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 معخخلص البحث:

ئلى ئبراز أهمًةة اغحمةاا املةرأل اللاةةدل مةن عوق  غاكةة غ ةى  الػمل تهدف وركة 

الحىنولوجًةةةا ايثديفةةةة يةةةي ثدلًةةةم الحؿةةةوىر الحنرًأةةةل، غ ةةةى اغح ةةةار أ  ال ضةةةا  مةةةن عوق 

 املػرفًة ااخل أق منرمة، غاكة مورا بشرق وكول ال يضتها  بها وبلدراتها الفىرىة و 

وعلةً باغحمااهةةا غ ةى الوصةةاةل  الحنرًأةةل فهةل جضةاهب بشةةيل فػةاٌ يةةي ثدلًةم الحؿةوىر

الحىنولوجًة ايثديفة يي جضًحر الشإو  الحنرًمًة ااخل املنرمات، فالحىنولوجًا جػحبر 

بدًةةةع جػمةةةل غ ةةى جضةةة ًل غملًةةةة  آلًةةة مضةةةاغدل لةةةةوق  غاكةةة مةةةن اللًةةةااات ال ضةةوىة

واثخةاع اللةرارات  ااخل املنرمة ئغافة ئلى ثدلًم فػالًة وصرغة غملًةة ضةنؼ ثطاٌ 

ةةةةل  ةةةاةل الحىنولوجًةةةةة ااخة ة ةةةةل ئاوات والحلنًةةةةات والوصة ةةةةو ثةةةةوفحر وة  اارىةةةةة، وغلًةةةةف يجة

ةةةل الػةةةام ووضةةةةوٌ املنرمةةةةة الةةةى ثدلًةةةةم الحؿةةةةوىر  ةةةا يدلةةةم ال ةةةةدف الحنرًأة  املنرمةةةات بمة

   الحنرًأل.

 للًاال ال ضوىة ، عوق  غاكة، الحؿوىر الحنرًأل.الحىنولوجًا،ا الكلماث املفخاحيت:
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Abstract: 

The aims of this paper is to highlight the importance of 

women leaderships with disabilities relying on new technologies 

in achieving organizational development. As that, women with 

disabilities are a human resource, a strength that cannot be 

underestimated, and their intellectual and cognitive capabilities 

within any firms, it effectively contributes to achieving 

organizational development by relying on new technological 

means that conduct organizational affairs within organizations. 

In addition, technology is considered a mechanism to assist 

people with disabilities from among the women leaderships in 

order to facilitate the communication process within the 

organization, also to achieving the effectiveness, speed of the 

process of making administrative decisions. Therefore, all tools 

such as techniques and technological means must be provided 

within the organizations in order to achieve the general 

organizational goal and for the firm to achieve organizational 

development. 

Key words: Women leadership; people with disabilities; 

technology, organizational development.          
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 ملذمت

يمر الػالب الًوم بموجات من الحؿحرات والحؿورات املخضارغة يي شتى مجاالت 

ًات التل جػلد من الػالب كرىة  ايثًال ويػوا هةا ئلى الحلدم ال اةل يي الحىنولوج

ال يضحؿًؼ أخد من أ  ينىر أ  ليل فرا من أفراا هةه اللرىة خًع  ضؿحرل وواخدل،

وأ  يي ول مجحمؼ من املجحمػات فئة ثحؿلو  ،ف بالطؿحرل وجواه وهًانف ايخاص 

خدمات خاضة ليي ثحىًف مؼ ال ٌئة التل نػٌش فحها وهةا الحىًف ال يأجي من ك ل ب بل 

ًاجات ايخاضة  يلؼ غ ى غاثم من يدًؿو  بهب وىؿلم غ ى هةه الفئة مضأى عوق  خح

دمج يي  ب مجموغة من ئفراا يدحاجو  ئلى نوع خاص من الرغاية وهةا من الف

 .مخحلف مجاالت ايثًال 

وهةا الدمج والرغاية كد ثيو  بحوفحر مخحلف ئج سل واملػدات التل جض ل 

ومًة ،وثمىجهب من أاا  م ام ب غ ى أهمل وجف ااخل الحنرًمات التل  غلحهب خًاتهب اًل

يشؿلو  بها مناضو ومن املػلوم أ  هةه الفئة ثنلضب ئلى الرجاٌ ،ال ضا ،ئؾفاٌ.فا  

فلد برزت يي آلاونة ئخحرل كػًة ئشران املرأل املػاكة يي درنا غن الػنطر ال ضوق ثد

غملًة ضنؼ واثخاع اللرارات وكد مندتها هةه الفرضة من املضاهمة يي ضناغة جوال 

 نرمات . اارل والضحر بها ئلى الحؿوىر غ ى اغح ارها مورا بشرق فػاٌ ااخل امل

الػالًة وامللدرل الػلمًة التل جػلد مجها ثفرع  وىرجؼ هةا ئمر ئلى الىفا ات 

نفض ا ااخل ال ٌئة التل جػمل فحها. وهةا الترقي يي الضلب  اارق ألق مإصضة ومنف 

الحؿلؼ ئلى مراهس اللول والضلؿة بها، ف الرؾب من  غاكة التل جػاني مجها والتل كد ثيو  

