سيناريوهاث مستقبليت بديلت للتحول لإلدارة
اإللتورن يت باجلامعاث السعوديت
َُلت بيذ نبضهللا ؾلُمان الُاًؼ*

امللخص_ َضَذ الضعاؾت الخالُت لبىاء ؾِىاعٍوَاث مؿخٓبلُت بضًلت للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت بالجامهاث الؿهوصًت ،نطل ٚمً
زال ٛجدضًض ناْو مجاالث الخدو ٛنصعحت جوَغ نوامل الىجاح الخغحت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت
للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت .نجم اؾخسضام اإلاىهج الوضُي بأؾلوب جدلُل اإلادخوى الاؾخضاللي ،نمىهج الضعاؾاث اإلاؿخٓبلُت
بأؾلوب الؿِىاعٍوَاث ،نمً زال ٛجدلُل هخائج الضعاؾاث الؿابٓت نالخٓاعٍغ طاث الهالْت جم جدضًض مجاالث الخدو ٛلإلصاعة
ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت نأبغػ مهوْاجهٖ ،ما ُضممذ اؾدباهت لخدضًض صعحت جوَغ الهوامل الخغحت الالػمت لىجاح
مشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت ،اؾخجاب لها نُىت مً الُٓاصاث نأنػاء َُئت الخضعَـ في الجامهاث
ً
ً
الؿهوصًت ،نبهض جدلُل هخائج الضعاؾت هونُا نٖمُا ،نأشاعث الىخائج ئلى أن ناْو مجاالث الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت جمشلذ في زالر
مجاالث عئِؿت هي :مؿخوى ئنالمي ،مؿخوى جُانلي ،مؿخوى ئحغائي ،نأن َىإ الهضًض مً اإلاهوْاث نالخدضًاث في البِئت
الضازلُت نالخاعحُت جواحه الجامهاث الؿهوصًت في جدولها لإلصاعة ؤلال٘رونهُت .نأن مؿخوى جوَغ الهوامل الخغحت الالػمت لىجاح
ً
مشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت ٗان مخوؾؿا خُث بلٌ اإلاخوؾـ الهام لها (1.82مً أضل ٖ .)3ما أشاعث
الىخائج ئلى أن الؿِىاعٍوَاث البضًلت اإلآروخت إلاؿخٓبل الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت ٗاهذ زالر ؾِىاعٍوَاث
جمشلذ في :الؿِىاعٍو اإلاغحعي ،نالؿِىاعٍو ؤلاضالحي ،نالؿِىاعٍو ؤلابضاعي.
الكلماث املتفخاخةت ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ،الؿِىاعٍوَاث اإلاؿخٓبلُت ،الخدو ٛؤلال٘رونوي.

* جامعة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -المملكة العربية السعودية
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سيناريوهاث مسخلبلةت بدًلت للخدول لإلدارة إلالترون ةت بالجامعاث
السعودًت
ٌؿخلؼم نحوص اؾرواجُجُت مد٘مت ،طل ٚأن هجاح ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت
ٌهخمض نلى الخسؿُـ الواعي نالاؾخسضام ألامشل لإلمٙاهاث اإلااصًت
نالبشغٍت [.[3
لظا َان الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت ًدخاج
إلاؼٍض مً الضعاؾاث اإلاؿخٓبلُت التي حهين ضىام الٓغاع ،نمخسظًه في
الجامهاث نلى حشخُظ ناْو الخدو ٛناجساط زؿواث ئضالخُت
نجؿوٍغٍت إلاواحهت ما ْض ٌهروع نملُت الخدو ٛمً مهوْاث أن
جدضًاث.
 .2مشكلت الدراست
جىاؾب ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت مخؿلباث الٓغن الخاصي نالهشغًٍ،
نالظي ًػو مهاًيو مسخلُت لُ٘اءة نَهالُت اإلاإؾؿاث الروبوٍت إلاواحهت
الخىاَؿُت الضازلُت نالخاعحُت ،نالٓضعة نلى جؿوٍغ احغاءاتها نجدُٓٔ
الشُاَُت نالجوصة في ؾائغ نملُاتها.
نبالغيم مً اإلاؿخوى الجُض الظي خٓٓخه بهؼ الجامهاث اإلادلُت
في الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت؛ ئال أن مإشغاث ُْاؽ الخدو ٛلم جً٘
مغغُت نملبُت للخوْهاثَٓ ،ض جبجى بغهامج الخهامالث ؤلال٘رونهُت
الخٙومُت ّ
"ٌؿـغ" مخابهت ُْاؽ ناْو الخدو ٛللخهامالث ؤلال٘رونهُت في
الجهاث الخٙومُت بطُت صنعٍت ،ننَٔ مىهجُت مدضصة نمإشغاث
ُْاؽ مؿخٓاة مً ججاعب مدلُت نناإلاُت نعَو جٓاعٍغ صنعٍت للمؿإنلين
ً
في الجهاث الخٙومُت نجٓغٍغ نام ًغَو للمٓام الؿامي ؾىوٍا نَٔ ما
هطذ نلُه الػوابـ؛ خُث حاء في هخائج الخٓغٍغ الخامـ لُٓاؽ
الخدو ٛالؿىوي في جؿبُٔ الخهامالث ؤلال٘رونهُت في الجامهاث
الؿهوصًت؛ خطولها نلى وؿبت مئوٍت جغانخذ بين ()%52.62 ،%50.98
في مؿخوى ُْاؽ مإشغاث الخدو ٛللخهامالث ؤلال٘رونهُت نهي وؿبت
جٓو في أصوى مؿخوى لُئت (حُض) نجروانح َظٍ الُئت بين (،)%75 -%50
نحهخبو وؿبت ييو مغغُت إلاخسظي الٓغاع في قل ؤلامٙاهاث اإلااصًت اإلاخوَغة
ً
لخل ٚاإلاإؾؿاث؛ نلما أن نضص الجامهاث التي ؾبٔ نليها اإلآُاؽ
جغانخذ بين ( )26 -23حامهت خٙومُت ،في خين خطلذ حهاث خٙومُت
ً
ييو الجامهاث نلى وؿب مئوٍت مغجُهت (حُض حضا).
ٖما جىانلذ الهضًض مً الضعاؾاث اإلادلُت منها []4,5,6,7,8,9
حشخُظ ناْو ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت مً خُث
مؿخوى الخؿبُٔ نمهوْاجه نمخؿلباجه ،نمً زال ٛجدلُل نجطيُِ
هخائج جل ٚالضعاؾاث ًُلخل أن مؿخوى الخؿبُٔ لم ًطل بهض للمؿخوى
الظي ًغض ى به اإلاؿخُُضًً ؾواء ٗاهوا ئصاعٍين أن أنػاء َُئت جضعَـ
نؾلبت أن مؿإنلين نضىام ْغاع؛ نجإٍض هخائج جل ٚالضعاؾاث ما نعص في
الخٓغٍغ الخامـ (الؿابٔ طٖغٍ) مً هخائج ُْاؽ مؿخوى الخدو ٛلإلصاعة
ً
ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت نَو مؿخوى ييو مغض ي وؿبُا في
قل ؤلامٙاهاث نالضنم اإلاالي الظي جخلٓاٍ جل ٚالجامهاث.
نْض جوضلذ جل ٚالضعاؾاث ئلى نحوص نضص مً اإلاهوْاث
نالخدضًاث التي جإزغ الجامهاث نً الخدو ٛؤلال٘رونوي الشامل

 .1امللدمت
ً
ً
ً
جمشل ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت اججاَا خضًشا وؿبُا في اإلاإؾؿاث
الروبوٍت ،قهغث آزاعٍ بطوعة ملموؾت في جؿوٍغ اإلاُاَُم ؤلاصاعٍت
ً
نجؿبُٓاتها ،زم أزظث بهضا أنمٔ في وؿُج جل ٚاإلاإؾؿاث خُث
ً
انخبوث مهُاعا مً مهاًيو جٓوٍم أصاءَا نالخ٘م نلى حوصة حهامالتها،
نفي ؾبُل طل ٚؾهذ مإؾؿاث الخهلُم الهالي باإلامل٘ت الهغبُت
الؿهوصًت ئلى الخدو ٛالخام هدو الخهامالث ؤلال٘رونهُت في حمُو
ً
الهملُاث ؤلاصاعٍت نألاٗاصًمُت؛ ئًماها منها بأن طل ٚؾُٓوصَا هدو
ً
ً
ججوٍض الهمل ،نجدُٓٔ مخؿلباث الخىاَؿُت نغبُا نناإلاُا .
ً
ً
نْض أنلذ خٙومت اإلامل٘ت الهغبُت الؿهوصًت اَخماما ٖبيوا بالخدوٛ
هدو الخهامالث ؤلال٘رونهُت ،نلخِؿُيو الخدو ٛئلى مجخمو اإلاهلوماث
أوشأث نػاعة الاجطاالث نجٓىُت اإلاهلوماث في نام َ1426ـ بغهامج
الخهامالث ؤلال٘رونهُت الخٙومُت ّ
(ٌؿـغ)ٖ ،ما ضضعث غوابـ جؿبُٔ
الخهامالث ؤلال٘رونهُت الخٙومُت بٓغاع مجلـ الوػعاء عْم  40نجاعٍش
َ1427/2/27ـ اإلاوأَ 2006/3/27م ،بشأن ئْغاع غوابـ جؿبُٔ
الخهامالث ؤلال٘رونهُت الخٙومُت في الجهاث الخٙومُت ،نالتي حاء َيها:
 حهض اإلاهلوماث نالبُاهاث الخٙومُت زغنة نؾىُتً ،جب نلى الجهاثالخٙومُت جىمُتها.
ً
 نلى ٗل حهت خٙومُت خُل نزائٓها ئل٘رونهُا. نلى ٗل حهت خٙومُت جُاصي الاػصناحُت نالخ٘غاع في ْوانض اإلاهلوماثنالبُاهاث.
ً
 نلى ٗل حهت خٙومُت ئجاخت البُاهاث اإلاشروٖت منها ئل٘رونهُا للجهاثألازغى اإلاؿخُُضة لخم٘ين جٙامل البُاهاث بين ألاحهؼة الخٙومُت[1[ .
ٖما جىامى اَخمام الجامهاث باإلامل٘ت الهغبُت الؿهوصًت بالخدوٛ
ً
هدو جؿبُٔ الخهامالث ؤلال٘رونهُت ،جدُٓٓا للجوصة نمخؿلباث
الخىاَؿُت ناؾخجابت للدشغَهاث نألانامغ اإلالُ٘ت اإلاخػمىت صنم نحهؼٍؼ
الخدو ٛهدو الخهامالث ؤلال٘رونهُت في حمُو مإؾؿاث نْؿاناث
ألاحهؼة الخٙومُت؛ َٓض ضضع اإلاغؾوم اإلالٙي ال٘غٍم عْم (م )18/بخاعٍش
َ1428/3/8ـ ناإلاخػمً هكام الخهامالث ؤلال٘رونهُت نالئدخه الخىُُظًت،
زم ْغاع مجلـ الوػعاء عْم  252نجاعٍش َ1431/7/16ـ بشأن صنم
نحهؼٍؼ آلُت الخدو ٛئلى جؿبُٔ الخهامالث ؤلال٘رونهُت الخٙومُت ٖما
جػمً الٓغاع الخأُٖض نلى جُهُل ْغاع مجلـ الوػعاء عْم  240نجاعٍش
َ1428/7/23ـ ناإلاخػمً جسطُظ مىاضب ئصاعٍت نلُا لخٓىُت
اإلاهلوماث في ألاحهؼة الخٙومُت ،نخث اإلاؿإنلين نلى جٓلُظ الُجوة
بين ئصاعاث جٓىُت اإلاهلوماث نؤلاصاعاث الهلُا في الجهاث الخٙومُت،
نصنم مشاعَو الخهامالث ؤلال٘رونهُت [ .]1نجإٖض خوٍل [ ]2نلى أن
ً
ً
جؿوٍغ ؤلاصاعة الجامهُت للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت أضبذ مؿلبا عئِؿا
إلاإؾؿاث الخهلُم الهالي لضنمها في مواٖبت اإلاخًيواث اإلاهاضغة ،نلؼٍاصة
ُٖاءة نحوصة نملُاتها ؤلاصاعٍتٖ .ما أن هجاح ؤلاصاعاث الجامهُت في
الاهخٓا ٛالخضعٍجي مً ألاؾلوب الخٓلُضي باإلصاعة ئلى ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت
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الصخُذ .
 أَمُت موغوم الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًتنصنعَا في جدُٓٔ الخىاَؿُت اإلادلُت نالهغبُت نالهاإلاُت ،مما ًجهلها
ً ً
ً
مجاال زطبا نزغٍا للبدث الهلمي.
 صعاؾت ألاؾـ الضانمت للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاثالؿهوصًت ،ناإلاؿاَمت في حشخُظ أبغػ الخدضًاث التي حهوْها.
 ًإمل أن جٓضم َظٍ الضعاؾت للمؿإنلين الؿِىاعٍوَاث اإلاؿخٓبلُتالبضًلت للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت ،نالتي حهُنهم نلى عؾم الخؿـ
الاحغائُت نحسخيو ؤلامٙاهاث الالػمت لخدُٓٓها.
 مً اإلاإمل أن حؿاَم َظٍ الضعاؾت في َخذ اإلاجا ٛأمام الباخشينالٖدشاٍ َجواث بدشُت حضًضة في َظا اإلاوغوم نمً زم الهمل نلى
صنم اإلا٘خبت الهلمُت بمؼٍض مً ألابدار نالضعاؾاث الجُضة.
د .خدند الدراست
اْخطغث َظٍ الضعاؾت في خضنصَا اإلاوغونُت نلى حشخُظ ناْو
مجاالث الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت نالهوامل
الخغحت الالػمت لىجاح مشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث
الؿهوصًت ننغو الؿِىاعٍوَاث البضًلت للخدوٛ؛ أما الخضنص اإلاٙاهُت
نالؼماهُت نلى الجامهاث الؿهوصًت باإلامل٘ت الهغبُت الؿهوصًت للهام
ً
الجامعي َ1437 /1436ـ نجم جؿبُٔ الضعاؾت نلى ٖال مً (حامهت اإلالٚ
ؾهوص ،حامهت ؤلامام مدمض بً ؾهوص ؤلاؾالمُت ،حامهت أم الٓغى،
حامهت جبوٕ ،حامهت الضمام ،حامهت حيزان ،حامهت الٓطُم).
ه .مصطلحاث الدراست
ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت :نغَها الخماٌؿت [ ]11بأجها" :ئؾرواجُجُت ئصاعٍت
لهطغ اإلاهلوماجُت ،حهمل نلى جدُٓٔ زضماث أَػل للمواؾىين
ناإلاإؾؿاث ،مو اؾخًال ٛأمشل إلاطاصع اإلاهلوماث اإلاخاخت ،مً زالٛ
جوقُِ اإلاواعص اإلااصًت نالبشغٍت ،ناإلاهىوٍت اإلاخاخت في ئؾاع ئل٘رونوي
خضًث ،مً أحل اؾخًال ٛأمشل للوْذ ،ناإلاا ،ٛنالجهض ،نجدُٓٓا
للمؿالب اإلاؿتهضَت ،نبالجوصة اإلاؿلوبت".
ً
ُ
نحهغٍ احغائُا في َظٍ الضعاؾت بأجها :جسؿُـ نجىكُم نجىُُظ
حمُو الهملُاث ؤلاصاعٍت نألاٗاصًمُت في الجامهاث مً زال ٛاؾخسضام
نجوقُِ الخٓىُت .
الؿِىاعٍو" :نضِ لوغو مؿخٓبلي ممً٘ أن مدخمل أن مغيوب َُه ،مو
جوغُذ إلاالمذ اإلاؿاع أن اإلاؿاعاث التي ًمً٘ أن جإصي ئلى َظا الوغو
ً
اإلاؿخٓلبي ،نطل ٚاهؿالْا مً الوغو الخالي أن مً نغو ابخضائي
مُروع" [.[12
نحهغٍ الؿِىاعٍوَاث اإلاؿخٓبلُت البضًلت في َظٍ الضعاؾت بأجها:
جطوعاث ناَرواغاث مؿخٓبلُت مم٘ىت للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في
الجامهاث الؿهوصًت بىاء نلى الوغو الخالي إلاؿخوى جوقُِ ؤلاصاعة
ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت.
 .3إلاطار النظري
حهخبو ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ) (Electronic Managementئخضى
الاججاَاث الخضًشت في ؤلاصاعة ،قهغث هدُجت جوقُِ الخاؾب نجٓىُت
اإلاهلوماث نْوانض البُاهاث في نملُاث ؤلاصاعة ناحغاءاتهاٖ ،ما ًغاَا
البهؼ أجها نؾُلت لخؿوٍغ جل ٚالهملُاث نجدُٓٔ مهُاعي الُانلُت

