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 مسخخلص البدث:

ت الى اؿهاس جأزحر  الحىهمت هللم خظاسي اوعاوى    تهذف هزة الذساظت الىـٍش

ـُم اللمل ٙوجدذًذ ٌلخمذكلى حلـُم كُم الؽفافُت واإلاصذاكُت و خعً  الاداء وجى

جخار اللشاساث واهمُت جؼبُلها كلى 
ٚ
م كلى اهجاص وا اإلاهماث جدذ طىابؽ الشكابت والخذُك

الخذماث اإلالذمت مً مشاهض الخأهُل اإلانهى لزوي الاخخُاحاث الخاصت اصبذ طشوسة 

ظحر لخدلُم مبذا  اإلاؽاسهت  وجبادٌ الشأي  وصىال لخؼبُم  إداسة سؼُذة  الحشاءاث 

ُنهم  اللمل   وطمان جدلُم سض ى روي الاخخُاحاث الخاصت كً الخذماث اإلالذمت وجمى

ً .اكخصادًا مما ٌعهل كملُت  الشكابت كلى آلاداء والخلُُم ومً زم الخلىٍم  ورل

  .اللالمى بأظخخذام جىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث مىاػبت للخؼىس الخىىىلىجى 

خاطىاث ،روي الاخخُاحاث الخاصت،شاهض الخأهُل اإلانهى م،الحىهمتالكلماث اإلافخاخيت: 

 .الاكماٌ
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Abstract: 

    This theoretical study aims to show the impact of 

governance as a human civilized science that depends on 

maximizing the values of transparency, credibility, good 

performance, organization of work and defining tasks under 

controls and auditing the achievement and decision-making and 

the importance of applying them to the services provided by 

vocational rehabilitation centers for people with special needs 

has become a necessity to achieve the principle of participation 

and exchange of opinion In order to implement rational 

management of workflow procedures and ensure that people 

with special needs are satisfied with the services provided and 

empower them economically, which facilitates the process of 

performance monitoring, evaluation and evaluation, by using 

information and communication technology in line with global 

technological development. 

Key words: Governance, vocational rehabilitation centers, 

people with special needs, business incubators 

  : مقذمت 

حلـُم كُم  هى كلم خظاسي اوعاوى حلخمذ كلى  ”Gouvernance“ الحىهمت         

ـُم اللمل وجدذًذ اإلاهماث جدذ طىابؽ  الؽفافُت واإلاصذاكُت و خعً آلاداء وجى

 ٌ ت  بىاء كلى  مبذا اإلاؽاسهت  وجباد م كلى اهجاص واجخار اللشاساث اإلاصحًر الشكابت والخذُك

إداسة سؼُذة  الحشاءاث ظحر اللمل فى حمُم اللؼاكاث مما ٌعهل   الشأي  وصىال لخؼبُم

ً زم الخلىٍم   .كملُت  الشكابت كلى آلاداء والخلُُم وم

ُت ليل كؼاكاث الخذماث       م  الحىهمت  ؤلالىتروه و حععى  الذولت حاهذة لخؼُب

ً الحيىمُت ورلً طماها لخدعحن معخىي الخذماث وظشكت الاهجاص وجدلُم سطا اإلاى  اػ

ُت   إلاشاكبت فلالت  لآلداء  وألاوؽؼت  وألاكماٌ الُىم
ً
فى مخخلف اإلاؤظعاث  وصىال

ً دسحاث الجىدة  ٌ الى أكلى دسحت م   .للىصى

ومم الخؼىس الخىىىلىجى وجأزحره كلى مخخلف اإلاجاالث ووحىد الحىهمت الالىتروهُت ومالها 

ً آزاس إًجابُت فئن جؼبُم الحىهمت الالىتروهُت ًىلىغ مً  خالٌ جدلُم اللذًذ مً  م
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ادة الىفاءة و جدعحن آداء اإلاؤظعاث بيل اػشافها  الفىابذ والاًجابُاث والتى جخمثل فى ٍص

الث لخدعحن وججىٍذ  ذ مً الدعُه ، وخُث ان روي الاخخُاحاث الخاصت فئت جدخاج إلاٍض

ذ مً ألاهخمام ، وإلاا واهذ مشاهض  وي لزالخأهُل اإلانهى الخذماث اإلالذمت  والى  مٍض

الاخخُاحاث الخاصت اخذ مؽشوكاث الذولت اإلاعىذة إلى مؤظعاث اإلاجخمم اإلاذوى وجلذم 

حؽغُل اإلاشاهض     الذولت ول الذكم لها  خُث ان  ألاساض ى  واإلاباوى ملىُت للذولت   وجيلفت

