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بؿم هللا الغخمً الغخُم 
 

 :م٣ضمت

ٌٗض م٣ُاؽ مضزل بلى مباصت اإلااهجمىذ  مً بحن  اإلا٣اًِـ اإلا٣غعة في بغهامج 

  بصاعة اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت واإلا٨خباث ، والظي ٌٗض ؤخض اإلاىاص ألاؾاؾُت 1اإلااؾتر

والغ٦حزة ألاؾاؾُت في ٖلم ؤلاصاعة والدؿُحر مً ؤحل جؼوٍض َلبت ببٌٗ اإلاٟاَُم 

ت اإلاٗانغة   الدؿُحًر

 بصاعة 1حٗخبر َظٍ اإلااصة مً بحن اإلاىاص اإلاضعحت في الىخضة الخٗلُمُت ألاؾاؾُت إلااؾتر

خُث ؤزخحرث مٟغصاجه  (5)وعنُض   (2)اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت واإلا٨خباث بمٗامل

٤ البرهامج الٗام اإلا٣غع وطل٪ بُٛت جد٤ُ٣ ألاَضاٝ آلاجُت   :بٗىاًت وعجبذ ٞو

 : الهذف العام 

ً في اإلاؿخ٣بل ؤ٦ثر مً ؤن ٩ًىهىا  ى جدًحر َلبدىا بلى ؤن ٩ًىهىا مؿحًر َو

ض في ماؾؿاجىا الخضماجُت ٧اإلا٨خباث ُٚاب ز٣اٞت الدؿُحر وؤلاصاعة  ج٣ىُحن، و٢ض قَى

ى ما ًجٗل َظا اإلا٣غع بمثابت ؾغاج ًىحر َلبدىا في مجا٫ الدؿُحر  وؤلاصاعة   .َو

 :ألاَذاف الخاضت

 الخٗٝغ ٖلى مسخل٠ اإلاباصت ألاؾاؾُت للماهجمىذ.1

ً للماؾؿاث الىزاث٣ُت ولِـ ج٣ىُحن . 2  ج٩ىًٍ مؿحًر

  . جؼوٍضَم باإلاٗاٝع ألاؾاؾُت في ٖلم ؤلاصاعة .3
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 اهٟخاح ازخهام ٖلم اإلا٨خباث ٖلى ٖلم ؤلاصاعة والاؾخٟاصة مىه ٢ضع ؤلام٩ان .4

غ ألاصاء في اإلا٨خباث الجامُٗت . 5  جٍُى

ت مً اإلادايغاث والظي ؤصعؾه مىظ اٖخماص  ت مجمٖى و٢ض جًمىذ َظٍ اإلاُبٖى

غان2015مكغوٕ اإلااؾتر ؾىت   : بلى ًىمىا َظا1 ٖلى مؿخىي حامٗت َو

 (1)مضزل ٖام : اإلادايغة ألاولى

 (2)مضزل ٖام: اإلادايغة الثاهُت

 (  1)الث٣اٞت الخىُٓمُت في اإلااؾؿت: اإلادايغة الثالثت

 (  2)الث٣اٞت الخىُٓمُت في اإلااؾؿت: اإلادايغة الغابٗت

ت: اإلادايغة الخامؿت  ال٣ُاصة الاصاٍع

 جغؾُش ز٣اٞت اإلااؾؿاث: اإلادايغة الؿاصؾت

 الخىاٞؼ والضواٞ٘: اإلادايغة الؿابٗت

 ؤلاصاعة الاؾترجُجُت: اإلادايغة الثامىت

ت: اإلادايغة الخاؾٗت   هٓم اإلاٗلىماث الاصاٍع

 ؤلاصاعة الال٨تروهُت: اإلادايغة الٗاقغة

 ج٣ُُم ألاصاء في اإلااؾؿاث: اإلادايغة الخاصي ٖكغ 

ت: اإلادايغة الثاوي ٖكغ   الغ٢ابت الاصاٍع

صاعة ألاػماث واإلاساَغ في اإلا٨خباث الجامُٗت ب: اإلادايغة الثالثت ٖكغ

 بصاعة الى٢ذ: اإلادايغ ة الغابٗت ٖكغ
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ت مً اإلاغاح٘ التي حٗض مً  ولخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاىضخت ؾلٟا اؾخٗىذ بمجمٖى

ىُت باإلااصة التي ججٗل  ؤمهاث اإلاغاح٘ ،وحك٩ل زلُٟت ؤصبُت خ٣ُ٣ُت للمىيٕى ٚو

 .الُالب ًلم باإلاباصت ألاؾاؾُت في ٖلم ؤلاصاعة والدؿُحر 

ت ملمت وقاملت جم٨ً الُالب مً ؤزظ نىعة  وفي ألازحر هإمل ؤن ج٩ىن َظٍ اإلاُبٖى

مخ٩املت ًٖ مباصت اإلااهجمىذ في ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث بك٩ل ٖام واإلااؾؿاث 

 . الىزاث٣ُت بك٩ل زام 

 

 كادي زين الدين .د     

  



5 
 

 إىل كل طالب املعرفة 

 أهدي مثرة هذا احلصاد املعريف
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 اإلادـــــــــــاضــــــــــــــــشة ألاولى

 (1)مذخل عام 
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ؤنبدذ ألاصاعة في الى٢ذ الظي وِٗل ُٞه جضزل في حمُ٘ ؤوحه  اليكاٍ ؤلاوؿاوي 

، ٞاإلوؿان ًدخاحها لدؿُحر  ؤو ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاثٞغاص ؾىاء ٖلى مؿخىي ألا

ؤمىعٍ وقاوهه وقاون ؤؾغجه وجدخاحها اإلااؾؿاث لدؿُحر قاوجها، وال ٚنى الي 

 .َظٍ اإلااؾؿاث ٖنها

ٞم٣ُاؽ هجاح ؤلاوؿان في و٢خىا الخالي مغجبِ بمضي هجاخه في بصاعة هٟؿه  وبصاعة 

٤ مباصت وؤؾـ ٖلمُت ججٗله ًمط ي ٢ضما هدى الىجاح والخٟى١  ماؾؿخه ٞو

ب والبُٗض، و٢ض اٖخبرث ؤلاصاعة مً بحن  حن ال٣ٍغ وجد٤ُ٣ هخاثج بًجابُت ٖلى اإلاؿخٍى

اإلاىاعص ألاؾاؾُت للٟغص واإلاجخم٘ واإلااؾؿاث اٖخباعا لضوعَا الٟٗا٫ في جد٤ُ٣ 

غاٝ اإلاسخلٟت ، خُث ؤن اؾخٛال٫ ٧ل اإلاىاعص اإلاخاخت باليؿبت  ؤَضاٝ ألَا

اٖلت وطاث ؤؾـ مخِىت  للماؾؿاث اؾخٛال٫ حُضا ًخُلب بصاعة ٖلمُت ومخم٨ىت ٞو

اث  .لخد٤ُ٣ اإلاعجؼاث ٖلى حمُ٘ اإلاؿخٍى

اث  مً بحن ألاؾـ الغنِىت واإلاخِىت  في ٖلم ؤلاصاعة واإلااهجمىذ الٗضًض مً اإلاىيٖى

ألاؾاؾُت  في ٖلم ؤلاصاعة والتي ًيبغي الخُغ١ بليها لضعاؾتها والخىى في مٗاهيها 

خماص ٖليها في الغقي باإلااؾؿاث والىجاح في  و٠ُ٦ ًم٨ً جُب٤ُ َظٍ ألاؾـ  والٖا

ا، بط ال ًسٟى ٖلى ؤي شخو ؤن الخىُٓم والدؿُحر َما بخضي الغ٧اثؼ  ٖملُت حؿُحَر

م٨ً جلخُو مباصت ٖلم ؤلاصاعة ؤو اإلااهجمىذ في ٖضة ه٣اٍ  ألاولى  للماهجمىذ، ٍو

ت الخىحُه : هظ٦غ مً بُنها  الخسُُِ ، الخىُٓم والدؿُحر ، اجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 وال٣ُاصة والغ٢ابت وؤلاقغاٝ والخيؿ٤ُ في الاصاعة 

الاجها٫ ؤلاصاعي ، بصاعة الى٢ذ، بصاعة الاحخماٖاث ، الٗال٢اث الٗامت ، الؿلى٥ 

ا  حَر  .الخىُٓمي ٚو

  : مفهىم ؤلاداسة 
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ٟاث اإلاخٗل٣ت باإلصاعة والتي هجضَا جخٗضص الٗضًض مً اجىحض َىا٥  إلاٟاَُم والخٍٗغ

بخٗضص ؤوحه الىٓغ الخانت بال٩اجب واإلاال٠ في مسخل٠ ألاصبُاث اإلاخٗل٣ت بٗلم 

: ما ًلياإلاٟاَُم  ومً ؤَم َظٍ ؤلاصاعة 

ت الٗلىم الاحخماُٖت بإجها الٗملُت التي ًم٨ً بىاؾُتها جىُٟظ ٚغى -  ها مىؾٖى حٗٞغ

٤ ؤَضاٝ مُٗىت مٗحن وؤلاقغاٝ ٖلى  .ًه ٞو

٪ جاًلىع ب٣ىله -  ها ٞغصٍع ٗٞغ ض ، زم جخإ٦ض مً ؤن » َو ؤن حٗٝغ بالًبِ ماطا جٍغ

٣ت مم٨ىت  « .ألاٞغاص ًاصوهه بإخؿً وؤعزو ٍَغ

ٟها بإجها -  م٨ىىا حٍٗغ ً باؾخسضام : ٍو ٤ آلازٍغ ما٫ ًٖ ٍَغ ُٟت جىُٟظ ألٖا ْو

إلاىٓمت الخسُُِ والخىُٓم والخىحُه والغ٢ابت ، وطل٪ مً ؤحل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ا

ٗالُت ، م٘ مغاٖاة اإلاازغاث الض . زلُت والخاعحُتاب٨ٟاءة ٞو

ل٨ً الؿاا٫ الظي ًدباصع بلى الظًَ صاثما مً َى اإلاضًغ  الظي ٣ًىم باإلقغاٝ ٖلى 

ل َىا٥ ٞغ١ بحن اإلاضًغ وال٣اثض، وفي َظا الؿُا١  ؤن اإلاضًغ  ال٣ى٫ بًم٨ًؤلاصاعة َو

ٖلى ؤو صوعٍ  جهوال ج٣خهغ مهم، الصخو الظي ًىحه ألاٞغاص هدى بهجاػ ٖمٍل ما : َى 

ً ٖلى الٗملوبحباع بنضاع ألاوامغ ،   لٗمل ، ول٨ً ًخٗضاٍ بلى  آلازٍغ
ً
 جيؿ٣ُُا

ً
 صوعا

٣ت جىجؼ الٗمل اإلاُلىب ً بٍُغ خٗضص آلازٍغ  في الى٢ذ اإلاىاؾب وبإٌؿغ الخ٩ال٠ُ، ٍو

ت اإلاىحىصة في اإلااؾؿت  اث ؤلاصاٍع – ا يٖل ) اؾخٗما٫ لٟٔ اإلاضًغ ٖلى خؿب اإلاؿخٍى

 (. هُٟظًتث– وؾُى 

ت اث ؤلاداٍس : اإلاعخٍى

ت  اث بصاٍع  في ٧ل اإلااؾؿاث ؤًا ٧ان ويٗها ال٣اهىوي جدك٩ل مً زالر مؿخٍى

ؤلاصاعة  - ؤلاصاعة الىؾُى    - ا    يؤلاصاعة الٗل-  :    مخضعحت ٖلى ق٩ل َغمي هي

الضهُا 

لى اإلاؿئىلت ًٖ ال٣غاعاث  :ايؤلاصاعة الٗل  والغثِؿت في ؤلاؾتراجُجُتوهي الؿلُت ألٖا

لت ألاحل ئؾؿت الم  . ، وجسخو ب٩اٞت ألاوكُت ٍَى

 ،  الخٟهُلُت والخ٨خ٨ُُت وجسخو بىي٘ الخُِ مخىؾُت اإلاضي : ؤلاصاعة الىؾُى

لى بلى اإلاؿخىي ألاصوى  . وه٣ل ألاوامغ والخىحيهاث مً اإلاؿخىي ألٖا
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حٗمل ٖلى جىُٟظ ٖلى الخىُٟظ اإلاباقغ للٗمل ، وهي  التي وهي ؤلاصاعة : ؤلاصاعة الضهُا

، وجخاب٘ ؤصاء الٗاملحن الخُِ خؿب الخىحيهاث الخانت باإلصاعجحن الٗلُا والىؾُى

. ، وجىحه حهىصَم

: ؤَمُت ؤلاداسة

حٗض ؤلاصاعة مً بحن الىؾاثل اإلاهمت في اإلااؾؿاث بط بضوجها ال ًم٨ً ألي ماؾؿت 

ما٫ والؿحر هدى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة  و ما  ًم٨ً جلخُو ؤَمُتها في بهجاػ ألٖا

 ::ًلي 

مىخاجه -1   . ؤلاصاعة هي وؾُلت اإلاجخم٘ في جد٤ُ٣ ؤَضاٞه َو

ت و٦بر حجمهاجؼاًض ٖضص اإلااؾؿاث -2  .  ؤلاصاٍع

 الٟغص وؤلاوؿان البكغي وؤَمُخه في اإلااؾؿاث   -3

اث خاحاث ؤٞغاص اإلاجخم٘  -4  حؿاَم ؤلاصاعة في جدضًض ؤولٍى

 يغوعة مؿاًغة الخٛحراث الاحخماُٖت والا٢خهاصًت والخ٣ىُت  -5

  . جىا٢و اإلاىاعص وجغاحٗها  -6

  . اإلاىاٞؿت الخاصة والكضًضة في ألاؾىا١ الٗاإلاُت  واججاَاث الٗىإلات -7

اث اإلاِٗكت- 10 بت ألاٞغاص في الخمحز والاعج٣اء وجدؿحن مؿخٍى . ٚع

 َل ؤلاصاعة ٖلم ؤم ًٞ؟

٣ًى٫ بٌٗ اإلاخسههحن في مجا٫ ؤلاصاعة ؤن ؤلاصاعة ٖلم مً خُث حٗخمض ٖلى 

البدث الٗلمي في بٌٗ مجاالتها مثل الخسُُِ والخىُٓم والضعاؾاث الؿلى٦ُت 

حر الغؾمي)اإلاغجبُت بالخىُٓم  والٗال ٢اث الٗامت واجساط ال٣غاعاث ،  (الغؾمي ٚو

اث ، بط ٣ًىلىن ؤن ؤلاصاعة ٖلم جد٨مه  ا مً اإلاىيٖى حَر وبصاعة اإلاىاعص اإلاالُت ، ٚو

٤ البدث والخجغبت وجم الالتزام بها بٗض طل٪  .٢ىاهحن جم الخىنل بليها ًٖ ٍَغ

غ  ىا٥ مً ٣ًى٫ ؤن ؤلاصاعة ٖلم له ٢ىاٖضٍ وؤنىله وجُب٣ُاجه التي ًم٨ً ؤن جٞى َو

ى الًؼا٫  الخ٩ال٠ُ واإلاىاعص ٖلى اإلاجخم٘ ب٣ُاٖاجه وماؾؿاجه الٗامت والخانت، َو

خه، وختى بطا اٖخبرث ؤلاصاعة ٖلما ، ٞةهه ال ًهل بلى صعحت  ٖلما ًاٞٗا في ٢مت خٍُى

اء)الض٢ت والٗلمُت  ٦ما َى الخا٫ في الٗلىم ؤألزغي  ايُاث، الٟحًز طل٪ ألن  (الٍغ

ت  حر ٢ابلت للجض٫ بِىما هجض هخاثج الٗلىم ؤلاصاٍع هخاثج الٗلىم هخاثج صخُدُت ٚو
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 : العلىن الخىظُمي

ًغج٨ؼ الؿلى٥ الخىُٓمي ٖلى صعاؾت ؾلى٥ ؤلاوؿان في ؤلاصاعة ؤو بِئت الٗمل ، وطل٪ 

ب٣هض الخٗٝغ ٖلى ٢ىاٖض الؿلى٥ الُبُُٗت ال٣ُم ، ؤلاصعا٧اث  الخؿُت 

والاججاَاث ، بط ًغي اإلاسخهىن في ٖلم الىٟـ ؤن الؿلى٥ ؤلاوؿاوي َى خهُلت 

ت الٗىامل البُئُت  الخٟاٖل بحن ال٣ىي الضازلُت اإلاخىاحضة باإلوؿان م٘ مجمٖى

ا ؤو مغثُا ًخم الخٗبحر ٖىه ب٩لماث ؤو خغ٧اث ؤو  اإلادُُت به و٢ض ٩ًىن الؿلى٥ ْاٍَغ

 .باَىُا و٧امىا الًغي بالٗحن اإلاجغصة خحن ٩ًىن ج٨ٟحرا ؤو جإمال ؤو ؤٞٗاال ؤو ٖاَٟت

 :وفي ٖلم ؤلاصاعة ًخم التر٦حز ٖلى الؿلى٥ الخىُٓمي مً ؤحل

 بُٖاء ون٠ ًٖ ؾلى٥ ؤألٞغاص في اإلااؾؿاث وفي ْغوٝ مسخلٟت -

٠ بؿلى٥ مٗحن -  .مداولت ٞهم إلااطا ٣ًىم اإلاْى

 .الخيبا بؿلى٥ الٗاملحن في اإلااؾؿت -

٤ الخدٟحز -  الخد٨م في الؿلى٥ ًٖ ٍَغ

ت ًٖ ال٣ىي  ٍغ ولً ٩ًىن للخىُٓم مهما ٧ان حجمه مٗنى ما لم هضع٥ خ٣اث٤ حَى

التي جسل٤ ال٣ىة ؤو اإلا٩اهت في ؤًت ماؾؿت ؤو مجخم٘ وجخمثل َظٍ ال٣ىي في ٖىانغ 

 :الخىُٓم آلاجُت

 اإلاجخم٘ .1

 الهُا٧ل الخىُٓمُت .2

  الخ٨ىىلىحُا  .3

 بِئت الخىُٓم .4
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 اإلاداضشة الثاهُت

 (2)مذخل عام 
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 :وظاثف ؤلاداسة

ت مهما : الخسُُِ ت ألاؾاؾُت التي حؿب٤ ٖملُت بصاٍع ُٟت ؤلاصاٍع ٌٗض الخسُُِ الْى

٤ الظي  ت  التي جغؾم مؿب٣ا الٍُغ بلٛذ ؤَمُتها ، خُث ؤهه ًمثل الٗملُت ال٨ٍٟغ

 . ؾٝى ٌؿل٨ه اإلاؿاو٫ ٖىض اجساطٍ لل٣غاعاث اإلاسخلٟت 

ت ؤَم ؾبل جد٣ُ٣ها  .1  .جدضًض ؤَضاٝ مُٗىه ومٗٞغ

 .الخسُُِ في الى٢ذ الخايغ إلاا ؾ٩ُىن في اإلاؿخ٣بل  .2

 .الخيبا إلاا ؾ٩ىن م٘ مغاٖاث ؾبل مىاحهخه   .3

 مميزاث الخخعُغ 

 .ًغ٦ؼ ٖلى َضٝ مٗحن  -

 .حهخم الخسُُِ بالؼمً  -

 .ؤهه مؿخ٣بلي إلاا ؾ٩ُىن ٖلُه الٗمل  -

 .ؤهه جيباي  -

باإلياٞت بلى ؤن ٖملُت الخسُُِ حكمل الٗضًض مً الخٟانُل التي ًيبغي الخىى 

اث وألاَضاٝ والخُىاث  . ٞيها الؾُما ٖلى مؿخىي ألاهىإ واإلاؿخٍى

 :الخىظُم 

ت ووي٘ اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت  حر الاخخُاحاث اإلااصًت  والبكٍغ ٣هض بها جٞى ٍو

دضص  ت ٍو ى هٓام ًيؿ٤ الٗال٢اث ؤلاصاٍع الظي ًخم ُٞه جدضًض مهام ٧ل بصاعة ، َو

ٟه ؤًًا بإهه جىػَ٘ اإلاؿاولُا م٨ً حٍٗغ ت ، ٍو ٩ىن الٗملُاث ؤلاصاٍع اث٠ ٍو  ثالْى

والخيؿ٤ُ بحن ٧اٞت الٗاملحن بك٩ل ًًمً جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً ألاَضاٝ 

 .اإلاغحىة 

 ٖىانغ الخىُٓم 

 .جدضًض ألاَضاٝ وجدضًض اليكاَاث اإلاُلىب جد٣ُ٣ها  

ما٫   ما٫ اإلاُلىبتوجدضًض اإلادكابه ٞيها في )جهي٠ُ وج٣ؿُم ألٖا ججمُ٘ ألٖا

 .(جسهو واخض

الث الٗاملحن    .جدضًض مىانٟاث ومَا

 .جدضًض اإلاؿاولُاث والؿلُاث وازخُاع الٗاملحن اإلاىاؾبحن  

ُت جىُٓمُت    .وي٘ الٗىانغ الؿاب٣ت في زٍغ
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 ؤَذاف الخىظُم 

  اع الٗام لخىُٟظ الخُِ والبرامج اإلاسخلٟت لخد٤ُ٣ َضٝ مٗحن  .وي٘ ؤلَا

  ٝججمُ٘ اإلاهاصع الالػمت لخد٤ُ٣ َظا الهض. 

  ل اإلاهاصع بلى ؤلاهخاج  .ويىح ؤلاحغاءاث وال٣ىاٖض الالػمت لخدٍى

  بًجاص الخىاػن بحن ألاَضاٝ واإلاهاصع والىخاثج باؾخسضام ألاؾلىب ألامثل. 

 :مىاضفاث الخىظُم ؤلاداسي الىاجح

  ُٟت بضون مؿئى٫  .الخُُٛت الكاملت ٖضم بَما٫ ؤي ْو

  الىيىح ؤن ٌٗٝغ ٧ل شخو واحباجه ونالخُاجه. 

  الخىاػن بحن الهالخُاث اإلاسىلت للصخو ومؿاولُاجه. 

 ؤهىاع الخىظُم 

ت  : الخىظُم الشظمي- 1 اث ؤلاصاٍع َى الخىُٓم الظي ًدضص الٗال٢اث واإلاؿخٍى

٣ت  لؤلٖما٫ التي ٣ًىم بها ألاٞغاص والجماٖاث وجىػَ٘ اإلاؿاولُاث والىاحباث بٍُغ

ت   .حؿمذ بإصاء الٗمل في ٧ل وخضة بصاٍع

ً الٗاملحن  : الخىظُم غير الشظمي- 2 ت مً الٗال٢اث التي جيكإ وحؿخمٍغ َى مجمٖى

 .بؿبب وحىصَم في م٩ان واخض للٗمل واقترا٦هم في مك٨الث وؤَضاٝ مدكابهه 

 

 الخىُٓم ٚحر الغؾمي الخىُٓم الغؾمي

 ًيخج مً ججم٘ ألاٞغاص صازل اإلاىٓمت  ًيخج مً ألاَضاٝ واإلاهام الغؾمُت 

ؤَضاٝ الخىُٓم الغؾمي جد٤٣ ب٨ٟاءة 

 ٖالُه

 ألاَضاٝ جد٤٣ بقبإ الٟغص 

 َضٝ الٟغص بقبإ خاحت ماصًه ومٗىىٍت  َضٝ الٟغص جإصًت الٗمل 

ه   َبُٗت الٗال٢ت احخماُٖه  َبُٗت الٗال٢ت عؾمُه بصاٍع

٤ ق٩ل َغمي  ٤ جإزحر الىٟىط  الاجهاالث جخم ٞو  الاجهاالث جخم ٞو

 

 مبادت الخىظُم 

هي ألاؾـ والخىحيهاث التي ًًٟل الاؾترقاص بها ٖىض جهمُم اله٩ُل الخىُٓمي 

ت ،وللخىُٓم ٖضة مباصت وهي ٦ما ًلي   :للماؾؿت وبُان ٧ل وخضٍ بصاٍع
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ظا بضوعٍ ًاصي بلي جىمُت : مبضؤ الهضٝ -   ؤي البض مً ويىح الهضٝ والٛاًت َو

 .الخُِ وجغ٦حز حهىص ألاٞغاص 

ُٟت-   ُٟت : مبضؤ الْى ؤي ؤن ٖلى الخىُٓم مغاٖاة مخُلباث ونالخُاث الْى

ُٟت   .ومؿاولُاتها بٌٛ الىٓغ ًٖ الصخو الظي ٌكٛل َظٍ الْى

ؤي جسهو ؤحؼاء مُٗىت مً ٖمل مٗحن بحن : مبضؤ الخسهُو وج٣ؿُم الٗمل- 

 مً ؤن ٣ًىم شخو واخض بٗضة ؤٖما٫ ،ٞخ٣ىم 
ً
ٖضص مٗحن مً ؤًٖاء الخىُٓم بضال

ُٟت لصخو مٗحن مما  ُت وبٗضَا بؾىاص ٧ل ْو ما٫ بلى ؤٖما٫ ٖٞغ بخ٣ؿُم ألٖا

 .ًاصي بلى ؤصاء الٗمل بيكاٍ ؤ٦بر

ٟحن ألاوامغ والخىحيهاث مً : مبضؤ وخضة ال٣ُاصة-  البض ؤن ًخل٣ى اإلاغئوؾحن واإلاْى

 .شخو واخض ألن طل٪ ًًمً جدضًض اإلاؿاولُت وجىخُض حهىص الٗاملحن 

كٝغ ٖليهم مضًغ واخض ًسخل٠ الٗضص : مبضؤ هُا١ ألاقغاٝ-  ٌُ ٖضص الٗاملحن الظي 

 .مً وخضٍ ألزغي 

 :واإلاؿاولُت" الهالخُت"مبضؤ حؿاوي الؿلُت - 

ُٟت وجخًمً خ٤ بنضاع ألاوامغ : حٍٗغ٠ الؿلُت  الهالخُاث اإلاسىلت لكٛل الْى

 .والخٗلُماث وخ٤ اجساط ال٣غاعاث في خضوص مُٗىت 

اث٠ : حٍٗغ٠ اإلاؿاولُت  ما٫ والْى ً ٖلى ؤصاء ألٖا  .مداؾبت آلازٍغ

ت-  ت والالمغ٦ٍؼ  :مبضؤ اإلاغ٦ٍؼ

ـت -  .ه٣ل ؾلُت ال٣غاع وجغ٦حز الدجم ألا٦بر مً الؿلُت لئلصاعة الٗلُاء : اإلاـغ٦ـٍؼ

ت  ت الٗلُا بلى الضهُا : الالمغ٦ٍؼ اث ؤلاصاٍع  .ه٣ل ؾلُت ال٣غاع ومماعؾتها مً اإلاؿخٍى

ٌ الؿلُت ٠ جدىاؾب م٘ : مبضؤ جٍٟى ًجب ؤن ج٩ىن الؿلُت اإلاٟىيت للمْى

 .م٣ضعجه 

ت اإلاسخلٟت : مبضؤ الخيؿ٤ُ- ٤ُ وجد٤ُ٣ الاوسجام بحن الىخضاث ؤلاصاٍع الٗمل ٖلى جٞى

ما٫ وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ   .ألصاء ألٖا

 للخٛحر م٘ اإلاخٛحراث الضازلُت : مبضؤ اإلاغوهت-
ً
 ٢ابال

ً
ؤي ؤن ٩ًىن الخىُٓم مغها

 .والخاعحُت التي جدُِ باإلااؾؿت  

م طل٪ لم هٝى للخىُٓم خ٣ه مً الخٟهُل في اإلاٟاَُم واإلاههُلخاث اإلاخٗل٣ت   ٚع

 : الخيعُم
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الخىحُه اإلاىٓم لجهىص وؤٖما٫ ألاٞغاص صازل اإلااؾؿت ل٩ي جىحض الجهىص في 

الخهٝغ والخىُٟظ لخد٤ُ٣ الهضٝ اإلايكىص ، بط ٌٗخبر الخيؿ٤ُ مؿاولُت اإلاضًغ وال 

اث٠ ألازغي  بدُث حهضٝ الخيؿ٤ُ بلي مى٘ الدكاب٪ .جىٟ٪ بإي خا٫ ًٖ الْى

ى وؾُلت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلايكإة ب٨ٟاءة،  اث٠، َو والخضازل في ؤصاء اإلاهام والْى

اًت خُىما ًىٓغ بلُت ٦إؾاؽ في بىاء وجىُٓم اإلااؾؿت  .ٚو

خٗل٤ الخيؿ٤ُ بالىىاحي الخالُت  :ٍو

 .م٣ضاع الجهىص التي جبظ٫ مً هاخُت ال٨م والىٕى  

 .جى٢ُذ َظٍ الجهىص  

 .جىحُه وجدضًض الاججاٍ الظي ؾدؿل٨ه  

الزخالٝ ؤٞهام الىاؽ وازخالٝ ٢ضعتهم ٖلى :ؾبب الخاحت بلي الخيؿ٤ُ  

 .جٟؿحر ال٣غاعاث اإلاسخلٟت 

 ل٩ل حهض مً الجهىص : الخإ٦ُض ٖلى وخضة الجهىص
ً
ؤن ؤلاصاعي ؤو اإلاضًغ ٌٗض جى٢ُخا

 .ألاٞغاص ل٩ي حؿحر بك٩ل مخجاوـ

 .ٖضم الخلِ بحن الخيؿ٤ُ والخٗاون 

 ألاٞغاص ال ًم٨ً ؤن ًد٣٣ىا الخيؿ٤ُ بإهٟؿهم ل٨ً ًم٨ً ؤن ًخٗاوهىا 

 الخيؿ٤ُ ال ًم٨ً ؤن ًدضر بمدٌ الهضٞت بسالٝ الخٗاون 

 الخيؿ٤ُ ؤقمل وؤٖم مً الخٗاون 

 .الخيؿ٤ُ ٖملُت مؿخمغة صاثمت 

 ؤَمُت الخيعُم 

حهىص اإلااؾؿت في جد٤ُ٣ ؤَضاٞها ال جخم في مٗؼ٫ ًٖ الٗالم الخاعجي ٞهىا٥ 

 .الخ ٞالبض مً الخيؿ٤ُ ... الخ٩ىمت، اإلاىعصون، اإلاىاٞؿىن 

 :وظاثل الخيعُم 

ظٍ ج٨مً الغثِـ ؽ٧ل مغئو:حؿلؿل ألاوامغ    مؿئى٫ ؤمام عثِؿت مباقغة ، َو

 .مً الخيؿ٤ُ بحن اإلاغئوؾحن 

م٨ً الخيبا به : ال٣ىاٖض وؤلاحغاءاث    ٍو
ً
بطا ٧ان الٗمل اإلاُلىب مسُُا له مؿب٣ا

ٞةن الخيؿ٤ُ ٩ًىن ٖلى ق٩ل ٢ىاٖض وبحغاءاث الخيؿ٤ُ باألَضاٝ مٗٓم 
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ً ًًٗىن ألاَضاٝ والٛاًاث وبالخالي ٞالخيؿ٤ُ ًخم بىاًء ٖلى َظٍ ألاَضاٝ  اإلاضًٍغ

. 

