ طل٪  ت ٍو والاجها٫ في اإلااؾؿت ال جؼا٫ في مغاخلها ألاولى  جُب٣ُاث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث بلى:اإلاىاعص البكٍغ

يُت و٦ظل٪ بلى ي٠ٗ الخإهُل لضي اإلاىعص البكغي في  .اؾخسضام هظ الخ٨ىىلىحُا و٢لت الب امج الخ٩ٍى



 اإلالدمت الػامت  

 

 
 د

ت، دزاطةةةةةةةةةةةةةةةةت َشةةةةةةةةةةةةةةةةام بىهفةةةةةةةةةةةةةةةةىض: زطةةةةةةةةةةةةةةةةالت لىُةةةةةةةةةةةةةةةةل شةةةةةةةةةةةةةةةةهادة  اإلااحظةةةةةةةةةةةةةةةةخحر جخصةةةةةةةةةةةةةةةةص: جىمُةةةةةةةةةةةةةةةةت اإلاةةةةةةةةةةةةةةةةىازد البشةةةةةةةةةةةةةةةةةٍس

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ت فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي اإلاإطظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت الاكخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادًت الػمىمُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت الجصائٍس ، صاعؾببببببببببببببببببببت أطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالُب جىمُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت اإلاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىازد البشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍس

٪ ٞغحُىة "، باامٗت ؤلازىة مىخىعي، ٢ؿىُُىت.  مُضاهُت بماؾؿت" ؾىهاٍع

  :الخالُتوجىنل الباخث مً زال٫ صعاؾخه بلى الىخاثج 

بببببببببببببببببببت مُالببببببببببببببببببببت بةٖببببببببببببببببببباصة الىٓبببببببببببببببببببغ فبببببببببببببببببببي  ًبببببببببببببببببببغي  والخ٨ىىلىحُبببببببببببببببببببا مببببببببببببببببببب٘ حُٗبببببببببببببببببببحن  الخاهحببببببببببببببببببب اثؤن اإلااؾؿبببببببببببببببببببت الجؼاثٍغ

 ً غ لببببببببببببضوهم ز٣اٞببببببببببببت جخماشبببببببببببب ى مبببببببببببب٘ الخىحببببببببببببه الجضًببببببببببببض هببببببببببببظا مببببببببببببً حهببببببببببببت، ومبببببببببببببً  وبَبببببببببببباعاث وؤ٦ٟبببببببببببباءمؿببببببببببببحً  جخببببببببببببٞى

لببببببببببببب ت ؤزبببببببببببببغي الىٓببببببببببببببغ بلبببببببببببببى الٗامببببببببببببببلحهببببببببببببب ى بوٗبببببببببببببباف البكبببببببببببببغي وهببببببببببببببى ألاهبببببببببببببم و٦ًبببببببببببببغوعة ما٦ببببببببببببببضة فبببببببببببببي م٣ضعجببببببببببببببه ٖو

جي بط ماالا    .بهىعة صخُدتؤخؿً اؾخٛالله  ٢خهاص الَى

 َُيل الدزاطت

لٛغى ؤلاحابت ًٖ بق٩الُت الضعاؾت والدؿائالث الىاعصة في ؤلاق٩الُت ٢مىا بخ٣ؿُم البدث بلى ٞهلحن وم٣ضمت 

 ي:ًلوزاجمت ٦ما 

ببببببببببببببببببببببغى الٟغيببببببببببببببببببببببُاث التببببببببببببببببببببببي ؾبببببببببببببببببببببببِخم  ملدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت: ُببببببببببببببببببببببت، ٖو جًببببببببببببببببببببببمىذ بقبببببببببببببببببببببب٩الُت الضعاؾببببببببببببببببببببببت وؤؾببببببببببببببببببببببئلتها الٟٖغ

ُببببببببببببببت، باإليبببببببببببببباٞت بلبببببببببببببببى جدضًببببببببببببببض ألاهببببببببببببببضاٝ اإلابببببببببببببببغاص  خمبببببببببببببباص ٖلحهببببببببببببببا لئلحاببببببببببببببببت ٖببببببببببببببً ؤلاقبببببببببببببب٩الُت وألاؾبببببببببببببببئلت الٟٖغ الٖا

 اإلاٗخمضة.جد٣ُ٣ها، ٦ما جم جىيُذ مىهجُت البدث 

ٌ الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل - بببببببببببببببببببببباع الىٓببببببببببببببببببببببغي إلاخٛحبببببببببببببببببببببب اث الضعاؾببببببببببببببببببببببت" جىببببببببببببببببببببببا : ألاو و٫ هببببببببببببببببببببببظا الٟهببببببببببببببببببببببل زببببببببببببببببببببببالر مٗىببببببببببببببببببببببىن ب"ؤلَا

ت مٟهىمهببببببببببببببببببا ، ؤهببببببببببببببببببضاٞها ومؿبببببببببببببببببباولُاث و مخُلباتهببببببببببببببببببا ،و٦ببببببببببببببببببظا  مباخببببببببببببببببببث اإلاغجبُببببببببببببببببببت بدىمُببببببببببببببببببت اإلاببببببببببببببببببىاعص البكببببببببببببببببببٍغ

ت   خى٫ مٟاهُم ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ وجُب٣ُاتها في ماا٫ حؿُح  اإلاىاعص البكٍغ

ت مببببببببببببببً  وفببببببببببببببي اإلابدببببببببببببببث الثالببببببببببببببث حٗغيببببببببببببببىا ُٞببببببببببببببه إلؾببببببببببببببهام ج٨ىىلىحُببببببببببببببا اإلاٗلىمبببببببببببببباث فببببببببببببببي جىمُببببببببببببببت اإلاببببببببببببببىاعص البكببببببببببببببٍغ

ت ب ؤلال٨ت ووببببببببببببببببببببي زبببببببببببببببببببببم الخُببببببببببببببببببببغ١ الؾبببببببببببببببببببببخسضام ج٣ىُبببببببببببببببببببباث الخضًثبببببببببببببببببببببت فببببببببببببببببببببي جىمُبببببببببببببببببببببت البكبببببببببببببببببببببٍغ  .زببببببببببببببببببببال٫ الخبببببببببببببببببببببضٍع

جُغ٢ىبببببببببببببببا ُٞبببببببببببببببه « -مؿبببببببببببببببخٛاهم-مٗىبببببببببببببببىن بببببببببببببببببببب "صعاؾبببببببببببببببت خالبببببببببببببببت ماؾؿبببببببببببببببت اجهببببببببببببببباالث الجؼاثبببببببببببببببغ الفصةةةةةةةةةةةةةةةل الثةةةةةةةةةةةةةةةاوي:-

ببببببببببببببب٠ باإلااؾؿبببببببببببببببت مدبببببببببببببببل الضعاؾبببببببببببببببت، باإليببببببببببببببباٞت بلبببببببببببببببى الاقببببببببببببببباعة له٩ُلهبببببببببببببببا الخىُٓمبببببببببببببببي، ٦مبببببببببببببببا جًبببببببببببببببمً  بلبببببببببببببببى الخٍٗغ

الٟهببببببببببببببببببببل جدلُببببببببببببببببببببل اؾببببببببببببببببببببخماعة آعاء اإلابدببببببببببببببببببببىزحن فبببببببببببببببببببببي اإلااؾؿببببببببببببببببببببت مدببببببببببببببببببببل الضعاؾببببببببببببببببببببت خببببببببببببببببببببى٫ مؿبببببببببببببببببببببخىي هببببببببببببببببببببظا 

ت فبببببببببببببببببي اإلااؾؿبببببببببببببببببت، مبببببببببببببببببً زبببببببببببببببببال٫ جىػَببببببببببببببببب٘  ج٨ىىلىحُبببببببببببببببببا اإلاٗلىمببببببببببببببببباث و٦بببببببببببببببببظا مؿبببببببببببببببببخىي جىمُبببببببببببببببببت اإلابببببببببببببببببىاعص البكبببببببببببببببببٍغ

بببببببببببببببببببببت مبببببببببببببببببببببً ألاؾبببببببببببببببببببببئلت اإلاىضعحبببببببببببببببببببببت جدبببببببببببببببببببببذ مخٛحببببببببببببببببببببب اث الضعاؾببببببببببببببببببببب وهبببببببببببببببببببببظا لخدضًبببببببببببببببببببببض ت اؾبببببببببببببببببببببخبُان ًًبببببببببببببببببببببم مامٖى

ت، واؾببببببببببببببببببببخسالم الىخبببببببببببببببببببباثج باؾببببببببببببببببببببخٗما٫ مؿبببببببببببببببببببباهمت ج٨ىىلىحُببببببببببببببببببببا اإلاٗلىمبببببببببببببببببببباث فببببببببببببببببببببي جىمُببببببببببببببببببببت  اإلاببببببببببببببببببببىاعص البكببببببببببببببببببببٍغ

ت مً ؤصواث الخدلُل ؤلاخهاجي لئلحابت ًٖ ٞغيُاث الضعاؾت.  مامٖى

بببببببببببببببببت و  : خاجمةةةةةةةةةةةةةةةةةت- باإليببببببببببببببببباٞت بلببببببببببببببببببى  ،الخُب٣ُُبببببببببببببببببت التبببببببببببببببببي جىنبببببببببببببببببلىا بلحهبببببببببببببببببا جًبببببببببببببببببمىذ ٧بببببببببببببببببل مبببببببببببببببببً الىخببببببببببببببببباثج الىٍٓغ

ببببببببببببببببببب٘ مبببببببببببببببببببً مؿبببببببببببببببببببخىي مؿببببببببببببببببببباهمت  بببببببببببببببببببت مبببببببببببببببببببً الا٢ت اخببببببببببببببببببباث التبببببببببببببببببببي ًم٨بببببببببببببببببببً ؤن حؿبببببببببببببببببببهم فبببببببببببببببببببي الٞغ ٖبببببببببببببببببببغى مامٖى

ت باإلااؾؿبببببببببببببببببببببببببت مدبببببببببببببببببببببببببل الضعاؾببببببببببببببببببببببببب اإلابببببببببببببببببببببببببىاعص ج٨ىىلىحُبببببببببببببببببببببببببا اإلاٗلىمببببببببببببببببببببببببباث فبببببببببببببببببببببببببي جىمُبببببببببببببببببببببببببت تالبكبببببببببببببببببببببببببٍغ
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 هُض الٟهل ألاو٫: جم

قببببببببببببببهض الىهبببببببببببببب٠ الثبببببببببببببباوي مبببببببببببببببً ال٣ببببببببببببببغن الخببببببببببببببالي جُبببببببببببببببىعا واضببببببببببببببخا فببببببببببببببي مسخلببببببببببببببب٠ حىاهببببببببببببببب ؤلاصاعة، خیببببببببببببببث لبببببببببببببببم 

اثٟهببببببببببببببببا زهىنببببببببببببببببا فببببببببببببببببي ْببببببببببببببببل  الخ٣لُضًببببببببببببببببتالُببببببببببببببببغ١  حٗببببببببببببببببض حٗخمببببببببببببببببض ٖلببببببببببببببببى  اإلاخخالُببببببببببببببببت الخٛیحبببببببببببببببب اثفببببببببببببببببي بهابببببببببببببببباػ ْو

ػاص مببببببببببببببببببً خاحببببببببببببببببببت البدببببببببببببببببببث ٖببببببببببببببببببً ؾبببببببببببببببببببل إلاىا٦بببببببببببببببببببت هببببببببببببببببببظ   الخبببببببببببببببببباع ي، هببببببببببببببببببظا مببببببببببببببببببا اإلادببببببببببببببببببُِالخانببببببببببببببببببلت فببببببببببببببببببي 

 .والؿببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببح  فببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي اجاببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  الخُببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببىع ال٣بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباثم الخٛحبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب اث

ولٗببببببببببببببل ؤبببببببببببببببغػ هببببببببببببببظ  الؿبببببببببببببببل هببببببببببببببى ٨ٞببببببببببببببغة جبجببببببببببببببي ج٨ىىلىحیببببببببببببببا اإلاٗلىمبببببببببببببباث والاجهببببببببببببببا٫ والتببببببببببببببي ؤنبببببببببببببببدذ جمثببببببببببببببل 

خدبببببببببببببببببببببض حضیبببببببببببببببببببببض ٞیبببببببببببببببببببببه، خیبببببببببببببببببببببث يبببببببببببببببببببببإ نبببببببببببببببببببببیتها ٦ وٗبببببببببببببببببببببِلالٗهبببببببببببببببببببببغ ؤلاوؿببببببببببببببببببببباوي البببببببببببببببببببببظي  بخبببببببببببببببببببببضي خ٣ببببببببببببببببببببباث٤

بهببببببببببببببببٟت زانببببببببببببببببت، زهىنببببببببببببببببا بٗببببببببببببببببض حٛحبببببببببببببببب  الىٓببببببببببببببببغة  للمىٓمبببببببببببببببباث بهببببببببببببببببٟت ٖامببببببببببببببببت وجىمیببببببببببببببببت اإلاببببببببببببببببىاعص البكببببببببببببببببغیت

 .فبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي اإلاىٓمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببت ؤهمُخبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه وػٍببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباصةللمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببىعص البكبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببغي 

ت و  بلببببببببببببببببى الخٟهببببببببببببببببُلولهببببببببببببببببظا ؾببببببببببببببببيخُغ١ فببببببببببببببببي هببببببببببببببببظا الٟهببببببببببببببببل بصبببببببببببببببب يء مببببببببببببببببً  مىيببببببببببببببببٕى جىمُببببببببببببببببت اإلاببببببببببببببببىاعص البكببببببببببببببببٍغ

بلبببببببببببببببببببى جىمیبببببببببببببببببببت اإلابببببببببببببببببببىاعص  مبببببببببببببببببببضزل وطلببببببببببببببببببب٪ مبببببببببببببببببببً زبببببببببببببببببببال٫ الخُبببببببببببببببببببغ١ بلبببببببببببببببببببى ىلىحیبببببببببببببببببببا اإلاٗلىمببببببببببببببببببباث والاجهبببببببببببببببببببا٫ج٨ى

إلبببببببببببببببببببغاػ الٗال٢ببببببببببببببببببت  فببببببببببببببببببي ألازببببببببببببببببببغ لىهببببببببببببببببببل  ٗلىمبببببببببببببببببباث والاجهببببببببببببببببببا٫ خببببببببببببببببببى٫ ج٨ىىلىحیببببببببببببببببببا اإلا وؤؾاؾببببببببببببببببببُاث البكببببببببببببببببببغیت

بیجهمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا
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ت : جىمُت اإلاىازد البشٍس  اإلابدث ألاٌو

ت مً اإلاىايُ٘ البالٛت ألاهمُت النهل اًم٨ً الخضًث ًٖ ماؾؿت مخُىعة ومؿخمغة  حٗخب  جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت مىيٕى هام مغجبِ بمضي صون ان هدضص بض٢ ت صعحت ٦ٟاءة مىعصها البكغي، ومٟهىم جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 .ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاغؾىمت

: مف تاإلاؼلب ألاٌو  هىم واَداف جىمُت اإلاىازد البشٍس

تهالٟٕغ ألاو٫: مٟ  ىم جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت مً اهم ال٣ًاًا التي حٗجى   م مً ٢ضم مماع باوكٛا٫ اإلااؾحٗض جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  ،تهاؾؿاث الُىم ٖلى الٚغ

ً الا٢خهاصًحن  1958خُث بضا الاهخمام بها "٦د٣ل ٖلمي" ؾىت  حن مً َٝغ ٖضص مً اإلاىٍٓغ  ، بٗضها1وؤلاصاٍع

٩ي و حاءث ٦خاباث ال٩اجب  الظي حٗل مهُ ر ومٟهىم  (LEONARD NADLERهادلس )"لُىهازد اإلا٨ٟغ ألامٍغ

ت بمٗىا  ومًمىهه اإلاٗانغ واؾ٘ الاهدكاع،  بحن مٟهىم   » لُىهازد هادلس  »في البضایت ؾاوي جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

هادلس جىمیت اإلاىاعص البكغیت وؤیت وكاَاث مسُُت حؿتهضٝ بخضار الخٛح  الؿلى٧ي مً ٢بل ؤي حماٖت، زم ّٖض٫ 

٨ٞغجه في مغخلت الخ٣ت ٖىضما نغ ح بإن مٟهىم جىمیت اإلاىاعص البكغیت یىاػي ٨ٞغة الخاغبت الخٗلُمُت اإلاىٓمت و 

ظ في ٞت ة ػمىُت مٗیىت، م٘ جى٢٘ خضور حٛح  في ألاصاء،  ّٟ ت بٗض وكغ  التي جى ل٣ب بمهىضؽ جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

اث٠ اإلاىاعص، الظي ب1979(ؾىت Developing Human Ressource)ل٨خاب  ت جدك٩ل مً  حن ُٞه ان ْو البكٍغ

ت ) ٞغوٕ زالر هي بصاعة ت (، Management Human Ressourceاإلاىاعص البكٍغ بِئت اإلاىاعص البكٍغ

(Environnement Human Ressource( ت (، وخضص Development Human Ressource(، جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 مًامُجها ٦ما في الجضو٫ الخالي:

ت01ع٢م )الجضو٫  اث٠ اإلاىاعص البكٍغ  (: ًبحن ْو

                                                           
1
ت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت )خالت ماؾؿت ؾىهاَغا٥(، ؤَغوخت ص٦خىعا  صولت في الٗلىم  ، 2007/2008جؼاثغالالا٢خهاصًت، حامٗت  خؿحن ًغقي، اؾت اجُاُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

  62م

ت ت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ت جدؿحن بِئت اإلاىاعص البكٍغ  جىمُت اإلاىاعص البكٍغ
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Source : Leonard Nadler, Garland D.wiggs, Managing Human Ressource Development, jossey-bass, San Francisco, 1986, p4 

 

 (sélectionالازخُاع)-

 (placementالخُٗحن)-

-(٠ُ  (recrutementالخْى

 (évaluationالخ٣ُُم)-

-(ٌ  (compensationالخٍٗى

 .Worksجسُُِ ال٣ىي الٗاملت )-

force planning) 

ُٟي )  (Job enrichmentالازغاء الْى

ُٟي )  (Job englmentالخىؾ٘ الْى

غ الخىُٓمي )  Organisationnelالخٍُى

Development) 

ب)  (Trainingالخضٍع

 (Educationالخٗلُم)

غ)  (Developmentالخٍُى
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ت للباخثحن واإلاسخهحن بهظا اإلااا٫،  ٟاث مخٗل٣ت بدىمُت اإلاىاعص البكٍغ ٖلي -ؤبغػها حٍٗغ٠ وجىحض ٖضة حٍٗغ

ا وال٣اثمت ٖلى مٗلىماث  الظي ٌٗخب ها بانها:-الؿلمي حٗبح  ٣ًهض جل٪ الٗملُت اإلاخ٩املت اإلاسُُت مىيٖى

ٝ صخُدت والهاصٞت الى بًااص ٢ىة ٖمل مخىاؾبت م٘ مخُلباث الٗمل في مىٓماث مدضصة، واإلاخٟهمت لٓغو 

ٖلى جُب٤ُ جل٪ ال٣ىاٖض وألاؾالُب، والغاٚبت في ؤصاء وام٩اهُاجه، وال٣اصعة و٢ىاٖض وؤؾالُب ألاصاء اإلاُلىب 

ما٫ باؾخسضام ما لضوها مً ٢ضعاث ومهاعاث  2 .الٖا

ت ال یكمل ٣ِٞ جىمیت اإلاهاعاث وال٣ضعاث  غلي غبد السشاق حلبيویغي  بإن مٟهىم جىمیت اإلاىاعص البكٍغ

ؼ الىمى الا٢خهاصي وبهخاحُت الٗمل وال٨ٟاءة بل یكمل ؤًًا هُا٢اث ؤوؾ٘  ت الالػمت لخٍٗؼ والاجااهاث البكٍغ

ت للمىاًَ ؤو الاهٟخاح ال٨ٟغي وا ت الًغوٍع لتي جم٨ً یًم الٗىانغ الاحخماُٖت والث٣اُٞت ٧الخهاثو ال٨ٍٟغ

 .الٟغص ؤن یٗیل خیاة الغزاء الاحخماعي

ت ال جيخهي ٖىض ج٩ىیً ال٣ضعاث البكغیت وجُىیغ اإلاٗاٝع  وخؿب هظا الخٍٗغ٠ هاض ؤن جىمیت اإلاىاعص البكٍغ

ح  واإلاهاعاث بل جمخض بلى ؤبٗض مً طل٪ مً خیث الاهخٟإ بها ؾىاء في ماا٫ الٗمل مً زال٫  ٞغم ؤلابضإ ؤو جٞى

  3اإلاسخلٟت. الاحخماُٖت والث٣اُٞتخت ام الظاث ويمان خ٣ى١ الٟغص ؤو اإلاؿاهمت في اليكاَاث الاؾخمخإ با

ؤحل  ال٣ىي الٗاملت مً جغ٦ُبتاإلاخسظة لخٛیح   والخضابح  ٖلیه ٞةن جىمیت اإلاىاعص البكغیت هي جل٪ ؤلاحغاءاث و 

اصة جد٤ُ٣ ٗت ٍػ ٤مٗیىت وهظا ال یخم بال ًٖ  ػمىُتاإلاىٓمت زال٫ ٞت ة  بهخاحُتفي  ؾَغ اإلاىاعص البكغیت  جُىٍغ  ٍَغ

غ ، وی٣هض ؤؾالُبمً زال٫ ٖضة  مً ؤحل جدؿحن  طل٪ الجهض اإلاسُِ واإلاؿخمغ الظي جماعؾه ؤلاصاعة بالخٍُى

 4 .واإلاىٓمتالبكغي مؿخىي ؤصاء اإلاىعص 

اصةٖلى ؤنها " ؤًًاوحٗٝغ  ت واإلاهاعاث وال٣ضعاث لل٣ىي الٗامل ٖملُت ٍػ حمُ٘ ت ال٣اصعة ٖلى الٗمل في اإلاٗٞغ

٘ مؿخىي  وازخُاعهااإلاااالث والتي یخم اهخ٣ائها   ٦ٟاءتهمفي يىء ما یاغي مً ازخباعاث مسخلٟت بٛیت ٞع

 5 مم٨ً.أل٢ص ى خض ؤلاهخاحُت 

ت الا ان ماملها ًهب في حٗل   م مً وحىص ازخالٞاث بؿُُت بحن مٟاهُم جىمُت اإلاىاعص البكٍغ لى الٚغ ٖو

ٟحن ًخٗلمىن ؾلى٦ُاث بدُث ٩ًىهىن ؤ٦ث  ٞاٖلُت وجإزح ا _وبىاءا ٖلى ما ج٣ضم ٞاهه ًم٨ىىا وي٘ الخٍٗغ٠  اإلاْى

ت بانها:  سجبؼت بخددًد اخخُاحاث اإلاىظمت مً مىازد اإلامخخلف ألاوشؼت ؤلاحغاجي الخالي لخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

                                                           
ب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، مهغ ت مً مىٓىع اؾت اجُجي، صاع ٍٚغ 215، م2008ٖلي الؿلمي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

2
  

ت   420، م2003 الجماُٖت، مهغٖلي ٖبض الغػا١ الجبلي، ٖلم الاحخمإ الهىاعي، صاع اإلاٗٞغ
3
  

ت  ي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 41، م2008ٖمان والخىػَ٘،، صاع واثل لليكغ 3بصاعة الاٞغاص، َبٗت–ؾاٖض ها٠ً بغهَى
4
  

5
غم ت ٞو ت، اإلالخ٣ى الضولي خى٫ الخىمُت البكٍغ اث ألاؾاؾُت لخىمُت ال٣ضعاث البكٍغ ب ٦إحض اإلا٣ٍى ت الاهضماج في ا٢خهاص  بً ػاهي مىهىع، قاًب مامض ؾاس ي، الخضٍع اإلاٗٞغ

ت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الا٢خهاصًت، حامٗت وع٢لت،   2004ماعؽ  10-9وال٨ٟاءاث البكٍغ
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ت جىمُت كدزاجه وزفؼ هفاءتها، ومىدها الخػىٍع والسغاًت الياملت، بهدف الاطخفادة اللصىي مً  بشٍس

ا مً احل جدلُم   اإلاىظمت.اَداف حهدَا وفىَس

ت  الفسع الثاوي: اَداف جىمُت اإلاىازد البشٍس

بؤهضاٝ اإلاىاعص البكغیت جغحمت ؤهضاٝ  لخد٤ُ٣ ًيب ي  الخىُٟظ بلى وا٢٘ ٖملي ووي٘ هخاثاه مىي٘ الخضٍع

لیه یاب مىذ الٟغص الؿلُت ؤو الٟغنت  في  حضًضةوا٢ت اخاث بىاءة،  مً خلى٫  بلُهما جىنل  لخُب٤ُالٟٗلي ٖو

 6:مااالث الٗمل، وجخمثل ؤهضاٝ جىمیت اإلاىاعص البكغیت ٞیما یلي

مالٟغص بالك٩ل الظي یاٗله ؤ٦ث  اؾخاابت  َبُٗتبخضار حٛیح  في  لهالر  وؤ٦ث  اؾخٗضاصا لخىىی٘ َباجٗه للخ٣ٍى

 .والىالء وؤ٦ث  اوُٗاٞا هدى الخح  والدؿامذ للخطخُتاإلاىٓمت ؤو یاٗله ؤ٦ث  ٢بىال 

اجه م٘ هٟؿه وم٘ الجماٖت واإلاىٓمت-  .بخضار حٛیح  في ؾلى٥ الٟغص ؤو جهٞغ

في  ٚاًخهجد٤ُ٣ ؤهضاٞها ٖىض  لخد٧٤ُ٣ل ما یم٨ً بُٖاء  مً والء وو٢ذ وحهض  ُاءجدغی٪ صواٞ٘ ؤلاوؿان وبٖ-

اصةؤو  ٦ت ٢ُتالٗمل   .في ألاحغ ٍػ

ؤلاهخاج  ؾىاء بما یخٗل٤ بالخ٣ضم الخ٨ىىلى ي ؤو آلالي في مااالث بٟٗالُتللمىٓماث  الخاعحُت الخدضًاثمىاحهت -

 .اإلاهىُتؤو جاىب الخٗغى لؤلمغاى 

خماصًتو  الؿلبُتمً زال٫ ا٦دؿاب اإلابضؤ و الكٗىع بالث٣ت بالىٟـ بضال مً  ؤلاًاابُت اإلاكاع٦ت جُٟٗل  .الٖا

بجىمیت ال٣ضعة ٖلى خل اإلاك٨الث اإلاسخلٟت و طل٪ - اإلاك٩لت  مؿاٖضي ٢اصة ٖلى ٦یٟیت الخٗٝغ ٖلى ألاؾـ بخضٍع

 .الٟٗالحنو طل٪ یسل٤ حیال مً ال٣اصة  الخ٣ُ٣ُتو ؤؾبابها 

 .الظاث لخد٤ُ٣ا٦دكاٝ و جىمیت مسخل٠ اإلاىاهب و ال٣ضعاث الُا٢اث و اٖخباعها مااالث -

ي الخُاة ال٣ضعاث التي یم٨جهم مً الىااح فبالخب اث و  حؿلُدهماإلاخ٩املت للُالب مً زال٫  الصخهُتبىاء -

 الٗملُت

 .ؤو بكغیت ماصًت ؤٞغاص الجماٖت ٖلى الخٗامل م٘ اإلاىاعص اإلاسخلٟت ؾىاء ؤن ٧اهذ مىاعص جضٍعب-

ح  ال٣ىي الٗاملت اإلاالثمت وباإلاىانٟاث اإلاُلىبت في الى٢ذ اإلادضص- 7وهرلً:  .جٞى

 .نُاهت ال٣ىي الٗاملت و جىمُتها و جُىٍغها– 

اصة بهخاحُت الٗاملحن بما ًالثم بم٩اهاث اإلاىٓمت و ْغوٞها–  .ٍػ

اصة ؤلاهخاج–  .جيكُِ صاُٞٗت الٗاملحن و جدٟح هم ٖلى الخٗاون و ٍػ

                                                           
 

6
تبً ٖبض الغخمان ههح ة، الُاث جُىٍغ اإلاح ة الخىاٞؿُت للماؾؿاث الا٢خهاصًت  ٧لُت الٗلىم  ،ؤ٧اصًمي ماحؿخح ظ٦غة م٨ملت لىُل قهاصة مفي جدضًض الخااعة الخاعحُت،  الجؼاثٍغ

  74، م2006حامٗت البلُضة  والدؿُح ،صًت الا٢خها
7
ت والابضإ ؤلاصاعي، اإلااؾؿت الٗغبُت للٗلىم    15، م2014ال٣اهغة الث٣اُٞت،اخمض ٖؼمي امام، الخىمُت البكٍغ
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 .لؤلٞغاصجد٤ُ٣ اإلاؿاع اإلانهي الؿلُم _

 .خبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببل مكببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب٨الث الٗببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباملحن ٖلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببى اإلاؿبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببخىي الٗلمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي و الصخصببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ي– 

ت و  ٦مبببببببببببببببا   عٖاًتهبببببببببببببببا فبببببببببببببببي و٢خىبببببببببببببببا الخايبببببببببببببببغ ٌٗبببببببببببببببض ؤهبببببببببببببببم ْببببببببببببببباهغة حكبببببببببببببببٛل ببببببببببببببببا٫ ؤن الاهخمبببببببببببببببام بببببببببببببببباإلاىاعص البكبببببببببببببببٍغ

ٍغحبببببببببببببببببب٘ هببببببببببببببببببظا الاهخمببببببببببببببببببام بلببببببببببببببببببى ٧ببببببببببببببببببىن اإلاببببببببببببببببببىاعص اإلاخ٣ضمببببببببببببببببببت والىامُببببببببببببببببببت ٖلببببببببببببببببببى الؿببببببببببببببببببىاء، و  اإلاؿبببببببببببببببببباولحن بالببببببببببببببببببضو٫ 

ت جمثبببببببببببببببببببل ٖىهبببببببببببببببببببغا هامبببببببببببببببببببا مبببببببببببببببببببً ٤ٖىانبببببببببببببببببببغ ؤلاهخببببببببببببببببببباج و  البكبببببببببببببببببببٍغ بببببببببببببببببببل... الببببببببببببببببببب  ببببببببببببببببببببضون جبببببببببببببببببببىاٞغ الخمو  الدؿبببببببببببببببببببٍى ٍى

ت الالػمتالخب اث و   .اإلاهاعاث البكٍغ
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تلثاوياإلاؼلب ا ت التي جىاولذ جىمُت اإلاىازد البشٍس  : اإلاداخل الىظٍس

ت ال٨الؾ٨ُُت  الٟٕغ ألاو٫: الىٍٓغ

 خسهت ؤلادازة الػلمُت:-أ

همِ  ى ؤؾاؽٞغاص، خُث ٢امذ الُغ١ ال٣ضًمت ٖلي ؤو٫ حٛح  ًدضر في َغ١ بصاعة ألا ٧اهذ ؤلاصاعة الٗلمُت ه

خ٣اص الؿاثض في طل٪ الى٢ذ ؤن ألاٞغاص مدؿاوونٞغاص ب٣ٟضهم ٖملهضًض ألا ؤلاقغاٝ الثابذ وته في  م، و٧ان الٖا

ل  اء الٗملن ألاٞغاص ًخٗغيىن إلنهحُت ألاٞغاص لم ج٣اؽ ؤو ًدضص حجمها، و٧اؤلاهخاحُت، ٦ما ؤن بهخا الٟىعي، ْو

ح ث هظا الىي٘ ٢اثه غي، ٞبضال مً البك ظا الخ٨ٟح  اجاا  الٗىهغما بلى ؤن حاءث خغ٦ت ؤلاصاعة الٗلمُت ٚو

٪، ٞغاه٪ ولُلُان، هج ي وحاهِذ حلب ثضًض والاؾخسضام ؤؾالُب الته ضٍع ٠، اجسظ ٍٞغ مضزال ٖلمُا  (خسٍى

ُا لئلصاعة ؤ٦ث  ٞٗالُت بالخىُٓم  ىع بضعاؾت ٦ُُٟت جهمُم الٗمل ل٩ُىن (خُث ٢ام جاًل O.S.T) (ؾمي ومىيٖى

اخت في طل٪ ٧اهذ مخ ُل التيٗلمُت واؾخسضام وؾاثل الخدلبام٘ البُاهاث ال الٗلمي للٗمل ٣ٞام هى وؤجباٖه

إلاؿخسضمت، والؼمً وألاصواث ا ىبت ألصاء ٧ل ٖمل والىؾاثلالى٢ذ، ٦ما ع٦ؼ " جاًلىع" ٖلى صعاؾخه إلادغ٧اث اإلاُل

خماص ٖل ىبالالػم ل٩ل مهمت، ومً زال٫ البُاهاث التي جم حمٗها و٦ظا بخُب٤ُ ؤؾل ى الخ٣ضًغ ٖلمي بضال مً الٖا

لٗما٫ الظًً ًد٣٣ىن بهخاحا ل٩ل ٖمل، وا مً الخىنل بلى جدضًض مٗاًح  ٖاصلت لصخص ي لغثِـ الٗمل ؤم٨ىها

٧ل مً ؤلاصاعة والٗما٫ هدى  ٖلى "يغوعة جىحه ىع وهىا ً ر جاًلى ؤحىع حصجُُٗت، ًٟى١ هظ  اإلاٗاًح  ًدهلىن ٖل

اصة ؤلا   ى،الٗما٫ في نىعة ؤحىع وم٩اٞئاث ؤٖلؤلاهخاج ًاجي زماع   في هخاحُت ألن ٧ل ٞاثٌ ًخم الخهى٫ ٖلُهٍػ

  8.اما ؤلاصاعة واعباب الٗمل ٩ُٞىن ههُبهم مؿخىي اٖلى مً الاعباح

ٟت ج٩ل ى صٞ٘ ألاحىع الٗالُت وزٌٟ"جىنل بلى ؤن هضٝ ؤلاصاعة الغقُضة هومً زال٫ صعاؾاث وجااعب" جاًلىع 

ب وازخُاع الخض ٫مل اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب، وهىا ًٓهغ اهخمامه باإلاىعص البكغي مً زالؤلاهخاج، ووي٘ الٗا ٍع

ذ خغ٦ت ؤلاصاعة ال٢ مُت و٢ضالٗامل، وحُٛح  اجااهاث ؤعباب الٗمل وهظا مً زال٫ حٗلُمهم مباصت ؤلاصاعة الٗل

 9:ا هظ٦غمباصئه مؤهمً و  ا ٦بح ا واهدكغث اهدكاعا واؾٗا وهظا للمباصت التي حاءث بهمُت ٢بىال الٗل

ما٫ التي ٣ًىمىن بها، وهظا مً زال٫ اٖخماصها ٖل  الخسهو  ىازخُاع الٗاملحن ٩ًىن مُاب٣ا إلاؿخلؼماث ألٖا

 لٗمل.ؿُم اوج٣

٤ ما   ب الٗما٫ ألصاء مهامهم ٞو خم طل٪ باإلاغا٢بت اإلاباقغة للزُت الٗمل جخُلبهجضٍع ًيب ي ؤن  ٗما٫ خُث ال، ٍو

اع اإلادضص لُم وجخم هًبظلىا ؤي وكا ً وهظ  اإلاغاٍ زاعج باإَل حن واإلاؿحً  صعاؾت  لٗبخه ظا إلاا٢بت بىاؾُت اإلاكٞغ

٣ت مثل الؼمً والخغ٦ت التي خمذ مدل الخضر والخسمحن، وؤًًا ت بلى ٍَغ  .لؤلصاء ىجىنل الىٍٓغ

                                                           
ُٟي" صاع الجهًت الٗمىمُت بح وث ما٫ مضزل ْو ٤ُ "بصاعة الٖا 36، م1986حمُل اخمض جٞى

8
  

ت٢باعي مدمض بؾماُٖل "ٖلم الاحخمإ  125، م1981ؤلاصاعي" صاع اإلاٗاٝع الاؾ٨ىظٍع
9
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الٗمل  ىع" ٦م وهٕىاإلا٩اٞئاث اإلاالُت الُىمُت للٗما٫ ٦داٞؼ ماصي م٣ابل ما ًبظلىهه مً ٖمل ٦ما خضص" جاًل 

ْىُت مً  مُت صون الغحٕى بلى جسمُىاثالىاحب بهااػ  ل٩ل ٖامل ٖلى ؤن ٩ًىن هظا الخدضًض مؿدىضا ألبدار ٖل

به خُث  ؤلاصاعة مً م بٗضالتٖما٫ اإلام٨ىت م٘ ب٢ىاٖهألًٞل ألا  محاهب ؤلاصاعة، في ٖملُت ازخُاع الٗاملحن وجضٍع

٣ت صًم٣غاَُت زالُت مً الاؾخٛال٫؛ وان ؤهم بُج٣ؿُم الخ٣ى١ والىاحباث بُجه بها" جاًلىع" هي  م ٨ٞغة حاءٍغ

ت ُت ٖمل  مً زال٫ ٦خابه ظاهخاج، وهُت ؤلا وبالضوع الٟٗا٫ الظي ًلٗبه هظا ألازح  في ٖملجىمُت اإلاىاعص البكٍغ

الؼوححن" ٞغاه٪ ولُلُان  ىع "صعاؾاثم و جلي مداوالث" جاًل1911جدذ " مباصت ؤلاصاعة الٗلمُت " ٖام اإلاٗىىن 

والى٢ذ" هظ  الضعاؾاث التي ج٣ىم  ا واإلاؿماة " صعاؾاث الخغ٦تحلب ث " وهظا مً زال٫ الضعاؾاث التي ٢اما به

جبحن مً جدمُل هظ  الخغ٧اث ؤن  ببدث ؤهىإ الخغ٧اث التي ًاصوها الٗامل في ٖمله وو٢ذ ٧ل خغ٦ت، خُث

بًٗها ًم٨ً خظٞه والبٌٗ آلازغ ًم٨ً صماه ؤو ازخهاع ، ؤو ًم٨ً بٖاصة جغجِب الخغ٧اث بالك٩ل الظي ًاصي 

٣ا ُٞما بُجهما لضعاؾت الخغ٦ت والى٢ذ ل٨ثح  مً الكغ٧اث  ، واؾخُإ الؼوحان ؤن ٩ًىها ٍٞغ بلى ؤصاء ؤؾهل وؤؾٕغ

٤ اإلاضزل الاٞت اض ي ل خغ٦ت و الظي ًىُل٤ مً " ؤن ألاٞغاص وجاضع ؤلاقاعة بلى ؤن ٧ل هظ   الضعاؾاث ؾاعث ٞو

ت الحهم ما٫ اإلاىَى ً ٖلى جسُُِ وجىُٓم ألٖا ىن ٣ِٞ مً الىاخُت اإلاالُت وؤنهم ٚح  ٢اصٍع  ٦.10ؿالى وؤنهم مضٖٞى

ت ؤلاصاعة الٗلمُت في ؤنها ع٦ؼث ٖل  ي الٗملى يغوعة الخسهو فوبازخهاع ًم٨ً ال٣ى٫ بإن مؿاهمت هٍٓغ

ما٫ويغوعة الاه اث٠ وألٖا ب والاهخمام بخهمُم الْى ٚح  ؤن  .خمام بالخىاٞؼ الى٣ضًت، ويغوعة الازخُاع والخضٍع

ت مً الُٗىب ه خهه  :ا فيهظ  اإلاؿاهمت ال جىٟي اهُىاء هظ  الخغ٦ت ٖلى مامٖى

٣ت اإلاثلى لؤلصاء   .جمح ث بالخسهو الكضًض ؤن الٍُغ

٣ت جمح ث با  غ ٢ضعاث ألاٞغاصلغوجحن وه٦ما ؤن هظ  الٍُغ  .ظا ما ًاصي بلى ٖضم جٍُى

 ظ  الى٣ُت ٦ىدُاتباؾخسضام الخ٨م الصخص ي، وحٗخب  ه ى ٞغم مدضوصة الجساط ال٣غاعاث ؤو اخخىائها ٖل-

  11.ى٣ُت الؿاب٣تلل

 ىب الض٦خاجىعي فيب٣ت الظ٦غ ٞةن "مباصت الخغ٦ت الٗلمُت ٧اهذ جمُل الؾخسضام ألاؾلبياٞت بلى الى٣اٍ الؿا

وبهظا ٣ٞضث هظ  ، 12م بالؿم٘ والُاٖتهحما٫ وزانت بحن ؤلاصاعة ناخبت الؿلُت والٗما٫ الظًً ٖلت الٗمٗامل

اث ؤزغي الخغ٦ت ٞٗلُتها في الدؿُح  مما ؤصي بلى ْه مُت مداولت مجها جضاع٥ ؾلبُاث الخغ٦ت الٗل ىع ٖضة هٍٓغ

ت آلالت(")والتي ٦ثح ا ما جىن٠ ب "   13.هٍٓغ

 

 

                                                           
28، م2000مضزل بىاء اإلاهاعاث" الضاع الجامُٗت ال٣اهغة -خمض ماهغ" الؿلى٥ الخىُٓميا
10

  

ت "ٍت مدمض خؿً" بصاعة او ع  ت صٍ  الخضًث،، اإلا٨خب الجامعي اإلاىاعص البكٍغ 18،م 1999ؤلاؾ٨ىضٍع
11

  

143الؿاب٤، م٢باعي مدمض بؾماُٖل، اإلاغح٘ 
12

  

62،م1975ال٣اهغة الكمـ، مدمض ٖبض الىهاب" بصاعة الاٞغاص مىهج جدلُلي " ٖحن 
13
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ت)الفاًىلُت(:الىمىذج -ب  الػلمُت ؤلاداٍز

ت م٘ جل٪ الاٞت اياث التي اؾدىضث بلحها ؤلاصاعة  ل٣ض حكابهذ الاٞت اياث التي اؾدىضث بلحها الٗلمُت ؤلاصاٍع

الٗلمُت خى٫ جٟؿح  الؿلى٥ ؤلاوؿاوي، بال ؤن ألاؾلىب الظي ًم٨ً ؤن جدبٗه اإلاىٓماث للؿُُغة و الخد٨م في 

صاعة الٗلمُت، ٞةطا ٧اهذ ؤلاصاعة الٗلمُت جغ٦ؼ ٖلى وحىص جهمُم مثالي مىخض الؿلى٥ ؤلاوؿاوي ازخل٠ ًٖ ؤلا 

ت ٧ان ًٟت ى ؤهه " ًم٨ً الؿُُغة ٖلى الؿلى٥  ألصاء الٗمل م٘ الخىاٞؼ اإلااصًت، ٞةن همىطج الٗلمُت ؤلاصاٍع

ت وال٣ىاٖض و ألاوامغ" ت لللٗم ٫ جهمُم مد٨مؤهه مً زالؤي  14 ؤلاوؿاوي مً زال٫ الٗلمُت ؤلاصاٍع ُاث ؤلاصاٍع

مدضصة لؤلصاء حؿُُغ  ٫ وي٘ يىابِوالخىُٓم وانضاع ألاوامغ والخىحُه والغ٢ابت، وؤًًا مً زال٧الخسُُِ 

 .ى٥ ؤلاوؿاويٖلى الؿل

ت مضًغ لكغ٦ت اإلاىاحم ًضعى" همُت ؤلا و٧ان مً ؤقهغ الٗل ت بلىي ٢ؿم الٗلج ي ٞاًى٫ "والظصاٍع زمؿت  مُت ؤلاصاٍع

هىا٥ نٟاث  ب" ٞاًى٫" في ؤلاصاعة الهىاُٖت بلى ؤنالخىُٓم، الخىحُه والغ٢ابت، ٦ما ًظه: الخسُُِ، يؤوكُت ه

ب، وجخدى٫ مً مؿخىي الخىُٟظ بلى مؿخىي  لئلصاعة غ ؾىاء بالُٟغة ؤو الخضٍع و وي٘  لخسُُِا ًيب ي ؤن جخٞى

ت بحن الٗما٫، بال ؿاإلااؾ حٗم الٟىض ى صازل –ى خض حٗبح  ٞاًى٫ ٖل –زح ةظ  ألا بظل٪ ٖضة مباصت ، و بضون ه

٤ وؾُلت ٞٗالت ومىده وخىاٞؼ م٣ابل الجهض الظي  م م٩اٞئاثؤن" ٞاًى٫" "اهخم باألٞغاص مً زال٫ ازخُاعهم ٞو

ا ؤ مً زالله٫ ألاوكُت الخمؿت الؿاب٣ت الظ٦غ اؾخُإ" ٞاًى٫ "ؤن ًً٘ ؤعبٗت ٖكغة مبضومً زال 15ًبظلىهه

إل ٖلى ؤوكُت ؤلاصاعة وه ًم٨ً  :يالَا

 ٫ ج٣ؿُم الٗمل بحن الىاؽ بدُث ٩ًىهىن ًم٨ً جدؿحن الٗمل مً زال :لػمل والخخصصجلظُم ا-