 ااخل املإصضة التل جشحؿل بها   خرهًة صمػًة أو بطرىة ث لى ثلدم  غافة والحؿًحر 

الػلالنًة وجضاهب بلراراتها الحنرًمًة هي املشرفة غ ى الضحر ايثضن للشإو   و هًف ال 

ومن هنا جا ت هةه الوركة  اهثدلًم أهداف ا وأهداف الػاملح  بيي الناجثة الرشًدل و 

ل من عوق ال دفًة بؿرع مػرفة مضاهمة الحىنولوجًا ايثديفة يي بلوؽ املرأل اللاةد

 .  غاكة ئلى الحؿوىر الحنرًأل 

 الحؿًحر يشمل ا التل ايثًال جوانو ئخدى هي املإصضات هةه ثيو   أ  بد فال 

 يي ضخمة رورل هنالً وا  املاض ل الػلد فخالٌ وجف، أهمل غ ى اورها لحإاق والحؿور 

بوالح التربًة مجاٌ يي ايثاصوب اصحخدام يساٌ وال الحػلًأل ايثاصو ثؿ ًلات  يي ػًل

 ئلى الحػلًب يي ايثاصوب فمن غدل، أشياال أخة بل يوم، بػد يوما ثسااا التل بداياثف
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ب مطؿلح ظ ر وأخحرا الحػلًب يي  نترند اصحخدام  غ ى يػحمد الةق  لىتروني الحػًل

 هنان أ  هما وفػالة، جًدل بؿرىلة للمحػلب الحػلًأل املدحوى  لحلديب الحلنًة

 الوكد اخحطار يي والفواةد املسايا أهب وثبرز الحػلًب من النوع ل ةا ومسايا خطاةظ

 الػام املضحوى  وثدضح  ثنمًة يي ايثاصوب ئميانًة ئلى ئغافة والحيلفة وايج د

ئة ثوفحر يي والؿالو املػلب ومضاغدل الدراس ل للحدطًل  جػحمد ال جةابة، جػلًمًة ٌب

 .السما  أو امليا  غ ى

 جحذًذ املفاهيم:.2

ًة ثدديد املفاهًب من ايخؿوات ئصاصًة لل دوذ الػلمًة وهي جضحدعي أ  جػد غمل

  نلوم بحدديدها بدكة. 

 الخكنولوجيا الحذًثت: 1. 2

بأ  الحىنولوجًا ايثديفة هي ئاوات وئصالًو املضحخدمة  Dafitيرى اافًد          

 لنلل أو ثدوىل املدخالت الحنرًمًة ئلى مخرجات .
ة ة ة ةةةةةلً بأ هة ةةةةي وجػةةةةرف هة ةةةانًة ية ة ةةةةل للمػرفةةةةة،  نضة ةةةةم والاصةةةةحخدام الػلأة ا الحؿ ًة

املجاالت أو امل ام الػملًة، غف ئلى هةا فهل أخد املحؿحةرات ال ًيلًةة أل هةا ثةإرر و شةيل 

(.البةد مةن الحنهًةف 146، ص 2006م اشر ومضحمر يي غالكات ئفراا باملنرمةة   ف أةل، 

وضةةف الحىنولوجًةا فهةل جشةحر ئلةةى  ئلةى فىةرل رةٌضةًة، أال وهةي ئصةةحخدام ولمةة خديفةة يةي

وو هةا ظةةاهرل نضةةهًة بؿ ًػتهةةا وثةرث ـ أشةةد ارث ةةاؽ بدرجةةة ثؿةور وةةل مجحمةةؼ فمةةا يػحبةةر 

 خديفا يي مجحمؼ ما يػحبر ثللًديا يي مجحمؼ آخر .

ممةةةا صةةة م يمىةةةن بلةةةورل الحػرىةةةةف  جراتةةةي الحةةةالي للحىنولوجًةةةا ايثديفةةةة فهةةةةل 

يةو  الؿةرع مجهةا غم ةي هحةوفحر مخحلةف ئشةًا  الحؿ ًم الػلأل مل ةااب الػلةب النررىةة ي

الػةرورىة ملػٌشةةة ئفةةراا ااخةل أق ثنرةةًب وةةا  وخطوضةا لةة ػؼ الشةةراةذ املجحمػًةةة 

التةةل ال جضةةةحؿًؼ  صةةحؿنا  غةةةن الحىنولوجًةةا يةةةي خًاتهةةا الًومًةةةة مفةةل عوق  خحًاجةةةات 

ضةةة التةةل ايخاضةة فهةةل التةةل ثةدمج ب بةةاملجحمؼ وثجػةةل مةجهب أفةةراا فةةاغلح  ااخةل املإص

 .يشؿلو  بها مناضو هؿحرهب من ئشخاص الػاايح 

 حعشيف الليادة النعويت : 2.2

جػرف ا فاؾمة مدمد غ ي غفما  بأ ها فئات  ناذ اللواجي يلمن باإلشراف ث دأ 

من رؤصا  الطف ئٌو للػاملح  ئلى أغ ى صلؿة يي ثنرًب املإصضة وجػحمد يي غمل ا 
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 يمدمد غ  ( ؿة ،الضلؿة  اارىة، الضلؿة املوكفًة شرايي غ ى نوغح  من الضل

