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:مسحخلص البحث  

الضوع الكػلي والكػاُ لبػض نهضف مً زالُ هظه الىعنت البدثُت بلى صعاؾت 

مؿخىي  الخٌىىلىحُا الغنمُت في جكػُل صوع قئت طوي ؤلاخخُاحاث الخانت بما ًدهو

ت باإلااؾؿت بٍل يكاءة وقاغلُت بما  ؤلابضاع ؤلاصاعي اإلاُلىب وبلىؽ ألاهضاف اإلاىَى

ً همى وجُىع واؾخمغ   اع اإلااؾؿاث في الػهغ الخضًث.ًًم

ا ونىة غمل ال ٌؿتهان بها،بل  باغخباع قئت طوي الاخخُاحاث الخانت مىعصا بكٍغ

وجمٌُنها بكٍل قػلي و قػاُ، ًىنها جدهو نُمت مًاقت ًجب الػمل غلى بصماحها 

للماؾؿت إلاا جمخلٌه مً مهضعاث ومهاعاث غالُت في ؤصاء ألاغماُ وجدهُو ألاهضاف 

ت با ُا  إلااؾؿاث بٍل يكاءة وقاغلُت،اإلاىَى بط حػمض اإلااؾؿاث بلى جىقحر الخٌىىلىح

الغنمُت يألُت مدههت لإلبضاع ؤلاصاعي وؤؾلىب قػاُ إلاؿاغضة الػماُ مً طوي 

لت بليهم، وهى ما  ؤلاخخُاحاث الخانت غلى بلىؽ ألاصاء ؤلابضاعي في بهجاػ ألاغماُ اإلاًى

ًاث الت ً مىاحهت الخدض ً اإلااؾؿاث م
ّ
مٌ ي جكغيها اإلاىاقؿت بالػمل غلى جدهُو حىصة ًُ

 مسغحاتها

 جٌىىلىحُا عنمُت ،طو اخخُاحاث زانت ،ؤلابضاع .ولمات مفحاحية: 
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Abstract: 

          Through this research paper, we aim to study the actual 

and effective role of the digital technology dimension in 

activating the role of people with special needs in order to 

achieve the required level of administrative creativity and 

achieve the objectives entrusted to the institution in an efficient 

and effective manner to ensure the growth, development and 

continuity of institutions in the modern era. Considering the 

category of people with special needs as a human resource and a 

work force that cannot be underestimated. Rather, we must work 

to integrate and enable them effectively and effectively, as it 

achieves an added value for the institution because of its high 

capabilities and skills in performing business and achieving the 

objectives entrusted to the institutions in an efficient and 

effective manner. Providing digital technology as a mechanism 

for achieving administrative creativity and an effective method 

to help workers with special needs achieve creative performance 

in completing the work assigned to them, which enables 

institutions to face the challenges imposed by competition by 

working to achieve the quality of their outputs . 

Keywords: digital technology, special needs, creativity 

 ملذمة:  

 جُىعه مغاخل مً ومخمحزة حضًضة مغخلت ظل في ًدُا الغاهً، ونخىا في الػالم بن

 خههخه ما هظه مغخلت ممحزاث ؤهم مً واخضة والثهافي،و الانخهاصي ،الاحخماعي،الؿُاس ي

ٌىىلىجي الخهضم في ةحباع  بهجاػاث مً البكغٍت ، ولهض ؤؾهمذ الثىعة  الػلمي والخ

 ً ٌىىلىحُا الغنمُت في ؤخضار الػضًض م اإلاػلىماجُت وجهىُت الاجهاالث التي اهخجذ الخ

ت واخضة، وهظا ما حػل هىاَل جكاغالث بحن  الخؿحراث مما ؤصعى لجػل الػالم نٍغ

ة مً ججاعب ؾحرها، يما مسخلل اإلاىظماث،مما ؤجاح الكغنت ؤمام ؤًت مىظمت لالؾخكاص

ً بػض والتزوص باإلاػاعف واإلاهاعاث اإلاسخلكت .  وقغ لألقغاص قغنت الخػلُم غ
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ُت  خكو غلماء ؤلاصاعة اإلاػانغون غلى ؤن "اإلاىعص البكغي" هى اإلاىعص ألايثر ؤهم ٍو

للمىظماث  التي جغؾب في يمان جدهُو هجاح مخىانل في مجخمؼ اإلاػغقت ،الن اإلاىعص 

ٍاقُت ًمثل الهلب الىابٌ  البكغي الؾُما غىضما ًمخلَ اإلاهاعة واإلاهضعة واإلاػغقت ال

للمىظماث وغهلها اإلاخضبغ وعوخها اإلاكػمت باالمل والُمىح ،ولهظه الاهمُت قهض ازظث 

 اإلاىظماث غلى غاجهها الاهخمام بهظا اإلاىعص .

 ومً بحن اإلاىعص اإلاىحىصة في اإلااؾؿت طوي الاخخُاحاث الخانت الظًً ال جكىم 

ت، وعؾم هظه اليؿبت الًئُلت حػض  وؿبتهم غً زالزت باإلاائت مً وؿبت اإلاىاعص البكٍغ

مٌؿب للماؾؿت اطا ؤخؿً ازخُاع الىظُكت اإلاىاؾبت لهم بما ًخىاقو مؼ هىع اغانتهم 

باالؾخكاصة مً زبرتهم وجٍىٍنهم، وطلَ مً زالُ جٌىىلىحُا الغنمُت التي حػمل غلى 

ًت جُىٍغ يكاءة ونضعاث طو الاخ خُاحاث الخانت في صقؼ غملُت الخىمُت الانخهاص

ُت  اصة الهضعة الخىاقؿ والاحخماغُت غلى خض ؾىاء، وجازغ في الىنذ هكؿه غلى ٍػ

ًاث اإلاسخلكت غلى  للماؾؿاث التي ؤنبدذ جهاؽ في غالم الُىم بهضعة الانخهاص

 ؤلابضاع.

ُلو ؾىداُو  لى الؿااُ الاحابت غ مً زالُ هظه الىعنت البدثُتومً هظا اإلاى

  .يُل جدهو جٌىىلىحُا الغنمُت الابضاع لػاملحن مً طوي الاخخُاحاث الخانت الخالي:

 أهذف الذساسة

 طوي الاخخُاحاث الخانت الخػغف غلى  -1

 الخٌىىلىحُا الغنمُت الخػغف غلى -2

 في اإلااؾؿت  ؤلابضاع الخػغف غلى -3

ىىلىحُا الغنمُت في جدهُو صوع غغى  -4  خخُاحاثالابضاع للػاملحن طو الا  الٌخ

 .الخانت

 أهمية الذساسة :

ٌىىلىحُا الغنمُت في جكػُل قئت طوي        ابغاػ الضوع الكػلي والكػاُ لبػض الخ

ت  ؤلاخخُاحاث الخانت بما ًدهو مؿخىي ؤلابضاع ؤلاصاعي اإلاُلىب وبلىؽ ألاهضاف اإلاىَى

ىع واؾخمغاع اإلااؾؿاث في ال ًمً همى وُج  ً ػهغ باإلااؾؿت بٍل يكاءة وقاغلُت بما

 الخضًث.
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 منهج الذساسة:

الىنكي الظي ٌػض ؤيثر اإلاىاهج مالئمت للضعاؾاث  اغخمضث الضعاؾت غلى اإلاىهج

واإلاىهج الىنكي هى حمؼ ؤوناف ومػلىماث صنُهت غً الظاهغة اإلاضعوؾت،  ؤلاوؿاهُت

يما جىحض قػال في الىانؼ وال ًٌخكي اإلاىهج الىنكي غً يثحر مً الػلماء غلى الىنل 

ٍامىت وعاء قهِ بل  ًخػضي بلى جدضًض الػالنت ومهضاعها ؤو مداولت ايدكاف ألاؾباب ال

ىضح  الظاهغة، ونض ٌػخبر ؾابها الؾخػماُ في اإلاىهج الخجٍغبي، وَػبر غنها يُكُا ويمُا ٍو

 (216،م2117)غِكىع،  زهائهها واعجباَها مؼ ظىاهغ ؤزغي.