ناإلاخٙامل لجمُو نملُاتها ؤلاصاعٍت؛ نأَم جل ٚاإلاهوْاث نأبغػَا :نضم
نحوص جسؿُـ نعؤٍت اؾرواجُجُت للخدو ٛهدو ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت،
نغهِ الخؿـ اإلاغهت نالٙاَُت الؾدُهاب أًت حًُيواث لخُهُل بغامج
ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ،غهِ ؤلاإلاام بالٓواهين نالدشغَهاث الُُ٘لت
بخؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ،نْلت جوَغ ألاصلت ؤلاعشاصًت ،نالٙواصع
البشغٍت اإلاضعبت نالٓاصعة نلى ُْاصة الخدو ٛؤلال٘رونوي نجُهُله ،نْلت
الُغص الخضعٍبُت للهاملين نغهِ البجى الخدخُت في بهؼ الجامهاث
نزاضت الىاشئت.
أما صعاؾت الهغَش ي ،نالًاهم [ ]10نالتي تهضٍ لخُُٓم البواباث
ؤلال٘رونهُت للجامهاث الؿهوصًت اإلاخاخت نلى ألاهروهذَٓ ،ض جوضلذ ئلى
أن مؿخوى جل ٚالبواباث خطل نلى صعحت جروانح بين ()%70،%74.2
ً
نهي وؿبت ال جخهضى اإلاؿخوى الجُض؛ ألامغ الظي ًخؿلب مؼٍضا مً
الاَخمام لٙون البواباث ؤلال٘رونهُت هي ئخضى الواحهاث ؤلانالمُت
إلاؿخوى ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث.
ً
ناؾدىاصا إلاا ؾبٔ َان الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث
الؿهوصًت بداحت لضعاؾاث مؿخٓبلُت جخهضى حشخُظ الواْو الخالي،
نحؿعى الؾدشغاٍ مؿخٓبل الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث
الؿهوصًت نعؾم ؾِىاعٍوَاث مؿخٓبلُت بضًلت حهخبو حجغ ألاؾاؽ
للمسؿؿين لبىاء الخؿـ الاؾرواجُجُت نالدشًُلُت للخدو ٛلإلصاعة
ؤلال٘رونهُت في حمُو الخهامالث ؤلاصاعٍت نألاٗاصًمُت؛ نَظا ما حؿعى
الضعاؾت الخالُت لخدُٓٓه.
أ .أسئلت الدراست
ؾهذ الضعاؾت الخالُت لإلحابت نً ألاؾئلت الخالُت:
 .1ما ناْو مجاالث الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت
مً زال ٛالخدلُل الىوعي لىخائج الضعاؾاث اإلادلُت الؿابٓت؟
 .2ما صعحت جوَغ نوامل الىجاح الخغحت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت
في الجامهاث الؿهوصًت للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت مً نحهت هكغ
الُٓاصاث نأنػاء َُئت الخضعَـ؟
 .3ما الؿِىاعٍوَاث اإلاؿخٓبلُت البضًلت للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت
بالجامهاث الؿهوصًت؟
ب .أهداف الدراست
َضَذ الضعاؾت الخالُت لبىاء ؾِىاعٍوَاث مؿخٓبلُت بضًلت
للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت نطل ٚمً زال ٛما ًلي:
 .1جدضًض ناْو مجاالث الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث
الؿهوصًت.
 .2جدضًض صعحت جوَغ نوامل الىجاح الخغحت إلاشغنناث ؤلاصاعة
ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت.
ج .أهمةت الدراست
جبوػ أَمُت الضعاؾت الهلمُت نالهملُت َُما ًلي:
ً
 أن ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت مً الاججاَاث ؤلاصاعٍت الخضًشت وؿبُا،َالبدور نالضعاؾاث التي جىانلتها في الجامهاث عٖؼث نلى ناْو الخؿبُٔ
ً
نمهوْاجه نمخؿلباجه ،ناإلاجا ٛالبدثي َُه زطبا لضعاؾاث مؿخٓبلُت
جدىٓل َُه مً الواْو للمؿخٓبل لخدضص مالمذ الخدو ٛنجخيبأ بطوع
مؿ ـخٓ ـبلُ ـت حـهـُ ـً مـخـسـ ـظي الـٓـ ـغاع نـل ـى ج ـوحـُ ـه الخد ـو ٛنصنمه باالججاٍ
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نالُ٘اءة نَما مإشغان خاؾمان في جُُٓم حوصة الهملُاث ؤلاصاعٍت؛
نبىاء نلى َظٍ الغؤٍت َٓض حهضصث مُاَُم ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ئال أجها
لم جسغج نً مػمون نضُها بأجها نؾُلت لخجوٍض الهمل نجِؿيو
الاحغاءاث ؤلاصاعٍتٖ .ما ًإٖض هطاع [ ]13أن َ٘غة ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت
جخهضى ب٘شيو مُهوم اإلاُ٘ىت الخاضت باصاعاث الهمل صازل اإلاإؾؿت ،ئلى
مُهوم جٙامل البُاهاث ناإلاهلوماث بين ؤلاصاعاث اإلاسخلُت ناإلاخهضصة
ناؾخسضام جل ٚالبُاهاث ناإلاهلوماث في جوحُه ؾُاؾاث نئحغاءاث
الهمل هدو جدُٓٔ ألاَضاٍ نجوَيو اإلاغنهت الالػمت لالؾخجابت للمخًيواث
اإلاخالخٓت ؾواء الضازلُت أن الخاعحُت.
نْض جىان ٛالهضًض مً ال٘خاب نالباخشين في مجا ٛؤلاصاعة
ؤلال٘رونهُت مُهومها مً ػناًا مخهضصةَُ :هغَها الخالضي [ " ]14بأجها
نؾُلت لغَو أصاء نُٖاءة ؤلاصاعة نلِؿذ بضًال ننها نال تهضٍ ئلى ئجهاء
صنعَا" ،نَهغَها الهماع [ ]15بأجها "اؾخسضام الخاؾب آلالي نشبٙاجه في
جىُُظ ألانما ٛؤلاصاعٍت نجٓضًم الخضماث بشٙل ناؾو نم٘شِ ،مً
زال ٛاؾخسضام هكم ج٘ىولوحُا اإلاهلوماث في صازل اإلاىكمت أن
زاعحها".
أما الؿالمي [َُ ]16هغٍ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت بأجها" :نملُت م٘ىىت
حمُو مهام نوشاؾاث اإلاإؾؿت ؤلاصاعٍت باالنخماص نلى ٗاَت جٓىُاث
ً
اإلاهلوماث الػغنعٍت نضوال ئلى جدُٓٔ أَضاٍ ؤلاصاعة الجضًضة في جٓلُل
اؾخسضام الوعّ نجبؿُـ ؤلاحغاءاث نالٓػاء نلى الغنجين نالاجساط
الؿغَو نالضُْٔ للمهام ناإلاهامالث لخٙون ٗل ئصاعة حاَؼة للغبـ مو
ً
الخٙومت ؤلال٘رونهُت الخٓا".
نٍػُِ ال٘بِس ي [ ]17أن اإلاُهوم الخُٓٓي لإلصاعة ؤلال٘رونهُت،
َو اؾخسضام هخاج الشوعة الخٓىُت في جدؿين مؿخوٍاث أصاء ألاحهؼة
الخٙومُت نعَو ُٖاءتها نَهالُتها في جدُٓٔ ألاَضاٍ اإلاغحوة منها ،أما
اإلاٙاني [َ ]18يوى أن ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت زلُـ مً الخٓىُاث ألصاء
ألانما ٛنؤلاؾغام بهظا ألاصاء نئًجاص آلُت مخٓضمت لخباص ٛاإلاهلوماث
صازل اإلاإؾؿاث نزاعحها.
ٖما ٌهغَها ٗافي [ ]19بأجها اؾرواجُجُت ئصاعٍت لهطغ اإلاهلوماث،
حهمل نلى جدُٓٔ زضماث أَػل للمؿخُُضًً نمغاٖؼ مطاصع
اإلاهلوماث الخاضت نالهامت ،مً زال ٛالاؾدشماع ألامشل إلاطاصع
اإلاهلوماث اإلاخاخت نجوقُِ اإلاواعص اإلااصًت نالبشغٍت باؾاع ئل٘رونوي
ً
ً
خضًث جوَيوا للوْذ نالجهض نجدُٓٓا للمؿالب اإلاؿتهضَت نبالجوصة
اإلاؿلوبت .
نحهغَها حمهت [ ]20بأجها " :مىكومت نقُُُت نجٓىُت مخٙاملت إلصاعة
ً
نجوحُه نجىُُظ ألانما ٛؤلاصاعٍت ئل٘رونهُا ،ؾواء َُما ًسظ ألانماٛ
اإلاخهلٓت بين اإلاوقُين أن بُنهم نبين اإلاواؾىين".
ُ
نمً زال ٛالهغع الؿابٔ للمُاَُم ًلخل جؿوع اإلاػمون
الهلمي إلاُهوم ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت مً ٗوجها نؾُلت َانلت لؼٍاصة ُٖاءة
ُ
الهمل نَانلُخه ئلى ٗوجها اؾرواجُجُت ئصاعٍت جدضر الهملُاث ؤلاصاعٍت في
اإلاإؾؿت نجىٓلها هٓلت جؿوٍغٍت حؿاَم في ئناصة َىضؾت الهملُاث
ً
ؤلاصاعٍت نجىه٘ـ ئًجابا نلى مؿخوى الُ٘اءة نالخىاَؿُت اإلاإؾؿُت
ٖٙل.
نَ ـي طل ٚحشيو ْضنعي [ ]21بأن ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُ ـت ال جٓخط ـغ نل ـى
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ئخضار حًُيواث شٙلُت في أؾالُب جٓضًم اإلاهامالث نالخضماث ناإلاىاَو
الهامت للؼبائً بل حهمل نلى ئناصة آلُت نَىضؾت ألاوشؿت نالهملُاث
ً
الاصاعٍت طاتها جضنُما للجوصة التي حؿعى لخدُٓٓها اإلاإؾؿاث اإلاسخلُت.
نٍغى البهؼ أن مُهوم ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت أنم نأشمل مً
جؿبُٓاتها نأبغػ جل ٚالخؿبُٓاث الخٙومت ؤلال٘رونهُت خُث ًإٖض الىمغ
[" ]22بأن الخٙومت ؤلال٘رونهُت هي حؼء مً جؿبُٓاث ؤلاصاعة
ؤلال٘رونهُت ،بمهجى أن ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت هي اإلاكلت ال٘بيوة التي جخُغم
ننها جؿبُٓاث مسخلُت مشل الخجاعة ؤلال٘رونهُت نٖظل ٚالخٙومت
ً
ؤلال٘رونهُت" .نَظٍ الهالْت حؿخضعي مؼٍضا مً الاَخمام نالروٖيز نلى
جُهُل ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في حمُو مإؾؿاث نْؿاناث الضنلت؛ لٙوجها
نؾُلت صانمت للخؿبُٔ الىاجح للخٙومت ؤلال٘رونهُت ،ألامغ الظي ًإٖض
أَمُت الخدو ٛالؿغَو نالُانل هدو ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
أَضاٍ نأَمُت الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت:
الًاًت الغئِؿت مً جوقُِ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في اإلاإؾؿاث َو
ػٍاصة ُٖاءة نَانلُت الهملُاث ؤلاصاعٍت ،نخؿً اؾدشماع ؤلامٙاهاث
اإلااصًت نالبشغٍت نجدُٓٔ مهضالث نالُت مً ؤلاهخاحُت نالخىاَؿُت
ً
اإلادلُت نالهاإلاُت؛ ناؾدىاصا لهظٍ الًاًت اجُٔ الهضًض مً زبواء ؤلاصاعة
نمنهم
ؤلال٘رونهُت،
ؤلاصاعة
نأَمُت
أَضاٍ
نلى
[ ]17,19,22,23,24,25,26,27,28,29،،15.16ننملذ الباخشت نلى
جطيُِ جل ٚألاَضاٍ اإلاخُٔ نليها في نضة مجاالث عئِؿت ٗالخالي:
 .1أَضاٍ الاْخطاصًت :نجخمشل في جٓلُل ٗلُت ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت،
نئمٙان ئهجاػ ألانما ٛنً بهض ،نالاؾخسضام ألامشل إلاواعص الجامهاث
نعَو مؿخوى الُ٘اءة بها ،نجغشُض ؤلاهُاّ اإلااصي اإلاهضع في الهملُاث
الوعُْت نما جخؿلبه مً خُل نجسؼًٍ ،ناإلاداَكت نلى البِئت مً زالٛ
اوهضام نحوص ئجالٍ ل٘م ٖبيو مً اإلالُاث نالوعُْاث.
 .2أَضاٍ مهىوٍت نُْمت مػاَت إلاؿخوى الشٓت الخىكُمُت صازل
اإلاإؾؿت :نجخمشل في اهجاػ ؾغَو لألنما ٛنازخطاع ػمً الخىُُظ في
مسخلِ ؤلاحغاءاث ،نالخٓلُل مً ألازؿاء اإلاغجبؿت بالهامل ؤلاوؿاوي
نعَو مؿخوى الشٓت الخىكُمُت بأصاء نخضاث نئصاعاث الجامهت،
ً
زطوضا اإلاخٓضمت ،نػٍاصة نحهؼٍؼ
نالخوأَ مو حامهاث صن ٛالهالم
الٓضعة الخىاَؿُت للجامهاث مً زال ٛعَو مؿخوى الشٓت بأصائها.
 .3أَضاٍ ئصاعٍت نجىكُمُت :نجخمشل في ئناصة َُٙلت الجامهاث ناإلاواعص
البشغٍت اإلاخاخت نعَو ُٖاءتها نمهاعتها الخٓىُت لغبـ أَضاٍ ؤلاصاعة
ؤلال٘رونهُت في ألاصاء نالخؿبُٔ ،نئناصة َىضؾت الهملُاث ؤلاصاعٍت
نجٓوٍمها نازخطاع الهضًض مً الاحغاءاث ؤلاصاعٍت ،نئناصة جطمُم
نجوضُِ الوقائِ ؤلاصاعٍت ،نجؿبُٔ الهُاٗل الخىكُمُت ألآَُت
نلِؿذ الغأؾُت ،عَو ُٖاءة أصاء الجهاػ ؤلاصاعي بالجامهت ،نعبـ
نخضاث الجامهت بوؾائل اجطا ٛئل٘رونهُت ،نئلًاء هكام ألاعشُت الوعقي
ناؾدبضاله بىكام ئل٘رونوي.
نٍإٖض [ ]30أن ئصزا ٛجٓىُت اإلاهلوماث نلى الهمل ؤلاصاعي ٌؿاَم
ئلى خض ٖبيو في حهؼٍؼ حوصة أصاء ألانما ٛؤلاصاعٍت.
 .4أَضاٍ بشغٍت :نجخمشل في الخُاف نلى خٓوّ اإلاوقُين مً خُث
ؤلابضام نالابخٙاع ،نعَو ُٖاءتهم نئهخاحُتهم ،ناإلاغنهت في نمل اإلاوقِ،
بدُث ًخمً٘ مً الضزو ٛنلى الشب٘ت الضازلُت نئجهاء نمله صنن
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ً
نجأزيو في نغو ؤلاؾاع الٓاهووي نالخىكُمي اإلاؿلوب الظي ٌشٙل اؾاؾا
ألي نملُت جىُُظ لإلصاعة ؤلال٘رونهُت.
 .2غهِ الخسؿُـ الاؾرواجُجي للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت َالهملُاث
ً
جىُظ جلٓائُا ننَٔ خضنثها صنن عؤٍت مؿبٓت نجسؿُـ.
 .3غهِ البجى الخدخُت التي جضنم الخدو ٛنجٓلل مش٘الجه.
 .4غهِ اَخمام الُٓاصة الهلُا بخُُٓم نمخابهت الخدو ٛلإلصاعة
ؤلال٘رونهُت؛ نيُاب الخيؿُٔ بين ألاحهؼة نؤلاصاعاث طاث الهالْت.
 .5حهُٓض ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت نجضازل مؿئولُاث اجساط الٓغاع الالػم
للخدوْ( ٛغاع َجي ،ئصاعي ناؾرواجُجي).
 .6ازخالٍ هكم ؤلاصاعة ختى صازل اإلاإؾؿت الواخضة .نغهِ الٓىانت
بضناعي الخدو ٛنمخؿلباجه.
ْ .7لت نضص اإلاوقُين اإلالمين باإلاهاعاث ألاؾاؾُت الؾخسضاماث
الخاؾباث آلالُت نشب٘ت الاهروهذ.
ْ .8لت بغامج الخضعٍب في مجا ٛالخٓىُت الخضًشت اإلاخؿوعة ،نغهِ
مهاعاث اللًت الاهجليزًت لضى البهؼ نالغَبت مً الخهامل مو ألاحهؼة
ؤلال٘رونهُت.
 .9غهِ الخواَؼ اإلااصًت ناإلاهىوٍت لدشجُو الهاملين في مجا ٛهكم
اإلاهلوماث ؤلاصاعٍت نلى الخؿوٍغ نمخابهت الخهلُم نالخضعٍب.
 .10الىكغة الؿلبُت لإلصاعة ؤلال٘رونهُت مً خُث جٓلُطها للهىطغ
البشغي ناؾخًىاءَا نً الهضًض مً الوقائِ.
 .11ضهوبت جؿوٍغ نضُاهت ألاحهؼة ،ننضم نحوص مواضُاث نمهاًيو
مدلُت ُْاؾُت للبوامج نالدشًُل.
 .12اعجُام ٗلُت جؿوٍغ الىكم في قل ْلت بُوث الخبوة نالاؾدشاعة،
نغهِ جٓىُت صنم اللًت الهغبُت.
مخؿلباث الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت:
حؿخلؼم نملُت الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث جوَغ بِئت
حشغَهُت نجىكُمُت نجٓىُت نٗواصع بشغٍت حشٙل اإلآوماث ناإلاخؿلباث
الالػمت لهظا الخدوٛ؛ نٍمً٘ جطيُِ جل ٚاإلاخؿلباث نَٔ ما نعص في
اإلاغاحو نالضعاؾاث الؿابٓت [ ]20,32,33,34,35,36نلى الىدو الخالي:
اإلاخؿلباث الدشغَهُت:
ئن جؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ًدخاج ئلى حشغَهاث زاضت نجىكُم
ْاهووي نأمجي مىاؾب ًُ٘ل جدُٓٔ أَضاَها نلى أَػل نحه ممً٘،
نئناصة ضُايت اللوائذ نألاهكمت نالدشغَهاث للخىاؾب مو الخدوٛ
ؤلال٘رونوي.
اإلاخؿلباث الخىكُمُت نؤلاصاعٍت:
نحشمل جؿوٍغ الخىكُم ؤلاصاعي نَٔ جدو ٛجضعٍجي مً زالٛ
ئنضاص الهُاٗل الخىكُمُت اإلاغهت نئناصة َىضؾت الهملُاث ؤلاصاعٍت نالتي
ًروجب نليها ئناصة صمج نجوضُِ الوقائِ في غوء الخدو ٛلإلصاعة
ؤلال٘رونهُت؛ ٖظل ٚنغوح الغؤٍت الاؾرواجُجُت نزؿت الخدو ٛنحشُ٘ل
ئصاعة أن َُئت إلاخابهت نجىُُظ ننغو الخؿـ إلاشغنم ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت،
نجؿوٍغ اإلاواعص البشغٍت نجضعٍبها لدؿاَم بطوعة ئًجابُت في الخدوٛ
ؤلال٘رونوي.
اإلاخؿلباث الخٓىُت:
حشم ـل اإلاخؿلب ـاث الخٓىُ ـت لإلصاعة ؤلال٘ـخ ـغنهُ ـت ج ـوَُ ـغ البيُ ـت الخدخُت