 .مخسههحن ُٞه، ؤو حُٗحن مخسههحن لل٣ُام به

الىاحمت ًٖ  ُت الخ٤ في بنضاع ألاوامغ، ؤما اإلاؿاولُت ٞخٗجي م٣ضاع اإلاؿاءلتووٗجي الؿل :ؼت واإلاظإولُتالظل-

  .الخمخ٘ بد٤ بنضاع ألاوامغ

خالت  ي ؤن ًُب٤ اإلاضًغ ؤهٓمت الجؼاء وال٣ٗاب فيبن ؤًٞل الُغ١ ل خهى٫ ٖلى الًبِ ه :والسبؽالظبؽ  -

 .ى ؤن ًخم الخُب٤ُ بهىعة ٖاصلتخضور ؤزُاء ٖل

 .ى ؤوامغ  مً ٞغص واخضوحٗجي ؤن ٧ل ٞغص ًدهل ٖل : ألامسوخدة  -

  16.اإلاكغوٕضاٝ جي ؤن وخضاث الخىُٓم البض ؤن حؿاهم في جد٤ُ٣ ؤهوحٗ :وخدة الهدف -

مهالر  ٖىضما جخٗاعى مهالر اإلاىٓمت م٘ وهظا ٌٗجي ؤهه : الشخصُتى اإلاصالح أولىٍت اإلاصالح الػامت غل -

 .مخ٣ضمألاٞغاص جإحي مهالر اإلاىٓمت في جغجِب 

                                                           
٢باعي مدمض اؾماُٖل، اإلاغح٘ الؿاب٤، م

14
  

م صعوَل، لُلى ج٨ال  ت »ٖبض ال٨ٍغ 802، م6791ؤنى٫ ؤلاصاعة الٗامت"، اإلا٨خبت الاهالى مهٍغ
15

  

30الؿاب٤، م ماهغ، اإلاغح٘اخمض 
16
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 .حن واإلاىٓمتاإلاؿخد٣اث مىاؾبت ل٩ل مً الٗاملًاب ؤن ٩ًىن ألاحغ و  : الػاملحنغىائد -

ت- ت ، في خحن ًمثل اؾخسضام الؿلمألاٞغاص ًمثل هٕى مً الال ٗامل م٘ بن الخ : اإلاسهٍص تغ٦ٍؼ هىٖا مً  ُاث ؤلاصاٍع

ً  .الخ٣ى١ اإلاخمغ٦ؼة لضي اإلاضًٍغ

 ُت والاجهاالث بحن الغئؾاءويىح الخبُٗاث الغثاؾُت باٖخباعها زٍُى الؿل البض مً : السئاس يظل الدظل-

لى ٧ل مجها ؤن ًدب٘ هظ  الخٍُى بض٢ت في   .ُت الاجها٫ٖملواإلاغئوؾحن، ٖو

اؾخسضاما ٩ًىن  ا في الى٢ذ اإلاىاؾب ل٩يٞغاص وألاصواث ؤن ج٩ىن في م٩انهى اإلاىاعص مثل الخاماث وألا ٖل : الىظام -

 .ؤمثل

ح  مٗاملت ٖاصلت ل٩ل الٗامل : الػدالت -  .حنالبض مً جٞى

٣ت ؾلُمت ختى ًم٨ً الخ٣ل : الػمالتاطخلساز  - ح  الٗما٫ بٍُغ  .اخخما٫ الدؿغبُل مً البض مً جٞى

 .البض مً حصجُ٘ اإلاباصعة والابخ٩اع لًمان جُىع اإلاكغوٕ : اإلابادزة -

 .حنعوح الجماٖت والخىا٤ٞ بحن الٗامل ًاب جىمُت : الجماغتجىمُت زوح  -

م مً اإلاؿاهماث التي ؤٞاصث بها خغ٦ت الٗل لى الٚغ ت في اإلااا٫ الخىٓح ي بال ؤنها ٦ؿاب٣تهمُت ؤلا ٖو الخغ٦ت – اصاٍع

ت خُثاهُىث ٖلى ه٣اثو ًم٨ً بحمالها في: ؤن الٟاًىلُت ع٦ؼث ٖل-ٗلمُت ال ويٗذ جهىع  ى الجىاهب ؤلاصاٍع

ال٨ٟغ الجماعي، وهي  ا ٧اهذ حٗامل الٗامل بهىعة ٞغصًت لخاىبمثالي للخىُٓم وؤهملذ الجاهب ؤلاوؿاوي، ٦ما ؤنه

ًىلىحُت اإلاازغة في بالجىاهب الٟح   خمذ٦ما اهٗتٝ  بالخىُٓم ٚح  الغؾمي، ل احخماُٖت الٗامل وال حبظل٪ جخااه

٘ ؤؤصاء الٗمل وه ٞةن ج٣ؿُم الٗمل ؤصي بلى وباإلا٣ابل  ى خؿاب الٗما٫عباح ؤعباب الٗمل ٖلظا ما ؤصي بلى ٞع

 .ت الؿىتهخاثج ؾلبُت ٖلى الٗما٫ هدُات ج٨غاعهم ل خغ٧اث هٟؿها َُل

 الىمىذج البحروكساػي )الفُبري(:-ج

ٖخباعاث الا  م مما جاٗلفي ؤصاءهم لٗمله وؤنهم اهٟٗالُىن  و٢غاَي ؤن الىاؽ ٚح  ٣ٖالهُحن طج البحًٟت ى الىمى 

ُت والخُاص وال٣ٗالهُت ٚح  ي الؿاثضة في الٗمل، وؤن الٖاالصخهُت ه ح  مىحىصة  واعصةخباعاث اإلاىيٖى في ؤصاء ٚو

ى٫ ى٥ ؤلاوؿاوي، خُث ج٣الؿل ىطج البح و٢غاَي ل٨ُُٟت الؿُُغة ٖلى جٟؿح  الىمى الٗمل، ولظا او٨ٗـ طل٪ ٖل

ت بإن طل٪ ؾِخم " مً زال  « اإلاىٓمت وؤلاحغاءاث صازل٣ىاٖض لل٫ وحىص هٓام ناعم الىٍٓغ

ٗخب  "ما٦ـ ٞاًب " ؤ٦ث  الٗل  ظاؾت ؤلاصاعة والخىُٓم، ول٣ض اجسظ هماء ٢غبا مً الاجاا  البح و٢غاَي في صعاَو

ً لؿلُات ضم الاحؿا١ في ؤؾلالاجاا  مً مالخٓخه لؿىء اؾخسضام اإلاضًٍغ  ىب ؤلاصاعة صون وحىص ٢ىاٖضهم، ٖو

خه  :اإلاباصت الخالُت ىفي البح و٢غاَُت ٖل خا٦مت للؿلى٥؛ ولهظا بجى" ما٦ـ ُٞب  "هٍٓغ

ُه ٣ًؿم ؤي ٖمل بلى ؤحؼاثه  :الخخصص وجلظُم الػمل - اث٠، ٞو وهى ؤؾاؽ ألاصاء الىاجر لؤلٖما٫ والْى
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٣ت حؿهل ٖمل  .إلاغا٢بتُت ألاصاء واالبؿُُت بٍُغ

ً ومغئوؾه٢اث يغوعي لخدضًض الٗال :ظل السئاس يالدظل -  .مبحن اإلاضًٍغ

 .حنوهى هٓام مُلىب لخدضًض واحباث وخ٣ى١ الٗامل :هظام اللىاغد -

 .ٟتيغوعي لخدضًض ؤؾلىب الخهٝغ في ْغوٝ الٗمل اإلاسخل :هظام ؤلاحساءاث -

ُت والخُاص في الخٗاملىب لكُٕى وهى ؤًًا مُل :هظام مً الػالكاث غحر الشخصُت -  .اإلاىيٖى

ٗخمض هظا اإلابضؤ ٖلى الجضاعة الٟىُت لل٣ُام بالٗمل، ٦ما ج٩ىن جغ٢ُت الٗاملحن  :حنالػاملهظام احخُاش وجسكُت  - َو

بياٞت بلى ما ؾب٤ ط٦غ  مً اإلاباصت  ى ؤؾاؽ ال٣غابت واإلاداباةالجؼاء خؿب الاؾخد٣ا١ وال ج٩ىن ٖلى مبيُت ٖل

 17.م1976ظا ؾىت و"٧اهً "بت جُبها و ه » ا ٧ل مً" ٧اجؼلتي ٢ام بهاصت ألازغي و اًم٨ً بياٞت بٌٗ اإلاب

 .ٗمل٢ىحن ألاصواع وهي هدُات الخ٣ؿُم الجؼجي لل-

ت ال٣غ  - ت الؿلوخضة ؤلاقغاٝ ومغ٦ٍؼ  .ُت و جىخُض مهضع ال٣غاعاثاعاث باإلااؾؿت ٌؿخضعي مغ٦ٍؼ

اث٠ ؤي - اث٠ مىحىصة في مهالرؤن اإلاهالر في ؤي ماؾؿت ال ًم٨جه ٖضم اػصواحُت الْى ؤزغي جابٗت  ا بوكاء ْو

 .اله

ٗجي طل٪ ؤن جخلاٖخباع اإلا -  إلاغ٦ؼى ألاوامغ مً قاٚل اإلا٨خب ج٩ىن ٖلى ؤؾاؽ جمثله ٨٣خب ٦صخو مٗىىي َو

 .عؾمي

 الٗىانغ البىاثُت التي٫ غاَي مً زالخىُٓم البح و٢وما ًم٨ً ٢ىله هى ؤن" ما٦ـ ُٞب  "٢ضم مٟهىم مخ٩امل لل

ٟحن اإلاْى ظا ألازح  ٦ُُٟت ازخُاعاإلاثالي البح و٢غاَي خُث ًخًمً ه اؾم الىمىطج حك٩ل وخضتها، وؤَل٤ ٖلُه

٤ ؤؾالُب مخٗل ٠ُ مً زال ٣ت بال٨ٟاًت ؤلاهخاحُت، و٦ظا مداولت اإلااؾؿاث وي٘ ؤؾـوألاٞغاص ًٖ ٍَغ ٫ الخْى

اثاإلاؿاواة بحن ألاٞغاص في ال ال خُٗحن بالْى اث٠ الكاٚغة ختى ج٩ىن  ن ٠ًٖ ٖلى ؤؾاؽ ال٨ٟاءة اإلاُل٣ت وؤلٖا الْى

اث٠  ب لؤلٞغاص الظًً ًغشخىن لكٛل ْو ٤ ال٨ٟاءة اإلاُلىبت ؛ " ٦ما اهخم بالخضٍع هىا٥ مؿاواة في قٛلها ٞو

مؿخ٣ل لىي٘ الىٓام الخام  اػجخُلب ؤلاإلاام بامُ٘ ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بمىهب الكٛل وبالخالي بوكاء حه

ٟحنبال اث٠ واإلاْى  18  » ْى

ل ما  بطا الٟجي و٦ٟاءجه ثِس ي لخ٣ضم الخىُٓم البح و٢غاَي هى "جٟى٢هى خض حٗبح  " ما٦ـ ُٞب  "ٞةن الؿبب الغ ٖو

غح٘ ه ت، ٍو وؤلاحغاءاث اإلادضصة  ُت الغقُضة، وال٣ىاٖضبلى ألاؾـ ال٣ٗل ظا الخٟى١ ٢ىعن بٛح   مً ألاحهؼة ؤلاصاٍع

 19.ُماث البح و٢غاَُتالتي جد٨م هٓام الٗمل في الخىٓ

                                                           
ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ مهُٟى ٖكىي "ؤؾـ ٖلم  96، م1994الىٟـ الهىاعي" ، اإلااؾؿت الَى

17
  

اث حامٗت مىخىع٣ًؿىُُىت، ت" مُبٖى 118، م2001ٖبض الٟخاح بىزمسم" بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
18

  

139،م 2001حىان  15ٖبض الٟخاح بىزمسم،" مٟهىم الضاُٞٗت في مسخل٠ الؿلى٥ الخىُٓمي"، مالت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، الٗضص
19
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الخٔ ؤن ه ومباصت  ظ  اإلاباصت، وطل٪ بىمى وػٍاصة حجم اإلاىٓماثٖت مً ٢بل اإلاىٓماث بلى اؾخسضام هىا٥ هؼ ٍو

الخهٝغ ألن حن ًساٞىن مً ؤهه ٖىض الخُب٤ُ هاض ؤن الٗاملا بال الضًم٣غاَُت في خض طاتها لِـ ٞحها ما ٌُٗبه

مباصؤة ؤو مؿخٗضًً لل ٦ما ٢ض هاض البٌٗ ٚح   بىاؾُت ٢اٖضة ؤو بحغاء،ا اإلاك٩لت مدل الخهٝغ لم ًخم حُُٛته

ظا جبضؤ ُٖىب الىٓام وله الابخ٩اع بخهٝغ حضًض، ألن طل٪ ًخٗاعى م٘ ؤو ٨ًؿغ ٢اٖضة مً ٢ىاٖض اإلاىٓمت

 : الى٣اٍ الخالُت ا فيُٖىب الىٓام البح و٢غاَي ًم٨ً ج خُهه مي الٓهىع، ومً ؤهالبح و٢غاَي ف

ب   .اء الغوجُيُتجطخم ألٖا

 .م ٣ِٞ باإلحغاءاثٖضم اٖخىاء الٗاملحن بمهالر اإلاىٓماث واهخمامه -

 .مقٗىع الٗاملحن بإنهم ٌٗاملىن ٦أالث، واهخ٣ا٫ الكٗىع هٟؿه إلاً ًخٗاملىن مٗه -

ض ألاصاء نٗىبت ى٥ ام باإلحغاءاث، زم بلى جذجغ الؿلى٥ وجىخض  بؿبب الالتق٩ل الؿل فيحكابه  -  .مما ًٍؼ

 .ى عوح اإلاباصؤة والابخ٩اع والىمى الصخص يًاء ٖلال٣ -

ت والىمىطج البح و٢غاَي اإلاثاليًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ٧ل مً الخغ٦ت الٗلمُت، همىطج الٗل وفي ألازح   حكت ٥  مُت ؤلاصاٍع

اث ال٨الؾ٨ُُت في صعاؾت الخىُٓم، ها جىضع في ٧ىنه مج جدذ هُا١ الىٍٓغ ازخالٝ  ظ  ألازح ة التي اٞت يذ ٚع

ً ٖلى جىُٓم وجسُُِ الٗمل وؤنهم ٚح  ٣ٖال  مخاػون  هُحنهماطحها بإن ألاٞغاص ٦ؿالى، و ؤنهم ٚح  ٢اصٍع ٍو

ً ٖلى ؤصاء ؤٖمالهم بهىعة ؾل ٗالت،باالهٟٗا٫، ولهظ  ألاؾباب ٞهم ٚح  ٢اصٍع لُه ُمت ٞو الؿُُغة ٖلى  وحب ٖو

وي، عقُض همىطج ٣ٖال ؾ٨ُُت جامً بًغوعة ٞغىال هظا الؿلى٥ ٚح  الغقُض، ٞباجذ اٞت اياث هظ  الىماطج ال٨

م٨ً ال٣ى٫ ؤن هظ   ى٥ صازل اإلاىٓماثلحن، وطل٪ في مداولت الؿُُغة والخد٨م في الؿلى الٗاملو٢ىي ٖ ٍو

غ ال٨ٟغ الخىُٓمي وعؾمذ الىماطج ؾاه اث التي جلتهمذ في جٍُى ٤ ؤمام الىٍٓغ وويٗذ ال٨ٟغ الخىُٓمي  االٍُغ

٤ الظي هى ٖلُه  20.الُىم ٖلى الٍُغ

اث الخدًثت-2  :الىظٍس

ت ال٨الؾ٨ُُت بلى ْه :خسهت الػالكاث ؤلاوظاهُت -ؤ حضًض  ىع اجاا ؤصي الى٣ض اإلاىحه بلى الىماطج اإلاسخلٟت للىٍٓغ

ت الٗالى الى٣ٌُ مً وهخم بالٗال٢اث ؤلاوؿاهُت، ٞٗل اث ال٨الؾ٨ُُت اٞت يذ هٍٓغ ؤن  ٢اث ؤلاوؿاهُتالىٍٓغ

ً ٖال ى١ احخماعي ؤلاوؿان مسل ً، وؤن ؤًٞل ؾمت بوؿاهُتٌؿعى بلى ج٩ٍى ي حماُٖت ه ٢اث ؤًٞل م٘ آلازٍغ

 به، والخد٨م ُٞه ى٥ ؤلاوؿاوي والخيبا لخٗاون ولِـ الخىاٞـ، وبىاءا ٖلُه او٨ٗـ طل٪ ٖلى ٦ُُٟت جٟؿح  الؿلا

ت ال٨ال في هٍٓغ م٨ً ج خُو ؤهم اإلاباصت الىٍٓغ ت الٗالهٓ ؾ٨ُُت الخضًثت ؤو ت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت، ٍو ٢اث ٍغ

                                                           
160، م1974اص٫ خؿً "بصاعة الاٞغاص والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت" صاع الجهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ، بح وث ٖ

20
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 21: » ؤلاوؿاهُت في الى٣اٍ الخالُت

 .م الاحخماُٖتًخإزغ الىاؽ في ؾلى٦هم صازل الٗمل باخخُاحاته -

ًٌكٗغ الىاؽ بإهمُتهم و طواتهم مً زال٫ الٗال-   .٢اث الاحخماُٖت باآلزٍغ

 الاحخماُٖت آلالُت والغوجحن في الٗمل ج٣ٟض هظا الٗمل حىاهبه ؤن الخسهو وج٣ؿُم الٗمل والاجاا  بلى -

 .وجاٗله ٚح  مغى للٗاملحن به

ت والخىاٞؼًخإزغ الىاؽ بٗال٢تهم الاحخماُٖت وػمالئهم في الٗمل ؤ٦ث  مً جإزغه -  .اإلااصًت م بىٓم الغ٢ابت ؤلاصاٍع

ٖلى ؤن  حنمُم ؾُاؾتها في الخٗامل م٘ الٗاملاب٣ت في الخؿبان ٖىض جهى ؤلاصاعة ؤن جإزظ اإلاباصت ألاعبٗت الؿٖل-

 .حنجٓهغ هظ  الؿُاؾاث اهخماما بمكاٖغ الٗامل

ما٫  ظ و" ٞىلذ "و" عوزلؼ بغحغ"؛ ه ٢اث ؤلاوؿاهُت ٧ل مً ؤٖما٫:" ؤلخىن ماًى"وجضزل يمً خغ٦ت الٗال ألٖا

غ ال٨ٟغ الخالتي ؾاه اإلاىٓماث  . ٞم٘ همى خمام ؤ٦ث  بالٗىهغ البكغي ىُٓمي والاهمذ ب٣ضع ٦بح  في جٍُى

اث٠، وؤًًا م٘  الا٢خهاصًت في الٗهغ الخضًث والخىؾ٘ في جُب٤ُ مبضؤ الخسهو في جُب٤ُ ألاوكُت والْى

ٗاث جىٓم  ي ألازغي بالىمى بٗضْهىع الخىُٓماث الٗمالُت واإلاخمثلت في الى٣اباث والتي امخاػث ه ْهىع حكَغ

٨ُت ؾىت ٢ت بحن الٗما٫ وؤلاصاعة في الىالًاث اإلاخدضالٗال بصاعة ألاٞغاص لِكمل ىم م جىؾ٘ مٟه1935ة ألامٍغ

لى٣اباث في الخضزل في ا ىا في ٠٦ ؤًضيهب ؤلاوؿاوي، ٞاإلاضًغون الظًً ٞكلخمام بالٗامل ؤلاوؿاوي ؤو الجاالاه

ت الٗال ٦ؿُاؾت بضًلت للخهالر م٘  ٢اث ؤلاوؿاهُت، وجدؿحن قغوٍ الٗملقاون مهاوٗهم، ؾٗىا بلى ج٣ٍى

ؾُٗا وعاء ؤهضاٝ مكت ٦ت لظا  ٢اث ؤلاوؿاهُت جىحض خُث ًىحض ؤٞغاص ًخٗاوهىن في الٗملًا؛ ٞالٗالالى٣اباث ؤً

دار وصعاؾاث" ؾب٤ ط٦غ  ٞةن "ؤب ث ؤلاصاعة اإلاٗانغة و٦ماحٗخب  مك٨الث الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت مً ؤهم مك٨ال 

و" ل٨ُغث "و" واًذ "٧اهذ ٢ٟؼة هاثلت   » ؼ بغحغ "و" ٞىلذ "بياٞت بلى ٧ل مً" حاعصهغؤلخىن ماًى "و" عوزل

ا ٖلى ؤه ا ٧اهذؤلاوؿاهُت، ٞةن الىخاثج التي جىنلىا بلحه٢اث بالخ٣ضم بٗلم الٗال مُت الٗىهغ البكغي في صلُال ٢ٍى

 22 » الهىاٖت

 ظ مؿاهماث عواص ه ظ  الخااعب وؤًًاهضص ٖغى ٖام لخااعب" ماًى" بل ألهم هخاثج هىا لؿىا بوهدً ه

هصر "  ٢اث ؤلاوؿاهُت ٣ٞضؾاؾُاث التي ؤياٞذ بلى خغ٦ت الٗالاباث" ماًى "و" ماعي ٞىلذ "مً ألا الخغ٦ت ، ٨ٞخ

ً لُخاهى ؤؾت الي الجيؿُت وجغ ماًى" وه ذ بمهاو٘ " هاوزىعن" اإلاضًٍغ ام خمالاه ىا بلىؤؽ ألابدار التي ؤحٍغ

ماا٫ ؤلاصاعة في  ٩ٞاهذ عاثضة فيؤما" ماعي ٞىلذ "1933ظا ؾىت ن ه، و ٧الؤلٞغاصباإلاكاٖغ والخاحاث الىٟؿُت 

                                                           
35-34الؿاب٤ م ماهغ، اإلاغح٘اخمض 

21
  

ت"، عؾالت ماحؿخح  ٖلم احخمإ الٗمل، مٗهض ٖلم الاحخمإ، حامٗت الجؼاثغ 18،م1996/1995 خلٟان عقُض، وا٢٘ ْغوٝ الٗمل في اإلااؾؿت الهىاُٖت الجؼاثٍغ
22
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مً الاجااهاث  م جغ٦ُبت م٣ٗضة، و٢ض هٓغث" ٞىلذ" بلى ألاٞغاص ٖلى ؤنهماخم٘ الغحا٫ و٢ذ ٧ان ٌؿىص ُٞه

صجٗىا ألاصاء في الٗمل بضال واإلاٗخ٣ضاث والخاحاث، وبه ً ؤن ًدٟؼوا َو ب ألاصاء مً َل ظا ٣ٞض َالبذ اإلاضًٍغ

 .الجُض ٣ِٞ

 ى٦ُت في ماا٫ الهىاٖت بماث بلى اهدكاع جُب٣ُاث ؤؾالُب الٗلىم الؿل" ٣ٞض ٢اصؼ بغحغؤما ؤبدار" عوزل

ب ؤلاقغافي والتي ع٦ؼث ٖلى صٖم الاهخمام بالٗاملمً بغامج  جًمىخه  .حنالخضٍع

لُه ًم٨ً ال٣ى٫  ت خمذ بالٟغص الٗامل في ٧ىههخغ٦ت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ٢ض اهبن ٖو  ى٦ُاثمً الؿل مامٖى

ً والىاحب ٖلى اإلاكٝغ ؤن ًغاعي هظ  الىىاحي الؿلى٦ُت ٞالٟغص  ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗمل و ٌِٗل بمٗؼ٫ ًٖ آلازٍغ

ًى في حماٖاث مسخلى٥ احخماعي هى ؾل ى٥ ؤلاوؿاويفي حماٖاث ٖمل وبالخالي ٞةن الؿل بل صازل  ٟتٖو

بُٗت واجااهاث هظ  الجماٖاث زام خؿب َ ٢اث مً هٕىاإلاىٓمت وبالخالي جيكإ بِىه وبحن هظ  الجماٖاث ٖال

 23.وؤهضاٞه

ٓهغ مما ؾب٤ ؤن وحه جل٪ التي  ٢اث ؤلاوؿاهُت ٢ض حٛح ث م٣اعهت م٘صاعة هدى ؤلاوؿان في مضعؾت الٗالت هٓغ ؤلا ٍو

ؤبغػ " ماًى "  م ٖىامل ؤلاهخاج، و٢ضًى "بالٗىهغ ؤلاوؿاوي واٖخباع  ؤهمُت، ٞٗىاًت " ؤلخىن ماجبىتها ؤلاصاعة الٗل

الهىاُٖت بلى الاهخمام  خمام باآلالث واإلاىاصالٞاث الىاضخت مجها : جى٣ل اهخماماث ؤلاصاعة مً الاهبٌٗ الازخ

لُه ْه الخىاٞؼ اإلااصًت ال جغجبِ ٣ِٞ ب غ ؤن خاحاث ألاٞغاص في الٗملباإلوؿان وبضواٞٗه و خاحُاجه في الٗمل، ٖو

م الخاًلىعٍىن ' بل ه – ي الٗىامل الىٟؿُت وه ’لئلوؿانؼ ؤزغي طاث ؤهمُت ٦بح ة ىا٥ خىا٦ٞما ٖػ

 24والاحخماُٖت.

م٨ً ؤن ًٓهغ حضًض مضعؾت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ُٞما ًل  :يٍو

 .خمام بضعاؾت الجماٖت ال بضعاؾت الٟغصالاه-

ت في اجساط ال٣غاعاثجبجي مبضؤ الال  -  .مغ٦ٍؼ

 .ُتباؾخٗما٫ الؿل م ال صماج الٗما٫ في اإلااؾؿت ب٨ؿب ز٣تهالبدث ًٖ ب -

الجماٖاث، ال ب٩ىهه ممثل  ٠باالجهاالث في الجماٖت وبحن مسخل ى الٗما٫ بمثابت ال٣اثماإلاكٝغ ٖلاٖخباع  -

 .ُتللؿل

 .مء عوح اإلاؿاولُت لضي الٗما٫ ال ٖلى مغا٢بتهى بهماالت ٦ح  ؤ٦ث  ٖل -

جها للظ  الخغ ا مً ؾُاؾاث اإلاىٓماث ٢ض جإزغث بهو جاضع ؤلاقاعة بلى ؤن ٦ثح   جخٗامل بها  ؿُاؾاث التي٦ت في ج٩ٍى

                                                           
ت و٦ٟاءة ألاصاء الخىُٓمي 16، م1997 ؤولى، بح وثالجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘ َبٗت  "، اإلااؾؿت٧امل بغبغ "بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

23
  

21خلٟان عقُض، اإلاغح٘ الؿاب٤، م 
24
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ووي٘ ؤؾـ  ظ  الؿُاؾاث: ؤهٓمت اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث وؤهٓمت الك٩اوي م٘ الٗاملحن، ومً ؤمثلت ه

الٗمل ل٨ثح  مً  ت لخدؿحن بِئتلخلها، وؤهٓمت الا٢ت اخاث والغخالث الاحخماُٖت؛ ول٣ض ٧اهذ هظ  الخغ٦ت وؾُل

م ما خ٣٣خهحن الٗامل مى ٚع  ا لم حٛح  قِئا في الخىُٓم ال٣اثم فيمضعؾت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت مً ج٣ضم، ٞةنه ٖو

الخاًلىعٍت،  ى ؤؾـ و مباصتاإلااؾؿاث، في م٩اهت الٗامل في هغمُت الؿلُت و جاؼثت اإلاهام ٞالٗمل ب٣ي مىٓما ٖل

ؿخىي ألاحىع، الُٗل وم ٗامل )ألامً الهىاعي، ؾاٖاث الٗملاإلاضعؾت ببٌٗ اإلامح اث باليؿبت للظ  بل حاءث ه

ت..( وببٌٗ الكغوٍ )وحىب جد٤ُ٣ جىاػن في مدُِ اإلااؾؿت بالخٟاّ ٖلى ٖال٢ت خؿىت بحن الؼمالء  الؿىٍى

حن والؿلُت( ... ؾمدذ للخاًلىعٍت بالٓهىع بٟٗالُت ؤ٦ب  ٞخىانل الؿُُغة واإلاغا٢بت  غ بظل٪ مٓاه ذواإلاكٞغ

غ التي موالبدث ٣ِٞ ٖل ٖخىاء باإلوؿان في الٗمل لم وان الا  ىعي مً ٢بللخُاع الخاًلح ث اى جد٤ُ٣ ؤلاهخاج ألاٞو

٘ مً ال٨ٟاًت ؤلاهخاحُت ًٓهغ بال به ٞغوؿِـ" ٢اثال: بن مك٩لت بهخاحُت الٟغص  »وهظا ما ؤقاع بلُه  ... 25ضٝ الٞغ

زت لثالوهظ  ا ًخ٩ىن مً الجؿم، ال٣ٗل والغوح، ٢اث ؤلاوؿاهُت، ٞإي ٞغصهي ؤوال وؤزح ا مك٩لت مً مكا٧ل الٗال

 .ؤ٦ب  لئلوؿان ا لخد٤ُ٣ ٦ٟاًت بهخاحُتٖىانغ وزانت الغوح ًاب الٗىاًت به

ًهل  ظا ألن الٗامل لمخت هخاثج وجااعب باخثي خغ٦ت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت وهول٣ض ق٨٪ بٌٗ الباخثحن في ص

اصة ؤلاهخاحُت وه بلى الخض ألاصوى  ٢اث ؤلاوؿاهُتالٗال ظا عاح٘ بلى ؤن الخغ٦ت حٛالي في اؾخسضاممً الىااح في ٍػ

م٨ً ت في الى٣اٍ بحمإ ُٖىب ؤو مىاًَ ال٣هىع في ه ٍو اٖخماص اإلاضزل ٖلى مٟهىم مبؿِ  - الخالُت:ظ  الىٍٓغ

ل الظي ٌٗمل باض و٦ٟاءة، ٢ضمذ الٗام ىؤن الٗامل الؿُٗض هى٥ ؤلاوؿاوي في اإلاىا٠٢ الخىُٓمُت، ٨ٟٞغة للؿل

ح  ما٦ض لئلصاعة  .٦ٟغى ٚح  مسخب  ٚو

خباع ... ٞالظي ًدٟؼ ٞغص ٖل٢اث ؤلاوؿاهُت في ؤزظ الٟغو١ الٟغصًت فمضزل الٗالٞكل - ال ًدٟؼ  ى الٗمل ٢ضي الٖا

 .ٞغصا آزغ

 ٢اث ؤلاوؿاهُتالٟكل في بصعا٥ الخاحت بلى ه٩ُل الٗمل والؿُُغة ٖلى ؾلى٥ ألاٞغاص، ٣ٞض ؤهمل مضزل الٗال -

 .ضاٝ اإلاىٓمتخىحُه ألاٞغاص جاا  جد٤ُ٣ ؤهءاث واإلاٗاًح ، و٢ىاٖض الٗمل الالػمت لمُت ؤلاحغاؤه

التي  امتالٗمل الهي بال واخض مً ٖضًض مً قغوٍ ٞكل اإلاضزل في بصعا٥ ؤن الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت الجُضة، ما ه -

الازخباع  ى ؾبُل اإلاثا٫ ٢ض جخدؿً هدُات ؤهٓمتمً صاُٞٗت ألاٞغاص، ٞاإلهخاحُت ٖلى اإلاؿخىي اإلاغجٟ٘ جداٞٔ ٖل

٤ ؤه والخُٗحن ً ٞو ب والخٗلُم والخ٩ٍى ٤ ٖملُت الخضٍع مً زال٫  ضاٝ اإلااؾؿت وؤًًاؤو ج٣ُُم ألاصاء، ؤو ًٖ ٍَغ

 .ى جد٤ُ٣ الخىا٤ٞ بحن الٟغص والٗملٖل٫ والتي حٗمل ؤهٓمت الازخُاع وؤلاخال

ت الػلىم الظل -ب  :ىهُتهظٍس

                                                           
21خلٟان عقُض، اإلاغح٘ هٟؿه، م
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ت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ؤو)ال٨الؾ٨ُُت ال ا جُىٍغه ماءخضًثت( خاو٫ بٌٗ الٗلهٓغا للُٗىب التي ْهغث في هٍٓغ

ُاء جٟؿح اث ؤ٦ث  ص٢ت بالك٩ل ال الىاجر في  لؤلصاءظي ٌؿمذ باؾخسضام ٧ل الجىاهب الؿلى٦ُت للىاؽ إٖل

ت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ٖلى الاهألا  والخضلُل وؤلاٞؿاص  خمام بمكاٖغ الىاؽ لضعحت اإلابالٛتٖما٫؛ ٞبِىما ع٦ؼث هٍٓغ

اث الخضًثت جدا ت اٝ بالجىاهب ؤلاًاابُت، ٞةن الىٍٓغ والؿلبُت ل٩ل مً  و٫ ؤن حُٗي جٟؿح اث وا٢ُٗت م٘ الٖا

ؤٖمالهم؛ ومً ؤهم  ىاؽ فيُا٢اث الؿلى٦ُت للا مً اؾخسضام ٧ل الؾلى٥ ألاٞغاص و ؾلى٥ ؤلاصاعة ختى ًم٨جه

٪ ه»مً: عواص هظ  الخغ٦ت ٧ل  ضٍع اىع" و" ٍٞغ ـ بعحح ؽصوحالؽ ما٦ٍغ ى... " ام ماؾلو" ؤبغاه  » غػبغج " و" ٦َغ

 .وآزغون

م٨ً جامُ٘ آعاء هاالء اإلاؿاهمحن وج خُهه  :26الخالُتا في اإلاباصت ٍو

اث اإلااصًت والبٌٗ آلازغ حؿُُغ ٖلُه الخاحت الخاح غ ٖلُهم حؿًُُسخل٠ الىاؽ في خاحاتهم، ٞالبٌٗ مجه - 

م وام٩اهُاته مبمؿاٖضة ألاٞغاص في بقبإ خاحاتهم ٌؿاٖض في ببغاػ َا٢اته خ٣ضًغ ؤو جد٤ُ٣ الظاث، و٢ُام اإلاىٓمتلل

 .بلى ؤبٗض خض

 م ل٩ي ٌكٗغوا بال٨ما٫ىهىا هاضجحن وهاجخحن في الٗمل، وهم بظل٪ ًب ػون َا٢اتهٌؿعى ألاٞغاص بلى ؤن ٩ً-

 .ى الىااح٩ٍىن طل٪ بطا ٧ان الٗمل مهمما ومهُئا ومؿاٖضا ٖلوالىااح، و 

بلى  ظا الكٗىع ول٨ً الغ٢ابت اإلاباقغة التي جٟغيها ؤلاصاعة جاصي بهص ألن ٩ًىهىا مىًبُحن في الٗمل ٌؿعى ألاٞغا-

لُه ؤٖمالهم  ولحن ٢ًٖبل ؤلاصاعة م٘ بقٗاع الىاؽ بإنهم مؿا  ٞةن الغ٢ابت ٚح  اإلاباقغة مً الاهًباٍ الظاحي، ٖو

كُ٘ خالت مً الغ٢ابت ؤلاخؿاؽ باالهًباٍ الظاحي ًم٨ً ؤن ٌٗم٤   .الظاجُت ٖلى الٗمل وهخاثاهَو

م٨ً لل مًخمح  الىاؽ بإن لضوه-  مىٓماث ؤ٢ًًضعة مً الخماؽ والضاُٞٗت الضازلُت للٗمل باألصاء اإلامح ، ٍو

غوٝ مىاجُت إلبغاػ َا٢اث الٗملحؿخُٟض مً ه بت في الٗمل وؤلاهااػ، وطل٪ بخىٞح  ؤٖما٫ ْو  .وؤلاهااػ ظ  الٚغ

غ ٖىانغ ؤزغي جازغ في ؾلى٥  - ٣ت الٟهم وؤؾلىب ا٦دؿاب الؿلجٞى  ى٥الٟغص في الٗمل، ومً ؤهمها ٍَغ

ً، وال٣ضعة ٖل لى اإلاضًغ ؤن ًإزظ ٧ل هى اوالاجااهاث الىٟؿُت وال٣ضعاث وؤؾلىب الاجها٫ باآلزٍغ  ظ ل٣ُاصة، ٖو

ً الٗىانغ في الخؿبان ٖىض بصاعجه  .لآلزٍغ

تىاٖهصت الثماهُت الؿاب٣ت ٌٗجي ا٢خبن اٖت اٞاث اإلاىٓماث باإلابا -  ا بًغوعة وي٘ مماعؾاث وؾُاؾاث بصاٍع

ت اإلاغوهت في جهمُم الٗملصت؛ ومً يمً هظ  اإلاباجخماش ى م٘ ه ووي٘ ؤهٓمت  ظ  اإلاماعؾاث والؿُاؾاث ؤلاصاٍع

ح ه ٌ الؿلُاث، وجىمُت اإلاهاعاث في مماعؾت الؿلُت اإلاٟىيت ٚو  .ا مً اإلاماعؾاثلخٍٟى

                                                           
ت مدمض خؿً، اإلاغح٘ الؿاب٤، م  37عاٍو

26
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ت الٗلىم تالؿلى٦ُت " والتي اه وبٗض الخُغ١ بلى ؤهم مباصت " هٍٓغ  خمذ وبك٩ل ٦بح  في جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

بها وحٗلُمه البكغي  ضاٝ الٗىهغوحُٛح  اجااهاتها جاا  مماعؾت الٗمل وهظا للؿعي ٢ضما هدى جد٤ُ٣ ؤها بخضٍع

ت وبك٩ل مً الازخهاعيخُغ١ الخ٣ا بلى بٌٗ ؤٖما٫ عواص هواإلاىٓمت؛ ؾ  .ظ  الىٍٓغ

ت-ج   ماطلى"أبساَام جدزج الخاحاث ٌ " هظٍس

 ىم الخاحاث ؤلاوؿاهُت، خُث ٢ؿم الخاحاث ؤلاوؿاهُت بلى زمـ" ماؾلى" في جدلُله للضاُٞٗت ٖلى مٟه ًغ٦ؼ 

اث عجبذ ٖلى ق٩ل ه ألا٦ث   ي الخاحاثالخاحاث الٟؿُىلىحُت في ٢اٖضة الهغم وهغمي وجضعحذ مً مامٖى

م٨ً بصعاح، ي الخاحاث ألا٢ل بلخاخابلخاخا، ونىال بلى جد٤ُ٣ الظاث وه  27:ا ٧اآلحيهٍو

 وخاحاث ٞؿُىلىحُت(ألامً)خاحاث جد٤ُ٣ الظاث، خاحاث الخ٣ضًغ...خاحاث احخماُٖت، خاحاث ألامان  

خاحاث  ا.. جإحي في اإلاغجبت ألاولى وهي طاث ؤهمُت ٦بح ة ألنهوالكغاب.ٞالخاحاث الٟؿُىلىحُت مثل الُٗام 

 .الخاحاث ٞةن ٧اهذ ٚح  مكبٗتي ؤ٢ىي كُت جغجبِ بدٟٔ ب٣اء ؤلاوؿان " وهمِٗ

والتي حٗب  ًٖ  ا خاحاث ألامًزم جلحه 28،ٟغص وان ٧اهذ الخاحاث ألازغي مكبٗتصاٞٗا للوحك٩ل ٞهي اإلاؿُُغة 

خحن  غ بال بٗض بقبإالخاحاث الاحخماُٖت والتي ال جٓه ضًضاث، زم جإحيالى٢اًت مً الخُغ والته اإلاامٖى

ت اٝ والخ٣ضًغ وه اجلحهالٗمل و ي خاحاث هٟؿُت في ماا٫ الؿاب٣خحن، وه احاث طاث صاللت خ يالخاحت بلى الٖا

٦ما ؤنها صوع الضاٞ٘ واإلاىحه  ُاألازح  بلى خاحاث جد٤ُ٣ الظاث وهي خاحاث ٖل ، وههل في٦بح ة باليؿبت لؤلٞغاص

 .ى٥ الٟغصلؿل

٣ت بقباٖها مً زال٫ اإلااؾؿت ُٞما  ٍغ م٨ً وي٘ جهىع لهظ  الخاحاث َو  29:ًليٍو

ت : الخاحاث الفظُىلىحُت -  .حكب٘ باألحغ ال٩افي والامخُاػاث الُٗيُت اإلاخىٖى

ح  ْغوٝ الٗمل اإلاال  : خاحاث ألامان - ُٟت الضاثمت، الخإمُىاث اإلاسخلثمت، اًم٨ً جد٣ُ٣ها بخٞى الخ٣اٖض  ٟت،لْى

اإلاخى٢ٗت، الٗال٢ت  مً اإلاساَغ الا٢خهاصًت م٨ً الٟغص مً الاصزاع لخماًت هٟؿهاإلاًمىن، ألاحغ ال٩افي الظي ً

 .ضًض وال٣ٗابؤلاقغاُٞت التي ج٣ىم ٖلى جٟهم اإلاغئوؾحن ولِـ ٖلى الته

٤، جىُٓم اإلاكٝغ للحكب٘ بد : الخاحاث الاحخماغُت - الٗمل  ٣اءاث الضوعٍت م٘ اإلاغئوؾحن وجغجِبىمُت عوح الٍٟغ

٣ت التي جم٨ً ألاٞغاص مً الاجها٫، بياٞ مٗها و٦ؿب  جماٖت والاقت ا٥اء ل ت بلى طل٪ الخاحت بلى الاهخمبالٍُغ

 .م٢بىلها، ووسج ٖال٢اث نضا٢ت م٘ الؼمالء والخداوع مٗه

م٨ً ؤن هظ٦غ مجه :خاحاث الخلدًس - ًٍو م٨ً  ا الخاحت بلى الث٣ت بالىٟـ وخب الظاث و٦ؿب ج٣ضًغ آلازٍغ ٍو

                                                           
37هغ، اإلاغح٘ الؿاب٤، ماخمض ما

27
  

139ٖبض الٟخاح بىزمسم، مٟهىم الضاُٞٗت في مسخل٠ الؿلى٥ الخىُٓمي، اإلاغح٘ الؿاب٤، م
28

  

138ٖبض الٟخاح بىزمسم، اإلاغح٘ هٟؿه، م
29
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ما٫ الٟٗلا جد٣ُ٣ه ت اٝ باإلهااػاث، ج٩ل٠ُ ألاٞغاص باأٖل ٤ الٖا ال٣غاعاث،  ٞغاص في اجساطُت، بقغا٥ ألا ًٖ ٍَغ

ٌ ؾل بُت لخدؿحن اإلاؿخىي جٍٟى ُٟي، جىُٓم بغامج جضٍع وجم٨حن ألاٞغاص  ُاث ؤ٦ث ، الت ٢ُت لخد٤ُ٣ الىمى الْى

٘ مهاعاته  .ممً ٞع

جم٨جهم  ام بلى ألاٞغاصوحكب٘ هظ  الخاحاث بت ٢ُت اإلاىٓمت لالزت إ والابخ٩اع واؾىاص مه : خاحاث جدلُم الراث -

ت والٟىُت، جم٨حن ألاٞغاص ضعاتهمً اؾخسضام ٢ ب ل خهى٫ ٖلم ال٨ٍٟغ ث ىمااإلاٗل ىمً الاؾخٟاصة مً بغامج الخضٍع

 .بالتي حؿاٖضهم ٖلى اؾخٛال٫ مهاعاتهم وهىا ًٓهغ ٖامل ؤلابضإ واإلاىاه

ت ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن بقبإ الخهمً زال٫   مُت خُث ٌكب٘ الٟغصاحاث ٩ًىن ؤؾب٣ُت ٧ل خاحت في ألاهظ  الىٍٓغ

 ا فيلخضعج بلى بقبإ الخاحاث التي حٗلىهبهٟت هٓامُت ببخضاءا مً الخاحاث ألاولُت، زم ًيخ٣ل با خاحاجه

ت مُٗىت مً الخاحاث ألاه ت جب ًٖ بقبإ مامٖى ٪ وجيكُِ الؿلى٥  ى، هظا وج٠٨ الخاحت ٖلمُت، ٍو جدٍغ

م٨ً جمثُل طل٪بماغص بقباٖها وهى ألامغ الظي ًد٤٣ الخىاػن الضازلي لل  : الضوعة الخالُتب ٟغص ،ٍو

 اجكبٗت جاصي بلى خالت الخىجغ والالجىاػن الضازلي وكىء ٢ىي صازلُت صاٞٗت لضي الٟغص اهتهالخاحت ٚح  اإلا_

لخد٤ُ٣  ت ؤلاقبإالٟغص لؿلى٥ هاصٝ ٌؿعى مً زالله بلى البدث ًٖ وؾُلت ؤلاقبإ اإلاىاؾبت اؾخسضام وؾُل

 .ضٝ وػوا٫ خالت الكٗىع بالغاختاله

ت حٗخب  مىحهالٗغى الىحح  لىٓغ  ظامً زال٫ ه ٞٗاال  اٍت جضعج الخاحاث " إلااؾلى " ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن هظ  الىٍٓغ