 ماهية رو الاححياحات الخاصة .2

 احات الخاصة:جعٍشف روي الاححي 1.2

ـهىع الهـضعة       
ُ
ـت مٌدؿـبت مـً ن جـت غىامـل وعازُـت ؤو بُُئ هـم ؤـقغاص ٌػـاهىن هُد

ًهـىم بهـا الكـغص الػـاصي الؿـلُم   ٍُ ـم ؤو ايدؿـاب زـبغاٍث ؤو مهـاعاٍث وؤصاِء ؤغمـا
ُّ
غلـى حػل

  .اإلامازل لهم في الػمغ والخلكُت الثهاقُت ؤو الانخهاصًت ؤو الاحخماغُت

وغغَّقذ مىظمت الصخت الػاإلاُت ؤلاغانـت غلـى ؤنهـا : خالـت مـً الههـىع ؤو الخلـل 

ـم 
ُّ
ئُت حػُو الكغص غً حػل قـي الهضعاث الجؿضًت ؤو الظهىُت جغحؼ بلى غىامل وعازُت ؤو ُب

. ً  بػٌ ألاوكُت التي ًهىم بها الكغص الؿلُم اإلاكابه في الِؿّ

ُدضُّ 
َ
 ج

ُ
مً مهضعة الكغص غلى الهُام بىظُكٍت واخضٍة ؤو ؤيثر  وحاء يظلَ ؤّنها: "خالت

ُــل الػىاًـــت  ـــت مــً نب ىُم ُــاة اُل مـً الىظــائل الـخـي حػخبــغ مــً الػىاـنـغ ألاؾاؾُـــت للخ

 ً اث ؤو مماعؾـــت الػالنـــاث الاحخماغُـــت ؤو اليكـــاَاث الانخهـــاصًت، وطلـــَ ـيــم
َّ
بالــــظ

 ( ITu,2014,p4) .ي حػخبر َبُػُتالخضوص الت

ُاحاث الخانت هم غباعة غً ألاشخام الظًً  ومىه وؿخيخج ؤن طوي الاخخ

ٌػاهىن مً ههو في بخضي وظائل الجؿم وبمػنى آزغ طوي ؤلاغانت، وهظه ؤلاغانت نض 

 جٍىن حؿضًت مثل الهمم، ؤو البٌم، ؤو الػمى، ؤو غضم الهضعة غلى الخغيت.

 حات الخاصة حلوق روي الاححيا 2.2

ُاحاث الخانت الػمل يما ًدو ألي بوؿان َبُعي، ومً ؤهم خهىنهم  ًدو لظوي الاخخ

 في الػمل ما ًإحي:
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  الخو في الخهىُ غلى وظُكت جىاؾب جدهُلهم الػلمي والكهاصاث الخانلحن

ًاث جسهُو قىاؾغ  غليها، وبالخالي ًجب غلى ؤصخاب اإلااؾؿاث والكغ

 وظُكُت لهم.

 لى عاجب مىاؾب صون ؤي جمُحز بُنهم وبحن اإلاىظكحن الخو في الخهىُ غ

ً. الخو في ببضاء الغؤي في الػمل، واإلاكاعيت في الاحخماغاث واإلاىانكاث  آلازٍغ

 الجساط الهغاعاث، 

  .غلى اإلاٍاقأث والخىاقؼ والػالواث ُ  الخو في الخهى

  .الخو في الاغتراى غلى الهغاعاث الظاإلات، واإلاُالبت بٍاقت الخهىم 

 في الخهُى غلى بِئت مىاؾبت للػمل، يخجهحز ممغاث زانت لظوي  الخو

 ؤلاغانت الخغيُت زاعج اإلااؾؿت وصازلها. 

  الخو في اإلاؿاواة في الخضًث واإلاػاملت وغضم الاؾتهؼاء بهم ؤو الاهخهام منهم

ً نضعاتهم.  وم

  .نبل ناخب اإلااؾؿت ؤو الكغيت ً  جإمحن وؾائل الىهل واإلاىانالث لهم م

 ؼ الهؿحرة الخانت بهم غىض غضم بيماُ حػلُمهم قٍُىن الهُام بب ػٌ اإلاكاَع

بت مً ؤمايً ؾٌنهم مثل غمل بهالت نؿحرة في  لهم الخو، والتي جٍىن نٍغ

اإلاجُز ؤو قخذ نالىن خالنت نؿحر للغحاُ ؤو ختى قخذ مغيؼ نؿحر لإلهترهذ، ؤما 

ًّ غمل مكغوغاث نؿحرة لألقؿاُ ا ٍت الكخُاث مً طوي ؤلاغانت قُمٌنه لُضو

 مثل اإلاُغػاث واإلايؿىحاث واإلاعجىاث والخلىٍاث. 

  خهىم طوي الاخخُاحاث الخانت الػامت مً واحباث اإلاجخمؼ ججاه طوي

 ُ الاخخُاحاث الخانت: الخو في الخػلُم وصزىُ اإلاضاعؽ والجامػاث والخهى

 غلى قهاصاث الضعاؾاث الػلُا في مسخلل اإلاجاالث.

 كاعيت في الاهخساباث. الخو في الخػبحر غً الغؤي واإلا 

  .اث وصون بيغاه  صون ؤي يؿَى
ً
غاه مىاؾبا  ً الخو في اهخساب اإلاغشح الظي

ت صون ؤي مًاًهاث مً نبل آلازٍغً )نىي، خهىم طوي  .الػِل بدٍغ

  (2121الاخخُاحاث الخانت، 
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 ادماج روى الاححياحات الخاصة في العمل : 3.2

ؿعى الضولت مً زاللها بلى مػغقت ًههض باالصماج اإلانهي حملت مً الخضزالث ح

ً،وغمل ٌؿمذ لهم بمماعؾت  وحشخُو اإلاػىنحن لخًمً لهم مػاملت وجغبُت وجٍٍى

ىت،وجخمثل الخضزالث في البرامج الىنائُت والػالحُت التي جيكإها الضولت  خههم في اإلاَى