الخُٓض بوْذ مدضص للهمل؛ مما ًؼٍض مً نامل اإلاىاَؿت نالخميز،
ناجبام أؾلوب موخض للخهامل مو حمُو اإلاوقُين بما ًدٓٔ اإلاؿاناة في
مٙاَأتهم نجُُٓم أصائهم.
 .5أَضاٍ للخدو ٛإلاىكمت مخهلمت :نجخمشل في جواضل أَػل ناعجباؽ
أٖبو بين ئصاعاث الجامهت ،نججمُو البُاهاث مً مطضعَا ألاضلي مً
زال ٛجوقُِ جٓىُت اإلاهلوماث نعبؿها نجٙاملها نئجاختها للمؿخُُضًً،
نخُل نجوزُٔ ٗاَت ألاوشؿت ناإلاماعؾاث ،نالوزائٔ ،نالبُاهاث
ألاؾاؾُت الخاضت بالجامهت ئل٘رونهُا ،نجوَيو اإلاهلوماث نؾهولت
اؾخضنائها نجٓضًمها للجهاث ؤلاصاعٍت أن الجهاث اإلاؿخُُضة.
نٍخطح مما ؾبٔ أن الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت ًدٓٔ
للمإؾؿاث أَضاٍ ٖبيوة ننمُٓت ُُٖلت بخدُٓٔ الجوصة نالخميز
نجدؿين مؿخوى ألاصاء الُغصي ناإلاإؾس ي.
نقائِ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت:
ؾاَمذ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ٖىمـ ئصاعي حضًض في حًُيو مدخوى
نَلؿُت الوقائِ ؤلاصاعٍت ،مً جسؿُـ نجىكُم نعْابت ،نٍظٖغ هطاع
[َ ]13ظٍ الوقائِ ٗالخالي:
الخسؿُـ ؤلال٘رونويً :سخلِ الخسؿُـ ؤلال٘رونوي نً الخسؿُـ
الخٓلُضي بأهه أٖثو صًىامُُ٘ت نْابلت للخجضًض بُػل ؾهولت جضَٔ
اإلاهلوماث للمىكمت ،مما ٌؿمذ بضْت أٖثو في نملُت الخسؿُـ ،نَىا
ًطبذ ٗل الهاملين مشروٖين في الخسؿُـ ،أي أهه ٌؿيو باججاٍ أَٓي في
ً
اإلاىكمت بضال مً الؿيو باججاٍ نموصي ٖما في الخسؿُـ الخٓلُضي.
الخىكُم ؤلال٘رونوي :جدضر حًيواث في مجا ٛالخىكُم ؤلال٘رونوي مٓاعهت
بالخىكُم الخٓلُضي ،لدشمل الهُٙل الخىكُمي لُطبذ جىكُم مطُوفي
ً
نأَٓيْ ،ائم نلى َغّ الهمل الجمانُت ،بضال مً الوخضاث الشابخت في
اإلاىكمت ،نٍدبو طل ٚحًيو في مغٖؼٍت الؿلؿت لخطبذ موػنت نالمغٖؼٍت
نباصاعة طاجُت للُغّ نالوخضاث في الهُٙل الخىكُمي.
ً
الغْابت ؤلال٘رونهُت :جطبذ نملُت الغْابت ئل٘رونهُا أٖثو ْضعة نلى
ً
مهغَت اإلاخًيواث الخاضت بالخىُُظ أنال بأن ،ٛمما ٌؿانض نلى جُاصي
اإلاش٘الث نجصخُدها نلى الُوع ،نؾغنت اهدشاع هخائج الغْابت لُهغَها
الخمُو.
مهوْاث الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث:
جواحه نملُاث الخدو ٛلخؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت بجملت مً
ً
اإلاهوْاث نالخدضًاث التي جإزغ ؾلبا نلى َانلُت نهطج ناٖخما ٛنملُت
الخدو ،ٛنجيشأ جل ٚاإلاهوْاث نالخدضًاث مً البِئت الضازلُت
نالخاعحُت للجامهاث؛ َالخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت ال ٌهجي َٓـ جىُُظ
ً
ً
الهملُاث ؤلاصاعٍت جٓىُا ،نئهما ًخػمً أبهاصا أنمٔ نأشمل مً طلٚ
جخمشل في ئناصة َىضؾت الهملُاث ؤلاصاعٍت ،نجطمُم نجوضُِ الوقائِ
نالهُاٗل الخىكُمُت ،لخدىاؾب مو الخًُيواث الجظعٍت التي جدضثها ؤلاصاعة
ؤلال٘رونهُت ،نْض جىانلذ ٖخاباث الهضًض مً زبواء ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت،
ً
نٖظل ٚهخائج الضعاؾاث الؿابٓت [ ]4,5,19,20,23,24,27,31نضصا مً
اإلاهوْاث نالخدضًاث التي جواحه الجامهاث في جدولها مً ؤلاصاعة
الخٓلُضًت لإلصاعة ؤلال٘رونهُت؛ ؾِخم ئًغاصَا مطىُت خؿب مجاالتها
ٗالخالي:
 .1الاَخٓ ـاع ئل ـى الل ـوائ ـذ نالدش ـغَه ـاث اإلاىكم ـت لبوامج ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت،
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نحشمل جؿوٍغ نجدؿين شب٘ت الاجطاالث ،غمان أمً نخماًت
اإلاهلوماث ،جوَيو الخؿبُٓاث ؤلال٘رونهُت نالبومجُاث نْوانض البُاهاث،
نأحهؼة الخواؾِب نملخٓاتها نجوَيو الشبٙاث الضازلُت (الاهرواهذ)،
نالخاعحُت الاهروهذ.
اإلاخؿلباث البشغٍت:
ًدخاج هكام ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ئلى ٗواصع مإَلت نمضعبت ألامغ الظي
ًٓخط ي مً ؤلاصاعاث الجامهُت اإلاؿاَمت الُانلت في جؿوٍغ ٗواصعَا
لخم٘نهم مً الخهامل مو ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت بُانلُت ،نٍالخل أن هكام
ً
ً
ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ٖشيوا ما ًُغَب الظًً ًخهاملون مهه ألن ٛمغة نيالبا
ً
ما ًدان ٛالبهؼ مٓانمت ما ًجهلون بضال مً مدانلت حهلمه نالخجانب
مهه.
اإلاخؿلباث الاحخمانُت:
ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت حؿخلؼم جونُت احخمانُت بشٓاَت ؤلاصاعة
ً
ؤلال٘رونهُت نمخؿلباتها ،هكغا ألن الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت َو زلُـ
َلؿُي مً الُٓم نألاَضاٍ نالوؾائل جدخاج ئلى بظ ٛحهوص في عَو نعي
اإلاؿخُُضًً منها نئنضاصَم الىُس ي نالؿلوٗي لهظا الخدو.ٛ
ً
نٍػُِ ؾهض [ ]37للمخؿلباث الؿابٓت نضصا مً الهوامل الخغحت
الالػمت لىجاح مشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث جخمشل في:
 .1نحوص عؤٍت اؾرواجُجُت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ناضخت
نصُْٓت ،نَشاعٕ حمُو اإلاؿخُُضًً في ضُايتها؛ ٌهخبو مً أَم نوامل
الىجاح الجوَغٍت الخغحت لالهؿالّ بأوشؿت مشغنناث ؤلاصاعة
ؤلال٘رونهُت ،نئلى حاهب غغنعة نحوص عؤٍت اؾرواجُجُت ناضخت ٌهبو
ننها باؾرواجُجُاث مؿخٓبلُت نمؿاعاث نمل أؾاؾُت البض مً نحوص
ُْاصاث ئصاعٍت حؿخؿُو ئصاعة نُْاؽ ْضعاث الىاؽ نلى اإلاشاعٖت في
ً
ً
الاْخطاص الغْمي نجدضًض الُغص اإلاخاخت للمىاَؿت مدلُا نناإلاُا.
اإلاضزل اإلاإؾس ي إلصاعة أوشؿت الخدو ٛؤلال٘رونوي خُث حهخمض
حمُو الضن ٛالغائضة في خٓل اإلاهلوماث اإلاضزل الخىكُمي اإلاإؾس ي
لخسؿُـ نئصاعة نجؿبُٔ اؾرواجُجُاث الخدو ٛؤلال٘رونهُت مً ؤلاصاعة
الخٓلُضًت ئلى ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ،نبالخالي َان نضم نحوص ئصاعة
مخسططت طاث ْضعاث نمواعص ٖبيوة لخسؿُـ نجىُُظ أوشؿت ؤلاصاعة
ؤلال٘رونهُت في الجامهاث ٌشٙل نىطغ غهِ مهم ًإزغ بالخأُٖض نلى
هجاح مشغنناث الخدو ٛؤلال٘رونوي.
 .3جدُيز الاؾدشماع في مشغنناث اْخطاص اإلاهغَت َالضن ٛالتي هجخذ في
جؿبُٔ هكم نجٓىُاث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت نملذ نلى نغو اؾرواجُجُاث
نؾُاؾُاث جدُيزًت مً زالَُ ٛئاث ننٗاالث خٙومُت مخسططت.
 .4ئوشاء خاغىاث لضنم مشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
 .5جؿوٍغ عأؽ اإلاا ٛالُ٘غي (ضىام اإلاهغَت) ئن الهامل الجوَغي في
هجاح اؾرواجُجُاث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت َو نحوص اإلاواعص البشغٍت مً
ضاوعي اإلاهغَت ننلى نحه الخطوص الخٓىين نالخبواء في خٓل
ج٘ىولوحُا اإلاهلوماث نفي خٓو ٛئصاعة ألانما ،ٛنلظل ٚتهخم حمُو
الضن ٛالغائضة في خٓل اإلاهلوماجُت بالخهلُم نالخضعٍب نئناصة َىضؾت
مهاعاث الهاملين في الٓؿام الهام نالخاص مً زالَُ ٛئاث ننٗاالث
خٙومُت ٌهمل َيها أَػل الهٓو ٛفي مسخلِ جسططاث ؤلاصاعة
نج٘ىولوحُا اإلاهلوماث.
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 .6البيُت الٓاهوهُت نالدشغَهُت اإلاخٙاملت؛ َالبض مً نحوص َُاٗل
ْاهوهُت نحشغَهُت صانمت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت نهكم ئصاعة
اإلاهغَت ،نخؼمت مخٙاملت مً الدشغَهاث للمشاعَو ؤلال٘رونهُت.
نجخهضص الهوامل الخغحت لىجاح مشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت
بدؿب بِئت اإلاىكماث الضازلُت نالخاعحُتَ ،لٙل مىكمت نوامل
زاضت بها نهٓاؽ ْوة نغهِ جسخلِ بها نً ييوَا ،لً٘ الظي ًإزظ
باالنخباع الهوامل الخغحت لىجاح مشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت
اإلاشروٖت بين مسخلِ اإلاىكماث بًؼ الىكغ نً ؾبُهتها أن مجاٛ
نملها.
مغاخل الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت:
حؿخلؼم نملُت الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت نضة مغاخل ئحغائُت
ؾابٓت تهُأ البِئت الضازلُت نالخاعحُت للخدو ٛنالخُانل ؤلاًجابي مهها،
ً
نبالخالي جدُٓٔ أَضاَها ،نْض طٖغ ٖال مً [ ]37,38,39جل ٚاإلاغاخل نهي:
 .1تهُئت البيُت الٓاهوهُت نالدشغَهُت اإلاخٙاملت.
ْ .2ىانت نصنم ؤلاصاعة الهلُا نالغؤٍت الاؾرواجُجُت الواضخت،
نالاؾدُهاب الشامل لػغنعة الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت نمغاخله مً
جسؿُـ نجىُُظ نئهخاج نحشًُل نجؿوٍغ.
 .3انخماص اإلاضزل اإلاإؾس ي إلصاعة أوشؿت الخدو ٛؤلال٘رونهُت ،ألن
نضم نحوص ئصاعة مخسططت لخسؿُـ نجىُُظ مهام ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت
ٌشٙل نىطغ غهِ ًإزغ بالخأُٖض نلى هجاح الخدو ٛؤلال٘رونوي.
 .4جؿوٍغ عأؽ اإلاا ٛالبشغي مً زال ٛجضعٍب نجأَُل الهاملين،
ناؾخٓؿاب الخبواء ناإلاؿوعًٍ.
 .5جوزُٔ نجؿوٍغ ؤلاحغاءاث نمدانلت جوغُدها للموقُين إلمٙاهُت
اؾدُهابها ،نجدضًض الهضٍ لٙل نملُت ئصاعٍت جإزغ في ؾيو الهمل
نجىُُظَا بالؿغّ الىكامُت ،مو ألازظ باالنخباع ْلت الٙلُت نحوصة
ؤلاهخاحُت.
 .6جوَيو البيُت الخدخُت لإلصاعة مً أحهؼة الخاؾب آلالي ،نعبـ
الشبٙاث الخاؾوبُت الؿغَهت نألاحهؼة اإلاغَٓت مهها ،نجأمين نؾائل
الاجطا ٛالخضًشت ،نجأمين نؾائل خُل ؾغٍت اإلاهلوماث.
ً
 .7البضء بخوزُٔ اإلاهامالث الوعُْت الٓضًمت ئل٘رونهُا نجطيُُها لِؿهل
الغحوم ئليها.
ً
ً
 .8البضء ببومجت اإلاهامالث ألاٖثو اهدشاعا نجضانال في حمُو ألاْؿام
نجدوٍلها ئلى مهامالث ئل٘رونهُت.
 .9الخوزُٔ الٙامل ألوشؿت اإلاإؾؿت نمسغحاتها نلى مضاع ألانوام نبىاء
طاٖغة مإؾؿُت مهلوماجُت خُُٓٓت.
 .10ئوشاء خاغىاث لضنم مشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
نجإٖض الباخشت أن الخؿوة الغئِؿت في الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت
بالجامهاث الؿهوصًت ج٘مً في نغوح الغؤٍت الاؾرواجُجُت؛ نصنم
جىُُظَا مً زال ٛالاؾخُاصة مً الُ٘اءاث الوؾىُت نالشغاٖت الُانلت
ُ
مو الٓؿام الخاص ،خُث لوخل مً زال ٛجدلُل هخائج الضعاؾاث
الؿابٓت أن َٓضان الغؤٍت الاؾرواجُجُت للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت مً
أَم مهوْاث الخدو ٛبالجامهاث الؿهوصًت.
 .4الدراساث السابلت
حهغع الباخشت في َظا الجؼء الضعاؾاث الؿابٓت التي جىانلذ ؤلاصاعة
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البِئت الخٓىُت ،نأبغػ اإلاهوْاث التي جواحه الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت
هي ضخامت ألاعشُِ الوعقي نَضع ناؾخنزاٍ حهوص الهاملين في ج٘غاع
خُل اإلاهلوماث.
أما صعاؾت نلي ننبضالغخُم [َٓ ]46ض جوضلذ ئلى أن صعحت نحوص
بهؼ نقائِ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ٗالخسؿُـ نالخىكُم ،نضىو الٓغاع
نالغْابت ،مخوؾؿت في حامهت جبوٕ.
نجوضلذ صعاؾت ٖىاوي [ ]47ئلى أن ناْو جؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في
الجامهاث الؿهوصًت الخٙومُت نالخاضت ،حاء بضعحت مخوؾؿت،
نٖظل ٚنالْخه بمؿخوى الُهالُت الخىكُمُت حاء بمؿخوى مخوؾـ.
أما صعاؾت َٓ [48] felckض أقهغث هخائجها أن ما وؿبخه % ٧٦مً
عؤؾاء ألاْؿام ؤلاصاعٍت في الجامهاث ألامغٍُ٘ت ُْض الضعاؾت ًمخلٙون
مهغَت مىاؾبت بالخاؾوب ،نٍغيبون بخؿبُٓه في نملهم ؤلاصاعيٖ ،ما
بُيذ الىخائج أن ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت جسُِ مً نبء الهمل نلى عؤؾاء
ألاْؿام ،نحؿغم مً نجيوة الهمل نجٓلل ألازؿاء.
أما صعاؾت الؿُاعي [َٓ ]6ض جوضلذ لل٘شِ نً أبغػ اإلاهوْاث
التي جدو ٛصنن جؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في مغٖؼ صعاؾت الؿالباث
بجامهت ؤلامام ،نحاءث مغجبت ٗالخالي :اإلاهوْاث ؤلاصاعٍت ،زم الخٓىُت ،زم
البشغٍت.
نأحغى  [51] Gormanصعاؾت في الوالًاث أقهغث هخائجها أن ْاصة
الخهلُم الهالي لهم صنع ٖبيو في نملُت الخًُيو في ئصاعاتهمٖ ،ما بُيذ
الىخائج نحوص جبجي َهلي الؾخسضام ؤلاهروهذ نالاجطاالث ؤلال٘رونهُت في
ئصاعة الخهلُم الهالي في أمغٍٙا.
ٖما حاء في صعاؾت الهغَش ي ،نالًاهم [ ]10التي َضَذ لخُُٓم
البواباث ؤلال٘رونهُت للجامهاث الؿهوصًت اإلاخاخت نلى ألاهروهذ ،أن
البواباث ؤلال٘رونهُت للجامهاث الؿهوصًت ُْض الضعاؾت جوآَذ مو
اإلاهاًيو الهاإلاُت للخُُٓم بيؿبت جغانخذ بين  %74.2نخطلذ نليها
حامهت اإلال ٚؾهوص ،نوؿبت  %70نخطلذ نليها حامهت أم الٓغى؛
نأنضذ الضعاؾت بأَمُت الاَخمام بالبواباث ؤلال٘رونهُت للجامهاث
بطُتها ئخضى اإلاىاَظ الغئِؿت لخٓضًم الخضماث ؤلال٘رونهُت ،نغغنعة
نغو اؾرواجُجُت إلوشاء مهاًيو نمواضُاث لخُُٓم نجؿوٍغ البواباث
ؤلال٘رونهُت.
نجوضلذ صعاؾت خؿىاث [ ]50أن َىإ مجمونت مً اإلاهوْاث
التي جدض مً ئمٙاهُت جؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث
الُلؿؿُيُت ،نْض جىونذ ما بين اإلاهوْاث الخىكُمُت ناإلاالُت نالخٓىُت
نالبشغٍت ،نأن َىإ مجمونت مً اإلاخؿلباث الخىكُمُت نالخٓىُت
نالبشغٍت ناإلاالُت الالػمت لخؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
أما صعاؾت الشوانعة [َٓ ]51ض أٖضث هخائجها نلى نحوص أزغ طن
صاللت ئخطائُت نىض مؿخوى الضاللت  %0,05لإلصاعة ؤلال٘رونهُت في عَو
مؿخوى الغغا لضى ؾلبت حامهت مإجت .نجوضلذ صعاؾت ألايا [ ]52أن
صعحت جوقُِ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الُلؿؿُيُت بمداَكاث
يؼٍ بلٌ (ٖ ،)%75.80ما جوحض نالْت اعجباؾُه موحبت بين صعحت
جوقُِ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت نصعحت حوصة الخضمت اإلآضمت لؿلبت ٗلُاث
الروبُت في الجامهاث الُلؿؿُيُت بمداَكاث يؼة.
أم ـا صعاؾ ـت خؿ ـً [ َٓ ]53ـض ج ـوضـل ـذ ئل ـى أن َى ـإ أَمُت لخؿبُٔ