ُٟت: اؾخسضام اإلاؿاٖضًً في الخيؿ٤ُ    حُٗحن مؿاٖض ٣ًىم بْى

 .(الخيؿ٤ُ  )اإلاضًغ  

–مبُٗاث )اؾخسضام الاجها٫ في الخيؿ٤ُ بحن ألا٢ؿام والىخضاث اإلاسخلٟت  

٤ الاجها٫ بكتى ؤق٩اله  (بهخاج  .ًخم ًٖ ٍَغ

ُٟت الخيؿ٤ُ : اللجان    حك٨ُل لجان مسخلٟت لل٣ُام بْى

ما٫ واإلاكغوٖاث طاث الؿمت الخانت مً زال٫ : اإلاكغوٖاث   بهجاػ بٌٗ ألٖا

 .وي٘ مكغوٕ مٗحن 

 :اللُادة

ً لخد٤ُ٣ َضٝ مٗحن   .هي ال٣ضعة ٖلى جىحُه آلازٍغ

 ( الغثِـ –ال٣اثض  )ما َى الٟغ١  بحن ال٣ُاصة والغثاؾت 

ال٣ُاصة جيب٘ مً الجماٖت هٟؿها ؤما الغثاؾت  ٞمٟغويت ٖلى : مً خُث اإلاهضع 

 .الجماٖت 

ال٣ُاصة  حكتر٥ الجماٖت في جدُض الهضٝ ؤما الغثاؾت ٞالؿلُت : مً خُث الهضٝ

 .هي التي جدضص الهضٝ وجسخاٍع 

ا الجماٖت وحٗخمض ٖلى الخىاٞؼ الاًجابُت في جىُٟظ :مً خُث ال٣بى٫  ال٣ُاصة مهضَع

ا الؿلُت وهي زاعج الجماٖت وحٗخمض ٖلى ؾلُت .ألاَضاٝ ؤما الغثاؾت ٞمهضَع

 .الغثِـ والخٝى مً ال٣ٗاب 

 :ؤهىاع اللُادة 

و ج٣ىم ٖلى مٗاًحر ؤؾاؾها الؿلى٥ اإلاىٟغص الاؾدبضاصي : ال٣ُاصة ألاوجى٢غاَُت .1

ُض .   الٖى
ً
٤ ألعاصجه اإلاىٟغصة مؿخسضما ً ٖلى الخهٝغ ٞو وخمل آلازٍغ

ً وم٣ترخاتهم   بٗغى الخاثِ آعاء آلازٍغ
ً
 .والتهضًض ياعبا

ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ اإلاكىعة وببضاء الغؤي وؤلا٢ىإ :ال٣ُاصة الضًم٣غاَُت .2

٤ُ بحن آلاعاء اإلاخٗاعيت   .والخٞى

 : بِىما هجض ج٣ؿُما آزغ ألهىإ ال٣ُاصة هظ٦غ منها
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مضًغ  )هي ٢ُاصة حؿخمض ٢ىتها مً وحىصَا في مى٢٘ مخمحز :  ال٣ُاصة الغؾمُت -1

 .وجخمخ٘ َظٍ ال٣ُاصة بد٤ بنضاع ألاوامغ ( هاثب مضًغ –

خباعاث ؤزغي :ال٣ُاصة ٚحر عؾمُت  -2 هي ٢ُاصة حؿخمض ٢ىتها مً الجماٖت واٖل

 .احخماُٖت، ؤو شخهُه

ت :  الخىحُه والغ٢ابت وؤلاقغاٝ ُُٟت ؤلاصاٍع ٠ الخىحُه بإهه الْى ًم٨ً حٍٗغ

الخىُٟظًت التي جىُىي ٖلى ٢ُاصة ألاٞغاص وؤلاقغاٝ ٖليهم وجىحيههم وبعقاصَم ٖلى 

ما٫ وبجمامها وجد٤ُ٣ الخيؿ٤ُ بحن مجهىصاتهم وجىمُت الخٗاون  ٦ُُٟت جىُٟظ ألٖا

الازخُاعي بُنهم مً ؤحل جد٤ُ٣ َضٝ مكتر٥، بِىما حٗض الغ٢ابت الخل٣ت ألازحرة 

ت ، ٞبٗض ؤن ٣ًىم اإلاضًغ ؤو اإلاؿاو٫ بٗملُاث الخسُُِ  مً خل٣اث الٗملُت ؤلاصاٍع

٤ ما َى  ُٟت الغ٢ابت لُخإ٦ض مً ؤن الخىُٟظ ًخم ٞو والخىُٓم والخىحُه ٣ًىم بْى

 .مسُِ له ولُثبذ مً ص٢ت الاججاٍ هدى الهضٝ ومً صخت الؿحر هدٍى

حٗٝغ الغ٢ابت بإجها ٢ُاؽ ألاصاء وجصخُدُه مً ؤحل الخإ٦ض مً ؤن ؤَضاٝ ٢ض 

ا بالك٩ل الصخُذ  ت لخد٣ُ٣ها ٢ض هٟظث وجم بهجاَػ جد٣٣ذ وؤن الخُِ اإلاىيٖى

ت للخإ٦ض مً ؾحر الٗمل وبهجاٍػ  و٦ظا اإلاؿاٖضة  ، وجيب٘ ؤَمُتها ٧ىجها ٖملُت يغوٍع

 .ٖلى ال٨ك٠ ٖما ٢ض ٩ًىن َىا٥ مً مك٨الث حٗترى جىُٟظ ٖمل ما 

 

 

 

  



19 
 

 

 

 

 

 

 

 اإلاداضشة الثالثت

 (1)الثلافت الخىظُمُت في اإلااظعت
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ذي إلاٟهىم الث٣اٞت الخىُٓمُت مؿخمض حظوعٍ مً ال٨خاباث        بن ألانل الخاٍع

ما٫ زانت صعاؾاث َاوزىعن التي ؤحغاَا بلخىن ماًى بحن ٖامي  اإلاب٨غة  في بصاعة ألٖا

 التي ٧ىهذ ما ٌٗٝغ بمضعؾت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت في ؤلاصاعة، خُث لها 1923-1924

الًٟل في بصزا٫ ٧ل ما َى بوؿاوي واحخماعي بلى صعاؾت الٗمل، بال ؤن ال٨خابت 

 في 1979اإلاىٓمت ًٖ مٟهىم الث٣اٞت الخىُٓمُت لم جبرػ بك٩ل واضر بال في ٖام 

 الظي قغح ٞيها بٌٗ cultures studding on organizationalم٣الت بٗىىان 

اإلاٟاَُم ًٖ حىاهب الخُاة الخىُٓمُت طاث الُاب٘ الخٗبحري والث٣افي، واإلاؿخٗملت 

 .ٖلى هُا١ واؾ٘ في ٖلمي الاحخمإ وألاهثروبىلىجي

اؾخٗمل مهُلر الث٣اٞت الخىُٓمُت ألو٫ مغة مً َٝغ الصخاٞت اإلاخسههت و٧ان 

٨ُت   وؤصعحذ مجلت business weekطل٪ مً َٝغ اإلاجلت الا٢خهاصًت ألامٍغ

fortune ع٦ىا زانا جدذ ٖىىان corporate culture بلى ؤن حاء الباخثان T.E. 

Deal ،A.A.Kenndery ب٨خاب جدذ ٖىىان corporate culture ٪وايٗحن بظل 

 1 .اللبىت ألاولى لهظا اإلاٟهىم

الث٣اٞت )و في مُل٘ الدؿُٗىاث جؼاًض اَخمام ٖلماء الؿلى٥ الخىُٓمي ب٣ًُت 

ا ٖامال مىخجا إلاىار الٗمل، مما ًتر٥ ؤزغا بالٛا ٖلى ؾلى٥  (الخىُٓمُت باٖخباَع

اث بهخاحهم وببضاٖهم  2.ألاٞغاص ومؿخٍى

    ٦ما ػاص ؤًًا الاَخمام بهظا اإلاٟهىم بىاء ٖلى ما خ٣٣خه اإلاىٓماث الُاباهُت 

الىاجخت في مجا٫ اؾخٗما٫ ال٣ُم الث٣اُٞت في بصاعة اإلاىٓماث مثل اٖخماصَا ٖلى 

حماُٖت الٗمل واإلاكاع٦ت ال٣اثمت ٖلى الث٣ت والاَخمام بالٗاملحن وجىمُت مهاعاتهم 

ت بياٞت بلى اإلاىصة والخٟاَم بحن ؤًٖاء اإلااؾؿت وحٗم٤ ؤ٦ثر َظا  و٢ضعاتهم الابخ٩اٍع

ت   .theory z culture( z)الاَخمام بٗض ْهىع هٍٓغ

٨ُت   خُث ْهغث ز٣اٞت ممحزة ؤنبدذ مٗغوٞت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت  ٩ي للىمِ الُاباوي في ؤلاصاعةzحؿمى هٍٓغ  . للث٣اٞت الخىُٓمُت، وحكحر لخُب٤ُ ؤمٍغ

                                                           
ال٢خه بث٣اٞت اإلااؾؿت ، مضازلت يمً اإلالخ٣ى الضولي خى٫ الدؿُحر الٟٗا٫  1 ً الضًً بغوف و٦ما٫ ٢اؾمي، بصاعة الخُٛحر ٖو ٍػ

ت، حامٗت اإلاؿُلت، ًىمي،   لىم الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع  .06، م 2005 ماي 04-03للماؾؿاث الا٢خهاصًت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو
ضي ، هدى ٞهم بيُت الث٣اٞت الخىُٓمُت في الخٗلُم الخ٣ني في الؿٗىصًت ٦مضزل للخُىع، صعاؾت اؾخُالُٖت مضازلت م٣ضمت  2 ٖبض هللا البًر

اى،  ب اإلانهي، الٍغ  .01، م 2004يمً ماجمغ ج٣ني زالث، اإلااؾؿت الٗامت للخٗلُم الخ٣ني والخضٍع
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اث ألازغي منها  :وباإلياٞت بلى الٗضًض مً الىٍٓغ

ت عوح الث٣اٞت التي جىُل٤ ٖلى مبضؤ ؤن ٧ل ز٣اٞت جىُٓمُت جخمحز بغوح مُٗىت : هٍٓغ

ت مً الخهاثو خُث حؿُُغ جل٪ الغوح ٖلى شخهُاث ال٣اصة،  جخمثل في مجمٖى

والٗاملحن في اإلاىٓمت وهي جدضص الىمى الث٣افي اإلام٨ً جد٣ُ٣ه مً زال٫ ز٣اٞت 

 .اإلاىاؾؿت اإلاؿخمضة ؤنال مً ز٣اٞت اإلاجخم٘

ت الخٟاٖل م٘ الخُاة ٣ت التي ًخٗامل : وهٍٓغ ت ٖلى الٍُغ وجخمدىع ؤ٩ٞاع َظٍ الىٍٓغ

 .بها ؤٞغاص الخىُٓم م٘ مً خىلهم

ت سجُت الث٣اٞت ت ٖلى الخبرة اإلا٨دؿبت : باإلياٞت بلى هٍٓغ خُث حٗخمض َظٍ الىٍٓغ

التي ٌُٗيها ؤًٖاء الخىُٓم ٢ُمت مُٗىت مكتر٦ت، وحٗبر َظٍ الخبرة ٖلى الهُٛت 

الٗاَُٟت للؿلى٥ الاحخماعي وجاصي الخبرة واإلاماعؾت بلى جغا٦م م٩ىهاتها لضي الٟغص، 

وهدُجت َظا الترا٦م جدك٩ل اإلاهاعة، وجخجه ٖىانغ الث٣اٞت في ْل َظٍ الخبراث بلى 

 1.هٕى مً الاوسجام والخىا٤ٞ م٘ ال٣ُم والاججاَاث الٗامت ًٖ الصخهُاث ألاٞغاص

: مفهىم الثلافت الخىظُمُت

ٌٗض مهُلر الث٣اٞت الخىُٓمُت مً اإلاٟاَُم خضًثت الٗهض وؿبُا في ؤصبُاث اصاعة 

ما٫ و ال ًىحض اجٟا١ جام في جدضًض اَاع َظا اإلاٟهىم خُث اٖخمض ٧ل باخث ٖلى  ألٖا

ها مً زال٫ الٗىانغ اإلا٩ىهت لها  ت مُٗىت لُُغح بها ز٣اٞت اإلاىٓمت ٞمنهم مً ٖٞغ ػاٍو

ا مً  َى ها بخإزحر جل٪ الٗىانغ ٖلى ؾلى٥ الٗاملحن ؤما الب٣ُت ٞٗٞغ و منهم مً ٖٞغ

اثٟها  . زال٫ ْو

٠ للث٣اٞت الخىُٓمُت هظ٦غ منها250 الى وحىص ؤ٦ثر مً Sharmaخُث  ؤقاع   2: حٍٗغ

الث٣اٞت الخىُٓمُت هي جغار  "M.Thevenet خؿب الث٣اٞت الخىُٓمُتحٍٗغ٠ *1

مكتر٥ مً ال٣ُم و اإلاٗخ٣ضاث حؿمذ ألٞغاص اإلاىٓمت بالخمازل و الترابِ مما ًاصي 

." الى اؾخ٣غاع الىٓام، بخىحُه و حٗضًل الؿلى٦ُاث و ٢غاعاث الدؿُحر الهامت

                                                           
ني ألاو٫ خى٫ الا٢خهاص الجؼاثغي ألالُٟت الثالثت، ٧لُت الٗلىم 1  ٖلي ٖبض هللا، الخدىالث وز٣اٞت اإلااؾؿت، مضازلت يمً اإلالخ٣ى الَى

 .9، م 2002 ماي، 21-20الا٢خهاصًت، حامٗت البلُضة، ؤًام، 

٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت -.ششهت بُبس ي الجضاثش-الثلافت الخىظُمُت همذخل إلخذار الخغُير الخىظُمي دساظت خالت.صهُا،بىصًب-  2

لىم الدؿُحر ت ٖو ت.عؾالت لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في ٖلىم الدؿُحر.الٗلىم الخجاٍع ..  م63 .3.حامٗت الجؼاثغ.جسهو حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ
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خ٣اصاث و "  الث٣اٞت الخىُٓمُت بإجهاWheelenٌٗٝغ *2 ت مً الٖا ٖباعة ًٖ مجمٖى

 ."الخى٢ٗاث و ال٣ُم التي ٌكتر٥ بها ؤًٖاء اإلااؾؿت

غي *3 الاعجباٍ و الخماؾ٪ بحن ال٣ُم و الٗاصاث و  " ؤجها  Kennedy& Deal ٍو

اث ألاٞغاص،و حك٩ل في خض طاتها ق٨ال مُٗىا  اإلااقغاث و الاقاعاث التي جد٨م جهٞغ

 "إلااؾؿت مُٗىت

ها ٖلى ؤجها E.Schienؤما*4 ت مً اإلاباصت و ال٣ُم ألاؾاؾُت التي " ُٞٗٞغ مجمٖى

تها الجماٖت ؤو ا٦دكٟتها ؤو َىعتها ؤزىاء خل مك٨التها اإلاخٗل٣ت بالخ٠ُ٨  ازتٖر

الخاعجي و الاهضماج الضازلي و التي ؤزبدذ ٞٗالُتها،و التي ًخم حٗلُمها لؤلًٖاء 

٣ت إلاٗالجت اإلاك٨الث و اصعا٦ها و ٞهمها ا ؤًٞل ٍَغ  ."الجضص و اٖخباَع

جخإل٠ مً الغمىػ و ال٣ُىؽ و ألاؾاَحر "  الث٣اٞت الخىُٓمُت بإجها Ouchiًغي *5

التي جيخ٣ل مً زاللها ال٣ُم و اإلاٗخ٣ضاث الخىُٓمُت الى الٗاملحن في اإلااؾؿت ؤو 

ٟيها بهظٍ اإلاٗخ٣ضاث اًماها ٧امال، ٦ما ؤجها جمثل هٓاما  "٩ًىن اًمان مْى

ىجها ٦ما ًلي الث٣اٞت الخىُٓمُت هي هٓام مً : " ؤما باخثىا ؤلاصاعة ؤلاؾتراججُت ُٞٗٞغ

ال٣ُم اإلاكتر٦ت واإلاٗخ٣ضاث والٗاصاث التي حؿىص صازل اإلاىٓمت والتي جخٟاٖل م٘ 

اله٩ُل والؿُاؾاث لخيخج ؤٖغاٞا ؾلى٦ُت خُث ؤن ل٩ل ماؾؿت ز٣اٞتها التي جمخاػ 

 1.بها ًٖ ب٣ُت اإلااؾؿاث

٠ الث٣اٞت الخىُٓمُت ٖلى ؤجها ٠ الؿاب٣ت ًم٨ً حٍٗغ  :ومً زال٫ الخٗاٍع

 :حعٍشف الثلافت الخىظُمُت

ٟؿغ ؾلى٥ ألاٞغاص في اإلاىٓمت وطل٪  ىحه ٍو اع الظي ًد٨م ٍو            هي طل٪ ؤلَا

غاٝ  ت مً ال٣ُم واإلاٗخ٣ضاث والاٞتراياث ألاؾاؾُت واإلاٗاًحر وألٖا مً زال٫ مجمٖى

الخىُٓمُت التي جخبىاَا اإلاىٓمت في جد٤ُ٣ ؤَضاٞها بدُث ٌكتر٥ ٞيها ؤًٖاء 

٤ ٖمل صازل اإلااؾؿت  و  اإلاىٓمت هدُجت لخالقي الث٣اٞاث الجؼثُت الخانت ب٩ل ٍٞغ

لى ٦ُُٟت ؤصائهم  حر مباقغ ٖلى ؾلى٦ُاث الٗاملحن ٖو التي جازغ بك٩ل مباقغ ٚو

مالهم لظا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الث٣اٞت الخىُٓمُت هي الخٟاٖل و الاهههاع صازل .أٖل

                                                           
م،مغح٘ ؾاب٤، م1  .256 خؿً خٍغ
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اث الٗمل، و هي التي جدضص الؿلى٥ اإلا٣بى٫ و الؿلى٥ الٛحر م٣بى٫ في  مجمٖى

اصاث و الخ٣الُض  التي ًدملها ؤٞغاص  اإلاىٓمت  وجيكإ َظٍ ألازحرة مخإزغة بال٣ُم ٖو

 .ٖامت و ال٣اصة و اإلاؿاولحن بهٟت زانت  (ٖما٫ اإلاىٓمت)الخىُٓم

 : ؤهىإ الث٣اٞت الخىُٓمُت

حن وحىص ٖلى اجٟا١ قبه َىا٥ ؤن بال الخىُٓمُت، الث٣اٞت مً ؤهىإ ٖضة َىا٥  هٖى

 1.الًُٟٗت الخىُٓمُت والث٣اٞت ال٣ىٍت الخىُٓمُت الث٣اٞت :ؤؾاؾُحن َما

ت ٖىضما ًخ٣بل و ًخ٣اؾم ؤٞغاص : الث٣اٞت الخىُٓمُت ال٣ىٍت ج٩ىن ز٣اٞت اإلاىٓمت ٢ٍى

ؿٗىن لخٗلُمها ل٩ل واٞض ...َظٍ اإلاىٓمت م٩ىهاتها ٧اإلاٗخ٣ضاث و ال٣ُم و الٗاصاث َو

ً عثِؿُحن و َما.حضًض بك٩ل ٖٟىي   :خُث حٗخمض َظٍ ألازحرة ٖلى ٖىهٍغ

 بال٣ُم اإلاىٓمت ؤًٖاء جمؿ٪ ٢ىة بلى ًغمؼ و الظي الكضة ٖىهغ -

 .الؿاثضة واإلاٗخ٣ضاث

 ٢بل مً الؿاثضة الخىُٓمُت الث٣اٞت لىٟـ واإلاكاع٦ت ؤلاحمإ ٖىهغ -

٤ حٍٗغ٠ ؤٞغاص اإلاىٓمت بال٣ُم الؿاثضة و .ألاٞغاص و ٩ًىن طل٪ ًٖ ٍَغ

 الخىاٞؼ

 :منها هظ٦غ الخهاثو  ٦ما جخمخ٘ الث٣اٞت ال٣ىٍت ببٌٗ

 مغجٟٗت جد٤ُ٣ بهخاحُت ٖىامل مً مهما ٖامال حٗخبر: الث٣ت. 

 م٘ خمُمُت و مخِىت ٖال٢اث ب٢امت وجخ٩ىن مً زال٫: واإلاىصة ألالٟت 

٤  اإلاىٓمت ألاٞغاص صازل  صٖمهم و بهم الاَخمام و ٩ًىن طل٪ ًٖ ٍَغ

م و  .جدٟحَز

 ؤًٖاء مً ٢بل ب٣ىة اٖخىا٢ها ًخم ال التي الث٣اٞت هي: الث٣اٞت الخىُٓمُت الًُٟٗت

ظا ما ًدؿبب في اهدكاع  مً مٗٓمهم، الىاؾ٘ وال٣بى٫  بالث٣ت جدٓى وال اإلاىٓمت َو

الٟىض ى و ج٩ىًٍ حماٖاث ٚحر مخجاوؿت جبدث ٧ل واخضة ٖلى الؿُُغة والهُمىت و 

اعاث منها، ما حهضص  َظا ما ًاصي الى ْهىع نغاٖاث صازلُت و في حؿغب و َغب الَا

وحىص اإلااؾؿت  و ٌٗغ٢ل الؿحر الخؿً للٗمل و بالخالي ًازغ ٖلى اإلاغصوصًت 

 . الا٢خهاصًت للمىٓمت 

                                                           
م- 1  خؿً خٍغ
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ؤَم ما ًمحز الث٣اٞت الًُٟٗت َى وحىص نٗىبت في الخىا٤ٞ و الخىخض بحن 

خُث ًخهٝغ ٧ل ٞغص ؤو بمٗنى ؤصر ٧ل . ؤًٖاء اإلاىٓمت و بحن ؤَضاٞها و ٢ُمها

 .مخسظ ٢غاع خؿب ٢ىاٖخه الخانت و ال٣ُم التي ًامً بها

 :جيكإ الث٣اٞت الخىُٓمُت مً زالزت  مهاصع عثِؿُت وهي:مهاصع الث٣اٞت الخىُٓمُت

ىُت ىُت مغ٦ب م٣ٗض مً الٗاصاث، ال٣ُٗضة، : الث٣اٞت الَى حٗخبر الث٣اٞت الَى

و التي جدضص َبُٗت و همِ الؿلى٥ الٟغصي ...اإلاٗخ٣ضاث ألازال٢ُت التربُت و الخٗلُم

ً الىاخض ، ٦ما ؤجها حٗض الغابِ الاحخماعي الظي ًمىذ  و الجماعي ألٞغاص الَى

تها و ًدضص َبُٗت الٗال٢اث و الخٟاٖالث ُٞما بُنها ت ٍَى خُث جخإزغ اإلاىٓمت .اإلاجمٖى

 .بث٣اٞت و ؾماث اإلاجخم٘ الي ًخىاعثها ألاٞغاص

ً ؤو  ُت جمحز مىا٤َ مً صازل هٟـ الَى ىُت ز٣اٞاث ٖٞغ و هجض صازل الث٣اٞت الَى

ه٣اٍ حكابه ًم٨ً اًجاصَا في مىا٤َ حٛغاُٞت لبلضان مسخلٟت ٦دكابه ز٣اٞت 

الٛغب الجؼاثغي م٘ ز٣اٞت صولت اإلاٛغب ؤو حكاع٥ الضو٫ الٗغبُت في ٧ل مً اللٛت، 

سُت  . الضًً و بٌٗ الٟتراث الخاٍع

ما٫ بهىعة ٖامت : َبُٗت اليكاٍ ؤو ٢ُإ الٗمل جخإزغ الث٣اٞت الخىُٓمُت ببِئت ألٖا

و ٢ُإ الهىاٖت ٖلى وحه الخهىم خؿب َبُٗت ٖمل اإلاىٓمت وحك٨ُل ز٣اٞتها 

٘ مثل  ٞمثال الكغ٧اث التي حٗمل في نىاٖاث جخه٠ بالخٛحر الخ٨ىىلىجي الؿَغ

نىاٖت ال٨مبُىجغ ؤو الال٨تروهُاث جمل٪ ز٣اٞت جىُٓمُت جغج٨ؼ ٖلى ٢ُم الابضإ 

ؤما اإلااؾؿاث  الىاقُت في هٟـ ال٣ُإ جدكابه في حىاهب ٖضة مً .الخ٨ىىلىجي

سُت،  م٩ىهاث الث٣اٞت مثل همِ خُاة ألاٞغاص، هٕى اإلاالبـ، بٌٗ الخىاصر الخاٍع

همِ اجساط ال٣غاع ونى٘ ألاَضاٝ و الؿُاؾاث و ًم٨ً ...ألاػماث الا٢خهاصًت

 .مالخٓت َظا الدكابه ب٨ثرة في ٢ُاٖاث اإلاؿدكُٟاث، الٟىاص١، الُحران

حؿخمض اإلااؾؿت ز٣اٞتها ألاولُت مً : شخهُت اإلااؾؿحن و الغواص في اإلااؾؿت

اإلااؾـ ألجها ٖباعة ًٖ جُب٤ُ ل٨ٟغجه ٞٗىضما ًبضؤ اإلااؾـ في ٖملُت ؤلاوكاء ٣ًىم 

بى٣ل ٧ل ججاعبه، َمىخه، مٗخ٣ضاجه، ٢ُمه، اججاَاجه و ؾلى٦ه الى اإلااؾؿت و 

ألاٞغاص الظي الخد٣ىا بها ٞهى بمثابت ألاب الغودي و اإلاكٕغ و بمغوع الؼمً ًخم جىا٢ل 