ُنهم مً الخىانل مؼ الازٍغً وجٍىن بظُ نض  بؿغى عغاًت اإلاػانحن وبصماحهم،وجمٌ

 هذ ما ٌؿمى بالخٌُل بكتى اقٍاله :خه

  الخٌُل الظاحي 

  الخٌُل الىكس ي 

 (126،م2119)حهُضة، الخٌُل الاحخماعي 

 حلوق روي الاححياحات الخاصة في الجزائش: 4.2

اإلااعر في:  12/19مً ناهىن 12هض بالشخو اإلاػام َبها للماصة ًه

 بإهه:  18/15/2112

ًان ؾىه و حيؿه ٌػاوي مً  بغانت ؤو ؤيثر وعازُت ؤو زلهُت " ًل شخو مهما 

ُت  ىم ُت في خُاجه اُل ؤو مٌدؿبت جدض مً نضعجه غلى مماعؾت وكاٍ ؤو غضة وكاَاث ؤول

 –الشخهُت و الاحخماغُت هدُجت إلنابت وظائكه الظهىُت ؤو الخغيُت ؤو الػًىٍت 

 . الخؿُت

 مً زالُ هظا الخػٍغل ًدبحن لىا ؤن جدضًض نكت اإلاػام ًٍىن بىاء غلى زبرة

َبُت مً طوي الازخهام بىاء غلى َلب مً اإلاػني ؤو ؤولُائه ؤو مً ًىىبه الن الخهٍغذ 

باإلغانت بلؼامي لضي اإلاهالح الىالئُت اإلاٍلكت بالخماًت الاحخماغُت يما ههذ غلى طلَ 

ً الهاهىن  13اإلااصة   . 12/19م

ًخم جدضًض نىل ؤلاغانت خؿب ؤخٍام اإلايكو  ىع بىاء غلى نغاع اللجىت الُبُت 

الهاصع غً وػاعحي الػمل و الخماًت  31/11/1993اإلااعر في:  11الىػاعي اإلاكترى عنم 

 :الاحخماغُت و الصخت و هي

 :ة و هي الكهضان الٌلي لخاؾت البهغ ؤو الغئٍت ؾحر الهابلت  إعاكة بصٍش

 ً للخصخُذ و لى بىيؼ هظاعاث َبُت بما ٌػاصُ وؿبت عجؼ حؿاوي ؤو جكىم م

 .لػاصًت لإلبهاع لٍلخا الػُىحنللهضعة ا 21بلى  11
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 :قهضان يلي لخاؾت الؿمؼ مؼ مدضوصًت الهضعة غلى  إلاعاكة السمعية

ً ُ مؼ آلازٍغ  .الاجها

 :قهضان الشخو الهضعة غلى اؾخػماُ الُضًً ؤو الؿانحن  إلاعاكة الحشهية

 .%51بعجؼ ٌؿاوي ؤو ًكىم 

 :ت بيؿبت  قهضان الشخو اإلاهاب إلااهالجه الػهلُت ؤو  إلاعاكة الزهنية الكٌٍغ

 .%81عجؼ حؿاوي 

 ً وبػض بزباث ؤلاغانت حؿلم للمػني باألمغ بُانت اإلاػام التي حؿمذ له باالؾخكاصة م

 .19/ 12مً الهاهىن 19الامخُاػاث اإلاٌدؿبت التي ًمىدها له الهاهىن َبها للماصة 

 (2112)الغؾمُت، ناهىن، 

 الجزائش:الحم في الحىفل املؤسساجي واملنهي وإلادماج في  5.2

 إلاخابػت الضائمت لبرامج ومىهجُاثًههض بالخٌكل اإلااؾؿاحي الػمل الهاغضي وا

قُجب  الخضَعـ ؤلاحباعي والازخُاعي في الكغوع وألانؿام التي جيكا للخٌكل بهظه الكئت.

 ً كاُ اإلاػىنحن بؿٌ الىظغ غً مضة الخمضعؽ ؤو الؿ يمان الخٌكل اإلاضعس ي اإلابٌغ باأَل

اع جم بوكاء الػضًض مً َاإلاا بهُذ خالت ا لشخو اإلاػىم جبرع طلَ وفي هظا ؤلَا

كاُ  سًؼ يظلَ ألَا اإلااؾؿاث واإلاضاعؽ اإلاخسههت الخانت باإلاػانحن طهىُا ٍو

ُإ  واإلاغاههىن اإلاػىنىن بلى الخمضعؽ ؤلاحباعي في ماؾؿاث الخػلُم والخٍىًٍ اإلانهي وته

ىؾِ اإلاضعس ي واإلانهي غىض الخاحت ؤنؿام وقغوع زانت بهظا الؿغى الؾُما في ال

اصة  والىؾِ الاؾدككائي خؿب خالت وماهالث ًل قئت وجكغى غلى هظه اإلااؾؿاث ٍػ

غلى الخػلم والخٍىًٍ اإلانهي وغىض الانخًاء بًىاء اإلاخػلمحن واإلاخٍىهحن والخٌكل بهم هكؿُا 

بُا بالخيؿُو مؼ ألاولُاء   .َو

الػملُت لضزىُ ؾىم وحؿمذ هظه ؤلاحغاءاث للمػىنحن يؿب اإلاػاعف اإلاهىُت و 

الكؿل وؤلاصماج صازل اإلاجخمؼ وهى الخدضي والخىحه الجضًض الظي ًكغى غلى 

 ٍ الؿلُاث اإلاػىُت ازظ بػحن الاغخباع هظه الكئت وطلَ ختى ًدؿنى لهاالء مماعؾت وكا

منهي مىاؾب ؤو مٌُل ٌؿمذ لهم بًمان اؾخهاللُت بضهُت وانخهاصًت قبمىحب اإلااصة 

الًجىػ بنهاء ؤي مترشح بؿبب بغانخه مً مؿابهت ؤو ازخباع ؤو  12/19مً الهاهىن  24

ُت  ذ له الالخدام بىظُكت غمىمُت ؤو ؾحرها بطا ؤنغث اللجىت الىالئُت للترب امخدان منهي ًُد
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ٍخم جغؾُم الػماُ الخانت والخىحُه اإلانهي غضم جىافي  بغانخه مؼ هظه الىظُكت و

ٍ اإلاُبهت غلى الػ ً هكـ الكغو ًاإلاػىنحن يم  .ماُ آلازٍغ

ً 11يما ًكغى الهاهىن غلى ًل مؿخسضم ؤن ًسهو وؿبت  % غلى ألانل م

 َ مىانب الػمل لألشخام اإلاػىنحن اإلاػترف لهم بهكت الػامل وغىض اؾخدالت طل

غنض في خؿاب نىضوم  ًخػحن غلُه صقؼ اقتراى مالي جدضص نُمخه غً ٍَغو الخىظُم ٍو

 م.زام لخمىٍل وكاٍ خماًت اإلاػىنحن وجغنُته

حل جغنُت حكؿُل ألاشخام اإلاػىنحن وحشجُؼ بصماحهم واهضماحهم ؤ ومً

الاحخماعي واإلانهي ًمًٌ بوكاء ؤقٍاُ جىظُم غمل مٌُكت مؼ َبُػت بغانتهم وصعحتها 

ونضعاتهم الظهىُت والبضهُت الؾُما غبر الىعقاث اإلادمُت ومغايؼ جىػَؼ الػمل في اإلاجُز ؤو 