إلقباٖها، وحٗض  ثمتوفي جدضًض الٓغوٝ والىؾاثل اإلاال  م الضواٞ٘للمىٓماث في ٞهم ؾلى٥ ألاٞغاص مً زال٫ ٞه

هغػبغج "٦ثح ا في  » ا اإلا٨ٟغمض ٖلحههظ  الضعاؾت ؤؾاؾا لٓهىع صعاؾاث ؤزغي في جدلُل صاُٞٗت ألاٞغاص، و٢ض اٖخ

 .خ٣تؤٖماله والتي ؾىىحؼها في الى٣ُت الال 

ً َسشبسج -د دٍز ت الػىامل اإلاصدوحت ٌ "فٍس   » :هظٍس

 ظات خاٞؼ الٗما٫ في الٗمل ٣ٞض ٢ضم هخمىا بضعاؾٌٗخب " هغػبغج " مً بحن ٖلماء الاحخمإ ألاواثل الظًً اه

ب ومداؾ ىضؽمه200ذ ٫ صعاؾت مىؾٗت قملالضاُٞٗت وطل٪ مً زال ىمُال آزغ إلاٟهجدل1959  الباخث ؾىت 

ت مً اإلاىٓماث، و٢ض وحه  :الباخث بلى ؤٞغاص الُٗىت ؾاالحن في مامٖى

الٗىامل التي  ط٦غ  ب ُٞهيا في الٗمل والثاوي ًُلذ الٟغص ٌكٗغ بدالت الغ ألاو٫ ًُلب ُٞه ط٦غ الٗىامل التي حٗل

ؤن هىا٥  غػبغج" "ٖىضما ا٦دك٠الٗمل، و ل٣ض ٧اهذ مٟاحإة "ه ا ًٖذ الٟغص ٌكٗغ بدالت ٖضم الغيحٗل

خحن مىٟهلخحن ومسخل حن مً اإلاكاٖغ في الٗمل )مكاٖغ الغيامامٖى ضم الغيا( و  ٟخحن جماما جغجبُان بالىٖى ٖو

خحن  :نى٠ هخاثج الضعاؾت في مامٖى

ت الٗىامل الى٢اثُت ) الصخُت (، ومامىٖت الٗىامل الضاٞٗت . ٞالٗىامل  مً: ؾُاؾت الى٢اثُت حكمل ٧ل مامٖى

ُٟت، الخُاةن الٟغص والغئؾاء في الٗمل، الٗال٢ت بحن الٟغص وػمالثه٢ت بحاإلاىٓمت، الٗال  ، ألاحغ، جإمحن الْى
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 .ٗمل، همِ ال٣ُاصة وؤلاقغاٝالصخهُت للٟغص، الٓغوٝ اإلااصًت لل

لُه ٞلخد٤ُ٣ الاؾخٛال٫ ألامثل لل بُت بخل ألازغي، ٞةن اإلاىٓمت مُالبت ٗىهغ البكغي وبالخالي لٗىامل ؤلاهخاجٖو

ىض ه الٗىامل ا للهٟغ، ٖو ًخى٠٢ ىي ظا اإلاؿخالصخُت بلى الضعحت التي ًهبذ ٞحها الكٗىع بٗضم الغيا مؿاٍو

اصة بقبإ هظ  الٗىامل ألن الٗال زُُت، ؤي ؤن  ٢ت بحن ؤلاقبإ وخالت ٖضم الغيا جهبذ بٗض طل٪اإلاؿح  ًٖ ٍػ

اصة بقبإ هؤلاهٟا١ ٖلى الٗىامل الى٢اث  اإلاغئوؾحن ًيخج ٖىه ظ  الٗىامل لضيُت )الصخُت( ؤو بظ٫ اإلااهىص لٍؼ

وؤن الٗىامل اإلاؿاولت ًٖ  ظا ألن الكٗىع بدالت ٖضم الغيا ونل بلى صعحت الهٟغ ظًغ مىاعص اإلااؾؿت، وهجب

ًالٗىامل الضاٞٗت، الص يء الظي ًخُلي الكٗىع بٗضم الغيا ه  ظ  الٗىامللى هجغ٦ح  اهخماماتهم ٖ ب مً اإلاؿحً 

 30:،وجخمثل الٗىامل الضاٞٗت في

ًولُت الٟغص ًٖ الٗمل الظي ٣ًىم به، خهى٫ الٟغص ٖلى اهااػ الٗمل، ويىح مؿا ال٣ضعة ٖل له  ى ج٣ضًغ آلازٍغ

ي الضاٞٗت( ه) ظ  الٗىاملوحٗخب  ه مىٓمتمى في الٗمل، ؤصاء ٖمل طو ٢ُمت للم، ٞغم الخ٣ضم والىواخت امه

الٗىامل الضاٞٗت ٖلى و  ي التي جىلض الضاٞ٘ بلى الٗملدالت الغيا في الٗمل، وبالخالي ٞهب اإلاؿاولت ًٖ الكٗىع 

لُه ٩ٞللئلقبا٨ٖٕـ الٗىامل الى٢اثُت ٚح  ٢ابلت  ػاصث صعحت الغيا وبالخالي  ما ػاصث اإلاىٓمت في الى٣ٟاث، ٖو

اصة بهخاحُت ألاٞغاص  .ٍػ

ت الٗىامل اإلاؼصوحت ٌؿدىض بلى خخوحىه ى ٖل ا جيخ٣ل اإلاىٓمت بلى الت ٦ح  إ الٗىامل الى٢اثُت وبٗضهمُت بقبغ هٍٓغ

ت –٠ الظ٦غ ٦ما ؾل –لٗىامل الضاٞٗت والتي جمخاػ ب٣ابلُتها بلى ٖضم ؤلاقبإ بقبإ ا الٗىامل  واطا جمٗىا في هٍٓغ

ت جضعج الخاحاث" إلااؾلى "طل٪ ؤن " ه الٗىامل  بحن غػبغج " ٢ابلاإلاؼصوحت هاضها ٖباعة ًٖ بٖاصة اله٩ُلت لىٍٓغ

ألامً، خاحاث  زت ألاولى مً الخاحاث )الخاحاث الٟؿُىلىحُت، خاحاثالى٢اثُت التي عبُها باإلاؿخىٍاث الثال

اث الٗلُا لهغمُت" ماؾلاُٖت( والٗىامل الضاٞٗت التي عبُهاحخم الظاث، خاحاث  ى" )خاحاث جد٤ُ٣ا باإلاؿخٍى

تم٣اعه: 31الك٩ل آلاحي وهظا ما ًىضخه(الخ٣ضًغ ت الٗىامل اإلاؼصوحت  ى جضعج الخاحاث ٫ "ماؾل ت بحن هٍٓغ " و هٍٓغ

ت "ماؾل   ى٫" هغػبغج" وهٍٓغ

 .: َسم ماطلى لخدزج الخاحاث01الشيل زكم 

                                                           
141اإلاغح٘ الؿاب٤، م "مٟهىم الضاُٞٗت في مسخل٠ الؿلى٥ الخىُٓمي"بىزمسم ٖبض الٟخاح 

30
  

142الؿاب٤، مٖبض الٟخاح بىزمسم، اإلاغح٘ 
31
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 خاحاث الامان

 الخاحاث الٟؿُىلىحُت
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ت الٗىامل اإلاؼصوحت ٫ "هغػبغج"02الك٩ل ع٢م   : هٍٓغ

 ٖىامل الخدٟح                                                  ٖىامل صخُت                      

 

 

 ٖبض الٟخاح بىزمسم "مٟهىم الضاُٞٗت في مسخل٠ الؿلى٥ الخىُٓمي" اإلاهضع:

٣ت  خه ٍَغ خباع ؤهضاٝ اإلااؾؿت ٖامت و٢ض اؾخُإ " هغػبغج " ؤن ٌؿخمض مً هٍٓغ لخىُٓم الٗمل جإزظ بٗحن الٖا

٣ت بزغاء اإلاهام والتي ؤعاص مً زاللها ؤن ًدضر حٛح اث ٖلى ٧ل مهمت  مىخاث ألاٞغاص في الٗمل زانت، وهي ٍَغ َو

 ٘ ٣ت جىؾُ٘ اإلاهام التي جغمي مً حهتها بلى الٞغ ب٨ُُٟت حؿمذ بةصعاج بٌٗ الٗىامل الضاٞٗت وهي جسخل٠ ًٖ ٍَغ

٣ت بزغاء اإلاهاممً   ٖضص اإلاهام لىاحب جىُٟظها في اإلاغ٦ؼ صون بصزا٫ ؤي زانُت مً الخهاثو اإلاضعحت في ٍَغ

 32:وهي

 .بلٛاء بٌٗ ؤؾالُب الغ٢ابت م٘ الخٟاّ ٖلى بٌٗ ماقغاث الىااٖت -

٘ مً مؿخىي مباصعة الٗما٫ في الٗمل -  .الٞغ

 .الاهخ٣ا٫ مً الٗمل اإلااؼؤ بلى الٗمل اإلاخ٩امل -

٤ اهااػ ٖلمهممىذ  - ت في ٍَغ ا مً الخٍغ  .الٗما٫ ؾلُت مت اًضة وهٖى

غ صوعٍت حٗلم الٗما٫ بال٨ُُٟاث التي ًخم بها اهااػ ٖلمهم -  .بنضاع ج٣اٍع

 .بصعاج مهام حضًضة ؤ٦ث  نٗىبت لم ٌؿب٤ للٗما٫ هٟظوها مً ٢بل -

- ً  .ج٩ل٠ُ الٗما٫ بمهً ًهبدىن بًٟلها م٘ مغوع الؼمً ٖماال ماهٍغ

خه، وبظل٪ وػٍاصة ٖ ً في ماا٫ الٗمل ٦ُُٟت جُب٤ُ هٍٓغ ٣ت ٖلمُت للمضًٍغ لى طل٪ ٣ٞض وضر " هغػبغج " بٍُغ
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ت طاث الٗاملحن قهغة في ماا٫ ؤلاصاعة ٦ما جىاوله م م٣ًٞض ال٢ذ هٍٓغ  ا الباخثىن بالبدث والضعاؾت، بالٚغ

ت في جدؿحن ٞهم صاُٞٗت الٟغص وجإزح ها ٖلى ؾلى٦ه في الٗمل ب  ا حٗغيذ ؤًًا لبٌال ؤنهبؾهاماث الىٍٓغ

 33:اهظ٦غ مجه الاهخ٣اصاث

ت ؤطا ما جم ازخباعها بُغ١ وؤؾالُب جسخلالدك٨ُ٪ في م -  ٠ ًٖ ألاؾالُب البدثُت التيضي نض١ الىٍٓغ

 .اؾخسضمها " هغػبغج " وماٍضًه

 .ىضؾىن ومداؾبىن ٖضم حٗبح  وجمثُل ُٖىت البدث للماخم٘، خُث قملذ ٣ِٞ مه -

ت ف - وفي بٌٗ  غيات، ٞمثال ْهغ ألاحغ في بٌٗ الخاالث ٦ؿبب للٞاث الٟغصًي اٖخباعها الازخال لم جإزظ الىٍٓغ

الخىُٓمي الظي ٌٗمل  ى ٖمغ الٟغص واإلاؿخىي لغيا، ٞخإزح  الٗىامل ٢ض ًخى٠٢ ٖلآلازغ مً الخاالث ٦ؿبب لٗضم ا

ت " ه .به م مً الٟاثضة الٗلمُت التي حاءث بها هٍٓغ  حٗىى ٦مُت مباصت الخىُٓم التيا لم ؤنه غػبغج "بال ٞبالٚغ

 مت الخسُُِجىُٟظ الٗمل ٞغصًا والٟهل بحن مه ٢اث ؤلاوؿاهُت مثل٧اهذ ؾاثضة في الخُاع الخاًلىعي وجُاع الٗال

 لم لُت بزغاء اإلاهام، ٞةههمج "٢ض وا٤ٞ مكاع٦ت الٗما٫ بإ٩ٞاعهم في ٖغػبغ ومهمت الخىُٟظ، ٞدتى وان ٧ان " ه

للٗامل  ظ  اإلاكاع٦ت لِؿذ بٗامل مدٟؼ ؤهماٍ الخىُٓم الجضًضة بمب ع ؤن هي ازخُاع م اإلاباقغة فًخ٣بل مكاع٦ته

لى طل٪ ٞةن مه خحن ًخ٨ٟل  ا ؤلاصاعة فييؿ٤ُ واإلاغا٢بت واجساط ال٣غاعاث هي مهام جدخٟٔ بهمت الخسُُِ والخٖو

ؿخ٣بل صون اإلاكاع٦ت اإلاباقغة في جىُٓمه، ُٞه ًغؾل اإلاٗل الٗامل بدىُٟظ الٗمل التي جخسظها  ال٣غاعاثىماث َو

٣ت بزغاء اإلاهً ؤلاصاعة ٖلى ؤٖلى مؿخىي لها، هظا و٧ان الهضٝ م  ام في مغا٦ؼوعاء بصعاج ٍَغ

لظ  اخاج، خُث ًاب ؤن ًت جب ًٖ جُب٤ُ هُت ؤلاهالٗمل مغجبِ بٗمل ٘ مً مؿخىي الٗامل ٖو ٣ت الٞغ  ىلٍُغ

ت طل٪ ج٩ىن  ٢اث ؤلاوؿاهُت ٢ض حٗلذ مً ٖامل ؤلاهخاج ؤخض هغػبغج " مثلها مثل الخاًلىعٍت و مضعؾت الٗالهٍٓغ

 .الخىُٓم ا الغثِؿُت فياهخماماته

ت  اإلاؼلب الثالث: مظإولُاث ومخؼلباث جىمُت اإلاىازد البشٍس

 ؤوال: اإلاؿاولُاث

اث عثِؿُت هي: ت ٖلى ؤعب٘ مؿخٍى  حٗخمض مؿاولُاث جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ً وجىنُل عئٍت مؿخ٣بلُت واضخت ًٖ مٟهىم -1 اإلاؿاولُاث ٖلى مؿخىي ؤلاصاعة الٗلُا: جخدمل مؿاولُت ج٩ٍى

ت في اإلااؾؿت، وبالخالي ٞان ٧ل جهٝغ جإزظ  ًيخج ٖىه همى او ج٣ضم في بم٩اهُاث اإلاىعص  جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت، زل٤ البِئت اإلاىاؾبت التي اإلاى  (، وؾُاؾاثه٩ُل اإلااؾؿتالىٓم )البكغي لضوها، ٞٗلحها مغاحٗت  اعص البكٍغ
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ح  اإلاىاعص اإلاالُت الاػمت والالت ام بخُب٤ُ زُت الٗمل مً ٢بل ؤلاصاعاث ًم٨ً  ؼصهغ ٞحها، م٘ جٞى ان ًىجر ٍو

 والا٢ؿام اإلاسخلٟت ومخابٗت ال٣ُم وؤلاحغاءاث الالػمت.

اإلاؿاولُاث ٖلى مؿخىي ؤلاصاعة ؤلاقغاُٞت: جخدمل ؤلاصاعة ؤلاقغاُٞت اإلاؿاولُاث ألاؾاؾُت لًمان جإصًت -2

ا٢تها ال٩امىت، هظ   ٗالُت، ؤًًا الخمخ٘ بٟغم حٗلم مؿخمغة لخىمُت ٢ضعاتها َو اثٟها ب٨ٟاءة ٞو ت ْو اإلاىاعص البكٍغ

 ب: هخم اإلاؿاولُاث ؾىاء ٧اهذ بك٩ل مىٟغص او بمؿاٖضة حهت مخسههت ت

ُٟخه  ت والاجااهاث التي ًدخاحها اإلاىعص البكغي ل٩ي ًخم٨ً مً ؤصاء ْو حصجُ٘ وجضُٖم ا٦دؿاب اإلاهاعاث واإلاٗٞغ

 بك٩ل حُض.

ت في جىمُت مهاعاتها ومغاحٗت وج٣ُُم الىخاثج.  مغاحٗت اهضاٝ الٗمل مً زال٫ ج٣ُُم ألاصاء إلاؿاٖضة اإلاىاعص البكٍغ

ت صازل اإلاؿاولُاث ٖلى مؿخىي الجهاث -3 ُٟت مخسههت في جىمُت اإلاىاعص البكٍغ اإلاسخهت: ؾىاء مً زال٫ ْو

ت صازل او زاعج اإلااؾؿت. ت او مً زال٫ مغا٦ؼ لخىمُت اإلاىاعص البكٍغ  اإلااؾؿت ٦ةصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ىمحها مً زال٫ ما ٌؿماإلاؿاولُاث ٖلى مؿخىي اإلاىعص البكغي: -4 ه ٍو ى البض ٖلى اإلاىعص البكغي ان ًث ي مٗاٞع

بالخىمُت الظاجُت )حٗلم(، اي ًدمل ٖلى ٖاج٣ه مؿاولُت الجهىى بمؿخىا  الٗلمي للخم٨ً مً اقبإ اخخُاحاث 

ت بما  لُه ختى جىجر اإلااؾؿت في جىمُت مىاعصها البكٍغ ُٟي، ٖو ُٟخه الخالُت و اإلاؿخ٣بلُت في اَاع مؿاع  الْى ْو

ج٩امل وجىاؾ٤ بحن ال٣اثمحن واإلاؿاولحن ٖلى هظ   ًى٨ٗـ بًاابا ٖلى ؤهضاٞها وجىحهاتها، البض ان ٩ًىن هىا٥

ت صازل او زاعج اإلااؾؿت وؤزح ا  الخىمُت، بضاًت باإلصاعة الٗلُا ٞاإلقغا٢ُت ٞالجهاث اإلاسخهت في الٗملُاث الخىمٍى

٘ مهاعاجه بما ًًمً ؤصاء حُض  اهم خل٣ت في صاثغة الخىمُت هى اإلاىعص البكغي الظي ٌٗمل ٖلى جىمُت طاجه في ٞع

 34وع  صازل اإلااؾؿت.لض

 زاهُا: اإلاخُلباث

ا٢اتهي الالاؾت اجُاُت للٟغص هبن الخىمُت  ولها  م ال٩امىتخىمُت التي جيكإ مً عئٍت مؿخ٣بلُت ًٖ ٢ضعاث ألاٞغاص َو

 هضٝ واضر مغجبِ بهظ  الغئٍت، ٦ظل٪ اؾت اجُاُت مالثمت إلهااػ هظا الهضٝ. 

ت  ًخُلب آلاحي:  وجد٤ُ٣ الخىمُت ؤلاؾت اجُاُت للمىاعص البكٍغ

ت، بك٩ل ٌؿمذ بخد٤ُ٣ الخال - ُٟت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  ئم بحن الخهاثو الٟغصًت واخخُاحاث الىٓام.جىُٓم ْو

ت ٖ اثلى زال ؤٞغاص وزب ة في ماا٫ جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  :ر مؿخٍى
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ت، ؤَغوخت ت ٖلى ؤصاء الاٞغاص في الجامٗاث، صعاؾت خالت ُٖىت مً الجامٗاث الجؼاثٍغ ىت، ؤزغ اؾت اجُاُاث جىمُت اإلاىاعص لبكٍغ في ٖلىم الدؿُح ، حامٗت مدمض  ص٦خىعا  ماو٘ ؾبً 
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ت وؤؾاؾُت ؤهمهظا اوما ًخُلبه ه :ُاالػلمظخىي ؤلادازة -أ  :اإلاؿخىي مً زهاثو خٍُى

ت مٞه -  .ناص١ وا٢خىإ جام باإلاىاعص البكٍغ

بت لالؾدثماع ُٞهمُالت ام ٧اٝ بإه -  .ت اإلاضزل ؤلاؾت اجُجي والٚغ

 .ٗملتهُئت اإلاىار اإلاىاؾب لل -

ًوفي ه :مظخىي الىخدة أو اللظم -ب ً اإلاباقٍغ ؤلاقغاٝ  زِ)ظا اإلاؿخىي ًم٨ً الٗمل ًٖ ٢غب م٘ اإلاضًٍغ

ت خُث ؤن اإلاضًغ اإلاباقغ ه جىمُت اإلاىاعصمؿاٖضة في وي٘ زُِ وؾُاؾاث ( للألاو٫  م الخ٣ُ٣ت ؤه ى فيالبكٍغ

ومك٨الجه وبالخالي  ى ٦ك٠ بم٩اهاث الٟغصُٞه ألا٢غب بلى مالخٓت الؿلى٥ الٟٗلي وألا٢ضع ٖلٖىانغ الخىمُت، 

بُت ؤ٢ضع ٖلى جدضًض اخخُاحاجه  .الخضٍع

ملألاٞغاص و ٢اث بحن واإلاهاعاث الخانت بالٗال :ُاثمظخىي الػمل -ج اث٠ ٖو ب لل ُاث مدضصةزب ة ٞىُت في ْو خضٍع

 والخىمُت

ما٫ واإلاه :ئدازة أفساد فػالت-د ت ب٨ٟاءة ٖالُت وهظا ًخُل ام الخانت بةصاعةواهااػ ألٖا  ب وحىصاإلاىاعص البكٍغ

 .مُتخب ة الٗملُت والٗلى صعحت ٖالُت مً المخسههحن ٖل

اث ؤلاؾت اجُجي وؤلاصاعي ٫ جدضًض مً زال :السبؽ بحن جىمُت الفسد واإلايشأة-ٌ  اخخُاحاث ٧ل مً اإلاؿخٍى

 .٪ الاخخُاحاثوعؾم الخُِ ؤلاؾت اجُاُت اإلا٣ابلت لخل ُاثللٗمل

تبمٗجى ؤن ج٩ىن هىا٥ ٢ُم بًاابُت ًٖ ؤه :ُت وزلافُت لخىمُت الفسدزؤٍت مظخلبل-و للميكإة،  مُت اإلاىاعص البكٍغ

ت واضخت للمؿاه ٤مت اإلاؿخمغ وعٍئ ب وجىمُت ٍٞغ  ضاٝ اإلايكإة،الٗمل وصوعها في بهااػ ؤه ة لخضٍع

ً في ٧ل مً ال٣ُإن ز٣اٞت اإلايكإة، الىٓغة اإلاؿخ٣بلُت، ال٣ُم، لهخُث ؤ  ا جإزح  مباقغ بحن زهاثو اإلاضًٍغ

  35.ضاٝؿخ٣بلُت وألاهؿٟت، والغئٍت اإلاالٗام والخام والتي جى٨ٗـ ٖلى الٟل

تاإلاؿخ٣بلُت الٗامت ًٖ ؤهؤي الخدغ٥ مً الغئٍت  :َدف وطُاطت لخىمُت الفسد -ي بلى  مُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 .ضٝ مً الخىمُت في اإلايكإةالغئٍت بلى ؾُاؾاث ج٣غع بىيىح اله٪ الخٗبح  ًٖ جل

 .ضاٝ الخىمُتاؾت اجُاُاث لخد٤ُ٣ ؤهر جىحض زال  :خؼؽ واطتراجُجُاث الخىمُت -ز

ُت(ؤلاؾت اجُاُت ألاولى  ٣ت الخ٨ٟح  مثل ال٨خب، ألاٞالم، بغامج جخًمً حٗضًل ألا٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث : )مٗٞغ ٍغ َو

ب و٧له  .حنمت بما في اجاا  واخض ؤو في اجااهى ؤؾاؾُت لخىنُل اإلاٗل ا ؤق٩ا٫الخضٍع

)همىطج الؿلى٥ ؤو جمثُل ى٥ مباقغة صازل بِئت مُٗىت مثل :جداو٫ حُٛح  الؿل )ى٦ُتؾل(ؤلاؾت اجُاُت الثاهُت 

 .وال جخٛح  البِئت ى٥خُث ًخٛح  الؿل (ألاصواع
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ُٟي، ؤو بىاءالٗمل الخالُت للضٝ حٗضًل بِئت به والخضزالثبُئُت(: )الثالثتؤلاؾت اجُاُت  غ الْى ٤،  ٟغص الخضٍو الٍٟغ

بضوعة  ا بما ٌؿمىوالٗملُت ألاؾاؾُت التي بىاؾُتها جخم جىمُت مهاعاث، واجااهاث حضًضة، ًم٨ً جىيُده

 ٦:36ما ًىضر الك٩ل اإلاىالي .الىااح الؿ٩ُىلىحُت

 (: ًىضر صوعة الىااح الؿ٩ُىلىحُت03ق٩ل ع٢م)

 

 

 

 

 

 ٖبض الٟخاح بىزمسم "مٟهىم الضاُٞٗت في مسخل٠ الؿلى٥ الخىُٓمي" اإلاهضع:

ت  بصعا٥ض مؿخ٣ل و الىنى٫ للهضٝ مً زال٫ حهالٟغص مً ؤحل الخدضي و  ظ  ٌٗملوفي ٖملُت الىمى ه ومٗٞغ

الضٞ٘، وزاعحُت )( الغيا)ُتباإلاٗلىماث اإلاغجخت بإن ؤصاثه ٖلى مؿخىي ٖالي، وبالخالي ًدهل ٖلى ٖىاثض صازل

ت، الت ٢ُت...ال  اصة صاُٞٗت في( وجلٗب اإلا٩اٞأث صوعا هاما وؤؾاؾُا للمؿاهاإلاٗٞغ ٨ظا اإلاؿخ٣بل وه مت في ٍػ

 .هااح ٞالىااح ًىلض

 ىا٥ مؿخىي ٖالي مً ؤلاصاعة ؤلاقغاُٞتبإن ٩ًىن ه :طمان فػالُت جؼبُم جمً الخؼؽ وؤلاطتراجُجُاث

ح  للمكاع٦ت في اإلاىا٢كت واإلاىا٣ٞت ٖلى جل اإلاباقغة  ٪ الخُِ، باإلياٞت بلى جدضًض ٧ل مً الخ٩ال٠ُ اإلاباقغة ٚو

مؿخىي ٧ل مً  ىب والخىمُت وزُِ بهااػها ٖلإن اإلاؼاًا اإلاخى٢ٗت، ٦ظل٪ وي٘ ؤهضاٝ الخضٍعا في طل٪ ققإنه

 .الىخضة، ال٣ؿم، ؤلاصاعة، ألاٞغاص

ؿخاُبي حٗجي اؾدثماع ؤلاصاعة في ؤٞغاصها لخم٨ُجهم مً الخٗلم، الىمى، اإلاؿاهوالت :ُم الخىظُميالخػل-  مت َو

كاع٧ىا في الغئٍت اإلاؿخ٣بلُت، والخٗلٕ مً الىالء والالت ام في ؤن ًخٗلمىا ألاٞغاص لىى  ؿاهمىا َو  ٨ٞغجه م الخىُٓميَو

 اإلاؿخمغ.مؿخمضة مً الخدؿً 

 م ٌؿمذ باؾخسضامل حىصة اإلاىخااث والخضماث، والخٗلم مً ؤحبدث ألاٞغاص ًٖ ؤؾالُب جدؿً ؤصائهخُث ً

37.اعاث وال٣ضعاثحضًضة وجىؾُ٘ الُا٢اث واإلاه ؤ٩ٞاع

                                                           
36

ت ٦صلُل ؤلاصاعة الظ، ٖبض الخمُض ٖبض الٟخاح اإلاٛغبي ت ل ،اإلاٗانغةي اإلاىٓماث فُت لخىمُت اإلاىاعص البكٍغ   2007مهغ،كغ والخىػَ٘، لياإلا٨خب الٗهٍغ
37

 2003ً ؤلاصاعة الخضًثت، اإلاٗهض الىَجي لئلصاعة الٗامت، ؾىعٍا، ٞ :ٖبض الغخمً جِكىعي 

 الاصاء حهض مؿخ٣ل الاهضاٝ

 اإلا٩اٞأث الضواٞ٘
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 والاجصاٌاإلابدث الثاوي: جىىىلىحُا اإلاػلىماث 

ت الظي ٣ًىم ؤؾاؾه ٖلى اإلاٗلىمت التي حٗخب  اإلااصة ألاولُت الىخُضة ًخاه ٧لما ػاص  الٗالم الُىم هدى ا٢خهاص اإلاٗٞغ

خم صوعها بك٩ل جام بطا جم بًها٫ اإلاٗلىمت بالىؾُلت وألاصاة الالػمت ولهظا ؤنبذ  اؾتهال٦ها اعجٟٗذ ٢ُمتها، ٍو

حٗخب  الضًىام٨ُُت التي  اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ التياإلااؾؿاث ًخاهىن هدى ا٦دؿاب و الٟغص و 

 .حكهضها ٧اٞت اإلاااالث زانت جل٪ التي ٩ًىن خح ها يمً ماا٫ الخ٨ىىلىحُا

 ٌ خي ل: مفهىم و اإلاؼلب الاو  خىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌالخؼىز الخاٍز

 ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫الٟٕغ ألاو٫: مٟهىم 

٠مبببببً ببببببحن - ٖبببببباعة ٖبببببً ؤصواث  انهبببببا «:مبببببایلي TIC)) "والاجهبببببا٫اإلاٗلىمببببباث  مابببببا٫ "ج٨ىىلىحیببببباالتبببببي وعصث فبببببي  الخٗببببباٍع

ؤوؾببب٘ وؤقبببمل  ، وجهبببى٠ جدبببذ ٖىبببىانجىػَٗهببباوزؼنهبببا ؤو  وجدلُلهبببا وجهبببيُٟهاووؾببباثل حؿبببخسضم لجمببب٘ اإلاٗلىمببباث 

 .«اإلاىٓمبببببببببببببببببتفبببببببببببببببببي  الٗملُببببببببببببببببباثاإلاؿبببببببببببببببببدىضة ٖلبببببببببببببببببى الخاؾبببببببببببببببببىب لٗال٢تهبببببببببببببببببا اإلاباقبببببببببببببببببغة بيكببببببببببببببببباَاث  الخ٣ىُببببببببببببببببباثوهبببببببببببببببببي 

ببب٠یخطبببر مبببً هبببظا   ببباث٠  الخٍٗغ ؤهبببه ع٦بببؼ ٖلبببى اؾبببخسضاماث ج٨ىىلىحیبببا اإلاٗلىمببباث والاجهبببا٫ والتبببي خهبببغها فبببي ْو

 .هٓام اإلاٗلىماث اإلاؿدىضة ٖلى الخاؾىب

ببت  - الخ٨ىىلىحُبببببببببا اإلات ابُببت واإلاخهببلت ُٞمببا بُجهببا، جغج٨ببؼ ج٨ىىلىحُببا اإلاٗلىمبباث والاجهببا٫ الجضًببضة مببا هببي بال مامٖى

بل ا إلاُُٗباث ب٨مُباث ٚحب  مدبضوصة وبُبغ١ ٖاصة ٖلبى الخاؾبىب ولهبا ٢بضعة هاثلبت ٖلبى ع٢مىبت، مٗالجبت، جىباو٫ وجدٍى

ت  38.مخىٖى

اإلاٗلىماث، ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث والاجها٫ هي ٧ل الغؤؽ ما٫ الخىُٓمي الظي جم بوكائ  هدُات حٛیح  هٓام -

والظي یخمثل في وؾاثل وجاهح اث ماصًت وبغامج وزضماث حؿهل ٖمل اإلاىٓمت بك٩ل ٖام وبصاعة اإلاىاعص البكغیت 

بك٩ل زام، وجخمثل هظ  الىؾاثل ؤؾاؾا في ٧ل مً الخاؾىب، الهاج٠، الٟا٦ـ، ؤلاهت هذ، ؤلاهت اهذ، 

  39ؤلا٦ؿت اهذ ووؾاثل ؤزغي.

وكاٍ  اإلاؿخسضمت بٛغى جبؿُِ والخ٣ىُاث الخضًثت،ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ هي مامىٖت الُغ١ -

الخىاؾِب والب امج  جضاولها مثلة التي حٗجى بمٗالجت اإلاٗلىماث و جًم مامٕى ألاحهؼ وهي ، وعٞ٘ ؤصاثهمٗحن 

اثل الاجها٫ ب٩ل ؤق٩الها وؤهىاٖها، والالؾل٩ي ٖب  وؾالؿل٩ي  والى٣ل ؤلال٨ت ووي والاؾت حإ،مٗضاث الخٟٔ و 

                                                           
38

 Bekkali Meriem , comment améliorer la gestion des ressources humaines à travers l’intégration des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, cas de l’Office National Des Aéroports ,mastère en management 
des services publics , Maroc, 2003 ,p 37 

 http://www.benasla.jeeran.com/archives/2008/5/567.html vue le05/03/2020 à ال٨ٟاءاث     ؤبى ؤوـ ألاههاعي، بدث خى٫ جىمیت 42

13:45 

http://www.benasla.jeeran.com/archives/2008/5/567.html%20vue%20le05/03/2020%20à%2013:45
http://www.benasla.jeeran.com/archives/2008/5/567.html%20vue%20le05/03/2020%20à%2013:45
http://www.benasla.jeeran.com/archives/2008/5/567.html%20vue%20le05/03/2020%20à%2013:45
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اًتها ألاؾاؾُت حؿهُل الخىانل الثىاجي والجماعي ٖب  الكب٩اث اإلاٛل٣ت  ا ؤو مغثُا ... ٚو ؾىاء م٨خىبا ؤو مؿمٖى

 40.واإلاٟخىخت

و٦خٍٗغ٠ قامل ًدبحن ؤن ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ ٖباعة ًٖ زلُِ حي مً َغ١ وؤؾالُب مسخلٟت 

غها وؾاثل  إلاا  ال٨ٟغي،ثماع عؤؽ اإلاا٫ خضًثت، حؿعى زهىنا بلى جبؿُِ اليكاٍ وعٞ٘ ؤصاثه مً حهت، واؾدجٞى

ت، ص٢ت وقٟاُٞت ٖالُت بياٞت بلى احؿإ مضاها وبالخالي الىنى٫ بلى غ مً ؾٖغ  الهاثبت. ال٣غاعاث جٞى

خالفسع   ي لخىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌالثاوي: الخؼىز الخاٍز

ٌؿخُُ٘ بهااػ  حؿمُت ٖلم ال٨مبُىجغ ٖىضما ٧ان اإلاخٗلم ٌؿعى لٟهم َبُٗت هظا الجهاػ الظيفي البضاًت ؤَل٣ذ 

والتي حٗجي ٦ُُٟت  مالًحن الخٗلُماث في و٢ذ ٢هح  وم٘ جُىع هظا الٗلم ؤنبذ ٌؿعى ج٨ىىلى ي اإلاٗلىماث

٠ُ ً وخماًت ومٗالجت اإلاٗلىماث و٦ظا ه٣ل جْى ل وجسٍؼ اصة اإلاٗلىماث ومً واؾخٗ الخىاؾِب والب ماُاث لخدٍى

ت ألاصواث ً  زم جُىع اإلاٟهىم لُهبذ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ وهي مامٖى غ ٖملُت جسٍؼ وألاحهؼة التي جٞى

ؤحهؼة الاجهاالث اإلاسخلٟت بلى ؤي م٩ان  اإلاٗلىماث ومٗالجتها ومً زم اؾت حاٖها، و٦ظل٪ جىنُلها بٗض طل٪ ٖب 

م٨ً ج٣ؿُمفي الٗالم، ؤو اؾخ٣بالها مً ؤي م٩ان ف مغاخل جُىع ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ بلى  ي الٗالم، ٍو

 :ق٣حن

 :جؼىز في ألاحهصة1-

٣هض بها مغاخل جُىع ال٨مبُىجغ ٞمىظ ؤعبُٗىاث :جؼىز أحهصة مػالجت اإلاػلىماث  ٍو

 41 :جهاػ جُىعاث ٦بح ة هسخهغها في ما ًليخُث قهض هظا الال٣غن اإلااض ي 

ٖلى ق٩ل ؤو٫ آلت  1946-1944ما بحن (Pennsylvanie)  ْهغ هظا الجُل باامٗت1946-1959:الجُل ألاٌو 

ت وحؿتهل٪ ال٨ثح  مً الُا٢ت و جٟغػ ال٨ثح   و٧اهذ حٗمل بالهماماث ²م160بل٨ت وهُت جمثل مؿاخت ج٣اعب  اإلاٟٚغ

 .الخغاعة

ت والتي ؾاٖضث ا و٢ض اؾخٗمل في هظا الجُل الت اهؼؾخىع بضال مً الهماماث1959-1965:الجُل الثاوي  إلاٟٚغ

 .في الُا٢ت مً مٗضالث الخى٠٢ ووٞغث و٢للذ عةٖلى الخٛلب ٖلى مك٩لت الخغا

 :والٟغ١ بِىه وبحن الجُل الظي ٌؿب٣ه في1964-1970:الجُل الثالث 

 .ؤلال٨ت وهُت نٛغ حجمه والظي هخج ًٖ اؾخٗما٫ إلل٨ت وهُاث الض٣ُ٢ت بةصماج الضواثغ -

ُت  -  .ال٣اصعة ٖلى اؾدُٗاب مٗلىماث ٦بح ة بإ٢ل ج٩لٟتجُىع الظا٦غاث الٟٖغ

٪ و الباؾ٩ا٫ -  .جُىع لٛاث الب مات مثل ْهىع الباٍػ

غ1970:الجُل السابؼ مً بداًت  ٌٗخمض ٖلى ج٣ىُت صمج  والظي (micro-processors )و٢ض اعجبِ با٦دكاٝ وجٍُى

                                                           
 .275، م209/2010، 07 الباخث، الٗضص والٟىض٢ت، مالتت ٢ُإ الؿُاخت ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ في جىمُ ٞىػي، صوع بستي ابغاهُم، قٗىبي مدمىص 43

872-871ص  8002 الجامعٌة مصر التكنولوجٌا، الدار رعص فً األعمال ًفالمعلومات  وتكنولوجٌا نظم محمد صالح الحناوي واخرون،  
41
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دت واخضة، ٦ما هىاٖت الظا٦غاث اإلاٗخمضة ٖلى قغاثذ الخىنل ل ؤ٦ب  ٖضص مم٨ً مً اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت ٖلى قٍغ

 .ال٨بح ة الؿُل٩ىن طاث الدجم الهٛح  و الؿٗت

والُابان خُث حٗمل  وهى مدىع بدىر جاغي في ؤوعبا والىالًاث اإلاخدضة :مً آلان ئلى اإلاظخلبلالجُل الخامع 

ما٫ اإلا٨دؿبت مً زال٫ ال٣ُام ب٨ثح  مً  هظ  الضو٫ ٖلى ابخ٩اع ما ٌؿمى بالخىاؾِب الظ٦ُت و التي ًم٨جها ألٖا

 . م٘ آلالت بصماج اللٛت الٗاصًت ٦خابُا والخىانل الهىحي

ٌجؼىز أحهصة الاجصا: 

الخل٨ـ هى ؤو٫ حهاػ جم اؾخسضامه في بعؾا٫ الغؾاثل بال٨هغباء ،خُث ًخم بعؾالها  :والخلخىظذالخلىع 

٤ مٟخاح زام زم ٣ًىم ل الى٣ِ هظا الجهاػ  بخسهُو قٟغة مُٗىت ل٩ل خٝغ ًٖ ٍَغ اث )...( بخدٍى والكَغ

ٞهى خالت مخ٣ضمت ٖلى هٓام  الخلخ٨ؿذوبعؾالها ٖب  ألاؾال٥، ؤما  ( الخانت بالكٟغة بلى هبًاث ٦هغباثُت- -)

مل هٓام مٗالجت الىهىم الظي ٌٗمل بىاؾُت غا لها ،خُث ؤهه ًام٘ بحن ٖمل الخل٨ـ ٖو آلالت  الخل٨ـ وجٍُى

اث، وهظا ٌٗجي ؤن ، ُت اإلاثبخت ٞحها، م٘ وحىص بم٩اهُت لخؼن اإلاٗلىماثال٩اجبت ؤلال٨ت وهُت والكاقت اإلاغث اإلاُبٖى

ب  قب٩اث (mémoire) غةجباص٫ الغؾاثل واإلاٗلىماث ٩ًىن بل٨ت وهُا مً وخضة طا٦ بلى وخضة طا٦غة زاهُت ؤو ؤ٦ث  ٖو

 .اجهاالث

اهدكاع بحن الىاؽ،  وؤ٦ث هاًمثل الهاج٠ مً ؤهم وؾاثل الاجها٫ الهىحي ومً ؤ٢ضمها  :الهاجف والفاهع

٤ وبًها٫ الخضماث لل٨ثح  مً  والهاج٠ لِـ ؤصاة للخىانل ٣ِٞ ل٨ىه ؤصاة جلٗب صوعها في ؤلاهخاج والدؿٍى

اإلااؾؿاث، و٢ض جُىع الهاج٠ في حجمه وق٩له ومؼاًا  وبم٩اهاجه ٖضة مغاث بلى ؤن ونل لهاج٠ الى٣ا٫ مً 

 الُٟضًى الظي ٌؿخُُ٘ ه٣ل الهىعة م٘بالهىع ؤو بت، الهاج٠ الاجهاالث الهاجُٟ ؤخضر الابخ٩اعاث في ٖالم

ت هاثلت، وهى مؼوص بظا٦غة جاهله لخؼن الهىع  ومكاهضتها ٖلى الكاقت  ها ٖىض الخاحتواؾت حاٖالهىث بؿٖغ

 ؤن ًً٘ مخهلت بهاج٠ ٞما ٖلى اإلاغؾل بال  ؤو َباٖتها ٖلى الىع١. ؤما الٟا٦ـ ِٞكبه آلت الخهىٍغ الهٛح ة

اإلاغؾل بلُه، وبماغص ؤن ًٟخذ الخِ ؤو ًخم الاجها٫ جخدغ٥  ع٢م هاج٠ حهاػ ٞا٦ـ الجهاػ زم ٌسجلوز٣ُت في 

حهاػ ؤلاعؾا٫ وجدى٫ الهٟدت اإلاغؾلت بلى مامىٖت مً ؤلاقاعاث ال٨هغباثُت  ألاصاة الٟاخهت ؤلال٨ت وهُت في

مغة ؤزغي  اعاث ال٨هغباثُت الغ٢مُتجيخ٣ل ٖب  زِ الهاج٠ بلى حهاػ ٞا٦ـ اإلاؿخ٣بل الظي ٌُٗض ؤلاق الغ٢مُت التي

 .بلى وسخت َب٣ا ألانل مً الىز٣ُت ألانلُت زم ًُبٗها

ل ًٞاثُت لبث بقاعاث جغؾل :ألاكماز الصىاغُت بىاؾُت اإلادُاث  حٗخب  ألا٢ماع الهىاُٖت مدُاث جدٍى

ؤزظث الاجهاالث قب٩اث الهاج٠، و٢ض  ألاعيُت والتي حٗمل ؤًًا ٖلى عبِ قب٩اث الاجهاالث ألاعيُت مً زال٫

ضم جإزغها  الًٟاثُت ٖب  ألا٢ماع الهىاُٖت صوعا هاما في ماا٫ ه٣ل الغؾاثل واإلاٗلىماث بًٟل ٞٗالُتها ٖو

م٨ً  ال٣ى٫ ؤن لالجهاالث ٖب  ؤلا٢باع الهىاُٖت ٞاثضجحن هما: بم٩اهُت البث اإلاخىا٤ٞ  بالٓغوٝ اإلادُُت، ٍو

الىنى٫ بلى  اإلادُاث ألازغي في هٟـ الى٢ذ، وبم٩اهُتحؿخُُ٘ ٧ل مدُت في الكب٨ت ؤن جغجبِ م٘ ٧ل  بدُث
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ت في ؤؾالُب حم٘ وجىػَ٘ الغؾاثل واإلاٗلىماث و٢ض ٞخدذ ألا٢ماع الهىاُٖت الباب  .ؤما٦ً بُٗضة وصٖمها لالمغ٦ٍؼ

ح  هٕى مً الاجهاالث بحن ؤلاوؿان وآلالت، وبحن آلالت وألازغي ٦ما جدضر في  ٖلى زضماث حضًضة مً بُجها جٞى

 .الاجها٫ بحن الخىاؾِبٖملُت 

اث٠ مثل ه٣ل الهىث والهىعة والبُاهاث والىزاث٤ واإلااجمغاث  وحؿخسضم ألا٢ماع الهىاُٖت الٗضًض مً الْى

ت، والاؾدكٗاع ًٖ (telecomferencing) البٗضًت ىوي والخضماث الهاجُٟت  وألاعناص الجٍى بٗض، والبث الخلٍٟؼ

ح ها  42.ٚو

الخ٨ىىلى ي، ٞهي  غ بمثابت الغوح ل جؿض ٞضونها ال ًم٨ً الاؾخٟاصة مً الٗخاصٗض هظا الٗىهٌ :جؼىز في البرامج2-

ت مىٟهلت مً ٞ خل٣ت الىنل بحن اإلاؿخسضم وآلالت ؤي ؤنها حؿاٖض ٖلى خٟٔ اإلاٗلىماث بىٓام هي:" مامٖى