م جغا٦م و جغسخ َظٍ .٢ُمه و ؤ٩ٞاٍع للىاٞضًً الجضص ل٨ً في بٌٗ ألاخُان و ٚع
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ش اإلااؾؿت  بال ؤهه ًٓهغ في ٞترة ػمىُت مُٗىت ؤٞغاص حضص ًهىٗىن  ال٣ُم في جاٍع

ش للماؾؿت و ًبرػون جمحزا ٢ُاصًا ججٗل الٗما٫ ًلخٟىن زىلهم و ًيخهجىن  الخاٍع

 .ههجهم و َضا ما ًازغ في الث٣اٞت الخإؾِؿُت و في م٩ىهاتها التي حك٩ل اليؿُج الث٣افي

و الك٩ل اإلاىالي ًبرػ الث٣اٞاث اإلاازغة في ج٩ىًٍ الث٣اٞت الخىُٓمُت و التي حٗض  -

 :مهضعا لها

 

 

 

 

 

 

 

 

حٗخبر الث٣اٞت الخىُٓمُت  هٓاما ًخ٩ىن مً :م٩ىهاث الث٣اٞت الخىُٓمُت- 5

ت مً الٗىانغ ؤو ال٣ىي التي لها جإزحر قضًض ٖلى ؾلى٥ ألاٞغاص صازل  مجمٖى

ضع٥ بها ألاٞغاص  ٣ت التي ٨ًٟغ ٍو اإلااؾؿت والتي حك٩ل اإلادهلت ال٩لُت للٍُغ

٦إًٖاء ٖاملحن بهظٍ اإلاىٓمت والتي جازغ ٖلى ؤؾلىب مالخٓت وجٟؿحر ألاقُاء 

 1.باإلااؾؿت

                                                           
ؤخمض بىقىاٞت، ؤخمض بىؾهمحن، ؤَمُت البٗض الث٣افي وؤزٍغ ٖلى ٞٗالُت الدؿُحر، مضازلت يمً اإلالخ٣ى الضولي خى٫ الدؿُحر الٟٗا٫ في  1

لىم الدؿُحر ، حامٗت اإلاؿُلت، م  ت ٖو  .03اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

     Culture National 

 

 

 

    Culture Régionale 
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خحن عثِؿِخحن م٨ً ج٣ؿُم الٗىانغ اإلا٩ىهت لث٣اٞت اإلااؾؿت بلى مجمٖى : ٍو

 

 :وحكمل ما ًلي: ؤلاقاعاث الث٣اُٞت-5-1

حر :ال٣ُم .ؤ  ىب ٚو وهي ٢ىاٖض جم٨ً الٟغص مً الخمُحز بحن الخُإ والهىاب واإلاٚغ

ىب وبحن ما ًجب ؤن ٩ًىن وما َى ٧اثً، ؤي ٦مغقض ومغا٢ب للؿلى٥  مٚغ

بُٗت ز٣اٞت اإلااؾؿت  1.ؤلاوؿاوي ألهه ًؼوص بغئٍت مً اججاَاث ألاٞغاص َو

خُث ج٣ىم ال٣ُم الخىُٓمُت بخىحُه ؾلى٥ الٗاملحن في بِئت الٗمل، يمً 

الٓغوٝ الخىُٓمُت اإلاسخلٟت ومً َظٍ ال٣ُم اإلاؿاواة بحن الٗاملحن والاَخمام 

حر طل٪ ً ٚو  2.بإصاء واخترام الى٢ذ و آلازٍغ

غاٝ والخى٢ٗاث .ب  حر اإلالمىؾت التي : ألٖا ٣ًهض بإٖغاٝ جل٪ اإلاٗاًحر اإلاضع٦ت ٚو

 3.ًلتزم بها الٗاملىن صازل اإلااؾؿت

 ؤما الخى٢ٗاث الخىُٓمُت جخمثل في الخٗا٢ض الؿ٩ُىلىجي ٚحر اإلا٨خىب والظي 

ت مً الخى٢ٗاث ًدضصَا ؤو ًخى٢ٗها الٟغص ؤو اإلااؾؿت ٦ال منهما  ٌٗني مجمٖى

 4.مً آلازغ زال٫ ٞترة ٖمل الٟغص في اإلااؾؿت

وهي ٖباعة ًٖ ؤ٩ٞاع مكتر٦ت خى٫ َبُٗت الٗمل والخُاة : اإلاٗخ٣ضاث .ج 

ما٫ واإلاهام الخىُٓمُت، ومً َظٍ  ٣ت بهجاػ ألٖا ٍغ الاحخماُٖت في بِئت الٗمل، َو

                                                           
 .03اإلاغح٘ هٟؿه، م  1
ما٫، صاع واثل، ٖمان، ألاعصن، ُٟٞغي  2  .312، م 2003مدمىص ؾلمان الٗمُان، الؿلى٥ الخىُٓمي في مىٓماث ألٖا
 .03ؤخمض بىقىاٞت وؤخمض بىؾيهً، مغح٘ ؾاب٤، م  3
 .313مدمىص ؾلمان الٗمُان، مغح٘ ؾاب٤، م  4

مكونات الثقافة التنظيمية

الموروث الثقافي للمؤسسة اإلشارات الثقافية 
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اإلاٗخ٣ضاث هجض اإلاكاع٦ت في ٖملُت نى٘ ال٣غاعاث واإلاؿاَمت في الٗمل 

 1.الجماعي وؤزغ طل٪ في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخىُٓمُت

ت اإلامثلت : الغمىػ  .ص  هي ٖباعة ًٖ بقاعاث مخمحزة مثل الكٗاعاث وهي الهىعة الغمٍؼ

، (ق٩ل اإلاباوي وتهُئتها)للماؾؿت، بياٞت بلى همِ اللباؽ والىمِ اإلاٗماعي 

 ٦.2ُُٟت بصاعة الى٢ذ، اللٛت اإلاؿخٗملت صازل اإلااؾؿت

اث .ٌ   ًجب التي اإلاىايُ٘ وحٗني وعًٞه بزٟاءٍ اإلااؾؿت  جىص ما وهي: الُابَى

 لخجاعب هخاج وهي اإلااؾؿت، صازل ؤو جضاولها ٖنها ال٨الم ؤو ٞيها الخىى ٖضم

ت ت، ٦ةزٟا٢اث ، بها مغث مإؾاٍو  بخضار  قإجها مً والتي مضًغ ٞاقل، ججاٍع

 الخاعحُت للماؾؿت، الهىعة اإلااؾؿتو٦ظا صازل الٗاملحن نىعة في ايُغاب

 هي ٧ل خضر مإؾاوي له 3 .٩٦ل واإلااؾؿت الٗاملحن ؤصاء ٖلى ؾلبا ًازغ ٢ض مما

 .جإزحر ؾلبي ٖلى مؿخىي ؤصاء اإلااؾؿت

سها جضوع : ألاؾاَحر .و  وهي ٧ل ما ًغوي مً ٢هو و خ٩اًاث ًٖ اإلااؾؿت في جاٍع

ها للخٟؿحر بل جضوع ٦ما هي، ٞهي  صازل الخىُٓم ًخ٣بلها حمُ٘ ألاٞغاص صون زًٖى

ٖباعة ًٖ ؤخضار مايُت الهضٝ منها ه٣ل ؤو جضُٖم بٌٗ ال٣ُم لضي ٖما٫ 

ٞهي جدمل حٗلُماث ألٞغاص اإلاىٓمت في ق٩ل نىعة مخالُت ًٖ ؤشخام .اإلااؾؿت

ٚحر مدضصًً ؾب٤ لهم ؤن خ٣٣ىا هخاثج مغيُت للماؾؿت و ٌؿمى ألاشخام 

 .الظًً جيؿب اليهم َظٍ ألاؾاَحر بإبُا٫ اإلااؾؿت

 :الاخخٟاالث و الجماُٖت ال٣ُىؽ .ػ 

 لؤلؾاَحر والثابخت اإلاىخٓمت و اإلابرمجت  الخُب٣ُاث ًٖ ٖباعة هي ال٣ُىؽ

٣ت اإلاؿخٗملت، مثل اللٛت للماؾؿت الُىمُت باألوكُت اإلاخٗل٣ت ٠ اؾخ٣با٫ ٍَغ  مْى

ت، الاخخٟاالث حضًض،  ٖلى ال٣ُىؽ ٦ما حٗمل.اإلااؾؿت إلوكاء الؿىىي  الُٗض الؿىٍى

ا الخىُٓم بخضار  4 الجمُ٘ َٝغ مً مٗتٝر بها ؾلى٦ُاث باٖخباَع

 ؤو الٗاملحن م٩اٞإة ؤحل مً زهىنا مبرمجت وكاَاث ٞهي   الاخخٟاالث ؤما

ؼ زاللها مً ؤلاصاعة حؿخُُ٘ مُٗىت، مىاؾباث في ج٣ام حصجُٗهم خُث  ٢ُم حٍٗؼ

                                                           
 .312اإلاغح٘ هٟؿه،  م  1
2 Gilles bressy, et christion, kankayt, économie d'entreprise 4 éme édition , dallaz, paris, 1998. p 52.  
3 Philip schepebig, les communication de l'entreprise, mc GRAW-HILL, paris, 1991. 
4 Pascal laurant, françois bourad, économie d'entreprise BTS- tame 2éme édition d'organisation, paris 1991, p 247. 
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 اإلاخمحزون الٗاملىن  ًٟٗله بما وؤلاقاصة ؤًٖاء اإلااؾؿت بحن عابُت وزل٤ مُٗىت

 1.الٟغصي ؤصائهم بلى جدؿحن ًاصي الٗاملحن بحن الخىاٞـ مً حىا ًسل٤ مما

 :ًلي ما ٖلى للماؾؿت الث٣افي اإلاىعور ٌكمل: اإلاىعور الث٣افي للماؾؿت 

ًاء لث٣اٞت هخاج بال هي ما اإلااؾؿت ز٣اٞت بن:اإلااؾؿىن  .ؤ   خُث اإلااؾؿحن، ألٖا

 طل٪ اإلااؾؿحن، ٢ُم ح٨ٗـ الث٣اٞاث مً ؤن الٗضًض الٗملي الىا٢٘ في هجض

 مٗخ٣ضاتهم، جب٣ى خُث في ماؾؿاتهم، الث٣اٞت َظٍ ج٨َغـ ٖلى ٌٗملىن  ؤجهم

م َغ١  ؾلى٦ُاتهم،  .اإلاىٓمت ٚاصعوا ولى ختى ٢اثمت حؿُحَر

 حك٨ُل في اإلاازغة الٗىامل ؤَم مً ال٣اصة ؾلى٥ ٌٗخبر:اإلااؾؿت ٢اصة ؾلى٥ .ب 

 لالعج٣اء الىؾاثل ؤًٞل ؤن مً ؾُضع٧ىن  الٗاملحن ألن اإلااؾؿت، ز٣اٞت

ُٟي جب ال٣اصة، ؾلى٥ مدا٧اة َى الْى  الٗاملحن ًخإزغون ؤن ٖلى الخإ٦ُض ٍو

 اإلااؾؿت ز٣اٞت بإن اجٟا١ َىا٥ ؤن خُث ٣ًىلىهه،  مما ؤ٦ثر ال٣اصة ًٟٗله بما

 .2الٗلُا ؤلاصاعة بىاؾُت بضعحت ٦بحرة جدك٩ل

ش .ج  ش ًلٗب:اإلاىٓمت جاٍع خ٩ىن  ز٣اٞتها، حك٨ُل في مهما صوعا اإلاىٓمت جاٍع ش- ٍو  جاٍع

 الٟكل، و٦ظل٪ اإلاد٣٣ت الىجاخاث  بها، مغث الخجاعب التي مً - اإلااؾؿت

ك٩ل  اإلااؾؿت في الٗاملحن ال٣غاع و٦ظل٪ ألصخاب مغحٗا ألاعق٠ُ َظا َو

اتهم مغقضا واجساطٍ ا ٞيها الاًجابُت ٖلى التر٦حز م٘ لخهٞغ  .وج٨غاَع

م: ألابُا٫ .ص   ؤقُاء و مخمحزا ؤصاء ٢ضمىا و اإلااؾؿت في ٌٗملىن  ٧اهىا ؤشخام َو

 اإلااؾؿت، وؤهٓمت ٢ىاٖض م٘ اوسجام و ٦ٟاءة مً به ما ًخمخٗىن  زال٫ مً مثالُت

م   3.اإلاىٓمت ؤٞغاص زحرة مً ٌٗخبرون َو

ت اإلاهاعاث التي ًخ٣نها "حٗٝغ مهىت اإلاىٓمت بإجها : (اليكاٍ)اإلاىٓمت  مهىت .ٌ  مجمٖى

ت ج٨ىىلىحُا،)اإلاىٓمت  ؤًٖاء  ًٖ حٗبر ٞهي (...جىُٓمُت ٢ضعاث ألاؾىا١، مٗٞغ

تها ً مً ؤخؿً بمهىتها في ال٣ُام مٗٞغ م٨ً .آلازٍغ  زهىنُت جإ٦ُض في جُٟض ؤن ٍو

 لضي والىالء الاهخماء مكاٖغ مً ٌٗؼػ  مما للٗمل بُٖاء ٢ُمت بلى بياٞت اإلاىٓمت

 .الٗاملحن

                                                           
ت، ٦9000ما٫ ٢اؾمي، اإلا٣ىماث واإلاٗى٢اث الث٣اُٞت لخُب٤ُ هٓامي بصاعة الجىصة الكاملت وؤلاًؼو  1 ، في اإلااؾؿت الهىاُٖت، الجؼاثٍغ

ً الٗابضًً بغوف،  ما٫ حامٗت اإلاؿُلت، جدذ بقغاٝ ٍػ . 20،، م 2003مظ٦غ لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في ؤلاصاعة وألٖا
ؼ الكمغي، ز٣اٞت اإلااؾؿت والجىصة الكاملت، مجلت ال٨هغباء، الٗضص  2  www.alkahraba.com/ 08ؾٗىص ٖبض الٍٗؼ
، الٗضص 3 ؼ الكمغي، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .10 ؾٗىص ٖبض الٍٗؼ
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 اإلاداضشة الشابعت

 (2)الثلافت الخىظُمُت في اإلااظعت
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 ً : الث٣اٞت الخىُٓمُت جدك٩ل في الٛالب مً زال٫ ز٣اٞت ال٣اصة و اإلاضًٍغ

وطل٪ مً خُث جىحهاتهم هدى ؤؾالُب و هٓم الٗمل و ؤهماٍ اجساط 

ال٣غاعاث و خل اإلاك٨الث و هٓغتهم ججاٍ مٗاًحر الاهجاػ الٟٗالُت، ٦ما ؤجها 

 .مد٩ىمت بالث٣اٞت اإلاجخمُٗت اإلادُُت بها

 بط ال جيخ٣ل مً ٞغص بلى ؤزغ صازل اإلااؾؿت : الث٣اٞت الخىُٓمُت م٨دؿبت

ت، و بهما ج٨دؿب مً زال٫ الخٗلم و الخ٣لُض و  ٍؼ ت ؤو ٍٚغ ٣ت ٍُٞغ بٍُغ

ب  .اإلادا٧اة و الخضٍع

 ا : الث٣اٞت الخىُٓمُت مخٟغصة ا ًٖ ٚحَر ٩ٞل مىٓمت ز٣اٞتها التي جمحَز

 .مً اإلاىٓماث

 بدُث ال جمل٪ اإلااؾؿت ز٣اٞت واخضة و : الث٣اٞت الخىُٓمُت هٓام مغ٦ب

ُت جسخل٠ بازخالٝ ألاٞغاص اإلاىخمحن بليها  بهما جدخىي ٖلى ز٣اٞاث ٖٞغ

ُت م٘ الث٣اٞت الغثِؿُت في  م٘ يغوعة ٖضم حٗاعى الث٣اٞاث الٟٖغ

 .اإلااؾؿت

 : صوع الث٣اٞت الخىُٓمُت-7

اث٠ خُىٍت و ؤؾاؾُت صازل اإلااؾؿت ٞهي          بن للث٣اٞت الخىُٓمُت ٖضة ْو

ت الجماٖت و بضون َظٍ  جلٗب صوعا َاما في جماؾ٪ ألاٞغاص و الخٟاّ ٖلى ٍَى

ا اث٠ ًدضر زلل حهضص ب٣ائها و اؾخمغاَع و ل٣ض خضص صوع الث٣اٞت .الْى

 :الخىُٓمُت ٦ما ًلي

 خُث ؤن مكاع٦ت هٟـ ال٣ُم و اإلاٗاًحر : حُٗي ؤٞغاص اإلاىٓمت َىٍت جىُٓمُت

 .ًمىدهم الكٗىع بالخىخض

 ان الكٗىع بالهضٝ اإلاكتر٥ ٌصج٘ الالتزام ال٣ىي :حؿهُل الالتزام الجماعي

 مً حاهب مً ٣ًبلىن َظٍ الث٣اٞت

 حصج٘ الث٣اٞت الخىُٓمُت ٖلى الخيؿ٤ُ و الخٗاون : حٗؼػ اؾخ٣غاع الىٓام

ت  الضاثمحن بحن ؤًٖاء اإلااؾؿت وطل٪ مً زال٫ حصجُ٘ الكٗىع بالهٍى

 .اإلاكتر٦ت و الالتزام
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 حك٨ُل الؿلى٥ مً زال٫ مؿاٖضة ألاٞغاص ٖلى ٞهم ما ًضوع خىلهم :

غ مهضع للمٗاوي اإلاكتر٦ت التي جٟؿغ إلااطا جدضر  ٞالث٣اٞت الخىُٓمُت جٞى

 .ألاقُاء ٖلى هدى مٗحن

  ت الاؾخجابت إلاخُلباث وؾُلت لخد٤ُ٣ الخ٠ُ٨ الخاعجي للماؾؿت و ؾٖغ

 .الٗمالء و حٛحراث البِئت الخاعحُت

 وؾُلت لخد٤ُ٣ الاهضماج الضازلي لؤلٞغاص صازل اإلااؾؿت. 

  ت الخانت الث٣اٞت الخىُٓمُت الىاضخت جىمي الكٗىع بالظاجُت وجدضص الهٍى

 .بالٗاملحن

  ا في بًجاص الالتزام و الىالء بحن الٗاملحن ٍغ جلٗب الث٣اٞت الخىُٓمُت صوعا حَى

 .مما جخٛلب ٖلى الالتزام الصخص ي واإلاهالر الظاجُت للٗاملحن

 بدُث ًا٦ض وحىصَا :حؿاَم في جد٤ُ٣ ٖملُت الاؾخ٣غاع صازل اإلااؾؿت

 .٦ىٓام احخماعي مخ٩امل

  ُاء مٗنى واضخا و ٞٗاال بمثابت بَاع مغحعي للٗاملحن لالؾخٗاهت به إٖل

 .ليكاٍ اإلااؾؿت

  مهضع ٞسغا و اٖتزاػ للٗاملحن بها زانت  بطا ٧اهذ جا٦ض ٖلى ٢ُم مُٗىت مثل

 .الابخ٩اع و الخمحز و حٛلب ٖلى اإلاىاٞؿحن

حٗخبر الث٣اٞت الخىُٓمُت طاث ؤَمُت ٦بحرة طل٪ ؤجها : ؤَمُت الث٣اٞت الخىُٓمُت-8

٢اثمت في ٧ل اإلااؾؿاث ألجها ح٨ٗـ ٖلى اله٩ُل الخىُٓمي ال٣اثم والىمِ ؤلاصاعي 

٣ت مٗالجت اإلاك٨الث واجساط ال٣غاعاث  ٍغ الؿاثض وهٓام الاجهاالث واإلاٗلىماث َو

و٢ض ج٩ىن ز٣اٞت اإلااؾؿاث مهضعا ل٣ىتها وهجاخها ٦ما َى الخا٫ في الكغ٧اث 

٨ُت  .الُاباهُت وألامٍغ

غ   و٢ض ج٩ىن الث٣اٞت مهضعا ل٠ًٗ اإلااؾؿت وج٠٣ ٣ٖبت في ؾبُل الخٍُى

ظا ًبحن جإزحر الث٣اٞت الخىُٓمُت ٖلى جهمُم اإلااؾؿت مً زال٫ وي٘ ٢ُم  والخٛحر َو

ومٗخ٣ضاث اًجابُت وألن الث٣اٞت الخىُٓمُت ٦ما لها ؤَمُت للماؾؿت، ٦ظل٪ لها 

 1.ؤَمُت وجإزحر ٖلى الٟغص صازل اإلااؾؿت

                                                           
جاث، الؿلى٥ الخىُٓمي، اإلاٟاَُم مٗانغة، ؤزغاء لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، ٖمان، ٍ 1  .265، م 2009، 1زًحر ٧اْم مدمىص الٍٟغ
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 : للٟغص صازل اإلااؾؿتةؤَمُت الث٣اٞت الخىُٓمي

ت .1  .جؼوٍض الٗاملحن ؤلاخؿاؽ بالهٍى

حٗمل الث٣اٞت ٖلى حٗل ؾلى٥ ألاٞغاص يمً قغوَها وزهاثهها، ٦ظل٪  .2

ٌءٞةن ؤي اٖخضا  . ٖلى ؤخض بىىص الث٣اٞت ؤو الٗمل ٨ٌٗؿها ًىاحه الٞغ

حٗمل الث٣اٞت الخىُٓمُت ٖلى جىؾُ٘ ؤ٤ٞ ومضاع٥ ألاٞغاص خى٫ ألاخضار  .3

التي جدضر في اإلادُِ الظي ٌٗملىن به، ؤي ؤجها حك٩ل بَاع مغحعي ٣ًىم 

 .ألاٞغاص بخٟؿحر ألاخضار وألاوكُت في يىثه

حؿهل الٗمل في اإلااؾؿاث وطل٪ بةجبإ الؿلى٦ُاث والٗاصاث التي جٟغيها  .4

 .ٖليهم ز٣اٞت اإلااؾؿت

 :ؤَمُت الثلافت الخىظُمُت للماظعت

ً شخهُت مؿخ٣لت للماؾؿت ًٖ باقي اإلااؾؿاث .1  ج٩ٍى

 .جد٤ُ٣ الخىاػن بحن مسخل٠ ألا٢ؿام .2

 .جدضًض اإلاٗاًحر الؿلى٦ُت لؤلٞغاص ٖىض جىُٟظ ؤٖمالهم .3

 .جدضًض مجاالث الاَخمام اإلاكتر٥ .4

 .الخد٨م الخىُٓمي باججاَاث وؾلى٥ الٗاملحن .5

ا مً اإلااؾؿاث وهي ٦ظل٪  .6 حٗخبر مً اإلاالمذ اإلامحزة للماؾؿت ًٖ ٚحَر

 .مهضع ٞسغ واٖتزاػ للٗاملحن بها

 .جدلُم ميزة جىافعُت للماظعت

ا ًازغ ٖلى ٢ابلُت اإلااؾؿت للخٛحر  .1 حٗخبر الث٣اٞت الخىُٓمُت ٖىهغا حظٍع

ت مً خىلها خُث ٧لما ٧اهذ ٢ُم  و٢ضعتها ٖلى مىا٦بت الخُىعاث الجاٍع

 .اإلااؾؿت مغهت مخُلٗت لؤلًٞل ؤنبدخاإلااؾؿاث ؤ٢ضع وؤخغم ٖلى ؤلاٞاصة

ً بط ال ًلجئىن إلحغاءاث  .2 الث٣اٞت الخىُٓمُت حؿهل مهمت ؤلاصاعة واإلاضًٍغ

 .ناعمت لخإ٦ُض وجُب٤ُ الؿلى٥ اإلاُلىب صازل اإلااؾؿت

٧لما ٧اهذ الث٣اٞت الخىُٓمُت هاجخت خ٣٣ذ ؤلابضإ والخمحز الخىاٞس ي . .3

 .للماؾؿت
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 1:اوعياظاث الثلافت الخىظُمُت على اإلاىظمت و العاملين

 ئؾس ىاو٩ٗاؾاث الث٣اٞت الخىُٓمُت ٖلى الم (1

 ج٣ىص الث٣اٞت الخىُٓمُت ؤ٢ىا٫ : صٖم و جىيُذ مٗاًحر الؿلى٥ باإلااؾؿت

الٗاملحن و ؤٞٗالها، ٞخدضص و بىيىح ما ًيبغي ٞٗله في ٧ل ْٝغ و قي ٧ل 

 .خا٫

 جد٤٣ ز٣اٞت اإلاىٓمت الخيؿ٤ُ و الاجٟا١ : صٖم الخيؿ٤ُ بحن ؤحؼاء اإلااؾؿت

بحن الىخضاث الخىُٓمُت خى٫ جد٤ُ٣ ألاَضاٝ و الغئٍت الٗامت 

للمىٓمت،ٞهي ججم٘ اإلاىٓمت في ٦ُان واخض ميسجم و مترابِ ًجٗلها وخضة 

 .مخماؾ٨ت لها اججاٍ واضر و مدضص

 جدضص َظٍ ألازحرة بخٟاٖل اإلادضصاث ألاؾاؾُت :جد٤ُ٣ الٟٗالُت الخىُٓمُت

ت و  لىجاح اإلاىٓمت و اإلاخمثلت في اله٩ُل و الاؾتراجُجُت و الٗملُاث الاصاٍع

 .ؾلى٥ الٗاملحن و ؤؾلىب الخٗامل م٘ الث٣اٞت الخىُٓمُت

 جسل٤ الث٣اٞت الخىُٓمُت اخؿاؾا لضي : صٖم اإلااؾؿت ٦ىٓام احخماعي

الٗاملحن باهخمائهم اليها و التزامهم بخد٤ُ٣ ؤَضاٞها مما ٌؿاٖض ٖلى اؾخ٣غاع 

ا  .اإلااؾؿت و همَى

  جدضًض الىمِ الاصاعي الؿاثض في اإلااؾؿت جازغ ال٣ُم و اإلاٗخ٣ضاث و اإلاٗاًحر

الؿاثضة في اإلاىٓمت بضعحت ٦بحرة ٖلى ألاؾلىب الظي ًخسظٍ اإلاضًغون في 

جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت مً خُث ؤؾلىب ال٣ُاصة و اجساط ال٣غاعاث و َغ١ 

 .خل اإلاك٨الث

 غ الخىُٓمي ٖاصة ما ج٣ابل ٖملُاث الخُٛحر في : صٖم ٖملُاث الخُٛحر و الخٍُى

اإلااؾؿت باإلا٣اومت مً ٢بل الٗاملحن، خُث ًىٓغ الٗاملىن الى الخُٛحر ٖلى 

ُٟت و ؤًٞل الُغ١ التي ًخم اللجىء اليها  ؤهه مهضع تهضًض ب٣ٟضان الْى

إلا٣اومت َظا الخُٛحر ؤن ًخم جدلُل ٢ُم ألاٞغاص اإلاازغة ٖلى ألاصاء و الابخ٩اع و 

                                                           
٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت -.ششهت بُبس ي الجضاثش-الثلافت الخىظُمُت همذخل إلخذار الخغُير الخىظُمي دساظت خالت.صهُا،بىصًب- 1

لىم الدؿُحر ت ٖو ت.عؾالت لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في ٖلىم الدؿُحر.الٗلىم الخجاٍع  94 91 .3.حامٗت الجؼاثغ.جسهو حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

.. م
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و مداولت جد٤ُ٣ اإلاالثمت بحن ال٣ُم الخىُٓمُت التي جضٖم الخُٛحر و .الاهجاػ

غ و بحن ٢ُم و مٗخ٣ضاث الٗاملحن  .الخٍُى

 :اوعياظاث الثلافت الخىظُمُت على العاملين

 ًخد٤٣ طل٪ مً زال٫ وحىص هٓام ٢ىي مً : جد٤ُ٣ الضاُٞٗت

ال٣ُم الىاضخت مً قإهه ؤن ًضٞ٘ الٗاملحن بلى ج٣ضًغ ال٣ُم 

 .اإلاغجبُت بالٗمل

 ٧لما ٧ان مً اإلام٨ً الخٗٝغ :  و الاهخماء للماؾؿتءجىمُت عوح الىال

ٖلى ال٣ُم و ألا٩ٞاع الؿاثضة في اإلااؾؿت ٧لما ٢ىي اعجباٍ الٗاملحن 

 .بغؾالت اإلااؾؿت و ػاص قٗىعَم بإجهم حؼء خُىي منها

 ًو طل٪ مً زال٫ ؾعي اإلااؾؿت بلى خماًت : جىمُت الكٗىع باألم

 مً ؤصاء ٖملهم اؤٞغاصَا مً مساَغ و خىاصر الٗمل و لُخم٨ىى

بإمان، و ال ًخد٤٣ طل٪ بال في اإلااؾؿاث التي جخمحز ز٣اٞتها بااللتزام 

 .و الضٖم اإلاغجي لجهىص ألامً و الصخت

 حٗمل ز٣اٞت اإلااؾؿت ٖلى اًجاص ْغوٝ في : الاهًباٍ و الالتزام

اإلااؾؿت بلى حٗل ألاٞغاص مؿخٗضًً ؤو ٚحر مؿخٗضًً لاللتزام 

 .بإَضاٝ اإلااؾؿت

 