اإلااعر في  82/181إلاٌُل وقها للمغؾىم الخىكُظي مغايؼ اإلاؿاغضة غً ٍَغو الػمل ا

 .اإلاخػلو بدكؿُل اإلاػىنحن وبغاصة جإمُنهم اإلانهي 1982ماي 15

وإلغاصة بػث الخُاة الاحخماغُت لألشخام اإلاػىنحن وعقاهُتهم قغى الهاهىن 

مجمىغت مً الخضابحر مً قانها الهًاء غلى الخىاحؼ التي حػُو الخُاة الُىمُت لهاالء 

 : ام الؾُما في مجاُألاشخ

  ً حؿهُل الخهىُ غلى ألاحهؼة الانُىاغُت واإلاؿاغضاث الخهىُت التي جًم

 الاؾخهاللُت البضهُت وحؿهُل اؾدبضالها

  حؿهُل الىنىُ بلى ألامايً الػمىمُت واؾخػماُ وؾائل الىهل غً ٍَغو

 بُانت اإلاػىم التي جدمل بقاعة "ألاولىٍت في الاؾخهباُ وؤمايً الخىنل بيؿبت

ً ؤمايً الخىنل في اإلاىاقو الػمىمُت للمػىم ؤو مغاقهه4  .% م

 البىاًاث ً ُ غلى الؿًٌ الىانؼ في اإلاؿخىي ألاُو م  .حؿهُل الخهى

  ؤلاغكاء مً صقؼ الغؾىم والًغائب غىض انخىاء الؿُاعاث الؿُاخُت طاث

 .ألاغضاص الخام وخُاػة عزهت ؾُانت زام باإلاػىنحن خغيُا

 بت غلى الضزل ؤلاحمالي لظوي الضزل ألانل بغكاء اإلاػانحن ؤلاحغا ء مً الًٍغ

 ً ً ناهىن اإلاالُت لؿىت  16صج خؿب اإلااصة 15111م  .2115م

  ًاث في مجاُ الىهل لكائضة ألاشخام اإلاػانحن بيؿبت عجؼ مجاهُت وجسكُ

 % في حؿػحراث الىهل111نضعها 
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 ام الجىي الػمىمي الضازلي يما ٌؿخكُض بىكـ الخضابحر اإلاغاقهىن لألشخ

اإلاػىنحن اإلاىهىم غليهم ؤغاله بمػضُ مغاقو واخض لٍل شخو مػىم 

ٌ في حؿػحراجه  <وجخٌكل الضولت بالخبػاث الىاحمت غً مجاهُت الىهل ؤو الخسكُ

باإلياقت بلى هظه الامخُاػاث وصائما في بَاع بصماج اإلاػام في الخُاة الػامت 

دت وهى نضعث غضة ههىم ناهىهُت جىو غلى بوكاء حمػُاث وؤحهؼة  تهخم بهظه الكٍغ

اث الخماًت  ني إلاضًٍغ ماٌؿمى بالخغيت الجمػىٍت ؾىاء غلى مؿخىي اإلادلي ؤو الَى

ني لألغًاء الانُىاغُت ولىاخهها  الاحخماغُت غلى مؿخىي الىالًاث ؤو اإلاجلـ الَى

ني لألشخام  19/12/1988اإلااعر في  88/27بمىحب اإلاغؾىم الخىكُظي  واإلاجلـ الَى

اإلااعر في  16/145ُاث ؾحره وجىظُمه بمىحب اإلاغؾىم الخىكُظي اإلاػىنحن ويُك

ني للمىظكحن اإلاسخهحن إلااؾؿاث اإلاػىنحن بمىحب اإلاغؾىم  26/14/2116 واإلاغيؼ الَى

اصة غلى الجمػُاث اإلاخػضصة اليكاَاث  26/12/1987اإلااعر في  81/391الخىكُظي  ٍػ

 غلى مؿخىي ًل بلضًت.

لجمػُاث هى الاهخمام بدهىم اإلاػام و الهضف مً بوكاء هظه ألاحهؼة واو 

الخٌكل به واإلاُالبت باوكؿاالجه وجىنُلها للجهاث اإلاسخهت ختى جخمًٌ مً حػضًل 

ػاث الخانت بهظه الكئت خؿب جُىعاث الخُاة الانخهاصًت   الدكَغ

وكحر في ألازحر بلى ؤن مؿالت الاهخمام بالىناًت مً ؤلاغانت مً ؤهم اإلاؿائل و 

ُ التي جهؼ غلى غاج و ؤغما ٍغ و اإلاىاًَ والؿلُاث الػامت غلى خض ؾىاء وطلَ غًَ 

الٌكل وبغامج الىناًت الُبُت وخمالث ؤلاغالم والخدؿِـ خُى الػىامل اإلاؿببت 

لإلغانت نهض حشخُهها والخٌكل بها وجهلُو ؤؾبابها زانت اإلاغيُت منها غً ٍَغو 

خت ؤزىاء مماعؾت وظائكهم الخبلُـ مً َغف ألاولُاء ؤو مً ًىىب غنهم ؤو مؿخسضمي الص

ويظا ًل شخو مػني قىع ظهىعها لخمٌحن الجهاث اإلاػىُت مً الخٌكل بها جدذ َائلت 

 12/19مً الهاهىن 13الػهىباث اإلاىهىم غليها ناهىها وقها إلاا حاء في هو اإلااصة 

 .( 179-167،م م 2114)غِؿاث، .2112ماي 18اإلااعر في 

 ماهية الحىنولوحيا الشكمية  .3

 مفهوم الحىنولوحيا الشكمية  .1.3

تروهُت غخاصا وبغمجُاث، التي جهىم بمػالجت اإلاػُُاث بػض ا نها ًل الاحهؼة الاٌل

 جغمحزها ؤو حككحرها الى اقاعاث وؾالبا ما جٍىن هظه الاحهؼة خىاؾِب.
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هى خكض ًل الخهىُاث اإلاخىقغة غلى نػُض الاجهاالث واإلاػلىماث مً الهاجل والخلكاػ 

نماع الهىاغُت والؿاجالًذ والٍابالث والىؾائل اإلاخػضصة في مىظىمت والخىاؾب والا

مضمجت وويػها بخهغف اقغاص اإلاجخمؼ لالقاصة منها في خُاتهم الػملُت والاحخماغُت 

غي   (41، م2118،.)خمٍغ

الخٌىىلىحُا الغنمُت هي ان جهؼ يمً زالر قئاث عئِؿُت وهي:الخاؾباث،وؾائِ 

ً،الاجهاالث وصغائمه  ا جهىم غلى الخٌىىلىحُا الخضًثت .الخسٍؼ

 خصائص ثىنولوحيا الشكمية  2.3

  الخٌىىلىحُا الغنمُت حؿهم في حعجُل الخُى باججاه جدهُو اؾخمغاع اإلاماعؾاث

ٌىىلىحُا الغنمُت الاؾلىب الايثر قاغلُت ويكاءة  الكًلى ويمانها، ماصامذ الخ

ِ ،الخىكُظ والغ  ً خُث )الخسُُ  نابت(.لخُحر الػمل الاقتراض ي م

  الخٌىىلىحُا الغنمُت لها الهضعة غلى جدهُو ؤغلى صعحاث ؾغغت الخساَغ

ل ش ىء،وفي ؤي  وعقانت الخغيت واإلاغوهت الػالُت،التي جخجؿض بخىقحر ؤي ش ىءًو

هت.  ونذ ومٍان وبإًت ٍَغ

  جخمخؼ الخٌىىلىحُا الغنمُت بسانُت الهضعة غلى جدؿحن الكاغلُت الدكؿُلُت

ُ مً زالُ الاؾدثماع الام ثل العقى الخهىُاث اإلاخاخت باليؿبت للماؾؿت والػهى

ىىلىحُا الغنمُت بدٌم َبُػتها اإلاخجضصة  الغنمُت اإلاضعبت والخبحرة بال ؤن الٌخ

الجامً قهِ بخدؿحن الكاغلُت الدكؿُلُت، واهما حؿعى حاهضة لخدهُو اإلاحزة 

لُت الخىاقؿُت اإلاؿخضامت، مً زالُ جدهُو ؤغلى مؿخىٍاث الكاغلُت الدكؿُ

 ويمانها مهاعهت باإلاىاقؿحن.