 (30 ،2010غفما  ،

ىرى غمر وضفي غلً ي أ  اللًاال ال ضاةًة هي التل ث ضم بح  ج وا و 

املرؤوصح  وثدثهب غ ى الػمل وثدفػ ب ئلًف غن اكحناع  ورؾ ة يي صهًل ثدلًم أهداف 

 (. 1996،285املنرمة وأهداف ب بشيل محيامل وناجح .  وضفي غلً ي

 ٌ وبنا ا غ ى هةا فا  املرأل اللًااية التل ثحوفر لديها هةه اللدرل يمىن اللو

غجها أ ها كاةدل ناجثة ،فاللاةدل الناجثة لديها كدرل الحأرحر يي مرؤوصحها وجػل ب 

ينفةو  ما يؿلو مجهب غن رؾ ة واكحناع فهل يي الواكؼ رةٌضة ناجثة كاارل غ ى 

ى ثدلًم ما هو مؿلوب من مرؤوصحها ااخل الوخدل  اارىة  شراف الضلًب والػمل غ 

 التل ثرأص ا بىفا ل غالًة .

اللدرل التل جضحأرر بها  بأ هايػرف ا ول من غ د الىرىب ارويش ولً ى ثىال و 

اللاةدل غ ى مرؤوصحها وثوج  ب بؿرىلة يخضنى ل ا هضو ؾاغتهب واخترام ب ووالئهب 

 .يي صهًل ثدلًم هدف أو أهداف املإصضة وشثة همم ب وخلم الحػاو  بًجهب 

من هةه الحػارىف الضابلة يخضنى لنا وغؼ جػرىف ئجراتي ملف وم اللًاال و 

ال ضوىة فهل ثواجد املرأل يي مناضو كًااية غلًا ااخل الحنرًب خًع ثلوم باإلشراف 

اف غ ى مخحلف ئغماٌ التل يلوم بها املوظفو  ااخل الحنرًب بؿًة مجها ثدلًم ئهد

 املضؿرل من ك ل املإصضة مض لا .

 روي إلاعاكت : 3. 2
جػحبر  غاكة من املفاهًب التل أرارت ايجدٌ الى حر بشأ ها أل ها ثدمل مػاني 

 مخحلفة يي مجحمػات مخحلفة.

فدضو جػرىف منرمة الصثة الػاملًة  غاكة هو مطؿلح يػنى العجس  

هي مشيلة يي وظًفة ايجضب أو هًيلف  واللًوا غ ى ال شاؽ وملًدات املشارهة والعجس 

،وايثد من ال شاؽ هو الطػوبة التل يواج  ا الفرا يي ثنفًة م مة أو غمل وثطنف ئلي 

 ئغاكة خرهًة ،ئغاكة صمػًة ،ئغاكة بطرىة ...

غ ى اللًام بوظًفة واخدل أو أهثر  ا بأ ها خالة ثدد من ملدرل الفراوجػرف أيػ

صاصًة يثًاثنا الًومًة من ك ل الػناية بالةات أو من وظًفة التل جػحبر الػناضر ئ 

 .(80،ص 2000أبو املػاؾي، ممارصة الػالكات  جحماغًة أو ال شاؾات  كحطااية .  
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الصخظ املػاق هو الصخظ الةق يػاني من كطور فحزيولوجي صوا  هما أ  

ًامف بالػمل أو أ  يًحولى أموره بنفض ف ئال ئ  واند وا  ورارًا أو مىخض ا يدوٌ او  ك

هنان وصاةـ وأج سل ملضاغدثف يي الاغحماا غ ى نفضف وممارصة مخحلف ئغماٌ بيل 

ًة  أرىدًة او  الاغحماا غ ى ئشخاص املدًؿح  بف ، وهةا ؾ ػا ال ييو  ئال بتربٌحف ثرب

 خاضة ثيو  مالةمة ليافة الحؿورات ايثاضلة يي املجحمؼ .

رىف يمىن بلورل الحػرىف  جراتي الحالي من جػا ااولف صابلنث ثب من خالٌ ما

وق  غاكة هي فئة يي املجحمؼ جػاني من نلظ جضدق يلف غاةلا أمام ا يي ةل

ومًة ،لىن هةا العجس يمىن جؿؿًحف بحوفحر مخحلف  ميانًات  ممارصاتها يثًاتها اًل

لػملًة والوصاةل الحىنولوجًة ايثديفة التل ثدمج هةه الشرىدة يي ايثًال الػلمًة وا

وهةا ما أبرزثف الػديد من الدراصات التل ثوضلد ئلى نحاةج جد م مة بخطوص هةه 

 .الشرىدة خًع اصحؿاغد ثدلًم نجاخات ه حرل يي مخحلف املجاالت 

 :الخطويش الخنظيمي 4.2

غرفف رىخشارا بيارا هو علً ايج د املخؿـ غ ى مضحوى الحنرًب هيل و الةق 

ـ جشرف غلًف  اارل الػلًا لس  ىاال الىفا ل وامللدرل الحنرًمًة من خالٌ الحدخل املخؿ