 

 

 

 

  



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاداضشة الخامعت

ت  اللُادة ؤلاداٍس
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ت   اللُادة ؤلاداٍس

ت مً ؤَم اإلاداوع التي جغج٨ؼ ٖليها مسخل٠ الكغ٧اث والم  ئؾؿاثحٗخبر ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ؾىاء ٧اهذ ٖامت ؤو زانت، وهي ٖباعة ًٖ ألاوكُت التي ًماعؾها اإلاؿاو٫ ؤلاصاعي 

ٖلى ألاٞغاص الٗاملحن في جىٍُٓم مٗحن، والتي جخمثل في بنضاع ألاوامغ، والخإزحر ٖليهم 

م ٖلى الٗمل، َظا باإلياٞت بلى جىحيههم هدى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغحىة، وفي  لخدٟحَز

ت بك٩ٍل ؤ٦بر ٨م ٖلى ال٣ُاصة ؤلاصاٍع  .َظا اإلا٣ا٫ ؾىٗٞغ

ت ٢ىة ،  ان ال٣ى٫  الػا٫ صخُدا ختى " الكغ٦ت ب٣ُاصتها "ال٣ُاصة ٢ىة ٦ما ان اإلاٗٞغ

ت و الكب٩اث لهظا ٞان ال٣ُاصة الىاجخت هي هجاح  في ْل الاهترهذ و ا٢خهاص اإلاٗٞغ

ما٫الكغ٦ت و هي الىجاح في   اط ج٣ضم ال٣ُاصة الىاجخت اإلاثا٫ في الهام الٗاملحن و ؤلٖا

ُت مً ٢بل الٗاملحن لخد٤ُ٣ جإزحٍر  ؤَضاٝ مً حهت و يمان الاؾخجابت الُٖى

. الكغ٦ت مً حهت ازغي 

ب ٞةجها لى ؤن و مهما ٢ُل ٕ   ال٣اصة ًهىٗىن وان ال٣ُاصة هي نىٗت ٢ابلت للخضٍع

بت و ٢ضعاث اؾخثىاثُت في   حؿاٖض الٓغوٝ ألاٞغاصجٓل في خاالث ٦ثحرة مل٨ت و مَى

ا ال٣ُام به ا بما ًم٨ً لٛحَر . اإلاااجُت  و اإلاغئوؾىن اإلاخمحزون  ٖلى جال٣ها و اهجاَػ

: حعٍشف اللُادة 

بمٗنى اجها ال ج٣خهغ ٖلى الكغ٧اث و " ٖملُت الخازحر الاحخماعي"حٗٝغ ال٣ُاصة باجها 

 و ألاؾغة ٢ض جىحض في اإلاضعؾت اإلاسجض او ال٨ىِؿت و في بهما و ؤلاصاعي مجاالث الٗمل 

ا  ًىحضوا ؤًىما بجهم ما َى ابٗض مً الٗمل ، و بلى ألاٞغاصو ان َظا جازحر ًدمله .ٚحَر

.  الاحخماعي بهم الخإزحر٢ض جىحض ال٣ضعة ٖلى 

٤ اللُادةو   هي ال٣ضعة ٖلى الخإزحر في الٗاملحن مً احل جد٤ُ٣ ؤلاداسي الخعٍشف  ٞو

.  اَضاٝ الكغ٦ت 

ا و اؾخسضاما في ألا٦ثر َظا الخٍٗغ٠ َى بن ٣ىم ٖلى ان ؤلاصاعة ؤصبُاث قُٖى  ٍو

 . ؤَضاٞهاال٣ُاصة جخهل و جدغ٥ و جدٟؼ الٗاملحن مً احل جد٤ُ٣ 

: اللُادة و اللاثذ

 بزٟا٢اتهم ؤًًا و ببضاٖاتهمال٣اصة َم الظًً ًماعؾىن ال٣ُاصة بسهاثههم و 

 و آلاالمال٨بحرة ٞمنهم مً ٢ضم همىطحا عاجٗا و منهم مً ٧ان مهضعا  ٦بحرا لل٣ل٤ و 

. الهضع في الخُاة و الٟغم و اإلاىاعص 



39 
 

 لل٣ُاصة ْاَغة مغ٦بت ؤن بلى مً ال٣اثض ، و للخمُحز بُنهما وكحر ؤوؾ٘ان ال٣ُاصة 

:   جدك٩ل في ٖملُاتها و جإزحراتها مً ألابٗاصزالزُت 

ًَى ناخب ال٣ضعة ٖلى الخإزحر في  :( leader )ال٣اثض (1  ًدضص ؤن و ًم٨ً آلازٍغ

ًالهضٝ و ًلهم  و ًدٟؼ و ًضٞ٘   . مً احل الٗمل مً احله آلازٍغ

َم مً ٌٗمل بمُٗت ال٣اثض و ًمخل٩ىن زُاع : (subordinates )اإلاغئوؾحن (2

 الث٣ت بال٣اثض و ٢بىله 

ذي لل٣اصة ال٨باع و ؾُا١ الٗمل صازل  : (situation)اإلاى٠٢  (3 َى الٓٝغ الخاٍع

ما٫الكغ٦ت و زاعحها باليؿبت ل٣اصة    .ألٖا

ال٣اثض َى اإلاهضع الىخُض إلاماعؾت  ال٣ُاصة  و زبراتها و جُىعَا و ال٣ُاصة هي  (4

اع  الظي ًًم ٧ل اإلاباصت و الخجاعب و الخبراث ، في خحن ال٣اثض ألاوؾ٘ ؤلَا

غ الخُىي و اإلاخجضص و الخال١ لل٣ُاصة   .َى الجَى

:   و اللُادة ؤلاداسة

ً ًجب ان ٩ًىهىا مً   ROBBINS &COULTERب٣ى٫ عوبجز و ٧ىلتر  اإلاضًٍغ

 ال٣اصة ال ًٟترى ٞيهم بالًغوعة امخال٥ ال٣ضعاث ؤن بالالىاخُت اإلاثالُت ٢اصة 

ً الٟٗالحن  ت للمضًٍغ . و اإلاهاعاث الًغوٍع

 ًخمثل في مهضع ال٣ىة و هي ال٣ضعة ؤلاصاعة بحن ال٣ُاصة و ألاؾاس يالٟغ١ 

 ٖلى الٗاملحن ٞال٣ُاصة حٗخمض ٖلى الغئٍت او ال٣ىة الصخهُت للخإزحراإلادخملت 

ًاو الخبرة الظاجُت التي ججظب   حٗخمض ٖلى ٢ىة ؤلاصاعة في خحن ان بليها آلازٍغ

 و وكحر َىا ان ال٣ىة الصخهُت و هي اإلاهاصع الضازلُت ل٣ىة ؤلاصاعي اإلاغ٦ؼ 

ً في الخإزحر  التي جغج٨ؼ ٖليها ال٣ُاصة ًم٨ً ان جخمثل في  آلازٍغ

 و طوي الغئٍت ًلهمىن الغجؿُحنال٣اصة   : VISION POWERال٣ىة الغئٍت  (1

الٗاملحن مٗهم بالٛغى و الضاللت و ًدغ٧ىن ٞيهم َا٢اتهم ال٩امىت بما 

ا بضوع ال٣اثض و   ؤَمُتًجٗل ٧ل واخض منهم ٌكٗغ قٗىعا طاجُا  ٢ٍى

 يماهت في ب٣اء َظا الكٗىع ال٣ىي بال٣ضعة ٖلى ألههوحىصٍ و الٗمل مٗه 

 . الاهجاػ
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هي  اإلاهاعاث  التي ًخمخ٘ بها ال٣اثض مما  :  EXPERT POWERال٣ىة الخبحرة  (2

 ٢ضعة ٖلى ج٣ضًم الخُاعاث و الخىحيهاث اإلادٟؼة للٗاملحن ؤ٦ثرًجٗله 

ً  .آلازٍغ

ً ٖلى الخإزحرهي ال٣ضعة ٖلى  :  REFERENT POWERال٣ىة اإلاغحُٗت  (3  آلازٍغ

خماص ٖلى الهلت الصخهُت   الخهاثو الصخهُت ؤو الكهغة ؤوبااٖل

 .ال٩اعػمُت 

 مً بَاع في جإزحٍر ال٣اثض الظي ًماعؽ ؤن : ألازال٢ُت٢ىة ال٣ضوة  (4

٣ا ألازال٢ُت و ًلٗب صوع ال٣ضوة ألازال٢ُاث اصة آزغ ٧اهه ٣ًضم ٍَغ  إٖل

خباع للكغ٧اث و  ما٫ ؤزال٢ُاثالٖا  و الؿمٗت الُُبت و الجزاَت و الث٣ت ألٖا

. في الٗال٢اث 

 :مطادس كىة اللُادة

ج مً الٗىانغ منها شخهُت ال٣اثض وما ًخٗل٤ بمغئؾُه  بن ال٣ُاصة خهُلت مٍؼ

بُٗت الخىُٓم والبِئت التي حِٗكها اإلاىٓمت،ويٍٛى الؼمً  . ،َو

بال ؤن َظا ال ًمى٘ ؤن ج٩ىن َىا٥ مهاصع ل٣ىة ال٣ُاصة ، مغاصَا الؿلُت ونٟاث 

 .ال٣اثض هٟؿه،ؤي اإلاهاصع الغؾمُت واإلاهاصع الصخهُت

وجخدضص بما لضي لل٣اثض مً ؾلُت إل٣ًإ الجؼاء وال٣ٗاب ؤو : اإلاهاصع الغؾمُت 

الثىاب ، بط ؤن زٝى الٟغص ؤو اإلاغئوؾحن مً مسالٟت الغئؾاء ؤو جى٢ٗه الخهى٫ 

ظا ألامغ مً الٗىامل اإلاهمت في ٢ىة ال٣ُاصة  1. ٖلى م٩اٞئت ٖىض بَاٖخه لغثِؿه ،َو

٦ما ؤن اإلاغ٦ؼ الغؾمي الظي ًخمخ٘ به ال٣اثض و مى٢ٗه في الؿلم الخىُٓمي ٌك٩ل ٢ىة 

.  لل٣ُاصة،وجدىاؾب جل٪ ال٣ىة م٘ ال٣ضع الظي جدمله جل٪ الهالخُاث

٦ما بن ما ًمل٨ه ال٣اثض مً مهاعة و٢ضعة جمحٍز ًٖ ٚحٍر مً الغئؾاء ،له ألازغ في 

خه  .٢ىجه خُث ًخ٣بل مغئؾُه ؾلُخه اٖتراٞا بمٗٞغ

بن اجهاٝ ال٣اثض بالهٟاث اإلاخمحزة ج٠ُٓ ازغ ٦بحر : اإلاهاصع الظاجُت ؤو الصخهُت 

ا الغؾمي، ٞصخهُت ال٣اثض اإلادببت للمغئوؾحن والتزامهم  ٖلى ٢ىة ال٣ُاصة بمهضَع

 بإوامٍغ وجىحيهاجه،

 مكاع٦ت ال٣اثض لهمىم مغئؾُه ومؿاٖضجه لهم جازغ ٖلى ٢ىة ال٣ُاصة ؤن٦ما 
                                                           

1   ً ت في ال٣غن الىاخض و الٗكٍغ  37،م2011،صاع نٟاء ،.- 1ٍ.-هجم ٖبىص هجم ، ال٣ُاصة الاصاٍع
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 الامىع و ًىٛمـ في ال٣ًاًا الجلُلت ؤجٟهال٣اثض ًغجٟ٘ ًٖ : اليكاٍ الٗالي  -2

 .في خا٫ ا٦دكاٞه باجها مهمت و مثحرة 

اث ٚحر ان َىا٥ : الاهجاػ  -3 ال٣اثض الٟٗا٫ ج٩ىن لضًه ال٣ضعة ٖلى اهجاػ الاولٍى

اث بٖضاصٞغ١ بحن  األاولٍى  . و اهجاَػ

٣ت التي ًخٗامل بها الصخو :امخالن الصجاعت  -4 َىا٥ ٞغو٢اث في الٍُغ

الصخو الجغيء اإلا٣ضام ٢ض ًلجإ الى اإلاص ي . الصجإ و الصخو الخجى٫  

ما٫ٖلى الخاٞت  بهضٝ اهجاػ   م٘ جدمله ل٩اٞت الىخاثج في خحن ان ؤلٖا

 .الصخو اإلاؿالم ٠٨ٌٗ ٖلى اإلاص ي بدظع بهضٝ الىنى٫ الى اإلاىث بؿالم 

 و لئلبضإال٣اصة الٟٗالىن ًخمحزون بضواٞٗهم الظاجُت :العمل بذافع الابذاع 5

 الظًً ًخمخٗىن ؤلاٞغاص بما. ي هٟٗا حض التي ال ثألاقُاءالكٗىع بالطجغ مً 

ع الهخٓاع عهحن الهاج٠ مً احل البضء ب ٞلً ٩ًىن لضحهم الوؤلا٢ضامبالخماؽ و 

 .في الٗمل 

 بخٟان و ٩ًىن ؤٖمالهمال٣اصة الٟٗالىن ًىجؼون : العمل الجاد بخفان و التزام 6

ما٫لضحهم التزام ججاٍ جل٪    .ألٖا

 ألاَضاٝ ًمخل٩ىا نٟت جدضًض ؤنال٣اصة الٟٗالحن ًجب  :ألاَذافجدذًذ 7

 .ٖخبر طاث يغوعة ٢هىي الجساط ال٣غعاث الهٗبت ثالخانت بهم و التي 

اٚلب ال٣اصة ًمخل٩ىن خماؾا ملهما و اطا ٧ان في خحرة : اظخمشاس الحماط 8

 الهٟاث ال٣ُاصًت بٖاصة بالخى٫ ٦ُُٟت الخهى٫ ٖلى الخماؽ ما ٖلُه 

 .   الؿاب٣ت لىحىص ٖال٢ت وز٣ُت و مترانت بحن جل٪ الهٟاث 

ُ٘ مً الخى٨ت :امخالن الحىىت 9  ال٣اثض الٟٗا٫ َى الظي ًمخل٪ مؿخىي ٞع

ختى ًخم٨ً مً جىُٓم  اإلاىا٠٢ الٟىيىٍت   ٞهى ال ًخجاوب م٘ اإلاكا٧ل بل 

 .ٌؿخجُب  لها 

ًمعاعذة   -10      غ و ث ال٣اصة الخ٣ُ٣ُىن ال ٌؿٗىن الى ا٫: على الىمى آلاخٍش ٍَى

الىمى الظاحي ٣ِٞ ،ٖىضما ٩ًىن حى الٗمل ؾلُما و صخُا و زالُا مً 

ت ما ًىصي الى الخٗاون ألا٩ٞاعالخٟاَاث ًخم خُيئظ جباص٫  .  بدٍغ
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ين و اهدشافهم حن ًيبغي ان  :1اخخُاس اللادة الاداٍس  ان ٖملُت ازخُاع ال٣اصة الاصاٍع

: جسً٘ لكغوٍ ناعمت و هي 

 الظًً ًخىلىن اإلاىانب ال٣ُاصًت صون الخ٣ُض لئلٞغاص جغقُدا ألاحهؼةج٣ضم عثاؾاث 

خباع ٖىض الترقُذ ال٣ىاٖض و اإلاٗاًحر الخ٣ضمُتب٣اٖضة   ٖلى ان جازظ في الٖا

 :الخالُت 

  .ؤلاصاعي جىاٞغ الهٟاث اإلاُلىبت في ال٣اثض  -1

 .ألاصاء و ؤلاهخاحُتال٨ٟاءة في الٗمل و ال٣ضعة ٖلى حُٗٓم مٗضالث  -2

غ التي ٦خبذ ٖىه َىا٫ مضة زضمخه ٖالُت الخ٣ضًغ و زالُت  -3 ان ج٩ىن الخ٣اٍع

 .مً الاهدغاٞاث 

ُٟت ؾلى٧ا ؾلُما  -4  .ان ٩ًىن ؾلى٦ه زاعج مجخم٘ الْى

 .ان ٩ًىن ٢ض ماعؽ اٖما٫ ال٣ُاصة في اإلاؿخىي الاقغافي الاو٫ بىجاح   -5

ب  -6  .ان ٩ًىن الازخُاع النهاجي مبني ٖلى هخاثج الخضٍع

ُٟت اإلاغشر لها  -7  . جىاٞغ الهٟاث الٗامت او الخانت التي جلؼم الْى

ُٟت ال٣ُاصًت بٟترة ػمىُت م٣ٗىلت ما ًدُذ - ان ٩ًىن الترقُذ ٢بل الخُٗحن في الْى

.  ٖملُت الازخُاع بحغاءلجهاث الازخهام جدغي الض٢ت الالػمت في 

بُت ألزغان ح٣ٗض مً خحن -  ضاص صوعة جضٍع  اإلاغشخحن للمؿخىي ال٣ُاصي إٖل

 ٤ : اإلاُلىب و ان ًخم ج٣ُُم اإلاغشخحن زال٫ ؾخت اقهغ ًٖ ٍَغ

غ ٕ- 1 بُت نالخ٣اٍع .  اإلاغشر في جهاًت الضوعة الخضٍع

غ الٟني ًٖ - 2  اإلاغشر الظي حٗضٍ عثاؾخه الٟىُت هدُجت للخٟخِل ؤصاءالخ٣ٍغ

 . ؤصاثهالٟني خى٫ 

غ ًٖ ال٨ٟاءة - 3 تالخ٣ٍغ  الغ٢ابت ؤحهؼة ًىاؾُت ؤلاصاعي  هدُجت للخٟخِل ؤلاصاٍع

. اإلاسخهت 

ً الىىاحي الؿلى٦ُت و ال٣ٗاثضًت-4 ٖغ . الخ٣ٍغ

٘ الى الجهت الىنُت ناخبت الؿلُت في  غ اإلاُلىبت و جٞغ و ًخم ججمُ٘ الخ٣اٍع

.  ال٣غاع الالػم إلنضاعالخُٗحن 

 
                                                           

 30-29-28هٟـ اإلاهضع الؿاب٤ م   1
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: اإلاهام الاظاظُت لللاثذ اإلاذًش

 لل٣اثض اإلاضًغ الى مهام عؾمُت جىُٓمُت و ازغي ٚحر ألاؾاؾُتجى٣ؿم اإلاهام 

: عؾمُت 

 : مهام سظمُت جىظُمُت -

 باهًباٍ ألامىع  ل٩ي حؿحر  في اإلاىظمتؤلاداسي مبادت الخىظُم     و ًجب َىا مغاٖاة 

 : ؤبغػَاو حضًت و مً 

بت ووي٘ ألاَضاٝ وي٘ الاؾتراجُجُاث و جدضًض :الخخعُغ  -1  البُٗضة و ال٣ٍغ

ت ؤلام٩اهاثالخُِ اإلااصًت اليها و جدضًض اإلاىاعص و   . اإلااصًت و البكٍغ

اث٠ بحن :الخىظُم  -2  و جىػَ٘ ألاٞغاص ج٣ؿُم الٗمل و جىػَ٘ اإلاؿاولُاث و الْى

 .الٗاملحن ٖليها خؿب ال٨ٟاءاث و الخبراث و ال٣ضعاث و الُمىخاث 

الخيعُم بين اظشاف العمل و احىدخه و جىحُه الجمُع للمعير باججاٍ  -3

 معخىي مً الىفاءة و بإعلى ألاداءَذف اإلاىظمت الاٌو و الحث على 

 .الفاعلُت 

 بُٛت ه٣ل اإلاٗلىماث و  :ألافلُتحشىُل شبىت مً الاجطاالث العمىدًت و  -4

اث ألا٩ٞاع إل ٖلى مجٍغ تها ألامىع  و ال٣غاعاث و الَا   و جظلُل الهٗىباث او مٗٞغ

ما٫هجاح و اؾخمغاع  : ؤلاششافاإلاخابعت و  -5  ٌٗىص الى مهمت اإلاخابٗت التي ألٖا

 .٣ًىم بها اإلاضًغ مباقغة او بىاؾُت اإلاهام و الخُِ 

 ؤؾلىبه و ؤٞا٢ه و حٗخمض اإلاهام َىا ٖلى شخهُت ال٣اثض و :مهام غير سظمُت  -

ًفي الخٗامل م٘   . آلازٍغ

 هي ٖباعة ًٖ حماٖاث جخ٩ىن بك٩ل :الاَخمام بالجماعاث غير سظمُت  -1

َبُعي ، في ٧ل حماٖت جىحض مهالر مكتر٦ت ججمٗهم بك٩ل ازخباعي او 

مسُِ ُٞٗملىن ٖلى ٞغى ؾُاؾت جسضم اَضاٞهم بُٗضا ًٖ ق٩ل الاصاعة 

 .الغؾمي ٦جماٖاث الازخهام الٗلمي

 خُث ٨ًؿغ الخاحؼ بحن :الاجطاٌ مع الجماعاث اإلاخخلفت في اإلاىظمت 

الُاب٘ الغؾمي الظي ًٟغيه الٗمل و الُاب٘ ٚحر الغؾمي الظي ًٟغيه 

.الكٗىع او الُمىح او اإلاهلخت اإلاكتر٦ت ما ًجٗل اإلاضًغ مخٟهما إلاُالبهم   
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 الُُبت بحن ؤلاوؿاهُتو جخمثل ال٣ُاصة الدكاع٦ُت في ا٢امت الٗال٢اث :اإلاشاسهت  -2

 و مى٢ٗهم بإَمُتهمال٣اثض و الٗاملحن مٗه و اخخىائهم ٖاَُٟا و جدؿِؿهم 

اًخه   .مً ٢لب ال٣اثض و ٖع

ت و بدث مشىالث العمل و  -3 مشاسهت العاملين في اجخار اللشاساث الاداٍس

 ان الغوح :معالجتها ووضع الحلٌى الىاجحت لها بشوح حماعُت مخىخذة 

٘ مً قان اإلاضًغ و حُُٗه ٢ىة و جًٟي ٖلُه اختراما   الجماُٖت اإلاخٟخدت جٞغ

 .و ج٣ضًغا ، و حٗض مً ابغػ ٖىامل هجاخه في ال٣ُاصة 

اًت التي ًبضحها اإلاضًغ اججاٍ  ال٣ُم و اإلاثل الاوؿاهُت و الازال٢ُت في  -5 صعحت الٖغ

 الخٗامل 

مهاعة جبهغ الاَضاٝ الٗامت للمىٓمت و عبُها باَضاٝ اإلاجخم٘ و مٗالجت -6 

ت في اَاع  غاٝاإلاك٨الث الاصاٍع ت حُضة :   الٗامت ألٖا ًخُلب مً ال٣اثض مٗٞغ

بالؿُاؾت الٗامت للضولت و جٟهم لالججاَاث الؿُاؾُت و ال٣ضعة ٖلى الخٗامل 

ت جمُل الى التر٦حز ٖلى  .مٗها بد٨مت  و ٖلُه ٞان اإلاىٓماث التي جامً بهظٍ الىٍٓغ

ض بضوعٍ  ً ٧ىهه ًىلض بُبُٗخه ٢اثضا ، و َظا ًٍؼ يغوعة  الازخُاع الؿلُم للمضًٍغ

. مً اَمُت خؿً الازخُاع 

ا و  :بداسجهاإلاهاسة في جىظُم الىكذ و - 7  مً زال٫ جدضًض اإلاهام اإلاُلىب اهجاَػ

اثجدضًض   . ٖلى مغاخل الؼمً ؤالهجاػي  و جخابٗها ألاولٍى

اث  الخللُذًت في اللُادة  1:الىظٍش

اث التي جىاولذ ال٣ُاصة مً حىاهبها اإلاخٗضصة  و مً  َىا٥ الٗضًض مً الىٍٓغ

اث اإلاسخلٟت التي جٟؿغ الجىاهب الؿلى٦ُت و ال٣ُاصًت اإلاُلىبت لضي اإلاضًغ  الىٍٓغ

  : و ٠ُ٦ ٌؿخُُ٘ ان ًدضر الخإزحر الاًجابي في الٗاملحن مٗه ماًلي 

ت الشحل العظُم -1 ت جبحن ان: The great Man Theoryهعٍش  َظٍ الىٍٓغ

و بالخالي ٞان  " BORN RATHER THAN MADE"  "ًىلذ و ال ًطىع"اللاثذ 

 ا٦دكاٞه مً زال٫ صعاؾخه َى او صعاؾت باإلم٩ان ٞاٖلُخه امغ ال ًهبذ ؤؾاؽ

٣خه في الٗمل  . ٍَغ

                                                           
(1) 

ت ألاؾاؾُت  1 ٣اث ،اإلاٟاَُم ؤلاصاٍع ت و الخُب٤ُ ٍ: اخمض ًىؾ٠ ٍٖغ  2018-204 م2011 ، صاع الخامض ، 1الىٍٓغ
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ت العماث  ت وحىص اعجباٍ بحن ال٣ُاصة :Traits Theoryهظٍش جٟترى َظٍ الىٍٓغ

 و ؤزغي الٟٗالت مً هاخُت و بحن زهاثو وؾماث شخهُت ال٣اثض مً هاخُت 

. اهه ًم٨ً صعاؾت ٧ل منها 

ت  ج٣ضم   ًم٨ً اؾخسضامه في ا٦دكاٝ الٗىامل التي جبنى ؤؾاؾاو َظٍ الىٍٓغ

و ٖلُه ٞان جدلُل الخهاثو او الؿماث . ٖليها مٟاَُم ال٣ُاصة الٟٗالت 

خماص ٖلُه : الصخهُت لل٣اثض مثل  ال٣ىة البضهُت ، الظ٧اء ، الث٣ت بالىٟـ ، الٖا

في جدمل اإلاؿاولُت ، الخؼم الخهٝغ الخاػم  في اإلاىا٠٢ الخغحت و الخ٨ٟحر 

ت لىجاح ال٣اثض و عبُها بالٟاٖلُت ؤلابضاعي ا نٟاث يغوٍع ت ًم٨ً اٖخباَع  ؤلاصاٍع

ت الؿماث في ال٣ُاصة  . امغ ًخًمً اؾخسضام و جُب٤ُ هٍٓغ

م مً الازخالٝ في   اليؿبُت لؿماث الصخهُت مً صعاؾت ألاَمُت و ٖلى الٚغ

الزغي الا اهه وحض ان الؿماث الخانت بالظ٧اء ، و ال٣ضعة ٖلى الاجها٫ و ال٣ضعة 

ت و ج٣ُُم   حماٖاث الٗمل جغجبِ بال٣ُاصة الٟٗالت في الٗضًض ؤَضاٖٝلى مٗٞغ

. مً اإلاىا٠٢ 

 بم٩ان ال٣ى٫ ان الخهاثو الٗامت لل٣ُاصة ال جدضر ٞغاصي و ألاَمُتاهه مً 

. ل٨ً في ق٩ل خؼم مخجاوؿت ختى ٩ًىن بُنها و بحن الٟاٖلُت اعجباَا 

ت العلىهُت  ت الؿماث في  : Behavioral Theoriesالىظٍش هٓغا الزٟا١ هٍٓغ

ج٣ضًم جٟؿحر واصر لٟاٖلُت ال٣ُاصة هدُجت الهٗىباث التي جمثل ٖضم وحىص 

ت مً الؿماث اإلاىخضة التي ًم٨ً صعاؾتها ٦ظل٪   الى ٖضم ويىح باإلياٞتمجمٖى

٠ الخانت بهظٍ الؿماث ٣ٞض جدى٫ اَخمام الباخثحن الى الؿلى٥ ال٣ُاصي  الخٗاٍع

بضال مً الؿماث اي التر٦حز ٖلى ما ًٟٗله ال٣اثض بضال مً حٍٗغ٠ مً َى ال٣اثض 

. حٗخبر امغا مدؿ٣ا م٘ اإلاىهج الؿلى٧ي لل٣ُاصة 

ت ، ان مثل َظٍ الؿلى٦ُاث ًم٨ً حٗلمها و حٗلُمها  ضوا َظٍ الىٍٓغ و ٢ض اقاع مٍا

و َىا ًخم الخدى٫ ال٨بحر في .  نىاٖت ال٣اثض باإلم٩انو الخضعب ٖليها ، مما ًجٗل 

خ٣اص اهه ًىلض و ال ًهى٘ انبذ الامغ مىهبا  الىٓغة هدى ال٣اثض ٞبٗض ان ٧ان الٖا

ب و حٗلُم مىحه لهى٘ ٢اثضا ٦ٟا  .  هدى جضٍع

ت اإلاىكفُت لللُادة  -4 مما ؾب٤ : situation Theories leadershipsالىظٍش

ًبضوا واضخا ان ال٣ُاصة الٟٗالت حٗخمض ٖلى مخٛحراث ٖضًضة ا٦ثر مً مجغص 
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ؾماث ال٣اثض او ؾلى٦ه ، و ان ال٣ُاصة الٟٗالت هي مدهلت الخٟاٖل بحن 