 :ؤي ؤن مؿخػمل الخٌىىلىحُا الغنمُت ًمًٌ ؤن ًٍىن مؿخهبال ؤو  الخكاغلُت

مغؾال في آن واخض، قاإلاكاعيحن في غملُت الاجهاُ ٌؿخُُػىن جباصُ الاصواع، 

ً الخكاغل بحن الاوكُت .  وهى ما ٌؿمذ بسلو هىع م

 :ت في ؤي ونذ ًىاؾب اإلاؿخسضم، وحػني امٍاهُت اؾخػماُ الغؾال الالجؼامىُت

 قاإلاكاعيحن ؾحر مُالبحن باؾخسضام الىظام في هكـ الىنذ.

  ٌىىلىحُا الغنمُت، قاالهترهذ مثال ت :وهي زانُت حؿمذ باؾخهاللُت الخ الالمغيٍؼ

ت غملها في ًل الاخىاُ،قال ًمًٌ ألي حهت ؤن حػُل الاهترهذ  جخمخؼ باؾخمغاٍع

 غلى مؿخىي الػالم بإيمله.
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 ُت الخىنل:وحػني بمٍاهُت الغبِ بحن الاحهؼة الاجهالُت اإلاخىىغت الهىؼ،ؤي نابل

 بؿٌ الىظغ غً اإلااؾؿت ؤو البلض الظي جم قُه الهىؼ.

  الكُىع والاهدكاع:وهى نابلُت هظه الخهىُاث للخىؾؼ لدكمل ؤيثر قإيثر

مؿاخاث ؾحر مدضوصة مً الػالم،بدُث جٌدؿب نىتهامً هظا الاهدكاع اإلانهجي 

 (98، م2115)الػالم، ا اإلاغن.لىمُه

 . ماهية الابذاع4

 جعٍشف الابذاع  1.4

 :إلبذاعا

ُت والخهائو والاؾخػضاصاث الهضعاث مً غضص جكاغل هى  ما بطا جاصي الشخه

 الخُاة وجُىع  جهضم في ٌؿاهم وحضًض ومكُض ؤنُل بهخاج بلى اإلاىاؾبت وحضث البِئت

غبض ) والخػلُم ؤلاصاعة و لخهىُتوا الػلم اإلاخػضصة في اإلاُاصًً في ؤلاوؿاهُت

 وويػها زُالُت ؤو خهُهُت ؤقُاء ؤو ؤقٍاع بهخاج غملُت:ؤلابضاع ويظَل. (8،م2119هللا،

 (51،م2111)الخالضي، ومكُضة حضًضة َغم  في

 ؤو الػملُت ؤو ؤلاهخاج جُىٍغ ؤحل مً جىكُظها ًخم حضًض قٌغة هى :قاالبضاع

مًٌ ؤن الخضمت  والهُاًل ؤلاهخاج مثل الجىاهب ٌبػ غلى جدؿِىاث ٌكمل ،ٍو

 باألقغاص اإلاخػلهت الجضًضة والبرامج الخٌىىلىحُا،والخُِ في الجضًضة الخىظُمُت،والُغم 

ت . والػاملحن،وألاهظمت  ؤلاصاٍع

 : لإلبضاع ؤهمُت جخمثل في : أهمية الابذاع 2.4

  ُت غ الخؿاؾ ًُىع نضعة الكغص غلى اؾخيباٍ الاقٍاع الجضًضة ،وجٍُى

ً  إلاكٌالث  الازٍغ

  هت ؤنلُت ُ للخل للمكٍلت بٍُغ  ٌؿاغض الكغص في الىنى

 . ٌؿهم في جدهُو الظاث الابضاغُت وجُىٍغ الاهخاحاث الابضاغُت 

  ًجػل الكغص ٌؿخمخؼ بايدكاف الاقُاء بىكؿه 

  ٌؿهم في جُىٍغ اججاهاث اًجابُت هدى خلىُ اإلاكٌالث والخدضًاث التي

 جىاحه الاقغاص في خُاتهم الػاصًت 

 ً اصي الى الاهكخاح غلى الاقٍاع الجضًضة ،والاؾخجابت بكاغلُت للكغم

 والخدضًاث واإلاؿاولُاث الصاعة اإلاساَغ والخٌُل مؼ اإلاخؿحراث
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  اليدكاف الاقٍاع ً  ًدكؼ غلى اإلاُل الى الخػاون مؼ الازٍغ

  ٌؿهم في جُىٍغ ؤؾالُب الخػلُم وؤهماَه لخهبذ ؤيثر قاغلُت 

 لى جلبُت مُىلهم ومىاهبهم وجىمُتها ٌؿهم في مؿاغضة الاقغاص غ 

  ٌؿهم في جُىٍغ نضعة غلى الخػامل مؼ الخدضًاث واإلاىانل الخُاجُت

هت ؤيثر ابضاغُت.  (39، م2112)زحري، بٍُغ

 : خصائص الابذاع 3.4 

ان الابضاع ًإزظ ؤقٍاال مخػضصة جخىاءم مؼ اإلاسغحاث التي جإحي مً غملُت 

ُ مخػضص ًاالحي:الابضاع التي جٍىن يمً ؤقٍا  ة 

 وهى الاجُان بما هى مسخلل غً الازٍغً مً اإلاىاقؿحن الابذاع ٌعني الحماًز :

دت ؾىنُت مً زالُ الاؾخجابت اإلاخكغصة  اإلاباقٍغً و ؾحرهم خُث ًيص ىء قٍغ

و الابضاع.  بداحاتها غً ٍَغ

 و هى الاجُان بالجضًض ًلُا ؤو حؼئُا في اإلاهابل الخالت الابذاع ًمثل الجذًذ :

يما ًمثل مهضع الخجضص مً ؤحل اإلاداقظت غلى خهت الكغيت الهائمت،

 الؿىنُت و جُىعها.