٣ت مُٗىت بٛغى للٗمل  وألاوامغ اإلا٣ٗضة والتي جىحه اإلا٩ىهاث اإلااصًت ل خاؾىب الخٗلُماث الخهى٫ ٖلى بٍُغ

  43:وجى٣ؿم الب امج بلى .« الىخاثج اإلاُلىبت

بك٩ل صخُذ، ٣ًىم  ؤهٓمت الدكُٛل هي ٖباعة ًٖ خؼمت بغامج جاٗل حهاػ الخاؾب ٌٗمل :أهظمت الدشغُل

٣ًىم هٓام الدكُٛل  الجهاػ،اإلااصًت ٖلى  بازخُاع الخاؾب آلالي ٠ُ٦ ًخٗامل م٘ الب امج ألازغي في اإلا٩ىهاث

 ال٣غم، الظا٦غة، اإلاٗالج،هظ  اإلاىاعص جًم  ل خاؾب،والب ماُت  بصاعة مىاعص اإلا٩ىهاث اإلااصًت عثِؿحن:بضوعًٍ 

٣ت ت جٟانُلها مما ٌؿمذ إلاُىعي الب امج ٦ما ٌٗمل بٍُغ  ٞٗالت لغبِ الخُب٣ُاث باإلا٩ىهاث اإلااصًت صون مٗٞغ

  .٦خابت جُب٣ُاث حٗمل ٖلى ؤ٦ث  مً حهاػ

اث٠ مدضهي الب   :البرامج اإلالخلت مثل بغامج ال٨خابت صة بىاءا ٖلى اهخماماث اإلاؿخسضمحن )امج التي جاصي ْو

 Adobeالب امج:  ومً ؤقهغ...( والُباٖت، بغامج اإلاداؾبُت، ٢ىاٖض البُاهاث، الجغاُٞ٪ وألالٗاب ومٗالج الهىث

programme ،Microsoft office... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
    87م 2000الكاٞعي مىهىع، ممل٨ت الٗلم والخ٨ىىلىحُا، اًت ا٥ لليكغ، مهغ،

42
 

 160ألاولى، مَبٗت 2002ٖامغ ابغاهُم ٢ىضًلجي، اًمان ٞايل الؿمغاوي، ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وجُب٣ُاتها، الىعا١، ألاعصن ،
43

  



اع الٟهل ألاو٫:  الىٓغي إلاخٛح اث الضعاؾت ؤلَا  

 

 

28 

 في اإلاإطظت اإلاػلىماث والاجصاٌ خىىىلىحُاوالدوز الاطتراجُجي ل َمُتألا الثاوي: اإلاؼلب 

ا في مسخل٠ اإلااؾؿاث إلاؿاهمتها في جد٤ُ٣ ألاصاء اإلاخمح ، ولضوعها الٟٗا٫ في  جدخل الخ٨ىىلىحُا صوعا خٍُى

ؼ صًمىمت مغا٦ؼها الخىاٞؿُت، مما ًا٦ض يغوعة مىا٦بت اإلاىٓمت للخٛح اث ىحُت واإلاؿخاضاث الخ٨ىىل جدؿحن وحٍٗؼ

ٗت والهاثلت في مُاصًً الٗملُاث، و٢ض خ٣٣ذ الخ٨ىىلىحُا ٖضة ٞىاثض للماؾؿت، هظ٦غ مجها ٖلى ؾبُل  الؿَغ

 44:اإلاثا٫ ال الخهغ

 ج٣لُل ج٩ال٠ُ الٗمل -

اصة اإلابُٗاث -  ٍػ

 اإلاؿاهمت في جدؿحن الجىصة -

٘ ؤو٢اث حؿلُم اإلاىخااث مً زال٫ ج٣لُل ؤو٢اث الٗمل والخإزح اث في  -  .الٗملحؿَغ

 البُئي بك٩ل ٦بح  جدؿحن الٓغوٝ البُئُت بط حؿاهم في ال٣ًاء ٖلى الًىياء ًٞال ًٖ ج٣لُل وؿب الخلىر -

٣ا لُلباث الؼباثً - والتي جخُلب  ؤلابضإ الخ٨ىىلى ي الظي ؾاهم بالخدى٫ مً ؤلاهخاج الىاؾ٘ بلى ؤلاهخاج ٞو

خماص ٖلى هٓم بهخاج طاث مغوهت ٖالُت حؿاٖض في ج٣ضً  .م مىخااث مخمح ةالٖا

إلقبإ الخاحُاث  حؿاٖض ٖلى الازت اٖاث والخاضًضاث وؤلابضاٖاث في الؿل٘ والخضماث والىؾاثل والٗملُاث، -

باث التي هي في جُىع صاثم  .والٚغ

 الٗملُاث ٦ما یؿخسضم اإلاضعاء ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث والاجها٫ لٛغى اجساط ال٣غاعاث الٟاٖلت في ؤصاء مسخل٠-

اث٠، هظ    45.للمٗلىماث والاجها٫ خضًثت ج٣ىُاثالتي جخٟاٖل وجخ٩امل مً زال٫ جىاٞغ  ألازح ةوالْى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت، ٖمان،، الخىىىلىحُا الالىتروهُتمض مدمىص الخالضيمدٚؿان  149،م 2007، صاع ٦ىىػ اإلاٗٞغ

44
  

168، م 2007وج٣ىُاث جُب٣ُاث ٖلمُت، الُبٗت ألاولى، صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،ٚؿان ٢اؾم الالمي، بصاعة الخ٨ىىلىحُا مٟاھیم ومضازل   
45
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ت  اإلاؼلب الثالث: جؼبُلاث جىىىلىحُا اإلاػلىماث في مجاٌ حظُحر اإلاىازد البشٍس

ؤوياٖا  بهخاحُتها، واهخاذ ىماث والُاتها في جدؿحن ؤصائها و ج٨ىىلىحُا اإلاٗل ٦ثح ا مًاؾخٟاصث اإلاىٓماث 

اثٟها خُث حكٗب اؾخسضام ٧لمت ال٨ت ووي في مىٓماث هظا الٗهغ  ومماعؾاث حضًضة، وؤخضزذ حُٛح اث في ْو

ت الال٨ت وهُت ٤ الال٨ت ووي، الهحٞ  ُٟت بصاعة  ٞاغي الخضًث ًٖ الخااعة الال٨ت وهُت، الدؿٍى لخىدكغ الٗضوي لْى

ُل٤ ٖلحها مهُ ر  ت ٍو تاإلاىاعص البكٍغ ت  ؤلاصاعة الال٨ت وهُت للمىاعص البكٍغ ٘ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ الظي ًهىع جَُى

 .إلاىاثمت ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث

تالفسع  : ؤلادازة الالىتروهُت للمىازد البشٍس  ألاٌو

ت ف ؤلادازة الالىتروهُت للمىازد البشٍس  حػٍس

الٗهغ الخضًث، خُث ؤصث الخُبىعاث في ماا٫ الاجهاالث،  فيُت مبً زماع اإلاىاؼاث الخ٣ىُت حٗض ؤلاصاعة الال٨ت وه

إلخضار حُٛح اث في بصاعة اإلاىاعص  مؿح ي اإلااؾؿاث ُىعة بلى الخ٨ٟح  الجبضي مبً ٢بلوابخ٩اع ج٣ىُاث اجها٫ مخ

ت ت والتي لُُل٤ ٖلحها حؿمُت ؤلاصاعة الال٨ت وهُت للمىاعص البكٍغ  .البكٍغ

ذ ؤلاصاعة الال٨ت وهُت للمىاع  ت بإنها "ال جىء لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماثٖٞغ والاجهاالث لخدؿحن بحغاءاث  ص البكٍغ

٠ُ، الدؿُح  ٠: الخْى ت ل خُىاث التي جمح  خُاة اإلاْى الُٗل، الًماهاث )الجماعي  اإلاىاعص البكٍغ

ب)، الغواجب، حؿُح  ال٨ٟاءاث (…الاحخماُٖت ٠، الخ٣اٖض )اإلاؿاع اإلانهي، الخضٍع  46.عخُل اإلاْى

ت إللٛاء خىاحؼ الؼمان واإلا٩انحؿعى ؤلاصا ٠ واإلاغوهت في  عة الال٨ت وهُت للمىاعص البكٍغ والخ٣غب لخضمت اإلاْى

اثٟها ٞخخدؿً بحغاءاث بصاعة اإلاىاعص  والاجهاالثحؿدثمغ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ،و الخٗامل مٗه  في ؤصاء ْو

ت وجٓهغ ؤؾالُب اث٠ بصاعة اإلا البكٍغ ت بال جىء لخُب٣ُاث مؿاهضة لؤلؾالُب الخ٣لُضًت ألصاء ْو ىاعص البكٍغ

ت ؤلاصاعة الال٨ت وهُت ت الى اعبٗت مااالث، .للمىاعص البكٍغ م٨ً ج٣ؿُم مااالث الاصاعة ؤلال٨ت وهُت للمىاعص البكٍغ ٍو

ٟحن  حكمل ج٣ضًم ب والخىانل م٘ اإلاْى ٟحن، اصاعة ألاٞغاص، حؿهُل الخٗاون والخضٍع الخضماث ألاؾاؾُت للمْى

  .وجدٟح هم

ىضر   .الك٩ل الخالي جل٪ اإلاااالث الاعبٗت ألاؾاؾُتٍو

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Fabre M et Autre, Equipes RH acteurs de la stratégie, Le – RH : Mode ou révolution, En Line, édition d'organisation 2003, disponible sur 

<http:www.editions- organisation.co>, télécharge le 26-6-2017 
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ت (: مااالث04الك٩ل ع٢م)  الاصاعة الال٨ت وهُت للمىاعص البكٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت، )جغحمت زالض الٗامغي(، صاع الٟاعو١ :اإلاهضع لليكغ  هىب٨ج ، بغاًان، مغ٦هام حُمـ، الاصاعة الال٨ت وهُت للمىاعص البكٍغ

 .23م2006والخىػَ٘، ال٣اهغة، مهغ، ،

م ؤن جل٪ ان اإلاااالث ٢ض جخضازل مٗا في الخُاة الٗملُت الُىمُت، ٣ٞض جسخل٠ جماما الخلى٫ الب ماُت،  بالٚغ

وهىا٥ الٗضًض مً الخُب٣ُاث ل٩ل ماا٫ مً اإلاااالث، و٢ض ٩ًىن بًٗها مالثما لجمُ٘ اإلاىٓماث و٢ض ال جدخاج 

٣ٞض ٩ًىن ألخض الىٓم ال٣ضعة ٖلى جلبُت مٗٓم ٦ثح  مً اإلاىٓماث ال٨ب ي الى اؾخسضام ٧ل الخُب٣ُاث اإلاخاخت، 

غها هظا الىٓام ؤو انها جبدث لضي مىعصي  ال جدخاج ل٩ل الام٩اهُاث التياخخُاحاث اإلاىٓمت، ول٨ً جغي ؤنها  ًٞى

اث٠ اإلاىاعص  الخُب٣ُاث ًٖ جُب٤ُ مسهو لٗملها. ان ألاهٓمت الال٨ت وهُت اإلاسخلٟت ًم٨ً ؤن جضٖم ٧اٞت ْو

ت في ٧اٞت  ىضر الجضو٫ البكٍغ ح ها مً زال٫ الا مً الخالي الام٩اهاث التي  اإلاااالث، ٍو صاعة الال٨ت وهُت اإلام٨ً جٞى

ت  .للمىاعص البكٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة االلكترونٌة للموارد البشرٌة

تقدٌم الخدمات 

 االساسٌة

إدارة االفراد 

 بفاعلٌة أكبر

التعاون تسهٌل 

 والتدرٌب
التواصل مع 

 الموظفٌن وتحفٌزهم

إدارة المعلومات 

 الشخصٌة

 عملٌة التوظٌف 

 الحضور االنصراف

العالوات 
 والمكافاءات

 إدارة االداء

 التفاعل والمشاركة

 التدرٌب

 نقل المعلومات

إدارة المزاٌا 

الوظٌفٌة 

 والمكافاءات

تحسٌن الخدمات 

 المقدمة لهم
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ت (02) ع٢م:الجضو٫  غها الاصاعة الال٨ت وهُت للمىاعص البكٍغ  الام٩اهاث التي جٞى

ت السكم  للخىىىلىحُاالاطخخداماث اإلادخملت  وظائف ادازة اإلاىازد البشٍس

غ والاصاء 1 ج٣ُُم  ثلمالخٗلُم الال٨ت ووي، ج٣ُُم ألاصاء مً زال٫ ألاهت هذ  الخٍُى

360                                 .°        

بُت، اصاعة اإلاؿاع اإلانهي  .جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

      الاؾخ٣ُاب والازخُاع مً زال٫ ألاهت هذ                                الت وٍض 2

ت.الخسُُِ والخيبا باالخخُاحاث مً اإلاىاعص    البكٍغ

ٟحن  3 الٗال٢ت بحن اإلاْى

 والاجهاالث

غ ٞغ١ الٗمل                 الاهت اهذ، مغا٦ؼ الخضماث اإلاكت ٦ت، جٍُى

غ اإلاىٓمت  .جٍُى

ت  مٗلىماث اإلاىاعص 4 البكٍغ

 واإلاداؾبُت

ٟحن الظاجُت                            الاهت اهذ، زضماث اإلاضعاء واإلاْى

 ٢ُاؽ الغؤؾما٫ البكغي 

٠ وم٩اٞإجه 5 ٟحن            الاخخٟاّ باإلاْى  ألاحىع، اإلا٩اٞأث والخىاٞؼ، الخضماث الظاجُت للمْى

ً خؼم اإلاىاٞ٘ اإلاغهت، مغاحٗت البُاهاث اإلاالُت واإلا٩اٞأث         ج٩ٍى

 اصاعة اإلاىاٞ٘

ت، مغح٘ ؾاب٤، م  :اإلاهضع  23هىب٨ج ، بغاًان، مغ٦هام حُمـ، الاصاعة الال٨ت وهُت للمىاعص البكٍغ

تزاهُةةةةةةةةةا: بػةةةةةةةةةةع الىظةةةةةةةةةائف الالىتروهُةةةةةةةةةةت إلدازة اإلاةةةةةةةةةىازد  ت لببببببببببم جخٛحبببببببببب   ئن :البشةةةةةةةةةةٍس ببببببببباث٠ بصاعة اإلاببببببببببىاعص البكبببببببببٍغ ْو

ببببببببباث٠، بدُببببببببب ول٨بببببببببً حٛحببببببببب ث الُبببببببببغ١ وألاؾبببببببببالُبe-HRMيبببببببببمً مٟهبببببببببىم  ؤنببببببببببدذ  ثاإلاؿبببببببببخسضمت فبببببببببي جلببببببببب٪ الْى

حٛحببببببببب  صوع ألاٞببببببببببغاص فبببببببببي اإلاىٓمببببببببببت خُبببببببببث ؤنبببببببببببدىا  حٗخمبببببببببض بكببببببببب٩ل عثِسبببببببببب ي ٖلبببببببببى ج٨ىىلىحُببببببببببا اإلاٗلىمببببببببباث، و٦ببببببببببظل٪

بببببببباث٠ جلبببببببب٪ ؤلاصاعة بكبببببببب٩ل ؤ٦ثبببببببب  ٞٗالُببببببببت ممببببببببا بببببببباث٠  مكبببببببباع٦حن فببببببببي ْو ببببببببت مببببببببً الْى م٨ببببببببً ٖببببببببغى مامٖى ؾببببببببب٤. ٍو

ت ٧الخالي  :الال٨ت وهُت إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

بالؿى١  حٗخب  ٢ضعة الكغ٧اث واإلااؾؿاث الخضًثت ٖلى مىا٦بت الخُىعاث اإلاخالخ٣ت :الخىظُف الالىترووي1

مال بمبضؤ ألاٞغاص هم ؤزمً ألانى٫، ًاب ٖلى ٘ مً ؤهم ٖىامل هااخها، ٖو اإلااؾؿاث الكغ٧اث و  بك٩ل ؾَغ

٠ُ  ثثمت ٖلى قب٩اث الاهت هذ في ٖملُااإلاخمح ة ؤلاؾغإ مً اؾخسضام الىٓم ال٣ا ٠ُ. بضؤ الخْى الخْى

الغثِس ي للٗمالت لضي ال٣ُإ الٗام  الال٨ت ووي ًىدكغ في الضو٫ الٛغبُت مىظ بضاًت الدؿُٗىاث، وؤنبذ اإلاهضع

٠ُ الال٨ت ووي ال٣ُام بالٗضًض  .47والخام ؤلاحغاءاث اإلاُٟضة التي ؾِخم ٖغى بًٗها  مًًم٨ً لىٓام الخْى

 48:ُٞما ًلي

اث٠ الكاٚغة ٖب  الىذ - الن ًٖ الْى  .ؤلٖا

 .ًخم طل٪ في مى٢٘ اإلاىٓمت ؤو ؤي مى٢٘ ٦ثح  الخهٟذ -

                                                           
ت، بغاًان هىب٨ج ، حُمـ ماع٦هام،  140-139 ، م2007صاع الٟاعو١ لليكغ والخىػَ٘، ال٣اهغة، مهغ،ؤلادازة الالىتروهُت للمىازد البشٍس

47
  

ت،ؤلادازة الالىتروهُتمدمض الهح في،  956 ، م2000، صاع ال٨ٟغ، حامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع
48
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اث٠ ،ًاب ؤن جخمح  هظ  اإلاىا٢٘ باآلحي -  49:جهمُم مىا٢٘ ؾهلت الاؾخسضام لئلٖالن ًٖ الْى

 .ؾهىلت الىنى٫ بلى اإلاىا٢٘∗

اث٠جدضً∗  .ث ٢اثمت الْى

الهاث ٖلى عوابِ جدُذ للمخ٣ضمحن الخىانل م٘ مخسظي ال٣غاع∗  .اخخىاء ؤلٖا

٠ُ وص٢تها∗  .ويىح ٖملُت الخْى

٠ُ الال٨ت ووي مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى بٌٗ ٞىاثض    50:وهداو٫ جىيُذ مٟهىم الخْى

 . جضُٖم الٗال٢ت اإلاباقغة بحن اإلاؿح  واإلات شر -

 .الجٛغاُٞتال٣ًاء ٖلى الخىاحؼ  -

 .بوكاء ٢اٖضة بُاهاث للمت شخحن -

ت ٌؿاٖض في الغص ٖلى الُلباث اإلا٣ضمت في و٢ذ ؤؾٕغ مً  ٦ما ؤن هٓام ؤلاصاعة الال٨ت وهُت للمىاعص البكٍغ

اث٠ ولجظب ألاٞغ  ٠ُ. حؿخٗمل الاهت هذ لئلٖالن ًٖ الْى اإلااهلحن،  صااؾخسضام الىؾاثل الخ٣لُضًت للخْى

ح  مٗل ُٟي واإلااهالث اإلاُلىبت وز٣اٞت اإلاىٓمتباإلياٞت بلى جٞى ُت، ٦ما  ىماث جخٗل٤ بالىن٠ الْى تها اإلاٗٞغ وهٍى

ُاء هٓغة وا٢ُٗت وخ٣ُ٣ُت ًٖ اإلاىٓمت مً زال٫ اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا لٗغى م٩ان الٗمل  ًم٨ً اؾخٗماله إٖل

 .ؤو الخٗٝغ ٖلى َغ١ الٗمل ومىا٢٘ اإلاىٓمت

٠ُ الضازلي ؤًًا ًم٨ً اؾخسضام الاهت اهذ للبدث مً ز ٟحن اإلااهلحن إلاىانب قاٚغة الخْى الله ًٖ اإلاْى

 .واباٙل اإلاضعاء وألاٞغاص بمً ًدخمل جغقُده للمىهب الكاٚغ

 :٦ما ًم٨ً بحغاء الازخباعاث لخهُٟت اإلات شخحن بال ؤن طل٪ ٌك٩ل بٌٗ اإلاؿاوت جخمثل ُٞما ًلي

بطا ما ٧ان ًخم ) زم جاب مالخٓت طل٪ حُضا، اخخمالُت بحغاء شخو ما الازخباع بسالٝ اإلاخ٣ضم الٟٗلي، ومً -

 . )بحغاء جل٪ الازخباعاث زاعج اإلااؾؿت

٢ض ٩ًىن طل٪  جدٟح  الازخباعاث ٖلى الاهت هذ ًخم يض ألاٞغاص طوي اإلاهاعاث في اؾخسضام ال٨مبُىجغ، ول٨ً -

اث٠ التي جخُلب الخٗامل في الخ٨ىىلىحُا الخضًثت  .مُٗاعا ؤؾاؾُا في الْى

 .وحىص جمُح  يض طوي الاخخُاحاث الخانتاخخما٫  -

 .٢ض حؿخسضم ازخباعاث اإلاهاعاث صازل اإلااؾؿت ٦اؼء مً بحغاءاث ج٣ُُم ألاصاء اإلاٗخاص -

ظاث الالىتروهُت2 - غ وجىُٟظ ؤهٓمت :الخػٍى غاى جٍُى ًاث الال٨ت وهُت حؿخٗمل أٚل صٞ٘  بن ؤهٓمت الخٍٗى

ًاث، وج٩ىن جل٪ألاحىع في اإلاىٓماث، ج٣ضًم خؼم اإلاىاٞ٘ للٗامل ألاهٓمت مخمخٗت  حن وج٣ُُم ٞٗالُت ؤهٓمت الخٍٗى

 .بال٨ٟاءة ٖىض ٢ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاىٓمت الٗامت

ٗاث ت ال٣اهىهُحن هظ  ألاهٓمت للخإ٦ض مً ج٩امل زضماتهم م٘ الدكَغ وال٣ىاهحن  ٌؿخٗمل زب اء اإلاىاعص البكٍغ

ًاث واإلاىاٞ٘ في اإلاىا٤َ اإلادلُ اإلاؿخمغ في ال٣ىاهحن  ت ؤو الضولُت، وزانت في ْل الخٛح اإلاخٗل٣ت بالخٍٗى

                                                           
 162ماع٦هام، مغح٘ ؾب٤ ط٦غ ، م بغاًان هىب٨ج ، حُمـ 
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غ اإلاؿخمغ لخل٪ ألاهٓمت ل٩ي جخماش ى م٘ ٗاث، وهى ما ًاصي بلى الخٍُى بن هٓم  . 51الخٛح اثجل٪  والدكَغ

اث الخانت ًاث ج٣ىم بالٗضًض مً اإلاهام، مثل مهام خؿاب اإلاضٖٞى بت والخإمحن وبًٗها  الخٍٗى باألحغ والًٍغ

ٟحن  اًهاالث الضٞ٘ ومجها ما ٩ًىن ال٨ت وهُا، باإلياٞت٣ًىم بةنضاع  ًاث بةزُاع اإلاْى بلى طل٪ ج٣ىم هٓم الخٍٗى

م٨ً لىٓم  بالٗضًض مً ألامىع اإلاخٗل٣ت بالجىاهب اإلاالُت الخانت جضُٖم هٓم ألاحىع بُغ١ e-HRM بهم، ٍو

 52:ٖضًضة، ومجها

اث٠بًااص ج٩امل ؤ٦ب  بحن هٓم ألاحىع وهٓم حسجُل الخًىع والاه التي حٗخمض ٖلى ٖضص  هغاٝ، وزانت في الْى

 .ؾاٖاث الٗمل

ض - الال٨ت ووي، وبالخالي  حؿهُل بصاعة ؤلاحغاءاث الخانت بالغواجب، مثل بعؾا٫ اًهاالث الضٞ٘ مً زال٫ البً 

ت ح  ال٨ثح  مً الى٣ٟاث ؤلاصاٍع  .جٞى

ت الاؾخاابت لخٛح  ؤويإ الٗاملحن، ٦مىذ الخىاٞؼ واإلا٩اٞأث، وزا - الخىحهاث الخضًثت لغبِ  نت في ْلؾٖغ

اإلادضصة، ٧الىنى٫ بلى مؿخىي مٗحن مً  ألاحغ باألصاء في ٧اٞت اإلاىٓماث، وعبِ الخىاٞؼ بخد٤ُ٣ ألاهضاٝ

ت ؤو اإلاهاعة، ًخم الخإ٦ض مىه مً زال٫ لى  اإلاٗٞغ ٘ هخاثاها بلى اإلاضًغ ٖو ازخباعاث ج٣ُُمُت مباقغة ٖلى الاهت هذ، جٞغ

٠ في الازخباع يىئها ًخم م٩اٞإة ٠ وحٗضًل بُاهاجه في ٢اٖضة البُاهاث بك٩ل ؤلي، وفي خا٫ ٞكل اإلاْى ٣ٞض  اإلاْى

ب ٠ بلى ه٣اٍ ال٠ًٗ لضًه، وجدضًض مااالث الخضٍع غ  ٩ًىن الىٓام ٢اصعا ٖلى جىحُه اإلاْى الالػمت لضًه لخٍُى

ه  .مٗاٞع

ح ها، خُث ًهبذ  ؤجمخه - ٠ حٗبئتهماطج الى٣ٟاث الغوجُيُت، ٧الخى٣ل والؿٟغ ٚو الىمىطج مً  بةم٩ان اإلاْى

٣ىم بدؿاب ٢ُمت جل٪ الى٣ٟاث زم ًدىلها بلى هٓام ألاحىع  زال٫ الاهت هذ ؤو مً زال٫ بىابت اإلاىٓمت، ٍو

 .ال٨ت وهُا

ح   في ؾبُل مخابٗت وجىُٟظ ؤهضاٝ ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء، ج٣ىم ٦ثح  مً :جلُُم ألاداء الىتروهُا3 - اإلاىٓماث بخٞى

اإلاضعاء ٖلى ٢ُاؽ  ء ال٨ت وهُت لدؿهُل بصاعة وجىُٟظ ٖملُت الخ٣ُُم، وحؿاٖض هظ  ألاهٓمتٖملُت ج٣ُُم ؤصا

ح  الخٛظًت الغاحٗت للٗاملحن غ ألاصاء وجٞى  .ألاصاء، ٦خابت ج٣اٍع

٤ ٢ُاؽ مخٛح اثCPMحؿخسضم ؤهٓمت مغا٢بت ألاصاء اإلادىؾبت  مُٗىت  في حؿهُل ٖملُت ٢ُاؽ ألاصاء ًٖ ٍَغ

 .ىخات، ؤو الى٢ذ اإلاؿخٛغ١ لخىُٟظ اإلاهام ؤو مٗض٫ ألازُاءمثل ٖضص الىخضاث اإلا

اإلاضعاء  بك٩ل ٦بح  وجسٌُٟ الى٢ذ اإلاؿخٛغ١ مً ٢بلCPMومً ؤخض ؤهم ؤؾباب اػصًاص اؾخسضام ؤهٓمت 

اصة هُا١ ؤلاقغاٝ. ٦ما جم٨ً جل٪ ألاهٓمت ح  الخ٣ُُم  إلاغا٢بت الٗاملحن وؾلى٦هم وؤصائهم هى ٢ضعتها ٖلى ٍػ مً جٞى

٣ت الٟٗا٫  ٣ت360مً زال٫ اؾخسضام الخ٣ُُم بٍُغ خضًثت اهدكغث بك٩ل  صعحت مً زال٫ الاهت هذ، وهي ٍَغ
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51
  

 134اًان هىب٨ج ، حُمـ ماع٦هام، مغح٘ ؾب٤ ط٦غ ، م بغ 
52

  



اع الٟهل ألاو٫:  الىٓغي إلاخٛح اث الضعاؾت ؤلَا  

 

 

34 

٠ ؾىاء مً صازل ؤو زاعج اإلاىٓمت، خُث حكح   واؾ٘ حٗخمض ٖلى الخ٣ُُم مً زال٫ ٧ل مً له ٖال٢ت باإلاْى

٨ُت زال٫ ٖام٪65الضعاؾاث بلى اؾخسضامها مً ٢بل  باإلياٞت بلى جم٨ً الىٓم  2000 مً الكغ٧اث ألامٍغ

  .الٗام الال٨ت وهُت لخ٣ُُم ألاصاء مً بحغاء هظا الخ٣ُُم ؤ٦ث  مً مغة في

ب الالىتروويالفسع الثاوي:   الخدٍز

ب الال٨ت ووي الٗملُت التي ًخم ٞحها تهُئت بِئت جٟاٖلُت ٚىُت بالخُب٣ُاث اإلاٗخمضة ٖلى ج٣ىُت الخاؾب آلالي  الخضٍع

بُت مً زال٫ جٟاٖلهوقب٩اجه ووؾاثُه اإلاخ م٘  ٗضصة ، التي جم٨ً اإلاخضعب مً بلٙى ؤهضاٝ الٗملُت الخضٍع

بدضوص اإلا٩ان  مهاصعها، وطل٪ في ؤ٢هغ و٢ذ مم٨ً وبإ٢ل حهض مبظو٫ وبإٖلى مؿخىٍاث الجىصة مً صون ج٣ُض

 53.والؼمان

بُت، تهضٝ بلى ج٣ضًم  ب الال٨ت ووي ٖلى ؤهه ٖملُت جضٍع كاع ٦ظل٪ بلى الخضٍع بي مً زال٫ ؤي َو اإلادخىي الخضٍع

وؾُِ مً آلُاث الاجها٫ الخضًثت، مً ؤحهؼة خاؾىب وقب٨ت اهت هذ لخسُي اإلاؿاٞت الجٛغاُٞت بحن اإلاخضعب 

بي بحن مخضعبحن ومضعبحن ًٟهلهم اإلا٩ان والؼمان ، مً ؤحل جم٨حن ألاٞغاص مً  واإلاضعب ، ٞهى ٖباعة ًٖ هٓام جضٍع

ب ب الظي ًسخاع ُٞه اإلاخضعب متى ًخضعب ؟ و٠ُ٦ ًخضعب؟  والخٛلب ٖلى ْغوٝ الى٢ذ الخضٍع واإلا٩ان ، ٞهى الخضٍع

 .54وؤًً ًخضعب؟ وماطا ًخضعب؟ يمً الخضوص اإلام٨ىت

ب الالىترووي  . أهىاع الخدٍز

ان هما ب الال٨ت ووي مً خُث الت امىُت هٖى  : ًإزظ الخضٍع

ب اإلاتزامً  -ا ب الظي مً زالله ٌؿخُُ٘ اإلاخضع  :الخدٍز ً،ؤي الخضٍع وطل٪  ب الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت ؤو الخمٍغ

ب الٟغنت للخٟاٖل بحن اإلاضعب واإلاخضعب ُٗي هظا الىٕى مً الخضٍع في ؤي م٩ان  بك٩ل آوي ومباقغ م٘ اإلاضعب، َو

ُٗي الٟغنت  ٧ان ؤي مجهما ، خُث ٣ًىم اإلاضعب بىي٘ بغهاماه ٖلى قب٨ت الخىانل الاحخماعي بك٩ل مباقغ ، َو

بُت اإلاخضعبحن بُغح ألاؾئلت التي ًاُب ٖلحها في ٚالب ألاخُان فيللمخل٣حن ؤو   . نهاًت الخهت الخضٍع

ب الغحر متزامً -ب خُث  مىه ٖلى قب٩اث الخىانل الاحخماعي الُىجُىبوهى ٌٗخمض بضعحت ؤ٦ب  ٖلى  : الخدٍز

ت ٥ اإلااا٫ الؼمجي للمخضعب بُت ٖلى اإلاىا٢٘ الال٨ت وهُت ٍو دُذ هظا لالَإل حن ٌٗغى اإلاضعب خهخه الخضٍع ٖلحها ، ٍو

ب الٟغنت لاوالث٪ الظًً لِـ لضوهم الى٢ذ اإلاىاؾب ؤزىاء الٗغى اإلاباقغ ؤو اإلاذ اػمً ل خهت  الىٕى مً الخضٍع

إل ٖلحها متى ٧ان الى٢ذ مىاًؾبا بُت ، وبالخالي الَا  .الخضٍع

ب الال٨ت ووي   ب- ج .وهى٦ما ٠ًًُ مدمض ؤخمض ؾالم ق٩ل آزغ مً ؤق٩ا٫ الخضٍع  :اإلادمجاإلاخماشح أو  الخدٍز

ب ٚح  الكب٩ي، وهى هٕى مً ب الكب٩ي والخضٍع ب  ؤي الضمج بحن الخضٍع ب الخضًث ًضمج اإلاضعب بحن الخضٍع الخضٍع

ب الخلُِ ٣هض به ؤًًا الخضٍع ب الال٨ت ووي، ٍو ٤ مؼج ؤو زلِ ؤصواع اإلاضعب الخ٣لُضي  الخ٣لُضي والخضٍع ًٖ ٍَغ
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بُت  بُتفي ال٣اٖاث الخضٍع ب ًام٘ بحن الاٞت ايُت واإلاضعب الال٨ت ووي الخ٣لُضًت م٘ ال٣اٖاث الخضٍع ، ؤي ؤهه جضٍع

ب الال٨ت وو ب الخ٣لُضي والخضٍع   55يالخضٍع

ب الالىترووي  مخؼلباث الخدٍز

ب الال٨ت ووي حملت مً الهُا٧ل والخاهح اث الخضًثت، باإلياٞت بلى مضعبحن مخسههحن وؾىداو٫  ًخُلب الخضٍع

 56:   اإلاخُلباث ُٞما ًليهظ ببغاػ 

الخضًثت ،ؤي  ٖىضما هخدضر ًٖ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ه٣هض ٧ل الٗىانغ والخاهح اث : جىىىلىحُا اإلاػلىماث1 –

 .ًاب تهُئت الجى للمخضعب ًٖ بٗض ختى ٌكٗغ بالغاخت الىٟؿُت وألالٟت

ب بل٨ت ووي ال بض ؤن ج٩ىن  : أحهصة ؤلاغالم آلالي –أ  مخُىعة ، و  هىا٥ جاهح اث بل٨ت وهُتختى ٩ًىن هىا٥ جضٍع

ب الال٨ت ووي و٢بل البضاًت في ٖملُت ب اإلاخسهو،  ؤولها ؤحهؼة ال٨مبُىجغ ألنها الغ٦ح ة ألاؾاؾُت في الخضٍع الخضٍع

ب ٖام ؤوال، وهى ٦ُُٟت اؾخسضام ب ل٩ل شخو في مااله، ال بض مً جضٍع الم آلالي بهٟت  ؤي الخضٍع ؤحهؼة ؤلٖا

 . ت وهُت بهٟت ٖامتزانت، و ؤحهؼة الال٨

خُث  ًخم الخٗا٢ض م٘ بخضي الكغ٧اث اإلاخسههت في ماا٫ الاجها٫ والاؾخًاٞت والاهت هذ ، : الخادماث –ب 

٤ مىانٟاث ومٗاًح  ٖالُت جًمً ؾح  الىٓام بك٩ل مخىا٤ٞ ٗا٫ ، م٘  ًخم حؿ٨حن الىٓام ٧امال لضوهم ، ٞو ٞو

ح  ٧اٞت مخُلباث الهُاهت والضٖم الٟجي   .جٞى

بي،  :اإلاػلىماث –ج  بغامج  صازل اإلااؾؿت مً زال٫ ؾىاءً يغوعة جىٞح  اإلاٗلىماث الخانت ب٩ل وكاٍ جضٍع

الم آلالي الخانت ب٩ل ٖامل، ؤو مً زال٫ الكب٨ت الضازلُت للماؾؿت، ؤو  غة ٖلى ؤحهؼة ؤلٖا زاعحُت مً  مخٞى

بُت للكغ٦ت ٖلى قب٨ت الاهت هذ )اإلاىا٢٘ الال٨ت وهُت(. ح  مىا٢٘ جضٍع  زال٫ جٞى

ب الاٞت ايُت ،ؤبً ًخم  : الهُاول اللاغدًت –د   ًخُلب الخٗلُم الال٨ت ووي هُا٧ل ٢اٖضًت زانت مثل ٢اٖاث الخضٍع

ب اإلاباقغ الظي هى ؤخض  بي جاهح  ٢اٖاث اٞت ايُت، وطل٪ لدسجُل وه٣ل الخضٍع اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت في الىمىطج الخضٍع

 : الظي ًخم بىائ  وهىا٥ مجها ٢اٖخان

ىٍت والازغاثُت الخُت -  . ٢اٖت اٞت ايُت صازل الىػاعة لبث اإلادايغاث الخٖى

ب الال٨ت ووي -   ٢اٖت اٞت ايُت مسجلت للٟئاث اإلاسخلٟت ٖلى مضاع الٗام ٖلى مى٢٘ الخضٍع

ب الال٨ت ووي الظي ٌٗخمض ٖلى الهىث والهىعة في آن واخض ٢ىة جضٞ٘ ٌؿ : الخدفم الػالي لألهترهذ2 – خلؼم الخضٍع

ب الال٨ت ووي  ح  هظ  الكب٨ت ل٩ل اإلاىاػ٫ ، ختى ٌؿخُُ٘ اإلاخضعب ؤن ٌؿخُٟض مً مؼاًا الخضٍع ٦بح ة لؤلهت هذ ، وجٞى

بُت ٣ِٞ  . اإلاج لي ، وال ج٣خهغ ٢ىة الخض٤ٞ الٗالي ٖلى اإلااؾؿاث واإلاغا٦ؼ الخضٍع

ب الال٨ت ووي ال ًدخاج بلى ش يء ، ب٣ضع ما ًدخاحه بلى اإلاضعب اإلااهغ  : اإلادزبىن اإلاخخصصىن 3 – في الىا٢٘ بن الخضٍع

ب والخٗلُم الال٨ت ووي   . اإلاخ٣ً ألؾالُب واؾت اجُاُاث الخضٍع
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اض ي ال٣اهغة،  جىىىلىحُا الخػلُم والخػلُم ؤلالىترووي"،مدمض ؤخمض ؾالم، "   3م2005م٨خبت الغقض الٍغ
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ب الٗاصي ٞةهه ًخُلب مضعبىن ٖلى ؤٖلى مؿخىي في حاهب اؾخسضام  ب ؤلال٨ت ووي ٚح  الخضٍع ج٨ىىلىحُا بن الخضٍع

 .اإلاٗلىماث مً حهت، ومً حاهب ماا٫ الخسهو مً حهت زاهُت

ب، بل ًاب ٖلى  خُث ؤن اإلاٗلىمت التي ٧ان ًل٣حها اإلاضعب بهىعة مباقغة للمضعب ٢ض ؤلُٛذ في هظا الىٕى مً الخضٍع

غ اإلاٗلىمت ٖلى الكب٨ت ؾىآءا الضازلُت للماؾؿت ؤو الٗامت )الاهت هذ( ، ؤو ٖلى ؤ٢ل خض اإلاضعب الال٨ت ووي ؤن ًٞى

 اإلاٗلىماث ماا٫ الخسهو وهظ  الٗملُت جخُلب مً اإلاضعب الخد٨م في الخ٨ىىلىحُا ٢بل الخد٨م في ؤ٢غام، ٖلى

ب الال٨ت ووي ما ًخدخم ٖلى اإلاضعبحن ؤًًا، : اإلاخدزبىن -4  ؤي يغوعة الخد٨م  ًدخم ٖلى اإلاخضعبحن اإلا٣بلحن ٖلى الخضٍع

ب ختى ًدؿجى لهم الاؾخٛال٫ ألامثل للٟغم التي ًدُدهافي الىؾاثل الخ٨ىىلىحُت الخضًثت،    هظا الىٕى مً الخضٍع

ب  ٦ما ؤن مً بحن ألاقُاء التي ًيب ي ٖلى اإلاخضعب ؤلا٢با٫ ٖلحها ختى ٌؿخُٟض ؤ٦ث  في ماا٫ الخضٍع

إل ٖلى ت ، خُث ٌؿخُُ٘ بةج٣اهه اللٛاث اإلاسخلٟت الَا الخب اث  الال٨ت ووي هي اللٛاث ألاحىبُت زانت الاهالحً 

بُت للمغا٦ؼ اإلاسخل٠ للضو٫ واإلااؾؿاث الٗاإلاُت وبالخالي ٌؿخُُ٘ ؤن ًد٤٣ اؾخٟاصة ٞٗالت مً هظ  اإلاىا٢٘  الخضٍع

 . الال٨ت وهُت

ب، ألنو٢بل ٧ل هظا ًاب ؤن ج٩ىن هىا٥ بعاصة ووعي مً ٢بل اإلاخضعب بهظا الىٕى الجضًض مً  الظهىُت للٗامل  الخضٍع

ح  مسخل٠ الٓغوٝ ختى٢ض ا٢خهغث ٖلى الُغ١  ًدؿجى للمخضعب ؤلا٢با٫  الخ٣لُضًت، ٦ما ًاب ٖلى اإلااؾؿت جٞى

ب الال٨ت ووي، ؾىاءا مً جاهح اث ؤو مٗلىماث ؤو مغا٤ٞ ال٨ت وهُت بلى ٚح  طل٪ مً اإلادٟؼاث التي جاٗل  ٖلى الخضٍع

ب الخضًثت الظي ب الخ٣لُضي بلى الخضٍع ٦بح ة ًٖ ج٨ىىلىحُا  ٌٗخمض بضعحت الٗامل ًخدى٫ مً ؤؾلىب الخضٍع

  :اإلاىالي٧ل هظ  اإلاخُلباث والٗال٢ت ُٞما بُجها في الك٩ل  اإلاٗلىماث، وجخطر

ب الال٨ت ووي05)الك٩ل ع٢م   (: مخُلباث الخضٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جىىىلىحُا اإلاػلىماث 

 والاجصاٌ

الم آلال- -----ي   ؤحهؼة ؤلٖا

   اإلاٗلىماث 

 اإلاىا٢٘ الال٨ت وهُت-

 الهُا٧ل ال٣اٖضًت-

 ٢اٖاث الخُب٣ُُت-

 لؤلهت هذجض٤ٞ ٖالي -

التدرٌب 

 االلكترونً

  اإلاخدزبىن 

 تحكم تكنولوجي-
 اتقان لغوي- 
 ارادة- 
ت وعي-   ومٗٞغ

معرفة

 المدربون
اؾخسضام  جد٨م في-

 الخ٨ىىلىحُا

 الخسهو مٗلىماث في-
ح  اإلاٗلىماث ال٨ت وهُا  جٞى
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ب الال٨ت ووي(: 06الك٩ل ع٢م )  مغاخل الخضٍع

 :ًم٨ً بًًاح هظ  اإلاغاخل مً زال٫ الك٩ل الخالي 

ت :الخدلُل                   ت وال٨ٍٟغ  .جدلُل زهاثو اإلاخضعبحن الٗمٍغ

ب وازخُاع الىؾاثِ الخٗلُمُت اإلاىاؾبت :الخصمُم                   .جهمُم مدخىي الخضٍع

 .وي٘ اإلاسُُاث ؤلاوؿاهُت ل خُىاث الخُب٣ُُت :الخؼىٍس                 

 .بهخاج مىاص الخٗلم بالىؾاثِ الال٨ت وهُت :ؤلاهخاج                 

ب:                   الخإ٦ض مً جُب٤ُ ٧اٞت الخُِ الؿاب٣ت وجد٣٣ها )اإلاغاخل( الخجٍس

ب                     .الالىتروويئغداد بِئت الخدٍز

ب ألاهظمت غلى ئدازة البِئت الافتراطُت                   .ججٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقوٌم

ٌتم فً نهاٌة أجزاء •
 :التدرٌب االلكترونً 

 قٌاس أداء المدربٌن-
والمتدربٌن ومدى تأثٌر 
هذه التقنٌة التدرٌبٌة فً 

تحسٌن معارف ومهارات 
 وكفاءات المتدربٌن

 

 التنفٌذ

 ٌتم فٌه تطبٌق فلسفة•
 التدرٌب وترجمتها إلى

 الواقع بغرض تحقٌق
 األهداف العامة

 للتدرٌب االلكترونً
 مفصلة

 تعكس الخطط
 والبرامج العامة

 

 التخطٌط

تحدٌد فلسفة •
 التدرٌب

االلكترونً و 
 ٌتضمن

 المراحل التالٌة
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ب الالىترووي ب الخللُدي وهظام الخدٍز  الفسق بحن هظام الخدٍز

ب الخ٣لُضًت في مسخل٠ اإلاهً  ب الال٨ت ووي ٢ض ؤنبذ م٨مال ألؾالُب الخضٍع ول٨ً 57في خ٣ُ٣ت ألامغ بن الخضٍع

ب الخ٣لُضي في هىا٥ ٞغو١ بحن  ب الال٨ت ووي والخضٍع م٨ً بًااػ حىاهب الٟغ١ بحن الخضٍع ب، ٍو حن مً الخضٍع الىٖى

 58الجضو٫ آلاحي:

ب الخ٣لُضي03الجضو٫ ع٢م) ب الال٨ت ووي والخضٍع  (: ًبحن الٟغ١ بحن الخضٍع

بي الخللُدي   الىظام الخدٍز

 

بي الالىترووي  الىظام الخدٍز

-جفاغلُت مدزبصلل اإلاػلىماث في اججاَاث 

 - مخدزبىن 

 