 يي الػملًات الحنرًمًة

وىرى غمر وضفى غلً ي بأنف نشاؽ يهدف ئلى ئخداذ الحؿًحر يي بػؼ أو جمًؼ 

الػناضر التى ثحيو  مجها املنرمة.بهدف ثدضح  كدرتها غ ى خل املشىالت وثؿوىر نفض ا 

 .يخارجًةمؼ املحؿحرات ال ًئًة والداخلًة وا

غ د الؿاني  لحؿوىر الحنرًأل خضو بحرز هو ملدرل املنرمة غ ى الحجديد ا

( مما ص م يمىن أ  نضح حج أ  الحؿوىر الحنرًأل يحػمن 180 ص ،2003 الؿجب،

 :الػناضر الحالًة 

  يلؼ ااخل املنرمات ف و يخناٌو بػؼ غناضرها أو ول ا خًع ييو  مخؿـ لف

 ل واللدرل الحنرًمًة .مض لا يهدف ئلى زىاال الىفا 

   غملًة الزمة و غرورىة للمنرمة ؾاملا أ ها جػمل يي بٌئة ثحطف بؿ ًػتها

 بالحؿًحر املضحمر والضريؼ 

  لة غن غملًة الحؿوىر و  اارل الػلًا هي املضإ 

  أصلوب غم ي وغلأل يإاق ئلى ثدضح  الػمل 
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ثلً ًأل أنف ومن خالٌ ول هةا يمىن اصحخالص جػرىف  جراتي لحؿوىر الحنر

ايخؿة التل ثػػ ا املنرمة بؿًة زىاال هفا تها وكدرتها الحنرًمًة بالػمل غ ى خل 

ًة و ثجديد غملًاتها وثؿوىر نفض ا و مشىالتها  الحىًف مؼ املحؿحرات ال ًئًة الداخل

ٌ ئاارل فػالة ومحػاونة     . وايخارجًة من خال
 إجفاكيت حلوق ألاشخاص روي إلاعاكت :.  3

ًؼ والحطديم و  نػمام بموجو كرار اغحمدت و  نشرت غ ى املأل وفحدد للحوك

، الؿرع من  2006ايضمبر  13ي ي 61/611ايجمػًة الػامة لألمب املحددل ركب 

الاثفاكًة وا  جػسىس وخماية وهفالة ثمحؼ جمًؼ ئشخاص عوق  غاكة ثمحػا وامال غ ى 

 .حأضلة كدر باملضاوال مؼ آلاخرىن بجمًؼ خلوق  نضا  امل

وكد جا ت املاال الضااصة من هةه  ثفاكًة إلنطاف ال ضا  من عوات 

  غاكة يحػرغن ألشيٌا عوات غاكة خًع ثلر الدٌو ئؾراف بأ  ال ضا  والفحًات 

يي هةا الطدا مخحلف الحدابحر الالزمة لػما  ثمحػ ن  محػدال من الحمًحز و أ ها صخحخة

ًع ثب ثمىح  املرأل من هةه الشرىدة يي املجحمؼ من بجمًؼ خلوق ال ضا  الػاايات خ

ًا بمخحلف املإصضات غ ى اغح ارها موراا بشرىا فػاال يضاهب بالشيل  ثللد مناضو غل

الى حر يي ثدضح  املنرمات التل وجدت غ ى رأص ا فلخضًحرها الشإو  الحنرًمًة هأيي 

ل جضاغد هةه ئخحرل غ ى مورا بشرق باملإصضة ثب ثوفحر مخحلف ئج سل و الوصاةل الت

كًام ا بم ام ا  شرافًة غ ى أهمل وجف من ص ولة يي اثخاع اللرارات وص ولة 

 .نلالت التل كد ثأخة وكحا ه حرا الاثطاالت ااخل ال ًيل الحنرًأل او  ايثاجة ئلى الح

فالحىنولوجًا ايثديفة واملحؿورل ثجػل ول ئماهن ئلىترونًة، غف ئلى هةا 

ًات ايثديفة غ ى نلل املػلومات وثدوىل ا من الرصاالت املضموغة ئلى رصاالت كدرل الحلن

ًة  ًااية من فئة عوق  غاكة وبفػل خاض مؿ وغة والػىط .هما يمىن للمرأل الل

الحىنولوجًة الحفاغلًة غن بػد خػور املإثمرات و جحماغات غن بػد بواصؿة 

 ( .108 ، 2006الدولًة،  الػمل  وني .الصخص ل أو البريد  لىتر ال اثف أو الىم ًوثر 
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 . جكنولوجياث ومعيناث روي إلاعاكت في مجال العمل:4

 معيناث إلاعاكت البصشيت: 1. 4

  جهاص ألاوبخاكون: 