ؤلال٘رونهُت في اإلاإؾؿاث الجامهُت اإلادلُت نالهغبُت نألاحىبُت؛ مغجبت
نَٔ الدؿلؿل الؼمجي لها مً ألاْضم لألخضر ٗالخالي:
جوضلذ صعاؾت بسش [ ]40ئلى أن مً أبغػ مخؿلباث جؿبُٔ ؤلاصاعة
ؤلال٘رونهُت لخؿوٍغ ٗلُاث الروبُت للبىاث باإلامل٘ت الهغبُت الؿهوصًت في
غوء الخدوالث اإلاهاضغة َو نغو زؿت اؾرواجُجُت ،ناؾدشماع
ؤلامٙاهاث اإلااصًت نالبشغٍت ،نجضعٍب الٙواصع البشغٍت ،نحهؼٍؼ اإلاىار
الخىكُمي للهمل بغنح الُغٍٔ.
ٖما جوضلذ صعاؾت حاٖؿون [ ]41ئلى أن ئصاعة اإلاواعص البشغٍت في
حامهت ج٘ؿاؽ بالوالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت جٓوم بخضعٍب أنػاء َُئت
الخضعَـ نلى الخسؿُـ ؤلال٘رونوي ،نجوقُِ الخٓىُت ،بِىما جضعب
ؤلاصاعٍين نلى نملُاث ؤلاصاعة بشٙل نامٖ ،ما بُيذ الىخائج أَمُت
نَانلُت اؾخسضام ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في جوَيو الضْت نالوْذ ،نالجهض،
نجوؾُو الهمل ؤلاصاعي ؤلال٘رونوي ،نالخدو ٛفي ئصاعة نملُاث الجامهت
الخٓلُضًت للهملُاث ؤلال٘رونهُت.
أما صعاؾت الخمام [َٓ ]42ض جوضلذ ئلى أن الٙلُاث الخٓىُت
باإلامل٘ت الهغبُت الؿهوصًت جؿبٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت بضعحت مخوؾؿت،
نأن جؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ٌؿهم في جدؿين مؿخوى ئصاعة الٙلُاث
بضعحت نالُت.
أما صعاؾت َٓ [43] mellivellض جوضلذ ئلى أن الجامهاث الًغبُت
في َوهج ٗوهج جؿبٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت بضعحت مخوؾؿت في حمُو
الهملُاث ،نبُيذ الىخائج أن َانلُت جوقُِ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في
ججوٍض الهمل ؤلاصاعي حاء بضعحت مخوؾؿت نطل ٚهدُجت لهضم
الخوقُِ الٙامل لإلصاعة ؤلال٘رونهُت في مجاالث الهمل ؤلاصاعي
الجامعيٖ ،ما أقهغث الىخائج نحوص غهِ في اليشغاث ناإلاداغغاث
الخاضت بخونُت اإلاؿخُُضًً ،نالخهغٍِ بأَمُت اؾخسضام البومجُاث
ؤلال٘رونهُت التي جيخجها الجامهت في مجا ٛالخضعَـ نالهمل ؤلاصاعي.
نجوضلذ صعاؾت  [44] josephئلى أن مً أبغػ مهوْاث جؿبُٔ
الخ٘ىولوحُا في اإلاضاعؽ الشاهوٍت غهِ البيُت الخدخُت في اإلاضاعؽ،
نغهِ مطاصع الخموٍل ،نمٓانمت اإلاوقُين للخًُيو.
نحاءث صعاؾت البشغي [ ]4لخإٖض أن مخوؾؿاث مهوْاث جؿبُٔ
ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في ئصاعاث حامهت أم الٓغى بم٘ت اإلا٘غمت ٗاهذ
ٖبيوة ،نحاء جغجُبها ٗالخالي :اإلاهوْاث ؤلاصاعٍت ،زم البشغٍتَ ،الخٓىُت ،زم
اإلاالُت.
في خين جوضلذ صعاؾت الهميوي [ ]5ئلى أن صعحت جواَغ اإلاخؿلباث
(البشغٍت ،ؤلاصاعٍت ،اإلااصًت ناإلاالُت ،نالخٓىُت) التي حشجو نلى اؾخسضام
ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في حامهت أم الٓغى جغانخذ مابين ْلُلت ئلى
مخوؾؿت نَٔ مُٓاؽ الضعاؾت ،نمنها :اإلاخؿلباث البشغٍت جوَغث بضعحت
مخوؾؿت ،ناإلاخؿلباث ؤلاصاعٍت جوَغث بضعحت ْلُلت ،ناإلاخؿلباث اإلاالُت
ً
أًػا جوَغث بضعحت ْلُلت ،أما اإلاخؿلباث الُىُت َخوَغث بضعحت
مخوؾؿت.
نجوضلذ صعاؾت ضاصّ [ ]45ئلى أن الهضًض مً الهاملين
باإلاإؾؿاث الخٓىُت في اإلاوضل ٌهخٓضنن أن ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ال
جخهضى اؾخسضام البوًض ؤلال٘رونوي نألاهروهذ؛ نأن مهكم اإلاإؾؿاث
الخٙومُت جولي ألاضو ٛالوعُْت أَمُت ئصاعٍت ٖبيوة بالغيم مً جوَغ
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ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت بجامهت ضىهاء ،نأن َىإ مهوْاث لخؿبُٓها،
باإلغاَت ئلى أهه البض مً نحوص آلُاث ًمً٘ مً زاللها الخًلب نلى
مهوْاث جؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
نجوضلذ صعاؾت نؿيوي [ ]7أن صعحت مؿاَمت ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت
في ججوٍض الهمل ؤلاصاعي بجامهت ؤلامام ٗاهذ مخوؾؿت ،نمنها جوَيو
زضماث الاجطا ٛباإلهروهذ نجىكُم اإلاغاؾالث بين ئصاعاث الجامهت،
نأنضذ الضعاؾت بوغو زؿت لخُهُل ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت للٓاصة
ناإلاوقُين ،نجوَيو أهكمت لهم لُخم الاؾخُاصة مً ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت
بشٙل أَػل.
أما صعاؾت الطالح [َٓ ]8ض جوضلذ ئلى غغنعة جدؿين البيُت
الخدخُت الالػمت لخؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في أْؿام الهلوم نالضعاؾاث
الؿبُت بجامهت اإلال ٚؾهوص ،نالاَخمام بالخسؿُـ ؤلاؾرواجُجي للخدوٛ
هدو ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت .في خين أٖضث صعاؾت الؿوٍل [ ]9نلى نحوص
مهوْاث جدو ٛصنن جؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت بجامهت ألاميوة هوعة بيذ
نبضالغخمً ،نْض اخخلذ اإلاهوْاث ؤلاصاعٍت اإلاغجبت ألانلى جليها اإلاهوْاث
الخٓىُتَ ،البشغٍت ،زم اإلاهوْاث اإلاالُت في اإلاغجبت ألازيوة.
الخعلةب على الدراساث السابلت:
ًُالخل أن حمُو الضعاؾاث الؿابٓت َضَذ لل٘شِ نً ناْو
جؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في اإلاإؾؿاث الروبوٍت ،في خين أن الضعاؾت
الخالُت َضَذ لخٓضًم ؾِىاعٍوَاث مؿخٓبلُت بضًلت للخدو ٛلإلصاعة
ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت؛ نجىُغص الضعاؾت الخالُت بهظا
الهضٍ مٓاعهت بجمُو الضعاؾاث الؿابٓت؛ ٖما جسخلِ الضعاؾت الخالُت
مً خُث مىهجها البدثي نَو مىهج الضعاؾاث اإلاؿخٓبلُت بأؾلوب
الؿِىاعٍوَا؛ في خين اؾخسضمذ الضعاؾاث الؿابٓت حمُهها اإلاىهج
الوضُي؛ ٖما شٙلذ الضعاؾاث الؿابٓت زلُُت نلمُت نهموطج
حشخُص ي لواْو جؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت؛
اهؿلٓذ مىه الضعاؾت الخالُت ناؾخُاصث مىه في ؤلاحابت نً ؾإالي
الضعاؾت ألان ٛنالشاويٖ ،ما أغاَذ لها لغؾم الؿِىاعٍوَاث اإلاؿخٓبلُت
البضًلت.
 .5الطريلت نإلاجراءاث
أ .منهج الدراست
ً
جدُٓٓا ألَضاٍ الضعاؾت نؤلاحابت نً أؾئلتها اؾخسضمذ الضعاؾت
الخالُت ما ًلي:
ً
ً
 .1إلاىهج الوضُي :الظي حهخم بوضِ الكاَغة نجدلُلها جدلُال نلمُا
ً
صُْٓا مً حمُو أبهاصَا ،نَو بظلً ٚمً٘ أن ًٙون ْىؿغة للهبوع
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بالكاَغة مً الوغو الخالي للوغو اإلاؿخٓبلي َهو حهُأ لبىاء اَرواغاث
مؿخٓبلُت بىاء نلى الوغو الغاًَ للكاَغةٖ ،ما اؾخسضمذ الباخشت
غمً اإلاىهج الوضُي أؾلوب جدلُل اإلادخوى الاؾخضاللي الظي ًخسؿى
مجغص نضِ جدلُل اإلادخوى ئلى الخغنج باؾخضالالث موغونُت خوٛ
اإلادخوى ،نطل ٚلإلحابت نً الؿإا ٛألان ٛللضعاؾت نالؿإا ٛالشاوي.
 .2مىهج الضعاؾاث اإلاؿخٓبلُت بأؾلوب الؿِىاعٍوَاث؛ نالؿِىاعٍو َو:
مجمونت مً الاَرواغاث اإلاخماؾ٘ت ألنغام مؿخٓبلُت مدخملت الوْوم
في قل مهؿُاث مهُىت حؿعى َظٍ الضعاؾت لخٓضًمها لوضِ ألانغام
اإلاؿخٓبلُت للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت ،نجم
اؾخسضام َظا اإلاىهج لإلحابت نً ؾإا ٛالضعاؾت الشالث.
ب .مجخمع الدراست نعةنتها
جٙون مجخمو الضعاؾت مً:
• الُٓاصاث ألاٗاصًمُت نؤلاصاعٍت نأنػاء َُئت الخضعَـ في الجامهاث
الؿهوصًت ُْض الضعاؾت نَم (حامهت ؤلامام مدمض بً ؾهوص ؤلاؾالمُت،
حامهت أم الٓغى ،حامهت جبوٕ ،حامهت الضمام ،حامهت حيزان ،حامهت
الٓطُم) نبلٌ نضص أَغاص الهُىت (ُْ 146اصة ننػو َُئت جضعَـ)
نجمذ الاؾخهاهت بهم لإلحابت نً ؾإا ٛالضعاؾت الشاوي ناإلاخػمً
ال٘شِ نً صعحت جوَغ الهوامل الخغحت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت
في الجامهاث الؿهوصًت.
• نضص مً زبواء ؤلاصاعة نالُٓاصاث ألاٗاصًمُت نؤلاصاعٍت في الجامهاث
الؿهوصًت لخدُ٘م الؿِىاعٍوَاث اإلاؿخٓبلُت البضًلت نبلٌ نضصَم ()21
ً
زبيوا؛ جمذ الاؾخهاهت بهم في أؾلوب مسح الخبواء.
ج .أداة الدراست
بهض مغاحهت الضعاؾاث الؿابٓت نجدلُل مدخواَا ،نألابدار طاث
الطلت بالخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًتْ ،امذ
الباخشت بخطمُم اؾدباهت لل٘شِ نً صعحت جوَغ نوامل الىجاح
الخغحت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت للخدوٛ
لإلصاعة ؤلال٘رونهُت ،نجٙوهذ الاؾدباهت مً حؼأًً الجؼء ألان ٛنجػمً
بُاهاث مجخمو الضعاؾت نهي (الجامهت ،الهمل الخالي ،ؾىواث الخبوة
ؤلاصاعٍت في الجامهت) أما الجؼء الشاوي لخدضًض صعحت جوَغ الهوامل
الخغحت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت ناشخمل
نلى ( 22نباعة) ،ناؾخسضمذ الاؾدباهت مُٓاؽ لُ٘غث الشالسي
لالؾخجابت نَٔ الدؿلؿل الخالي( :صعحت نالُت  ،3صعحت مخوؾؿت ،2
صعحت غهُُت  )1نجم خؿاب ؾو ٛالُئاث نانخماص الُٓم في حضن)1( ٛ
لخُؿيو هخائج الضعاؾت:

جدنل 1
طول التفئت في ملةاس لةترث الثالثي املسخخدم في أداة الدراست
طول التفئت (كةمت املخوسط الحسابي)
3 -2.34
2.33 -1.67
1.66 -1

درجت املوافلت
صعحت نالُت
صعحت مخوؾؿت
صعحت غهُُت

( 8مد٘مين) ،نجم خؿاب مهامل الاعجباؽ الضازلي بين الُٓغاث،
ً
نمهامل الشباث ألُا ٖغنهبار ،لخؿاب ٖال مً ضضّ الاحؿاّ الضازلي
نالشباث ألصاة الضعاؾت ،نحاءث الىخائج ٖما في الجضنٗ )2( ٛالخالي:

صدق أداة الدراست نثباتها
جم الخطو ٛنلى الطضّ الخاعجي مً زال ٛنغع ألاصاة نلى
مجمونت مً الخبواء نألاٗاصًمُين في الجامهاث اإلادلُت نضل نضصَم لـ
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جدنل 2
اخخباراث الصدق نالثباث ألداة الدراست

1
2

معامل الاحساق الداخلي (ارجباط بيوسون)
مدوع صعحت جوَغ نوامل الىجاح الخغحت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت
**0.670
16
**0.678
9
**0.672
**0.659
17
**0.711
10
**0.681

3

**0.717

11

**0.704

18

**0.621

4

**0.683

12

**0.669

19

**0.745

5

**0.670

13

**0.706

20

**0.721

6

**0.704

14

**0.736

21

**0.722

7

**0.672

15

**0.659

22

**0.731

8

**0.686
مهامل الشباث ألُا ٖغنهبار 0.909

ًخطح مً الجضن ٛعْم ( )2أن حمُو مهامالث الاعجباؽ صالت
ً
ئخطائُا نىض مؿخوى ( ،)0.01مما ٌشيو ئلى أن مؿخوى الاحؿاّ
الضازلي بين َٓغاث اإلادوع نالضعحت الٙلُت للمدوع بمؿخوى مٓبوٛ
ً
اخطائُاٖ ،ما حشيو ُْمت مهاملت الشباث ألُا ٖغنهبار ئلى صعحت زباث
نالُت لألصاة.

الجامهت

الهمل الخالي
ؾىواث الخبوة ؤلاصاعٍت
في الجامهت

احغاءاث الضعاؾت :بهض الخطو ٛنلى اؾخجاباث نُىت الضعاؾت ،جمذ
ً
مهالجت هخائج الاؾخجاباث اخطائُا مً زال ٛبغهامج ) (SPSSباؾخسضام
ألاؾالُب الاخطائُت اإلاىاؾبت.
نٍوضح الجضن )3( ٛنضِ أَغاص نُىت الضعاؾت نَٔ مخًيواتها
ٗالخالي:

جدنل 3
ً
نصف خصائص عةنت الدراست نفلا ملخغيواث مجخمع الدراست
الخترار ن 146
املخغيو
46
حامهت ؤلامام مدمض بً ؾهوص ؤلاؾالمُت
حامهت أم الٓغى
26
17
حامهت جبوٕ
21
حامهت الضمام
13
حامهت حيزان
23
حامهت الٓطُم
36
ُْاصة أٗاصًمُت أن ئصاعٍت
110
نػو َُئت جضعَـ
43
أْل مً  4ؾىواث
40
 – 4أْل مً  8ؾىواث
63
 8ؾىواث َأٖثو
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اإلاجموم ال٘لي

 .6النخائج نمناكشتها
الؿإا ٛألان :ٛما ناْو مجاالث الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث
الؿهوصًت؟
لإلحابت نً َظا الؿإاْ ٛامذ الباخشت باؾخسضام أؾلوب جدلُل
اإلادخوى الىوعي الاؾخضاللي لخدلُل هخائج الضعاؾاث اإلادلُت الؿابٓت التي
ُ
أحغٍذ نلى الجامهاث الؿهوصًت ،باإلغاَت ئلى هخائج الخٓغٍغ الخامـ
لُٓاؽ الخدو ٛالؿىوي في جؿبُٔ الخهامالث ؤلال٘رونهُت في الجامهاث
الؿهوصًت نالظي ْام به بغهامج ٌُؿغ؛ نزلطذ الضعاؾت الخالُت ئلى
ً
جطيُِ الخؿبُٓاث البوامجُت لإلصاعة ؤلال٘رونهُت اإلاؿبٓت َهلُا في
الجامهاث الؿهوصًت ئلى زالر مؿخوٍاث هي:
• مؿخوى ئنالمي ًخم مً زالله وشغ البُاهاث ناإلاهلوماث خو ٛاللوائذ
نألاهكمت نالبوامج نحمُو الهملُاث الضازلُت للجامهت؛ نمً أمشلخه

النسبت ()%
%31.51
%17.81
%11.64
%14.38
%8.90
%15.75
%24.66
%75.34
%29.45
%27.40
43.15
%100