ًخم ًخم هذب بلع اإلاىؿفحن  بُت لهم هما  هأحىس  اللاملحن  بها  والبرامج الخذٍس

حن لهزه ا  كلى جلذًم افظل الحيىُم
ً
إلاؤظعاث لذكمها بالخبراث والىفاءاث  خشصا

الاخخُاحاث خذمت للمعخفُذًً فى مجاٌ الخذٍسب اإلانهى  للؽباب والفخُاث مً روي 

 . الخاصت 

وكلى رلً وان البذ مً اخذار كملُت حغُحر آللُت جلذًم الخذمت بحن هزه           

اظخخذام جىىىلىحُا اإلاللىماث و  اإلاؤظعاث وروي الاخخُاحاث الخاصت  مً خالٌ

ُت  ذ مً الؽفاف ُنهم مً الىصىٌ للمللىماث مما ًىفش مٍض جلذًم ألافظل لهم وجمى

  .وجحجُم الفعاد  و حلـُم اللابذ  و جخفُع الىفلاث

 اشكاليت البدث

ُت   في ؿل البرامج التى جلذمها حمهىسٍت مصش اللشبُت  بهذف جدلُم الخىم

ٌ  الاكخصادًت  ودكم وجمىحن روي الاخخُاحاث الخاصت مً خالٌ جىمُت مهاساتهم  فى مجا

الصىاكاث الحشفُت لفخذ آفاق حذًذة وفشص كمل لللظاء كلى البؼالت بحن روي 

 لالكخصاد اللام 
ً
ت ودكما الاخخُاحاث الخاصت  وجدعحن معخىي ملِؽت ألاظش اإلاصٍش

ُاث الجذًذة واإلاذاخل الح ً للذولت  فيان البذ مً البدث كً آلال ًمىً م ذًثت التي 

خاللها معاهذة هزه البرامج مً خالٌ جىفحر البِئت اإلاىاظبت خاصت للؽباب مً روي 

الاخخُاحاث الخاصت  مً خالٌ مشاهض  جأهُل منهى  مبخىشة مخؼىسة حلخمذ فى خذماتها 

ُت  كلى الحىهمت ؤلالىتروهُت لخلم حُل مبخىش مً خالٌ جلذًم خذماث راث حىدة كال

كادس كلى اإلاىافعت ومً خالٌ معاهمتها في امخصاص البؼالت وسكاًت  للمجخمم مىخج

روي اإلاىاهب وحشجُم الابخياس، وؤلابذاق والحذ مً العلىهُاث اإلاىدشفت. ) دساظت كً 

 ( 6102وؽشة مشهض اإلاللىماث ودكم اجخار اللشاس اظُىغ ،دٌعمحر  ،الاخخُاحاث الخاصت

ً    وخُث ان مشاهض الخأهُل اإلانهى خالُا     لِغ باإلاعخىي الزي ًدلم الهذف م

اوؽائها  واإلاؤظعاث الاهلُت اللابمت كلى إداستها لِعذ بالىفاءة  اإلاؼلىبت  بعبب كذم  
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ُت الحذًثت بما  جؼىٍش آلُاث اللمل وكصىس فى اظخخذام جىىىلىحُا اإلاللىماث والخلى

ت ا للاملت وحلذ هزه ًىاهب الخلذم الخىىىلىجى فى وكخىا الحالي  وطلف اليىادس البؽٍش

م  ً أهم أظباب ؤلاخفاق في هزه اإلاؽاَس  (016،ص6161)فاػمت ابىبىش الخُاغ،م

همُت  الذساظت فى الخلشف كلى أهمُت خىهمت مشاهض الخأهُل  اإلانهى أوكلى رلً جأحى 

ُاحاث الخاصت لخلٍضض  ودكم  الؽباب مً روي الاكاكت وجىفحر  الخاصت بزوي ؤلاخخ

ؽشوكاث خاصت في طىء بشامج ؤلاصالح الاكخصادي والزي فشص كمل لهم مً خالٌ م

 حععى إلُه الذولت . 

 أهميت البدث

جىمً أهمُت البدث فى اهه ًخؼشق الى الاهخمام بفئت روي الاخخُاحاث               

ُلهم  بهم وجأه اهه ٌعخلشض دوس  مشاهض الخأهُل اإلانهى لزوي الاخخُاحاث فى والخاصت وجذٍس

خيىمُت معىذة لجملُاث وسبؽ كملُت جؼىٍشها وجدلُلها  الخاصت  همؽشوكاث

لخدعحن الخذمت وجدلُم الهذف  لالهذاف اإلايؽئت مً احلها بالحىهمت ؤلالُىتروهُت 

 مً خالٌ اجاخت فشص كمل لهم فى 
ً
ُاحاث الخاصت اكخصادًا منها وجمىحن روي الاخخ

مشاهض ذها واًظا واظخلشاض ماهُت الحىهمت وفىاب غؼاس مً الؽفافُت واإلاصذاكُت ،

في حلٍضض كذساث  الؽباب مً روي الاخخُاحاث الخاصت والخشوج   الخأهُل اإلانهى ودوسها

ُاحاث الخاصت كادس كلى إكامت مؽشوكاث  بيخابج جذكم اهخاج ؼباب مً روي الاخخ

ًت  اد هاجحت مً خالٌ خاطىاث اكماٌ جلىم بذوسها في حشجُم اإلاؽشوكاث الٍش

ت  بحن فئت ال ؽباب الزًً ٌلذون كماد ألامم وأظاط نهظتها والنهىض والابخياٍس

بالجملُاث الاهلُت واإلاؤظعاث مً خالٌ إكادة هُيلت مجالغ الاداساث وجؼبُم 

 .الحىهمت كلى ول الخذماث اإلالذمت مً هزه اإلاشاهض  

 أهذاف البدث 

يهذف البدث إلى حعلُؽ الظىء  كلى اهمُت مشاهض  الخأهُل اإلانهى لزوي 

ٌ الاكاكت وف ابذة خىهمتها،و وطم آلُت لخمىحن روي الاخخُاحاث الخاصت  مً الحصى

بُت والخأهُلُت لخمىُنهم  اكخصادًا مً خالٌ اجاخت فشص كمل فى  كلى الخذماث الخذٍس

ً الؽفافُت واإلاصذاكُت    .اػاس م
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   ماهيت الحىلمت 
ً
 ومخعلباتها الخنظيميت وفىائذهافهىمها ماوال