 ن٣ل اإلاٗلىماث في اجااهحن

ب حماعي  ٤ ال٣ضعاث جدٍز ب ٞغصي ٞو  جضٍع

باث مباشسة   البدث والخدغي مً زال٫ قب٨ت الاهت هذ الخدٍز

ب وفم خؼت مدددة بدون مساغاة  طحر الخدٍز

 للفسوكاث الفسدًت بحن اإلاخدزبحن

 

 غصًتالاهخمام بٓغوٝ اإلاخضعبحن ومغاٖاة ٢ضعاتهم الٟ

ا  اإلادزب هاكل للخلُلت واإلاػسفت وصاخب خبرة ًيشَس

 بحن اإلاخدزبحن

ت ى٣ل مٗٞغ  اإلاضعب مكاع٥ وؤخُاها مخٗلم )مغقض( ٍو

 خضًثت

بُت  بُت اإلادزب مدىز الػملُت الخدٍز  اإلاخضعب مدىع الٗملُت الخضٍع

  -جدلُل –اطدُػاب –جرهس  –اإلاػسفت جخظمً )فهم 

 جلىٍم( –جسهُب 

ت ٖباعة  ًٖ جٟاٖلُت ٢اثمت ٖلى الٟغو١ الٟغصًت اإلاٗٞغ

ػخمد غلى ألاداء   الخلدًس مػُازي َو

 

 الخ٣ضًغ ًغجبِ بم٣اًِـ ومٗاًح  ؤزغي م٩انها خ٣ُبت

 الازخباعاث

ت الخضًثت جى٣ل ؤو٫ بإو٫  ًخم هلل اإلاػسفت بػد فترة مً ظهىزَا   اإلاٗٞغ

 الخ٩لٟت وؿبُت الخيلفت الػالُت 

 

 

 

 

                                                           

ب ؤلالىترووي في الخدمت الاحخماغُت،ؤخمض ٞاعو١ مدمض نالر،  03، م2011صاع الجهًت، مهغ الخدٍز 57
  

81سابق. ص مرجع الزنبقً، سلٌمان حنان  
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تهظام :  الفسع الثالث  اإلاػلىماث اإلاىازد البشٍس

ت ؤهمُت ٦بح ة في مؿح ة اإلااؾؿت، هٓغا ألن اإلاىعص البكغي ؤنبذ مىعص زمحن مً مىاعص  ؤنبدذ للمىاعص البكٍغ

ت  اإلاىٓمت، ومىعص ال ٚجى ٖىه لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ الخىُٓمُت للمىٓمت، ألامغ الظي ًخُلب الاهخمام باإلاىاعص البكٍغ

٤ هٓا ح  البُاهاث ًٖوجىمُت اؾخسضامها ًٖ ٍَغ ت ٌؿمذ بخٞى الٗاملحن ومٗالجتها ل خهى٫ ٖلى  م مٗلىماث بكٍغ

غ جم٨ً مً اجساط ال٣غاعاث الؿلُمت اإلاخٗل٣ت باإلاىعص  .البكغي  مٗلىماث وج٣اٍع

تاإلاىازد أوال: مفهىم هظام اإلاػلىماث   البشٍس

ت "ٖملُت جىُىي ٖلى حم٘ وجىُٓم وجدلُل  ت  البُاهاث الخانتٌٗخب  هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ باإلاىاعص البكٍغ

ت في الى٢ذ غاى الخسُُِ للمىاعص البكٍغ لها بلى مغا٦ؼ نىاٖت ال٣غاعاث أٚل ،ٞهى "هٓام 1 « اإلاىاؾب وجدٍى

ً الجساط ال٣غاعاث طاث الٗال٢ت  ح  اإلاٗلىماث للمضًٍغ ت والؿعي بلى جٞى ُٟت اإلاىاعص البكٍغ مهمم لل٣ُام بْى

ٗالُت اؾخسضام الٗىه ٦ما ًىٓغ له بإهه  .« 59تؤهضاٝ اإلااؾؿ غ البكغي وعٞ٘ مؿخىي ؤصاثه في جد٤ُ٣ب٨ٟاءة ٞو

 :هٓام ًخ٩ىن مً

اإلاٗالجاث ألاولُت  والظي ٌك٩ل ٢اٖضة البُاهاث مً زال٫ بحغاء :هظام مػالجت أو حشغُل البُاهاث ألاطاطُت -

 ). بُاهاث ألاحىع مثال)للبُاهاث 

ت - غ  ٌٗالج البُاهاث الؾخسضامها في صٖم ؤوكُت حؿُح والظي  :هظام حظُحر اإلاىازد البشٍس ت ٦خ٣ٍغ اإلاىاعص البكٍغ

ب...ال  غ ٖملُت الخضٍع  60.« ألاحىع، ج٣ٍغ

ت مً اإلا٩ىهاث التي حٗمل بهىعة مىٓمت ت مامٖى م٨ً ال٣ى٫ ؤن هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ ومخٟاٖلت  ٍو

ت،  ً البُاهاث اإلاغجبُت باإلاىاعص البكٍغ ح  مٗلىماث حؿاٖضلجم٘ ومٗالجت وجسٍؼ اإلااؾؿت في اجساط  بهضٝ جٞى

اث٠ واإلااؾؿت ٩٦ل ٗالُت ألاٞغاص والْى ٘ ٦ٟاءة ٞو  .ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بهم، بُٛت ٞع

ت ال ًسخل٠ ًٖ هٓم اإلاٗلىماث ألازغي في اإلااؾؿت، مً خُث الىؾاثل وألاٞغاص  وهٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

غها، ٞهى اؾخاابت لخاحتوؤلاحغاءاث، واهما ًسخل٠ في َبُٗت اإلاٗل ؤلاصاعة للمٗلىماث اإلاؿاٖضة  ىماث التي ًٞى

ت في جد٤ُ٣  ٖلى خل اإلاكا٧ل التي جسو الخُاة الٗمالُت، بطن الهضٝ الغثِس ي هى ُٟت اإلاىاعص البكٍغ مؿاٖضة ْو

لت مجها وال٣هح ة   61.ألاهضاٝ الخىُٓمُت اإلاسُُت الٍُى

تزاهُا: كاغدة بُاهاث هظام مػلىماث اإلاىازد   البشٍس

اث التي ًدخىي ٖلحها هٓام مٗلىماث اإلاىاعص ت اإلاىيٖى ت، وهي  ٌكح  مٟهىم ٢اٖضة البُاهاث بلى مامٖى البكٍغ

جها مً مٗلىماث اث التي ًخم ج٩ٍى  الٗاملحن ؤو السجالث التي جدخىي ٖلى الٗضًض مً ملٟاث البُاهاث ؤو اإلاىيٖى

مثل ماا٫ البُان  البُاهاث ٖىهغ ؤو هٕى البُاهاث مثل:  صازل ٢اٖضةData Fieldجخٗل٤ بمااالث مدضصة، ٍو

ُُٟت  .62الاؾم وع٢م الًمان الاحخماعي واإلاغجب والٟئت الْى

                                                           
 

ت ٖاص٫ خغخىف نالر، ماٍض ؾُٗض الؿالم،  266م ،2006، ٖالم ال٨خب الخضًث، ألاعصن،مدخل اطتراجُجيئدازة اإلاىازد البشٍس
59

  

تٖبض الٟخاح بىزمسم،  192، م 27/2007، مالت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، حامٗت مىخىعي، ٢ؿىُُىت، الٗضص أَمُت الدغم اإلاػلىماحي في حظُحر اإلاىازد البشٍس
60

  
61

 Simon L Dolan et autre, La Gestion des ressources Humaines, Enjeux et pratiques Actuelles, Edition Renouveau 
pédagogique, Saint- Laurent, 2002, P 60. 

ًحما٫ الضًً مدمض اإلاغس ي،  ت اإلادخل لخدلُم محزة جىافظُت إلاىظمت اللسن الخادي والػشٍس ت، الجامٗ، الضاع ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت للمىازد البشٍس  ، م2003ُت، ؤلاؾ٨ىضٍع

535
62
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ت ٖلى بُاهاث ال جه٠ الٗاملحن ٣ِٞ م٨ً ؤن جدخىي ٢اٖضة بُاهاث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ واهما جه٠  ٍو

ت  ىانغ البُئُت وهي جل٪اإلاىٓماث وألاٞغاص اإلاىحىصًً في بِئت اإلاىٓمت ؤًًا وج٩ىن الٗ التي جازغ ٖلى اإلاىاعص البكٍغ

٣ت ؤو بإزغي، خُث جدخىي مٗٓم ٢ىاٖض بُاهاث هٓام مٗلىماث ت ٖلى بُاهاث زانت  بٍُغ اإلاىاعص البكٍغ

والك٩ل  63.للٗملوبُاهاث جه٠ ؤٞغاص مخ٣ضمحن  بالٗاملحن الخالُحن للمىٓمت، بياٞت بلى بُاهاث ٚح  الٗاملحن

 طل٪.الخالي ًىضر 

ت اإلاىاعص بُاهاث هٓام اإلاٗلىماث (: ٢اٖضة07ع٢م)الك٩ل   البكٍغ
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ً اإلاٗلىماث في ملٟاث مىٟهلت حكبه ُت مً ٢ىاٖض البُاهاث ًخم جسٍؼ الجضاو٫، ًم٨ً عبُها  وفي ْل هظ  الىٖى

ت ؤو اإلاى٢٘ في الاخخٟاّ باإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بغاجبه  خُث ًخم ....بٗىانغ ٖامت ؤو مااالث مثل الاؾم وع٢م الهٍى

حن مً البُاهاث ًم٨ً جد٤ُ٣ الغبِ ؤو الجم٘ بُجهما مً زال٫ ع٢م الًمان  مل٠ آزغ، بال ؤن هظًً الىٖى

سخل٠ هظا اله٩ُل ًٖ ه٩ُل اإلال٠ الخ٣لُضي والظي ًخم ُٞه الاخخٟاّ ب٩اٞت اإلاٗلىماث  الاحخماعي مثال، ٍو

٠  64.اإلاخٗل٣ت بالٗامل ؤو اإلاْى

٣ا ألي ماا٫ ؤوو٦ما ًم٨ً إلاؿخسضمي ٢ىاٖض البُاهاث  ً واؾت حإ اإلاٗلىماث ٞو ت  الاعجباَُت مً جسٍؼ مامٖى

جد٤ُ٣ الغبِ بحن  مً اإلاااالث اإلاضوهت في الجضاو٫ ؤو ٢ىاٖض البُاهاث اإلاسخلٟت، خُث ؤن ال٣ضعة ٖلى صمج ؤو

ئاث مدضصة مجها ما ٌٗخب  مُٟضا ت ؤو اؾخُإل حٍؼ بصاعة اإلاىاعص  للٛاًت في ماا٫ البُاهاث اإلاخىاٞغة في حضاو٫ مخىٖى

ت، ول٣ض ؾاٖضث ٢ىاٖض البُاهاث الاعجباَُت في جدؿحن ٞٗالُت هٓام ت باٖخباعها ؤصاة  البكٍغ اإلاٗلىماث البكٍغ

غ ٖضص ٗت لخىُٓم البُاهاث، بياٞت بلى ؤنها جٞى ٚح  مدضوص مً مااالث البُاهاث الاعجباَُت،  ؾهلت وبؿُُت وؾَغ

غها ج٩ال٠ُ بغامج نُاهت الٗاملحن ؤو الخىاٞؼ ؤو الب امج  إلاخابٗت خُث جدخىي ٢ىاٖض البُاهاث التي جم جٍُى

بُت ٖلى الٗضًض مً اإلاٗلىماث اإلاىٟغصة ًٖ بت  الخضٍع ٣ا لٚغ إل ٖلحها ؤو الضمج بُجها ٞو الٗاملحن والتي ًم٨ً الَا

ىٓمت ؤو الاعجباٍ ؤًًا مً جإؾِـ ٢ىاٖض بُاهاث في مىا٢٘ مسخلٟت جابٗت للم اإلاؿخسضم، و٦ما م٨ىذ ج٨ىىلىحُا

                                                           
تعاًمىهض م٩لُىص،  اى،هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍز ش لليكغ، الٍغ 838 ، م2000، جغحمت ؾغوع ٖلي ببغاهُم ؾغوع، صاع اإلاٍغ  
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ت  ٢اٖضة بُاهاث اإلاىاعص البكٍغ

ت، ألاحىع،  ألاعق٠ُ، البُاهاث الاحباٍع

الا٢خُاٖاث الاحخماُٖت، الؿح ة 

ً، حؿُح  ال٨ٟاءاث  اإلاهىُت، الخ٩ٍى

الخإهُل اإلاُلىب: الخىظُف  

ش: الخىىًٍ الٟت ة  ،الخاٍع

 والخ٣ُُم

ُٟت، اإلاؿخىي  :الخػُِىاث الْى

ش  والخاٍع

: الؿبب مغادزة الػمل

ش  والخاٍع

ٖىانغ ألاحىع ألاحىز: 

ت  والا٢خُاٖاث الاحباٍع

الٟت ة : الخلُُم

 واإلاالخٓاث

ش والُبُٗت التركُت: الخاٍع  
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ٟحن في مهى٘ ؤو مى٢٘ ما إلخضي الكغ٧اث الٗمىمُت ًم٨جهم  ٖلى ٖال٢ت بإوكُتها ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ ٞان اإلاْى

٧ل  ٖلى ٢ىاٖض البُاهاث في ؤي مى٢٘ ؤو ٕٞغ آزغ في ؤي م٩ان في الٗالم، خُث حكخمل هظ  ألازح ة ٖلى الضزى٫ 

بةصاعة اإلاىعص  الؾخسضامها في اجساط ٢غاعاث طاث الهلتاإلاٗلىماث التي ًدخاحها اإلاؿاولىن في اإلاغ٦ؼ الغثِس ي 

ت في الخاؾباث. 65البكغي  ت للمىٓمت بال ؤن  وجىحه مٗٓم ٢ىاٖض بُاهاث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ اإلاغ٦ٍؼ

ت وبًٗها ٢ض ٩ًىن في ؤحؼاء الدكُٛل ؤو زاعج مغا٦ؼ  ٢ىاٖض بُاهاث ؤزغي ٢ض جىحض في وخضة اإلاىاعص البكٍغ

حؿمذ باؾخسضام هٓام ٢اٖضة البُاهاث  ٞمً زال٫ الخ٨ىىلىحُاث الجضًضة لئلٖالم والاجها٫ والتي 66.الخضمت

ت زم حم٘ ٢ىاٖض بُاهاث اإلاىاعص ت في ٢اٖضة مىخضة، وبالخالي وي٘ ٧ل  الاعجباَُت في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ البكٍغ

ٗالُت هٓام ال٣غاع، مما ؾاٖ اإلاٗلىماث اإلاهمت وألاؾاؾُت في زضمت اإلاضعاء ومخسظي اصة ٦ٟاءة ٞو ض ٖلى ٍػ

 .اإلاٗلىماث

ت: زالثا:   مىىهاث هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

ت مً وحهت هٓغ آلُت ٖمل الىٓام مً ؾخت ٖىانغ هٓا ًخ٩ىن  اإلاضزالث، الٗملُاث،  هي:م مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ُما ًلي جىيُذ 67 والظا٦غة.اإلاسغحاث، والخد٨م، الخٛظًت ال٨ٗؿُت   الٗىانغ.لهظ  ٞو

تهظم مػلىماث اإلا ( مىىهاث08) شيل زكم                        ىازد البشٍس

 ٗلىماثواإلاال٨ٗؿُت                                                                                   البُاهاث الخٛظًت           
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 البِئت الخاعحُت

ض ؾالم وآزغون :اإلاهضع ت  «،مٍا  267م2002ألاعصن ، والخىػَ٘،ٖالم ال٨خب الخضًث لليكغ  ،»اصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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 اإلاخسحاث        

ٟحن  بُاهاث و مٗلىماث1-    ًٖ اإلاْى

اث٠   والْى

الٗملُاث  بُاهاث و مٗلىماث2-

ت مً ٠ُ و الاصاٍع  جسُُِ و جْى

م  .ج٣ٍى

غ ًٖ قاون و3- ؤويإ  ج٣اٍع

 اإلاىاعص

سُا، ت ، جاٍع ا البكٍغ  .مالُا ،و جيبٍا

 اإلادخالث

ٟحن-1  بُاهاث ًٖ اإلاْى

اث2٠-  بُاهاث ًٖ الْى

ت 3-  ؤزغي بُاهاث اصاٍع

 ألاهضاٝ والخس4ُُِ-

 ؤهماٍ ال٣ُاصة5-

ت،٢اٖضة  البُاهاث،٢اٖضة  الخٗلُماث الىماطج،٢اٖضة  اإلاٗٞغ  

 التحكم

 إدارة الموارد البشرٌة

 الٗملُاث

 وعنض وجسٍؼًحسجُل 1-

 البُاهاث

 ومغاحٗت وجدضًثجض٤ُ٢ 2-

 البُاهاث

 .وجغجِب البُاهاثجهي٠ُ -3

 وجٟؿح  البُاهاثجدلُل 4-

(هٓم اإلاىٓمت الُبُُٗت )الىا٢٘ الخالي  
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ت اإلابدث الثالث: مظاَمت جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌ في  جىمُت اإلاىازد البشٍس

ت مىٟغصة ؤًًا  مىٟغصة،جُغ٢ىا ُٞما ؾب٤ مً هظا الٗمل بلى ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث  زم بلى جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ه مً ؤحؼاء  وهظا ُت،ختى ًدؿجى لىا ؤلاإلاام ب٩ل ٖىهغ بما ًدخٍى وختى هخٗٝغ بٗم٤ بلى اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت  ٖٞغ

ت،وجىمُت اإلاىاعص  جها٫والا مً ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ل٩ل ً  البكٍغ وزال٫ هظا الجؼء ؤو ؾيخُغ١ بلى الٗىهٍغ

 لدؿلُِ الًىء ٖلى الٗال٢ت بُجهما وجإزح  ٧ل مجهما ٖلى الازغ.ماخمٗحن 

: دوز اإلاؼلب  تفي جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌ  ألاٌو  جىمُت اإلاهازاث البشٍس

غ ألاصاء  ت وجٍُى م٘ اإلاىاٞؿت  البكغي بإهمُت ٦بح ة في و٢خىا الخالي زانتل٣ض ؤنبدذ جدٓى الخىمُت البكٍغ

ما٫، لظا ٞان الؿبُل الىخُض ألي جىُٓم للب٣اء وهى الٗمل ها ٢ُإ ألٖا غ ٦ٟاءاجه  الكغؾت التي ٌٗٞغ ٖلى جٍُى

ت اإلاخاخت وال٩امىت بضازله  .البكٍغ

ت، و  ٘ وجىمُت ال٨ٟاءاث البكٍغ بُت حٗض الؿبُل ألامثل لٞغ اإلاٗلىماث  ل٣ض ؾاهمذ ج٨ىىلىحُابن الٗملُت الخضٍع

 :مؿاهمت ُٖٓمت، وهظا مً زال٫ زالر مغاخل هي

بُت- ضاص للٗملُت الخضٍع  .مغخلت الخسُُِ وؤلٖا

بُت -  .مغخلت جىُٟظ الٗملُت الخضٍع

بُت -  .مغخلت ٢ُاؽ ؤو ج٣ُُم ٦ٟاءة الٗملُت الخضٍع

بُت1 - ٖملُت  ٗلىماث الخضًثت في جُٟٗل وجغقُضل٣ض ؾاهمذ هٓم اإلا :مسخلت الخخؼُؽ وؤلاغداد للػملُت الخدٍز

حن ٖلى ح ها إلاٗلىماث خضًثت وفي الى٢ذ اإلاىاؾب للمكٞغ بُت، وطل٪ بخٞى هظ  الٗملُت  الخسُُِ للٗملُت الخضٍع

  68:وطل٪ ُٞما ًسو

ح  مٗلىماث ًٖ :كُاض الاخخُاحاث   :وطل٪ بخٞى

ألاؾاؾُت لخدضًض  وال٠ًٗ، وهظ  ؤهم اإلاضازلألاهضاٝ والخىحهاث والؿُاؾاث اإلاخبٗت، وجدلُل ٖىانغ ال٣ىة -

 الاخخُاحاث

ت ٖىانغ الخدلُل الاؾت اجُجي بهىعة ًم٨ً مً زاللهااجاخذ قب٨ت الاهت هذ   - جدضًض ٖىانغ  بم٩اهُت مٗٞغ

ب مما ٌؿخاُب للخىحهاث ٤ الخضٍع  .الجضًضة ال٣ىة ومىاحهت مىاًَ ال٠ًٗ ًٖ ٍَغ

التي جخٗغى لها،  الخٛح اث الخاعحُت، والخٗٝغ ٖلى الٟغم والتهضًضاثبم٩اهُت جدضًض اجاخذ قب٨ت الاهت هذ   -

 .الٟغم وجٟاصي اإلاساَغ وبهىعة ًم٨ً مً زاللها جدضًض الجضًض مً الاخخُاحاث م٘ الاؾخٟاصة مً

وؤؾبابها. وهي هاجات  بم٩اهُت جدب٘ بحغاءاث الٗملُاث اإلاسخلٟت، وجدضًض ه٣اٍ الازخىا١اجاخذ قب٨ت الاهت هذ   -

 .الاخخُاحاث ً ه٣و الخب ة واإلاهاعة، وهظا ما ًم٨ً مً الخدضًض الض٤ُ٢ لهظ ٖ

ا وهظا مً  :الخخؼُؽ لالخخُاحاث   :زال٫وجاصي هىا ٦ظل٪ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث صوعا خٍُى

                                                           
تعؤٞذ الؿبض ٖبض الٟخاح،  ب وجىمُت اإلاىازد البشٍس 352-351، م 2001صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اهغة، 1، ٍ ،طُىىلىحُت الخدٍز
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ت بغامج وزُِ- بُت مٗٞغ ً اإلاؿاولحن ًٖ الٗملُت الخضٍع الٗمل وؤلاهخاج ل٩اٞت  بن قب٨ت ألاهت هذ جدُذ للمضًٍغ

 .الب امجؤلاصاعاث ألازغي، وهظا ًم٨ً مً وي٘ زُِ وا٢ُٗت لخىُٟظ هظ  

بُت ؤو اإلاؿاٖضة في طل٪،-   جدُذ بٌٗ بغامج الخاؾباث وي٘ زُِ مؿب٣ت للٗملُت الخضٍع

بُت، بهىعة مىاؾبت م٘ - الىا٢٘  جدُذ بم٩اهُت الىؾُِ الظ٧ي بم٩اهُت الخسُُِ الضًىام٩ُي للب امج الخضٍع

 .الخ٣ُ٣ي

بُت  خُث جدُذ الكب٨ت الٗاإلاُت لؤلهت هذ بم٩اهُت الخٗٝغ ٖلى :جددًد أطلىب ومخؼلباث الخىفُر  الب امج الخضٍع

اإلا٩ىهحن، وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث  ومىاصها الخٗلُمُت بدُث جىاؾب الهضٝ مً الٗملُت، و٦ظل٪ مؿخىي ألاٞغاص

 :ؾاٖضث ٖلى طل٪ مً زال٫

الكب٨ت ٞهىا٥  اإلادخىي، وطل٪ باالؾخٟاصة مً الىماطج اإلاخاخت ٖلى وبٖضاصُت ؾمدذ بةزغاء بن الكب٨ت الٗاإلا-

بُت  .آلان الٗضًض مً الب امج اإلاٗلىماجُت التي حؿمذ بةزغاء الٗملُت الخضٍع

ح  مدخىي ٖلمي ؤ٧اصًمي ٌٗمل ٖلى جىمُت ٢ضعاث- ألاٞغاص الٗاملحن  بن الٛغى مً جهمُم هظ  الب امج هى جٞى

 .ال٣ُاصًت مجها ؤو اجساط ال٣غاع ؤو الخ٨ٟح  الاؾت اجُجي...ال ؾىاء 

اث الؿاب٣ت التي جم - ٨غ  ٦ما جخ٩امل قب٨ت اإلاٗلىماث الضازلُت الاهت اهذ في بجاخت ٧ل اإلادخٍى جىُٟظها، ٞو

ت بىاء اإلادخىي. ًٞٗ  اإلااؾؿت اإلا٨دؿب زا٫ ٞت ة ٖمل الكب٨ت، و٦ظا ٖىانغ الخب ة وماهالتهم بما ًد٤٣ ؾٖغ

غة ٘ ل٣اٖضة اإلاُُٗاث اإلاخٞى ٤ الكب٨ت ؤم٨ً الىلىج الؿَغ إل ٖلى ٧اٞت الب امج التي  ٍَغ صازل الخىُٓم والَا

ت الىخاثج التي خ٣٣تها هظ  الب امج وهل هي خؿىت ٣ُٞخضي بها ؤم ؤنها  ؾُغث، و٠ُ٦ ؤنها َب٣ذ، و٦ظل٪ مٗٞغ

بُت ٖلى جٟاصوها، وهظا  ؾلبُت ُٞٗمل اإلاكٝغ ٖلى بُت ق٨ال الٗملُت الخضٍع ؾُاصي بلى بزغاء وجثمحن الٗملُت الخضٍع

 .ومدخىي 

بُت2- ٣ت ٞٗالت في جىُٟظ الب امج :مسخلت جىفُر الػملُت الخدٍز بُت،  ؾاٖضث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث بٍُغ الخضٍع

وؾهلت في مماعؾت  خُث ؤجاخذ َغ١ جسخل٠ ًٖ الُغ١ الخ٣لُضًت، خُث ؤوحضث هظ  ألازح ة ؤهماَا حضًضة

٣ا إلاا ًليالٗملُت الخ بُت في ٧اٞت مغاخلها وطل٪ ٞو  :ضٍع

ب غً بػد  ب ًٖ بٗض  :الخدٍز ٣ت»هى والخضٍع ب ًٖ ٍَغ ً، ٞالخضٍع ت مً زال٫ آلازٍغ بٗض لِـ  ال٦دؿاب اإلاٗٞغ

ِ ُٞضًى، بغهامج مٗلىماحي ىهُت، ؤو قٍغ ًم٨ً ؤن ٌٗض بغهامج  له خضوص مُٗىت ؤو وؾُلت واخضة، ٞإي خهت جلٍٟؼ

ب ًٖ بٗض ب ًٖ بٗض هى حؿهُل وجبؿُِ 69. « جضٍع ٤  بن الضوع اإلاهم للخضٍع ً ٍَغ بُت، ٞالُىم ٖو الٗملُت الخضٍع

غ ٦ٟاءاجه بمسخل٠ ؤهىاٖها، صون الخاحت للخىاحض اإلا٩اوي، خُث جىحض  الكب٨ت ؤنبذ بم٣ضوع ؤي شخو جٍُى

ال٣ُمت خى٫ اإلااا٫ ألاٞغاص اإلاكت ٦حن ٞحها باإلادايغاث والضعوؽ  ٖلى الكب٨ت جىُٓماث اٞت ايُت حٗمل ٖلى مض

٤ الكب٨ت الضازلُت ختى ٌؿخُٟض مجها  اإلاُلىب، ٦ما ًم٨ً حٗمُم هظ  بُت صازل الخىُٓم ًٖ ٍَغ الب امج الخضٍع
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ب ًٖ بٗض ال وهمه ٖضص اإلاخضعبحن ٞال٣اٖاث هىا ٢اٖاث اٞت ايُت مبيُت ٖلى ، ٖضص ٦بح  مً الٗما٫ ٞالخضٍع

ب ًٖ بٗض ب الكب٨ت، ولٗل خماص ٖلى الكب٨ت الضازلُت هى َابٗه الخٟاٖلي الظي مً ؤهم ممح اث الخضٍع ااٖل

ب ٌٗاص٫ ٤ جُب٣ُاث الىا٢٘ الاٞت اض ي ؤم٨ً زل٤ بِئت اٞت ايُت للخضٍع  في جإزح   الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي، ًٞٗ ٍَغ

زانت في بٌٗ  والٗمل جدا٧ي الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي في صعحت الخإزح  والخٗامل وهظا ما ٌؿمذ بخدهُل هخاثج ؤخؿً

ت ول٨ً بضعحت  خؿاؾت ٧الُب والُح ان وال٨ُمُاء....ال  وهظ  اإلاُاصًً ال ج٨خٟي ٣ِٞاإلاُاصًً ال بالضعوؽ الىٍٓغ

ب ًٖ بٗض ًمىذ مىحه للٗما٫ في م٩ان  أهه- :الخالُتاإلاؼاًا  ؤ٦ب  بالخُب٤ُ. بياٞت بلى ما ؾب٤ ط٦غ  ٞةن الخضٍع

بُت و  - .جغخالهمب٢امتهم ؤو في    : مخابٗتها في٤ٞ ألاو٢اث اإلاىاؾبت بدُث ًم٨ً ؤهه ٌؿمذ بمخابٗت الٗملُت الخضٍع

 ....ال زاعج ؤو٢اث الٗمل، ؤزىاء الغاخت، والُٗل ∗

 .مخابٗتها في ؤي و٢ذ ∗

ب خؿب الى٣اٍ الٛامًت لضي اإلاخضعب ∗  ازخُاع مىيٕى الخضٍع

٤ ؤلام٩اهاث اإلاالُت والا٢خهاصًت - بُت ٞو  .حؿمذ بال٣ُام بالٗملُت الخضٍع

  ٌ ب باإلاجز بم٩اهُت جىمُت  خُث ؾمدذ هىا ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث مً زال٫ اؾخسضام الىؾاثِ اإلاخٗضصة :الخدٍز

خماص ٖلى الىٟـ وصون الخاحت لالجها٫ بالكب٨ت اإلاٗلىماجُت، ٞاآلن جىحض بغامج حؿاٖض ٖلى  اإلاهاعاث بااٖل

ىهُت و٢ىىاث مخسههت في ألاٞغاص في مسخل٠ جىمُت مهاعاث  الخىمُت الظاجُت، ٦ما ؤن هىا٥ ٖضة بغامج جلٍٟؼ

 .اإلاااالث

ب اإلاظخمس  بُت هىاًت ٌؿخُُ٘ ؤي ٞغص :الخدٍز مماعؾتها صون  ل٣ض حٗلذ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث مً الٗملُت الخضٍع

ت الخدىالث غ١  اه٣ُإ ٖلى مضي خُاتهً زانت في و٢خىا الخالي والظي ًخمح  بؿٖغ والخٛح اث ُٞه، ٞإهماٍ َو

ُت ٚح التي هخٗلمها مىظ ٞت اث ٢هح ة مهاعاث ٢ضًمت.    مؿبى٢ت جاٗل مً اإلاهاعاثالٗمل الُىم حكهض َٟغاث هٖى

بُت لى الكب٨ت هىا٥ بغامج وؤ٢ؿام جضٍع ت مٟخىخت  ٞالُىم ٖو زال٫ ؤًام ألاؾبٕى صون ُٖل 24hٖلى ٕ 24hمخىٖى

بُت الُىم  .ٖلى الكب٨ت ال حٗتٝ  بالخضوص الؼماهُت واإلا٩اهُت واحاػاث، ٞالٗملُت الخضٍع

ب  بُت مٗغوٝ ؾاب٣ا ل٨ً بكٍغ اه٣ُإ الٗامل ًٖ :أزىاء الػمل الخدٍز ٖمله  هظا الىمِ مً الٗملُت الخضٍع

بُت بي، ل٨ً م٘ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث خىلذ الٗملُت الخضٍع ؤزىاء و٢ذ الٗمل  وجىححهه إلاخابٗت بغهاماه الخضٍع

بي باإلاىاػهت م٘  جىُٟظهٟؿه صون الاه٣ُإ ًٖ الٗمل. ٞخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث جدُذ الُىم بم٩اهُت  الب هامج الخضٍع

ب خُث  الٗمل الخ٣ُ٣ي صون قٗىع الٟغص بالٟاع١ بحن ما ٣ًىم بدىُٟظ  ٞٗال ُٟت وما ٣ًىم بدىُٟظ  للخضٍع للْى

ب، وهظا ما ًم٨ً الخىُٓم مً الاؾخٟاصة مً بهخاحُت  الخٗامل بحن اإلاؿخسضم و٢اٖضة البُاهاث ه٩ُلُت ًٖ الخضٍع

بُت، وبالخالي ج٣لُلالٗامل ختى ؤزىاء  بُت ؤزىاء  اإلاغخلت الخضٍع الخ٩ال٠ُ هدُات اؾخٛال٫ مسغحاث الٗملُت الخضٍع

بي ٢بل الاهتهاء مىه ال٣ُام بها، والخ٨م ٖلى ٞٗالُت الب هامج  .الخضٍع

ب وفم اإلاظخىي   بم٩اهُت ج٣ضًم  خُث جدُذ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وهٓغا إلاا ج٣ضمه مً حؿهُالث ومؼاًا، :الخدٍز
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ب بإ٦ث  مً مؿخىي مً ألابؿِ، مخىؾِ، اإلاخ٣ضم، جبٗا لُبُٗت و٢ضعاثبغ  اإلاخل٣ي، خُث ٣ًىم الب هامج  مج جضٍع

الخبح ة في جدضًض مؿخىي الُالب، وه٣اٍ  باالؾخٗاهت بمامىٖت ازخباعاث وجُب٣ُاث الظ٧اء الهىاعي وألاهٓمت

٣ت بُت بٍُغ ا  م٘ مغاٖاة حٛح  اإلاؿخىي م٘ ج٣ضًم جىاؾب مؿخى  ال٣ىة وال٠ًٗ ُٞه. وج٣ضم له اإلااصة الخضٍع

بي، وهظا ًسلو اث الىٟؿُت هدُات ٖضم مالثمت في ٦ثح  مً  الضاعؽ في الب هامج الخضٍع اإلاخضعب مً الًَٛى

بي لى٣اٍ يٟٗه ؤو اخخُاحاجه هظا مً حهت، ومً حهت ؤزغي ٞان هظا ؾِؿاٖض ٖلى  ألاخُان الب هامج الخضٍع

بُت  .٩٦ل جغقُض الؿُاؾت الخضٍع

بُت :سخلت الخلُُمم3- ٘ مغخلت ج٣ُُم الٗملُت الخضٍع خُث  ل٣ض ؾاهمذ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في بزغاء وحؿَغ

  70:ًم٨ً ؤن هلمـ طل٪ مً زالر ه٣اٍ هي

بُت مً زال٫ الخٟاٖل - بحن اإلاؿخسضم  جدُذ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث بم٩اهُت الخ٣ُُم اإلاؿخمغة ل٨ٟاءة الٗملُت الخضٍع

بي و   .م٨ً مً زاللها جدضًض ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗبهىعة ٧املت ًالب هامج الخضٍع

ب، خُث ٣ًىم - ب الظ٦ُت بم٩اهُت جدب٘ اإلاخضعب في حمُ٘ خاالث الخضٍع الب هامج الظ٧ي بخامُ٘  جدُذ بغامج الخضٍع

بُت ولِـ ٣ِٞ ؤزىاء مغخلت ح  حمُ٘ اإلاٗلىماث ؤزىاء الٗملُت الخضٍع  .الخ٣ُُم وجٞى

٢ُاؽ جض٤ٞ  بم٩اهُت Works flowل الضازلُت الاهت اهذ اؾخسضام جض٤ٞ الٗمل جدُذ بم٩اهُت قب٩اث الٗم -

ت ت ال٣ُمت الٟٗلُت للٗملُت ولِـ الىٍٓغ بُت وبٗضها إلاٗٞغ  .٣ِٞ الٗمل ٢بل الٗملُت الخضٍع

ت في الىىاحي آلاجُت لُه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٚح ث في ٖملُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  :ٖو

ت، ٞال٨ٟاءاثؤوحضث ه - بُت ؤال وهى همِ ٢اثم ٖلى اإلاٗٞغ ت لم حٗض  مُا حضًضا إلاخُلباث الٗملُت الخضٍع البكٍغ

ت  جل٪ التي جخد٨م في ألامىع الخ٣ىُت للٗمل ٣ِٞ بل بال٨ٗـ ٌٗمل الىمىطج غ اإلاهاعاث ال٨ٍٟغ بي ٖلى جٍُى الخضٍع

يُت صازل الخىُٓم ٢ض جم بؾىاصها بهٟت ج٩ىن الخ٣ىُت الغوجُ والظهىُت ؤ٦ث  لضي ألاٞغاص، زانت وؤن ؤٚلب اإلاهام

 .٧لُت لآللت

بُت، ٞإنبدىا وؿم٘ بالىا٢٘ - الاٞت اض ي  ؤوحضث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ؤؾالُب حضًضة لل٣ُام بالٗملُت الخضٍع

ب ؤزبدذ ب ًٖ بٗض، حٗلم ًٖ بٗض...ال ، ٧ل هظ  ألاهماٍ الجضًضة في الخضٍع حضاعتها زانت في الضو٫  جضٍع

 .ٖىض جُب٣ُها زانت ؤنها ؤؾالُب جٟاٖلُتاإلاخ٣ضمت 

بُت - ت ٖلى الٗملُت الخضٍع ٞإنبدىا  ؤوحضث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث همُا حضًضا للمىٓماث ؤو الهُئاث اإلاكٞغ

 ومٗتٝ  بها ٖاإلاُا وؿم٘ بماؾؿاث بال خضوص، ٞم٣غها وخضوصها هي الكب٨ت جمىذ قهاصاث ٖالُت الجىصة

تاطخخدام اإلاؼلب الثاوي:   :الخىىىلىحُا الخدًثت في الخىمُت البشٍس

والالؾل٨ُت  هُتالال٨ت وؼة ألاحه ؤوت في الاهت هذ اإلاخمثل ب٩ل ؤهىاٖها ؾىاءاحُا الخضًثت الخ٨ىىلى  البض مً ال٣ى٫ ان

ت هى ٢ٟؼة والب امج اإلاغهت اإلاخاضصة،  حك٩ل حمُٗها   الى٢ٝى ٖىضها إلاا لها مًحؿخضُٖىا و ُٖت في الخُاة البكٍغ

                                                           
354مغح٘ ؾاب٤، م  عؤٞذ الؿبض ٖبض الٟخاح،
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ت والٗملى ٢  جإزح  .ُتي ٖلى خُاجىا الصخهُت وألاؾٍغ

اتها م٘ مخُل  باثوم٘ الُٟغة الخ٣ىُت وجٟاغ زىعة اإلاٗلىماث، اؾخاابذ مٗٓم اإلااؾؿاث الٗاإلاُت ب٩اٞت مؿخٍى

ٟحها ٧ىاصعهاٖضاص و ع، اإلاخُى  ال خا١ بالٗالما الخُاة الجضًضة، ووحضث لؼوما ٖلحه  ظابٖضاصا ًدىاٚم م٘ ها ومْى

ت ٖلالبكغي الخ٣ضم  ى ؤؾاؽ ، ٞمً هىا ْهغ مٟهىم الت اوج بحن الخ٨ىىلىحُا الخضًثت وجىمُت ال٣ضعاث البكٍغ

ؼ ٢ضعاث  مًما ىز٤ُ بُجهالاعجباٍ ال خخمُت  .الخ٣جي اإلاٟهىمم٘  الخٗاملصًىام٨ُُت و  ؤلاوؿانهاخُت حٍٗؼ

غ ٢ضعاث ؤلاوؿان وام٩اهُاجه وجىؾُ٘ زب ا ت جٍُى ٤ وؾاثل ًدبجى مٟهىم الخىمُت البكٍغ جه ومضاع٦ه ًٖ ٍَغ

ت  ٖا٫ مً حٗلُمُت مؿاٖضة جغج٣ي به بلى مؿخىي  ت ال٨ٍٟغ ُاء فيواص ؤلاحه ٖلُهٞغ وجى مُت، والٗلاإلاٗٞغ ٗمل ال ؤلٖا

ل طاجهٍغ ُى ج مً بياُٞا هامكا وجمىدهت الغاخجمض  بو ٢ذ الى  له ت ٫ جسو  ض َو ت مًب اإلاٍؼ والخٗلم وجىٞغ  اإلاٗٞغ

 .ُتله ٞغنا مىاؾبت في الخُاة الٗلم

غ اإلاى ٢ض ؤؾهمذ صعاؾاث ٖضًضة في عنض هو  تظا الاجاا  مبِىت صوع اؾخسضام الخ٣ىُت في جٍُى ٣ت  اعص البكٍغ ٍغ َو

ُٟي للٗاملحن، مما ٨ٌٗـ الضو  ٘ ى٠٢ ًخ وال  .لهاًاابي ال٨بح  ع الا بصاعتها وجدؿحن ؤصائها وؤزغها في ألاصاء الْى ٞع

ت ٖىض خض اإلاى  مؿخىي  بُت ل ؿب بالخإهُل ٞداعص البكٍغ جدضر  ل٨ُال وحه الخهىم ى ٖلحؿخمغ الب امج الخضٍع

  71.لحُا الخضًثت اإلاُب٣ت ؤزىاء الٗمؾ٣ُاث ؤو ٖضم اؾدُٗاب حُض للخ٨ىىلى 

 ووْاث٠ ُتاله٩ُلا وبِئتههمِ ال٣ُاصة في اإلاىٓماث و  لبِئت الٗم حُٛح  في  صوعاٗب ًلا اؾخسضامه ؤنفي  وال ق٪

ٟحن٢بت مغا ١ َغ و  لءاث الٗمغااحو ص غاألاٞ  72. لماث في الٗماإلاٗلى اصاعة و  اإلاْى

٣ت ؤصائهم ٍغ ٘ مؿخىي الٗاملحن َو  73. و٢ض ؤؾهم اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا الخضًثت في ٞع

 مجواضخا مً حغاء اؾخسضام الٗاملحن لها في الاؾخٟاصة مً الب ا حُا ج٣ضماالخ٨ىىلى  اؾخسضام ٤خ٦٣ما 

ح ه ت واٖخماص اإلاغاؾالث الال٨ت وهُت ٚو غ ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ بُت اإلاُغوخت في جٍُى  ا في ؤلاصاعةالخضٍع

 الخ٣ىُاث الخضًثتثل ؾاو  بل اؾخسضاماضخت ٢و١ الى الٟغ  و٢ض ؤْهغث ؤلاهخاحُت الٗالُت للمىْٟحن74ؾبت،اإلادى 

ما مًب٨ثح   ال٣ُامجسُي  ٫زالوطل٪ مً ُْٟي الى ألاصاء  جدؿحنحؿببذ بلى خض ٦بح  في و ، " وبٗضها ٫ ألٖا

ما الغوجُيُت وما ًت جب ٖلُه مً ت  ٫بهااػ ألٖا  75. توج٩لٟت ٢لُلُت مخىاهص٢ت و ٦ٟاءة و بؿٖغ

                                                           
تمدمض ِٖس ى  ت–"الخلىُت الخدًثت وادازة اإلاىازد البشٍس ب والخ٣ىُت، مالض "، َُيلت وحجم اإلاىازد البشٍس 23، م1، الٗضص 2مالت الخضٍع

71
  

72
 Peter Baloh : Influence of Internet and Information Technology on Work and Human Resource Management", www.informingscience.org 2003. 