 .ال٣اثض و مغئوؾُه في اإلاىا٠٢ الخىُٓمُت اإلاسخلٟت

و ٖلُه ٞان الىمِ الؿلى٧ي ال٣ُاصي الىاخض الظي ًبرػ صاثما ٢ض ال ٩ًىن الىمِ 

الٟٗا٫ في مسخل٠ الٓغوٝ و اإلاىا٠٢ ، ٦ما ان الىمِ اإلادضص للؿماث ٢ض ال 

اصة ٞاٖلُت ال٣اثض في اي مى٠٢  . ًاصي الى ٍػ

٣ا للمؿخىي  ت في مخُلباث ال٣ُاصة ٞو ٍغ و َظا عاح٘ الى وحىص ازخالٞاث حَى

و بىاء ٖلى طل٪ مً اإلاخى٢٘ ان هجض .الخىُٓمي لل٣اثض طاجه صازل اإلاىٓمت 

ُُٟت اإلاسخلٟت  اث الْى ت جخٗل٤ بمخُلباث ال٣ُاصة بحن اإلاجمٖى ٍغ ازخالٞاث حَى

ٟحن ؤلاقغاٝ م٣اعهت م٘ ؤلاهخاج ٖلى ٖمالت ؤلاقغاٝصازل اإلاىٓمت مثل   ٖلى اإلاْى

حن ٖلى اإلاثا٫  الى٢ذ اإلاخُلباث اإلاغجبُت بال٣ُاصة  و ٢ض جخٛحر م٘ مغوع.الاؾدكاٍع

مما ٌٗني ان ال٣اثض الٟٗا٫ لِـ  . الٟٗالت في هٟـ اإلاؿخىي الخىُٓمي  الىاخض 

 ٢ُاصًت مدضصة ، اط ًجب ٖلى ال٣اثض ازخُاع جل٪ ألؾالُبمجغص  جاب٘ اٖمى 

.  ال٣ُاصًت التي جدىاؾب و اإلاى٠٢ اإلاٗحن الظي ًىحض ُٞه ألاؾالُب

لُه ٞان اإلاىهج اإلاى٢ٟي لل٣ُاصة ال ٌٗني ان حمُ٘ اإلاىا٠٢ جسخل٠ ٧لُا ًٖ  ٖو

 الى خض ألازغي بًٗها البٌٗ ، الا اهه ٌٗني ان ٧ل مى٠٢ ًسخل٠ ًٖ اإلاىا٠٢ 

اؤؾالُبما ، الامغ الظي ًخُلب يغوعة اجبإ   . ٢ُاصًت مُٗىت ا٦ثر مالثمت مً ٚحَر

و َىا ٖلى ال٣اثض ان ًبضؤ بخدلُل اإلاىا٠٢ التي جىاحهه احماال و لِـ ازخباع 

 ٣ًغع ازخُاع اؾلىب ؤلاحمالي ال٣ُاصي طاجه ، و بٗض جدلُل اإلاى٠٢ ألاؾلىب

خباع اإلاخٛحراث اإلاى٢ُٟت التي جازغ بك٩ل ٦بحر ٖلى الىمِ  ال٣ُاصة ازظا بٗحن الٖا

: ال٣ُاصي اإلاؿخسضم ، و هي ٧الخالي 

 الٗلُا و جُلٗاتها هدى ؤلاصاعةًى٨ٗـ  ؾلى٥  :الاداسة العلُا و جعلعاتها و ظلىهها

اث الازغي  ً في اإلاؿخٍى .  مٟغصاث الٗمل ٖلى ؾلى٦ُاث اإلاضًٍغ

ٖلى   ل٩ل ٢اثض ٞلؿٟخه ال٣ُاصًت و ؾماجه التي لها جازحر:اللاثذ شخطِخه و خبرجه

همُه ال٣ُاصي في ٖال٢خه و عئٍخه للمغئوؾحن و مضي اؾخٗضاصٍ إلاىدهم مكاع٦تهم 

 . ؤَضاٞهمفي اجساط ال٣غاعاث و جدضًض 

 الٗىامل التي جازغ ٖلى ؾلى٥ ال٣اثض بخضي :زلافت اإلاىظمت و اظتراجُجُاتها

 و جُلٗاث مغئوؾُه مً زال٫ جمؿ٨ه بال٣ُم و الٗاصاث الخانت ؤلاصاعي 
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اؾتراجُجُاث مىٓمت .باإلاىٓمت و ٖال٢تها م٘ مخٛحراث البِئت الضازلُت و الخاعحُت

ما٫ ا هي صلُل مغقض ًدضص همُا ألٖا .   مُٗىا بصاٍع

زبرة و مهاعة  وؾلى٦ُاث اإلاغئوؾحن  : اإلاشئوظىن و خطاثطهمألافشادالجماعت و 

اث . لها جازحر ٖالي في الىمِ ال٣ُاصي الظي ٌؿخسضمه اإلاضًغ  جسخل٠ اإلاؿخٍى

ت  الٗلُا و الضهُا في همِ الخىحيهاث ٦ما ان الضهُا جدخاج الى جىحُه ؤلاصاٍع

. مسخل٠ في الخضزل بكاون اإلاغئوؾحن 

ٌكمل نٗىبت و ح٣ٗض الٗمل و ويىح اإلاهام و الاحغاءاث و :العمل و مخعلباجه 

٩َُلت اإلاىٓمت و الخ٨ىىلىحُا التي حؿخسضمها و ال٣ضعاث و اإلاهام التي ًخُلبها 

 مدضصا و بالخالي ًٟغى همُا ٢ُاصًا مُٗىا امغؤ ؤصاٍئالٗمل الظي ٢ض ٌؿخلؼم 

ما٫م٣اعهت   .  ألازغي  باإٖل

اث اإلاٟؿغة لها ٖضة ؤقُاء - ًخطر مما ؾب٤ ٖغيه في مجا٫ ال٣ُاصة والىٍٓغ

 :هجملها ُٞما ًلي

تراياث التي ؤزحرث خى٫ صعاؾت الؿماث بال ؤن طل٪ ال  م مً الٗضًض مً الٖا بالٚغ

٣ًلل مً ؤَمُتها بإي خا٫ مً ألاخىا٫ ُٞاإلاا ؤن اخض ق٣ي ال٣ُاصة الٟٗالت 

ًغجبِ بىمِ ال٣اثض طاجه لظل٪ ٞان صعاؾت الؿماث حٗبر ؤؾاؾُت مً احل 

 .الخٗٝغ ٖلى َظا الىمِ

٦ظل٪ ٣ٞض ؤقاعث صعاؾاث ال٣ُاصة بلى يغوعة وؤَمُت صعاؾت اإلاىا٠٢ ال٣ُاصًت 

م مً ؤن ٖضص َظٍ الضعاؾاث الػا٫ ٢انغا ، بال ؤن جغ٦حز الباخثحن  طاتها وبالٚغ

ًجب ان ًىحه بلى صعاؾت َظٍ اإلاىا٠٢ ختى ًم٨ً الخىنل في النهاًت بلى 

ت الٗىامل التي ًم٨ً مً زاللها الخمُحز بض٢ت بحن اإلاىا٠٢ اإلاسخلٟت  . مجمٖى

٦ما جثحر صعاؾت ال٣ُاصة ٢ًُت مىهجُت ٦بري جخٗل٤ بمٗنى وم٩ىهاث الىمِ 

با ٖلى وحىص بٗضًً ؤؾاؾُحن  م مً اجٟا١ حمُ٘ الضعاؾاث ج٣ٍغ ال٣ُاصي، ٞبالٚغ

ما الاَخمام باإلهخاج والبكغ، بال ؤن م٩ىهاث ٧ل بٗض ٢ض جثحر  للىمِ ال٣ُاصي ،َو

 .٢ًُت ٦بري في مجا٫ البدث الٗلمي
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ت و ٖلىم الخىُٓم حؿائالث حضًضة صٞٗذ الباخثحن  ؤزاع جُىع بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ض مً ألابدار الجضًت ب٣هض ٞهم آلُاث الخُٛحر  واإلاسخهحن بها هدى بحـغاء اإلاٍؼ

ت  الخانلت في ال٣ٗىص ألازحرة ٖلى الهٗض الا٢خهاصًت والخ٣اهُت وال٣اهىهُت والبكٍغ

ا ؛ واججهذ بٌٗ م٣اعباتهم البدثُت هدى ٞهم ز٣اٞت اإلااؾؿت  حَر والاحخماُٖت ٚو

٫ 
ً
 حضًضا

ً
 مٟهىمُا

ً
م ، ج٣ضم بَاعا .  ٖلها مـً وحهت هَٓغ

ت مىٓمت   بلى بضحهُت الخٟاٖل بحن ؤلاوؿان وبُئخه ، ٞةن ٧ل حماٖت بكٍغ
ً
 )واؾدىاصا

ا ومماعؾتها التي  (ؤًا ٧اهذ الهُٛت التي  ججمٗها جبني ز٣اٞت زانت بها ، جىضر ؾحَر

.  جسخل٠ مًامُنها ًٖ اإلااؾؿاث ألازغي 

ً يبن مٟهىم ز٣اٞت اإلااؾؿت ، ٖىض ْهىعٍ في ٣ٖض الؿخحن اث مً ال٣غن الٗكٍغ

 في ؤصبُـاث ٖلم ؤلاصاعة ألهه اؾخٗحر مً ٖلم ؤلاوؿان 
ً
 ٦بحرا

ً
 )، لم ٨ًً ججضًضا

، بال ؤن بضء جُب٣ُه   ٖلى الخىُٓم اإلااؾس ي وآلُاث الخُٛحر ُٞه  (ألاهتروبىلىحُا 

 باالَخمام والضعاؾت والخدلُل "ٚضا مٟهىما ً مٗانغا
ً
 حضًغا

ً
ا . ، وؤنبذ مىيٖى

:  مفهىم زلافت اإلااظعت وألاداء اإلااظس ي - 

: حعٍشف الثلافت - 3-1

لم الاحخمإ مٟهىم الث٣اٞت بك٩ل ٖام ،  ٖٝغ ٧ل مً ٖلم  الاهتروبىلىحُا  ٖو

، ٖٝغ (اإلاضزل بلى ٖلم الاحخمإ  )في ٦خاب .  و٢ضما مىهجُت جُب٣ُــه ٞــي اإلااؾؿاث

٧ل مغجبِ بُغ١ الخ٨ٟحر ، والكٗىع ، والخهٝغ ،  ): الث٣اٞت ٦ما ًلي  (عوقُه . ج)

 ، جم حٗلمه وج٣اؾمه مً ٢بـل الٗضًـض مً ألاقـــسام، 
ً
جُا  ROCHER)(   م٩ّىٌن جضٍع

ت مٗا ، لجم٘ ألاشخام في حماٖــت ( 1972 : ُت وعمٍؼ ٣ت مىيٖى سضم بٍُغ  ٍو

 نٛحرة 

 ، ًدخاج ٧ل شخو في ٧ل مغة ٌِٗل ٞيها يمً حماٖت بلى جىُٓم ما َىزا  

وابخ٩اع مىاهج ٖمل ، و٧لماث وبقاعاث وعمىػ وؤ٩ٞاع وؾلى٦ُاث ٦ما وضر طل٪ 

 (NIZAR : 1982في م٣اله ؤلاصاعة بال٣ُم  (هحزاع  .ج)

ت جخلاظمها في وكذ معين ،   ، الثلافت ظاَشة بوعاهُت ، مً فعل فئت بشٍش
ً
برا

ـــً ، وجيخلل اإلاعاسف والعلىهُاث واإلافشداث بىعي ؤو بذون  وجىللها بلى ؤهاط آخٍش

 ؤو 
ً
خضع ألاشخاص بلى اللىاعذ اإلاىضىعُت كلُال وعي بلى ألاحُاٌ اإلاخعاكبت ، ٍو

 ؤو بلىاعت 
ً
 ، وعاظفُا

ً
.  هثيرا
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: مفهىم  ألاداء اإلااظس ي 

ًمثل ألاصاء اإلااؾس ي ماقغاث خهُلت ؤلاهجاػاث اإلاد٣٣ت ٞٗلُا ٢ُاؾا بلى ألاَضاٝ 

ؿدىض طل٪ ألاصاء اإلااؾس ي , واإلاـىاعص اإلاسههت, اإلادــضصة والىؾاثل اإلاؿخسضمت ، َو

: بلى زالزت م٩ىهاث هي 

اث الخىُٟظًت الضهُا  -  ت بضءا مً ال٣اصة هؼوال بلى اإلاؿخٍى . ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ

. الخىُٓمُت في بَاع اإلااؾؿت ٌك٩ل ٖام / ؤصاء البنى اإلااؾؿُت - 

 . (الضولت واإلاجخم٘ والخاعج  )ؤصاء اإلااؾؿت في بَاع البِئت اإلادُُت بها - 

ت مً الكغوٍ هي  خُلب جُب٤ُ ألاصاء اإلااؾس ي جىاٞغ مجمٖى : ٍو

  ًلت التي جخًم ت اإلاَا : ال٨ٟاءاث البكٍغ

ىن   بهم : ٢اصة بصاٍع ُت ، وجضٍع ٤ ؤؾـ ٖلمُت مىيٖى م ٞو ًخم ازخُاَع

 
ً
 ٖلى مماعؾت مهام ال٣ُاصة ، وج٣ُُم ؤصائهم جبٗا

ً
ىُا  ٞو

ً
ا وجإَُلهم بصاٍع

إلااقغاث هخاثجها وبهجاػاتهم الخ٣ُ٣ُت ، وجصخُذ ؤٖمالهم ومخابٗتهم 

م باؾخمغاع  َغ  وجٍُى

ني   ل ومضعب ٖلى الٗمل ؤلاصاعي ، : مضًغون وحهاػ بقغاٝ بصاعي ٞو مَا

٤ اإلاؿاع اإلانهي الؿلُم   ما٫ ال٣ُاصًت ٞو ومؿخٗض لالهخ٣ا٫ بلى مؿخىي ألٖا

ني جىُٟظي   لت ، جمخل٪ : حهاػ بصاعي ٞو ت اإلاضعبت واإلاَا ٌكمل اإلاىاعص البكٍغ

 مهاعاث حُضة وؾلى٦ُاث بًجابُت ٞٗالت حؿهم في جد٤ُ٣ ؤلانالح اإلايكىص 

  ًاعخماد بداسة اظتراجُجُت للماظعت جخضم: 

 عئٍت واضخت وعؾالت مدضصة للماؾؿت وزُت ؤلانالح ؤلاصاعي  

ؤَضاٝ مدضصة وواضخت و٢ابلت للخد٤ُ٣ ، مؿخسلهت مً عئٍت اإلااؾؿت  

وبصاعتها  

 اؾتراجُجُت ٖمل جترحم بسُِ وبغامج مجضصة  

 مىاعص ووؾاثل لخىُٟظ الاؾتراجُجُت والخُِ والبرامج اإلادضصة  

مىهجُت ؾلُمت وآلُاث إلاغاحٗت اإلاىجؼاث وج٣ُُم ألاصاء اإلااؾس ي ، وجصخُذ  

غ اإلاؿخمغ  .الاهدغاٞاث والخٍُى

   زلافت ماظعُت وؤخالكُاث عمل حشمل: 
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الظي ٣ًِـ ؤصاء وهخاثج اإلااؾؿت ؤو ال٣ُاصي ؤو الصخو م٘ ٚحٍر اللُاط اإلالاسن ، 

ٓهغ مضي جمحٍز ٖىه ، وماقغاث طل٪ الخمُحز بض٢ت وبك٩ل خُاصي ومىيىعي   0، ٍو

:  ألاهمىرج الفعاٌ للثلافت اإلااظعُت  - 4

ًخ٩ىن ألاهمىطج  الٟٗا٫ للث٣اٞت اإلااؾؿُت مً ٖىانغ ٖضًضة التي جازغ في مؿاع 

: جُىعٍ ٦ما ًلي

:  عىاضش ؤهمىرج زلافت اإلااظعت 

 : ًخىىن ؤهمىرج زلافت اإلااظعت مً ؤسبعت هظم فشعُت هبري هي 

جترحم الؿُاؾاث الاؾتراجُجُاث في الٗمل ، والبرامج التي جدضص ألاَضاٝ  : العُاظت

الٗملُاجُت والاؾخد٣ا٢اث، وجدى٫ اإلاؿاعاث مً زاللها اإلاىاعص بلى مىخجاث ؤو زضماث 

 في ٧ل حؼء مً  : البنى.  
ً
ج٣ُم البنى الٗال٢اث الغؾمُت بحن اليكاَاث ألا٦ثر ازخالٞا

.  الخىُٓم 

 مً الٟاٖلحن في  :  و الخعغ الخىفُزًت الاظتراجُجُت
ً
 ؤو ٦ال

ً
ج٣ىص الاؾتراجُجُت حؼءا

.  اإلااؾؿت 

حر عؾمُت  : الفاعلىن - 4 ٣ت عؾمُت ٚو ًخجم٘ الٟاٖلىن الٟغصًىن بك٩ل نخي وبٍُغ

.  ، ولضحهم الٗـضًض مــً الخهاثو الهامت 

:  هما جخإزش اإلااظعت بعىاضش مدُعُت وفم معاساث زالزت هي 

التي جازغ في اإلااؾؿت بك٩ل ٚحر مباقغ ٖبر اهخماء ؤًٖائها بلى  :  البِئت العامت*

.  الٗىانغ الث٣اُٞــــت 

.  التي جازغ في الخىُٓم مباقغة :  البِئت الذاخلُت *

خ اإلااظعت*   ال٣غاعاث والؿلى٦ُاث  : جاٍس
ً
ًً ؤو ٢لُال َ

.  الظي  ًدضص ٦ثحرا

:  جعىس شيل ؤهمىرج زلافت اإلااظعت - 4-2

ؤهمىطحهما  ألاولي ٖـً ز٣اٞـت اإلااؾـؿـت الخــي   (ALIRE,VIROSITI :1988 )٢ضم

 بٟٗل الٗال٢اث اإلاخٟاٖلت م٘ البِئت اإلادُُت الٗامت ، والبِئت 
ً
جخُىع الخ٣ا

سها الظاحي ، وال٣ُم التي ًجؿضَا في اإلاماعؾت ٧ل مً ال٣اصة  الضازلُت، وجاٍع

اث الٗمل وألاٞغاص ، وألاَضاٝ الخـي جُمذ  حن ، وؤعباب الٗمل ، ومجمٖى ؤلاصاٍع

لخد٣ُ٣ها اإلااؾؿت والٟاٖلحن ٞيها ، واإلاى٤ُ اإلاخب٘ مً ٢بلهم في الٗمل بٟٗل 

غاٝ والغمىػ وال٣ُىؽ والخٛحراث   ألٖا
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ض بداسة ألاداء  :ٍص

ُت صازل  جخجؿض خغ٦ُت ألاهمىطج في َبُٗت الٗال٢اث بحن الىٓم الٟٖغ

 )اإلااؾؿت،وصوع جل٪ الٗال٢اث باليؿبت بلى ٧ل واخض مً ٖىانغ طل٪ ألاهمىطج 

 ( :PARSONSبخهٝغ ًٖ ؤهمىطج 

:  جترحم خشهُت ألاهمىرج باآللُت الخالُت 

، في نُاٚت ألاَضاٝ والٛاًاث  (العالكت ؤ )ٌشاسن ألافشاد اإلالتزمىن في بِئتهم -1

الغؾمُت للماؾؿت ، َـظا اليكاٍ ًىلض ماؾؿت في زضمت اإلاجخم٘  بط  ًخم زال٫ 

اإلاماعؾت الخىُٓمُت بٖاصة نُاٚت ألاَضاٝ مً ٢بل ألاٞغاص الظًً ٌُٗيهم الخىُٓم 

 ؤو مغا٦ؼ مسخلٟت ، وج٩ىن جل٪ ألاَضاٝ الجضًضة هدُجت جإزحر مًا٠ٖ 
ً
جإزُـــغ : ؤصواعا

ش اإلااؾؿت الظي ًازغ ٖلى ألاٞغاص في  الخىُٓم الظي ًدضص عئٍت البِئت ، وجإزحر جاٍع

. .  نى٘ ال٣غاع 

ُٟت مخابٗت  (العالكت ب)جمثل العالكت بين الفاعلين الفشدًين وألاَذاف -2 ، ْو

.  ألاَضاٝ التي جسل٤ بظاتها جىُٓم اإلااؾؿت 

بعذ جدذًذ ألاَذاف ، جدىاوب وظُفت الخإكلم في وشاظاث ضُاغاث - 3

ىجم ٖنها مٗاًحر وؤصواع العُاظاث والبرامج  .  (الٗال٢خان ج،ص)، ٍو

وبما ؤن ألافشاد ًيخمىن بلى زلافاث ؤخشي بالىكذ هفعه ، فةنهم ٌعخعُعىن ؤن -4

داولىن فشضها على الخىظُم   ومشاهض شخطُت ؤخشي ، ٍو
ً
ًدضــشوا معهـم ؤدواسا

ىلض طل٪ بك٩ل حؼجي مالمذ ُٚــغ عؾمُت صازلُت واإلااظعت  في طل٪ الى٢ذ ، . ، ٍو

ُٟت  جترحم ألاَضاٝ في البيُت الخىُٓمُت للماؾؿت وفي آلُاث الغ٢ابت، وجسل٤ ْو

 .  (الٗال٢اث ٌ،و،ػ)الاهضماج الىيُٗاث لضي ألاٞغاص 

في خالت ظُادة الاظخلشاس الخىظُمي ًمىً جطىس العالكاث باججاٍ واخذ ، لىً -5

اإلااظعت اهذفا عاث عذًذة فةن العالكاث جطبذ /مىز ؤن ًمخـلً الخىظُـــم 

هٗب ٖىضثظ جهىع خغ٦ت مدؿلؿلت زىاثُت الاججاٍ .   ، ٍو

ًخخاس اإلاعني بإهمىرج زلافت اإلااظعت اإلالاسبت التي جدذد سئٍخه للخغُير -6

٘ مٗضالث ألاصاء و الخىمُت الخىظُمي   0 و ٞع

 بلى اإلاعِش 
ً
جبذو جلً اإلالاسبت مفُذة ألنها حعمذ بخىحُه الخغُير اظدىادا

  . الخىظُمي
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:  الخعبُم اإلااظس ي إلداسة ألاداء بلطذ سفع معذالجه - 6

: جعبُلاث ألاهمىرج على ضعُذ عىاضش مىظىمت اإلااظعت - 6-1

:  حُٛي الخُب٣ُاث التي جمـ ٖىانغ اإلاىٓىمت ما ًلي

خالت )ًجب ؤن ج٩ىن مٗغوٞت مً ٢بل مجمٕى الخىُٓم : الاظتراجُجُاث -1

 ، وختى في خالت ُٚاب (اإلاٗلىماث 
ً
 ومؿُُغا

ً
 ٞاٖال

ً
، ل٩ي جهبذ ٖىهـغا

الاؾتراجُجُاث اإلاٗضة بىيىح وبك٩ل مٗلً ، ٞةن اإلااؾؿت جا٦ض ٖبر ألاٞغاص الظًً 

التراح٘ هدى الضازل ، ؤو همى )َم في ؾضة ؤلاصاعة ، ٖلى بٌٗ زٍُى الاججاَاث 

تها ٦بحرة ، ؤو الخهى٫ ٖلى ٖىانغ ٖملُاجُت لٟهم  مهمت مخىا٢ًت ج٩ىن ؤلاعاصة إلاٗٞغ

.  (ؤو لٗؼ٫ الخىا٢ٌ في اإلاهمت 

ُُٟت  التي جسل٣ها جل٪ البنى عئٍت : البنى وؤلاحشاءاث - 2 جدضص اإلاغا٦ؼ وألاصواع الْى

غ خحن ال ٩ًىن اإلاغ٦ؼ والضوع في البيُت واضخحن ). الخىُٓم  . (خالـت ٢لـ٤ ألَا

خ اإلااظعت - 3    في بٌٗ ألاخُان ، لظل٪ ال : جاٍس
ً
ا ش اإلااؾؿت مكَى ٢ض ٩ًىن جاٍع

ت ، وعوح الٗاثلت ،و  )هخٗل٤ ؾىي بالى٢اج٘ التي هدمل منها صالالث مثل  الخٞغ

ت ،و الىمى ، .  (...الدؿامدُت ،و الالمغ٦ٍؼ

زضمت الؼباثً ، )ج٩ىن البِئت الضازلُت مىضمجت في الخىُٓم  : البِئت الذاخلُت- 4

بأن واخض ، وهي جُٟض ٖلى الضوام في ( اإلاىاٞؿت )، ومسخلٟـت (الغحٕى بلى الضازل 

ٜ الؿلى٦ُاث  ٤ ، وزُاع الؼباثً )حؿَى .  (عوح الٍٟغ

ال جازغ البِئت الٗامت في الخُاع اإلاىلض لؤل٩ٞاع ؤو في :   الخاعحُتالبِئت العامت- 5

٣ت البيُىٍت ٖلى الخىُٓم ، ل٨نها ٢ض جازغ في جىُٓم آزغ مىسٍغ باليكاَاث  الٍُغ

مثل خالت ج٨ىىلىحُا الجُل ألاخضر للخىاؾِب الخــي ٌؿخسضمها ٖضص مً )هٟؿها 

.  (اإلاىاٞؿحن 

ًم٨ً جدضًض الجماٖاث في اإلااؾؿت وهي مسخلٟت ًٖ : اإلاجمىعاث وألافشاد - 6

ا ، حٗبـغ اإلااؾؿت ًٖ هٟؿها مً زال٫ ألاٞغاص في ٧ل مغة ،  ألاٞغاص الظًً ٩ًىهَى

االء َم الظًً ًخسظون ال٣غاعاث  . َو

 :  جعبُلاث ألاهمىرج على الىظاثف والعالكاث اإلاخخلفت- 6-2

اث٠ اإلااؾؿت والٗال٢اث اإلاسخلٟت اإلاظ٧ىعة  جخطر جإزحراث الخُب٣ُاث ٖلى ْو

: باألهمىطج ٦ما ًلي 
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 : والخإكلم مع البِئت  (ؤ) العالكت *

وجخم ٢غاءة , جضع٥ البِئت َلباث الخُٛحر وجىلضَا مً الٟغ١ في الخهىعاث الضازلُت 

ا في بِئتها الضازلُت ،بجها جتهاون في بصعاج  جإ٢لم اإلااؾؿت م٘ البِئت مً زال٫ اٖخباَع

.  ٖىانغ عثِؿُت ٞيها ، وجخٗغى للمساَغة خحن ؾىء الخإ٢لم ؤو الٟكل 

جدؿاب٤ ال٣ُم الٟغصًت هدى نُاٚت : ووظُفت مخابعت ألاَذاف  (ب)العالكت * 

خباع الٗضًض مـً وحهاث الىٓغ خى٫ البِئت  بم٩اهُت الِٗل ، )ألاَضاٝ آزظة بااٖل

٘ .(واؾخ٣ال٫ اإلااؾؿت   بكــ٩ل ؾَغ
ً
ألاٞغاص )ل٨ً ، جهبذ الىؾاثل بضوعَا ؤَضاٞا

مٓهغة ؤن الث٣اٞت الُىم هي بالىدُجت نىعة اؾتراجُجُاث الباعخت (٢بل الىخاثج 

. 
ً
.  جلً اللـُم ولذث اللُم الخىظُمُت اإلااظعُت ظابلا

:  ووظُفت الخىُف خين الخىفُز  (ج)العالكت *

حك٩ل مسخل٠ الؿُاؾاث والبرامج الىؾاثل الخىُٟظًت للىنى٫ بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ 