 مفهى: الحىلمت  .1

واإلابادا وؤلاحشاءاث الهادفت  لإلداسة ٌؽمل مجمىكت مً اللىاكذ هي هـام

إلى جدلُم الخىافم والخىاصن بحن أصحاب اإلاصالح اإلاخلاسطت، وجىصَم الحلىق 

ُاث فُما بُنها طمً إػاس كام مً الؽفافُت وااإلاصذاكُت بما ًدلم  واإلاعؤول

ً خعً إداسة وجيافئ الفشص مً خالٌ  وطم الظىابؽ ووظابل الشكابت التي جظم

مىـمت اللمل وجظمً مً حهت أخشي أن جدعً ؤلاداسة اظخغالٌ اإلاىاسد اإلاخاخت 

وحععى إلى حلـُم  اللابذ  اإلاعتهذف و جدلُم الخىمُت الاكخصادًت للمىـمت 

 (081،ص 6102ظلُمت بً خعحن ،الحىهمت دساظت فى اإلافهىم ،.وللمجخمم ) ا

الحىهمت بأنها : " الىـام الزي  ) IFC ) هماكّشفذ مؤظعت الخمىٍل الذولُت

ًخم مً خالله إداسة الؽشواث أو اإلاؤظعاث و الخدىم في أكمالها." هما كشفتها 

ُت بأنها: " مجمىكت مً اللالكاث التي ) OECD) مىـمت الخلاون الاكخصادي والخىم

جشبؽ بحن اللابمحن كلى إداسة الؽشهت و مجلغ ؤلاداسة و خملت ألاظهم وغحرهم مً 

م جدىم اللالكاث بحن  ".إلاصالحأصحاب ا كمىما، فئن الحىهمت حلني وحىد ـه

ألاػشاف ألاظاظُت في الؽشهت أو اإلاؤظعت، بهذف جدلُم الؽفافُت واللذالت، 

،ص 6102ظلُمت بً خعحن ،الحىهمت دساظت فى اإلافهىم ،.) ا .وميافدت الفعاد

086،086) 

كابت الؽشهت و جىـم هما انها كشفذ بأنها مجمىكت مً آلالُاث  اإلاخلللت بش 

اللالكت بحن ظلؼاث الخىفُز والشكابت و جدذد إخخصاصاث ول منهما، هذفها 

. (08ص6108)ظهام دسباٌ ،اإلاعاهمحن واصحاب اإلاصالح ألاخشي خماًت الؽشواث و 

 للشكابت الزاجُت للمىـمت 
ً
ال وكلى رلً ًمىىىا اللىٌ بأن هـام الحىهمت ٌؽيل دُل

ن، وسظم الحذود الفاصلت بحن اإلاصالح الخاصت ووظُلت لخلٍضض ظُادة اللاهى 

ٌ اإلاىاصب والىفىر للمصالح الشخصُت   .واللامت والحُلىلت دون اظخغال

 بشكل عا: من الناخيت الخنظيميت  مخعلباث الحىلمت .2

  ًيبغى ان جلىم اإلاؤظعاث بخىفحر البُاهاث بؽفافُت كً مخخلف اإلاللىماث

ت لذكم اجخار اللشاس  .الظشوٍس
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 بِئت اللاهىهُت )الاػش اللاهىهُت( و مجمىكت مً اللىاكذ والحىافض التي جىفحر  ال

تهخذي بها  الاداسة  لخلـُم أسباخها كلى اإلاذي البلُذ لصالح اإلاعاهمحن 

واإلاعخفُذًً بخمىحن اإلاؤظعاث مً جدلُم أهذافها، والعُؼشة كلى اإلاخاػش، 

ٌ إلالاًحرها ومبادئها  .وطمان الامخثا

 ىاكذ التي جدذد اللالكت بحن أصحاب اإلاصلحت وؤلاداسة وطم  مجمىكت مً الل

)كبذ .ومجلغ الادسة والخأزحر في هُفُت كمل الؽشاهت بحن الجهاث الذاكمت 

ً جىفُم ،كام   (021،ص 612الشخم

 فىائذ الحىلمت ؤلالكترونيت.3

 السشعت 

م اهجاص الاكماٌ خُث أجاخذ  اظخخذام  حلمل الحىهمت ؤلالىتروهُت كلى حعَش

جىىىلىحُا اإلاللىماث مثل الحىاظب والؽبياث والهىاجف الزهُت والخذماث  جلىُاث

جمُم أهداء ل--Big Dataكبر ؤلاهترهذ إمياهُت الىلل الفىسي لىمُاث هبحرة مً البُاهاث 

ً سطا اإلاعخفُذًً  م كملُت جلذًم الخذماث بما ًظم  .اللالم. وبالخالى حعَش

 خفض الخكلفت 

الىفلاث؛ إر حعتهلً الشظابل والسجالث  خفع حعهم الحىهمت ؤلالىتروهُت في

لت الخللُذًت الىثحر مً الىكذ والجهذ وإهذاس  لت إهجاص ألاؼُاء بالؼٍش اإلاىخىبت وػٍش