البواباث ؤلال٘رونهُت الغئِؿت نالُغنُت لجمُو للجامهاث ننٖالتها
ً
نٗلُاتها ننخضاتها ،نَظا اإلاؿخوى مخدٓٔ بيؿبت حُضة جٓغٍبا في بهؼ
الجامهاث نمٓبولت ئلى غهُُت في حامهاث أزغى ،خُث أن جلٚ
البواباث ؤلال٘رونهُت في يالبها ال حه٘ـ الجهوص الضازلُت نال اإلاؿخوى
ً
الخسؿُؿي نالخىكُمي الظي نضلذ ئلُه الجامهاث ألامغ الظي ًإزغ ؾلبا
ً
ً
ً
نلى مؿخوى جىاَؿُتها نجطيُُها مدلُا نئْلُمُا نناإلاُا.
• مؿخوى جُانلي ًٓوم مً زالله ميؿوبي الجامهاث بملئ الىماطج
ؤلال٘رونهُت الخاضت بسضمت مهُىت نئناصة ئعؾاله؛ نمً أمشلخه ما حهلً
نىه الجامهاث مً زال ٛبواباتها ؤلال٘رونهُت نٍمً٘ اإلاؿخُُضًً مً
الخطو ٛنلى اإلاهلومت نالوْوٍ نىض مغخلت الخُانل ألانلي الظي ًخمشل
في ئمٙاهُت حهبئت الىماطج نئعؾالها َٓـ ،نَظا اإلاؿخوى مخدٓٔ بيؿبت
مخوؾؿت في بهؼ الجامهاث نغهُُت في حامهاث أزغى.
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• مؿخوى ئحغائي ًٓوم مً زالله ميؿوبي الجامهاث بهمل ؤلاحغاءاث
ً
نجىُُظ الخضماث جٓىُا صنن الخاحت ئلى مغاحهت الجامهت نمً أمشلت
طل ٚالخضماث اإلآضمت للؿلبت ٗالٓبو ٛنالدسجُل ،نزضماث الاجطاالث
ؤلاصاعٍت نئعؾا ٛاإلاهامالث ناؾخٓبا ٛالغص نليها ،نزضماث ألانػاء
اإلاخمشلت في الخطو ٛنلى جُغى نلمي أن اهخضاب أن خػوع مىاؾباث
نلمُت؛ نَظا اإلاؿخوى مخدٓٔ بيؿبت مٓبولت ئلى غهُُت في الجامهاث
الؿهوصًت.
ٖما ْامذ الباخشت بدطغ اإلاهوْاث نالخدضًاث التي جواحه
الجامهاث الؿهوصًت في الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت مما نعص في هخائج
الضعاؾاث الؿابٓت؛ نجوضلذ ئلى نضص مً اإلاهوْاث اإلاشروٖت التي
جواحه الجامهاث الؿهوصًت في الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت جخمشل في:
• غهِ الاَخمام بخؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت لضى بهؼ الُٓاصاث
الهلُا ،ألامغ الظي أصى ئلى مٓانمت الخًُيو نالدشبث بالىكم الُضنٍت.
• الاَخٓاع ئلى الدشغَهاث ناللوائذ اإلاىكمت للخهامالث ؤلال٘رونهُت.
• غهِ الخسؿُـ نالخيؿُٔ ناإلاخابهت نالخٓوٍم نلى مؿخوى ؤلاصاعة
الهلُا لبوامج ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
• الغؤٍت الػبابُت لإلصاعة ؤلال٘رونهُت نغهِ اؾدُهاب أَضاَها.
• غهِ هػوج بهؼ الهملُاث ؤلاصاعٍت في بهؼ الجامهاث بؿبب
خضازت جأؾِـ الهضًض مً الٙلُاث نؤلاصاعاث نالهماصاث اإلاؿاهضة َيها.
• غه ـِ م ـغنه ـت ؤلاح ـغاءاث ؤلاصاعٍ ـت بؿـب ـب غـه ـِ الطـالخُاث ؤلاصاعٍت
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اإلاسولت لإلصاعاث الوؾؿى نالخىُُظًت في الجامهاث .
• ْلت اإلاواعص اإلاالُت الالػمت للبيُت الخدخُت للخٓىُت نجضعٍب الهاملين في
مجا ٛهكم اإلاهلوماث.
• اعجُام جٙالُِ زضمت الطُاهت نئٖما ٛالبجى الخدخُت.
• نحوص َجوة عْمُت بين اإلاسخطين ناإلاخسططاث في مجا ٛالخٓىُت
نآلازغًٍ ممً ًُخٓضنن اإلاهاعاث الغئِؿت.
• غهِ جأَُل الٙواصع البشغٍت نجضعٍبها نلى الخدو ٛلإلصاعة
ؤلال٘رونهُت.
• ْلت الٙواصع الُىُت اإلاخسططت في مجا ٛجؿبُٓاث البوامج ،نغهِ
مهاعاث اللًت ؤلاهجليزًت لضى البهؼ منهم.
• غهِ الوعي باإلايزاث اإلاخوْهت مً الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت.
• غهِ ألامً اإلاهلوماحي.
الؿإا ٛالشاوي :ما صعحت جوَغ نوامل الىجاح الخغحت إلاشغنناث ؤلاصاعة
ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت مً
نحهت هكغ الُٓاصاث نأنػاء َُئت الخضعَـ؟
نلإلحابت نً َظا الؿإا ٛجم اؾخسضام الخ٘غاعاث ناليؿب اإلائوٍت
ناإلاخوؾؿاث الخؿابُت نالاهدغاٍ اإلاهُاعي نحاءث صعحت جوَغ نوامل
الىجاح الخغحت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت
(ُْض الضعاؾت) ٖما في الجضنٗ )4( ٛالخالي:

جدنل 4
اسخجاباث عةنت الدراست خةال درجت جوفر عوامل النجاح الحرجت ملشرنعاث إلادارة إلالترون ةت في الجامعاث السعودًت للخدول لإلدارة إلالترون ةت
العباراث
م
ً 8وحض في الجامهت ئصاعة لخسؿُـ نجىُُظ أوشؿت ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
 6جٓوم الجامهت باحغاءاث الخدو ٛمً ؤلاصاعة الخٓلُضًت ئلى ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
ً 15خوَغ في الجامهت اإلاواعص البشغٍت مً ضاوعي اإلاهغَت.
 17جمخل ٚالجامهت أَغاص لضحهم جغاٖم في الخبواث ناإلاهاعٍ اإلاغجبؿت باإلصاعة ؤلال٘رونهُت.
 3جمخل ٚالجامهت مؿاعاث نمل ناضخت نعئِؿت بسطوص نمل ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
ً 16وحض في الجامهت الخٓىُين نالخبواء في خٓل جٓىُت اإلاهلوماث نؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
 21جمخل ٚالجامهت هكم إلصاعة اإلاهغَت غمً مشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
 4جمخل ٚالجامهت ُْاصاث ئصاعٍت ْاصعة نلى ئصاعة نُْاؽ ْضعاث اإلاشاعٖين في مشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
 1نحوص عؤٍت اؾرواجُجُت ناضخت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
ً 2وحض في الجامهت اؾرواجُجُاث مؿخٓبلُت ججاٍ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
 5حهخمض الجامهت نلى اإلاضزل الخىكُمي اإلاإؾس ي لخسؿُـ نئصاعة نجؿبُٔ اؾرواجُجُاث الخدو ٛؤلال٘رونوي.
 7جخولى الجامهت نملُاث جؿوٍغ نجؿبُٔ هكام جٓىُاث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
 18جٓوم الجامهت بخهلُم نجضعٍب نئناصة َىضؾت مهاعاث الهاملين لضحها.
 14جٓضم الجامهت مبالٌ مالُت الخخػان شغٗاث البومجُاث طاث الهالْت بمشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
 22جمخل ٚالجامهت حشغَهاث نْواهين جىكم الهالْت مو مجخمو ألانما ٛالخاص باإلصاعة ؤلال٘رونهُت.
 11جوحض بالجامهت نخضاث مؿخٓلت طاث ئمٙاهُاث ضخمت لخدُيز الاؾدشماع في مشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
ً 20وحض في الجامهت َُاٗل ْاهوهُت نحشغَهُت صانمت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
 10جمخل ٚالجامهت صائغة للبومجُاث مدلُت لخدُيز الاؾدشماع الوؾجي في مشغنم ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
 9جػو الجامهت اؾرواجُجُاث نؾُاؾاث جدُيزًت لخؿبُٔ هكم نجٓىُاث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
 12حؿاَم الجامهت بخٓضًم اإلابالٌ اإلاالُت لخٙوًٍ خاغىاث لألنما ٛنؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
 13جٓضم الجامهت مؿانضاث مالُت لخٙوًٍ مغاٖؼ لالبخٙاع لخؿوٍغ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
 19جمخل ٚالجامهت نخضة ئصاعٍت ًخوَغ بها أَػل الٙواصع في جسططاث ؤلاصاعة نجٓىُت اإلاهلوماث.
اإلاخوؾـ الخؿابي الهام  1.823نالاهدغاٍ اإلاهُاعي 0.746
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املخوسط الحسابي

الا دراف املعةاري

جرجيب

2.30
2.19
2.15
2.12
2.07
2.01
1.99
1.88
1.86
1.82
1.77
1.75
1.74
1.70
1.68
1.68
1.67
1.62
1.59
1.56
1.48
1.45

0.79
0.81
0.75
0.72
0.82
0.80
0.79
0.79
0.75
0.73
0.75
0.77
0.76
0.68
0.72
0.76
0.76
0.77
0.66
0.74
0.66
0.62

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ً
الؿهوصًت لم ًطل للمؿخوى اإلاأموَ ٛهلُا نالظي جخؿلو له الُٓاصاث
ناإلاؿإنلين نمخسظي الٓغاع ،نجواحه نملُت الخدو ٛحملت مً اإلاهوْاث
نالخدضًاث اإلاإزغة نلى مؿخواٍ نشمولُخهٖ ،ما جُخٓغ الجامهاث
للهوامل الخغحت الالػمت لىجاح مشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ٖما حاء
في هخائج الضعاؾت في ؾإالها الشاوي خُث بلًذ صعحت جوَغ الهوامل
الخغحت الالػمت لىجاح مشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث
الؿهوصًت صعحت ( )1.823مً أضل ( )3نَو ًيخمي لُئت موآَت بضعحت
مخوؾؿت ،نبىاء نلى الىخائج الؿابٓت ؾخٓضم الضعاؾت الخالُت
ؾِىاعٍوَاث مؿخٓبلُت بضًلت للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث
الؿهوصًت ٖما ًلي:
الؿِىاعٍوَ :و جطوع طَجي نَ٘غي ًبجى نلى َغغُت جم ضويها مً
حشخُظ الواْو الغاًَ نٍيخج نً الؿِىاعٍو مجمونت مً الاخخماالث
اإلاخماؾ٘ت ألنغام مؿخٓبلُت مم٘ىت في قل اإلاهؿُاث الخالُت؛ نَو
ً
أؾلوب الؾدشغاٍ اإلاؿخٓبل نَو مً ألاؾالُب البدشُت الهامت حضا ،إلاا
له مً ُْمت في جطوع الاخخماالث اإلام٘ىت للمؿخٓبل في البِئاث
اإلاسخلُت ،نَهخمض نلى حمو اإلاهلوماث نً الواْو الخالي زم نغو
اخخماالث للمؿخٓبل ،نٗل جطوع أن اخخماًٙ ٛون له عصنص أَهاٛ
ناوهٙاؾاث نله ؾغٍٓت للمهالجت نالبلوى ،نله ؾُاؾاث جىُُظًت حؿانض
نلى بلويه.
نبىاء نلى هخائج الضعاؾت الخالُت َٓض جبيذ الضعاؾت الخالُت
جطيُِ نؼاػي [ ]12لخؿواث بىاء الؿِىاعٍوَاث نأهوانها؛ نؾِخم
انخماص الؿِىاعٍوَاث الاؾخؿالنُت التي جىؿلٔ مً الوغو الغاًَ
لخػو نضة اخخماالث نبضائل للمؿخٓبل ،نالؿِىاعٍوَاث الاؾتهضاَُت
التي جىؿلٔ مً جدضًض َضٍ مؿخٓبلي زم الهوصة ئلى الخاغغ لخدضًض
اإلاؿاعاث التي مً اإلادخمل التي جٓوصها ججاٍ جدُٓٔ َظا الهضٍ،
نجخػمً البضائل اإلادخملت للؿِىاعٍوَاث الاؾخؿالنُت في َظٍ الضعاؾت
نلى بضًلين َما( :ؾِىاعٍو مغحعي ،نؾِىاعٍو ئضالحي) ،أما البضائل
اإلادخملت للؿِىاعٍوَاث الاؾتهضاَُت َؿخٙون في (الؿِىاعٍو ؤلابضاعي)
نبًؼ الىكغ نً هوم الؿِىاعٍو َان الخؿواث الغئِؿت لبىاء
الؿِىاعٍوَاث جخمشل في:
• نضِ الوغو الغاًَ نالاججاَاث الهامت.
ّ
• جدضًض نَهم صًىامُُ٘ت اليؿٔ نالٓوى اإلادغٖت له.
• جدضًض زم ٖخابت الؿِىاعٍوَاث البضًلت.
نبىاء نلى ما ؾبٔ جخدضص الؿِىاعٍوَاث اإلآضمت في َظٍ الضعاؾت بما
ًلي:
ً
أنال :الؿِىاعٍو اإلاغحعي :نَو الؿِىاعٍو الظي ًُروع اؾخمغاع ؾُؿغة
الوغو الخالي للكاَغة موؾً الضعاؾت ،نَظا ٌؿخلؼم اؾخمغاع هونُت
نوؿبت اإلاخًيواث التي جخد٘م في الوغو الغاًَ للكاَغة.
نبىاء نلى الُغغُت التي ًٓوم نليها الؿِىاعٍو اإلاغحعي َان مؿخٓبل
الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت ؾُٙون :اؾخمغاع الىمـ الخالي إلاؿخوى
الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت صنن نحوص حًُيواث
ً
حوَغٍت ،نانخباع الوغو الخالي مؿخمغا في زؿوؾه الهامت مً
خُث مؿخوى الخؿبُٔ نحوصجه مو الخوؾو ال٘مي َُه؛ نفي غوء
َ ـظا الؿِى ـاعٍ ـو اإلا ـغحه ـي َ ـان مـؿـخـٓـب ـل الـخـد ـو ٛل ـإلصاعة ؤلالـ٘خ ـغنهُت في