ج٩ىن مٗاًحر الخ٣ُُم ؤمثلت م٣ىٗت ، ٦ما . ، ٦ما جسل٤ الؿُاؾاث اإلاٗاًحر والاجٟا٢اث 

ج٩ىن بالى٢ذ هٟؿه م٣اًِـ لضعحت الخيكئت الاحخماُٖــــت لؤلًٖاء الظًً هدضص لهم 

اث٠ ،و جدمل اإلاؿاولُاث )الٗضًض مً ألاصواع   . (الخىاوب ٖلى الْى

 :ووظُفت الاهذماج  (ٌ)العالكت *

ًاء )ًخم يمان الخيؿ٤ُ مً زال٫ ٖىانغ البيُت  حماٖت الٗمل لال٢تراب مً ألٖا

 للؿُاؾاث، وجهبذ بضوعَا ؾُاؾاث (والىخضاث الهٛحرة 
ً
،وجهمم جل٪ البيُت جبٗا

.  وؤَضاٝ 

ت (ص)العالكت *  : ووظُفت الالمشهٍض

ُُٟت التي  ض مً ال٣ىة والؿلُت بلى الجماٖاث مً زال٫ اإلاغا٦ؼ الْى ج٣ضم اإلاٍؼ

.  جدضثها ؤو التي جلٛيها 

:  و وظُفت جذعُم اللُم (و)العالكت * 

بجها مهضع لخضُٖم ال٣ُم ، وجدضص ؤؾلىب ؤلاصاعة ،والاهخماء بلى حماٖت في ه٣ُت 

 
ً
 ،ومماعؾـت الغ٢ابت الظاجُت ؤًًا

ً
.  ازخُاع ألاٞغاص طاجُا

:  وظُفت الخيشئت الاحخماعُت /مجمىع العالكاث * 
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م٨ً ؤن هجض  ُٟت زانت إلاماعؾت الخيكئت الاحخماُٖت ، ٍو جمل٪ ٢لت مً الٗىانغ ْو

ضاص َىا طل٪ الضوع مثلما ؾاَمذ مجمٕى  طل٪ في الخىُٓماث ألازغي ، بط ًلٗب ؤلٖا

٣تها ُٞه  .  الٗىانغ ألازغي بٍُغ

اث في صازل اإلااؾؿت ؤو زاعحها  جخجه الخيكئت الاحخماُٖت هدى ألاشخام واإلاجمٖى

 (.. مال٥ اإلااؾؿت ،وؤعباب الٗمل ، والؼباثً ،)

 ؤهمىرج زلافت اإلااظعت وجلىُت جخعُغ جدعين ألاداء اإلااظس ي: 

الث :اإلافهىم-  ٘ مٗضَّ ي اإلااؾؿت، وحهضٝ بلى ٞع
ّ
ٌُٛ 

ً
 قامال

ً
 حّٗض جل٪ الخ٣ىُت حهضا

صة، وطل٪ ٖبر جضزالث جسّو البيُت  ت ؤٖمالها، لخىجؼ ؤَضاٞها اإلادضَّ ؤصائها، وؾٍى

. الخىُٓمُت للماؾؿت ؤو ؾحر ٖملُاتها باؾخسضام ٖلىم ؤلاصاعة والؿلى٥

 حؿخسضم جل٪ الخ٣ىُت في البلضان الىامُت بك٩ل :ؤظباب اظخخذام الخلىُت- 

: زام لؤلؾباب الخالُت

 ت، والخُب٣ُاث :بحشاء عملُاث الخذٍسب  التي جمؼج بحن ألا٩ٞاع الىٍٓغ

ب الٗىانغ اإلاٗىُت بمٗالجت اإلاك٨الث، وبًجاص  اإلاُضاهُت زال٫ جضٍع

ً ٖلى اؾخسضام  ب اإلاضًٍغ خلى٫ لها، وجبضؤ جل٪ الٗملُاث بخضٍع

. ج٣ىُاث ؤلاصاعة الخضًثت

 ت  بط ٚضث مهمت اإلاؿدكاع مؿاٖضة :ضبغ ألاعماٌ الاظدشاٍس

ؤلاصاعة ٖلى صعاؾت مك٨التها، وابخ٩اع الخلى٫ لها، وحٗلها ٢اصعة 

غ وهخاثجها َىا، ًىّحه اإلاؿدكاع الٗملُاث . ٖلى ٞهم ٖملُاث الخٍُى

، والخغم 
ً
لدكمل الدصخُو الضازلي للمك٨الث ومٗالجتها طاجُا

غ ال٣ُاصًت  غ بم٩اهُاث خلى٫ اإلاك٨الث مً ٢بل ألَا ٖلى جٍُى

م مهاعاجه وزبراجه وؾلى٦ُاجه للماؾؿت . اإلادلُت ٣ّضِ ًُ بن اإلاؿدكاع 

. لدؿخُٟض منها

:  جخدّضص جل٪ اإلاباصت بما ًلي:اإلابادت الخىحيهُت- 

  لت ش جدبع اظتراجُجُت وظٍش الخلىُت حهذ مخعغ إلحشاء الخعٍى

: وعملُاث حشمل

. بًمان ؤلاصاعة الٗلُا بها- 

حم٘ اإلاٗلىماث مً زال٫ ؤٖما٫ الدصخُو - 



58 
 

جدضًض ألاَضاٝ والخُِ والبرامج - 

خكض اإلاىاعص واإلاخُلباث الالػمت لخىُٟظ الخ٣ىُت - 

٢ُاصة جىُٟظ الٗملُاث وبظ٫ الجهىص الالػمت لظل٪ - 

بحغاء الخ٣ُُم اإلاؿخمغ واإلاغاحٗت - 

. بحغاء ؤٖما٫ الخصخُذ- 

 حشمُل اإلااظعت بياملها خين جعبُم الخلىُت وفم الخالي :

. اإلااؾؿت بيُت ٧املت ؤو ؤخض ؤحؼائها- 

ُت صازل اإلااؾؿت -  ت، والا٢خهاصًت،  )الىٓم الٟٖغ البكٍغ

 (. . . والٟىُت 

 مشاسهت اللُادة العلُا لللُام بما ًلي :

. البضء مً ٢مت َغم اإلااؾؿت- 

ت -  اث ؤلاصاٍع هم الخ٣ىُت مً ؤٖلى اإلاؿخٍى الالتزام بالخىُٟظ ٞو

مىا٣ٞت ال٣ُاصة ٖلى البضء بالخى٣ُت - 

غ -  ٘ بلى ؤٖما٫ الخٍُى
َّ
وحىص شخو مغح٘ ًخُل

الضٖم اإلاخىانل والًغوعي مً ال٣ُاصة الٗلُا - 

 ش اإلااظس ي جضم ما ًلي : جىفير ؤظش للخعٍى

اإلاؿدكاعون الضازلُىن               - 

٤ منهما                                           ٍٞغ

اإلاؿدكاعون الخاعحُىن                                   - 

 د هما ًلي : ظشق جىفُز الخلىُت جخدذَّ

صة -  ت وألاَضاٝ اإلادضَّ ٤ الخُِ اإلاىيٖى الٗمل ٞو

٤ مغاخل مىهجُت -  خل اإلاك٨الث ٞو

بىاء ٞغ١ الٗمل - 

 العشق الخىمُلُت لخىفُز الخلىُت التي حشمل ما ًلي :

الخٛظًت الغاحٗت اإلاخٗل٣ت باألصاء وبالؿلى٦ُاث لخصخُدها - 

ت الٟغو١ -  احخماٖاث اإلا٣اعهت م٘ اإلااؾؿاث ألازغي ومٗٞغ

. بُنهما
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. بىاء ٖال٢اث صازلُت مخ٩اٞئت بحن الٟغ١ لخل اإلاك٨الث- 

٤ الخاحت-  . بٖاصة جىُٓم الٗمل ٞو

. بٖاصة بىاء الهُا٧ل الخىُٓمُت والخجضًض باألهٓمت- 

جُٟٗل الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت مً زال٫ اليكاَاث الث٣اُٞت - 

حر طل٪ بُت واإلااجمغاث  ٚو . والخضٍع

( 2002: مغعي  )

:  العالكت بين زلافت اإلااظعاث وبداسة  خعغ ألاداء والخىمُت- 7

 ًم٨ً جُب٤ُ ؤهمىطج ز٣اٞت اإلااؾؿت في ٧ل ماؾؿت جمل٪ ز٣اٞت زانت بها 

 مً 
ً
ــت ، ٦ما ًسل٤ التر٦ُب اإلام٨ً لل٣ُم ٢ضعا ٍغ  مً ال٣ُم الجَى

ً
وجدمل ٖضصا

٤ خغ٦ُت زانت بها  .  الث٣اٞاث التي حِٗل ٞو

  ل٨ىىا ال 
ً
  و ماؾؿُا

ً
ٍغ جىُٓمُا وؿخُُ٘ حُٛحر الث٣اٞت في جىُٓم ما بُٛت جٍُى

 ، ٦ما ؤهىا ال وؿخُُ٘ ب٣ًاٝ 
ً
ل حضا وؿخُُ٘ حُٛحر بحمالي ال٣ُم بال ٖلى اإلاضي الٍُى

.  الخُٛحر بل ًم٨ىىا حٗضًل مؿاٍع 

م٨ً ؤن ًخد٤٣ الخُٛحر مً ق٩ل جىُٓمي بلى آزغ ، ومً مهً بلى مهً ؤزغي صازل  ٍو

ًاء في الخىُٓم في ألاق٩ا٫ الجضًضة ؤو اإلاهً  اإلااؾؿت بؿهىلت بطا وحض ألٖا

.  بن ق٩ل جىُٓم ما ًسل٤ ز٣اٞخه . الجضًضة ه٣اٍ اعج٩اػ 
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 الحىافض والذوافع في ؤلاداسة
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  ل٣ض خٓي مٟهىم الضواٞ٘ باَخمام الٗضًض مً الباخثحن، إلاا جدؿم به الضواٞ٘ مً 

ؤَمُت ؤؾاؾُت في جىحُه الؿلى٥ ؤلاوؿاوي لخد٤ُ٣ هجاح اإلاىٓمت و جُىعَا وحٗخبر 

ت الغثِؿت ألجها حٗخمض بالضعحت الاولى  الضواٞ٘ ؤؾاؽ مً قاون بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ٖلى مضي صاُٞٗت ألاٞغاص و اؾخٛال٫ الُا٢اث لضحهم و الظي ًاصي بلى جد٤ُ٣ 

 .الُمىح الصخص ي و طل٪ مً زال٫ ما ٣ًىمىن به مً ؤٖما٫

اث٠ التي جخالثم م٘      ٦ما ؤن اهخ٣اء و حُٗحن ألاٞغاص الجُضًً وويٗهم في الْى

مىانٟاتهم و َمىخاتهم ٖمل ٚحر مخ٩امل ما لم ج٣ىم اإلاىٓمت بهُاهتهم و بقبإ 

باتهم ببٌٗ الخىاٞؼ و اإلاؼاًا و الخضماث ل٩ي حؿخُُ٘ الاخخٟاّ بهم عاٚبحن في  ٚع

. الٗمل و ًاصون اإلاهام اإلاُلىبت منهم بٟاٖلُت ٖالُت

    و٢ض باث الاَخمام بالضواٞ٘ ال ٣ًخهغ ٖلى صعاؾت ما ٣ًضم م٣ابلها مً الخىاٞؼ ؤو 

بت الظاجُت للٟغص في مجاالث الٗمل، بل امخضث  اإلا٩اٞأث ال٣اصعة ٖلى بزاعة هىإػ الٚغ

بت الٟغص في ألاصاء و  ؼ ٚع ت ٧ىامً الغيا ًٖ الٗمل و ؾبل حٍٗؼ َظٍ الخُلٗاث إلاٗٞغ

. جد٣ُ٣ها ووالثه و بزالنه للمىٓمت التي ٌٗمل ٞيها

ما َى مٟهىم الخىاٞؼ و الضواٞ٘؟  و ما هي الٗال٢ت بحن الضواٞ٘ و الخىاٞؼ؟ 

حعٍشف الحىافض و الذوافع 

 ما ٌؿخسضم مٟهىم الخىاٞؼ والضواٞ٘ ٖلى ؤجها ش يء واخض ٚحر ؤجها في وا٢٘ 
ً
   ؤخُاها

 
ً
 ًٖ ال٣ىي Motivesُٞما ٌٗبر الضاٞ٘ . ألامغ وعٚم اعجباَهم الكضًض مسخلٟان وؿبُا

اإلادغ٦ت في صازل الٟغص والتي ج٩ىن بجبإ ؾلى٥ مٗحن إلعياء خاحاجه، ٞةن الخىاٞؼ 

Incentives حٗخبر مً ٖىامل البِئت الخاعحُت اإلااصًت بلى بزاعة ال٣ىي الضازلُت 

.  لخد٤ُ٣ الهضٝ اإلاُلىب

 .Motivationماَُت الذوافع  .1

 في جدضًض وجىحُه             
ً
 مهما

ً
ل٣ي الضاٞ٘ صوعا ؤخض زهاثو الؿلى٥ ؤلاوؿاوي ٍو

ها َُجان  بإجها ٖملُت صازلُت " ؾلى٥ ال٩اثً الخي وبالظاث ؤلاوؿان، ٣ٞض ٖٞغ

باليؿبت للٟغص ج٣ىصٍ بلى مماعؾت هٕى ما مً الؿلى٥ لالؾخجابت بلى مُالبه وخاحاجه 

  ."

ها الٗضًلي بإجها ال٣ىي ؤو الُا٢اث الىٟؿُت الضازلُت التي جىحه : "  و٢ض ٖٞغ

اث الٟغص وؾلى٦ه ؤزىاء اؾخجابخه م٘ اإلاىا٠٢ واإلاازغاث البُئُت  وجيؿ٤ جهٞغ
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اإلادُُت به وجمثل الضواٞ٘ وعٚباث ؤلاوؿان وخاحاجه وجى٢ٗاجه وهىاًاٍ التي ٌؿعى 

 بلى بقباٖها وجد٣ُ٣ها لُُٗض الاعجُاح والخىاػن بلى هٟؿه 
ً
".  ؤلاوؿان صاثما

 ٢ىة صازلُت جضٞ٘ ؤلاوؿان بلى الٗمل Motivation    مما ؾب٤ ًالخٔ بان الضاٞ٘ 

بت وخماؽ  وفي خالت ويىح اإلاخٛحر اإلاىاؾب ٞةن طل٪ ؾُضٞ٘ ألاٞغاص بلى الٗمل بٚغ

م خدؿً بظل٪ ؤصاَئ   1.وبالخالي ؾُلتزمىن بإصاء ؤٖمالهم ٍو

 ٌؿخجُب للمازغاث الضازلُت ؤو الخاعحُت 
ً
 ومً زال٫ طل٪ هغي ؤن ؤلاوؿان صاثما

ت الضاٞ٘ ال ٨ًٟي بطا لم ًد٤٣  ٘ مؿخىاٍ و زًٟه ٞةن مٗٞغ والتي جاصي بالخالي بلى ٞع

ت الخىاٞؼ التي جًٗها ؤلاصاعة  ٤ مٗٞغ د٤٣ بالخالي ؤلاقبإ ًٖ ٍَغ ؤلاقبإ اإلاُلىب ٍو

كتٍر  للٗاملحن لضحها َو

في جل٪ الخىاٞؼ ؤن ج٩ىن مخىا٣ٞت م٘ مخُلباث ألاٞغاص بمٗنى ؤن ج٩ىن جل٪ الخىاٞؼ 

بًجابُت وجد٤٣ ألاَضاٝ مً ويٗها وطل٪ بضٞ٘ ألاٞغاص بلى ألاصاء الجُض واعجٟإ 

.  بهخاحُتهم وب٢بالهم بلى الٗمل

ُٟي ًم٨ً ؤن ًىٓغ بليها ٖلى ؤؾاؽ ؤجها ٖملُت مغخلُت   ٞالضاٞ٘ في الٗمل الْى

:- ومخٗضصة جمغ بٗضة زُىاث ٢بل ؤن جهل بلى ٖملُت ؤلاقبإ والغيا وهي

باث وصعحت بلخاخها الضازلي الظي ًخمثل في : الخعىة ألاولى*   ْهىع الخاحاث والٚغ

ضم الخىاػن لضي الٟغص  . الخىجغ ٖو

وحٗخبر َظٍ اإلاغخلت للبدث والازخُاع مً بحن ٖضة بضاثل إلقبإ : الخعىة الثاهُت* 

 . َظٍ الخاحاث

جإحي َظٍ اإلاغخلت بٗض مغخلت البدث ٞخدضص في َظٍ اإلاغخلت : الخعىة الثالثت* 

 . الهضٝ والؿلى٥ اإلاخب٘ إلقبإ الخاحت لضي الٟغص

م والغبِ بحن َظٍ الخاحاث:الخعىة الشابعت*   . وهي مغخلت اإلاغاحٗت والخ٣ٍى

ُت : الخعىة الخامعت*   وحٗخمض ٖلى هٖى
ً
 ٧ان ؤم ٣ٖابا

ً
وهي مغخلت الجؼاء زىابا

م ألاصاء اإلاؿخسضم إلقبإ الخاحت لضي الٟغص  . ج٣ٍى

وهي الخُىة ألازحرة وهي عبِ الٟغص بحن الؿلى٥ والجؼاء الظي : الخعىة العادظت* 

خهل ٖلُه إلقبإ الخاحت ألانلُت ٞةطا ٧اهذ صوعة الضاٞ٘ َظٍ ٢ض ؤقبٗذ 

 وعياء م٘ اخترام جل٪ الخاحت الخانت واإلاىحىصة
ً
 .ٞالىدُجت ج٩ىن جىاػها

                                                           
ت. الُاجي ًىؾ٠ حجُم1  .410م.2006ماؾؿت الىعا١،: ٖمان.مضزل اؾتراجُجي مخ٩امل: اصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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ا والتي جمغ بها الضواٞ٘ َىا٥ ٖىامل ؤزغي   ٞباإلياٞت بلى الخُىاث الؿاب٤ ط٦َغ

 في ٖملُت الضواٞ٘ مثل
ً
 ؤؾاؾُا

ً
:  جلٗب صوعا

.  التي ًبظلها الٟغص ؤزىاء جإصًت الٗمل (الُا٢اث)وحٗني الُا٢ت : الجهض-

ت الاؾخٗضاصاث والهٟاث الصخهُت التي جمحز بها الٟغص مثل : ال٣ضعة- وحٗني مجمٖى

 1.الظ٧اء

لى ؾلى٥ ألاٞغاص وؤصائهم: الٗىامل الخىُٓمُت- .  لها صوع في الخإزحر ٖلى ٖملُت الضواٞ٘ ٖو

: Incentivesلحىافض ا

 ٌٗمل في نضع الٟغص، ٞةن الخاٞؼ ٖامل زاعجي 
ً
 صازلُا

ً
     بطا ٧ان الضاٞ٘ ٖامال

مل مٗحن جظب ناخبه ؤو ًضٞٗه بلى الاججاٍ لؿلى٥ ٖو .  ًساَب الضاٞ٘ ٍو

اصي الخىاٞؼ  ت مً الٗىامل ؤو اإلاازغاث التي جضٞ٘ "      ٣ٞض ٖٝغ الٍؼ بإجها مجمٖى

ض مً الجهض في ؤصاء الٗمل والامخىإ ًٖ الخُإ ُٞه  " ..  الٟغص بلى بظ٫ اإلاٍؼ

ها اللىػي  ت ال٣ُم اإلااصًت واإلاٗىىٍت اإلامىىخت لؤلٞغاص "      ٦ما ٖٞغ بإجها مجمٖى

".  الٗاملحن في ٢ُإ مٗحن والتي حكب٘ الخاحت لضحهم وجغقضَم بلى ؾلى٥ مٗحن 

اب  ها ٖلي ٖبض الَى بإجها ألاؾلىب ؤو الىؾُلت ؤو ألاصاة التي ج٣ضم للٟغص "  ٦ما ٖٞغ

".  ؤلاقبإ اإلاُلىب بضعحاث مخٟاوجت لخاحاجه الىا٢هت

ها مدمض ٣ٖلت  ٪ "  و٢ض ٖٞغ ا ؤلاصاعة للٗاملحن بخدٍغ ت الٗىامل التي تهَُا بإجها مجمٖى

مالهم ٖلى هدى ؤ٦بر وؤًٞل بالك٩ل  ض مً ٦ٟاءة ؤصائهم أٖل ٢ضعاتهم ؤلاوؿاهُت مما ًٍؼ

اًاتهم وبما ًد٤٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت  ".  الظي ًد٤٣ لهم خاحاتهم وؤَضاٞهم ٚو

الىؾُلت التي ج٨ٟل الاؾخمغاع والىجاح ألًت مجهىصاث م٘ بجمام ألاَضاٝ "  ؤو بجها 

ت وؤلاهخاحُت لضي  ت والابخ٩اٍع  ًٖ شخً اإلال٩اث ال٨ٍٟغ
ً
وجغ٢ُت مؿخىي ألاصاء، ًٞال

".  الٗما٫

ها صًل بُدل  بت ؤلاوؿاهُت في الاؾخجابت بلى : " Dale beach    ٦ما ٖٞغ بإجها الٚغ

". مخُلباث اإلاىٓمت ؤو جد٤ُ٣ عؾالتها وؤَضاٞها

 مً اإلاالخٔ مً ٖغى اإلاٟاَُم الؿاب٣ت الظ٦غ ل٩ل مً الضواٞ٘ والخىاٞؼ ؤن 

 بحن ٧ليهما وطل٪ ألن جدٟحز الٟغص ًبضؤ بمداولت جيؿ٤ُ صواٞٗه 
ً
 وز٣ُا

ً
َىا٥ اعجباَا

.  م٘ مخُلباث ٖمله

                                                           
 .412م . الُاجي ًىؾ٠ حجُم.  اإلاغح٘ الؿاب1٤
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   ٞالخىاٞؼ ًجب ؤن ج٣ىم ٖلى صعاؾت واُٖت لضواٞ٘ الٗاملحن وخاحاتهم اإلاسخلٟت 

اًاتهم، وجىحيههم بلى  خُث ؤن الخىاٞؼ والضواٞ٘ هي التي جغؾم لؤلٞغاص اججاَاتهم ٚو

جدضًض َبُٗت الٗمل الظي ًسخاعون ٞالخىاٞؼ حٗض مً ٖىامل حظب مً قإجها ؤن 

لبي مخُلباتهم وخاحاتهم .  حٗؼي ألاٞغاص بااللخدا١ بلى الٗمل الظي ٌكب٘ ٍو

 ٠ ت ًىبث٤ مٟهىمه مً الخٗاٍع م٨ً َىا ا٢تراح حٍٗغ٠ قامل للخىاٞؼ ؤلاصاٍع    ٍو

ى ا َو ت مً الٗىامل الخاعحُت التي تهُئها ؤلاصاعة للٗاملحن : " الؿاب٤ ط٦َغ ؤجها مجمٖى

مىخاتهم لالعج٣اء بإصائهم بهضٝ جد٤ُ٣ ؤَضاٝ  باتهم وخاحاتهم َو لضحها إلقبإ ٚع

 1." اإلاىٓمت وؤَضاٝ الٟغص في آن واخض

خطاثظ الىظام الجُذ للحىافض 

ت مً  ل٩ي ًخد٤٣ الهضٝ مً وي٘ هٓام للخىاٞؼ ٞةهه البض مً مغاٖاة مجمٖى

ا لخد٤ُ٣ طل٪ مً ؤَمها : الكغوٍ ًجب جىاَٞغ

مضي جىاؾب الخاٞؼ م٘ الضاٞ٘ اإلاىحىص لضي الٟغص، ٞةطا ٧اهذ الخىاٞؼ  -1

باتهم وخاحاتهم مً خُث ال٨م وال٠ُ٨ ٧لما  اإلاُٗاة للٗاملحن جخ٤ٟ م٘ ٚع

اصة ٞاٖلُت هٓام الخىاٞؼ، بط ؤن ؤي ه٣و في الخاٞؼ  ؤصي طل٪ بلى ٍػ

ؾُاصي بلى ٖضم جد٤ُ٣ ؤلاقبإ اإلاُلىب ألامغ الظي ًاصي بلى اؾخمغاع خالت 

.  ٖضم الخىاػن ٖىض الٟغص

ؤن حٗمل الخىاٞؼ ٖلى عبِ الٟغص باإلاىٓمت التي ٌٗمل بها وجٟاٖله مٗها  -2

٤ حٗم٤ُ مٟهىم عبِ الخاٞؼ باألصاء الجُض  . وطل٪ ًٖ ٍَغ

ؤن جىا٦ب َظٍ الخىاٞؼ اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والىٟؿُت  -3

ت، والتي ًمغ بها البلض والتي ٢ض جازغ ٖلى ؾلى٥ الٗاملحن  . والخًاٍع

ؤن ًدؿم هٓام الخىاٞؼ بالىيىح باليؿبت لجمُ٘ الٗاملحن، بدُث ٩ًىن  -4

لضي ٧ل ٞغص ٨ٞغة واضخت ًٖ هٓام الخىاٞؼ اإلاىحىص في اإلاىٓمت التي ٌٗمل 

 . بها

 بالجهىص الظَىُت ؤو البضهُت التي ًبظلها  -5
ً
 وز٣ُا

ً
ؤن جغجبِ َظٍ الخىاٞؼ اعجباَا

٠ ؤو الٗامل في جد٤ُ٣ الخض ألاصوى لؤلصاء وؤلاهخاحُت  . اإلاْى

                                                           
ض1 ت.   ؾالم مٍا  .196م . 2002ٖالم ال٨خب الخضًث، : ٖمان. بصاعة اإلاىاعص البكٍغ





66 
 

ٌٗض حصخُو الضواٞ٘ طاث ؤَمُت ٦بحرة للمىٓمت في بٖضاص وجهمُم البرامج . 6      

بُت اإلاازغة في الضواٞ٘ وجىمُتها  1.الخضٍع

 ؤهىاع الحىافض

ذ الخىاٞؼ وزانت في الٟترة ألازحرة مً َظا الٗهغ وؤنبذ ؤمام   جىٖى

اإلااؾؿت ؤن ج٣ضم الٗضًض مً الخىاٞؼ التي جىاؾب َبُٗتها وبم٩اهُاتها بدُث حك٩ل 

ٗمل بهىعة مخ٩املت مً ؤحل صٞ٘ ألاٞغاص واؾخنهاى  ، َو
ً
 ٌٗؼػ بًٗه بًٗا

ً
جا مٍؼ

ض مً الجهض وبخغاػ ألاًٞل مً الُٗاء وؤلاهخاج .  ٖؼاثمهم هدى بظ٫ اإلاٍؼ

 : Financial Incentivesالحىافض اإلاادًت 

وهي الخىاٞؼ طاث الُاب٘ اإلاالي ؤو الى٣ضي ؤو الا٢خهاصي ٧األحغ والغاجب 

ًاث واإلا٩اٞأث واإلاٗاقاث  الهاث والخٍٗى والٗالواث وال٣غوى وؤلٖا

.  الخ٣اٖضًت

: مضاًا الحىافض اإلاادًت

 الخاٞؼ اإلااصي ٌكمل ألاحغ وملخ٣اجه و٧ل ما ًدهل ٖلُه الٗاملىن مً مؼاًا 

:- وخ٣ى١، لظل٪ جخه٠ الخىاٞؼ اإلااصًت بٗضة مؼاًا ؤَمها

ض   ت والٟىعٍت في الخإزحر اإلاباقغ الظي ًلمؿه الٟغص لجهضٍ والظي ًٍؼ الؿٖغ

اصة بهخاحه بمٗنى اعجباَه باألصاء الجُض و٦مُت ؤلاهخاج .  بٍؼ

جدؿحن ألاصاء بك٩ل صوعي ومىٓم ٖلى ٨ٖـ التر٢ُت والٗالواث الضوعٍت  

 
ً
ٗا ا ؾَغ  . التي ج٣ٟض ؤزَغ

ٌكخمل ٖلى ٖضة مٗاوي هٟؿُت واحخماُٖت هدُجت ما للٟغص مً ٢ضعة قغاثُت  

 . له وألؾغجه

:- ؤهىاع الحىافض اإلاادًت

 مسخلٟت وجسخل٠ بازخالٝ الؿُاؾت التي 
ً
 جدىٕى الخىاٞؼ اإلااصًت وجخسظ ؤق٩اال

:   جدبٗها اإلاىٓمت في جدٟحز الٗاملحن لضحها ومً الخىاٞؼ ما ًلي

جمثل ألاحىع واخض مً ؤَم خىاٞؼ الٗمل في اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت، :ألاحش.1           