ٌ هزلً ً ألامىا  .الىثحر م

 الشفافيت 

ذونها، وكخما  جدُذ الؽفافُت للمىاػىحن الاػالق كلى حمُم اإلاللىماث التي ًٍش

ذون، بىلشة كلى الفأسة أو بلم عت إصبم وفي الىكذ راجه حلمل كلى اجاخت ظىق مفخىح ًٍش

 .وؼفاف ًذكم اكخصاد أكىي 

 حعضيض الخىاصل 

ض الاجصاالث ألافظل  ًمىً أن ًؤدي جؼبُم الحىهمت ؤلالىتروهُت أًًظا إلى حلٍض

بىاء للجمُم ،   بحن الحيىمت وكؼاق ألاكماٌ والخاص و جللُل الاخخياس  وإجاخت الفشصت

مت ؤلالىتروهُت في بىاء الثلت بحن الحيىماث واإلاىاػىحن، وهي كامل حعاكذ الحىهو  الثلت

جُاث اللابمت كلى  أظاس ي في الحىهمت الشؼُذة، التي حععى إلى اظخخذام الاظتراُج

 .ؤلاهترهذ؛ إلؼشان اإلاىاػىحن بؽيل كام
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 الكفاءة الدشغيليت 

ٌ حعهم الحىهمت ؤلالىتروهُت في سفم الىفاءة الدؽغُلُت بؽيل كام؛ فمً  خال

اظخخذام الخلىُاث الحذًثت ًمىً أداء اإلاهام وجلذًم الخذماث بؽيل أظشق وأهثر 

هفاءة، هاهًُ كً أنها ظخىفش الىثحر مً الىكذ والجهذ؛ ما ًدُذ جىحيههما )الىكذ 

 .والجهذ( إلى مهام أخشي أهثر هفًلا وفابذة

 لتءاإلاسا 

ً إرا كشسها أن الؽفافُت هي إخذي فىابذ الحىهمت ؤلالىتروه ُت فاإلاؤهذ أن رل

ظُلىدها إلى اإلاعاءلت؛ فمً معخلضماث الؽفافُت أن جيىن هىان معاءلت فى خالت 

ُت خُث ٌلني هزا  اسجياب خؼأ ما ،اي مىذ الحم في معاءلت إداسة اإلاؤظعت للجهاث اإلالى

 . أن الحىهمت ؤلالىتروهُت حلمل و بؽيل غحر مباؼش كلى جدعحن ألاداء

 القضاء على الفساد 

ً مً اه م  فىابذ الحىهمت ؤلالىتروهُت جللُل الفعاد وصىال لللظاء كلُه م

ُت  خالٌ كذم الخلامل اإلاباؼش بحن ػالب الخذمت وملذمها وجدلُم الؽفاف

جدلُم الحماًت للملىُت اللامت مم مشاكاة مصالح اإلاخلاملحن مم مؤظعاث ،واللذالت

جدلُم وهزلً  لحت اللامتالعلؼت في جفظُل اإلاص الٌالذولت اإلاخخلفت والحذ مً إظخغ

فشصت مشاحلت آلاداء مً خاسج أكظاء ؤلاداسة الخىفُزًت وجيىن لها مهام وصالحُاث 

 .(21،ص6161)صالح كبذ العالم طى وآخشون ، .لخدلُم سكابت فلالت ومعخللت 

 : الخعشيف بمشالض الخأهيل اإلانهى لزوي الاخخياحاث الخاصت  اإلاسنذة للجمعياث 
ً
ثانيا

 الاهليت

حعىذ إلى  الخظامً الاحخماعى لىصاسة  اهض الخأهُل اإلانهى هى مؽشوكاث جابلتمش 

حملُاث ومؤظعاث اإلاجخمم اإلاذوى لدعاكذ كلى  جأهُل وجذٍسب روي الاخخُاحاث 

بُت  م جلذًم بشامج جذٍس الخاصت واهدؽاف مىاهبهم و اهعابهم مهاساث مهىُت  كً ػٍش

وخلم  في اليؽاغ ؤلاكخصادي باإلاجخمم الهدعاب خشفت  بما ٌعمذ لهم بمضاولت اللمل

ُاة  فشص كمل وحشجُلا الكامت مؽشوكاث صغحرة دكما لالكخصاد بما ًدلم لهم خ

مت ُت إلاشهض الخذٍسب والخأهُل اإلانهى لزوي الاخخُاحاث  .هٍش )اإلاشحم :الالبدت الخىـُم

ً الاحخماعى  -الخاصت  . ( وصاسة الخظام
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لخيىن  كؼبا إظتراجُجُا ٌعاهم في  وكذ كامذ الذولت بئوؽاء هزه اإلاشاهض 