ًخطح مً حضن )4( ٛأن اإلاخوؾـ الخؿابي الهام لضعحت جوَغ
نوامل الىجاح الخغحت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث
الؿهوصًت للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت بلٌ ( )1.823مً أضل ( )3نَو
ًيخمي لُئت موآَت بضعحت مخوؾؿت لخوَغ نوامل الىجاح الخغحت
إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت مً نحهت هكغ الُٓاصاث ؤلاصاعٍت نأنػاء
َُئت الخضعَـ (نُىت الضعاؾت) في الجامهاث الؿهوصًت (ُْض الضعاؾت)،
نبلٌ الاهدغاٍ اإلاهُاعي الهام لضعحت جوَغ نوامل الىجاح الخغحت
إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ( )0,746مما ٌشيو الهسُاع صعحت حشدذ
اؾخجاباث نُىت الضعاؾت.
ٖما ًالخل مً الجضن )4( ٛأن ( )17نباعة خطلذ نلى مخوؾـ
خؿابي ًيخمي إلاوآَت بضعحت مخوؾؿت نً صعحت جوَغ نوامل الىجاح
الخغحت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت مً نحهت هكغ نُىت الضعاؾت نهي
الهباعاث التي خطلذ نلى جغجِب مً ( )17-1نحاءث مخوؾؿاتها ما بين
(ٖ )2.30أنلى ُْمت نخطلذ نليها الهباعة (ًوحض في الجامهت ئصاعة
لخسؿُـ نجىُُظ أوشؿت ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ).نبين (ٖ )1.67أْل ُْمت
في َئت موآَت بضعحت مخوؾؿت نً صعحت جوَغ نوامل الىجاح الخغحت
إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت نخطلذ نليها الهباعة (ًوحض في الجامهت
َُاٗل ْاهوهُت نحشغَهُت صانمت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت).
ً
نٍالخل مً الجضن )4( ٛأًػا أن ( )5نباعاث خطلذ نلى
مخوؾـ خؿابي ًيخمي لُئت موآَت بضعحت غهُُت نلى صعحت جوَغ
نوامل الىجاح الخغحت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت مً نحهت هكغ
نُىت الضعاؾت نهي الهباعاث التي خطلذ نلى جغجِب مً ()22-18
نحاءث مخوؾؿاتها ما بين (ٖ )1.62أنلى ُْمت في َظٍ الُئت الػهُُت،
نخطلذ نليها الهباعة (جمخل ٚالجامهت صائغة للبومجُاث مدلُت لخدُيز.
الاؾدشماع الوؾجي في مشغنم ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ).نبين (ٖ )1.45أْل
ُْمت في َئت موآَت بضعحت غهُُت نلى صعحت جوَغ نوامل الىجاح
الخغحت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت نخطلذ نليها الهباعة (جمخلٚ
الجامهت نخضة ئصاعٍت ًخوَغ بها أَػل الٙواصع في جسططاث ؤلاصاعة
نجٓىُت اإلاهلوماث)ٖ .ما ًالخل مً حضن )4( ٛأن ُْم الاهدغاَاث
ً
اإلاهُاعٍت لجمُو الهباعاث ٗاهذ غهُُت وؿبُا مما ٌشيو الهسُاع صعحت
حشدذ مخوؾؿاث اؾخجاباث نُىت الضعاؾت.
نجغحو الباخشت الىخائج الؿابٓت ئلى أن الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت
لم ًدكى بالضنم نالخوحه الٙافي نالالػم مً ْبل الجامهاث الؿهوصًت،
ألامغ الظي جغجب نلُه غهِ الاَخمام بخوَيو الهوامل الخغحت الالػمت
لىجاح الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت ،نْض أشاعث الهضًض مً الضعاؾاث
الؿابٓت ئلى َظٍ الهوامل جدذ مؿمى اإلاخؿلباث مشل صعاؾت []5,8,40
مما ٌهجي أن الجامهاث الؿهوصًت جدخاج للىكغ بجضًت نالُت إلاىهجُت
الخدو ٛؤلال٘رونوي مً زال ٛنغو عؤٍت ناؾرواجُجُت ناضخت للخدوٛ
بهض أن جدبجى أخض الؿِىاعٍوَاث الغئِؿت في َظٍ الضعاؾت.
الؿإا ٛالشالث :ما الؿِىاعٍوَاث اإلاؿخٓبلُت البضًلت للخدو ٛلإلصاعة
ؤلال٘رونهُت بالجامهاث الؿهوصًت؟
لإلحابت نً َظا الؿإا ٛجم بىاء الؿِىاعٍوَاث البضًلت في َظٍ
ً
الضعاؾت انخماصا نلى هخائج الضعاؾت في ؾإاليها ألان ٛنالشاوي؛ نالتي
حاءث لخإٖض نلى أن الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث
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الجامهاث الؿهوصًت ؾِخدضص مً زال ٛالخطوعاث الخالُت:
• بٓاء الوغو الخالي إلاؿخوى جوقُِ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث
الؿهوصًت في اإلاجاالث اإلادضصة في َظٍ الضعاؾت صنن حًُيو هوعي.
• اجساط احغاءاث جضنم الوغو الخالي الٓائم ناؾخمغاعٍ.
• الاخخُاف بمؿخوى مخواػن مً الخوؾو ال٘مي إلاشغنناث الخدوٛ
لإلصاعة ؤلال٘رونهُت.
مخؿلباث جىُُظ الؿِىاعٍو اإلاغحعي:
• اإلاداَكت نلى مؿخوى الخموٍل الخالي إلاشغنناث الخدو ٛلإلصاعة
ؤلال٘رونهُت.
• مخابهت جؿوٍغ الٙواصع البشغٍت الالػمت الؾخمغاع نملُاث الخدوٛ
لإلصاعة ؤلال٘رونهُت.
• اؾخمغاع الىمـ ؤلاصاعي الؿائض لهملُاث الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت
الخالُت.
مهوْاث الؿِىاعٍو اإلاغحعي:
• غهِ الخؿوٍغ نالخدؿين الىوعي في نملُاث الخدو ٛلإلصاعة
ؤلال٘رونهُت.
• غهِ جوقُِ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في حمُو الهملُاث ؤلاصاعٍت
نألاٗاصًمُت الالػمت بالغيم مً جوَغ الضنم اإلاالي.
• اؾخمغاع اإلاهوْاث نالخدضًاث التي جواحه الخدو ٛفي البِئاث الضازلُت
نالخاعحُت للجامهاث الؿهوصًت.
• غهِ الٓضعة نلى اإلاىاَؿت الهغبُت نالهاإلاُت ،نالخأزغ في الخطوٛ
نلى الانخماصاث اإلادلُت نالهاإلاُت.
نجغى الباخشت أن الؿِىاعٍو اإلاغحعي َو ألاغهِ في الخيبإ
بمؿخٓبل الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًتٖ ،ما أهه
ًإصي ئلى ئبٓاءَا بهُضة نً الخىاَؿُت الهغبُت نالهاإلاُت ،نٍٓلل مً
اؾخُاصتها مً ؤلامٙاهاث اإلااصًت نالبشغٍت اإلاخوَغة.
ً
زاهُا :الؿِىاعٍو ؤلاضالحي :نلى زالٍ الؿِىاعٍو ألان ٛالظي ًىؿلٔ مً
َغغُت بٓاء الوغو الخالي للكاَغة ُْض الضعاؾتَ ،ان َظا الؿِىاعٍو
ًغٖؼ نلى خضنر حًيواث نئضالخاث نلى الوغهُت الخالُت للكاَغة
موغوم الضعاؾت ،نَظٍ ؤلاضالخاث ال٘مُت نالىونُت ْض جدضر ٖظلٚ
ً
جغجِبا حضًضا في أَمُت نهونُت اإلاخًيواث اإلاخد٘مت في الكاَغة.
نبىاء نلى الُغغُت التي ًٓوم نليها الؿِىاعٍو ؤلاضالحي َان مؿخٓبل
الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت ؾُٙون :ؤلاضالح ال الخًُيو الخام؛ نٍخػمً
َظا الؿِىاعٍو حهمُٔ ئًجابُاث الواْو نصَهها لألمام في مجا ٛالخدوٛ
لإلصاعة ؤلال٘رونهُت ،مو ئصزا ٛؤلاضالخاث الالػمت لؼٍاصة مؿاخت
اإلاؿخُُضًً مً الخدو ٛؤلال٘رونوي في الجامهاث الؿهوصًت ،نالخُاف
نلى ألاَضاٍ الخالُت للخؿبُٔ ،نفي غوء َظا الؿِىاعٍو ؤلاضالحي َان
مؿخٓبل الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت ؾِخدضص
مً زال ٛالخطوعاث الخالُت:
• حهمُٔ ئًجابُاث نهٓاؽ ْوة الوغو الخالي نئخضار ئضالخاث في
ً
مجاالث جوقُِ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت لخدُٓٔ مؼٍضا مً ألاَضاٍ.
• الالخُاث ئلى الهوامل الخغحت الالػمت إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت
نالهمل نلى جوَيوَا لضنم مشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
• الاهخٓ ـا ٛم ـً مغخلـ ـت الخ ـوؾ ـو ال٘م ـي إلاـغخلت الخوؾو الىوعي في الخدوٛ
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لإلصاعة ؤلال٘رونهُت.
مخؿلباث جىُُظ الؿِىاعٍو ؤلاضالحي:
• الاؾخُاصة الٓطوى مً ؤلامٙاهاث اإلااصًت نالبشغٍت نخؿً جوقُُها.
• جأَُل الٙواصع البشغٍت الالػمت نعَو مؿخوى ْضعاتهم لالؾخمغاع في
نملُاث الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت نجؿوٍغَا.
• َخذ ْىواث جباص ٛنحهانن مو الٓؿام الخاص لضنم مغنناث الخدوٛ
لإلصاعة ؤلال٘رونهُت نجسطُطها.
• حهضًالث في أؾالُب نؾغّ الهمل نالوقائِ ؤلاصاعٍت.
مهوْاث الؿِىاعٍو ؤلاضالحي:
• مٓانمت الخًُيو مً بهؼ الُئاث أن الٙواصع البشغٍت في الجامهاث.
• غهِ ُٖاًت اإلاواعص اإلاالُت الالػمت لضنم ؤلاضالخاث.
• ْلت الٙواصع البشغٍت الخبيوة نالخٓىُت لضنم نملُاث ؤلاضالح نالخؿوٍغ
في الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت.
• بـء احغاءاث ؤلاضالح بؿبب حهٓض بهؼ ألاهكمت نالغنجين ؤلاصاعي.
نجغى الباخشت أن الؿِىاعٍو ؤلاضالحي َو الؿِىاعٍو الظي ًداَل
ً
نلى بٓاء الجامهاث الؿهوصًت في مؿخوى مٓبو ٛوؿبُا في مجاٛ
جوقُِ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ،نأهه ًمً٘ أن ًٙون مغخلت اهخٓالُت ًدضر
ً
مً زاللها الهضًض مً ؤلاضالخاث جمهُضا لالهخٓا ٛللؿِىاعٍو الابخٙاعي
الظي ًدٓٔ الاؾخضامت للجامهاث الؿهوصًت.
ً
زالشا :الؿِىاعٍو ؤلابضاعي :نٍىؿلٔ َظا الؿِىاعٍو مً َغغُت خضنر
جدوُُٖ ٛي نهٓلت هونُت مً زال ٛئؾالّ الؿاْاث ؤلابضانُت
نالابخٙاعٍت الخالْت.
نبىاء نلى الُغغُت التي ًٓوم الؿِىاعٍو ؤلابضاعي َان مؿخٓبل
الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت ؾُٙون :عؤٍت مؿخٓبلُت لخطضًغ جؿبُٓاث
ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت؛ َظا الؿِىاعٍو ًخوحه هدو ئخضار ئضالخاث حظعٍت
نمُٓت نهٓلت هونُت مً زال ٛئؾالّ الؿاْاث نؤلابضاناث التي جمخل٘ها
الجامهاث الؿهوصًت في ؾاْمها البشغي ،نجوقُِ الرواٖم اإلاهغفي
نالخٓجي نجدُٓٔ عٍاصة جٓىُت للجامهاث الؿهوصًت نلى مؿخوى
مإؾؿاث الخهلُم الهالي الهغبُت نالهاإلاُت ،نفي غوء َظا الؿِىاعٍو
ؤلابضاعي َان مؿخٓبل الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث
الؿهوصًت ؾِخدضص مً زال ٛالخطوعاث الخالُت:
• جدوالث حظعٍت نمُٓت في الهملُاث ؤلاصاعٍت نألاٗاصًمُت في الجامهاث
الؿهوصًت جٓوصَا ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
• ئناصة جطمُم نجوضُِ الوقائِ نجبجي الهُاٗل الخىكُمُت ألآَُت
نالخسلي نً الوقائِ الغنجُيُت الخٓلُضًت.
• جدُٓٔ مخؿلباث اإلاىكمت اإلاخهلمت في غوء الخدو ٛلإلصاعة
ؤلال٘رونهُت ،مً زال ٛجوقُِ اإلاهغَت نجولُضَا نوشغَا .
ً
ً
• جدُٓٔ مؿخوٍاث مخٓضمت نغبُا نناإلاُا في جوقُِ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت.
مخؿلباث جىُُظ الؿِىاعٍو ؤلابضاعي:
• جبجي عؤٍت ناؾرواجُجُت ناضخت للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في
الجامهاث الؿهوصًت.
• جؿوٍغ مطاصع الضزل لضى الجامهاث الؿهوصًت.
• ئناصة َىضؾت الهملُاث ؤلاصاعٍت في غوء ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت نأجمخت
حمُو الهملُاث ؤلاصاعٍت نألاٗاصًمُت .
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• حهضًل ألاهكمت نالدشغَهاث نئْغاع هكم خواَؼ حضًضة لخٙون مِؿغة
للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت.
• ئنضاص أصلت مغحهُت مِؿغة نموضخت لهملُاث الخدو ٛنمخؿلباتها.
مهوْاث الؿِىاعٍو ؤلابضاعي:
• بـء الخهضًالث الدشغَهُت نالخىكُمُت نضهوبت جٓبلها مً ْبل
البهؼ.
• اعجُام مؿخوى الخموٍل الالػم لخبجي َظا الؿِىاعٍو نجؿبُٓه.
• مٓانمت الخًُيو الىاجج مً حهضًل الهملُاث ؤلاصاعٍت نالهُاٗل
الخىكُمُت.
• الخاحت لخبواء في ؤلاصاعة نالخٓىُاث لُٓاصة الخدو ٛفي نملُاجه
الاحغائُت.
نجغى الباخشت أن الؿِىاعٍو ؤلابضاعي َو ألاَػل إلاؿخٓبل الخدوٛ
لإلصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت بالغيم مً اعجُام جٙالُُه
نالخاحت ئلى ئخضار حًُيواث نمُٓت في الخىكُم الدشغَعي نؤلاصاعي
ً
للجامهاث الؿهوصًت ،ل٘ىه في مٓابل طل ٚؾُٙون نوها لها نلى جدُٓٔ
مٙاهت جىاَؿُت نغبُت نناإلاُت في غوء ُٖاءة نَانلُت نالُت في ألاصاء.
 .7الخوصةاث
ؾهذ الضعاؾت الخالُت لوغو ؾِىاعٍوَاث بضًلت للخدو ٛلإلصاعة
ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت نطل ٚمً زال ٛهخائج الضعاؾت
الىكغٍت ناإلاُضاهُت ،نجوضلذ ئلى نضص مً الىخائج أَمها:
• أن ناْو مجاالث الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت جمشل في زالر مجاالث
عئِؿت هي :مؿخوى ئنالمي ،مؿخوى جُانلي ،مؿخوى ئحغائي ،نأن َىإ
الهضًض مً اإلاهوْاث نالخدضًاث في البِئت الضازلُت نالخاعحُت جواحه
الجامهاث الؿهوصًت في جدولها لإلصاعة ؤلال٘رونهُت.
• أن مؿخوى جوَغ الهوامل الخغحت الالػمت لىجاح مشغنناث ؤلاصاعة
ً
ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت ٗان مخوؾؿا خُث بلٌ اإلاخوؾـ
الهام لها (1.82مً أضل .)3
• أن الؿِىاعٍوَاث البضًلت اإلآروخت إلاؿخٓبل الخدو ٛلإلصاعة
ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الؿهوصًت ٗاهذ زالر ؾِىاعٍوَاث جم
جطمُمها بىاء نلى هخائج الضعاؾت الخالُت الىكغٍت ناإلاُضاهُت نجمشلذ
جل ٚالؿِىاعٍوَاث في :الؿِىاعٍو اإلاغحعي ،نالؿِىاعٍو ؤلاضالحي،
نالؿِىاعٍو ؤلابضاعي.
• نفي غوء هخائج الضعاؾت الؿابٓت جوص ي الباخشت بما ًلي:
• جبجي الؿِىاعٍو ؤلاضالحي أن ؤلابضاعي مً ْبل الجامهاث الؿهوصًت
للخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت في غوء جدلُل البِئت الضازلُت نالخاعحُت
للجامهت.
• نغو عؤٍت ناؾرواجُجُت ناضخت بىاء نلى الؿِىاعٍو الظي جخبىاٍ
الجامهت نئحغاء الخؿوٍغ الخىكُمي الالػم لخىُُظَا.
• جدضًث نجؿوٍغ الؿُاؾاث نالدشغَهاث ؤلاصاعٍت لخخالءم مو الخدوٛ
لإلصاعة ؤلال٘رونهُت.
• ئناصة جسؿُـ نجطمُم الوقائِ نجوضُُها للخدو ٛلإلصاعة
ؤلال٘رونهُت.
• َخذ ْىواث الخواضل نمجاالث الشغاٖت مو الٓؿام الخاص لضنم
مشغنناث الخدو ٛلإلصاعة ؤلال٘رونهُت.