هو ج از يػمل غ ى ثدوىل املاال املؿ وغة ئلى املاال اللمضًة يػمل ايج از 

ي كرا ل املػلومات وال ًانات بحلنًة الةبةبات للمىفوفح  فٌضمذ ل ب باالصحلاللًة ي

الالزمة لدراصة مخحلف امللفات خًع يػمل غ ى ثدوىل املاال املىحوبة ئلى عبةبات 

ه رباةًة ثإاق ئلى وخسات خفًفة غ ى ص ابة ئخدق الًدين ثوجد بف وامحرا لحزر محدرن 

اليامحرا فوق املاال ج از محطل باليامحرا شاشة ضؿحرل يمىن للمضحخدم أ  يدرن 

املىحوبة بًده بٌنما ثوغؼ الًد ئخرى غ ى ؾرف ايج از وثوجف ص ابة الًد ئلى امليا  

ٌضاغد ف ف املىحوبة غ ى الوركةاملناصو لإلخضاش بالةبةبات التل جشيل ضور ايثرو 

املوظفح  املػاكح  بطرىا أو الةين يػانو  من غػف بطرق غ ى الػمل واملوظفح  

  .الػاايح 

 جهاص ماجيبنيكام 

ج از لػػاف ال طر:الؿرع منف ثى حر النطوص وملاؾؼ الفًديو ،الىحابة هو 

أو اللرا ل غ ى شاشة ايثاصوب يحيو  من وامحرا مىبرل ،مػايج خاص بالنطوص،وابل 

 لحوضًل املػايج باملونٌحور ايخاص بايثاصوب 

 جهاص جشافخاكت: 

ى خد ه حر ج از الفحرموفورم هو أخد ئج سل اللمضًة وفىرل غملف جش ف ئل

يضحخدم يي ئنحاج الرصومات وىحب الخشىًل ئوثوماثًيي لشيل الرصومات ااخل 

 ج از جرافحاهد غ ى ورق صمًً بطورل بارزل 

 جهاص كشوصويل أو ماظمي بلاسئ كشوصويل الشخص ي: 

ويػمل هةا ايج از غ ى ثدوىل املاال املىحوبة ئلى ماال مضموغة،يطنؼ غةػًف 

املاال املراا كرا تها غ ى صؿذ اللرا ل فحلوم أاال مسح اليلمات مةن خةالٌ ال طر 

وةةةامحرا خاضةةةةة بلةةةةرا ل الطةةةةفدة صةةةةؿر صةةةةؿر وىةةةةحب ثدوىةةةةل املىحوبةةةةة ئلةةةةى ئشةةةةارات 

ئلىترونًةة فًلةةوم كةةارب الشاشةةة بلرا تهةةا و يضةحؿًؼ مضةةحخدم هةةةه الالةةة الةةحدىب 

 لمة خرفا فدرفا.بضرغة الىالم الطاار غجها أ نبرل الطوت وختى ثهجئة الي
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 معيناث إلاعاكت العمعيت : 2. 4

 جهاص املوهوفوهيتر 

هةا ايج از يضحػملف غػًف الضمؼ والىالم ملضاغدتهب غ ى ثيوىن اللؿة من 

ٌ كرا ل الشفاه وجػ حرات الوجف و خضاش ايجلدق بافرازات الىالم  . خال

 جهاص هاجف ًمكنك من مكاملت الصم 

الىالم املضموع ئلى هحابة غ ى الشاشة غندما يػمل هةا ايج از غ ى ثدوىل 

يحطل الصخظ الػااق بالصخظ ئضب يلوم ال اثف يحدوىل الىالم املضموع ئلى هالم 

مىحوب غ ى ال اثف يلوم ئضب أو غػًف الضمؼ بلرا ل الىالم رب الرا غلًف أيػا من 

م مضموع خالٌ شاشة جػمل باللمط،يلوم ال اثف بحدوىل الىالم املىحوب ئلى هال 

 للصخظ الػااق .

  جهاص وظيط 

يلوم بالترجمة هو يلوم بترجمة الىالم الوصًـ ئلى ئشارل وهةا الحهجئة لىحابة 

 النطوص وثمفًل ا خرف بدرف بلؿة  شارل .

 معيناث إلاعاكت الحشكيت: 3. 4

،املره ات املج سل لدوق  غاكة يات،الػيازات،املطاغداالىراس ل املحدرهة ،املش

م والسفحر ،أج سل الحدىب باصحخدام خرهة  باصحخدامة،أج سل الحدىب ايثرهً الشً 

الػح  ،ئاوات املضاغدل يي الػمل،الحدىب  لىتروني باألج سل ااخل بٌئة الػمل 

 .(30، 2015جابر خلف هللا،مدمد  

ئ  هةه الحىنولوجًات ايثديفة هي التل جضاغد يي ثدلًم ئهداف الػامة 

وق  غاكة يي عمنرمة فهل آلًة جضحخدم ا املرأل اللاةدل من وايخاضة ااخل أق 

ة ااخل املنرمات ،هًف ال وهي جض ل غملًة ًالخضًحر و شراف غ ى الشإو  الحنرًم

 ثطاٌ بح   اارل الػلًا والػاملح  غف ئلى هةا فهل ثدلم فػالًة وصرغة هاةلة يي 

نؿلم فا  ئج سل والوصاةل املحؿورل غملًة ضنؼ وئثخاا اللرارات  اارىة ،من هةا امل

ن هفا ل املحواجدل بالركػة الحنرًمًة واملخططة ل ةه الفئة من ئشخاص ثسىد م

 .وفػالًة ايج از الحنرًأل

فاملرأل واةن خًوق نشًـ يدو الػمل وىحفج  فًف بيل روح ئبداغًة رؾب 

ثدلًم ئهداف املػوكات التى ثلف أمام ا فهل ثحددق مخحلف الػراكًل يي صهًل 

ايجمػًة ،لٌط فلـ وو ها ئمرأل جػاني نلظ يي جضم ا بل هةلً النررل املجحمػًة 
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والةوورىة املضًؿرل غ ى مخحلف املجحمػات التل ثرى بأ  املرأل يضحدًل غلحها أ  ثيو  