وجمىحن روي الاخخُاحاث الخاصت  لخدلُم ألاهذاف  تالخىمُت ؤلاكخصادًت وؤلاحخماكُ

 :الخالُت

  ب م  الخذٍس خلم فشص كمل للؽباب مً روي الاخخُاحاث الخاصت  كً ػٍش

اإلانهى لخمىُنهم مً كمل مؽشوكاث صغحرة  معاهمت فى اللظاء كلى البؼالت فى 

 .فئت  هزة ال

  طمان ًذ كاملت جخمحز  بخيىًٍ منهي حُذ ومؤهلت لخلبُت إخخُاحاث ظىق

 .اللمل 

  الحفاؾ كلى الصىاكاث الترازُت مً خالٌ جذٍسب الؽباب مً روي الاخخُاحاث

م  ت )مثاٌ السجاد واليُل الخاصت وامتهان خشفت صىاكتها طماها لالظخمشاٍس

إلخ ( ودكم  ألاظش ……-والجلذًت  الصىاكاث الىداظُت واللـمُت –الُذوي 

التي حلمل مً خالٌ الاكخماد كلى اإلاهاساث التي جىحذ في ألاظشة وجىمُتها لخلىم  

ادة دخل ألاظش  وسفم معخىي  باهخاج  وبُم مىخجاث مً اإلاجٌز مً أحل ٍص

  إلاشاهض الاظش اإلاىخجت 
ً
  .ملِؽتهم ودكما

 مدافظت اسيىط( أنىاع الخذسيب التى جنفز بهزه اإلاشالض :)مثال:

  خشفت  الىجاسة. 

  خشفت الحذادة. 

 خشفت الخفصُل والخُاػت .  

 الصىاكاث الترازُت. 

  ض ت )جؼٍش ٌ الُذٍو يى (-هشوؼُه–الاؼغا  .التًر

  الؽىؽ( –الصىاكاث الجلذًت )ألاخزًت.  

)اإلاشحم :الالبدت الخىـُمُت إلاشهض الخذٍسب والخأهُل اإلانهى لزوي الاخخُاحاث 

ً الاحخماعى  وصاسة - الخاصت  .(الخظام

ا :اهميت الحىلمت ؤلالكترونيت إلاشالض الخذسيب  اإلانهى لزوي الاخخياحاث الخاصت
ً
 ثالث

 جخمثل اهميت الحىلمت الالكترونيت  فى الخالى :

الاخخُاحاث  الخذٍسب اإلانهى الخاصت بزوي مشاهض معخىي هفاءة  سفم -

 .الخاصت 



الحىلمت الالكترونيت إلاشالض الخأهيل اإلانهي لزوي الاخخياحاث الخاصت  

185 

 

 .ىماث لذكم اجخار اللشاس بىاء كاكذة بُاهاث مخياملت الظخخشاج اإلالل -

 .جدلُم  الؽفافُت واإلاصذاكُت فى إحشاءاث الخذمت  -

-  ٌ ً ودكم جىىق مصادس جىمُت إالىصى لي جىمُت مهاساث اإلاعخفُذً

 . الاكخصاد لالفشاد وألاظش 

  .حعهُل كملُت جىصُل الخذمت للمعخفُذًً دون كىاء -

  . وؽش  زلافت الخذٍسب كً بلذ وحلـُم الاظخفادة منها -

ً ال -  (22،ص 6118)الخُاغ ، .دعىٍم ؤلالىترووى إلاىخجاث اإلاعخفُذً

 :الخدذًاث التى جىاحه جعبيق الحىلمت الالكترونيت على مشالض  الخذسيب اإلانهى 
ً
سابعا

 .لزوي الاخخياحاث الخاصت 

 : ضعف مجالس إداسة الجمعياث اإلاسنذ إليها مشالض الخذسيب  اإلانهى 

احتهاد  اإلاؽاسهت  لِغ لهم دوس فلاٌ او  خُث جالخف أن اكظاء مجالغ الادسة

الفلالت  لالسجلاء بهزه اإلاشاهض و ملـمهم مً هباس العً واهخفاض فى اإلاعخىي الثلافى  

جلل هزه اإلاشاهض ال جدلم  واإلالشفى والافخلاد  ً ش والخىمُت مما جُاث الخؼٍى الظتراُج

 .الهذف اإلايؽىد

 عف الخمىيل اإلاقذ: من الجمعياث ض: 

ُث ًخم الاكخماد فلؽ كلى الذكم اإلالذم مً الذولت وهزا ًخالف الاجفاق خ         

بحن الؼشفحن إر انها كالكت ؼشاهت كلى الشغم مً ان الذولت ال جبخل فى جلذًم ول الذكم 

ً أحهضة جذٍسب و دكم احىس  ً امالن م  .الذولت  و غحره اإلالام فيها اإلاؽشوكاث م

 ت :ضعف ونقص فى  الكىادس البششيت العامل 

خُث ًىحذ هلص هبحر فى كذد اإلاخخصصحن  وجمُل هزه اإلاؤظعاث لالظخلاهت   

ُت  باللمالت الشخُصت دون الىـش للمهاسة و ًفخلذ اللاملحن للملشفت التي جخؼلبها كمل

ـهش  رلً كلى ؼيل اهخفاض اإلاعخىي الثلافى  الخدىٌ إلى الحيىمت ؤلالىتروهُت ٍو

 .ر واإلاهاساث الالصمت إلاىاهبت  الخغُح

 ضعف البنيت الخدخيت الخكنىلىحيت: 

جفخلش هزه اإلاؤظعاث للبيُت الخدخُت اإلاالبمت في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاللىماث 