 و هى ؤن ًٍىن بمثابت ويؼ ؤقُاء مػغوقت و الابذاع هو الحوليفة الجذًذة :

)جىلُكت ألاقُاء(ؤو ههلها الى مجاُ ازغ  نضًمت في جىلُكت حضًضة في هكـ اإلاجُا

ً نبل.  (51،م2111)زهاوهت، لم حؿخسضم قُه م

 وفي هظا جمُحز لهاخب الابضاع اع هو أن ثىون املححشن ألاول في السوق الابذ :

بإهه ألاُو في الخىنل بلى الكٌغة و اإلاىخج و الؿىم غً الازغًٍ و هم 

اإلاهلضًً،وختى في خالت الخدؿحن قان ناخب الخدؿحن ًٍىن الاُو بما ؤصزل 

خب الابضاع غلى اإلاىخج مً حػضًالث،وهظه هي ؾمت في الابضاع ؤي ؤن ًٍىن نا

ً مىاقؿُه،في الخىنل و الضزاُ الى ما هى حضًض.  ؤؾغع م

 و هى ًمثل همُا مً ؤهماٍ الابضاع الابذاع هو اللذسة على اهخشاف الفشص :

الظي ٌؿدىض غلى نغاءة حضًضة للخاحاث و الخىنػاث،و عئٍت زالنت اليدكاف 

الظي هى نضةاث اإلاىخج الجضًض في زلو َلب قػاُ و اليدكاف الؿىم الجضًض 

 (158-156،م م2114)غباؽ، .ؾحر مىحىص ختى الان
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 عناصش الابذاع 4.4

: وحػني الهضعة غلى وعي مكٌالث مىنل مػحن وؤلاخاَت بجمُؼ الحساسية - ؤ

 ابػاصها والػىامل اإلاازغة قيها.

ت في الطالكة - ب ُّ : وهي الهضعة غلى بهخاج ؾُل يبحر مً ألاقٍاع والخهىعاث ؤلابضاغ

 م الُالنت بلى:بغهت ػمىُت مدضوصة وجهؿ

 مػُىت طالكة اليلمات ٍ  لكغو
ً
: ؤي ؾغغت بهخاج ًلماث ؤو وخضاث للخػبحر وقها

 في بىائها ؤو جغيُبها.

 :ؤي ؾغغت بهخاج نىع طاث زهائو مدضصة في اإلاػنى. طالكة الحذاعي 

 :ت في ؤخض  طالكة ألافياس غاص غضص يبحر مً ألاقٍاع والهىع الكٌٍغ ؤي ؾغغت ًب

 اإلاىانل.

 ؤي الهضعة غلى الخػبحر غً ألاقٍاع وؾهىلت نُاؾتها في ًلماث ؤو  عبير:طالكة الح

هت جٍىن قيها مخهلت بؿحرها ومالئمت لها. ً هظه ألاقٍاع بٍُغ  نىع للخػبحر غ

 :وهي نضعة الػهل غلى الخٌُل مؼ اإلاخؿحراث واإلاىانل اإلاؿخجضة،  املشوهة

ت حامضة بلى ػواًا مخدغعة جهخًيها غمل ُ مً ػاٍو  ُت اإلاىاحهت.والاهخها

 :وحػني جهضًم اهخجذ مبخٌغة جٍىن مىاؾبت للهضف والىظُكت والتي  ألاصالة

ٌػمل ألحلها، ؤو بخػبحر آزغ عقٌ الخلُى الجاهؼة واإلاإلىقت، واجساط ؾلىى 

حضًض ًخىاقو مؼ الهضف اإلايكىص، ومً ًُلو اؾخجاباث ؾحر مإلىقت إلاىبهاث ؾحر 

ُت هاصعة  مإلىقت ال ًمًٌ ؤن هُلو غليها اؾخجابت ؤنلُت، ألنها َلهاث بهخاح

 ؾحر مىحهت.

 :وهي حػني امخالى الىظغة الثانبت والهضعة غلى ازترام الدجب  البصيرة

ٍاقت الاخخماالث  الخهلُضًت ونغاءة الىخائج نبل ؤوانها وبغُاء البضائل الالػمت ل

 ( 398-397،م2115)الػمُان، اإلاخىنػت.

 بذاع العاملين لزوى الاححياحات الخاصة دوس ثىنولوحيا الشكمية في ثحليم الا  .5

 اسهامد الحىنولوحيا الشكمية لزوى الاححياحات الخاصة 1.5

جخىاقغ آلان مػضاث وبغمجُاث بمٍاهُت الىكاط التي جلبي اخخُاحاث اإلاؿخػملحن 

ُت  الم ت وؤلاصعايُت والؿمػُت واٌل الظًً ٌػاهىن مً مسخلل ؤهىاع ؤلاغاناث: البهٍغ

 ؾبُل اإلاثاُ: والبضهُت. وغلى
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  ًمًٌ للمٌكىقحن ويػاف البهغ ؤن ٌػضلىا بغضاصاث الػغى مثل حجم

 جباًً ألالىان. الخِ ؤو

  ًمًٌ للمٌكىقحن ويػاف البهغ ؤن ٌؿخػملىا زانُت جدىٍل الىو بلى يالم

مً ؤحل الىكاط بلى الهىائم وؤن ًدهلىا غلى اؾخجاباث ؾمػُت وؤن ُجهغؤ 

 ىجُت الههحرة، بهىث غاُ.غليهم الىهىم، مثل الغؾائل اله

  اإلاهىعة )التي جدخىي غلى نىعة للشخو بجاهب اؾمه ً مٌىذ صقاجغ الػىاٍو

وعنم هاجكه( بكٍل يبحر بػٌ ألاشخام الظًً ٌػاهىن مً بغاناث بصعايُت 

ً اؾخػماُ الهىاجل الخلىٍت.  م

 :بُنها ً ً الخضماث م  ًمًٌ للهم اؾخػماُ مجمىغت م

 الغؾائل الىهُت الههحرة 

  ؤلاقاعة غبر مٍاإلااث قُضًىٍت )غلى قبٍاث الجُل الثالث(لؿت 

 .ت  زضماث ؤزغي نائمت غلى الكُضًى مثل جدىٍل الىو بلى نىع عمٍؼ

  ًُمًٌ لألشخام الظًً ال ٌؿخُُػىن اؾخػماُ لىخت اإلاكاجُذ اؾخػما

ُت الخػغف غلى الهىث.  ) هكاط ألاشخام طوي ؤلاغانت بلى زضماث بغمج

 (5،م2114اإلاػلىماث والاجهاالث، الاجهاالث وجٌىىلىحُا 

 فوائذ ثىنولوحيا الشكمية عنذ روى الاححياحات الخاصة: 2.5

 فائذة الحىنولوحيا الشكمية عنذ  روي إعاكة سمعية - أ

 .مٍاإلااث وعؾائل ُ ت إلزُاع اإلاؿخػمل بىنى  بهظاعاث بهٍغ

 حػضًله. جدٌم في ً  الهىث ًمٌ

 ؤعنام الهىاجل  عصة ؤوالىا غغى اإلاٍاإلااث التي لم ًخم الغص غليها ؤو

ُ نائمت مٍاإلااث. ً زال  اإلاُلىبت م

 .زُاعاث بعؾاُ عؾائل نائمت غلى الىهىم 

ة -ب         فائذة الحىنولوحيا الشكمية عنذ  روي إعاكة بصٍش

 .نابلت للخػضًل ٍ  ؤحجام زُى

 .جدىٍل الىو بلى يالم 

 ُذ.غالماث حػمل باللمـ للمؿاغضة غلى جىحُه ألانابؼ غلى لىخت اإلاكاج 

 .غغى بةياءة زلكُت 
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 فائذة الحىنولوحيا الشكمية عنذ  روي إعاكة هالمية - ج