يي مرهس كول أو مرهس إلثخاا اللرارات ف الرؾب من ئشراه ا ومند ا الفرضة لخضاهب يي 

أ  نض ة  ال ل  اارل همورا بشرق فػاٌ وكاار غ ى ئغؿا   غافة ،ئضناغة وجوا

مشارهتها يي املراهس ث لى غئًلة جدا بال ض ة للرجاٌ لىن هةا ال ينفي أ  املرأل اللاةدل 

 .أض دد واكػا ال مفر منف ولو ختى بال ضو الػئًلة 

 خل بيئت العمل :أهذاف إظخخذام ألاجهضة واملعيناث املعاعذة لزوي إلاعاكت دا  . 5

لحمىح  ئشخاص املػاكح  من  غحماا غ ى النفط وممارصة مخحلف ئغماٌ  - أ

املوولة ئلحهب بيل أرىدًة او   غحماا غ ى ئشخاص املدًؿح  بهب ألاا  

 م ام ب .

 ثدضح  وثؿوىر ئاا  وجوال الػمل يي امل ام الًومًة  - ب

خالٌ ئثاخة الوضوٌ ملطاار  ئهضاب ئشخاص امل ارات واملػارف والفلافة من - ت

 الحىنولوجًات ايثديفة

من خالٌ جض ًل خطول ب غ ى فرص  اكحطااياثمىح  ئشخاص املػاكح   - ذ

 الػمل والحوظًف 

خةةةة مشةةةارهتهب يةةةةي امةةةج ئشةةةخاص املػةةةاكح  يةةةةي مًةةةدا  الشةةةؿل مةةةن خةةةةالٌ ئثا - ج

 يثًلةا هةا ثمىًجهب من ثولي مناضو غلًا يي بٌئة غمل ب . مخحلف ئنشؿة ،و 

 .(20ص ،2004،

 خصائص الخكنولوجيا الحذًثت واملشأة الليادًت من روي إلاعاكت : 6

ًة  للد جا ت الفورل الحىنولوجًة املخضارغة بؿرع خدمة  نضا  يي خًاثف الًوم

ًاجات ايخاضة من أهب الشراةذ  وايثًاثًة الػملًة والوظًفًة، وجػحبر فئة عوق  خح

ا يخدمتها بؿرع جض ًل غلحها  ندماج يي املجحمؼ املجحمػًة التل جا ت الحىنولوجً

وهةا اللًام بوظاةف ا ااخل بٌئة الػمل، فمن أهب خطاةظ الحىنولوجًا ايثديفة 

 نةهر : 

ثللًظ الوكد فهل جػلد ول ئماهن ئلىترونًة وثجاوزت ول ايثدوا، غف   

ملرصل يضحل ل ئلى هةا محزل الحفاغلًة وعلً لوجوا صلضلة من ئفػاٌ  ثطالًة فا

 وىرصل يي الوكد نفضف، وهةلً املضحل ل .
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ومفاٌ هةا بػؼ الوصاةل التل يوجد فحها ثفاغل بح  املضحخدم واملرصل مفل  

وثر الصخص ل الةق يضحخدم  ال اثف والحفاغل غن بػد مفل املإثمرات غند وجوا الىمً 

الوصاةل ايثديفة يي  ثطاٌ غن بػد وهةلً البريد  لىتروني . ئ  هةه الحلنًات و 

جػلد املرأل اللًااية من عوق  غاكة ثلوم بأغمال ا او  ايثاجة ئلى الحنلل ئلى ميا  

 .غلد  جحماع أو الندول ايخاضة بالػمل 

فمفال املرأل التل جػاني من ئغاكة ؾفًفة غ ى مضحوى اللدم أو الًد أق  غاكة 

 فػل خاضًة أو محزل الحفاغلًة غن ايثرهًة لن ثحدمل أغ ا  الحنلل ئلى أمىنة أخرى ف

بػد يمىجها كػا  م ام ا او  ايثاجة ئلى زىارل ئمىنة التل خدات  لللًام بالندوات، زا 

غ ى هةا نجد خاضًة الال ثسامنًة ونلطد بهةه ئخحرل كابلًة أو ئميانًة ئرصاٌ الرصاةل 

أل املضإولة املشارهة واصحل ال ا يي وكد مناصو للفرا املضحخدم فهل ال ثحؿلو من املر 

 .يي اصحخدام النرام يي الوكد نفضف أبضـ 

مفاٌ غ ى هةا نرام البريد  لىتروني ثرصل الرصالة م اشرل وثمنذ الرصالة ئلى 

مضحل لحها يي أق وكد او  ايثاجة للحواجد املضحل ل للرصالة ، او  أ  ن س ى محزل أو 

ئثطالًة هفحرل يمىن ئصحخدام ا هنان وصاةل ابلًة الحىنولوجًا للثرهة، ئع أ  ك

ج از الفًديو يػؼ  ميا  مفل ال اثف النلاٌ املحؿور و صحفاال مجها يي  ثطاٌ من أق 

آخر أرنا  خرهة املرصل يي ايجًو ج از فاهضمًل بع مػلومات واصحل ال ا من أق ميا  

 واملضحل ل.