 ً ذ م والاجصاالث لخمىُنها مً جدلُم اوعُابُت في جبادٌ اإلاللىماث و بما ًٍض

ت  فلالُتها وحذواها  .لخؼبُم الحىهمت الالىتروهُت  و اهمُتها هجاهٍض
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 :اإلاكى 
ً
 ناث ومخعلباث الخقنيت للحىلمت الالكترونيتخامسا

هىا هجذ ان هزا اإلادىس  اظاس ي لخؼبُم الحىهمت الالىتروهُت خُث جمثل 

خم مً خاللها  ادخاٌ  اإلاللىماث وهللها  الاحهضة والخلىُاث الالصمت الهجاح اإلاؽشوق ٍو

تها ودكتها، وجىفُز اإلالامالث والخذماث كً بلذ باظ خخذام الىتروهُا مم طمان ظٍش

ؤلالىترووي  الؽبياث الالىتروهُت مم طمان صحتها ومصذاكُتها خُث ان حىهش اللمل

 -:ٌلخمذ كلى زالر خصابص أظاظُت هي

 :الخخضين -1

ٌ جدىٍل اإلالفاث الىسكُت إلى ملفاث الىتروهُت  ً خال وولني به خفف اإلاللىماث الىبحرة م

  .كبر أهـمت مللىماجُت إلىتروهُت 

 :النقل -2

لني ج  بعشكت هبحرة حذا مهما واهذ همُاتها َو
ً
نها إلىتروهُا دذًث اإلاللىماث وجخٍض

 .بىاظؼت أحهضة الحاظب آلالي

 :مكىناث البيئت الخقنيت -2

  أحهضة الحاظب 

 ؼبياث داخلُت وخاسحُت 

م هزه الؽبياث جلذًم الخذماث آلاجُت خم كً ػٍش  -:ٍو

ٌ كً بلذ -  خذمت الاجصا

ذ الالىترووي -  خذمت البًر

 مت اإلالفاثخذ -

 خذمت اإلادادزاث  -

 اإلاىكم كلى الؽبىت اللاإلاُت ومىصت جذٍسب -

ٌ العليي والالظليي -   وظابل الاجصا

ٌ واظخلباٌ(  - ٌ )أحهضة اسظا خعحن ظشاًا  ) أحهضة الخدىم باالجصا

 (52،ص 0882،

 : النخائج والخىصياث
ً
 سادسا

ب اإلانهى الخاصت بزوي الاخخُاحاث ًخضح أهمُت الحىهمت إلاشاهض الخأهُل والخذٍس           

معخىي هفاءة مشاهض الخأهُل والخذٍسب  الخاصت مً خالٌ اجخار خؼىاث إحشابُت لشفم
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ُا  اإلانهى الخاصت بهم ومً خالٌ الاكخماد كلى ؤلاداسة الالىتروهُت واظخخذام جىىىلىح

ً ادسة اإلاللىماث بصىسة حُذة ً م    اإلاللىماث والاجصاالث والزي ًمى

م الحىهمت الالىتروهُت ٌعخلضم جظافش الجهىد مً خيىمت وكؼاق إن جؼبُ

خاص ومىـماث اإلاجخمم اإلاذوي واإلاىـماث الذولُت ظىاء بالذكم الفني أو اإلاادي أو اإلاالى 

ذ مً ظشكت الخؼبُم وجالفي ألاخؼاء وهجاح هزه  واللاهىوى خُث ان هزا الخظافش ظحًز

 .دًتاإلاؽشوكاث بما ًدلم أهذاف الخىمُت الاكخصا

 الخىصياث :

جدذًذ و إليها اإلاؽشوكاث  إكادة هُيلت مجالغ اداسة الجملُاث اإلاعىذ (0

ظمً هزا جؼبُم مبذأ الشكابت الفلالت بهذف  معؤولُاث مجلغ ؤلاداسة ٍو

ًظمً مىاهبت  كلى  اظاط اإلاعخىي الثلافى بمااكظاء الخجذًذ واخخُاس  

  .جؼىساث اللصش 

ت مذسبت كلى اظخخ (6  .ذام جىىىلىحُا اإلاللىماث وراث مهاسة جىفحر وىادس بؽٍش

ـُم اللمل بمشاهض الخذٍسب   (2 وطم إػاس كاهىوى مثل إصذاس كاهىن مىخذ لخى

  .اإلانهى ٌؽخمل كلى إكادة  هُيلت  الهُيل الاداسي بها 

ٌ جخصصاث حذًذة جىاهب الخغحراث    (5  خذزخفى  هزا اللصش مثل : إدخا

ً )الصىباث - إداسة اإلاخلفاث الضساكُت  –الضساكُت  الخأهُل  اإلانهى الضساعى لُخظم

شها واظخخذامها هؼاكت   . صساكت الاظؼذ ( –وجذٍو

الخذٍسب  اإلانهى فى مجاٌ اظخخذام الؼاكت الؽمعُت )صىاكت السخاهاث الؽمعُت  -

 . أكمذة  إطاءة للحذابم اإلاجزلُت ( –

ت و اظخخذام بشامج مل - خمذ كلى ؤلابخياس فى مجاٌ جصيُم اإلاالبغ واإلافشوؼاث الُذٍو