ٞلؤلحىع ٞٗالُت واضخت جخلخو بإن الٟغص ًدهل ٖلى ؤحغ مدضص م٣ابل الجهض 

والٗمل الظي ٣ًىم به ومً وحهت ؤزغي ٣ٞض ازخلٟذ آلاعاء بحن ٖلماء ؤلاصاعة في 

                                                           
ت، مضزل اؾتراجُجي، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، 1  .2003 ؾهُلت مدمض ٖباؽ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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م  ٘ ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت، وبالٚغ جدضي ؤَمُت ألاحىع وصوعَا اإلاؿخمغ في الخدٟحز ٖلى ٞع

 . مً َظا الازخالٝ جب٣ى ألاحىع ؤخض ؤَم الخىاٞؼ الخانت بالٗمل

ٌٗخبر ٖىهغ الٗمل ألاؾاس ي لضزل مٗٓم ؤًٖاء الخىُٓم :دًمىمت العمل.2   

 
ً
لظا ٞةن . بدُث بطا جى٠٢ الٟغص ًٖ مماعؾخه في اإلاىٓمت ٞةن صزله ًخى٠٢ ؤًًا

ض مً  صًمىمت الٗمل حٗخبر مً الٗىانغ ألاؾاؾُت التي جدٟؼ الٟغص ٖلى بظ٫ مٍؼ

ُٟي مما ًخاح له اإلاجا٫  ؿخمغ باألمان الْى الجهض بمٗؼ٫ ًٖ الخٝى والايُغاب َو

٣ت ؤًٞل وب٨ٟاءة ؤٖلى  . ألصاء ٖمله بٍُغ

جمىذ الٗالواث الضوعٍت لدؿاٖض الٗامل ٖلى :-الٗالواث الضوعٍت والاؾخثىاثُت.3  

مىاحهت ج٩ال٠ُ الخُاة وجًاٝ بلى ألاحغ ٦ىٕى مً الخىاٞؼ وحؿخد٤ الٗالوة مً 

ش اؾخد٣ا١ الٗالوة الضوعٍت ش الخُٗحن ؤو مً جاٍع .  اهتهاء ؾىت مً جاٍع

ًسخل٠ ألاٞغاص في ٢ضعاتهم :-اإلايافأث وألاحىس الدصجُعُت والعمىالث.4   

واؾخٗضاصَم للٗمل ومً زم جسخل٠ مؿاَمت ٧ل منهم في ؤلاهخاج ومً الٓلم 

مؿاواة الٗامل ال٠٨ء اليكُِ بؼمُله ٚحر ال٠٨ء و ؤن َظٍ ألاحىع هي الىخُضة 

اصة ؤلاهخاج   التي ًم٨ً جهىعَا ٦دىاٞؼ ٖلى ٍػ

 : اشتران العاملين في ألاسباح.5

ت         وحٗني حؼء مدضص مً ؤعباح الكغ٦ت الهاُٞت للٗاملحن ٞى١ ؤحىعَم الؿىٍى

اصة َاخؿب وؿبت مُٗىت مخ٤ٟ ٖلي  ًدٟؼ الٗاملحن ٖلى ٍػ
ً
 ماصًا

ً
 وهي حٗخبر خاٞؼا

ؤلاهخاج والىالء للمىٓمت التي ٌٗمل بها للخهى٫ ٖلى ههِب ؤ٦بر مً ألاعباح 

 . وبخؿاؾهم بإن زماع ٖملهم حٗىص ٖليهم باإلاىٟٗت

 : مىذ العاملين جِعيراث مادًت غير مباششة.6    

حر اإلاؿا٦ً بإحىع مسًٟت وجىنُلهم بلى ؤما٦ً         وجخمثل َظٍ الخىاٞؼ في جٞى

ًت  ت، ومىدهم الؿل٠ في ؤو٢اث ألاػماث وؤصاء ٍٞغ  ؤو بإحىع عمٍؼ
ً
ؤٖمالهم بما مجاها

الدج ؤو الٗمغة بإحىع مسًٟت وب٢امت الىىاصي لهم وصوع خًاهت ألبىاء الٗامالث 

حر الخضماث الٟىُت والخٗلُمُت ألبىاء الٗاملحن   ٦.1ما ًًاٝ بلى طل٪ جٞى

ت   : Nonfinancial Incentivesالحىافض اإلاعىٍى

                                                           
ض1 ت.  ؾالم مٍا  .200م . 2002ٖالم ال٨خب الخضًث، : ٖمان. بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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غ ؤلاقبإ لخاحاث ألاٞغاص الاحخماُٖت  وحٗني جل٪ الىىاحي في حى الٗمل التي جٞى

ت في ال٨ٟغ ؤلاصاعي الخضًث مىظ ْهىع  والظاجُت و٢ض بضؤ الاَخمام بالخىاٞؼ اإلاٗىٍى

مضعؾت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت وجغوحيها للمٟاَُم الىٟؿُت والاحخماُٖت في ؤلاصاعة، 

ت آلاحي :- ومً ؤَم الخىاٞؼ اإلاٗىٍى

 بششان العاملين في ؤلاداسة : 
ً
ا  مٗىٍى

ً
ٌٗخبر بقغا٥ الٗاملحن في ؤلاصاعة خاٞؼا

غ  م في الخسُُِ لخٍُى  خُث ًدُذ الٟغنت للٗاملحن باإلاكاع٦ت بأعائهم وؤ٩ٞاَع
ً
بًجابُا

م بالغيا والاهخماء للمىٓمت  . اإلاىخج مما ٌكَٗغ

 ٌٗخبر بؾىاص الٗمل اإلاىاؾب للصخو اإلاىاؾب َى : الىظُفت اإلاىاظبت

البضاًت الؿلُمت للخىاٞؼ وطل٪ إلخضار جىا٤ٞ بحن الٗمل الظي ًاصًه الٟغص م٘ 

اث َمىخه  . ٢ضعاجه ومهاعاجه وعٚباجه ومُىله ومؿخٍى

 ُٟي في مجا٫ : ؤلازشاء الىظُفي ٌٗخبر َحر ػبغج َى الظي َب٤ ؤلازغاء الْى

٘ واحباث " الٗمل والظي ٌٗني  ى ٌٗمل ٖلى جىَى ُُٟت، َو اصة الؿلُاث الْى ٍػ

ُٟت ؤن ًجضص  ُٟت ومؿئىلُاتها والخجضًض في ؤٖبائها، مما ٌُٗي لكاٚل الْى الْى

ماعؽ ؤلابضإ والابخ٩اع الظي ًىحض ٖىضٍ  ُىع مهاعاجه ٍو  ". ٢ضعاجه ٍو

 ت والتي حُٗي ٞغنت : اإلاشاسهت في اجخار اللشاساث وهي مً الخىاٞؼ اإلاٗىٍى

للٗاملحن بةبضاء آعائهم وم٣ترخاتهم ٖىض اجساط ال٣غاعاث وزانت في ألامىع التي 

غاص بظل٪ جد٤ُ٣ ٞاثضة للٗمل  . حٗىيهم ؤو جخٗل٤ بمهالخهم ٍو

 في هٟـ الى٢ذ: التركُت 
ً
ا  ومٗىٍى

ً
 ماصًا

ً
ؤما نٟخه . حٗخبر التر٢ُت خاٞؼا

ت ٞهي  اصة في الغاجب وؤما الهٟت اإلاٗىٍى اإلااصي للتر٢ُت ٞخىحض بطا جًمىذ التر٢ُت ٍػ

ؤ٦ثر ؤَمُت باليؿبت لؤلٞغاص وزانت ؤولئ٪ الظي ٣ًىي ٖىضَم صاٞ٘ اخترام الىٟـ 

وجإ٦ُض الظاث ٞالتر٢ُت حٗني الخ٣ضم والىمى وجدمل مؿئىلُاث ؤ٦ثر ضخامت وؤَمُت 

غ مٗلىماتهم ون٣ل   لؤلٞغاص لئلحاصة في ؤٖمالهم والؿعي لخٍُى
ً
وهي حٗض خاٞؼا

اث الٗلُا  ٢ضعاتهم ؤو جؼصاص ؤَمُت خاٞؼ التر٢ُت باليؿبت للٗاملحن في اإلاؿخٍى

 ٌكب٘ خاحت الخٗبحر ًٖ : هظم الاكتراخاث 
ً
ٌٗخبر هٓم الا٢تراخاث خاٞؼا

م مدل  ً، ٖلى قٍغ ؤن ج٩ىن م٣ترخاث الٗاملحن وآعاَئ الىٟـ، وج٣ضًغ آلازٍغ

ى٣لىجها للمٗىُحن  ً ُٞضعؾىجها ٍو اَخمام مً حاهب ؤلاصاعة وعئؾائهم اإلاباقٍغ
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 ؤو 
ً
٣ضمىن الجؼاء اإلاىاؾب في م٣ابلها ؾىاء ٧ان ماصًا ىا٢كىن الٗاملحن ٞيها ٍو ٍو

ت وبٖالم ؤلاصاعة الٗلُا به  . مٗىٍى

 ى ٌٗخبر مً الخىاٞؼ اإلاٗىُت اإلاهمت التي ًجب ٖلى :الشعىس باالظخلشاس َو

 . ؤلاصاعة الاَخمام بها وجىاٞغ إلاا له مً جإزحر مباقغ ٖلى ؤصاء الٗاملحن

 بُت ت مً اإلاٟهىم : الذوساث الخذٍس ب ؤَمُخه الخدٟحًز ٌؿخمض الخضٍع

ٗالج مٗلىماجه و٢ضعاجه  ه، َو ب ًدىاو٫ الٟغص في مجمٖى الخضًث الكامل، ٞالخضٍع

.  وؾلى٦ه واججاَاجه

 بن الكٗىع بالخب والترابِ بحن :الخىافم الاحخماعي وخب الضمالء

الٗاملحن بًٗهم ببٌٗ ًاصي بلى الخٗاون وجد٤ُ٣ بهخاحُت مغجٟٗت والكٗىع 

٤  . بالغيا وبالخالي الٗمل بغوح الٍٟغ

 جازغ ْغوٝ الٗمل ٖلى ؤصاء الٟغص مً هاخُت الخغاعة : ظشوف العمل

ىبت وؤلاياءة ٦ما ًازغ جهمُم م٩ان الٗمل وهٓاٞخه ومضي جىاٞغ ٞتراث  والَغ

 .الغاخت ٖلى ؤصاء الٟغص

 ذ صعاؾاث ٖضًضة :اللُادة هدافض ال٣ُاصة هي مٟخاح الخىاٞؼ ٣ٞض ؤحٍغ

ً، إلاا لها مً جإزحر بالٜ ٖلى ؤلاهخاحُت والٗال٢اث، ٞىمِ  لؤلهماٍ ال٣ُاصًت للمضًٍغ

(٤ َى الىمِ الظي ًىحه الضعحت ال٣هىي مً اَخمامه ل٩ل مً  (مضًغ الٍٟغ

ٗخبر مً ؤوؿب ألاهماٍ ال٣ُاصًت لخدٟحز . مهلخت الٗمل ومهلخت الٗاملحن َو

ألهه ٌكٗغ اإلاغئوؾحن بجضًت ال٣اثض وخغنه ٖلى بلٙى ؤَضاٝ الٗمل . الٗاملحن

كٗغون في هٟـ الى٢ذ بٗىاًخه بمهالخهم وخغنه ٖلى  وجإ٦ُضٍ لؤلصاء اإلامخاػ َو

 .بقبإ خاحاتهم وجد٤ُ٣ ؤَضاٞهم

     ٞال٣اثض له صوع بًجابي وخُىي في خٟؼ مغئوؾُه وحصجُٗهم لؤلصاء اإلاخمحز وبْهاع 

م بإَمُت  َا٢اث مغئوؾُه وجىحيهها الخىحُه الظي ًسضم مهالر الٗمل ٞةقٗاَع

ُٟي له صوع بًجابي في . الٗمل الظي ٣ًىمىن به و٦ظل٪ قٗىعَم باألمً الْى

م . جدٟحَز

ُت في وي٘ هٓام  لــظا لئلصاعة صوع ٦بحر ًجب ٖليها ؤن جخدغي الض٢ت واإلاىيٖى

ى جىمُت مهاعاث الٗاملحن و٦ظل٪  الخىاٞؼ لضحها وطل٪ لخد٤ُ٣ الهضٝ مً وعاثه َو

.   لخد٤ُ٣ الٛاًاث الغثِؿُت مً الٗمل الظي ٣ًىمىن به
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الحىافض ألاخشي 

:  جلعُم الحىافض خعب ظبُعت الجضاء-1

وهي الخىاٞؼ التي جمىذ للٗاملحن م٣ابل : Positive Inentivesالحىافض ؤلاًجابُت  (1

 ٤ ىب بك٩ل بًجابي ًٖ ٍَغ ؤصائهم الجُض وهي ٖملُت تهضٝ بلى جضُٖم الؿلى٥ اإلاٚغ

اإلاىذ والامخُاػاث التي جمىذ في خالت ٢ُام الٟغص بالؿلى٥ اإلاُلىب خؿب اإلاىانٟاث 

ت ؤو خؿب مٗاًحر الغياء ًٖ مؿخىي الٗمل ٢ام به .  اإلاىيٖى

: Negative Incentivesالحىافض العلبُت  (2

ت ال٣ٗىباث التي ًخٗغى لها الٗامل هدُجت ٖضم   الخىاٞؼ الؿلبُت هي مجمٖى

ال٣ُام بالٗمل اإلا٩ل٠ به في الى٢ذ اإلادضص ؤو ٖلى مؿخىي الجىصة اإلاُلىبت و٢ض 

جإزظ ق٩ل خغمان مً مؼاًا ؤو مى٘ إلاىٟٗت مدؿىؾت ؤو ٚحر مدؿىؾت، بمٗنى ؤن 

 ٠ ت ؤو ج٣ىم َظٍ الخىاٞؼ ٖلى ٨ٞغة الخسٍى ج٩ىن خىاٞؼ ؾلبُت ماصًت ؤو مٗىٍى

وال٣ٗاب وبدبهحر الٟغص وبٗىا٢ب ؤلاَما٫ ؤو الخ٣هحر ؤو ي٠ٗ ؤلاهخاحُت، ٞةن 

يها هٓام للخىاٞؼ  وحىص هٓام جإصًبي في اإلايكإة ؤمغ يغوعي بط ال جىحض ميكإة بال ٞو

الؿلبُت والٛغى مً طل٪ َى جىُٓم ؾحر الٗمل باإلايكإة، ويمان اإلاداٞٓت ٖلى 

.  ممخل٩اتها مً ؤلاؾاءة و الهضع والاؾتهخاع مً ٢بل الٗاملحن

:  جلعُم الحىافض خعب اإلاعخفُذًً- 2

:   Individual Incentivesالحىافض الفشدًت  (1

 وهي الخىاٞؼ التي جغ٦ؼ ٖلى بًجاص عوح الخىاٞـ الٟغصي وحُٗي لؤلٞغاص 

يها اإلااصي واإلاٗىىي وؤلاًجابي والؿلبي، ُٞإزظ الٟغص  ٠)بىٖى م٩اٞإة حصجُُٗت  (اإلاْى

هٓحر ٖمله اإلامخاػ، ٦ما ًدهل ٖلى ج٣ضًغ عثِؿه في نىعة زىاء ؤو زُاب ؤو اقترا٥ 

ت  في اجساط ٢غاع ؤو خل مك٩لت مُٗىت ٞالهضٝ مً الخىاٞؼ الٟغصًت َى بقبإ مجمٖى

.  مً الخاحاث لضي الٟغص

:  Group Incentivesالحىافض الجماعُت  (2

وهي الخىاٞؼ التي جغ٦ؼ ٖلى الٗمل الجماعي وج٣ىم ٖلى الخٗاون بحن          

الٗاملحن، وحهضٝ َظا الىٕى مً الخىاٞؼ بلى بقبإ خاحاث هٟؿُت واحخماُٖت 

لضي ؤًٖاء الجماٖت الىاخضة باإلياٞت بلى بقبإ خاحاث الاهخماء والىالء 
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اصة الخٗاون بحن ألاٞغاص وبزاعة الخىاٞـ بُنهم،  ً، وحؿاَم في ٍػ وج٣ضًغ آلازٍغ

بتهم في جد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت وألاَضاٝ اإلاكتر٦ت  . وػٍاصة ٚع

 وجدخاج الخىاٞؼ الجماُٖت بلى خغم واهدباٍ ٖىض جُب٣ُها ًخمثل في جدضًض 

 1.اإلاٗاًحر التي جىػٕ الخىاٞؼ ٖلى ألاٞغاص بىاء ٖليها
 

  

                                                           
ض1  .201م . اإلاغح٘ الؿاب٤.  ؾالم مٍا
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 ؤلاداسة الاظتراجُجُت
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ت مً ؤَم اإلاىايُ٘ التي   ٖلى بَخمام اؾخدىطثٌٗخبر مىيٕى حؿُحر اإلاىعاص البكٍغ

ما٫ وطل٪ ٧ىن ؤن للٗىهغ البص ي  ً واإلاسخهحن في مجا٫ بصاعة ألٖا ال٨ثحر مً اإلاظ٦ٍغ

 .ؤَمُت ٦بحرة، خُث ؤهه ٌٗخبر مً ؤَم ٖىامل ؤلاهخاج في اإلاىٓمت

وفي ْل الخٛحراث والخدىالث التي ٌكهضَا الٗالم، في مسخل٠ حىاهب الخُاة 

اإلاٗانغة، ؤنبدذ حٗاوي ال٨ثحر مً اإلاىٓماث ؤلاهخاحُت، وؤلا٢خهاصًت مً مكا٧ل 

ت في مجاالث الٗمل اإلاسخلٟت،  الٟاثٌ ؤو العجؼ في بٌٗ ألاو٢اث مً اإلاىاعص البكٍغ

اصة ٖضص ألاٞغاص ًٖ  ٞبِىما حك٩ى بصاعاث ؤو ؤ٢ؿام مُٗىت في َظٍ اإلاىٓماث مً ٍػ

ضم بم٩اجها  خاحتها الٟٗلُت، هجض بصاعاث ؤو ؤ٢ؿام ؤزغي حٗاوي، مً يِٛ الٗمل ٖو

ت  جد٤ُ٣ ؤَضاٞها ل٣لت مىاعصَا البكٍغ

ت في اإلاىٓماث اإلاٗانغة وبصماحه  مما ؤصي بلى ؤلاَخمام اإلاتزاًض باإلاىاعص البكٍغ

ؤلاؾتراجُجُت بٗضما ؤن ٧ان َظا ؤلاَخمام مىدهغا ٖلى ٖضص ٢لُل مً  ؤلاصاعة بلى

٢ؿم بصاعة " اإلاخسههحن الظًً ٌٗملىن في ج٣ؿُم جىُٓمي مخسهو ًُل٤ ٖلُه 

  "ألاٞغاص

ت لئلصاعة ؤلاؾتراجُجُت ؤنبدذ مً  وبالخالي بصماج بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

الٗامت، خُث َظٍ ألازحرة جداو٫ بصماج اإلاىعص البكغي في ال٣غاعاث  ؤلاصاعة مهام

حر  ٤ الخسُُِ ووي٘ بغامج زانت ال٣ابلت للخُٛحر مً ؤحل جٞى ؤلاؾتراجُجُت ًٖ ٍَغ

 .اإلاىعص البكغي اإلاالثم والًغوعي لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخىُٓمُت

  :وبالخالي هُغح ؤلاق٩الُت الخالُت

ت  و ما ؤؾاؾها؟  ما مٟهىم ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت للمىاعص البكٍغ

ت ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗانغة؟  وما مٟهىم اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

: وشإة مفهىم ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت

٣ي و التي حٗني  ٍغ وه٣ل َظا " ًٞ الخغب "  جغح٘ حظوع ؤلاؾتراجُجُت بلي ألانل ؤلٚا

، و٢ض بضؤ جُب٤ُ  مٟهىم " ًٞ ؤلاصاعة ؤو ال٣ُاصة " اإلاهُلر بلي خ٣ل ؤلاصاعة ؾُٗني 

ما٫ ٖام  ٖىضما ؤقاع هُىمان بلي ؤَمُت 1951ؤلاؾتراجُجُت في مُضان ألٖا

ؤلاؾتراجُجُت  في الخسُُِ  للمكغوٕ الا٢خهاصي ،وفي الؿخِىاث ويٗذ ألاؾـ  

دخل  الٗمل الغاثض ٫ ؤهضعوػ م٩اهت باعػة  الغثِؿُت إلاٟهىم الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي، ٍو

في حك٨ُل خ٣ل ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت و٢ض ؾاٖضٍ  في طال٪ ٦خاب آزغون ، مما ؤصي 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12794
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12794
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12794
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12794
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12794
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12794
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ت حماٖت بىؾًُ  طال٪ بلي ْهىع هماطج  جدلُل مدٟٓت وفي م٣ضمتها مهٟٞى

٪ وهمىطج وهمىطج ما٦ُجزي ، وفي مُل٘  ت  حجرا٫ ال٨ُتًر ت ومهٟٞى الاؾدكاٍع

الثماهِىاث ٢ضم ما٩ًل بىعجغ همىطحه ، خُث اَخم بخدلُل اإلاحزة الخىاٞؿُت  

اإلاخىانلت  وفي بضاًت ٣ٖض الدؿُٗىاث ْهغث مٟاَُم حضًضة مثل مثل مٟهىم 

ا  ٚحرث اججاٍ  حَر ال٨ٟاءة اإلادىعٍت  واإلاىاٞؿت ٖلي ال٣ضعاث ومضزل اإلاىاعص ٚو

ما٫ مً زال٫ التر٦حز ٖلي اإلاهاعاث و اإلاىاعص  الخىُٓمُت   جُب٤ُ اؾتراجُجُاث ألٖا

لي ٦ٟاءة ؤلاصاعة في ؤلاصاعة و جىحُه اإلاىاعص  1. ٖو

: حعٍشف ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت

ُُٟت اإلاخضازلت التي جم٨ً  هي ًٞ و ٖلم حك٨ُل وجىُٟظ وج٣ُُم ال٣غاعاث الْى

اإلاىٓمت مً جد٤ُ٣ ؤَضاٞها 

خطر مً َظا الخٍٗغ٠ ؤن ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت جغ٦ؼ ٖلي  جد٤ُ٣ الخ٩امل بحن  ٍو

غ و ؤهٓمت مٗلىماث  ل وؤلاهخاج و البدىر و الخٍُى ٤  والخمٍى اث٠ ؤلاصاعة والدؿٍى ْو

. الخاؾب آلالي وطال٪ بٛغى جد٤ُ٣ هجاح اإلاىٓمت 

ؿخسضم مهُلر ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت في مٗٓم الجامٗاث ٦ٗىىان آلزغ مىهج في  َو

ما٫ التي ًضعؾها  ما٫ والظي ًجم٘  مىاص ٖلمُت مً حمُ٘ مىاهج ؤصاعة ألٖا بصاعة ألٖا

ُما ؾب٤ ٧ان ًُل٤ ٖلي َظا اإلاىهج  ". الؿُاؾاث ؤلاصاعي " الُلبت، ٞو

غ  ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت هي ؾلؿلت مً ال٣غاعاث و ألاٞٗا٫ التي ج٣ىص بلي جٍُى

غي ص ؾٗض ٚالب ًاؾحن ؤن ؤلاصاعة . بؾتراجُجُاث ٞٗالت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ  اإلا٨خبت ، ٍو

ؤلاؾتراجُجُت  جمثل مىٓىمت مً الٗملُاث اإلاخ٩املت طاث الٗال٢ت  بخدلُل البِئت 

الضازلُت و الخاعحُت و نُاٚت بؾتراجُجُت مىاؾبت وجُب٣ُها و ج٣ُُمها في يىء 

جدلُل ؤزغ  اإلاخٛحراث  اإلاهمت ٖليها وطال٪ بما ًخًمً جد٤ُ٣ محزة بؾتراجُجُت 

ما٫ اإلاسخلٟت  ا في ؤوكُت ألٖا  2.للمىٓمت وحُٗٓم اهجاَػ

جسخل٠ ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت ًٖ الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي والخسُُِ الدكُٛلي ، 

ٞاإلصاعة ؤلاؾتراجُجُت  هي زمغة لخُىع مٟهىم الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي  وجىؾُ٘ 

لىُا٢ه و بٚىاء ألبٗاصٍ، ٞالخسُُِ ؤلاؾتراجُجي َى ٖىهغ مً ٖىانغ ؤلاصاعة 

ؤلاؾتراجُجُت  ولِـ ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت بُٗنها ألن ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت  حٗني ؤًًا 
                                                           

ض  1 ت لليكغ والخىػَ٘ ؛ : ٖمان .ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت .  ٖبىي ، ٍػ  41-39م .2006صاع ٦ىىػ اإلاٗٞغ
  32-31م.2006صاع اللىم لليكغ والخىػَ٘ : ٢اَغة . ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت للم٨خباث الجامُٗت.  مدمىص ، ٢ُغ 2
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اإلاىاعص و بصاعة البِئت في هٟـ 1الخُٛحر الخىُٓمي و بصاعة الث٣اٞت الخىُٓمُت وبصاعة 

الى٢ذ ، ٞاإلصاعة ؤلاؾتراجُجُت تهخم بالخايغ واإلاؿخ٣بل في آن مٗا في خحن ؤن 

لت  ألاحل وجى٢٘ ما ؾُدضر  الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي َى ٖملُت جيبا لٟترة ٍَى

.  وجسهُو  اإلاىاعص 

: مشاخل جعىس ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت

1. Basic Financial Planning 1 .الخسُُِ اإلاالى ألاؾاس ى 

2. Forecast-Based Planning 2 .الخسُُِ بىاء ٖلى الخى٢ٗاث 

3. Externally-Oriented Planning 

(Strategic Planning) 

فى يىء الٗىامل )الخسُُِ الاؾتراجُجى . 3

 (الخاعحُت

4. Strategic Management 4 .2ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت 

: مهام ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت 

مً اإلاهام الغثِؿُت لئلصاعة ؤلاؾتراجُجُت مى مخابٗت و ج٣ُُم ؤصاء اإلا٨خبت ، ٦ىٓام 

ُت  واإلاىار الخىُٓمي  والث٣اٞت  مخ٩امل ًخ٩ىن مً بيُت مخٟاٖلت مً ألاهٓمت الٟٖغ

الخىُٓمُت ، وماال ًخًمً َظٍ اإلاجاالث و ألاهٓمت مً ٖىانغ ال٣ىة و ال٠ًٗ ، 

ج٣ىم ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت  بخجضًض  مغ٦ؼ اإلا٨خبت  ؤلاؾتراجُجُت وج٣ُُم ألاصاء ٩٦ل 

مً زال٫ جدضًض صوع ٧ل هٓام  في زل٤  ٢ُمت  مذخضة للمىٓمت و مخابٗت ؾلؿلت 

ال٣ُمت اإلاًاٞت  طاث ألازغ اإلاباقغ في اجاخت ٞغم الب٣اء ؤوالىمى وو الخُىع  في 

ا لل٨ٟاءة الٟاٖلُت ٍغ ا حَى ٗخبر الخ٩امل ؤلاؾتراجُجي قَغ . الهىاٖت ، َو

اث ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت  : معخٍى

اث  : جخ٩ىن ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت مً زالزت مؿخٍى

في َظا اإلاؿخىي جخىلى ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت : ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت للمىظمت- 1

ٖملُت جسُُِ ٧ل ألاوكُت اإلاخهلت لهُاٚت  عؾالت اإلا٨خبت  وجدضًض ألاَضاٝ 

  .ؤلاؾتراجُجُت وخكض اإلاىاعص الالػمت  ونُاٚت الخُت ؤلاؾتراجُجُت 

جخىلي ؤلاصاعة : ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت في معخىي وخذاث ألاعماٌ ؤلاظتراجُجُت - 2