 .الغؾائل الىهُت/الغؾائل الىهُت الههحرة 

 .ض ؤلالٌترووي  البًر

 .بعؾاُ عؾائل قىعٍت 

 .ِبعؾاُ عؾائل مخػضصة الىؾائ 

 .الخيبا به ً  هو ًمٌ

 .شخو بلى شخو ً  قُضًى بلؿت ؤلاقاعة م

 ذ روي اعاكة الحشهية   فائذة الحىنولوحيا الشكمية عن - د

 .ًًالهضعة غلى اؾخػماُ الهىاجل اإلاخىهلت بضون الُض 

 .جىنؼ الىو اإلاضزل 

 .الغص غلى اإلاٍاإلات بالًؿِ غلى ؤي ػع 

 الىكاط بلى زهائو الهاجل. الخػغف غلى الهىث لُلب الغنم ؤو 

 .ًاث بياقُت  الخهمُم الهلب لخجىب ؤي خغ

 كة العللية فائذة الحىنولوحيا الشكمية عنذ روي اعا - ه

 .نىائم وحػلُماث واضخت وبؿُُت وؾهلت الكهم 

 .ًاف للمؿخػمل لٍي ًضزل اإلاػلىماث اإلاُلىبت  جىقحر ونذ 

 .الهضعة غلى عبِ الهىع بإعنام الهىاجل 

 ت ؤو بمٍاهُت الازخُاع بحن ؤلاهظاعاث الؿمػُت ؤو اإلاخظبظبت لُػغف  البهٍغ

 اإلاؿخػمل متى ٌؿخهبل مٍاإلات.

 اإلاكاجُذ للهُام بٍل زُىة بؿغغت ويكاءة. ازخهاعاث غلى لىخت 

ٌىىلىحُا اإلاػلىماث )هكاط ألاشخام طوي ؤلاغانت بلى زضماث الاجهاالث و  ج

 .(6-5،م2114والاجهاالث،

. دوس الحىنولوحيا الشكمية في ثحليم الابذاع لزوى الاححياحات الخاصة في  3.5

 وظائفهم 

حاث الخانت في مدُِ الػمل، وهظا لهض جؼاًض غضص اإلاىظكحن مً طوي الاخخُا       

صلُل غلى جؼاًض اهخمام الضولت واجاختها لكغم الػمل لهظه الكئت، وصمج طوي الاغاناث في 

ُت  الػمل بهضف بلى اظهاع َاناتهم وحػلهم اقغاص مىخجحن في اإلاجخمؼ ٌؿاهمىن في غمل
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ال ًؼاُ اإلاػام الخىمُت،وغلى الغؾم مً ان ججغبت الضمج ماػالذ جسُى زُىاتها ألاولى، و 

ٌػاوي مً جدضي يبحر في الخهىُ غلى وظُكُت وغمل صائم،بال ؤن بػٌ اإلااؾؿاث 

 والهُئاث هؼػث حهىصها في جىظُل هظه الكئت

 .دوس الحىنولوحيا الشكمية في ثحليم الابذاع لفئة املعاكين حشهيا  1.3.5

الث ؤو ؤلاغانت الخغيُت هي بغانت هاججت غً زلل وظُكي في ألاغهاب ؤو الػً

في الػظام واإلاكانل والتي جاصي بلى قهضان الهضعة الخغيُت للجؿم البترو بناباث 

 الػمىص الكهغي،ويمىع الػًالث،واعجساءها ومىتها.

وهظغا لهظه الهػىباث التي ٌػاوي منها اإلاػام خغيُا ًخُلب جىظُكه في وظُكت 

ث هظه الىظُكت حض زانت جدىاؾب مػه مثل: مٍاجب الاؾخهباُ والخىحُه والاؾخػالما

ىن باؾخمغاع، ومً اإلادخمل قؿىع  ًخدًغ مىاؾبت له ؤيثر مً انغاهه ألاصخاء الظًً 

مىهبهم ازىاء الضوام، بال ان هظا الكئت مً اإلاػانحن جبهى زابخت في مىهبها بلى نهاًت 

 ً الضوام وبالخالي جدهُو ؤلابضاع، جاهُل غً اإلاػانحن اصخاب الكهاصاث الظًً ًمٌ

مً زبرتهم في اإلاٍاجب الػامت لإلصاعة الػامت،قىحىص الخاؾىب في اإلاٍاجب  الاؾخكاصة

 ٍ واؾخػماُ الاهترهذ في غمله ٌؿهل غلُه جاصًت مهامه في انل ونذ وحهض ، لًٌ ٌكتر

ٌُت واإلامغاث الخانت بهم وبالخالي جدهُو  جىقغ اإلاهاغض الٌهغبائُت والؿاللم اإلاٍُاُه

 (126، م2119)مُملي،. خاحتهم للػمل واإلاؿاهمت في ابضاع

ا2.3.5  .دوس الحىنولوحيا الشكمية في ثحليم الابذاع للمعاكين بصٍش

ت هي يػل في خاؾت البهغ بكاغلُت ويكاًت وانخضاع،ألامغ  ؤلاغانت البهٍغ

الظي ًازغ ؾلبا في همىه وؤصاءه وحكمل هظه ؤلاغانت يػل الػهب اإلاغيؼي واإلادُُي 

 ت بمغى ؤو حغح في الػحن.والظي ًٍىن هاججا غً حكىه ؤو اناب

ت خاجما صون اقخؿاُ الٌكُل بمىهب  وباغخباع ان الاغانت البهٍغ

ًالؿمؼ،وبالخالي هجض ان مػظم  غاصي،ًخُلب في هظه الخالت اؾخؿالُ الخىاؽ البانُت 

اإلاٍىقحن في اإلاجاُ الاجهاالث الهاجكُت الىاعصة مً الخاعج ؤومً صازل اإلااؾؿت هظه 

بهاء َىُ الُىم اما حهاػ الهاجل،  والغص غلى مٍاإلااث اإلاسخلكت الىظُكت جمٌنهم مً ال

وبخالي زضمت الؼبىن غلى ايمل وحه مما ًدهو جُىع، وجىمُت غلى مؿخىي اإلااؾؿت 

ٌكُل مػا،اياقت بلى اصخاب الكهاصاث الػلُا مً اإلاػىنحن الٌكُكحن  وعاخت اإلاىظل ال

اص اإلانهي ٌؿخُُػىن مماعؾت وظائو ،واللظًً زًػىا لػملُت الخإهُل و الاصماج و الاعق
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ًالخضعؽ وؾحرها...بلخ، ويظلَ ًمًٌ اؾخسضام ؾاغت  خؿب جسهههم 

ُت هت بٍغل بلٌتروه ٍغ  َ للمٌكىقحن، قدؿاغضهم غلى نغاءة الغؾائل  Braille حؿخسضم

ضاث والغؾائل ال  (125،م2119)مُملي،  ىهُت.ؤلالٌتروهُت والخؿٍغ

 دوس الحىنولوحيا الشكمية في ثحليم الابذاع للمعاكين سمعي 3.3.5

الانم هى الظي حػغى الى قهضان خاؾت الؿمؼ حؼئي ؤويلي وجسخلل الاؾغاى 

الم واؾخػماُ اللؿت  م قهى غضم الهضعة غلى الىُو واٌل مً زكُكت بلى غمُهت، ؤما ألاٌب

 ِ، وقهضان الخؿخحن مها ٌؿمى الهم البٌم .والايخكاء بلؿت الاقاعة قه

م باغخباعانهم ناصعون غلى الخغيت  هىا غضة وظائل جدىاؾب مؼ قئت الهم والٌب

والغئٍت، خُث ؤبضغذ هظه الكئت مً اإلاػانحن في اإلاجاالث الهىاغت والاهخاحُت،واظهغوا 