ت مخمحزة وراث حىدة  الخىىىلىحُا الحذًثت   فى الخصمُماث  لخيخج مىخجاث ًذٍو

 .كالُت جصلح للخصذًش

 : جعبيق النمىرج اإلاقترح الخالي 
ً
 :خامسا

 -:نمىرج مقترح للحىلمت ؤلالكترونيت إلاشالض الخذسيب  اإلانهى 

 الشؤيت 

ُاحاث الخاصت جلذم اف ظل خذمت مشاهض الخأهُل اإلانهى لزوي الاخخ

بُت وفشص كمل لهم  ٌ  ماًلى : جذٍس ً خال ً م  ورل
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 إنشاء خاضناث أعمال   : 

خُث أن سظالت الحاطىت جخمدىس في ظليها أن جيىن مشهض جىمُت وإبذاق ، ٌلمل  

ً للبذء  ت للمبادٍس ش اللذساث البؽٍش مً خالٌ وادس إداسي وفني مؤهل مً أحل جؼٍى

ت واكذة، جذفم م اظدثماٍس  بعجلت الاكخصاد إلى ألامام. بدىفُز مؽاَس

 وهناك أنىاع للحاضناث خيث ًدسع مفهى: الحاضناث ليشمل الخالى : 

ً اإلاؽشوكاث الصغحرة بمخخلف مجاالتها -0  . الحاطىت اللامت التي جدخظ

ً أهىاق ألاكماٌ دون آلاخش مثل : -6  الحاطىاث اإلاخخصصت  في هىق م

  الحاطىاث الضساكُت. 

  الحاطىاث الخىىىلىحُت. 

 اطىاث الصىاكُت الح. 

الحاطىاث اإلاخخصصت في سكاًت اإلاؽشوكاث الصغحرة التي جملىها فئت ملُىت  -2

روي الاكاكت ، وجيىن  فترة الاخخظان وأظغ جدذًذ  و مً اإلاجخمم مثل  اإلاشأة 

الفترة  ٌلخمذ كلى الىـام ؤلاداسي للحاطىت فأكل مذة اخخظان هي ظخت أؼهش 

ٌ مذة الاخخظان لخصل إلى خ  مغ ظىىاث.وكذ جؼى

 دوس وأهميت خاضناث ألاعمال 

جلىم الحاطىاث بذوس فلاٌ فى دكم اإلابخذبحن فى اإلاؽشوكاث  الزًً جخىافش لهم  

ألافياس الؼمىخت فخلىم الحاطىاث بالذكم بالذساظت الاكخصادًت العلُمت،وبلع 

 اإلاىاسد الالصمت لخدلُم ػمىخاتهم، بدُث جىفش لهم بِئت كمل مىاظبت خالٌ العىىاث

ألاولى الحشحت مً كمش اإلاؽشوق، وصٍادة فشص الىجاح مً خالٌ اظخىماٌ الىىاحي 

ت، ودفم صاخب اإلاؽشوق إلى الترهحز كلى حىهش اللمل ورلً  ت بخيلفت سمٍض الفىُت وؤلاداٍس

لفترة مدذدة جخظاءٌ بلذها اللالكت لخخدٌى إلى مبادس بمؽشوق حذًذ خُث أن الهذف 

حذًذة لللمل  الشبِس ي لبرهامج الاخخظان هى 
ً
خ ؼشواث هاؼئت هاجحت جفسح فشصا جفٍش

ت، وحعاهم في إولاػ ألاخىاٌ الاكخصادًت والاحخماكُت فشظالت الحاطىت   مجٍض
ً
وأؼغاال

جخمدىس في ظليها أن جيىن مشهض جىمُت وإبذاق، ٌلمل مً خالٌ وادس إداسي وفني مؤهل 

ت للمبادٍسً للبذء بدىفُز مؽ ش اللذساث البؽٍش ت واكذة، مً أحل جؼٍى م اظدثماٍس اَس

 جذفم بعجلت الاكخصاد إلى ألامام.
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 وعليه فإن الحاضناث حسعى إلى: 

 :مً خالٌ جىفحر حمُم أهىاق  حشجُم خلم وجىمُت اإلاؽشوكاث الصغحرة الجذًذة

الذكم اإلاالي، ؤلاداسي، والدعىٍلي وسكاًت اإلاؽشوكاث الجذًذة في مشخلت البذء 

لخىصل إلى ؼبىت دكم مجخمعي وإكامت والىمى، وحعهُل بذءاإلاؽشوق، وا

ً الخذماث الذاكمت واإلاخمحزة.  مجمىكت م

 :مً خالٌ جؼىٍش وجىمُت بِئت ألاكماٌ اإلادُؼت بها، وحلل  جىمُت اإلاجخمم اإلادلي

 ليؽش سوح اللمل الحش لذي حمىق 
ً
الحاطىت هىاة جىمُت إكلُمُت ومدلُت،ومشهضا

 الؽباب الشاغبحن في الالخداق بعىق اللمل.

 كم الخىمُت الاكخصادًت: بملنى جدلُم ملذالث همى كالُت للمؽشوكاث د

اإلاؽترهت بالحاطىت، ورلً مً خالٌ اللمل كلى حعهُل جىػحن وإكامت كذد 

مً اإلاؽشوكاث ؤلاهخاحُت والخذمُت الجذًذة في اإلاجخمم، والتي حلخبر في خذ 

 راتها إخذي أهم سوابض الخىمُت الاكخصادًت لهزا اإلاجخمم.