ي محواجدل فًف أق أ  املرأل اللاةدل جضحؿًؼ أ  ثلوم بأغمال ا من أق ميا  ه 

او  خاجتها للحنلل الداةب الةق كد يحؿلو مجها الىفحر من الوكد للوضوٌ ئلى ملر 

غمل ا خطوضا ئ  وا  الػمل مضحعجل، زا غ ى هةا وبفػل الحلنًات ايثديفة 

والػطرىة يي وكحنا ايثالي يمىن أ  ثنلل املػلومات من وصًـ ئلى آخر والحلنًات التل 

ًف  ثمىن من ثدوىل الرصالة املضموغة ئلى رصالة مؿ وغة والػىط . وهةا ما يؿلم غل

 باصب خاضًة كابلًة الحدوىل .

ومن خالٌ ول ما ص م الحؿرق ئلًف يي هةا الػنطر يمىن اللوٌ أنف وبفػل  

هةه الحلنًات وايخطاةظ التل ثمحز بها جضحؿًؼ املرأل الػاملة وخاضة التل ثلوا 

 ولة و ضاؾة، مما يضمذ ل ا من ثدلًم الفػالًة املإصضة أ  ثلوم بجل أغمال ا بيل ص

والىفا ل الحنرًمًة ااخل بٌئة  الشؿل التل ثملً فحها صلؿة والتل جشرف فحها غ ى 

مخحلف ئغماٌ التل يلوم بها املوظفو  ااخل ال ًئة الحنرًمًة وبالحالي املرونة 
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تل ثيو  فحها املرأل هي والض ولة يي اثخاع اللرارات الرشًدل من ؾرف  اارل الػلًا وال

مدور ومرهس لللول، وهةا ما صوف يإاق ئلى ثدلًم ئهداف ايجمػًة ااخل املنرمة 

 وبالحالي الضحر ايثضن وثدلًم الرهانات .

دساظت إهخمت بخوفير الخكنولوجيا الحذًثت داخل بيئت العمل ملعاعذة روي . 7

 اث :إلاعاكت من النعاء ملضاولت أعمالهن كغيرهن من املوظف

كامد بهةه الدراصة رنا مدمد ض حي غواال ثدد ئشراف اخحرق مرعي 

املػنونة بدمج ال ضا  املػاكح  خرهًا يي بٌئة الػمل وثوضلد الدراصة ئلى النحاةج 

الحالًة :ئ  غملًة امج ال ضا  من عوات  غاكة ايثرهًة يي مخحلف الحنرًمات 

إصضة يخفف غلحهن ئغ ا  النفضًة وثمىًجهن من ثللد مناضو غلًا ئشرافًة ااخل امل

واملجحمػًة والنررل الحمًحزية غ ى أ هب فئات عوات نلظ جضدق ال يدم ل ن الخضلضل 

 ٌ يي ال رم الحنرًأل مما ص هد ل ن هةه النررل غاةلا نفضًا ،لىن وبمجرا ما ثب ك و

هةه الفئة يي مجاٌ الحوظًف ايخاص والػمومي زرغد يي أنفض ن الفلة وهةا ما 

شجػ ن غ ى مواضلة ئغماٌ بيل ج د ومفابرل وهةا الترقي يي الضلب  اارق وبلوؽ 

املإصضة التل يشؿلو  فحها م حؿاها من ثدلًم ئهداف ايجماغًة .ثحلاؾؼ هةه 

 يي غدل نلاؽ أهم ا : ال دعالدراصة مؼ 

الػمل الةق وضلد ئلًف املرأل اللًااية باملإصضة بمجةرا أ  ثةب ثةوفحر مخحلةف 

نولوجًات املحؿورل التل مىنتها من أاا  امل ةام املوولةة ئلحهةا غ ةى أهمةل وجةف ئ  غملًةة ثى

امةج  وثةوفحر الحلنًةات ايثديفةةة ل ةةه الفئةة ثلةؼ غ ةةى غةاثم جمًةؼ ال ًئةات و املإصضةةات 

خًع يجو ثوظًف ةا غ ةى خضةو ارجةة العجةس أو الةنلظ ايجضةأل الةةق جػةاني منةف فهةل 

   بها يي املجحمؼ. كول بشرىة عات ئراال ال يضتها

 . معوكاث وصول املشأة من روي إلاعاكت إلى مشكض العلطت أو املناصب الليادًت : 8
غ ةى الةةرؾب مةةن ئشةةران املةرأل يةةي اثخةةاع اللةةرارات ومند ةا فرضةةة املضةةاهمة يةةي 

ضناغة جوال  اارل وصحرها ئلى الحؿوىر باغح ارها موراا بشرىا فػاال ااخل املنرمةات . 