ًاالغماُ التي جخُلب الخاؾب ألاولى وؤغماُ الخىظُل واله ُاهت وألاغماُ مهاعتهم قيها 

 ٌ جب ابػاصه غً بػ ت، وفي اإلاهاوؼ الاهخاحُت للمىاص الؿظائُت واليؿُج...بال ؤههً  الُضٍو

اإلاىانؼ زىقا غليهم مً خىاصر الػمل مثل اإلاىانؼ البىاء التي جٌثر قيها الغواقؼ والاوهاف 

ً الخػامل اإلاباقغ مؼ الجمهىع لهػىبت الخىانل مػهم بل اؾخدالخه.  واماي

ؼ الخانت مً قئت طوي الاخخُاحاث الخانت ويظا اص خاب الىعقاث واإلاكاَع

خُث ازخاعث الػمل الخام غلى الػمل الخٍىمي جماقُا مؼ جٍىٍنها والخىى في ؾىم 

الػمل. وهظا جدضي يبحر جإزظه اصخاب الهمم غلى غاجهها ،ال ؾُما اصخاب الاغانت 

 (  126،م2119. )مُملي، الظهىُت التي ًخػظع غليها الػمل في اإلااؾؿاث الخٍىمُت

مًٌ اؾخسضام جُبُو  ً  جُبُو هىTalkittٍو ً، الظً زام باألشخام الػاحٍؼ

الم. ويما ٌكحر اؾمه الظي ٌػني "غضة الخٍلم" بالػغبُت، ٌؿاغض  ًىاحهىن نػىبت في اٌل

محن غلى جغحمت الٍلماث ؾحر اإلاكهىمت بلى هو ٌؿاغض ألاشخام اإلاؿخسض الخُبُو هظا

هت ؤؾغع وؤؾهل، ػمل غلى بوكاء  غلى قهمه بٍُغ الخُبُو مخىقغ بجمُؼ اللؿاث، َو

غبُها بالٍلماث  معجم زام باإلاؿخسضمحن، قُدكظ ألانىاث التي جهضع غنهم ٍو

 اإلاىاؾبت لها.

 خاثمة: .6

بحرة  التي حكؿلها جٌى ىلىحُا الغنمُت في خُاة الػاملحن بهكت هظغ لالهمُت اٌل

ُاحاث الخانت  التي حؿاغضهم غلى الابضاع، وطلَ لالؾخكاصة  غامت والػاملحن طو الاخخ

 للىمى اإلاؿخضام 
ً
ًا ٌىىلىحُا الغنمُت بىنكها مدغ بلى ؤنص ى خض مً الهىة الضاقػت ج

http://fingerson.strikingly.com/
http://fingerson.strikingly.com/
http://fingerson.strikingly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6-rng3rGYws
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ؼ وزلو قغم الػمل والخىمُت الانخهاصًت والاحخماغُت والثهاقُت في ظل ال خُىع الؿَغ

ؾُما هكاط ألاشخام طوي ؤلاغانت وطوي  والخدىُ الغنمي الظي ٌكهضه الػالم، ال

ٌىىلىحُا الغنمُت. لى ؤمػىا الىظغ في  ٍاث ج الاخخُاحاث الخانت، بياقت بلى ؤمً قب

ٌىىلىحُا الغنمُت والخهىُاث الخضًثت ؤزبدذ  ؾىم الػمل الػالمي ؾىالخظ ؤن الخ

ًاث، ؾىاء نؿحرة ؤو هجاخها في حؿهُل ؾحر ألاغ ماُ بكتى الُغم؛ خُث حػخمض الكغ

تروهُت، مثل الهىاجل الىهالت وؤحهؼة الٌمبُىجغ  ا غلى ألاحهؼة ؤلاٌل ًُ يبحرة، اغخماًصا ًل

 وؾحرها، لخُىٍغ ؤغمالها.

 . كائمة املشاحع:7

اؾامت لليكغ والخىػَؼ معجم الاصاعة ،صاع  ( 2111)ابغاهُم بضع قهاب الخالضي -

 . 1،غمان ،ٍ

لليكغ والخىػَؼ ،غمان  اصاعة الابضاع والابخٍاع ،صاع الغاًت( 2112)اؾامت زحري، -

 .، الاعصن،

بُهاث ،مغيؼ (2115)بكحر غباؽ الػالم،  - الاصاعة الغنمُت اإلاجالث والُخ

 .اجُجُت،الاماعاث الػغبُت اإلاخدضةالاماعاث للضعاؾاث والبدىر الاؾتر 

،صاعاإلاؿحرة لليكغو الخىػَؼ و الابضاع الاصاعي (2111)بالُ زلل الؿٍاعهت -

 .الُباغت،غمان ،الاعصن،

غ والخىػَؼ ،غمان ، ، صاع اؾامت لليك (2119ؤلاصاعي)حماُ زحر هللا،الابضاع  -

 .1الاعصن ، ٍ

 ماهي خهىم طوي الاخخُاحاث الخانت،( 2121) ؾاحضة ؤبى نىي، -

https://mawdoo3.comش  .22:31غلى ؾاغت: 14/12/2121لىج  ،جاٍع

ت والاصاء اإلاخمحز :خهُبت جضعبُت لخىمُت ( 2114)ؾهُلت غباؽ ، - الهُاصة الابخٍاٍع

 .،1الابضاع الاصاعي،وائل لليكغ والخىػَؼ ،غمان ٍ

،صاع زهاوهت،اصاعة الابضاع والابخٍاع:في مىظماث الاغماُ(.2111)غايل لُكي  -

 .الخامض لليكغ والخىػَؼ،غمان

https://mawdoo3.com،تاريخ
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مؿائل الاغانت واإلاػىنحن في الجؼائغ صعاؾت جدلُلُت،  (2114)عي غِؿاث،لػمى  -

 ،12،الػضص 11مجلت الػلىم الاحخماغُت ، اإلاجلض

الؿلىى الخىظُمي في مىظماث ألاغماُ ، غمان،  (2115)مدمض ؾلمان الػمُان -

 .الاعصن، صاع وائل لليكغ،

غماُ ،صاع ،الؿلىى الخىظُمي في مىظماث ألا (2115)مدمض ؾلمان الػمُان -

 .، 3وائل لليكغ ،غمان ،ألاعصن ،ٍ

ُاحاث الخانت ، (2114)مغيؼ هغصو لضغم الخػبحر الغنمي ،  - خهىم طو الاخخ

 .مهغ

ُاحاث الخانت في الخُىٍغ  (2119)مُملي، - ؤهمُت ازخُاع الىظُكت لظوي الاخخ

 ،11،الػضص12اإلاجلت الػلمُت التربُت الخانت ،اإلاجلض  ،الخىظُمي

،مىهجُت البدث الػلمي في الػلىم الاحخماغُت :صلُل (2116)ع هاصًت ؾػُض غِكى  -

الُالب في اهجاػ بدث ؾىؾُىلىجي،ماؾؿت خؿحن عؤؽ الجبل لليكغ و 

 الخىػَؼ؛

ٌىىلىحُا اإلاػلىماث  - هكاط ألاشخام طوي ؤلاغانت بلى زضماث الاجهاالث وج

 .ITU،2114 والاجهاالث،