73
ت ألاعصهُت في ل، اإلاامت الػامتَالشسواث الصىاغُت ألازدهُت اإلاظافي  ى ألاداء الخىظُميلىماث وأزٍس غلدواث جىىىلىحُا الاجصاالث واإلاػمظخىي اطخخدام أ" مدمض الجضاًت 

م   27، م 2008، 4 ضا٫، اإلاالبصاعة ألٖا

ؼة الٗخُبي  تٍٖؼ 103م  ،2010، ألاؾت الُتلُت و ألا٧اصًمُت الض، صعاؾت مُضاهُت ٖلى "أزس اطخخدام جىىىلىحُا اإلاػلىماث غلى أداء اإلاىازد البشٍس
74

  

 2012، 10، مالت الباخث، ٖضصاإلادلُت الخىىمُت "أزس اطخخدام جىىىلىحُا اإلاػلىماث غلى ألاداء الىظُفي للػاملحن في ألاحهصةالٗغبي ُُٖت 
75
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ت حٗخب  ٖهب الخُاة ابطن، ًٓهغ لىا ؤن الخ٣ىُاث الخضًثت في جىمُت اإلاى  ٘ مً مٗىىٍاث اعص البكٍغ لٗملُت ٞهي جٞغ

ض ٞاٖلُخه وز٣خه، وج٣لل ً، ؤمامالىٟس ي  يٟٗه مً الٟغص وجٍؼ في همِ  حُا حُٛح اثالخ٨ىىلى ٢ض ؤخضزذ و  آلازٍغ

ت و ؤلاصاعة، و لالٗم  76واإلاهاعاث.  لحُٛح  زُِ الٗمجضاو٫ اإلاٗلىماث و ؾمدذ بؿٖغ

ٖمى ٦ُُٟت  ٍغ ب٣ضع ما جغ٦ؼ جغ٦ؼ ٖلى الخُى  ؤال ها ح" ؤن اإلااؾؿاث ٖل 77بلُه ٞإقاع  (Furst-Bowe1996) ؤما

 .«الخُٛح ىا ًدضر اؾخسضام الخ٣ىُاث الخضًثت وج٣ُُم ؤصائها، ومً ه

ت يغوعة خخمُت الن الى٢ذ ًمط ي لؤلمام، والخ٣ىُا بن اؾخسضام جإزح   لخٓت لفي ٧ث الخضًثت في الخىمُت البكٍغ

الؿاب٣ت، وبما  اإلاخ٣ضمت ثالٟت ا ٥جضاع  ٦ثح ا، بدُث ال ًم٨ً ُٞه ءٌٗىص باألٞغاص واإلااؾؿاث واإلاىٓماث بلى الىعا

ت مً مخُلباث الٗهغ الخضًث، ٞةن ال٩ى  غ ال٨ٟاءاث وال٣ضعاث وؤلام٩اهاث البكٍغ ت مٗىُت  اصع ؤن جٍُى البكٍغ

غ طاته  .. .لالٗم ا فياؾدُٗابه ًخم ألنحٗض ماضًت  لمُضًت ٞالىؾاثل الخ٣لاإلام٨ىت ثل ؾاالى  لا ب٩بخٍُى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تالبازد الػالكت بحن جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌ وجىمُت اإلاى  إلاؼلب الثالث:ا  شٍس

                      :ؾىداو٫ ؤن هىضر هظ  الٗال٢ت مً زال٫ جدلُلىا لهظا الك٩ل

                                                           
ادة اإلاىظماث الخدًثتبىهىة قُٗب "80 لىم الدؿُح ، حامٗت ابىب٨غ أزس جؼبُم جىىىلىحُا اإلاػلىماث في جدلُم ٍش ت ٖو ، وع٢ت ٖمل م٣ضمت الى ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت، الخااٍع

2011-جلمؿان-بل٣اًض   
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ت09ق٩ل ع٢م )  (: ًىضر الٗال٢ت بحن الخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت  :اإلاهضع ت، الضاع الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع  431م 2011مهُٟى مدمض ؤبى ب٨غ، اإلاىاعص البكٍغ

 جدخىوها ٖملُت جىمُت اإلاىاعصمً زال٫ الك٩ل ًخطر َبُٗت الٗال٢ت بحن الخ٨ىىلىحُا وحمُ٘ الٗملُاث التي 

ت  .البكٍغ

 . الخىىىلىحُا واإلادخالث *

ٞمً زال٫  ،78اليكاٍوه٣هض باإلاضزالث ٖىامل الخإزح  التي حؿدثح  ٖمل الىٓام وجضٞٗه بلى الؿلى٥ ؤو 

اإلااؾؿت ؤو  يضإلاسؼون اإلاخىٞغ مً الٗمالت، ؾىاءا اإلاخىٞغ لًم٨ً الخٗٝغ ٖلى ا اإلاخاخت،اإلاٗلىماث  ج٨ىىلىحُا

هظ  الٗال٢ت بك٩ل واضر في بَاع الٗال٢ت بحن اإلااؾؿاث وبحن م٩اجب ؤو و٧االث الدكُٛل ، ؤًً  اإلاُلىبت وجخطر

ُت َالبىا الٗمل ؤهٟؿهم بما لضوهم مً قهاصاث وماهالث ٖلمُت باإل  ٌسجل بت في هٖى ياٞت بلى الٚغ

اث٠ الكاٚغة في و٢ذ  وبًٟل ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث حؿهل ٖملُت بًااص ،وبظل٪79الٗمل ألاٞغاص اإلاىاؾبحن للْى

ت ٞاث٣ت، ٧ل هظ  الٗملُاث  وحح  وباهض يئُل، وج٩ىن ٖملُت الاجها٫ بحن اإلااؾؿت والى٧الت وألاٞغاص بؿٖغ

ت بًٟل الٗال٢ت ال٣اثمت بحن  . الخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث واإلاىاعص البكٍغ

 ، خُث حؿهلزانت في حاهب ألاحىع والغواجب٢ت ؤما بطا هٓغها بلى البُاهاث واإلاٗلىماث ٞخخطر الٗال

ت الدجم الؿاعي الخ٣ُ٣ي الظي ٌكخٛله الٟغص مً زال٫ الخض٤ُ٢ الال٨ت ووي للخى٢ُ٘  الخ٨ىىلىحُا الخضًثت مٗٞغ

 لى٢ذ الضزى٫ والخغوج، وهى بظل٪ ٌُٗي الٗامل خ٣ه في ألاحغ صون ه٣هان ، باإلياٞت بلى ؤن ؤلال٨ت ووي

                                                           
41الجؼاثغ، م-، ٚغصاًت08/2010الٗضص، مالت الىاخاث ،"والتربُت البُداغىجي باألداءالخػلُمُت وغالكتها  "خ٨ُمت ؾبُعي ٢اًض،هىعالضًً ؤخمض 
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ض الال٨ت ووي ؤو مً زال٫ الهاج٠ الى٣ا٫الٗامل ٌؿخُُ٘ ؤن ًخٗٝغ  ش الدؿضًض مً زال٫ البً  ( ٖلى عاجبه ) جاٍع

٦ما ؤهه ٌؿخُُ٘ سخب عاجبه مً زال٫ السخب الال٨ت ووي بًٟل البُا٢ت الال٨ت وهُت الخانت ب٩ل ٞغص ، وهظا 

ض ؤو البى٪ لُ ما  . خ٣اض ى عاجبهٌؿهل ٖلى الٟغص الٗملُت صون هضع و٢ذ الغاخت ؤو الُٗلت في قبا٥ البً 

 .الخىىىلىحُا و اإلاػلىماث

 ٦ما ؾب٤ وؤن ط٦غها ؤن ٖملُت ازخُاع وحُٗحن الٗما٫ بًٟل ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٢ض ازت لذ ال٨ثح  مً الى٢ذ

ت ٢ض  والجهض ، وؾهلذ الٗملُت بك٩ل ٦بح  ، ٦ما ؤن بصزا٫ الخ٨ىىلىحُا في حاهب الخسُُِ للمىاعص البكٍغ

ت وهظا في الجاهب زماع  ؤًًا، وطل٪  ؤُٖى العجٟإ وؿبت نض١ الخيبااث الخانت بالخسُُِ للمىاعص البكٍغ

ل ؤو ت ، وال٣ضعة  الٍُى ٢هح  اإلاضي ، خُث حؿمذ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث بىي٘ زُت قاملت لخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 .في مغاخلها اإلاسخلٟت ختى جهل بها بلى مغخلتها ألازح ة ٖلى مخابٗتها

بببببببب٘ بمؿببببببببخىي الٗامببببببببل ؤمببببببببا فببببببببي حاهببببببببب الخببببببببضع  ٍب ٣ٞببببببببض ؤُٖببببببببذ هببببببببظ  الخ٨ىىلىحُبببببببباث ٞببببببببغم ٦بحبببببببب ة مببببببببً ؤحببببببببل الٞغ

غة ٖلبببببببببى الكبببببببببب٨ت ، ؤو مبببببببببً زبببببببببال٫ اإلادايبببببببببغاث ٖبببببببببً بٗبببببببببض ؤو مبببببببببً زبببببببببال٫ اإلالخ٣ُببببببببباث  مبببببببببً زبببببببببال٫ البببببببببب امج اإلاخبببببببببٞى

 .الاحخمببببببببببببببباعي، والبببببببببببببببى ٚحببببببببببببببب  طلببببببببببببببب٪ مبببببببببببببببً الىؾببببببببببببببباثِ الخ٨ىىلىحُبببببببببببببببت اإلاخاخبببببببببببببببت الٗاإلاُبببببببببببببببت ٖبببببببببببببببب  قبببببببببببببببب٩اث الخىانبببببببببببببببل

 . واإلاخسحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاثالخىىىلىحُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

جخٟبببببببب٤ الٗضًببببببببض مببببببببً الضعاؾبببببببباث ٖلببببببببى ؤن الخببببببببباًً الخ٨ىىلببببببببى ي ًببببببببى٨ٗـ ٖلببببببببى اإلاهبببببببباعاث واإلاٗبببببببباٝع لببببببببضي الٗبببببببباملحن 

بالخىُٓمبببببببباث، ٞمجهببببببببا مببببببببً ًببببببببغي ؤن الخ٣ببببببببضم ًببببببببغجبِ بت اًببببببببض اإلاهبببببببباعاث لببببببببضي الٟببببببببغص ومجهببببببببا مببببببببً ًببببببببغي ٨ٖببببببببـ طلبببببببب٪، 

  ٖلببببببى مؿببببببخىي اإلاهبببببباعة لببببببضي الٗبببببباملحن " بلببببببى ؤن اإلاؿببببببخىي الٟجببببببي ٧ببببببان لببببببه جببببببإزح وودوازد  » وهمحبببببب  هخبببببباثج صعاؾبببببباث

 . "بالكبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببغ٧اث

هببببا وطاث صعحببببت ٖالُببببت مببببً خ٨ىىلىحُببببا ًخُلببببب ٖمالببببت ؤ٦ثبببب  جسهؤن اإلاؿببببخىي اإلاخ٣ببببضم مببببً ال  »دافةةةةص   » ًببببغي 

بببببببت ، ومبببببببً زببببببببم جبببببببؼصاص الٗمالبببببببت طاث اللُا٢ببببببببت البًُببببببباء ٖبببببببً الٗمالببببببببت طاث الُا٢بببببببت الؼع٢ببببببباء ، ومٗجببببببببى  الٗلبببببببم واإلاٗٞغ

اث ؤٖلببببببببى مببببببببً اإلاهبببببببباعاث واإلاخُلببببببببباث الظهىُببببببببت الخ٨ىى  هببببببببظا ؤهببببببببه مبببببببب٘ الخ٣ببببببببضم لببببببببى ي جخدببببببببغ٥ الٗمالببببببببت هدببببببببى مؿببببببببخٍى

ؤلاهخاحُبببببببت وألاوكبببببببُت اإلاٗاوهبببببببت ، وهبببببببظا مبببببببا ًببببببباصي بلبببببببى جدبببببببغ٥ اإلاىدجبببببببى، ومببببببب٘ بهخ٣بببببببا٫  لبببببببضي الٗببببببباملحن فبببببببي الٗملُبببببببت

والُببببببببغ١ الخضًثببببببببت ًيخ٣ببببببببل مىدجببببببببى اإلاهبببببببباعة بلببببببببى الىيبببببببب٘ الثبببببببباوي، زببببببببم الىيبببببببب٘  الخىٓببببببببُم بلببببببببى اؾببببببببخسضام ألاؾببببببببالُب

غ ثالث الظي ٌٗخمض ٖلى مهاعاث البدثال  80.والخٍُى

 

 

                                                           
ت مدخل جدل ب٨غ،مهُٟى مدمىص ؤبى  ت ، الضاع الجامُٗتم اإلاحزة الخىافظُتُاإلاىازد البشٍس  449، م 2011، ؤلاؾ٨ىضٍع
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  :ألاو٫ زالنت الٟهل 

اع الىٓغي ألزغ  في البكغیت، وؿخسلو  ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث والاجها٫ ٖلى جىمیت اإلاىاعصألازح  وبٗض ٖغى ؤلَا

والاجها٫، خیث ؤن  اإلاٗلىماث اإلاىاعص البكغیت ج٨مً في مسخل٠ ؤهىإ ج٨ىىلىحیا لخىمُتالٟٗالت  الىؾُلتبإن 

٣تفي جىمیت اإلاىاعص البكغیت وحٗلها جخم  ألازح ةهظ   جُب٤ُ اصة م٢ًض حؿمذ  آلُت بٍُغ مً زال٫  وهظا ٞٗالُتها ٍػ

ت وص٢ت  غجه مً ؾٖغ ؤصاء ٖملها. يفوحىصة  ٖالُتما ٞو
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 جمهُد الفصل الثاوي:

ٌٗخبببببببببب  ٢ُبببببببببإ الاجهببببببببباالث مبببببببببً ببببببببببحن ال٣ُاٖببببببببباث فبببببببببي الجؼاثبببببببببغ التبببببببببي حكبببببببببهض همبببببببببىا ومىاٞؿبببببببببت قبببببببببضًضة زانبببببببببت فبببببببببي 

ٍبببببببت وؤزبببببببغي ؤحىبُبببببببت وهبببببببظا مبببببببا ًبببببببىحي ان حؼاثغ مابببببببا٫ الهببببببباج٠ الى٣بببببببا٫ خُبببببببث جيكبببببببِ فبببببببي هبببببببظا اإلاابببببببا٫ ماؾؿببببببباث 

 .٢ببببببببببببببببببببببببببببببض ٩ًببببببببببببببببببببببببببببببىن واعصا يببببببببببببببببببببببببببببببمً هببببببببببببببببببببببببببببببظ  اإلااؾؿبببببببببببببببببببببببببببببباثج٨ىىلىحُببببببببببببببببببببببببببببببا اإلاٗلىمبببببببببببببببببببببببببببببباث والاجهببببببببببببببببببببببببببببببا٫  جُبُبببببببببببببببببببببببببببببب٤

طاث الببببببببببببضوع الخُببببببببببببىي باٖخباعهبببببببببببببا جيخمببببببببببببي بلببببببببببببى ٢ُببببببببببببإ مبببببببببببببً و٢ببببببببببببض جببببببببببببم ازخُبببببببببببباع ماؾؿببببببببببببت "اجهببببببببببببباالث الجؼاثببببببببببببغ" 

ببببببببتال٣ُاٖبببببببباث الهامبببببببببت ، ببببببببت وجدضالؿببببببببباب٣ مببببببببً ؤحبببببببببل صعاؾببببببببتها ومداولبببببببببت جُبُبببببببب٤ اإلاٟببببببببباهُم الىٍٓغ ًبببببببببض وا٢ببببببببب٘ ت إلاٗٞغ

ببببببببت للى٢ببببببببٝى ٖلببببببببى الخ٣بببببببباث٤ اإلاُضاهُببببببببت و اإلالمىؾببببببببت إلاببببببببضي جببببببببإزح  ج٨ىىلىحیببببببببا اإلاٗلىمبببببببباث  ببببببببت الجؼاثٍغ اإلاىٓمببببببببت ؤلاصاٍع

وهبببببببببظا مبببببببببً زبببببببببال٫ اؾببببببببب٣اٍ مبببببببببا حببببببببباء فبببببببببي و الاجهبببببببببا٫ ٖلبببببببببى جىمیبببببببببت اإلابببببببببىاعص البكبببببببببغیت و ؤلاٞبببببببببغاػاث التبببببببببي جسلٟهبببببببببا ، 

بببببببببت فبببببببببي قببببببببب٩ل اؾبببببببببخبُان ًًبببببببببم مام الضعاؾبببببببببت بببببببببت مبببببببببً ألا الىٍٓغ بٗبببببببببضها ًبببببببببخم جدلُبببببببببل الىخببببببببباثج فبببببببببي يبببببببببىء  ؾبببببببببئلتٖى

 .اإلاامٗت ؤلاحاباث
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 ٌ  مإطظت اجصاالث الجصائس: جلدًم اإلابدث ألاو

الم والاجها٫، باقغث الضولت   ُا مجها بالخدضًاث التي ًٟغيها الخُىع اإلاظهل الخانل في ج٨ىىلىحُاث ؤلٖا ٖو

ت مىظ ؾىت  ض واإلاىانالث. و٢ض جاؿضث هظ  ؤلانالخاث في ؾً  1999الجؼاثٍغ بةنالخاث ٖم٣ُت في ٢ُإ البً 

بض واإلاىانالث . حاء هظا ال٣اهىن إلنهاء اخخ٢2000٩اهىن حضًض لل٣ُإ في قهغ ؤوث  اع الضولبت ٖلبى وكاَباث البً 

و٦غؽ الٟهل بحن وكاَي الخىُٓم واؾخٛال٫ وحؿُح  الكب٩اث. وجُب٣ُا لهظا اإلابضؤ، جم بوكاء ؾلُت يبِ 

ضًت مخمثلت في  ضًت والخضماث اإلاالُت البً  ا ومالُا ومخٗاملحن، ؤخضهما ًخ٨ٟل باليكاَاث البً  مؿخ٣لت بصاٍع

ض   ."وزاهحهما باالجهاالث ممثلت في "اجهاالث الجؼاثغ الجؼاثغ"ماؾؿت" بٍغ

للهاج٠  واؾخٛال٫ قب٨تبُ٘ عزهت إل٢امت  2001وفي بَاع ٞخذ ؾى١ الاجهاالث للمىاٞؿت جم في قهغ حىان 

 الى٣ا٫ وؤؾخمغ جىُٟظ بغهامج ٞخذ الؿى١ للمىاٞؿت لِكمل ٞغوٕ ؤزغي، خُث جم بُ٘ عزو جخٗل٤ بكب٩اث

VSATُٟت. ٦ما قمل ٞخذ الؿى١ ٦ظل٪ الضاعاث الضولُت في  و قب٨ت الغبِ اإلادلي والغبِ  2003في اإلاىا٤َ الٍغ

ت في  اإلادلي ْل  وطل٪ في، 2005ؾى١ الاجهاالث مٟخىخت جماما في  وبالخالي ؤنبدذ. 2004في اإلاىا٤َ الخًٍغ

الىُا١ ًغمي ٖلى  الى٢ذ، جم الكغوٕ في بغهامج واؾ٘ وفي هٟـ. ول٣ىاٖض اإلاىاٞؿتاخت ام ص٤ُ٢ إلابضؤ الكٟاُٞت 

 .جإهُل مؿخىي اإلايكأث ألاؾاؾُت اٖخماصا ٖلى جضاع٥ الخإزغ اإلات ا٦م

 ؤلاػاز اللاهىوي

SPA  اجهاالث الجؼاثغ، ماؾؿت ٖمىمُت طاث ؤؾهم بغؤؽ ما٫ جيكِ في ؾى١ الكب٨ت وزضماث الاجهاالث

 . الؿل٨ُت والالؾل٨ُت بالجؼاثغ

٤ ٢اهىن  ض  2000ؤٚؿُـ ؤوث ؾىت  05اإلااعر في  2000/03جإؾؿذ ٞو اإلادضص لل٣ىاٖض الٗامت للبً 

جي إلاؿاهماث الضولت واإلاىانالث، ش  (CNPE) ًٞال ًٖ ٢غاع اإلاالـ الَى الظي هو ٖلى  2001ماعؽ  01بخاٍع

٤ هظا اإلاغؾى  اجهاالث"  اؾمؤَل٤ ٖلحها  ا٢خهاصًتبوكاء ماؾؿت ٖمىمُت  م الظي خضص هٓام الجؼاثغ". ٞو

احخماعي صًىاع حؼاثغي واإلاسجلت  بغؤؾما٫جدذ نُٛت ٢اهىهُت إلااؾؿت طاث ؤؾهم  ا٢خهاصًتماؾؿت ٖمىمُت 

  02B 0018083جدذ ع٢م   صج . 61.275.180.000ب  اإلا٣ضع  2002ماي  11في اإلاغ٦ؼ السجل الخااعي ًىم 

 ومُالد اجصاالث الجصائس 2000/03كاهىن 

ض واإلاىانالث خُث جم بمىحب هظا  2000ؤوث  05إلااعر في ا 03/2000هو ال٣غاع  ًٖ اؾخ٣اللُت ٢ُإ البً 

ض،  ض الجؼاثغ والتي ج٨ٟلذ بدؿُح  ٢ُإ البً  ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ التي  و٦ظا٥ال٣غاع بوكاء ماؾؿت بٍغ

غ قب٨ت الاجهاالث في الجؼاثغ، بط وبٗض هظا ال٣غاع ؤنبدذ اجه االث الجؼاثغ خملذ ٖلى ٖاج٣ها مؿاولُت جٍُى

ض هظ  ألازح ة ؤو٧لذ لها مهمت اإلاغا٢بت  .مؿخ٣لت في حؿُح ها ًٖ وػاعة البً 
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لخهبذ اجهاالث الجؼاثغ ماؾؿت ٖمىمُت ا٢خهاصًت طاث ؤؾهم بغؤؽ ما٫ احخماعي جيكِ في ماا٫ الاجهاالث. 

الم والاج ض وج٨ىىلىحُاث ؤلٖا ض مً ٖامُحن وبٗض صعاؾاث ٢امذ بها وػاعة البً  ، 03/200ها٫ جبٗذ ال٣غاع بٗض ؤٍػ

 .2003ؤضخذ اجهاالث الجؼاثغ خ٣ُ٣ت حؿضث ؾىت 

 الاهؼالكت السطمُت إلاجمؼ اجصاالث الجصائس 2003حاهفي  01

ل٩ي جبضؤ الكغ٦ت في بجمام مكىاعها  2003ختى الٟاجذ مً حاهٟي ؾىت وبَاعاتها الاهخٓاع ٧ان ٖلى اجهاالث الجؼاثغ 

ش،الظي بضؤجه مىض الاؾخ٣ال٫. ل٨ً بغئي مٛاًغة جماما إلاا ٧اهذ ٖلُه ٢بل هضا  خُث ؤنبدذ الكغ٦ت  الخاٍع

ض، وماب ة ٖلى بزباث وحىصها في ٖالم لح خم، ُٞه اإلاىاٞؿت قغؾت الب٣ا ء ٞحها مؿخ٣لت في حؿُح ها ٖلى وػاعة البً 

 .لؤل٢ىي وألاحضع زانت م٘ ٞخذ ؾى١ الاجهاالث ٖلى اإلاىاٞؿت
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 اإلاؼلب الثاوي: الهُيل الخىظُمي إلاإطظت اجصاالث الجصائس )وخدة مظخغاهم(

اث عثِؿُت  ًبحن اله٩ُل الخىُٓمي إلااؾؿت اجهاالث الجؼاثغ الى ج٣ؿُماث اإلااؾؿت بدُث ًىحض ؤعب٘ مؿخٍى

ت والىخضة الٗملُت الىالثُت والى٧الت2003زال٫ انالخاث  اث الجهٍى ت الٗامت بالٗانمت واإلاضًٍغ  وهي اإلاضًٍغ

ت، واؾخمغ الٗمل الى ٚاًت ؾىت  جم حٛیح  الهُٛت ؤلاؾمُت 2010حُٛح ، بٗض قهغ حىان صون اي 2010الخااٍع

اله٩ُل الخىُٓمي لها ٦ما هى مىضر مً ، وحٛح  للىخضة الٗملُت وؤنبدذ حؿمى باإلاضیغیت الٗملُت لالجهاالث

 زال٫ الك٩ل الخالي:

 (: اله٩ُل الخىُٓمي إلااؾؿت اجهاالث الجؼاثغ 'وخضة مؿخٛاهم'10الك٩ل ع٢م )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خماص ٖلى الىزاث٤اإلاهضع:   الضازلُت إلااؾؿت "اجهاالث الجؼاثغ" بى٧الت ٖحن جاصلـ مً اٖضاص الباخث بااٖل

 

 

 

 

ت الٗملُت الجهاالث الجؼاثغ)مؿخٛاهم(  اإلاضًٍغ

 اإلادًس

 ألاماهت الٗامت

 زلُت الخٟخِل واإلاغا٢بت

 اؾخٛال٫ مه خت مه خت اإلاؿخسضمحن الخ٣ىُته خت اإلا مه خت الىؾاثل

 الكب٨ت ال٣اٖضًت

تال مه خت  خااٍع

 البٌانات

النقل ووسائل 

 النقل

 الحماٌة واالمن

مصلحة 

 االنترنت

مصلحة االلٌاف 

 البصرٌة

مصلحة الخطوط 

 الهاتفٌة

 تسٌٌر المستخدمٌن

 مصلحة االجور

 مصلحة التكوٌن

 التحوٌل

 التنسٌق

 شبكة المعطٌات

العالقة مع 

 الزبائن

 التسدٌد والفواتٌر

 قوة البٌع

 مصلحة المحاسبة
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 ببٌٗ ا٢ؿام اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿتالخٍٗغ٠ 

ما٫ ال٣اثمت خُث ًخىلى م٘ مؿاٖضًه مهمت جد٤ُ٣ اإلادًس:  ٗض اإلاؿاو٫ ألاو٫ ًٖ ألٖا عثِـ مالـ ؤلاصاعة َو

 :اإلاغؾىمت مً ٢بل اإلاهالر اإلاسخهت ومً مهامه ألاهضاٝ

 .الخٟاّ ٖلى الخهو في الؿى١ -ؤ

غ ز٣اٞت الكغ٦ت في ؾى١ اإلاىاٞؿت-ب  .جٍُى

غ -ث ٤ الٗملي جٍُى  .الدؿٍى

 .الؿهغ ٖلى جُب٤ُ الب امج اإلاىا٤ٞ وهال٘ والخيؿ٤ُ بحن اإلاهالر-ر

غ التي جهل بلحها مً اإلاهالر اإلاسخلٟت-ج  .مغا٢بت حؿُح  اليكاَاث اإلاسخلٟت في اإلااؾؿت مً زال٫ الخ٣اٍع

 .الىٓغ في الا٢ت اخاث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلاهالر-ح

 في الكغ٦ت.  اإلاداٞٓت ٖلى الؿح  الخؿً والٗاصي-ر

 مه خت اإلاداؾبت

 الُت ومح اهُاث ؤٖما٫ نهاًت الؿىت للماؾؿت.حكٝغ ٖلى الٗملُاث اإلاداؾبُت واإلا

 .مصلخت الىطائل

 : البىاًاث1-

ح  حمُ٘ مؿخلؼماث اإلااؾؿت مً ؤبؿِ ألاصواث ختى الخاهح اث ال٨ب ي إلاسخل٠  هظا اإلا٨خب م٩ل٠ ب: جٞى

 …٦مبُىجغم٩اجب، ٦غاس ي، ؤحهؼة  -اإلاهالر مً:

 : هظا اإلا٨خب م٩ل٠ ب: الىلل و وطائل الىلل2-

 .ال٣ُام بخاهح  اإلااؾؿت بؿُاعاث زانت جدذ زضمتها -

 .م٩ل٠ بملٟاث وبُا٢اث الؿُاعاث ال٨بح ة والهٛح ة -

 .قغاء ٢ُ٘ الُٛاع والهُاهت بهٟت ٖامت -

ىث وال٣ُ٘ الالػمت بهٟت زانت - ً والٍؼ  .جؼوٍض الكاخىاث والؿُاعاث بالبجً 

 .مغا٢بت وجىُٓم حؿُح  الىعقاث بهٟت زانت والخد٤٣ الخام في ماا٫ اإلاداؾبت ُٞما ًسو الٍؼىث -

ح  الخماًت وألامً وطل٪ ب: الخماًت وألام3ً-  : هظا ال٨خب مؿئى٫ ًٖ جٞى

ح  الخغم الخام باإلااؾؿت -  .جٞى

ح  خغاؽ للخىاوب ٖلى الٗمل -  جٞى

 مهالر:وجى٣ؿم الى زالر  الخلىُت:اإلاصلخت 
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التي حؿخُٟض مً هظ   وؤلاصاعاثومهمتها ٦ظ٫ ٦ةُٖاء زضمت حُضة م٘ مسخل٠ الهُئاث  الاهترهذ:مصلخت 1

 الخضمت

ت:مصلخت ألالُاف  2 ت واًهالها للمىا٤َ البصٍس  وتهخم هظ  اإلاه خت بت ٦ُب الالُاٝ البهٍغ

 بسضمت الاهت هذ. وؤلاصاعاثالبُٗضة ًٖ الىالًت وعبِ ٧اٞت اإلااؾؿاث 

وتهخم بغبِ ٧اٞت اإلاغا٦ؼ الهاجُٟت ب٩ىابل هاجُٟت إلًها٫ اإلا٩اإلااث الهاجُٟت و٦ظل٪ نُاهتها  الىىابل:لخت مص3

وجاضًض الكب٩اث الهاجُٟت و٧لما جُلبذ الًغوعة طل٪، ٦ما اهه ًغا٢ب مغا٦ؼ جغ٦ُب الخٍُى الهاجُٟت ومٗالجت 

 .حُُٗالث الؼباثً

 جى٣ؿم الى زالزت مهالر: اإلاظخخدمحن:مصلخت 

 حؿُح  اإلاؿخسضمحن-1

 .جُب٤ُ ٢ىاهحن ومىاص مخٗل٣ت باإلاؿخسضمحن

 .جى٢ٗاث اؾدُٗاب اإلااؾؿت لٗضص مً اإلاىْٟحن والخ٩ال٠ُ اإلاالُت اإلاىاؾبت- 

 .ال٣ُام بالٗمل ؤلاصاعي اإلاخٗل٤ بالخىهِب و٧ل الخغ٧اث اإلاخٗل٣ت بالٗمل-

 ج٣ضًم اإلالٟاث إلاٟدص ي الٗمل.- 

ُٟيجدًح  حضو٫ الخ٣ضم في الؿلم ا   .لْى

 .صعاؾت الُلباث وجدًح  ٢ىاثم اإلادصخحن لجضو٫ الخ٣ضم في الغجبت 

 .بوكاء ملٟاث إلاىام الٗلُا -

 .بوكاء ملٟاث جإصًبُت -

 .جىُٓم حلؿاث زانت ب جان الٗما٫ -

 .الخدًح  والخد٤٣ مً خالت ألاحىع  -

-ً  .جدًح  ملٟاث الخ٩ٍى

 .جدًح  ملٟاث الخ٣اٖض-

 : ألاحىز مصلخت 2-

ٟحن جدًح   -  .ملٟاث اإلاْى

ٟحن -  حٗضًل ألاحىع بٗض ٧ل ٖملُت جُغؤ ٖلى ملٟاث اإلاْى

3-ً  مه خت الخ٩ٍى

ٟحن  ب اإلاْى جهم ٖلىجضٍع  الٗمل بالخ٨ىىلىحُا الجضًضة وج٩ٍى
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 ال٣اٖضًت:مه خت اؾخٛال٫ الكب٨ت 

 : عئؾاء مغا٦ؼ3عثِـ م٨خب و 2ًخ٩ىن اإلا٨خب مً عثِـ اإلاه خت باإلياٞت بلى 

 .مغ٦ؼ، مغا٦ؼ هاجُٟت، جطخُم، مغا٦ؼ ؤلاعؾا52٫حكٝغ ٖلى  -

 .جخ٨ٟل اإلاه خت بهُاهت اإلايكئاث الخ٣ىُت -

 : الخيظُم1-

 .صعاؾت ج٣ىُت ُٞما ًسو الكب٨ت ال٣اٖضًت -

ح  الخٍُى الهاجُٟت للؼباثً -  .بٖما٫ ج٣ىُت ؤي جٞى

 .حؿُح  اإلاغا٦ؼ الهاجُٟت -

 .الهُاهت -

 : الخدىٍل2-

ح  مغ٦ؼ ًخًمً قب٨ت زٍُى عبِ مسخل٠ اإلاغا٦ؼ ) اإلاد لُت، الجمهىعٍت، الضولُت( خُي بخم صعاؾت ج٣ىُت لخٞى

٣ت ٚح  مباقغة و ج٩ىن الٗملُت  غ الخٍُى الهاجُٟت بٍُغ هاج٠ حاهؼة للخثبُذ في مامل ال٣ى٫ هظا اإلا٨خب ًٞى

ل Commutationمً م٨خب الخيؿ٤ُ  : ٧الخالي ت زم بلى الى٧الت الخاTransmissionبلى م٨خب الخدٍى  التيACTELاٍع

 ج٣ىم بٗمل ج٣ضًم زضمت ) بُ٘ اإلاىخىج(.

ت:اإلاصلخت  تهخم بالجاهب الخااعي لضي اإلااؾؿت و جى٣ؿم الى زالر مهالر ٧ل واخضة مجها لها مهام  الخجاٍز

 : بهاواهضاٝ زانت 

الخُُٗالث، وتهخم هظ  اإلاه خت بمٗالجت مكا٧ل واهخماماث الؼباثً ٧الىٓغ في  الصبائً:مصلخت الػالكت مؼ 

 .وبصزا٫ الهاج٠ والاهت هذ

هظ  اإلاه خت ببُ٘ الهاج٠ الثابذ والهاج٠ الالؾل٩ي، باإلياٞت الخضماث الاهت هذ، ٦ما  تهخم البُؼ:مصلخت كىة 

ت  جي واهمها الى٧الت الخااٍع ت اإلاخىاحضة ٖب  جغاب الَى  انها جىٓم الٗال٢اث ما بحن الؼباثً والى٧االث الخااٍع

 ماؾغي -ٖحن جاصلـ –ٖلي ؾُضي –مؿخٛاهم 

وحٗالج هظ  اإلاه خت مسخل٠ الٟىاجح  اإلاخٗل٣ت بالهاج٠ او الاهت هذ و٦ظل٪ ٞىاجح   والدظدًد:مصلخت الفىاجحر 

ىاجح  اإلااؾؿاث   الٗمىمُت و٦ُُٟت حؿضًضها ومخابٗت الضًىن اإلات جبت ٖلحها. وؤلاصاعاثالخُٗالث ٞو
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 اجصاالث الجصائساَداف ومهام مإطظت اإلاؼلب الثالث: 

: اَداف مإطظت اجصاالث الجصائس  الفسع ألاٌو

الم والاجها٫ ٞةنها جداو٫ جد٤ُ٣ مامىٖت   بد٨م ؤن ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ صزلذ ٖالم ج٨ىىلىحُاث ؤلٖا

 :مجهامً ألاهضاٝ 

   % 99جدؿحن قب٨ت الخُُٛت للىنى٫ الى  1 -

اصة في ٖضص اإلاكت ٦حن واؾت حإ الخهو 2 -  .الؿى٢ُتالٍؼ

 .اؾخٗما٫ مسخل٠ الخ٨ىىلىحُا الخضًثت وجهضع ٢مت الؿى١ 3 -

ت واٖضاص ؾُاؾاث اجهالُت ٞٗالت وجغ٢ُت الابخ٩اع-4  .ؤلابضإ ؤ٦ث  في الاؾت اجُاُت الخااٍع

ت5 -  .وي٘ بحغاءاث حضًضة ُٞما ًسو حؿُح  اإلاىاعص البكٍغ

ُت الخضمت6 -  .جدؿحن مؿخمغ في هٖى

ىُتاإلاكاع٦ت في الخىمُت 7 -  .الَى

اصة في ٖغى الخضماث الهاجُٟت وحؿهُل ٖملُاث اإلاكاع٦ت في مسخل٠ زضماث الاجها٫ أل٦ب  ٖضص م8ً -  الٍؼ

ُٟت  .اإلاؿخٗملحن زانت اإلاىا٤َ الٍغ

ُت الخضماث اإلاٗغويت، اإلا٣ضمت وحٗلها ؤ٦ث  مىاٞؿت في زضماث الاجها9٫ - اصة في الجىصة وهٖى  .الٍؼ

ى10ُ- غ الكب٨ت الَى المجىمُت وجٍُى ٗالُت جىنُلها بمسخل٠ َغ١ الٖا  .ت لالجهاالث، ٞو

الم في الجؼاثغ11-  .اإلاكاع٦ت ٦ممثل عثِس ي في ٞخذ بغامج جُىٍغ ماؾؿت الٖا

غ الخضماث الجضًضة12- غ مغا٦ؼ اإلاٗلىماث والخىحُه)البُ٘ والكغاء  (جٍُى  .ٖب  الكب٨ت الٗى٨بىجُت، و٦ظل٪ جٍُى

 اإلاُُٗاث لتي حؿمذ بى٣ل وجباص٫ ألانىاث، الغؾاثل اإلا٨خىبت،الت وٍض بسضماث الاجها٫ ًٖ بٗض، وا13-

ت  .ال  ...الغ٢مُت، اإلاٗلىماث اإلاغثُت واإلاؿمٖى

اث اهماٍ الدؿُح  الخ٣لُضًت، ى ٦ؿب ؾمٗت خؿىت، واإلاداٞٓت ٖلحها بالخسلي ٖلىالٗمل ٖل14-  والخهٞغ

 الؿلبُت.
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 الفسع الثاوي: مهام وخدماث مإطظت اجصاالث الجصائس

 اإلاهام:-1

 .مىذ اقت ا٥ للؼباثً وجلبُت خاحُاتهم-ؤ

 .حؿُح  ومغا٢بت الهاج٠-ب

 .اؾخ٣با٫ الك٩اوي والهُاهت والخىحُه-ث

ح  زضماث الاجهاالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت لى٣ل وجباص٫ الهىث والغؾاثل الىهُت والبُاهاث الغ٢مُت -ر جٞى

ت  .واإلاٗلىماث الؿمُٗت والبهٍغ

 الخدماث: 2 -

 .الهاج٠ -ؤ

  (ADSL) .الاهت هذ-ب 

  (GLTE4) .هاج٠ الثابذالجُل الغاب٘ لل-ث 

س ي-ر    (WICI)زضمت الَى

٤ الُٟضًى -ج   (visioconférence) زضماث الخضاو٫ ًٖ ٍَغ

 .) واخضةبى٣غة  (جهمُم او اوكاء اإلاىا٢٘ الال٨ت وهُت -ح

 ي(م٨خبتفي  (الال٨ت وهُت اإلا٨خبت-ر 

ت الغ٢ابت-ع   (fi@mane)الابٍى

 .الضٞ٘ الال٨ت ووي زضمت-ػ 

 .كغ٧اث واإلااؾؿاث الٗمىمُتمخ٩املت لل ج٣ضًم خلى٫ -ص 
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 الدزاطت وجدلُل هخائجغسض  اإلابدث الثاوي:

 :  وصف خصائص الػُىتاإلاؼلب ألاٌو

غاُٞتحك٩ل الخهاثو  ت ٖىانغ وم٩ىهاث ماخم٘ الضعاؾت، وطل٪ مً الضًمٚى زال٫  اإلاضزل اإلاىاؾب إلاٗٞغ

 ٞغيُاث التي هامٗها خى٫  اإلاُُٗاث وجدلُلال٨مي لخهاثهها، الص يء الظي م٨ىىا مً صعاؾت  الخدضًض

، الضعاس ياإلاؿخىي  ؤؾئلت جضوع في مٗٓمها خى٫ الجيـ، الؿً،04الضعاؾت، لظل٪ ٧ان هظا اإلادىع یخ٩ىن مً 

 والىٟؿُت الاحخماُٖتوؤبٗاص وجغ٦ُبها  الُٗىت، وهظا ما یؿمذ لىا بالخٗٝغ ؤ٦ث  ٖلى زهاثو اإلاهىُت الخب ة

 .مٗالجت حؿائالث الضعاؾت بك٩ل حیض ٖملُت لدؿهُل

ت الجهاالث الجؼاثغ"  جىػَ٘ اٞغاص الُٗىت خؿب الجيـ-1   في "الى٧الت الخااٍع

 (: جىشَؼ اإلابدىزحن خظب الجيع04الجدٌو زكم)

  %اليظبت اإلائىٍت الخىساز الجيع

 %67 6 ذهس

 %33 3 اهثى

 %100 9 اإلاجمىع

خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان                                                                   اإلاهضع: مً اٖضاص الباخث بااٖل

 

مً  ٪67ًدبحن لىا مً زال٫ الجضو٫ ؤٖال ، ؤن مٗٓم ؤٞغاص الُٗىت اإلابدىزت مً ٞئت الظ٧ىع، خُث ًمثلىن وؿبت 

بحمالي ؤٞغاص الُٗىت، ًغح٘ طل٪ بلى َبُٗت الٗمل الظي ًخُلب بقغاٞا وخًىعا مؿخمغا، ؤًً ال ٌؿتهىي 

ٌ مً حهت ؤزغي  م هظا  .الٗىهغ اليؿىي، والى جًُٟلهً للٗمل في مُاصًً ؤزغي ٧الخٗلُم، والخمٍغ ول٨ً ٚع

 ٞةن هىا٥ 
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 جىػَ٘ اإلابدىزحن خؿب الجيـ(: 11)الك٩ل ع٢م

 انثى ذكر
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 ٌكٛله الظ٧ىع. ٪جمثل ؤلاهار ٌكٛلً مىانب بَاعاث ال ج٣ل ؤهمُت ٖما33وؿبت 

ت ال –الٗمل في اإلااؾؿت ماا٫ الضعاؾت  َبُٗتبن  ٕ هي التي جٟغى هظا الىى  –الجؼاثغ جهاالث الى٧الت الخااٍع

وعاء طل٪  الظ٧ىع، والؿبب الثاوي، زانت مً خیث الجيـ بط هاض وؿبت ؤلاهار ؤ٢ل مً وؿبت الخ٣ؿُم مً

   .ألازح ةاث الؿىى  ا٢خدام اإلاغؤة للٗمل بال في ٖضم

 (: جىػَ٘ اإلابدىزحن خؿب الؿ05ًالجضو٫ ع٢م)

 اليظبت اإلائىٍت% الخىساز الظً

 % 44,5 4 طىت 30الى  20مً 

 %33,3 3 طىت 40الى  30مً 

 %22,2 2 طىت فأهثر 40

 %100 9 اإلاجمىع

خماص ٖلى                                                       هخاثج الاؾخبُاناإلاهضع: مً اٖضاص الباخث بااٖل

زم  ٪44,45ؾىت بيؿبت، 30مً زال٫ الجضو٫ ًخطر لىا بان ٚالبُت ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت جت اوح ؤٖماعهم ا٢ل مً 

٪ في خحن بلٛذ وؿبت الظًً 33,33ؾىت وبلٛذ اليؿبت  40الى  30جلحها وؿبت ألاٞغاص التي جت اوح ؤٖماعهم مً 

 مما ٌكح  بلى ؤن ٚالبُت ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت مً ٞئت الكباب. ٪22,22ؾىت بيؿبت  40جت اوح ؤٖماعهم ؤ٦ث  مً 

 

 

 

 

47% 

36% 

17% 

 جىشَؼ اإلابدىزحن خظب الظً(: 12)الشيل زكم 

 سنة 30 -20من 

 سنة 40 - 30من 

 سنة فاكثر 40  
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 جىػَ٘ اإلابدىزحن خؿب اإلاؿخىي الضعاس ي (:06الجضو٫ ع٢م)

 اليظبت اإلائىٍت% الخىساز اإلاظخىي الدزاس ي

 %22,2 2 زاهىي 

 %33,3 3 جلجي طامي

 %44,5 4 دزاطاث غلُا

 %100 9 اإلاجمىع

خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان                                          اإلاهضع: مً اٖضاص الباخثت بااٖل

 مً اإلابدىزحن هم مً طوي مؿخىي  %44,5یىضر لىا الجضو٫ ؤٖال  باليؿبت إلاخٛح  اإلاؿخىي الخٗلُمي ؤن وؿبت 

% هم مً 22,2مً مؿخىي ج٣جي ؾامي، ؤما اليؿبت اإلاخب٣ُت واإلا٣ضعة بب  %33,3الضعاؾاث الٗلُا، زم هاض وؿبت 

ًمل٩ىن مؿخىي زاهىي، ومً زال٫ هظ  اليؿب ؤلاخهاثُت یخطر لىا ؤن ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ حٗخمض 

بالضعحت ألاولى ٖلى ألاٞغاص طوي الضعاؾاث الٗلُا، زم یلیه خاملي قهاصاث ج٣جي ؾامي، وؤزح ا خاملي قهاصاث 

الٗمل بب امج اهىي، وهظا عاح٘ بلى َبُٗت الٗمل التي جخُلب ماهالث الضعاؾاث الٗلُا بيؿبت ٦بح ة، ٦ما ؤن الث

اؾخ٣ُاب  ، ٦ما ؤن اإلااؾؿت حؿعى بلىٖلمُتج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث والاجها٫ یخُلب ؤٞغاص طوي ٢ضعاث 

الخاصة مً  اإلاؿخمغ ٧اإلاىاٞؿت ي عاث، زانت في ْل الخُىع الخ٨ىىلى الجامٗیحن مً طوي ال٨ٟاءاث و اإلاها

ً. اإلاخٗاملحن  آلازٍغ
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 جىشَؼ اإلابدىزحن خظب اإلاظخىي الدزاس ي (:13)الشيل زكم 

 دراسات علٌا تقنً سامً ثانوي
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 (: جىػَ٘ اإلابدىزحن خؿب الخب ة اإلاهىُت07الجضو٫ ع٢م)

 اليظبت اإلائىٍت% الخىساز الخبرة اإلاهىُت

 %44,5 4 طىىاث 5اكل مً 

 %11 1 طىىاث 10الى  5مً 

 %44,5 4 طىىاث فأهثر 10

 %100 9 اإلاجمىع

خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان                                                      اإلاهضع: مً اٖضاص الباخثت بااٖل

خحنهالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ؤن  % والٟئت 44,5 ؾىىاث بب5ا الٟئت ألاولى ؤ٢ل مً مجمثله ؤٖلى وؿبخحن مدؿاٍو

بيؿبت  ؾىىاث 10الى  5مً اإلا٣ابل هاض ؤن ؤنٛغ وؿبت جمثلها ٞئت  % وفي44,5ب ؾىىاث  10الثالثت ؤ٦ث  مً 