  ت وخلم الفشص:دكم و مً خالٌ جىمُت اإلاهاساث ووؽش سوح  جىمُت اإلاىاسد البؽٍش

 .اللمل الحش واللذسة كلى إداسة اإلاؽشوق 

 بُت وحعىٍلُت كً بلذ وحؽمل الخالى  -:إوؽاء بىابت إلُىتروهُت  ومىصت جذٍس

  واإلاعدىذاث اإلاؼلىب ؼشوغ الالخداق بمشاهض الخذٍسب اإلانهى 

 ٍسب وهىق الخذٍسب حسجُل ػلب الخداق بمشاهض جذ 

  بلذ ً  مىصت جذٍسب ك

 مىصت حعىٍلُت إلاىخجاث مؽشوكاث روي الاخخُاحاث الخاصت 

 وجخمثل خصائص البىابت فى آلاحى :

  ججمُم وافت ألاوؽؼت والخذماث  فى مىكم واخذ كلى ؼبىت الاهترهذ 

 العشكت والذكت والاهجاص في ألاداء. 

 ًدابم ومباؼش  باإلاىاػ ٌ ً روي الاخخ .اجصا  .ُاحاث الخاصت م

  جأمحن وافت الاخخُاحاث الاظخلالمُت والخذمُت لزوي الاخخُاحاث الخاصت  دون

 الزهاب إلى مىاكم الخذمت 

 جللُل الاكخماد كلى اللمل الىسقي. 

 الؽفافُت واإلاصذاكُت في اللمل. 
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  اإلاخلللت بالعيان وجدلُم اهدؽاس واظم للملشفت ً إرابت الحذود الجغشافُت وجل

ً اي ميان دون الىـش للبلذ الجغشافى وحعهُل كمل  .ُت الخذٍسب م

  جذٍسب للجمُم ومعخمش. 

  اإلاعاكذة فى  حعىٍم اإلاىخجاث لألظش   و سفم معخىي  ملِؽتهم. 

  ؤلاكالم و التروٍج للمىخجاث لخدلُم اصدهاس اكخصادي معخذام. 

 مشاحع ومصادس البدث

ُت ظهام دسباٌ ،سظالت دهخىساه "ؼشهت اإلاعاهمت ومبادا ا - لحىهمت الشؼُذة ،حل

 6108الحلىق ،حاملت ابىبىش بللابذ ،كام 

ظلُمت بً خعحن ، الحىهمت دساظت فى اإلافهىم ،مجلت الللىم اللاهىهُت ةالعُاظُت .أ -

      6102،حاهفى ،كام  01كذد 

ُاغ ،روي ؤلاكاكت)الاخخُاحاث الخاصت( الىاكم واإلاأمىٌ ، - اإلاجلت  فاػمت أبىبىش الخ

 .6161، كام  05اللذد  –اإلاجلذ الشبم كاكت واإلاىهبت ،اللشبُت لللىم ؤلا 

الذهخىس خعحن ظشاًا، جىـُم وإداسة مشاهض اإلاللىماث والحاظباث ؤلالىتروهُت،ؼشهت  -

 .0882اإلاىخباث اليىٍدُت ، كام 

ً جىفُم ،ؤلاداسة ؤلالُىتروهُت  -  6112بمًُ ،كام  ,دهخىس كبذ الشخم

حيىمت ؤلالىتروهُت كلى خذماث فاػمت ابىبىش الخُاغ ،مذخل لخؼبُم ال -

ً بمدافـت اظُىغ ، سظالت دسحت اللظىٍت ،ا وادًمُت العاداث للللىم  اإلاعدثمٍش

ت ،كام   . 6118الاداٍس

ش مهاساث الفئاث الخاصت كثمان كشفاث خعً ،   - دوس جىىىلىحُا اإلاللىماث فى جؼٍى

اللذد  –جلذ الشبم اإلااإلاجلت اللشبُت لللىم ؤلاكاكت واإلاىهبت ،وجأهُلهم لعىق اللمل ،

 6161، كام  05

صالح كبذ العالم طى وًخشون ،الحيىمت ودوسها فى الاصالح الاداسي فلى اإلاؤظعاث  -

ٌ ،مجلذ   6161،كام 2كذد  2اللُبُت ،مجلت الذساظاث فى الاكخصاد وإداسة ألاكما

ُاحاث  - وؽشة مشهض اإلاللىماث ودكم اجخار  اللشاس باظُىغ ، دساظت كً روي الاخخ

 ( 6102صت ،دٌعمحر الخا
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 مىاقع على شبكت الانترنذ

- https://www.rowadalaamal.com/%d 8% ad%d 9%88% d 9%83% d

9%85% d 8% a9-

%d 8% a 7% d 9%84% d 8% b 4% d 8% b 1% d 9%83% d 8% a 7% d 8% aa-

%d 8% a 7% d 9%84% d 8% a 8% d 8% a 7% d 8% a8-

%d 8% a 7% d 9%84% d 8% ae%d 9%84% d 9%81% d 9%8 a-

%d 9%84% d 9%84% d 9%85% d 8% b 3% d 8% a 4% d 9%88% d 9%84% d

9%8 a%d 8% a9 

- https://www.vitaminedz.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8

3%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%8A

%D9%86-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6

%D8%B1/Articles_92_2950337_19_1.html 

- http://egypt.gov.eg/arabic/documents/default.aspx 

- https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx 
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