• ئنضاص ألاصلت الخىكُمُت نالدشًُلُت الالػمت لشغح نجوغُذ مغاخل
نزؿواث الخدو ٛنمخؿلباجه.
املراجع
أ .املراجع العربةت
] [1بغهامج الخهامالث ؤلال٘رونهُت الخٙومُت باإلامل٘ت الهغبُت الؿهوصًت:
 .http://www.yesser.gov.saجم الاؾروحام في َ1437/8/27ـ.
] [2خوٍل ،ئًىاؽ ئبغاَُم2009( .م) .ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت نحوصة أصاء
الجامهت لوقائُها .ؤلاؾ٘ىضعٍت :مجلت ٗلُت الروبُت في حامهت
ؤلاؾ٘ىضعٍت ،مجلض  25ج .2
] [3ئصعَـ ،زابذ نبضالغخمً2005( .م) .هكم اإلاهلوماث ؤلاصاعٍت في
اإلاىكماث اإلاهاضغة ،ؤلاؾ٘ىضعٍت :الضاع الجامهُت.
] [4البشغي ،مجى بيذ نؿُتَ1430( .ـ) ،مهوْاث جؿبُٔ ؤلاصاعة
ؤلال٘رونهُت في ئصاعاث حامهت أم الٓغى بمضًىت م٘ت اإلا٘غمت مً
نحهت هكغ ؤلاصاعٍاث ننػواث َُئت الخضعَـ بالجامهت ،بدث
ماحؿخيو حامهت أم الٓغىٗ :لُت الروبُت؛ ْؿم ؤلاصاعة الروبوٍت
نالخسؿُـ.
] [5الهميوي ،خموص بً َواػَ1429( .ـ) .ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في الجامهاث
الؿهوصًت صعاؾت جؿبُُٓت نلى حامهت أم الٓغى ،بدث ماحؿخيو،
حامهت أم الٓغىٗ :لُت الروبُت؛ ْؿم ؤلاصاعة الروبوٍت نالخسؿُـ.
] [6الؿُاعيَ ،اؾمت هاضغَ1432( .ـ) .ناْو نمهوْاث جؿبُٔ ؤلاصاعة
ؤلال٘رونهُت في مغٖؼ صعاؾاث الؿالباث بجامهت ؤلامام مدمض بً
ؾهوص ؤلاؾالمُت .بدث ماحؿخيو ،حامهت ؤلامام مدمض بً ؾهوص
ؤلاؾالمُتٗ :لُت الهلوم الاحخمانُت؛ ْؿم ؤلاصاعة نالخسؿُـ
الروبوي.
] [7نؿيوي ،أخمض بً مدمضَ1434( .ـ) .صعحت مؿاَمت ؤلاصاعة
ؤلال٘رونهُت في ججوٍض الهمل ؤلاصاعي بجامهت ؤلامام مدمض بً
ؾهوص ؤلاؾالمُت .بدث ماحؿخيو ،حامهت ؤلامام مدمض بً ؾهوص
ؤلاؾالمُتٗ :لُت الهلوم الاحخمانُت؛ ْؿم ؤلاصاعة نالخسؿُـ
الروبوي.
] [8الطالح ،أماوي ابغاَُمَ1434( .ـ) .ناْو جؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت
في أْؿام الهلوم نالضعاؾاث الؿبُت بجامهت اإلال ٚؾهوص .بدث
ماحؿخيو ،حامهت ؤلامام مدمض بً ؾهوص ؤلاؾالمُتٗ :لُت الهلوم
الاحخمانُت؛ ْؿم ؤلاصاعة نالخسؿُـ الروبوي.
] [9الؿوٍل ،عٍم نبضهللاَ1434( .ـ) .مهوْاث جؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت
في حامهت ألاميوة هوعة بيذ نبضالغخمً مً نحهت هكغ أنػاء
الهُئت ؤلاصاعٍت في الجامهت .بدث ماحؿخيو ،حامهت ؤلامام مدمض
بً ؾهوص ؤلاؾالمُتٗ :لُت الهلوم الاحخمانُت؛ ْؿم ؤلاصاعة
نالخسؿُـ الروبوي.
] [10الهغَش ي ،حبوًل بً خؿً؛ نالًاهم ،مجى2011( .م) .جُُٓم بواباث
الجامهاث الؿهوصًت اإلاخاخت نلى ألاهروهذ في غوء اإلاهاًيو
الضنلُت .الغٍاع ،مجلت صعاؾاث اإلاهلوماث ،الهضص ،11ماًو.
] [11الخماٌؿت ،ضضام2013( .م) .الخٙومت ؤلال٘رونهُت الؿغٍٔ هدو
ؤلاضالح ؤلاصاعي .ألاعصن :نالم ال٘خب الخضًث.
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] [12نؼاػيَ ،اجً مدمض2012( .م) .الضعاؾاث اإلاؿخٓبلُت نجؿبُٓاتها
الروبوٍت .الغٍاع ،م٘خبت اإلالَ ٚهض الوؾىُت.
] [13هطاع ،نغَاث نلي مدمض2012( .م) .أزغ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في
جدؿين نجؿوٍغ ألاصاء في الٙلُاث الخٓىُت في مداَكاث يؼة .بدث
للمإجمغ الهلمي ألان ،ٛزان ًووـٗ :لُت الهلوم نالخ٘ىولوحُا.
] [14الخالضي ،مدمض مدموص .)2007( .الخ٘ىولوحُا ؤلال٘رونهُت .نمان:
صاع ٖىوػ اإلاهغَت.
] [15الهماع ،نبضهللا ؾلُمان2008( .م) .ؤلاصاعة الخٓلُضًت نالخدوٛ
ؤلال٘رونوي .ؽ ،1الغٍاع :م٘خبت اإلالَ ٚهض الوؾىُت.
] [16الؿالمي ،نالء نبض الغاػّ؛ نالؿلُؿي ،زالض ئبغاَُم2008( .م).
ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت .نمان :صاع نائل ليشغ.
] [17ال٘بِس ي ،أما ٛبيذ نليَ1431) .ـ) .مخؿلباث نمهوْاث جؿبُٔ
ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في ٗلُاث الروبُت للبىاث بجضة .عؾالت ماحؿخيو.
حضة :حامهت اإلال ٚنبضالهؼٍؼٗ ،لُت الاْخطاص نؤلاصاعة.
] [18اإلاٙاني ،مدمض مدموص2011( .م) .ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت .صاع الُ٘غ
نالٓاهون .ؤلاؾ٘ىضعٍت.
]ٗ [19افي ،مطؿُى ًوؾِ .)2012( .ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت .صمشٔ :صاع
عؾالن.
] [20حمهت ،ضُاء َخوح2014( .م) .مؿإنلُت اإلاوقِ الهام في ئؾاع
جؿبُٔ هكام ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت .ؽ .1اإلاىطوعة :صاع الُ٘غ.
]ْ [21ضنعي ،سخغ2010( .م) .ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت نئمٙاهُاتها في جدُٓٔ
الجوصة الشاملت .بًضاص :مجلت اإلاىطوع ،م ،14الجؼء ألان.ٛ
] [22الىمغ ،ؾهوص ،نزاشٓجيَ ،اوي ،نمدموص ،مدمض ،نخمؼاني،
مدمض2007( .م) .ؤلاصاعة الهامت :ألاؾـ نالوقائِ نالاججاَاث
الخضًشت .ؽ .7الغٍاع :م٘خبت الشٓغي.
] [23نامغ ،ؾاعّ نبضالغؤنٍ2007( .م) .ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت "هماطج
مهاضغة" .الٓاَغة :صاع السخاب لليشغ.
] [24أخمض ،مدمض ؾميو2009( .م) .ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت .نمان :صاع
اإلاؿيوة.
] [25الؿٙاعهت ،بال ٛبً زلِ2009( .م) .الخؿوٍغ الخىكُمي نؤلاصاعي.
ألاعصن :صاع اإلاؿيوة لليشغ نالخوػَو.
] [26ئبغاَُم ،زالض ممضنح2010( .م) .ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت .ؤلاؾ٘ىضعٍت:
الضاع الجامهُت.
] [27الخؿً ،خؿين مدمض2011( .م) .ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت اإلاُاَُم
"الخطائظ" اإلاخؿلباث .نمان :مإؾؿت الغناّ لليشغ نالخوػَو.
] [28مؿغ ،نطام نبضالُخاح2013( .م) .الخٙومت ؤلال٘رونهُت بين
الىكغٍت نالخؿبُٔ .الاؾ٘ىضعٍت :صاع الجامهت الجضًضة.
] [29اإلاىانؿت ،أؾامت أخمض؛ نالؼنبي ،حال ٛمدمض2013( .م).
الخٙومت ؤلال٘رونهُت بين الىكغٍت نالخؿبُٔ .نمان :صاع الشٓاَت
ليشغ نالخوػَو.
] [31اإلاًيوة ،نبضالهؼٍؼ بً َهض2010( .م) .مهوْاث جؿبُٔ ؤلاصاعة
ؤلال٘رونهُت في ئحغاءاث الهمل ؤلاصاعي مً نحهت هكغ موقُي
صًوان نػاعة الضازلُت باإلامل٘ت الهغبُت الؿهوصًت ،بدث
ماحؿخيو ،الغٍاع :حامهت هاًِ الهغبُت للهلوم ألامىُت.
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] [32اإلايو ،ئحهاب بً زمِـ2007( .م) .مخؿلباث جىمُت اإلاواعص البشغٍت
لخؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ،بدث ماحؿخيو ،الغٍاع :حامهت
هاًِ الهغبُت للهلوم ألامىُت.
] [33نبوي ،ػٍض مىيو2007( .م) .ؤلاصاعة ناججاَاتها اإلاهاضغة "نقائِ
اإلاضًغ" .نمان :صاع صحلت هاشغنن نموػنون.
] [34الًامضي ،نؼال مدمض .)ٌ1430( .ناْو جؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت
في مضاعؽ حهلُم البىين بمضًىت ًيبو الطىانُت نصعحت مؿاَمتها
في ججوٍض الهمل ؤلاصاعي .عؾالت ماحؿخيو ،حامهت أم الٓغىٗ :لُت
الروبُت؛ ْؿم ؤلاصاعة الروبوٍت نالخسؿُـ.
] [35ألاؾمغي ،نلي ؾهضَ1431( .ـ) .جؿبُٓاث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في
ؤلاصاعة اإلاضعؾُت نمخؿلباث جؿوٍغَا مً نحهت هكغ مضًغي
اإلاضاعؽ الشاهوٍت بمضًىت الغٍاع .بدث ماحؿخيو ،حامهت ؤلامام
مدمض بً ؾهوص ؤلاؾالمُتٗ :لُت الهلوم الاحخمانُت؛ ْؿم ؤلاصاعة
نالخسؿُـ الروبوي.
] [36الُاغل ،مها نلُض نلي2012( .م) .الاصاعة ؤلال٘رونهُت في اإلا٘خباث
نمغاٖؼ مطاصع اإلاهلوماث ،اإلاجلض  ،47الهضص الشاوي ،نمان،
حمهُت اإلا٘خباث ناإلاهلوماث ألاعصهُت.
] [37ؾهض ،يالب ًاؾين2005( .م) .ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت نآَاّ جؿبُٓاتها
الهغبُت .الغٍاع :مههض ؤلاصاعة الهامت؛ ؤلاصاعة الهامت للؿبانت
ناليشغ.
] [40بسشَ ،وػٍت خبِبَ1427( .ـ) .ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في ٗلُاث
الروبُت للبىاث باإلامل٘ت الهغبُت الؿهوصًت في غوء الخدوالث
اإلاهاضغة "زؿت مٓروخت" عؾالت صٖخوعاٍ ،حامهت أم الٓغىٗ :لُت
الروبُت؛ ْؿم ؤلاصاعة الروبوٍت نالخسؿُـ.
] [42الخمام ،نبضهللا بً نلي .)ٌ1428( .ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ٖمضزل
للخؿوٍغ ؤلاصاعي -صعاؾت جؿبُُٓت نلى الٙلُاث الخٓىُت مً نحهت
هكغ أنػاء الهُئت الخهلُمُت نالخضعٍبُت ،عؾالت صٖخوعاٍ ،حامهت
أم الٓغىٗ :لُت الروبُت؛ ْؿم ؤلاصاعة الروبوٍت نالخسؿُـ.
] [45ضاصّ ،صعمان ؾلُمان2009( .م) .نوامل الىجاح الخغحت
إلاشغنناث ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت ،نعْت نمل مٓضمت للمإجمغ الشاوي
لٙلُت ألانما ،ٛألاعصن ،الجامهت ألاعصهُت.
] [46نلي ،مدمض مؿلم؛ ننبضالغخُم ،مدمض نباؽ2009( .م) .ؤلاصاعة
ؤلال٘رونهُت ٖمضزل لخؿوٍغ بهؼ نقائِ ؤلاصاعة بجامهت جبوٕ.
الٓاَغة :حامهت ألاػَغ ،مجلت ٗلُت الروبُت ،الهضص( ،)143الجؼء
الشالث.
] [47ال٘ىاوي ،مدمض مغَو2010( .م) .ناْو جؿبُٔ ؤلاصاعة ؤلال٘رونهُت في
الجامهاث الؿهوصًت ننالْتها بالُهالُت الخىكُمُت مً نحهت هكغ
الٓاصة ألاٗاصًمُين -صعاؾت مٓاعهت بين الجامهاث الخٙومُت
نالخاضت"  .عؾالت صٖخوعاة ،ألاعصن ،حامهت اليوموٕ.
] [50خؿىاث ،ؾاعي نوع2011( .م) .مهوْاث جؿبُٔ ؤلاصاعة
ؤلال٘رونهُت في الجامهاث الُلؿؿُيُت ،عؾالت ماحؿخيو ييو
ميشوعة .الٓاَغة :حامهت نين شمـ؛ ٗلُت الروبُت.
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ALTERNATIVE FUTURE SCENARIOS FOR
THE TRANSITION TO ELECTRONIC
MANAGEMENT IN SAUDI UNIVERSITIES
HAILA A. S. AL-FAYEZ
Imam Muhammad bin Saud Islamic University
ABSTRACT: The present study aimed to build alternative future scenarios for the transition to
electronic management in Saudi universities, through identifying the actual areas of transformation,
and the degree of availability of critical success factors for Saudi universities to succeed in their
transition to electronic management. Descriptive process through content analysis was used, along with
the methodology of future studies in scenarios style. By analyzing the results of previous studies and
related reports, the areas of transition to electronic management have been identified with its obstacles.
A questionnaire has been designed in order to identify the degree of availability of the critical factors
necessary for the success of electronic management projects. A sample from leaders and faculty
members in Saudi universities responded to the questionnaire. After analyzing the results quantitatively
and qualitatively, the following findings were noted: The actual transition to electronic management
was represented in three main fields: media level, interactive level, and procedural level. There are
many obstacles and challenges in both the internal and external environments that face Saudi
universities in its transition to electronic management. The level of availability of the critical factors for
the success of electronic management projects was average as the medial was (1.82 out of 3) and The
suggested alternative scenarios for the future of electronic management in Saudi universities were
three: the referential scenario, the corrective scenario, and the creative scenario.
KEYWORDS: electronic management, future scenarios, electronic transformation
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