ًٖ  باهٟهالها 2003 خضازت اإلااؾؿت ٞهي ٢ض ؤوكإث ؾىت مجها:ویغح٘ ٧ل هظا بلى ٖضة ٖىامل مغجبُت  11%

ض واإلاىانالث، ٚح  ؤهىا هاض هىا٥ مً له ؤ٢ضمُت یكمل  في اإلااؾؿت جٟى١ ٖمغ اإلااؾؿت هٟؿها وهظا البً 

ٟحنویٗىص الؿبب في ٧ىن ؤٖلى وؿبت مً  .ٗمل ٢بل اهٟهالها ًٖ اإلااؾؿت ألاماث الؾىى  بلى الٟئت  ًيخمىن  اإلاْى

ٖلى الؿاخت ٧اإلاىاٞؿت مما یٟغى ٖلى اإلااؾؿت اؾخ٣ُاب الخ٨ىىلى ي الخانل  ؾىىاث بلى الخُىع 5ؤ٢ل مً 

ؾؿت حؿعى بلى اؾخ٣ُاب ؤن اإلاا  وؿخيخاه مً الجضو٫  ماهلت ومىا٦بت للخُىع، وما اعص بكغیت و٦ٟاءاثمى 

ٟحنالاخخٟاّ بإ٦ب  ٢ضع مم٨ً مً  ، ٚح  ؤن هظا ال یمىٗها مًحضًضةاعص مى   .ألا٢ضمُتمً طوي  اإلاْى

45% 

11% 

44% 

 جىشَؼ اإلابدىزحن خظب الخبرة اإلاهىُت(: 14)الشيل زكم 

 سنوات 5اقل من 

 سنوات 10الى  5من 

 سنوات فاكثر10
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ت باطخخدام الخىىىلىحُا الجدًدة للمػلىماث والاجصاٌ اإلاؼلب الثاوي:   بُاهاث مخػللت بدىمُت اإلاىازد البشٍس

بُٗت الاؾخٟاصة مىه في ماؾؿت (: ًىضر اؾخسضام الخاؾب الالي 08الجضو٫ ع٢م) ً َو ب والخ٩ٍى في ٖملُت الخضٍع

 اجهاالث الجؼاثغ

 اليظبت اإلائىٍت % الخىساز اطخخدام الخاطب الالي

 ً  56 5 جللُص اإلادة الصمىُت للخىٍى

 33 3 جللُص الجهد )والظفس(        

 11 1 جللُص الىفلاث        

 %100 9 اإلاجمىع

خماص ٖلى هخاثج                                                                        الاؾخبُان اإلاهضع: مً اٖضاص الباخثت بااٖل

ً ٖملُتلهظا الجضو٫ ٞیما یسو اؾخسضام الخاؾب آلالي في  ؤلاخهاثُت اإلاُُٗاثحكح   یغي اٚلب  ، خیثالخ٩ٍى

ًواإلا٣ضبىٗم  ؤحابىا الظًً اإلابدىزحن یغون اهه % 33، ٞیما هاض وؿبت اإلاضة الؼمىُتاهه ٢لو مً 56 %بيؿبت  ٍع

 .الى٣ٟاث ج٣لُویغون اهه ؾاهم في   %11 وؿبت وؤزح ا، ض في ج٣لُو الجهضؾاٖ

باؾخسضام  ؤن الٗمل ٌٗخب ون اإلابدىزحندهل ٖلحها مً الجضو٫ جبحن لىا ؤن خومً زال٫ الىخاثج ال٨میت اإلا

وهىا٥ مً ا٢غ %،56بضوع  یٗمل ٖلى ج٣لُو الى٢ذ وهظا ما ٖب ث ٖلیه وؿبت  وهى  الخاؾب آلالي هى ؤمغ حیض

الى٣ٟاث، هظا ٧له  ج٣لُو اهه یؿاٖض ٖلى اإلابدىزحن، وجغي ٞئت ؤزغي مً ٖلى ج٣لُو الجهض بإهه یؿاٖض

ذ مً آلالي بلى عبذ الى٢ اؾخسضام الخاؾب ًاصيیى٨ٗـ ایاابیا ٖلى جىمیت اإلاهاعاث واإلاٗاٝع للٗما٫، خیث 

ً الؼمىُتاإلاضة  ج٣لُوزال٫  ً ال٣ضًمت، و٦ظل٪ ال٣ًاء ٖلى ٖىاث٤ بحغاءاث للخ٩ٍى مً بظ٫ حهض مثل  الخ٩ٍى

 نعم
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اإلابدىزحن خظب ػبُػت الاطخفادة مً (: 15)الشيل زكم جىشَؼ 

لخدزٍب ا لخىىًٍ و  ا ُت  في غمل ي   الخاطب الال

 النسبة التكرار
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 بمهاٍع٠خیث ٧اهذ جخ٩ل٠  الى٣ٟاث التي جازغ ٖلى اإلااؾؿاث بيؿبت ٦بح ة، ج٣لُلالؿٟغ، و٦ظل٪ ؾاٖض في 

ً  وجإَح .مً ب٢امت وا٧ل  الخ٩ٍى

 

 

جهم بالخاؾب الالي(: ج٣ُُم 09ع٢م)الجضو٫  ٣ت ج٩ٍى   اإلابدىزحن لٍُغ

م الخاطىب  اليظبت اإلائىٍت% الخىساز الخىىًٍ غً ػٍس

 %78 7 حُد

 %11 1 مخىطؽ

 ٌ  %11 1 ملبى

 %100 9 اإلاجمىع

خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان                                                  اإلاهضع: مً اٖضاص الباخثت بااٖل

بببببببب٤ اؾببببببببخسضام الخاؾببببببببب آلالببببببببي، خیببببببببث سببببببببجلذ وؿبببببببببت یىضببببببببر لىببببببببا  ً ٖببببببببً ٍَغ مببببببببً 7%8الجببببببببضو٫ ج٣یببببببببیم الخ٩ببببببببٍى

ببببببب٤ الخاؾبببببببىب حٗخبببببببب  حیبببببببضة، فبببببببي خبببببببحن سببببببببجلىا  ً ٖبببببببً ٍَغ مامبببببببٕى اإلابدبببببببىزحن البببببببظًً یبببببببغون ببببببببان َغی٣بببببببت الخ٩بببببببٍى

 % مببببببببببببببببببببببً اإلابدبببببببببببببببببببببببىزحن الببببببببببببببببببببببظًً نببببببببببببببببببببببغخىا بإنهبببببببببببببببببببببببا مخىؾببببببببببببببببببببببُت وم٣بىلببببببببببببببببببببببت فبببببببببببببببببببببببي هٟببببببببببببببببببببببـ الى٢بببببببببببببببببببببببذ.11وؿبببببببببببببببببببببببت 

غ مهببببببباعاث و٢ببببببببضعاث  وجدمبببببببل هبببببببظ  اليؿبببببببب جٟؿبببببببح اث مٟاصهبببببببا ً ٖببببببببب  الخاؾبببببببب آلالبببببببي ؾببببببباٖض فبببببببي جُبببببببٍى ؤن الخ٩بببببببٍى

ألاٞبببببببببببغاص، و هبببببببببببظا مبببببببببببا نبببببببببببغح ببببببببببببه لىبببببببببببا بٗبببببببببببٌ اإلابدبببببببببببىزحن والبببببببببببظًً یبببببببببببغون ؤن اؾبببببببببببخٗما٫ ج٨ىىلىحیبببببببببببا اإلاٗلىمببببببببببباث 

ا٢ببببببباث ألاٞبببببببغاص ممبببببببا  ببببببب٘ مبببببببً ٢بببببببضعاث َو والاجهبببببببا٫ هبببببببام حبببببببضا فبببببببي مابببببببا٫ اإلابببببببىاعص البكبببببببغیت ألنهبببببببا حؿببببببباٖض ٖلبببببببى الٞغ

 .یؿاٖض ٖلى جدؿحن ألاصاء

 

 جيد
78% 

 متوسط
11% 

 مقبول
11% 

ً بالخاؾب الالي(: 16)الك٩ل ع٢م ٣ت الخ٩ٍى  جىػَ٘ اإلابدىزحن خؿب ج٣ُُمهم لٍُغ

 جٌد

 متوسط

 مقبول
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الج

 (: ًبحن مااالث اؾخسضام الخاؾىب في ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ10صو٫ ع٢م)

خماص ٖلى   هخاثج الاؾخبُاناإلاهضع: مً اٖضاص الباخثت بااٖل

بببببببببببببببببت،  ؾببببببببببببببببباهم بصزبببببببببببببببببا٫ الخاؾبببببببببببببببببىب بلبببببببببببببببببى الٗمبببببببببببببببببل اإلااؾؿببببببببببببببببباحي فبببببببببببببببببي خىؾببببببببببببببببببت ال٨ثحببببببببببببببببب  مبببببببببببببببببً الٗملُببببببببببببببببباث ؤلاصاٍع

ً، ٨٦خابببببببببببببببببت  والتببببببببببببببببي ؤنبببببببببببببببببدذ جىاببببببببببببببببؼ فببببببببببببببببي و٢ببببببببببببببببذ ٢هببببببببببببببببح ، بٗببببببببببببببببض ؤن ٧اهببببببببببببببببذ حؿببببببببببببببببخٛغ١ و٢ببببببببببببببببذ وحهببببببببببببببببض ٦بحببببببببببببببببً 

.ً غ، خٟٔ اإلاٗلىماث والبُاهاث، و٦ظا الخ٩ٍى  الخ٣اٍع

ىضبببببببببببببببببببر الجبببببببببببببببببببضو٫ ؤٖبببببببببببببببببببال  ؤن  % مبببببببببببببببببببً اٞبببببببببببببببببببغاص الُٗىببببببببببببببببببببت حؿبببببببببببببببببببخسضم حهببببببببببببببببببباػ الخاؾبببببببببببببببببببىب فبببببببببببببببببببي ٦خابببببببببببببببببببببت 44.5ٍو

غ، مببببببببببببببببً حهببببببببببببببببت ؤزببببببببببببببببغي حؿببببببببببببببببخسضم  % مببببببببببببببببً مٟببببببببببببببببغصاث الُٗىببببببببببببببببت حهبببببببببببببببباػ الخاؾببببببببببببببببىب فببببببببببببببببي خٟبببببببببببببببببٔ 33,3الخ٣بببببببببببببببباٍع

مبببببببببببببببببً اإلابدبببببببببببببببببىزحن بىحبببببببببببببببببىص مهبببببببببببببببببام ؤزبببببببببببببببببغي ٌؿبببببببببببببببببخسضمىن ٞحهبببببببببببببببببا %22,2اإلاٗلىمببببببببببببببببباث والبُاهببببببببببببببببباث، ٦مبببببببببببببببببا ؤٞاصهبببببببببببببببببا 

ًؤؾاؾبببببببببببببا فبببببببببببببي الخحهببببببببببببباػ الخاؾبببببببببببببىب جخمثبببببببببببببل  بببببببببببببالم آلالبببببببببببببي ٩بببببببببببببٍى ً، بغمابببببببببببببت ببببببببببببببغامج ؤلٖا ، ٢بببببببببببببغاءة ؤحهبببببببببببببؼة الخسبببببببببببببٍؼ

وجدًببببببببببببببببببببح  ٖببببببببببببببببببببغوى وصعاؾبببببببببببببببببببباث، ومببببببببببببببببببببً هىببببببببببببببببببببا ًم٨ببببببببببببببببببببً ال٣ببببببببببببببببببببى٫ ؤن اؾببببببببببببببببببببخسضاماث حهبببببببببببببببببببباػ الخاؾببببببببببببببببببببىب فببببببببببببببببببببي 

ببببببببببببببببت وواؾببببببببببببببببٗت، ل٨ببببببببببببببببً حهبببببببببببببببباػ الخاؾببببببببببببببببىب ال ٌؿببببببببببببببببخسضم لىخببببببببببببببببض  بببببببببببببببببل ٌؿببببببببببببببببخٗان  اإلااؾؿببببببببببببببببت اإلاضعوؾببببببببببببببببت مخىٖى

 .فببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي بٗببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببٌ الخبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباالث باألؾببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلىب الُببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببضوي فببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي بهابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباػ بٗببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببٌ اإلاهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببام

صبُبببببببببببببباث بلببببببببببببببى ؤن بصزببببببببببببببا٫ ج٨ىىلىحُببببببببببببببا الاجهببببببببببببببا٫ الخضًثببببببببببببببت بلببببببببببببببى اإلااؾؿببببببببببببببت ٢ببببببببببببببض ؾبببببببببببببباهم فببببببببببببببي بٖبببببببببببببباصة حكببببببببببببببح  ألا 

ببببببببببببببب٠ الٗضًبببببببببببببببض  ببببببببببببببب٤ مبببببببببببببببً حٍٗغ اإلاهبببببببببببببببام وؤلاحبببببببببببببببغاءاث، خُبببببببببببببببث ٖملبببببببببببببببذ ٖلبببببببببببببببى جدؿبببببببببببببببحن حبببببببببببببببىصة الٗمبببببببببببببببل ٖبببببببببببببببً ٍَغ

 اليظبت اإلائىٍت% الخىساز مجاالث اطخخدام الخاطىب

س  %44.5 4 هخابت الخلاٍز

 %33.3 3 خفظ اإلاػلىماث والبُاهاث

 %22.2 2 الخىىًٍ

 %100 9 اإلاجمىع

 كتابة التقارٌر
45% 

 حفظ المعلومات والبٌانات
33% 

 التكوٌن
22% 

 جىشَؼ افساد الػُىت خظب مجاالث اطخخدام الخاطىب(: 17)الشيل زكم
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ت، خُببببببببببببببببببث م٨ىببببببببببببببببببذ بببببببببببببببببببضوعها مببببببببببببببببببً  اؾببببببببببببببببببخسضام ؤؾببببببببببببببببببالُب حضًببببببببببببببببببضة جدؿببببببببببببببببببم بال٨ٟبببببببببببببببببباءة والٟٗالُببببببببببببببببببت والؿببببببببببببببببببٖغ

 ٛذ خضوص الؼمان واإلا٩ان.ازخهاع الى٢ذ والجهض والخ٩لٟت ٦ما ؤل

 (: اؾخسضام اإلااؾؿت قب٨ت الاجها٫ للغبِ بحن ألا٢ؿام واإلاهالر11الجضو٫ ع٢م)

 اليظبت اإلائىٍت% الخىساز الاخخماالث

 %100 9 وػم

 %0 0 ال

 %100 9 اإلاجمىع

خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان  اإلاهضع: مً اٖضا الباخثت بااٖل

 

( اإلاخٗل٣ت باؾخسضام اإلااؾؿت لكب٨ت الاجها٫ للغبِ بحن 11في الجضو٫ ع٢م ) حكح  البُاهاث ؤلاخهاثُت اإلاضوهت

 % ؤ٢غوا بإن ؤحهؼتهم مىنىلت بكب٨ت الاهت هذ.100الا٢ؿام واإلاهالر بلى ان وؿبت 

لى يغوعتها الخخمُت للٗما٫ مً  ُُٟت ٖو هظ  الىخاثج جض٫ ٖلى مضي ؤهمُت الكب٨ت الٗى٨بىجُت في الٗملُت الْى

 لهم و٦ظل٪ إلاؿاًغة الغ٦ب الخًاعي.ؤٖماؤحل بهااػ 

 

 

 

 

 

100% 0% 0% 

جىػَ٘ اإلابدىزحن خؿب اؾخسضامهم لكب٨ت الغبِ بحن (: 18)الك٩ل ع٢م

 اإلاهالر والا٢ؿام

 نعم

 ال
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ٟحن في اإلااؾؿت12الجضو٫ ع٢م) بُت التي جسو اإلاْى  (: ًىضر مؿاهمت قب٨ت الاهت هذ في اٖضاص الضوعاث الخضٍع

 اليظبت اإلائىٍت% الخىساز الاخخماالث

 %89 8 وػم

 %11 1 ال

 %100 9 اإلاجمىع

خماص ٖلى   هخاثج الاؾخبُاناإلاهضع مً اٖضاص الباخثت بااٖل

الظًً نغخىا بإن قب٨ت الاهت هذ حؿاهم  اإلابدىزحن مً %89 حسجُلالجضو٫ جم  لبُاهاث ؤلاخهاثُتمً ال٣غاءة 

ٟحن بُت التي جسو اإلاْى % مً اإلابدىزحن 11في خیث هاض وؿبت ٢لُلت حضا جمثل ، في اٖضاص الضوعاث الخضٍع

بُت   نغخذ بان قب٨ت الاهت هذ ال حؿاهم في اٖضاص الضوعاث الخضٍع

هاض ؤن الكب٨ت  خُث جُب٣ُاتها،وهظا عاح٘ بلى َبُٗت الخضماث التي ج٣ضمها قب٨ت الاهت هذ مً زال٫ مسخل٠ 

اإلاسخهت في ٖغى ؤزغ ما  اإلاىحىصة ٖلى الكب٨تج٣ضم ؤزغ الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت زانت مً زال٫ الىىاصي 

غ١   الُىجُىبحضًضة للٗمل زانت مً زال٫  جىنلذ بلُه الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت ٦ما ؤنها ج٣ضم بغامج َو

YouTube  باإلياٞت بلى بغامج الخىانل اإلاُل٘، الظي ًىاؾب  وفي الى٢ذ ونىعة.الظي ًدُذ الخٗلم نىًجا

وهى، مؿىاغ  ،جىجح  الٟاؾبى٥،بًٗهم البٌٗ زانت مً زال٫  خىانل م٘ال ألٞغاصالاحخماعي التي جدُذ 

(MSN) (MNS). 

يُتواإلاٗاٝع بحن الٗما٫ مً زال٫ الؿماح بخل٣ي الب امج  ٦ما حؿاٖض الكب٩اث في وكغ وجباص٫ الخب اث ًٖ  الخ٩ٍى

مما یم٨ً اإلاغؾل  ،والبُاهاثوالاجها٫ حٗمل ٖلى ه٣ل اإلاٗلىماث  بٗض، وال هيس ى ؤن ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث

ما٫ وطل٪ ًٖ  واإلاؿخ٣بل مً جباص٫ اإلاٗلىماث التي ٤حؿاٖض ٖلى ؤصاء ألٖا  .الكب٩اث ٍَغ

 

 

89% 

11% 

بُت التي جسو (: 19)الك٩ل ع٢م ًىضر مؿاهمتقب٨ت الاهت هذ في اٖضاص الضوعاث الخضٍع

ٟحن   اإلاْى

 نعم

 ال
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 ( ًبحن مضي اؾخسضام لكب٨ت الا٦ؿت اهذ لالجها٫ بباقي ٞغوٕ اإلااؾؿت او م٘ ػباثجها13الجضو٫ ع٢م)

 اليظبت اإلائىٍت% الخىساز الاخخماالث

 %78 7 وػم

 %22 2 ال

 %100 9 اإلاجمىع

خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان  اإلاهضع: مً اٖضاص الباخثت بااٖل

 

"وٗم" ب نغخىا  % الظ78ًًبيؿبت  اإلابدىزحنهالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ؤٖال  ؤن الاجاا  الٗام ؾاع هدى نى٠ 

، في خحن حاءث وؿبت حؿخسضم قب٨ت الا٦ؿت اهذ لالجها٫ بباقي ٞغوٕ اإلااؾؿت او م٘ ػباثجها اي ان اإلااؾؿت

 % باليؿبت للظًً نغخىا بٗضم اؾخسضام اإلااؾؿت لهظ  الكب٨ت.22

وجدمل هظ  الىخاثج الٗضًض مً الخٟؿح اث مٟاصها ؤن الكغ٦ت جمخل٪ قب٨ت خىاؾِب حؿمذ لها بغبِ اإلاهالر 

ت الخابٗت لها. ٦ما ؤن اإلااؾؿت  ت بالى٧االث الخااٍع اإلاسخلٟت للماؾؿت ببًٗها البٌٗ بياٞت بلى عبِ اإلاضًٍغ

٤ جمخ ٠ باإلااؾؿت وجباص٫ اإلاٗلىماث والبُاهاث ل٪ مى٢ٗا ال٨ت ووي ٌؿمذ لها بالخىانل م٘ ػباثجها ًٖ ٍَغ الخٍٗغ

 اإلاخٗل٣ت باإلااؾؿت.

 

 

 

78% 

22% 

ًبحن اطخخدام اإلاإطظت لشبىت الاهظتراهذ لالجصاٌ (: 20)الشيل زكم

 نهائبباقي فسوغها او مؼ شبا

 نعم

 ال
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ب اَاعاتها ٖلى الخ٣ىُاث (: 14الجضو٫ ع٢م) بُت مؿخمغة لخضٍع ًىضر ما بطا اإلااؾؿت ج٣ىم بضوعاث جضٍع

 اإلاؿخدضزت واإلاخُىعة

 اليظبت اإلائىٍت% الخىساز الاخخماالث

 %78 7 وػم

 %0 0 ال

 %22 2 اخُاها

 %100 9 اإلاجمىع

خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان  اإلاهضع: مً اٖضاص الباخثت بااٖل

مبببببببببببببببببً ؤٞبببببببببببببببببغاص الُٗىببببببببببببببببببت اإلابدىزبببببببببببببببببت ٣ًببببببببببببببببببغون % 78بُبببببببببببببببببت اإلابدبببببببببببببببببىزحن بيؿبببببببببببببببببببت ن ؤٚلًىضبببببببببببببببببر الجبببببببببببببببببضو٫ ؤٖببببببببببببببببببال  ؤ

بُببببببببببببببببببببت بسهببببببببببببببببببببىم الخ٣ىُبببببببببببببببببببباث بببببببببببببببببببببإن اإلااؾؿببببببببببببببببببببت غ لهببببببببببببببببببببم صوعاث جضٍع الخضًثببببببببببببببببببببت وألاهٓمببببببببببببببببببببت اإلاخُببببببببببببببببببببىعة.  جببببببببببببببببببببٞى

غ لهبببببببببببببببببببم هبببببببببببببببببببظ  البببببببببببببببببببضوعاث الٗ مبببببببببببببببببببً ؤٞبببببببببببببببببببغاص% 22ؤمببببببببببببببببببا وؿببببببببببببببببببببت  ُىبببببببببببببببببببت اإلابدىزبببببببببببببببببببت ؤ٢ببببببببببببببببببغوا ؤن اإلااؾؿبببببببببببببببببببت جبببببببببببببببببببٞى

 ؤخُاهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا. 

مُببببببببببببببببت ال٣هببببببببببببببببىي   ًدبببببببببببببببببحن لىببببببببببببببببا ؤن بصاعة اإلااؾؿببببببببببببببببت ٖلببببببببببببببببى صعاًببببببببببببببببت باألهجببببببببببببببببضو٫ ؤٖببببببببببببببببال مببببببببببببببببً زببببببببببببببببال٫ ٢غاءجىببببببببببببببببا ل 

بُبببببببببببببببببببببببببت إلااؾؿبببببببببببببببببببببببببت ج٣طببببببببببببببببببببببببب ي ٞؿُاؾبببببببببببببببببببببببببت ا، الخضًثبببببببببببببببببببببببببت وحٗلُمُبببببببببببببببببببببببببت لهبببببببببببببببببببببببببظ  الخ٣ىُببببببببببببببببببببببببباث إل٢امبببببببببببببببببببببببببت صوعاث جضٍع

ببببببببببببببببببب٘ مبببببببببببببببببببً ٦ٟببببببببببببببببببباءة الٗمبببببببببببببببببببا٫ صازبببببببببببببببببببل اإلااؾؿبببببببببببببببببببت مبببببببببببببببببببً ؤحبببببببببببببببببببل جٟببببببببببببببببببباصي غ ومداولبببببببببببببببببببت الٞغ ٠  بخُبببببببببببببببببببٍى مهببببببببببببببببببباٍع

ب الخاع ي  .الخضٍع

 

 نعم
78% 

 ال
0% 

 أحيانا
22% 

بُت الػازاتها غلى ( 21)الشيل زكم ًبحن كُام اإلاإطظت بدوزاث جدٍز

 الخلىُاث اإلاظخددزت واإلاؼىزة

 أحٌانا ال نعم
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اإلاىاعص  ؾخ٣ُابوصوعها في ٖملُت اًىضر بٌٗ اإلاٗلىماث التي جيكغ ٖب  اإلاى٢٘ ؤلال٨ت ووي (: 15الجضو٫ ع٢م)

ت  البكٍغ

خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان                                اإلاهضع: مً اٖضاص الباخثت بااٖل

 الظًً اإلابدىزحنٞئت سجل لضي % 67بيؿبت بن ال٣غاءة ؤلاخهاثُت ل جضو٫ ؤٖال  جىضر لىا ؤن الاجاا  الٗام 

٠ُنغخىا بان  نغخىا بان  للظًً% 33الاؾخ٣ُاب، جلحها وؿبت ٖملُت عا ٦بح ا في و الال٨ت ووي یلٗب ص الخْى

ً  ٖملُت الاؾخ٣ُاب.هى مً له صوع في  الخ٩ٍى

٠ُ الال٨ت ووي یٗخب  مً ؤًٞل الُغ١ التي  وجدمل هظ  الىخاثج الٗضًض مً الخٟؿح اث الؿىؾیىلىحیت، ٞالخْى

البي الٗمل، وهظا ما یم٨ً بصاعة اإلاىاعص حؿاٖض ٖلى اؾخ٣ُاب اإلاهاعاث ألهه یؿاهم في حظب ٖضص ٦بح  مً َ

اث٠، وبالخالي ج٩ىن  البكغیت مً عبذ الى٢ذ الظي ٧ان مً اإلام٨ً ؤن تهضع  في البدث ًٖ اإلاخ٣ضمحن لكٛل الْى

٠ُ الال٨ت ووي الٗضًض  ٢ًذ ٖلى الُغ١ الخ٣لُضًت التي ٧اهذ حؿخٗمل في البدث ًٖ اإلاهاعاث، ٦ما یم٨ً الخْى

( الظي ًا٦ض ؤن مٗٓم 02اث٠ صازل اإلااؾؿت و هظا ما ص٫ ٖلُه الجضو٫ ع٢م)مً الكباب مً يمان ْو

٠ُ الال٨ت ووي بصاعة اإلاىاعص البكغیت  ٟي ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ هم مً ٞئت الكباب، ٦ما یؿاٖض الخْى مْى

ُُٟت في و٢ذ ٢ُاس ي وصون حهض، وهظا  ما مً عبذ الى٢ذ والجهض واإلاا٫ وطل٪ مً زال٫ بحغاء الٗملُت الخْى

م٨جها مً ال٣ًاء ٖلى مٗى٢اث الُغ١ الخ٣لُضًت، خیث یم٨ً اؾخ٣ُاب اإلاىعص البكغي مً ؤي م٩ان، وبؿاٖض 

 اليظبت اإلائىٍت% الخىساز هىع اإلاػلىماث

 %67 6 جىظُف

 %33 3 جىىًٍ

 %100 9 اإلاجمىع
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3 

%[VALEUR] 

ًمثل بػع اإلاػلىماث التي جيشس غبر اإلاىكؼ الالىترووي و (: 22)الشيل زكم

 التي حظاغد في غملُت الاطخلؼاب 

 النكوٌن التوظٌف
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ح  ٧ل اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإلات شخحن مً احل ازخُاع ألاٞغاص طوي اإلاهاعاث وال٣ضعاث اإلاىاؾبت لكٛل  ٦ظل٪ في جٞى

اث٠.  الْى

(: 16ع٢م) الجضو٫ 

الظي  الخاضًض 

بٗض  ؤخضر 

بصزا٫ 

 وصوعها في همِ الخٛیح  بماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ الخ٨ىىلىحُاث الجضًضة

 

 

 

 

 

                              

    

 

 
خماص تالباخث ضاصاٖاإلاهضع: مً   ٖلى هخاثج الاؾخبُان بااٖل

 همؽ الخغُحر                 

 وػم

ًىحد ججدًد بػد ادخاٌ  

 الخىىىلىحُا

 اليظبت اإلائىٍت % الخىساز

 %11 1 الخجهحزاث

 %33 3 مػازف الافساد

 %56 5 أطالُب الػمل

 %100 9 اإلاجمىع
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ٌمثل التجدٌد المحدث بعد ادخال (: 23)الشكل رقم
 التكنولوجٌات الجدٌدة ونمط التغٌٌر المحدث

 أسالٌب العمل معارف االفراد التجهٌزات



 -مؿخٛاهم  –الٟهل الثاوي: صعاؾت خالت ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ  

 

 

73 

 

اي ان ، لضي ٞئت وٗم ذسجل% 100ل جضو٫ ؤٖال  جىضر لىا ؤن الاجاا  الٗام بيؿبت  ؤلاخهاثُتبن ال٣غاءة 

لضي ٞئت % 56 وؿبت ، جخهضعهااإلااؾؿتج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ ٢ض ؤخضزذ جاضًضا في َبُٗت الٗمل في 

نغخىا  % للظ33ًًجلحها وؿبت  الٗمل، ؤؾالُباخضر حٛیح ا في  الخ٨ىىلىحُانغخىا بان بصزا٫  الظًً اإلابدىزحن

 .الخاهح اثالٟئت التي جغي بإنها ٚح ث في  لضي% 11ٚح ث في مٗاٝع ألاٞغاص ، في خحن هاض وؿبت  الخ٨ىىلىحُابان 

والاجها٫  الؿىؾیىلىحیت التي یم٨ً ؤن جٟؿغ الىخاثج، ٞخخمثل في ؤن بصزا٫ ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماثؤما الضاللت 

حٛح  في  اإلابدىزحن ًغونها ؤٚلبُتلها صوع ٦بح  في همِ الخٛیح اث التي ٢ض جدضر صازل اإلااؾؿت مً خیث هاض ؤن 

ق٩ل مً ؤق٩ا٫  حٗخب   الخ٨ىىلىحُاو ،  ال٣ضًمتبضال مً الُغ١  وخضًثت حضًضةؤؾلىب الٗمل بمٗجى بخال٫ َغ١ 

الخاضًض، الن الخٛیح  في ؤؾلىب الٗمل مً قاهه ؤن یازغ بك٩ل ایاابي ٖلى ؤصاء اإلاىاعص البكغیت مما یؿمذ 

بخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاىٓمت وألاٞغاص، وهىا٥ مً نغخىا بإنها جإزغ في مٗاٝع ألاٞغاص وطل٪ مً زال٫ مىذ الٟغص 

ه و٢ضعاجه وبالخالي جدؿً ؤصاثه ، وبما ؤن ماؾؿت الٟغنت في ٦ؿب مهاعاث حضًضة مً  غ مٗاٞع احل جٍُى

اجهاالث الجؼاثغ حؼء مً ال٩ل ٞالبض ؤن یمؿها هظا الخُىع، لهظا هاض ؤن اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا ٢ض ؾاهم في 

 بخضار حٛیح .

 

طاَمذ في زأي اإلابدىزحن خٌى ما ئذا واهذ جىىىلىحیا اإلاػلىماث والاجصاٌ كد  (: یىضح17الجدٌو زكم)

 جدظحن الاجصاٌ داخل اإلاإطظت

 اليظبت اإلائىٍت% الخىساز الاخخماالث

 %100 9 وػم

 %0 0 ال

 %100 9 اإلاجمىع
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خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان                           اإلاهضع: مً اٖضاص الباخثت بااٖل

ؤنها ؾاهمذ في جدؿحن الاجها٫ % یغون 100هالخٔ مً زال٫ اإلاُُٗاث اإلابِىت في الجضو٫ ؤٖال  ؤن وؿبت 

ومً زال٫ هظ  البُاهاث في الجضو٫ یخالى لىا ؤن ج٨ىىلىحیا الاجها٫ الخضًثت ٢ض ؾاهمذ في  صازل اإلااؾؿت،

ت مً اإلآاهغ التي ؾىداو٫  جدؿحن الاجها٫ الضازلي، وجدؿحن هظا الىمِ مً الاجها٫ یب ػ مً زال٫ مامٖى

تها في الجضو٫ اإلاىالي.  مٗٞغ

 

التي ؤٞغػتها ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث والاجها٫ صازل ضر مٓاهغ جدؿحن الاجها٫ الضازلي (: یى ٢18م)الجضو٫ ع  

 ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ.

 %اليظبت اإلائىٍت الخىساز الاخخماالث

 %33 3 طسغت جداٌو اإلاػلىمت

 %45 4 طهىلت الاجصاٌ بحن اإلاىظفحن

 %22 2 طسغت وصٌى اإلاػلىمت

 %100 9 اإلاجمىع

   

100% 

0% 

ًمثل عاي اإلابدىزحن خى٫ ما اطا ٧اهذ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ( : 24)الك٩ل ع٢م

 والاجها٫ ٢ض ؾاهمذ في جدؿحن الاجها٫ صازل اإلااؾؿت   

 نعم

 ال
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خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُاناإلاهضع: مً اٖضاص الباخ  ثت بااٖل

یببببببببببغون جدؿبببببببببببحن الاجهبببببببببببا٫ صازبببببببببببل 51%هالخببببببببببٔ مبببببببببببً زبببببببببببال٫ اإلاُُٗبببببببببباث اإلابِىبببببببببببت فبببببببببببي الجببببببببببضو٫ ؤٖبببببببببببال  ؤن وؿببببببببببببت 

ٟحن، بِىمبببببببببببا یبببببببببببغي   ت جبببببببببببضاو٫ 26%اإلااؾؿبببببببببببت ؾببببببببببباهم فبببببببببببي ؾبببببببببببهىلت الاجهبببببببببببا٫ ببببببببببببحن اإلابببببببببببْى اهبببببببببببه ؾببببببببببباهم فبببببببببببي ؾبببببببببببٖغ

ت ونبببببببببببببببببببى٫ اإلاٗلىمبببببببببببببببببببت ٣ٞبببببببببببببببببببض نبببببببببببببببببببغخىا بإهبببببببببببببببببببه23%اإلاٗلىمبببببببببببببببببببت، ؤمبببببببببببببببببببا وؿببببببببببببببببببببت   . ؾببببببببببببببببببباهم فبببببببببببببببببببي ؾبببببببببببببببببببٖغ

ومبببببببببببببً هىبببببببببببببا یم٨بببببببببببببً جٟؿبببببببببببببح  الىخببببببببببببباثج، خیبببببببببببببث هابببببببببببببض اإلابدبببببببببببببىزحن اإلاٗىیبببببببببببببحن باالؾبببببببببببببخاىاب یبببببببببببببغون ؤن ج٨ىىلىحیبببببببببببببا 

اإلاٗلىمببببببباث و الاجهبببببببا٫ خؿبببببببيذ الاجهبببببببا٫ البببببببضازلي مبببببببً زبببببببال٫ انهبببببببا جدبببببببیذ اإلاكببببببباع٦ت فبببببببي اإلالٟببببببباث خیبببببببث یؿبببببببخُی٘ 

خهبببببببببببببى٫ ٖلحهبببببببببببببا، فبببببببببببببي ؤي و٢بببببببببببببذ ومخابٗبببببببببببببت الٗببببببببببببباملىن باإلااؾؿبببببببببببببت الخهبببببببببببببى٫ ٖلبببببببببببببى حمُببببببببببببب٘ اإلاٗلىمببببببببببببباث اإلابببببببببببببغاص ال

ت جبببببببضاو٫ اإلاٗلىمبببببببت، خیبببببببث ٢ًبببببببذ هبببببببظ  ألازحببببببب ة ٖلبببببببى  الخٛیحببببببب اث التبببببببي جُبببببببغؤ ٖلحهبببببببا، ؤوال ببببببببإو٫، وجد٣ُ٣هبببببببا لؿبببببببٖغ

بببببببببل  ت ونبببببببببى٫ اإلاٗلىمبببببببببت، ٦مبببببببببا ؤنهبببببببببا جدبببببببببیذ ه٣بببببببببل وجدٍى ٖىهبببببببببغ الؼمبببببببببان واإلا٩بببببببببان وهبببببببببظا مبببببببببا ؤصي ببببببببببضوع  بلبببببببببى ؾبببببببببٖغ

ببببببل، و٢ببببببض ؤصث هببببببظ  الخدؿببببببِىاث بلببببببى اإلالٟبببببباث مببببببً ٢ؿببببببم آلزببببببغ ومببببببً ٞببببببٕغ آلزببببببغ وهببببببظا مببببببا ٧ببببببان یبببببب خم فببببببي و٢ببببببذ ٍَى

بببببب٘ مببببببً ؤصاء اإلاببببببىاعص البكببببببغیت مببببببً زببببببال٫ ٢ًببببببائها ٖلببببببى الٗىاثبببببب٤ التببببببي ٢ببببببض جيببببببخج ٖببببببً الاجهببببببا٫ والتببببببي بببببببضوعها  الٞغ

 .حٗی٤ الٟغص في ؤصاء ؤٖماله

 یىضر آعاء اإلابدىزحن خى٫ ما بطا ٧اهذ ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث والاجها٫ ٢ض خؿيذ (:19الجضو٫ ع٢م)

 .ؿخىي ؤلاهخاحُتمً م

 اليظبت اإلائىٍت% الخىساز جدظحن مظخىي الاهخاحُت

 %89 8 هثحرا

 %11 1 كلُال

 0 0 لم جدظً

 %100 9 اإلاجمىع

 سرعة تداول المعلومة
33% 

سهولة االتصال بين 
 الموظفين

45% 

 سرعة وصول المعلومة
22% 

ًمثل مؿاهمت ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ في جدؿحن (: 25)الك٩ل ع٢م

 الاجها٫ الضازلي للماؾؿت    

 سرعة تداول المعلومة

 سهولة االتصال بٌن الموظفٌن

 سرعة وصول المعلومة
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اإلاٗلىماث  ؤن ج٨ىىلىحیا اإلابدىزحنمً % 89في الجضو٫، بط یغي  اإلابِىتال٨میت  اإلاُُٗاثهالخٔ مً زال٫ 

مً مؿخىي ٢لُال ؤنها خؿيذ  اإلاؿخاىبحنمً % 11، ٦ما یغي ؤلاهخاحُتمً مؿخىي  ٦ثح االاجها٫ خؿيذ و

 ؤلاهخاحُت، في خحن لم وسجل اي عاي ًغي انها لم جدؿً في مؿخىي بهخاحُت الٗمل.

 جها٫ في بٌٗ ؤلاصاعاثالاو اإلاٗلىماث، بن اؾخسضام ج٨ىىلىحیا اإلاُُٗاث جدلُلومً زال٫ هظا یم٨ً 

٘ مً مؿخىي  غ ث التي هي هخاج جدؿً في مؿخىي ألاصاء، ٦ماؤلاهخاحُت و وألا٢ؿام اإلااؾؿت ؾاهم في الٞغ  ٞو

غ  الى٢ذ وخؿيذ اؾخسضام ٟحنث حهض وجىحیه ال٣ٗى٫ البكغیت، ٦ما ٞو  الٗمل، م٘ جىػَ٘وخؿيذ مً  اإلاْى

٠ في اإلااض ي الخ٣لُلالىاجات ًٖ  الظهىُتالغاخت   .مً اإلاٗاهاة التي ٖاقها اإلاْى

(: یىضر مٓاهغ جدؿحن ؤلاهخاحُت التي ؤجاختها ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث والاجها٫ صازل ماؾؿت 20الجضو٫ ع٢م)

 .اجهاالث الجؼاثغ

 اليظبت اإلائىٍت% الخىساز مظاَس جدظحن ؤلاهخاحُت

ادة الدكت في ألاداء    ٍش

   الظسغت في ألاداء

   هفاءة الػملالسفؼ مً 

 %100 9 اإلاجمىع

 كثيرا
89% 

 قليال
11% 

 لم تحسن
0% 

مظاَمت جىىىلىحُا المػلىماث والاجصاٌ في جدظحن (:26)الشيل زكم

 اهخاحُت الػمل

 كثٌرا

 قلٌال

 لم تحسن
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ت اليؿب بدُثفي الجضو٫ ؤٖال  جىضر ؤن  اإلابِىت ؤلاخهاثُت البُاهاثبن  هغي ان  اعاء اإلابدىزحن ٧اهذ مدؿاٍو

٢٤ض جم طل٪ ًٖ  ؤلاهخاحُتالاجها٫ خؿيذ اإلاٗلىماث و لىحیاج٨ىى  یغون ؤن % الظ33ًًوؿبت  جد٤ُ٣  ٍَغ

ت في  الاجها٫ جخم في و٢ذ ؤ٢ص ى وبإ٢ل و اإلاٗلىماثوبالىٓغ بلى اإلاهام التي جىاؼها ج٨ىىلىحیا  ألاصاء، بدیثالؿٖغ

لتوجخم في ٞت ة  ٦ثح االتي ٧اهذ ج٩ل٠  الخ٣لُضًتبالىؾاثل  م٣اعهت بم٩اهُاث  .وؿبیا ٍَى

٤ًٖ  ؤلاهخاحُتمجهم ؤنها خؿيذ % ٦33ما یغي  ٘ مً ٦ٟاءة الٗمل مً خیث َغی٣ت وػمً ٍَغ ؤصاثه، بدیث  الٞغ

 اإلابدىزحن اإلاخب٣ُحن.مً % 33ػاصث الض٢ت في ألاصاء وهظا ما یضٖمه 

 

 

یىضر آعاء اإلابدىزحن خى٫ ما بطا ٧اهذ لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ ؾلبُاث بماؾؿت (: 21الجضو٫ ع٢م)

 اجهاالث الجؼاثغ

 اليظبت اإلائىٍت% الخىساز طلبُاث الخىىىلىحُا

 %78 7 كلُلت

 %0 0 هثحرة

 %22 2 مىػدمت

 %100 9 اإلاجمىع

0

20

40

60

80
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 النسبة المءوٌة التكرار

3 

%[VALEUR] 

3 

%[VALEUR] 

3 

%[VALEUR] 

 ًبحن مظاَس جدظحن الاهخاحُت(:27)الشيل زكم

 الرفع من كفاءة العمل السرعة فً األداء زٌادة الدقة فً األداء
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م ما جدمله ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث والاجها٫ مً بًاابُاث بال ؤنها ٦ٛح ها مً الىؾاثل ألازغي ال جسلىا مً  ٚع

 اإلاٗلىماثلخ٨ىىلىحُا ؤن %78الؿلبُاث، وهظا ما حكح  بلُه البُاهاث ؤلاخهاثُت اإلابِىت في الجضو٫ ؤٖال ، بط یغي 

غ ٖلى و ىىلىحیا اإلاٗلىماثج٨ مجهم ؤن%22في خحن یغي  ٢لُلت، ؾلبُاثالاجها٫ و  .ؤبضا ؾلبُاثالاجها٫ ال جخٞى

 الؿلبُاث هظ  َبُٗت، وللخٗٝغ ؤ٦ث  ٖلى ؾلبُاثاإلاىضخت في الجضو٫ ؤٖال  جبحن بىيىح وحىص  البُاهاثبن 

 .نممىا الجضو٫ اإلاىالي

 

 

 

 

 

 (: یىضر ؾلبُاث ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث والاجها٫ بماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ22الجضو٫ ع٢م) 

78% 

0% 

22% 

ًمثل وؿبت وحىص ؾلبُاث لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ (: 28)الك٩ل ع٢م

 خؿب اعاء اإلابدىزحن

 قلٌلة

 كثٌرة

 منعدمة
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% مً اإلاٗىیحن باالؾخاىاب ؤن اؾخسضام ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث و الاجها٫ 55یبحن الجضو٫ اإلاىضر ؤٖال  ؤن 

٤ٚح  مًمىن زهىنا ًٖ  الكب٨ُتخمایت اإلاٗلىماث، طل٪ ؤن الخمایت في ألاهٓمت  وهضص الخضًثت ازت ا١  ٍَغ

ل٩ل مؿخسضم  قُٟغة جإمحن ٤ٍَغ والكب٩اث، وفي هظا الهضص ٖملذ اإلااؾؿت ٖلى يمان الخمایت ًٖ  الىٓم

زُغ ٖلى % مً اإلابدىزحن انها 33، و٢ض ٖب   ما ا٢غ به مضیغ اإلاىاعص البكغیت باإلااؾؿت مدل الضعاؾت وهظا

ذالصخت وهظا ما جإ٦ض  صعاؾت  ماؾؿت  87احغیا مسر ٖلى  خیث   Daliva – tung مً ٢بل " صالیٟا وجیىٜ ؤحٍغ

ؿخ٣بلىن  مً ٖیىت الضعاؾت یغخبىن 90%في ؾىٛاٞىعة، و٢ض ؤْهغث الىخاثج ؤن ؤ٦ث  مً   الخ٣ىُاثاؾخسضام  َو

اؾخسضام ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث و  ، بال ؤن هىا٥ مساَغ صخیت مً خیث الجهض في الٗحن، الظي یؿببهالخضًثت

لتلؿىىاث لىن ٌٗم الظًًالاجها٫، وهىا٥ آالم في الٓهغ زهىنا باليؿبت لهاالء   ٍَى

اث٠ یغي  ً ج٣لُو الْى اث٠، و٢ض  والاجها٫ حؿبب%مً اإلابدىزحن ؤن ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث 22ٖو ج٣لُها للْى