ى مشةةارهتها غةةئًلة جةدا  يةةي املراهةس اللًاايةةة بال ضةة ة للرجةل ختةةى وئ  وانةةد ئلةى أنةةف ث لة

 امرأل صلًمة ال جػاني من عجس جضأل .

وثرجؼ هةه املشارهة الػئًلة ئلى مجموغة  من ايثواجس التل ثلف غاةلا أمام  

عةةي املةرأل اللاةةدل مةةن عوق  غاكةة ومةةن بًجهةا: عهنًةة ئفةةراا غ ةى أ  املةةرأل ميا هةا الؿ ً
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ااخةةةل املجةةةٌز لتربًةةةة ئوالا واللًةةةام بالواج ةةةات ئصةةةرىة وهةةةةا راجةةةؼ ايخلفًةةةة الفلافًةةةةة 

ل ػؼ املجحمػات التل أات ئلى بلورل هةا الحفىحر ، الحمًحز غ ى أصاش ايج ط  أو النوع  

 جحماعي  أق أ  املرأل  ال ثطلح لالغحال  مناضو ومراهس اللةول ااخةل املإصضةات غ ةى 

مد أؾلةةو كراراتهةةا مةةن الػاؾفةةة ال مةن الػلةةل غ ةةى غىةةط الرجةةاٌ، الحمًحةةز اغح ارهةا جضةةح

ايثاضل بح  ال ضا  من عوات  غاكة ف الرؾب من ثوفر املإهالت الػلمًة الػالًةة لةدى 

هةه الفئة مةن ال ضةا  املػاكةات ئلةى أ  هةن يػةانح  مةن الحمًحةز ااخةل بٌئةة الػمةل بضةهو 

ن ئلةى مناضةو غلًةةا رؾةب ثةةوفر ايخبةرات الػلمًةةة  غاكةة، فأؾلةو املةةدرا   يمةنػن وضةةول 

 .املإهلة لةلً 

غةةةدم ثةةوفر  الحىنولوجًةةةات والوصةةاةل  والحلنًةةةات ايثديفةةة التةةةل باإلغةةافة الةةى 

، 2008جضةاغد املةرأل مةن هةةه الفئةة للوضةوٌ ئلةى املناضةو الػلًةا للمإصضةة.   املةةاليي ، 

4.) 

 :خاجمت .9

وجًا اور فػاٌ و أصاس ل يي ثمىح  من خالٌ ما ثلدم نخلظ ئلى أ  للحىنول  

ًاجات ايخاضة يي أاا  أغمال ب املخحلفة ااخل املإصضة ،فاصحخدام  عوق  خح

الحىنولوجًا ايثديفة يػحبر آلًة فػالة وعات هفا ل لللًااات ال ضوىة من عوق  غاكة 

ًل ا ملؿالبها ئ  صاصًة يي بلوؽ مطابها واملحمفل يي ثدضح  وثؿوىر املنرمات ،ومنف ثدل

التل كامد من أجل ا منة ال داية أال وهي ثدلًم ئهداف املضؿرل مض لا بيل فػالًة 

وهفا ل غالًة ،لىن ؾًاب الحلنًات ايثديفة والوصاةل وآلاالت املضاغدل لفئة عوق 

 خحًاجات ايخاضة يضهو عجسا أمام املإصضة ومػوكا ثجاه ثدلًل ا ألهداف الػاملح  

 بها.

 جع: . كائمت املشا11

(. الضلون الحنرًأل. الضػواية: اار ايثافظ 2003غ د هللا بن غ د الؿنل الؿجب .  -

 لل شر والحوزيؼ . 

 (. ئاارل اللوى الػاملة. غما  : اار زهرا  لل شر والحوزيؼ.1996غمر وضفي غلً ي.   -

ق (. اللًاال ال ضوىة يي غالب محؿحر. امللحلى املطر 2010فاؾمة مدمد غ ي غفما .   -

 لإلبداع والحنمًة. مطر: جامػة اللاهرل. 
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( .الحدديات التل ثواجف املرأل الػاملة املػاكة يي الًمن. املإثمر 2008املاليي نور .   -

 الوؾنل الفاني للمرأل املػاكة. الًمن: جامػة الًمن .

ل. (. املمارصة الػامة للخدمة الاجحماغًة يي املجٌا الؿب2000ماهر أبو املػاؾي غ ي.  -

 مطر : اار الىحاب ايثديع لل شر  والحوزيؼ.

(. الحىنولوجًا املػلومات وثوظًف املضحجدات  2015مدمد جابر خلف هللا.   -

 الحىنولوجًة. مطر:ولًة التربًة جامػة ئزهر مؿلف جامعي .

(. ثىنولوجًا الاثطاٌ يي ايخدمة الاجحماغًة. مطر: املىحو 2006مدمد صًد ف أل.   -

 يثديع.ايجامعي ا

ب بح  النررىة والحؿ ًم.مطر : اار  2004مدمد مدموا  ايثًلة.   - (. ثىنولوجًا الحػًل

 املضحرل للؿ ؼ وال شر .

(. الًل أصثاب ئغماٌ يثلوق ئشخاص عوق 2006منرمة الػمل الدولًة.    -

  غاكة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