 ٧اهذ هظ  اليؿبت ألانٛغ ألنها ال حٗجي اإلاؿخسضمحن ب٨ث ة هٓغا ل٩ىنهم في مىانب ٖملهم

 .%0 مٗضومتاليؿبت الصخهُت ٩ٞاهذ الٗال٢اث  ج٣لُوؤما ًٖ 

 

 

 الفصل:خالصت 

 اليظبت اإلائىٍت% الخىساز هىع الظلبُاث

 %22 2 جللُل الىظائف

 %55 5 تهدًد خماًت اإلاػلىماث

 %33 3 مخاػس صخُت للػماٌ

 0 0 جللُص الػالكاث الشخصُت

 %100 9 اإلاجمىع
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یم٨ً الخ٨م ٖلى مؿخىي مؿاهمت  -مؿخٛاهم  –زال٫ صعاؾدىا اإلاُضاهُت في ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ  مً

م ؤن اإلااؾؿت جخإزغ و جازغ  ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث والاجها٫، ٞهى في بضابخه ولم یغقى بلى اإلاؿخىي اإلاُلىب، ٚع

ظا ألازح ، طل٪ مً َٝغ اإلااؾؿت ؤو باإلادُِ الخاع ي، وما ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث والاجها٫ بال ؤخض ٖىانغ ه

ایت ؤي ماؾؿت ألهه ال یسً٘ ل٣اٖضة الاهخال٥ بل  مً َٝغ ماؾؿاث ؤزغي، ٞاإلاىعص البكغي هى ؤؾاؽ ٚو

 .ٖلى ال٨ٗـ

 –اجهاالث الجؼاثغ وفي ْل هظ  الٓغوٝ ومً زال٫ صعاؾت الىا٢٘ ال یم٨ً ألي ماؾؿت بما في طل٪ ماؾؿت

لهم ال٣ضعة  جُب٣ُها ٖلى ٌؿهغونصون ؤن ج٩ىن هىا٥ ؤشخام  مؼاًا ٟاصة مً بصزا٫ الخٛیح  والاؾخ -مؿخٛاهم 

امىىن ٖلى طل٪  الخٛیح  الخ٨ىىلى ي  بهظا الخٛیح ، وجضزل ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث والاجها٫ يمً مخُلباث ٍو

جىمیت اإلاىاعص والاجها٫ ٖلى  الخٛیح  بط ؤزغث ج٨ىىلىحیا اإلاٗلىماث ٖملُتاإلاىعص البكغي في  ؤهمُت.وهظا ما یبحن 

للمىاعص  الىع٢ُت الخ٣لُضًتالاصاعة  في الاهخ٣ا٫ مً الىخُضةبن لم ه٣ل  والىؾُلتالبكغیت خیث ٧اهذ الضاٞ٘ 

للمىاعص البكغیت ؤلال٨ت وهُتالبكغیت بلى ما یٗٝغ باإلصاعة 



 الخاجمت الٗامت 

 

 

 ه

 خاجمت غامت

الٗىهبببغ البكببببغي ألا٦ثبببب  بببباث مببببً الىاضببببر ؤن اإلااؾؿببباث الا٢خهبببباصًت فببببي الى٢بببذ الخببببالي حؿببببخمض ٢ىتهبببا مببببً ٦ٟبببباءة 

 ً اؾخسضاما و مماعؾت لخ٨ىىلىحُاث اإلاٗلىماث والاجها٫، ٞٗملذ حاهضة ٖلى جد٤ُ٣ الخ٩امل ببحن هبظًً اإلاخٛحبً 

 ً ب والخ٩بببٍى غ للمبببىعص البكبببغي مبببً زبببال٫ هبببظ  الخ٨ىىلىحُبببا حمُببب٘ الدؿبببهُالث مبببً ؤحبببل البببخٗلم والخبببضٍع بدیبببث جبببٞى

اصة ألاعبباح بإ٢بل الخ٩بال٠ُ والاحخماُٖبت التبي جخٗلب٤ ختى یًمً جد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلااؾؿت الا٢خهاصًت ا إلاخمثلت في ٍػ

غ اإلاهباعاث و ال٨ٟباءاث اإلاهىُبت لضیبه، يبمان الٗضالبت وؤلاههباٝ فبي  ٤ جُبٍى بدىمُت اإلاىعص البكغي باإلااؾؿت ًٖ ٍَغ

ت و اإلاكباع٦ت فبي اجسبباط ال٣بغاع والٗمبل ٖلبى بخ ً و الخٗلبُم ًٞبال ٖبً ونبى٫ اإلاٗلىمببت بلُبه بؿبٖغ ؿباؽ الٟببغص الخ٩بٍى

ىبببببببببببببببببببببببببببببببببببببه ٗبببببببببببببببببببببببببببببببببببببا٫ ومببببببببببببببببببببببببببببببببببببببضٕ فبببببببببببببببببببببببببببببببببببببي ماؾؿبببببببببببببببببببببببببببببببببببببخه و َو  .بم٩اهخبببببببببببببببببببببببببببببببببببببه الاحخماُٖبببببببببببببببببببببببببببببببببببببت ٦ٗىهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببغ مىبببببببببببببببببببببببببببببببببببببخج ٞو

بن الغهبببان الخ٣ُ٣بببي إلااؾؿبببت اجهببباالث الجؼاثبببغ یخمثبببل فبببي مبببضي ٢بببضع تهبببا ٖلبببى الاؾبببخٛال٫ ال٨لبببي لٟىاثبببض ج٨ىىلىحیبببا 

ٍبببت وؤهمُبببت ٦بحببب ة اإلاٗلىمببباث والاجهبببا٫ وحسبببخح ها لهبببالر الٟبببغص باإلااؾؿبببت، و بالخبببالي ؤنببببذ الػمبببا ٖلحهبببا بُٖببباء ؤولى 

إلصزببببا٫ بببببغامج ج٨ىىلىحیببببا اإلاٗلىمبببباث والاجهببببا٫ مجهببببا الاهت اهببببذ فببببي حمُبببب٘ صواثغهببببا ومهببببالخها إلاببببا لهببببا مببببً صوع وؤزببببغ 

 .ایابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببابي فبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي جدؿبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببحن مغصوصًبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببت الٟبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببغص واإلااؾؿبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببت ٖلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببى خبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببض ؾبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببىاء

ه زانبببت فبببي زخامبببا یب٣بببى الٟبببغص هبببى اإلادبببغ٥ ألاؾاسببب ي للخ٨ىىلىحُبببا مهمبببا بلٛبببذ مبببً جُبببىع ٞبببال یم٨بببً الاؾبببخٛىاء ٖىببب

ً و ختبببى الٗال٢ببباث مببب٘ الؼبببباثً و اإلابببىعصًً هبببي ألازبببغي ال جد٣٣هبببا الكبببب٩اث وخبببضها مبببا لبببم  مابببا٫ الخٗلبببُم و الخ٩بببٍى

 یخضزل اإلاىعص البكغي.

 اخخباز صخت الفسطُاث:

 لخىمُت مىعصها البكغي. جبجي ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ حؿعى اإلااؾؿت الا٢خهاصًت الى الفسطُت ألاولى:

اث٠ بمىاعص  ؤزبدىا صخت الٟغيُت الى خض ما الن الخٛح اث الغوجُيُت لؤلوكُت صازل اإلااؾؿت ًخُلب ازغاء الْى

٘ مً ال٨ٟاءاث  ٢اصعة ٖلى الخد٨م في ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ زانت الخ٣ىُت مجها، وبالخالي يغوعة الٞغ

ت بخإهُلها  جها وج٣ُُمهاالبكٍغ يُت ، ٞاإلاىعص البكغي ًاب وج٩ٍى ان ٩ًىن ماهل ومه٣ى٫ مً زال٫ الضوعاث الخ٩ٍى

لى  بُت، ٖو في مااله ختى ًهبذ ٢اصعا ٖلى اؾخسضام هظ  الخ٣ىُاث الخضًثت باإلاؿخاضاث  اَإل صاثموالخضٍع

 والخٗامل مٗها واؾخٛاللها إلاه خت اإلااؾؿت وجدٟح  ٖلى الابخ٩اع وعوح اإلاباصعة باأل٩ٞاع.

٘ مً مؿخىي ؤصاء حؿخسضم ماؾؿت الفسطُت الثاهُت:  مىاعصها اجهاالث الجؼاثغ الب ماُاث الخضًثت للٞغ

 ٍتالبكغ 

 وصوعها فياهه جبحن لىا اصعة اإلااؾؿت ٖلى صعاًت بإهمُت الب ماُاث الخضًثت  ٦ظل٪ صخت هظ  الٟغيُت ؤزبدىا 

ت  ت صازل اإلااؾؿت مثل بغامج حؿُح  اإلاىاعص البكٍغ مثل  وبغامج ؤزغي  وحؿُح  ألاحىع حؿهُل الٗملُاث ؤلاصاٍع
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 و

غ اإلاٗلىماث بك٩ل  ٘،بغهامج اإلااضو٫ ومٗالج الىهىم، وان هظ  الب ماُاث التي حٗخمضها اإلااؾؿت جٞى اط  ؾَغ

إل ٖلحها،  جىٞغ ٢ضع ٦بح  مً اإلاٗلىماث في و٢ذ  وؤنهااهه بماغص ان جدٟٔ اإلاٗلىماث ٖلى ألاحهؼة ختى ًم٨ً الَا

  .وحح 

  هخائج الدزاطت:

اثٟهم  ٟى ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ ٖلى ازخالٝ ْو مً زال٫ هخاثج الخدلُل ؤلاخهاجي زلهىا الى ان حل مْى

ا٦ضون ٖلىلضوهم وعي ٦بح  بًغوعة اؾخسضام هظ  الخ٨ىىلىحُاث  الضوع الٟاٖل لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث  ٍو

 اإلاىعص البكغي وجدؿحن اصاء . والاجها٫ في جىمُت

ث والاجها٫ اخخلذ صوعا اؾت اجُاُا في ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ إلاا جخمخ٘ بها مً وان ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىما-

ح  ؤهٓمت  ح  جض٤ٞ ٖالي في الاهت هذ باإلياٞت الى جٞى ٘ جباص٫ اإلاٗلىماث ٖب  الكب٩اث وجٞى ؾماث ؤبغػها: حؿَغ

 مٗلىماث طاث حىصة ٖالُت.

اث الٗمل ؾاٖضث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ ؤًًا ماؾؿت اجهاالث ا- لجؼاثغ في ال٣ًاء ٖلى بٌٗ يَٛى

الىاجات ًٖ الىٓام ال٨الؾ٩ُي مثل ٦ث ة اإلالٟاث اإلات ا٦مت، والخظبظب في جإصًت اإلاهام بؿبب نٗىبت اهخ٣ا٫ 

٘ مً ٦ٟاءة بهخاحُت الٗامل البكغي  ٟحن وبالخالي الٞغ  .اإلاٗلىمت بحن اإلاْى

لُه ٌؿخلؼم ٖلى ماؾؿت اجهاالث -  إلاىا٦بتوالخ٣ىُاث اإلاخبٗت البدث ٖلى ألاؾالُب الٗمل ٖلى  الجؼاثغ ٖو

ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث م٘ الخٛح اث الخانلت في البِئت الخاعحُت للماؾؿت وجاضًض هظ  الخ٨ىىلىحُا، ٦ما لؼم 

الامغ لظل٪ ومىا٦بتها م٘ مىانٟاث الخ٨ىىلىحُا الٗاإلاُت، م٘ اإلاداٞٓت ٖلى الخإهُل اإلاؿخمغ للمىعص البكغي 

ح  بيُت جدخُت مخُىعة مً قب٨ت اإلاٗلىماث والاجهاالث لخٗامله م٘ ه ظ  الخ٨ىىلىحُا وهظا ال ٩ًىن الا بخٞى

 وجُب٣ُاتها. 

  الاكتراخاث:

بن الىابببببببباح الببببببببباهغ الببببببببظي خ٣٣خببببببببه اإلاٗبببببببباٝع الجضًببببببببضة والخ٣ىُبببببببباث اإلاخُببببببببىعة ، والتببببببببي ٞخدببببببببذ ؤبىابببببببببا ٖببببببببضة ٧اهببببببببذ 

ببببببب حببببببضا ،نبببببباع ه٣ُببببببت جدببببببى٫ ه٣لببببببذ الخ٣ىُببببببت وهخاثاهببببببا اإلاغحبببببباة مببببببً ماببببببغص ٞغيببببببُت ٖلمُببببببت  مىنببببببضة فببببببي و٢ببببببذ ٢ٍغ

ت ٞاث٣بببببببببت وبإزُببببببببباء  مبببببببببا٫ بِؿبببببببببغ وؾبببببببببٖغ بلبببببببببى خ٣ُ٣بببببببببت مىحبببببببببىصة ٞٗلُبببببببببا ، ٞهببببببببباعث حٗمبببببببببل حاهبببببببببضة ٖلبببببببببى بهاببببببببباػ ألٖا

ببببببل الىزبببببباث٤ بلببببببى قبببببب٩لها الغ٢مببببببي اإلاخٗبببببباٝع ٖلُببببببه خالُببببببا ، واإلاىدكببببببغ بكبببببب٩ل  م خببببببّى مببببببً ج٩بببببباص جىٗببببببضم ،و٦ببببببظا جدٍى

ُُٟببببببببببت ، وحؿببببببببببهُل الخىانببببببببببل ببببببببببببحن  زببببببببببال٫ ال٨خببببببببببب ؤلال٨ت وهُببببببببببت واإلا٨خبببببببببببباث الاٞت اضبببببببببب ي هببببببببببظا مببببببببببً الىاخُبببببببببببت الْى

 .مسخلببببببببببببببببببببببببببب٠ الٟئببببببببببببببببببببببببببباث فبببببببببببببببببببببببببببي مابببببببببببببببببببببببببببا٫ الٗمبببببببببببببببببببببببببببل و٦بببببببببببببببببببببببببببظا الخُببببببببببببببببببببببببببباة الُىمُبببببببببببببببببببببببببببت مبببببببببببببببببببببببببببً حاهبببببببببببببببببببببببببببب الٗال٢ببببببببببببببببببببببببببباث

 : وبىببببببببببباء ٖلببببببببببببى هببببببببببببظا و مببببببببببببً زبببببببببببال٫ هخبببببببببببباثج الضعاؾببببببببببببت اإلاخدهببببببببببببل ٖلحهبببببببببببا اعجإًىببببببببببببا ج٣ببببببببببببضًم هببببببببببببظ  الا٢ت اخببببببببببباث
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 ز

غهبببببببببا بكببببببببب٩ل ؤ٦بببببببببب  للبببببببببخالئم ومخُلبببببببببباث الٗهبببببببببغ،جىؾبببببببببُ٘ الب1. باٖخبببببببببباع ؤن صوعة  يُبببببببببت الخدخُبببببببببت لالجهببببببببباالث وجٍُى

 . والاجهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا٫ ٢هببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببح ة حببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببضا اإلاٗلىمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباث ج٨ىىلىحُبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباخُبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباة 

سخلبببببببب٠ وكبببببببباَاتها ٖلببببببببى اإلاؿببببببببخىي حٗمببببببببُم اؾببببببببخسضام ج٨ىىلىحُببببببببا اإلاٗلىمبببببببباث والاجهببببببببا٫ فببببببببي ٧ببببببببل اإلااؾؿبببببببباث بم2.

ج بببببببببببببببببببضم الا٦خٟببببببببببببببببببباء بالجاهبببببببببببببببببببب الا٢خهببببببببببببببببببباصي ٞدؿببببببببببببببببببببؾبببببببببببببببببببىاء الخبببببببببببببببببببضماحي مجهبببببببببببببببببببا ؤو الخٗلُمبببببببببببببببببببي ، ، يالبببببببببببببببببببَى  .ٖو

ح  ٧اٞببببببببببببببت الؿبببببببببببببببل والىؾبببببببببببببباثل لخُبُبببببببببببببب٤ ؤلاص3. اعة ؤلال٨ت وهُببببببببببببببت التبببببببببببببب ام ؤلاصاعة الٗلُببببببببببببببا بًبببببببببببببباعوعة الخُٛحبببببببببببببب  ،وجببببببببببببببٞى

ت ت يبببببببببمً الاؾبببببببببت اجُاُت ال٩لُبببببببببت للمببببببببىاعص البكبببببببببٍغ ، والتبببببببببي جًببببببببمً اؾبببببببببخمغاع الٗمبببببببببل بببببببببإصاء عاقبببببببببي إلاىاعصهبببببببببا البكببببببببٍغ

 . لهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا

ببببببببببت اإلاكبببببببببب٩ل ٢بببببببببببل خضوزببببببببببه ُٞمببببببببببا ًخٗلبببببببببب٤ بدبببببببببباالث الخلبببببببببب٠ الببببببببببظي ًهببببببببببِب  اٖخمبببببببببباص ؤؾببببببببببالُب جم٨ببببببببببً مبببببببببب4ً. مٗٞغ

ألاحهببببببببببؼة ؤلال٨ت وهُببببببببببت بُببببببببببى٫ الاؾببببببببببخسضام ، وجببببببببببىاٞغ مببببببببببا ًُلبببببببببب٤ ٖلُببببببببببه باألهٓمببببببببببت ال٣بببببببببباصعة ٖلببببببببببى بنببببببببببالح هٟؿببببببببببها 

 .واٖخباعهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا مكبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببغوٕ ًم٨ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببً جد٣ُ٣بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه ولببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببِـ مابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببغص ؤ٩ٞببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباع

ٟحن والخببببببببضعج فببببببببي ػعٕ ز٣اٞببببببببت ج٣بببببببببل الخاضًببببببببض فببببببببي ألاؾببببببببالُب 5. ُببببببببت اإلاببببببببْى ت جٖى اإلاؿببببببببخسضمت إلصاعة اإلاببببببببىاعص البكببببببببٍغ

اتهم  .، بمٗجبببببببببببببببببببببببببببى حٗمبببببببببببببببببببببببببببُم ؤ٩ٞببببببببببببببببببببببببببباع وكبببببببببببببببببببببببببببغ بصاعة بل٨ت وهُبببببببببببببببببببببببببببت ٖلبببببببببببببببببببببببببببى ٧اٞبببببببببببببببببببببببببببت الٗمبببببببببببببببببببببببببببا٫ ب٩اٞبببببببببببببببببببببببببببت مؿبببببببببببببببببببببببببببخٍى

بُبببببببت جخسللهبببببببا خهبببببببو ٌٛلبببببببب ٖلحهبببببببا الُببببببباب٘ الىٟسببببببب ي ببببببببضال مبببببببً الا٦خٟببببببباء بالجاهبببببببب الغوجُجبببببببي 6. بصعاج ببببببببغامج جضٍع

ُُٟببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببت  .فببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي مسخلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب٠ ؤٖمالهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا الْى

هببببببببببا مببببببببببً ؤزببببببببببغ ٖلببببببببببى الخالببببببببببت الىٟؿببببببببببُت ، فببببببببببي جببببببببببضُٖم ال٣ببببببببببضعاث وجغ٢ُببببببببببت ألاصاء الاهخمببببببببببام بىٓببببببببببام الخببببببببببىاٞؼ إلاببببببببببا ل7.

 .للمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببىعص البكببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببغي 

بببببببضم وحبببببببىص ٞغنبببببببت 8. ٟحن، لخٟببببببباصي اػصخبببببببام الٗمبببببببا٫ ٖو بببببببغوٝ ٖمبببببببل اإلابببببببْى يُبببببببت جخماشببببببب ى ْو جسُبببببببُِ ببببببببغامج ج٩ٍى

بُبببببببببببببببببببت، بلببببببببببببببببببببى حاهبببببببببببببببببببب ج٨ثُٟهبببببببببببببببببببا مبببببببببببببببببببً ؤحببببببببببببببببببببل الىنبببببببببببببببببببى٫ لؤلهبببببببببببببببببببضاٝ اإلاغحببببببببببببببببببببىة  .لاللخدبببببببببببببببببببا١ بالبببببببببببببببببببضوعاث الخضٍع

صوعاث  اهت بسببببببببببببب اء فببببببببببببي ماببببببببببببا٫ ج٨ىىلىحُببببببببببببا اإلاٗلىمبببببببببببباث والاجهببببببببببببا٫، مببببببببببببً ؤحببببببببببببل ب٢امببببببببببببتاؾببببببببببببخ٣ُاب والاؾببببببببببببخ9ٗ.

بببببببببببببببببببببببببببببببببببت ممبببببببببببببببببببببببببببببببببببا ٌصبببببببببببببببببببببببببببببببببببخً الث٣بببببببببببببببببببببببببببببببببببت فبببببببببببببببببببببببببببببببببببي هٟؿبببببببببببببببببببببببببببببببببببُت الٗمبببببببببببببببببببببببببببببببببببا٫ يُبببببببببببببببببببببببببببببببببببت ٖملُبببببببببببببببببببببببببببببببببببت ولِؿبببببببببببببببببببببببببببببببببببذ هٍٓغ  .ج٩ٍى

م٨ببببببً ال٣ببببببى٫ ؤن ٧ببببببل ٨ٞببببببغة ج٣ببببببضم لىببببببا ًاببببببب البدبببببببث ٞحهببببببا وصعاؾببببببتها بكبببببب٩ل حبببببباص و مٗمبببببب٤ ، ولٗببببببل الؿبببببببُدُت  ٍو

الٗلمُبببببببببت اإلاؿخًُٟبببببببببت التبببببببببي جخُبببببببببغ١ بلبببببببببى ج٨ىىلىحُبببببببببا اإلاٗلىمببببببببباث اإلاٗالجبببببببببت ؤخُاهبببببببببا وهبببببببببضعة ألابدبببببببببار والضعاؾببببببببباث 

بببببببببببببض مبببببببببببببً الضعاؾببببببببببببباث  ت ؤخُاهبببببببببببببا ؤزبببببببببببببغي ، ًاٗلىببببببببببببا صاثمبببببببببببببا بداحبببببببببببببت بلببببببببببببى مٍؼ والاجهببببببببببببا٫ وجىمُبببببببببببببت اإلابببببببببببببىاعص البكببببببببببببٍغ

جي اث و٧اٞبببببببببت ؤلاصاعاث ٖلببببببببببى اإلاؿبببببببببخىي الببببببببببَى  .وألابدبببببببببار الزخببببببببببباع مبببببببببضي ٞاٖلُببببببببببت الخ٣ىُببببببببباث ٖلببببببببببى حمُببببببببب٘ اإلاؿببببببببببخٍى

 لا هببببببى بال زُببببببىة ًخىحببببببب الٗمببببببل ٞحهببببببا، وخل٣ببببببت لٗمببببببغيببببببه فببببببي هببببببظ  الضعاؾببببببت مبببببب٦مببببببا هببببببىص ؤن هىببببببى  ؤن مببببببا جببببببم ٖ



 الخاجمت الٗامت 

 

 

 ح

ت ، باٖخببببببببباع  ببببببببا فببببببببي ماببببببببا٫ الخ٣ىُبببببببباث الجضًببببببببضة واإلاببببببببىاعص البكببببببببٍغ  ٘الىٓببببببببغة اإلاؿببببببببخ٣بلُت مببببببببا هببببببببي بال جى٢ببببببببمبببببببباػا٫ حاٍع

.إلاببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا جىنببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلىا بلُببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه الُببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببىم



 

 

 كائمت اإلاصادز واإلاساحؼ

 كائمت اإلاساحؼ باللغت الػسبُت

م   اللسان الىٍس

 (19الىمل ألاًت ع٢م )ؾىعة 

 الىخب 

ت والابضإ ؤلاصاعي، اإلااؾؿت الٗغبُت ل     2014 لٗلىم الث٣اُٞت، ال٣اهغةاخمض ٖؼمي امام، الخىمُت البكٍغ

 2000الضاع الجامُٗت ال٣اهغة مضزل بىاء اإلاهاعاث" -اخمض ماهغ" الؿلى٥ الخىُٓمي

ت، صاع الٟاعو١ لليكغ والخىػ بغاًان هىب٨ج ، حُمـ ماع٦هام، ؤلاصاعة الال٨ت وهُت  َ٘، ال٣اهغة، للمىاعص البكٍغ

 2007مهغ،

ت اإلاضزل لخد٤ُ٣ مح ة جىاٞؿُت إلاىٓمت ال٣غن  حما٫ الضًً مدمض اإلاغس ي، ؤلاصاعة ؤلاؾت اجُاُت للمىاعص البكٍغ

ً، الضاع  ت، االخاصي والٗكٍغ  2003لجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

ُٟي"  ما٫ مضزل ْو ٤ُ "بصاعة الٖا  1986 صاع الجهًت الٗمىمُت بح وثحمُل اخمض جٞى

ت، ٍ ، ب وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ  2001صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اهغة، 1عؤٞذ الؿبض ٖبض الٟخاح، ؾ٩ُىلىحُت الخضٍع

ت صٍ  ت "، اإلا٨خب الجامعي الخضًث، ؤلاؾ٨ىضٍع ت مدمض خؿً" بصاعة اإلاىاعص البكٍغ   1999عاٍو

ش ؾغوع، صاع جغحمت ؾغوع ٖلي ببغاهُم ت، عاًمىهض م٩لُىص، هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع اى اإلاٍغ  2000لليكغ،الٍغ

ت  ي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  2008، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، ٖمان3بصاعة الاٞغاص، َبٗت–ؾاٖض ها٠ً بغهَى

  2000الكاٞعي مىهىع، ممل٨ت الٗلم والخ٨ىىلىحُا، اًت ا٥ لليكغ، مهغ،

 1974بُت للُباٖت واليكغ، بح وث وؿاهُت" صاع الجهًت الٗغ ٖاص٫ خؿً "بصاعة الاٞغاص والٗال٢اث ؤلا

َبٗت ١2002، ألاعصن،ٖامغ ابغاهُم ٢ىضًلجي، اًمان ٞايل الؿمغاوي، ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وجُب٣ُاتها، الىعا

 ألاولى

ت في اإلاىٓماث اإلاٗانغة،  اإلا٨خب ٖبض الخمُض ٖبض الٟخاح اإلاٛغبي، صلُل ؤلاصاعة الظ٦ُت لخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت لليكغ والخىػَ٘، مهغ،  2007الٗهٍغ

جي لئلصاعة الٗامت، ؾىعٍا،  :ٖبض الغخمً جِكىعي  2003ًٞ ؤلاصاعة الخضًثت، اإلاٗهض الَى

م صعوَل، لُلى ج٨ال  ت »ٖبض ال٨ٍغ  1976ؤنى٫ ؤلاصاعة الٗامت"، اإلا٨خبت الاهالى مهٍغ

ت مً مىٓىع اؾت اجُجي، صاع  ب لل ٖلي الؿلمي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  2008ُباٖت واليكغ والخىػَ٘، مهغٍٚغ

ت الجماُٖت، مهغ   2003ٖلي ٖبض الغػا١ الجبلي، ٖلم الاحخمإ الهىاعي، صاع اإلاٗٞغ

ٚؿان ٢اؾم الالمي، بصاعة الخ٨ىىلىحُا مٟاھیم ومضازل وج٣ىُاث جُب٣ُاث ٖلمُت، الُبٗت ألاولى، صاع اإلاىاهج 

 2007لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،

ت، ٖمان، ٚؿان مدمض مدمىص   2007الخالضي، الخ٨ىىلىحُا الال٨ت وهُت، صاع ٦ىىػ اإلاٗٞغ

ت  ٢باعي مدمض بؾماُٖل "ٖلم الاحخمإ ؤلاصاعي" صاع اإلاٗاٝع    1981ؤلاؾ٨ىضٍع



 

 

ت و٦ٟاءة ألاصاء الخىُٓمي"، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘ َبٗت  ٧امل بغبغ "بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 1997ؤولى، بح وث 

ت،  2000مدمض الهح في، ؤلاصاعة الال٨ت وهُت، صاع ال٨ٟغ، حامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

ما٫ في ٖهغ الخ٨ىىلىحُا، الضاع الجامُٗت مهغ  مدمض نالر الخىاوي وازغون هٓم وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في ألٖا

2004  

 1975مدمض ٖبض الىهاب" بصاعة الاٞغاص مىهج جدلُلي " ٖحن الكمـ، ال٣اهغة 

ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ "ؤؾـ ٖلم الىٟـ الهىاعي"ٟى ٖكىي مهُ  1994، اإلااؾؿت الَى

ت مضزل جد٣ تُمهُٟى مدمىص ؤبى ب٨غ، اإلاىاعص البكٍغ  2011 ٤ اإلاح ة الخىاٞؿُت، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

اض ي ال٣اهغة،   2005مدمض ؤخمض ؾالم، "ج٨ىىلىحُا الخٗلُم والخٗلُم ؤلال٨ت ووي"، م٨خبت الغقض الٍغ

ض  ت، ٖالم ال٨خب الخضًث لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، مٍا  2002ؾالم وآزغون، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 اإلارهساث والاػسوخاث والبدىر

 ثال٨ٟاءاؤبى ؤوـ ألاههاعي، بدث خى٫ جىمیت 

http://www.benasla.jeeran.com/archives/2008/5/567.html vu 
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ت في جدضًض الخااعة بً ٖبض الغخمان ههح ة،  الُاث جُىٍغ اإلاح ة الخىاٞؿُت للماؾؿاث الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

 2006الخاعحُت، مظ٦غة م٨ملت لىُل قهاصة ماحؿخح  ؤ٧اصًمي، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والدؿُح ، حامٗت البلُضة 

ت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت )خالت ماؾؿت  ؾىهاَغا٥(، ؤَغوخت خؿحن ًغقي، اؾت اجُاُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 2008/ 2007ص٦خىعا  صولت في الٗلىم الا٢خهاصًت، حامٗت الجؼاثغ

ت"، عؾالت ماحؿخح  ٖلم احخمإ الٗمل، مٗهض  خلٟان عقُض، وا٢٘ ْغوٝ الٗمل في اإلااؾؿت الهىاُٖت الجؼاثٍغ

 1996/1995ٖلم الاحخمإ، حامٗت الجؼاثغ 

ت، صعاؾت خالت حامٗت مدمض ٖبض الغخمً ال٣غي، ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجه ا٫ وؤزغها ٖلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 بىيُاٝ باإلاؿُلت، مظ٦غة ماحؿخح ، اإلاؿُلت 

ت ٖلى ؤصاء الاٞغاص في الجامٗاث، صعاؾت خالت ُٖىت مً  ىت، ؤزغ اؾت اجُاُاث جىمُت اإلاىاعص لبكٍغ ماو٘ ؾبً 

ت، ؤَغوخت ص٦خىعا  في ٖلىم الدؿُح ، حامٗت  2014/2015مدمض زًُغ بؿ٨غة  الجامٗاث الجؼاثٍغ

 اإلالخلى الدولي

ت، اإلالخ٣ى الضولي  اث ألاؾاؾُت لخىمُت ال٣ضعاث البكٍغ ب ٦إحض اإلا٣ٍى بً ػاهي مىهىع، قاًب مامض ؾاس ي، الخضٍع

ت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الا٢خهاصًت،  ت وال٨ٟاءاث البكٍغ غم الاهضماج في ا٢خهاص اإلاٗٞغ ت ٞو خى٫ الخىمُت البكٍغ

 2004ماعؽ  10-9ت،حامٗت وع٢ل

 واإلاجالث اإلاؼبىغاث

ت في صو٫ الخلُج الٗغبي ، ميكىعاث  ب ؤلال٨ت ووي وجُب٣ُاجه في جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ؤقٝغ اإلاىؾىي، الخضٍع

 2010، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،حامٗت اإلال٪ ؾٗىص



 

 

٢ُإ الؿُاخت والٟىض٢ت،  بستي ابغاهُم، قٗىبي مدمىص ٞىػي، صوع ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ في جىمُت

 209/2010، 07مالت الباخث، الٗضص 

اصة اإلاىٓماث الخضًثت، وع٢ت ٖمل م٣ضمت الى ٧لُت  بىهىة قُٗب "ؤزغ جُب٤ُ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في جد٤ُ٣ ٍػ

لىم الدؿُح ، حامٗت ابىب٨غ بل٣اًض ت ٖو  2011-جلمؿان-الٗلىم الا٢خهاصًت، الخااٍع

ٓام اإلادخىي الال٨ت ووي، ميكىعاث مٗهض ؤلاصاعة الٗامت، اإلامل٨ت الٗغبُت الضلُل ؤلاعقاصي الؾخسضام ه

 2013 الؿٗىصًت،

ت "، مالت الىاخاث للبدىر  .ػع٢حن ٖبىص حباعي قىقي ب ؤلال٨ت ووي مٟهىم حضًض لخىمُت اإلاىاعص البكٍغ "الخضٍع

 7200الجؼاثغ ؾىت 9والضعاؾاث حامٗت ٚغصاًت الٗضص 

ت" مُبىٖاث حامٗت مىخىع٣ًؿىُُىت،ٖبض الٟخاح بىزمسم" بصاعة   2001اإلاىاعص البكٍغ

ت، مالت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، حامٗت  ٖبض الٟخاح بىزمسم، ؤهمُت الضٖم اإلاٗلىماحي في حؿُح  اإلاىاعص البكٍغ

 27/2007مىخىعي، ٢ؿىُُىت، الٗضص 

حىان  15ؿاهُت، الٗضصٖبض الٟخاح بىزمسم،" مٟهىم الضاُٞٗت في مسخل٠ الؿلى٥ الخىُٓمي"، مالت الٗلىم ؤلاو

2001  

ُٟي للٗاملحن في ألاحهؼة الخ٩ىمُت اإلادلُت،  الٗغبي ُُٖت "ؤزغ اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖلى ألاصاء الْى

  10مالت الباخث، ٖضص

في مدمض الجضاًت "مؿخىي اؾخسضام ؤصواث ج٨ىىلىحُا الاجهاالث واإلاٗلىماث وؤزغ  ٖلى ألاصاء الخىُٓمي 

ما٫، اإلاالض الكغ٧اث الهىاٖ  ،  4ُت ألاعصهُت اإلاؿاهمت الٗامت، اإلاالت ألاعصهُت في بصاعة ألٖا

ت ب والخ٣ىُت، –مدمض ِٖس ى "الخ٣ىُت الخضًثت واصاعة اإلاىاعص البكٍغ ت"، مالت الخضٍع ه٩ُلت وحجم اإلاىاعص البكٍغ

 1، الٗضص 2مالض 

ال٢تها باألصاء  هىعالضًً ؤخمض ٢اًض، خ٨ُمت ؾبُعي" مالت الىاخاث،  البُضاٚى ي والت بُت"،الخٗلُمُت ٖو

 الجؼاثغ-، ٚغصاًت08/2010الٗضص

 دزاطت مُداهُت

ت، صعاؾت مُضاهُت ٖلى ألا٧اصًمُت ؼة الٗخُبي "ؤزغ اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖلى ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ  ٍٖؼ

 الضولُت ألاؾت الُت،
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 اإلاالخم

 

 الطخبُانا ةزطخماا

 ؾُضي الٟايل/ؾُضحي الٟايلت:

 

 ،وبغ٧اجه حٗالى هللاٖل٨ُم وعخمت  مال الؿ

 اإلاىاعصجىمُت  بدث بٗىىان: إلحغاء الالػمت البُاهاث لجم٘ ةاصؤ ًٖ ٖباعة الظي بحن ًضً٪ الاؾخ٣هاءبن  

ت  الدؿُح  ؤ٧اصًمي في مخُلباث هُل قهاصة ماؾت  بَاع ، وهظا فيوالاجها٫ اإلاٗلىماث ومؿاًغة ج٨ىىلىحُا البكٍغ

٢ُمت  وبما ؤن ٖلحها. الخُب٣ُُت الضعاؾت إلحغاء الجؼاثغ اجهاالث و٢٘ ازخُاعها ٖلى ماؾؿت ، و٢ضالاؾت اجُجي

عؤً٪  ًٖ وبما ٌٗب  اإلاىحهت ألاؾئلت ٖلى حمُ٘ باإلحابتالخ٨غم  لظا ًغ ى ،بحاباج٨م حٗخمبض ٖلى الاؾخبُان

ُت، بض٢ت  ؾىٝ ؾخ٣ضمها التي اإلاٗلىماث ٖلما بإن .اإلاىاؾبت الخاهت يف)×( مت ال ٖ وطل٪ بىي٘ ومىيٖى

ت غاى  جامبت وؾدبؿخسضم حٗامل ببؿٍغ  .٣ِٞ الٗلميالبدث أٚل

 ؾلٟا خؿً حٗاوه٨م قا٦غة وم٣ضعة

 

 اإلادىع ألاو٫: البُاهاث ألاولُت

 مٗلىماث شخهُت-

 الجيـ                                 ط٦غ                        اهثى 

 ؾىت ٞإ٦ث  40ؾىت                40الى  30ؾىت              مً  30الى  20الؿً                 مً 

 ج٣جي ؾامي                صعاؾاث ٖلُا                        زاهىي الضعاس ي                  اإلاؿخىي 

 ؾىىاث ٞإ٦ث  10ؾىىاث              10الى  5ؾىىاث             مً  5الخب ة اإلاهىُت       ا٢ل مً 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ت باؾخسضام الخ٨ىىلىحُا اإلاىاعص بدىمُت مخٗل٣ت بُاهاث  :والاجها٫ الجضًضة للمٗلىماث البكٍغ

ب الالياؾخسضام الخاؾب  جم هل-1   1 ً؟ في ٖملُت الخضٍع  ال         وٗم         والخ٩ٍى

 ؤلاحابت بىٗم هل ٖمل طل٪ ٖلى: في خالت

 ج٣لُو الجهض  لى٣ٟاث                     ج٣لُو ا            ج٣لُو اإلاضة الؼمىُت للخ٩ىًٍ

2-٠ُ٦ ً ٤  جم الخ٩ٍى  ؟لخاؾىباًٖ ٍَغ

                                    مخىؾِ                                    م٣بى٫                        حُض                            

 ماهي مااالث اؾخسضام الخاؾىب؟-3

غ             ٦خابت ا                  خٟٔ اإلاٗلىماث والبُاهاث                  الخ٩ىًٍ    لخ٣اٍع

٘ مً مؿخىي ؤصاء مىعصها البكغي   حؿخسضم ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ الب ماُاث الخضًثت للٞغ

 وٗم                                   ال                           

 ال           هالر؟  وٗم               إلاحؿخسضم اإلااؾؿت قب٨ت الاجها٫ للغبِ بحن ألا٢ؿام وا-4

بُت الضوعاث اٖضاص في ألاهت هذ قب٨ت حؿاهم-5 ٟحن جسو التي الخضٍع  اإلااؾؿت؟ في اإلاْى

 ال وٗم                                                                                                      

 او م٘ ػباثجها؟ اإلااؾؿتبباقي ٞغوٕ  لالجها٫ ؤلا٦ؿت اهذهل حؿخسضم قب٨ت -6

 ال  وٗم                                                                                                     

ب اَاعاتها ٖلى الخ٣ىُاث  اإلااؾؿت ج٣ىم-7 بُت مؿخمغة لخضٍع  ؟واإلاُىعة اإلاؿخدضزتبضوعاث جضٍع

 ؤخُاها          ال                               وٗم                                                          

 ؟والاجها٫ اإلاٗلىماثفي ماا٫ ج٨ىىلىحُا  الازخهامؤصخاب  اإلااؾؿت حؿخ٣ُب-8

 مهممي الىٓم  مب ماحن                  مهىضؾحن                                                  

 ؟اإلااؾؿتفي  َبُٗت الٗمل جاضًضا في والاجها٫ اإلاٗلىماث ؤخضر اصزا٫ ج٨ىىلىحُا عؤً٪ هل في-9

 ال     وٗم                                                                                                     

 بٗض اصزا٫ الخ٨ىىلىحُاث الجضًضة؟ اإلااؾؿتهى همِ الخُٛح  الظي ؤخضر في  ما-10

 ؤؾالُب الٗمل الخاهح اث               مٗاٝع الاٞغاص                                                 

 ؟اإلااؾؿتصازل  الاجها٫في جدؿحن  اإلاٗلىماث ؾاهمحٗخ٣ض ان اؾخسضام٪ لخ٨ىىلىحُا  هل-11

 ال                            وٗم                                           

 بىٗم هل ًغح٘ طل٪ الى: ؤلاحابت بطا ٧اهذ

ت ٟحن بحن الاجها٫ ؾهىلت              اإلاٗلىمت جضاو٫  ؾٖغ ت                اإلاْى  اإلاٗلىمت ونى٫  ؾٖغ



 

 

 

 

 ؾاهمذ في جدؿحن بهخاحُت الٗمل؟ والاجها٫ اإلاٗلىماثج٨ىىلىحُا  هل-12

 لم جدؿً                                         ٢لُال ٦ثح ا                                             

 :زال٫بطا ٦ىذ جغي انها ؾاهمذ في جدؿحن بهخاحُت الٗمل ٞهل ٧ان طل٪ مً 

اصة الض٢ت في  ت في              ألاصاءٍػ ٘ مً ٦ٟاءة الٗمل                    ألاصاءالؿٖغ  الٞغ

  الاجهاالث؟ وزغوة اإلاٗلىماث لٗهغ مىاؾبت بها اإلاٗمى٫  الٗمل ؾُاؾت-13

 مىا٤ٞ ٚح                                            مخإ٦ض ٚح                                     مىا٤ٞ

ٟحها مكاع٦ت ٖلى اإلااؾؿت جدغم-14  والخ٣ىُت؟ الٗلمُت واإلالخ٣ُاث اإلااجمغاث في مْى

 مىا٤ٞ ٚح                                          مخإ٦ض ٚح                                    مىا٤ٞ 

ت اإلاىاعص حؿُح  ماا٫ في والاجها٫ للمٗلىماث الجضًضة الخ٨ىىلىحُا اؾخسضام ؤصي هل-15  صازل البكٍغ

ُٟت هظ  صوع  جُٟٗل الى اإلااؾؿت  بك٩ل؟ الْى

 ٦بح                                       مخىؾِ                                    ي٠ُٗ 

 ؟اإلااؾؿتفي  والاجها٫ اإلاٗلىماثج٨ىىلىحُا  مالاؾخسضاهل جغي ان هىا٥ ؾلبُاث -16

 مىٗضمت                       ٦ثح ة                                   ٢لُلت                  

  جخمثل؟ ُٟٞما ؾلبُاث هىا٥ ان جغي  ٦ىذ بطا

اث٠ ج٣لُل  للٗما٫ صخُت مساَغ                   اإلاٗلىماث خماًت تهضًض                الْى

 تالصخهُ الٗال٣اث ج٣لُو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اإلالخص

ت ومظاًسة  جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌ هأَم الػىامل في جخظمً َرٍ الدزاطت جىمُت اإلاىازد البشٍس

 اإلاإطظت التي حػخبر اإلاىزد البشسي السهحزة واإلاحزة ألاولى للخفىق.

ت،  اذ جسهص الدزاطت غلى أَمُت جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌ في جىمُت مهازاث ومػازف اإلاىازد البشٍس

ب إلاظخخدميها في مجاٌ اطخخدام وكدزتها غلى ازباث مياهتها في اإلاإطظت مً خالٌ جىفحر  جىىًٍ وجدٍز

 جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌ.

هما حشمل َرٍ الدزاطت غلى مداولت مػسفت مدي اطخخدام مإطظت اجصاالث الجصائس لخىىىلىحُا 

 اإلاػلىماث والاجصاٌ مً خالٌ احساء الاطخبُان في َرا ألاخحر.

 

 اليلماث اإلافخاخُت 

ت  مإطظت اجصاالث الجصائسىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاٌ، ، جىجىمُت اإلاىازد البشٍس

 

Summary 

This study includes the development of human resources and keeping pace with 

information and communication technology as the most important factors in an 

organization that considers the human resource the pillar and the first feature of 

excellence. 

As the study focuses on the importance of information and communication technology 

in developing human resource skills and knowledge, and its ability to prove its position 

in the institution by providing training and training for its users in the field of using 

information and communication technology. 

This study also includes an attempt to find out the extent to which Algeria Telecom is using 

information and communication technology by conducting a questionnaire in the latter. 
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Résumé 

Cette étude inclut le développement des ressources humaines et le suivi des technologies de 

l'information et de la communication comme les facteurs les plus importants dans une organisation 

qui considère les ressources humaines comme le pilier et la première caractéristique de l'excellence. 

L'étude se concentre sur l'importance des technologies de l'information et de la communication 

dans le développement des compétences et des connaissances des ressources humaines, et sur sa 

capacité à prouver sa position dans l'institution en dispensant une formation et une formation à ses 

utilisateurs dans le domaine de l'utilisation des technologies de l'information et de la 

communication. 

Cette étude comprend également une tentative de savoir dans quelle mesure Algérie Télécom utilise 

les technologies de l'information et de la communication, en réalisant un questionnaire dans ces 

dernières. 
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