ؤلاؾتراجُجُت في َظا اإلاؿخىي نُاٚت و جىُٟظ الخُت ؤلاؾتراجُجُت  الخانت ب٩ل 

                                                           
 42م.اإلاغح٘ الؿاب٤ هٟؿه .  مدمىص ، ٢ُغ  1
 30م.1998.اإلا٨خب الجامعي الخضًث :ال٣اَغة .مٟاَُم وخاالث جُب٣ُُت :ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت .الؿُض بؾماًل مدمض  2
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ما٫ ٌٗني ج٩ىن ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت مؿاولت ًٖ جسُُِ  و جىُٓم  ٧ل  وخضاث ألٖا

. ألاوكُت الخانت  بالخُت ؤلاؾتراجُجُت للىخضة و اجساط ال٣غاعاث  الالػمت لخىُٟظَا

 ٌٗني وحىص زُت بؾتراجُجُت :ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت في اإلاعخىي الىظُفي - 3

٤ و زُت بؾتراجُجُت لؤلٞغاص و زُت لئلهخاج  خُث جخىلي ٧ل زُت  ٖملُت  ....للدؿٍى

ُٟت  مً صون   ج٣ُُم الؿُاؾاث والبرامج و ؤلاحغاءاث  الخانت بدىُٟظ ٧ل ْو

اث٠   1 .الضزى٫ في جٟانُل ؤلاقغاٝ  اإلاباقغ ٖلي ألاوكُت الُىمُت لهظٍ الْى

: ؤَمُت ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت 

جخطر ؤَمُت ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت مً زال٫ الخدضًاث التي جىاحه َظٍ ؤلاصاعة ، وهي 

: ٧الخالي 

بجالء ؤ٦ثر في البيُت  الخٛحر ًٓهغ: حعاسع الىمي  والىىعي في بِئت ألاعماٌ - 

الؿُاؾُت و الاحخماُٖت و ؤلا٢خهاصًت للٗالم وفي جُىع الخ٨ىىلىحُا و البرمجُاث 

اإلا٣ٗضة و الخ٣ىُاث اإلاخُىعة وؤحهؼة الاجها٫  ، لظال٪ ٖلي ناو٘ ؤلاؾتراجُجُت 

 مىا٦بت 

٣ت  ض مً الخٗلم و الخبرة في بصاعة الخُٛحر بٍُغ الخٛحر ولِـ مىاحهخه ال٦دؿاب اإلاٍؼ

. ٞٗالت حؿدىض ٖلي مكاع٦ت واؾٗت  مً ٢بل ٧ل ؤٞغاص الخىُٓم

ادة خذة اإلاىافعت -  الٗىإلات في ألاؾىا١ الٗاإلاُت و  بؿبب اإلاىاٞؿت خضة ْهىع : ٍص

غ زُِ  اإلادلُت  مما ًٟغى ٖلي ناوعي ؤلاؾتراجُجُت جدضي نُاٚت وجٍُى

 .بؾتراجُجُت ٦ٟاة وبُٗضة اإلاضي

ما٫ خضوص الؿُاصة بحن الضو٫ و ألا٢الُم :هىهُت ألاعماٌ -   ل٣ض جالقذ في ٖالم ألٖا

خماص اإلاخباص٫ لال٢خهاصًاث ، وهمى اإلاىاٞؿت ألاحىبُت في  اصة الٖا وطال٪ م٘  ٍػ

ت الخباص٫ الخجاعي ، ٧ل َظٍ  ألاؾىا١ اإلادلُت  وهضعة اإلاىاعص الُبُُٗت ، خٍغ

ما٫ ؤ٦ثر ٖاإلاُت و ؤ٢ل مدلُت مً طي ٢بل  ا حٗلذ مً وكاٍ ألٖا حَر  .اإلاُُٗاث ٚو

 حٗخمض مٗٓم اإلاىٓماث ٖلي الخ٨ىىلىحُا لخد٤ُ٣ محزة :الخغير الخىىىلىجي - 

ما٫ و مىا٦بتها بك٩ل مؿخمغ  ت للب٣اء في ٖالم ألٖا  .جىاٞؿُت يغوٍع

بن اإلاىاعص في جىا٢و مؿخمغ لظال٪ ًجب وي٘ بؾتراجُجُت ٣ٖالهُت : هلظ اإلاىاسد - 

ل للخهى٫ ٖلى َظٍ اإلاىاعص ألاولُت في بًُاع اإلاؿئىلُت ؤلاحخماُٖت  .، وجسُُِ ٍَى

                                                           
 56م .1994صاع النهًت الٗغبُت :ال٣اَغة . ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت .  بضع خامض ،عمًان  1 
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ت ٢ىة :الخدٌى مً اإلاجخمعاث الطىاعُت بلي مجخمع اإلاعشفت-   ؤنبدذ اإلاٗٞغ

م٨ً ؤن حك٩ل محزة بؾتراجُجُت في مجا٫ ؤلاصاعة والخ٨ىىلىحُا  .بؾتراجُجُت ٍو

ضم :عذم الاظخلشاس في ؤوضاع العىق -  ت في خالت جظبظب ٖو  ألاؾىا١ الخجاٍع

ما٫ في صعحت ٖالُت مً  ا جً٘ مىٓماث ألٖا حَر اؾخ٣غاع ، ٧ل َظٍ اإلآاَغ ٚو

اإلاساَغة ٖىض اجساط ٢غاعاث باالؾدثماع ؤو ٖىض اجساط ٢غاعاث بؾتراجُجُت بُٗضة 

اإلاضي ،لظال٪ البض مً ؤلاصاعاث ؤلاؾتراجُجُت ؤن حٗمل حٗضًالث مؿخمغة ٖلي زُِ 

 1. و ؾُاؾاث ؤلاصاعة

 :ؤَذاف ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت

 بةحغاء الخٗضًالث في اله٩ُل الخىُٓمي وؤلاحغاءاث وال٣ىاٖض -  
ً
تهُئت اإلاىٓمت صازلُا

ض مً ٢ضعتها ٖلى الخٗامل م٘ البِئت  وألاهٓمت وال٣ىي الٗاملت بالك٩ل الظي ًٍؼ

ٗالُت  .الخاعحُت ب٨ٟاءة ٞو

اصة خهت اإلاىٓمت في الؿى١ وػٍاصة عيا - · اجساط ٢غاعاث َامه ومازٍغ حٗمل ٖلى ٍػ

 الٗاملحن

لت ألاحل -  اث وألاَمُت اليؿبُت بدُث ًخم وي٘ ألاَضاٝ ٍَى جدضًض ألاولٍى

اث ت والؿُاؾاث في يىء ألاولٍى  .وألاَضاٝ الؿىٍى

 بًجاص اإلاُٗاع اإلاىيىعي للخ٨م ٖلى ٦ٟاءة ؤلاصاعة-  ·

اصة ٞاٖلُت و٦ٟاءة ٖملُاث اجساط ال٣غاعاث ·  -ٍػ

التر٦حز ٖلى الؿى١ والبِئت الخاعحُت باٖخباع ؤن اؾخٛال٫ الٟغم وم٣اومت - 

 .التهضًضاث َى اإلاُٗاع ألاؾاس ي لىجاح اإلاىٓماث

وحىص هٓام لئلصاعة ؤلاؾتراجُجُت ًخ٩ىن مً بحغاءاث وزُىاث مُٗىت ٌكٗغ - 

 .الٗاملحن بإَمُت اإلاىهج الٗلمي في الخٗامل م٘ اإلاك٨الث

  2.اإلاؿاٖضة ٖلى اجساط ال٣غاعاث وجىخُض اججاَاتها-

: ظتراجُجُت ؤَذاف ؤلاداسة ؤلا

 
ً
ا  وهٖى

ً
غ الخٗلُم ٦ما اصة وؿبت اؾدُٗاب الُالب في اإلاضاعؽ, جٍُى  .بٍؼ

                                                           
1  http://hrdiscussion M/ M.com/.com.hr98823.html 
2   

 http//: www.4shared.com/document/su14jcc-/online.html.ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت . قا٦غ جغ٧ي ،ؤمحن     

http://hrdiscussion/
http://hrdiscussion/
http://hrdiscussion/
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ُت الخٗلُم بةجبإ ههج للخدؿحن ٚحر م٩ل٠ ت في هٖى جُت مًبَى , بصزا٫ حُٛحراث جضٍع

٘ ومؿخمغ  , مً زال٫ جد٤ُ٣ حٛحراث نٛحرة وواضخت ومدؿىؾت, وؾَغ
ً
ملُت بضال ٖو

ا  .مً حٛحراث ٦بحرة ال ٌٗٝغ مهحَر

ا- َغ ت وجٍُى ت وال٣ضعاث ال٩امىت ًم٨ً , اؾدثماع الُا٢اث البكٍغ ٞاإلاىاعص البكٍغ

ا ب٨ٟاءة الت في الخٗامل مٗها, اؾدثماَع ّٗ ت الٟ , ُٞما لى اؾخسضمذ ألاؾالُب ؤلاصاٍع

وهي ؤمىع حٟٛلها ؤلاصاعة . واإلاؿاٖضة, واإلاغا٢بت, والدصجُ٘, والخ٣ُُم, مثل ؤلاههاث

لت وال٨ٟاءاث الخ٣ُ٣ُت مجزوٍت , التربىٍت الخ٣لُضًت مما ًاصي بلى ب٣اء الٗىانغ اإلاَا

. ؤو ًُلب منها ال٣ُام بٗمل, صون ؤن ًالخٓها ؤخض

ًترجب ٖلى الخُب٤ُ الصخُذ لئلصاعة ؤلاؾتراجُجُت الٗضًض مً اإلاؼاًا التى ؤؾٟغث 

ٖنها اإلاخابٗت الىا٢ُٗت والضعاؾاث الٗلمُت طل٪ ألجها حكحر بلى الخىحه ؤلاصاعي 

الخضًث في جُب٤ُ اإلاضزل ؤلاؾتراجُجي في بصاعة اإلاىٓمت ٦ىٓام قامل ومخ٩امل ٞهي 

٣ت في الخ٨ٟحر ، وؤؾلىب فى ؤلاصاعة ومىهجُت فى نى٘ واجساط ال٣غاعاث  ٍَغ

. ؤلاؾترجُجُت

ً له زُىاث ومغاخل مخ٤ٟ ٖليها في ال٨ٟغ ؤلاصاعي  .  ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت ٖلم ٞو

ت مً اإلاباصت اإلاؿخ٣غة في ال٨ٟغ ؤلاصاعي،  ٞالٗلم ًخمثل في مجمٖى

٘ جل٪ اإلاباصت بما ًخ٤ٟ م٘ َبُٗت  . ؤما الًٟ ُٞخمثل في ٢ضعة اإلاضًغ ٖلى جَُى

 اإلاىٓمت التي ٌٗمل بها
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ت  هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍس
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الّىٓغة الخضًثت لىٓم اإلاٗلىماث ٖلى مخابٗت الخُّىعاث في حمُ٘ الىىاحي    جغج٨ؼ

الٟىُت و الٗلمُت الخاّنت بجم٘ و جدلُل و ه٣ل البُاهاث، ٞب٣ضع وعي الجهاػ ؤلاصاعي 

ٟت بتزوٍض 
ّ
لهظٍ البُاهاث و اإلاٗلىماث حسّجل ٞٗالُت و هجاٖت هٓم اإلاٗلىماث اإلا٩ل

خماص ٖلى  ت و ٞغوٖها باإلاٗلىماث و َظا بٗض مٗالجتها و جدلُلها بااٖل مت ؤلاصاٍع
ّ
اإلاىٓ

ؤؾـ و هٓم و ٢ىاٖض حٗمل مً زاللها ؤلاصاعة و ٞغوٖها اإلاسخلٟت ، و ًُل٤ ٖليها ما 

ت ، ٞما مٟهىم َظا اإلاهُلر الخضًث؟، و ما هي  ٌؿمى بىٓم اإلاٗلىماث الاصاٍع

ت باإلاىٓمت؟   ممحزاجه؟ و ؤَمُت َظٍ الىٓم في ؾحروعة الٗملُت ؤلاصاٍع

 :حعاٍسف و مفاَُم ؤظاظُت

 :الىظام

هٓام اإلاٗلىماث ًلٗب صوًعا َاًما و خؿاؾا صازل اإلااؾؿت بهٟخه مىخجا 

للمٗلىماث ٞهى ٖىهغ خُىي صازل اإلااؾؿت لظا ال ًم٨ً ؤن هخجاَل بإن هٓام 

ً البكغي و الىؾاثل اإلااصًت الّتي ٌؿخٗملها ٧اآلالث  اإلاٗلىماث َى ج٩امل الٗىهٍغ

ت  والخاؾىب  ،  و٢ض جُغ١ الٗضًض لخدضًض مٟهىم الىٓام ومً بُنهم هظ٦غ اإلاىؾٖى

َى مىٓىع هٓم :" الٗغبُت إلاهُلخاث ٖلىم اإلا٨خباث و اإلاٗلىماث و الخاؾباث بإهه 

ت مً اإلا٩ىهاث اإلاغجبُت و التي حٗمل مٗا هدى جد٤ُ٣ َضٝ  للمٗلىماث ٞهى مجمٖى

لُت ٖليها لخدىلها  ٤ ٢بى٫ مضزالث مً البِئت و بحغاء ٖملُاث جدٍى واخض ًٖ ٍَغ

 1."بلى مسغحاث 

ت ت الغؾاثل و ؤلاحغاءاث و :"و في حٍٗغ٠ آزغ ؤوعصجه هٟـ اإلاىؾٖى َى مجمٖى

ُٟت  ٤ الخٟاٖل اإلاىخٓم لخد٤ُ٣ هدُجت جهاثُت ؤو ْو الخ٣ىُاث اإلاالٟت مٗا،ًٖ ٍَغ

." مدضصة 

ن الىٓام َى جغ٦ُبت مه٩ُلت صًىام٨ُا في خالت ٢ُامه  
ْ
و مً َظا الخٍٗغ٠ وؿخيخج ا

اث٠ الخالُت  .  ؤلاصزا٫،اإلاسغحاث،الخٛظًت اإلاغجضة ،الغ٢ابت : بالْى

: هظم اإلاعلىماث 

                                                           
ت الٗغبُت إلاهُلخاث ٖلىم اإلا٨خباث و اإلاٗلىماث و الخاؾباث  ألا٧اصًمُت1 : ال٣اَغة.- الّؿُض، خؿب هللا، ؤخمض مدمض، الكامي، اإلاىؾٖى

 .1298 ،م 2، مج 2001اإلا٨خبت ألا٧اصًمُت ،
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ما٫ في  ت مً ؤَم ٖىامل هجاح ؤٚلب اإلااؾؿاث ألٖا حٗخبر هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

الٗهغ الخالي خُث جُىعث هٓم اإلاٗلىماث و جؼاًضث ٢ُمتها في الؿىىاث اإلاايُت 

جُىعا ٦بحرا  

غ البرمجُاث و الخ٨ىىلىحُا وجيب٘ ؤَمُت هٓم اإلاٗلىماث مً  و اؾخٟاصث مً جٍُى

٧ىجها بمثابت الٗامل ألاؾاس ي في حؿحر اجساط ال٣غاعث اإلاسخلٟت و الخٗامل م٘ 

ت الّتي حٗاوي منها اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت ،لظل٪ ْهغ ما ٌٗٝغ ب هٓم : اإلاك٨الث ؤلاصاٍع

ت .      اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

غ اإلاٗلىماث الصخُدت الّتي  " ت مً الٗىانغ الّتي جٞى هٓم اإلاٗلىماث َى مجمٖى

ًم٨ً بؾخسضامها في الى٢ذ الالػم وحمُ٘ الىٓم حٗخمض ٖلى ال٨مبُىجغ وجخإل٠ مً 

: ٖىانغ5

اإلاّٗضاث *

البُاهاث الصخُدت *

ألاٞغاص اإلاضعبحن في اإلاجا٫ هٓم اإلاٗلىماث *

اإلاؿخُٟضون طوي الّضعاًت بالىٓام  *

ؤلاحغاءاث اإلاىز٣ت *

٧ل مً جل٪ الٗىانغ ٌؿاَم في هجاح ؤو ٞكل ؤي هٓام للمٗلىماث،ٞهي مىعًصا مهما 

  1.للماؾؿاث في لٗهغ الخالي

: ؤهىاع هظم اإلاعلىماث 

م٨ً جهي٠ُ اإلاٗلىماث في   في خُىدىا ٍو
ً
 ٞئاث 5بّن هٓم اإلاٗلىماث جمثل حاهبا َاما

: عثِؿُت وهي ٧اآلحي

هٓم ؤٖما٫ اإلا٩اجب *

هٓم حكُٛل اإلاٗامالث  *

ت * هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

هٓم مؿاهض ال٣غاعاث *

. الىٓم الخبحرة*
                                                           

.  1255، الّؿُض، خؿب هللا، ؤخمض مدمض، الكامي، اإلاغح٘ هٟؿه، م  1
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ت  :هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍس

ًخم الىٓغ لىٓم اإلاٗلىماث ٖلى ؤجها ٖباعة ًٖ ٖضة ؤحؼاء مخ٩املت و مخضازلت 

ت  غ هٓام اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع ٞى جخٟاٖل بًٗها م٘  بٌٗ لخد٤ُ٣ َضٝ مٗحن ،ٍو

اإلاٗلىماث الالػمت لهاو٘ ؤو مخسظ ال٣غاع بالخهى٫ ٖلى َظٍ اإلاٗلىماث مً الىٓم 

ل  البُاهاث بٗض مٗالجتها بلى مٗلىماث و٢ض  الغؾمُت و ٚحر الغؾمُت ،وطل٪ بخدٍى

ت  حكحر هٓم اإلاٗلىماث "جُغ١ الٗضًض مً الباخثحن بلى مٟهىم هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

ؤلاصاعة بلى الىٓم الّتي حٗخمض ٖلى ال٨مبُىجغ و الّتي جىلض اإلاٗلىماث الصخُدت و٢ذ 

َلبها ؤلاصاعة اإلااؾؿت و ٦ثحًرا ما هغي هٓم مٗلىماث ؤلاصاعة و ٢ض ؤصمجذ م٘ هٓم 

حكُٛل اإلاٗامالث ،لظل٪ تهخم هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاعة باإلاٗلىماث الّتي تهم مضًغي 

ت " اإلااؾؿت لل٣ُام مهامه ؤلاصاٍع

ت هي ؤصاة الّتي بىاؾُتها جخم  ومً زال٫ الخٍٗغ٠ وؿخيخج بإن هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

ت  مٗالجت البُاهاث بل٨تروهُت بالخاؾب آلالي وبالخالي َى هٓام ًيخج اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

. بالخاؾب آلالي

 :مميزاث الىظام 

ت الجؼء ألاؾاس ي و اإلاغ٦ؼ الٗهبي للخىُٓم و ًم٨ً  حٗخبر هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

: جىيُذ طل٪ في ه٣اٍ الخالُت

  ت وؾُلت لخد٤ُ٣ الاجها٫ اإلاخباص٫ مً زال٫ بن هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

اث  ٗت وص٣ُ٢ت و٢لُلت الخ٩ال٠ُ ما بحن مؿخٍى التزوٍض باجهاالث ؾَغ

ووْاث٠ اإلاىٓمت لدؿهُل اوؿُاب اإلاٗلىماث صازل اإلايكإة هٟؿها وم٘ 

. مدُُها الخاعجي

  ت ٖالُت جخمحز مٗالجاتها بةهجاػ اإلاهام بض٢ت ٦بحرة وألاصاء بؿٖغ

. وبمٗالجت ٦مُت وع٢مُت وخؿاباث ٖضصًت م٣ٗضة وضخمت

  ومٗالجت حجم َاثل مً اإلاٗلىماث ً جخمحز بال٣ضعة الٟاث٣ت ٖلى جسٍؼ

٣ت ًم٨ً الىنى٫ بليها بؿهىلت وص٢ت ومً  وبمؿاخت ٢لُلت وبٍُغ

 .مىا٤َ بُٗضة حضا بخ٩ال٠ُ ٢لُلت
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  حٗخبر هٓم آلُت ؤي حؿخسضم في مٗالجت اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحُا خاؾىبُت

 1.آلُت

  ؾهلت الخُب٤ُ وؤلاؾخسضام مً ٢بل اإلاؿخُٟض صون الخاحت بلى زبرة ؤو

ب ٦بحر  .جضٍع

  ت هٓم مٟخىخت  جازغ وجخإزغ بالبِئت حٗخبر هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

 .الخاعحُت

  ت هي هٓم بحخماُٖت ؤي تهضٝ بلى جىُٓم هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

اإلاٗلىماث للمجخم٘ اإلادُِ بها وعبُه م٘ اإلاجخم٘ الخاعجي مً زال٫ 

. وؾاثل الاجها٫ اإلاخ٣ضمت وألاهترهذ

وبالّخالي ًم٨ً ال٣ى٫ بإن الىٓام مدىع ألاؾاس ي و مهم صازل اإلااؾؿت للمؿاٖضة 

.  الئلصاعة في ٖملُت اجساط ال٣غاعث

ت  : مىىهاث هظام اإلاعلىماث ؤلاداٍس

ت مً   ٖىانغ عثِؿت اإلاضازالث و اإلاٗالجت 3ًخ٩ىن هٓام اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

واإلاسغحاث باإلياٞت بلى اإلا٩ىهاث ألازغي الالػمت لٗمل َظا الىٓام وجخمثل في 

 (البرمجُاث )وألاٞغاص اإلا٩ىهاث اإلااصًت و اإلا٩ىهاث ٚحر اإلااصًت

 :اإلاذخالث 

وهي البُاهاث الالػمت لٗمل الىٓام، وهي بما بُاهاث صازلُت ًخم الخهى٫ ٖليها مً 

صازل اإلاىٓمت ؤو بُاهاث زاعحُت ًخم الخهى٫ ٖليها مً البِئت اإلادُُت و حٗض هٓم 

مٗالجت  البُاهاث مً ؤَم الىٓم الّتي ج٣ضم بُاهاث صازلُت مٟهلت ًٖ مٗامالث 

سها و اإلاىعصًً و الٗمالء طوي الٗال٢ت )اإلاىٓمت  ٦مُت جل٪ اإلاٗامالث وع٢مها و جاٍع

 2.(....بها

 ج٩ىن بمٗالجت بُاهاث للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث اإلاُلىبت مً ٢بل اإلاضعبحن :اإلاعالجت

وهي جخًمً ٖملُاث ٞغػ و جهي٠ُ و جلخُو باإلياٞت بلى ؤصواث الاؾخٗالم 

غ الخ٣لُضًت  . والخ٣اٍع

: اإلاخشحاث

                                                           
ت الخاؾىبُت285.1،م غان لليكغ والخىػَ٘، : ٖمان.- مدمض ٖبض خؿحن آ٫ ٞغج، الُاجي، هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع  20121صاع َػ

ُبت، ٚغاعمي، هٓم اإلاٗلىماث الخىز٣ُُت بالجؼاثغ اث الجامُٗت،: الجؼاثغ.- َو   22.2-21، م 2011صًىان اإلاُبٖى
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ت زالزت ؤهىإ مً اإلاسغحاث : ج٣ضم هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

غ صوعٍت .1  :ج٣اٍع

ً باإلاٗلىماث الّتي ًدخاحىن بليها  غ الك٩ل الخ٣لُضي إلمضاص اإلاضًٍغ حٗض َظٍ الخ٣اٍع

غ صوعٍت ٩َُلت  ٧ل  )بك٩ل مىخٓم خُث ًخم ج٣ضًم اإلاٗلىماث مً زال٫ ج٣اٍع

. (عب٘ ؾىت ، قهغ ،ؤؾبٕى

غ اؾخثىاثُت .2 : ج٣اٍع

غ ٣ِٞ ٖىضما جدضر ْغوٝ اؾخثىاثُت وفي خاالث ؤزغي  ًخم بٖضاص بٌٗ الخ٣اٍع

ا و ل٨ً ًدخىي ٣ِٞ ٖلى جل٪ ألاخضار   اؾخثىاثُت جم٨ً  ًٍ غ صوع ًخم بٖضاص الخ٣اٍع

غ جٟهُلُت   مً بٚغا١ ؤلاصاعة بخ٣اٍع
ً
غ مً جىُٟظ ؤلاصاعة باالؾخثىاء بضال َظٍ الخ٣اٍع

ما٫ . صوعٍت ًٖ ؤوكُت ألٖا

ايُت.3 :  مسغحاث الىماطج الٍغ

ايُت  وهي اإلاٗلىماث الّتي جيخج مً زال٫ مٗالجت البُاهاث بإزظ الىماطج  الٍغ

. للخهى٫ ٖلى خل مك٩لت

وفي ألازحر ًم٨ً ال٣ى٫ بإن اإلاٗلىماث مً الٗىامل اإلاهمت التي حؿاٖض في ج٣ضم 

، وفي اجساط ال٣غاعاث ٖلى بزخالٞها  والتي ًخى٠٢ وجُىعٍاإلاجخم٘ اإلااؾؿاحي 

ُت والؼمً  بىجاخها ٖلى مضي جىاٞغاإلاٗلىماث ال٩اُٞت باإلاىانٟاث ال٨مُت والىٖى

. اإلاىاؾب 

ت   :وظاثف هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍس

ُٟت ألاؾاؾُت لىٓام اإلاٗلىماث في اإلا٨خباث و مغا٦ؼ اإلاٗلىماث هي ججمُ٘  جخمثل الْى

لها بلى اإلاٗلىماث ًخم اؾترحاٖها خؿب الخاحت ولخد٤ُ٣  البُاهاث و مٗالجتها وجدٍى

اث٠ ٖلى هدى الخالي :  طل٪ ٣ًىم الىٓام اإلاٗلىماث ببٌٗ الْى

 ُٟت مً جدضًض خاحاث  جخ٩ىن َظٍ:   حم٘ الىزاث٤ واإلاٗلىماث الْى

اإلاٗلىماث ؤي الخٗٝغ ٖلى مخُلباث و خاحاث اإلاٗلىماث  لضي  

. اإلاؿخُٟضًً في الخايغ واإلاؿخ٣بل

  بٗض حسجُل الىزاث٤ الّتي حمٗها ؤو :جىُٓم الىزاث٤ و بصاعة اإلاٗلىماث

ا٢خىاءَا مً ؤحل عنض ما َى مخىاٞغ ٣ًىم  هٓام اإلاٗلىماث بٗضص مً 
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و جُب٣ُيها في اإلااؾؿت ٌُٗي للماؾؿت زُىة ألامام هدى اإلاىاٞؿت الخ٨ىىلىحُا 

م٨ً جدضًض طل٪ في ه٣اٍ الخالُت : ،ٍو

 " َى هٓام مؿخمغ ألهه ًؼوص ؤلاصاعة باإلاٗلىماث جبٗا لبرهامج مٗحن. 

  ت الجؼء الخؿاؽ واإلاغ٦ؼ الٗهبي للخىُٓم حٗض هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

 .٧امال

  حٗخبر هٓم آلُت ؤي حؿخسضم في مٗالجت اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحُا خاؾىبُت

 .آلُت

  غاى الخسُُِ و َى هٓام مٟخىح ألن مٗٓم مٗلىماث حؿخسضم إٚل

 اجساط ال٣غاعاث والّتي حؿخلؼم بالًغوعة جٟاٖال م٘ البِئت الخاعحُت 

  ت هي هٓم ا٢خهاصًت ؤي تهضٝ بلى جد٤ُ٣ مىٟٗت هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

 1.ا٢خهاصًت

  ت هٓم زابخت مؿخ٣غة ما صامذ حٗمل بك٩ل حُض هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

ٞهي جؼوص ؤلاصاعة باإلاٗلىماث اإلاىاؾبت لخل اإلاكا٧ل اإلاهممت للخٗامل 

 .مٗها

  هٓم جداوعٍه بُنها وبحن اإلاؿخُٟض ؤي حؿخجُب الؾخٟؿاعاث اإلاؿخسضم

 .للخإ٦ض مً ج٣ضًم اإلاٗلىمت اإلاُلىبت

  هٓم مٗلىماجُت ؤي ؤن مىعصَا ألاؾاس ي َى اإلاٗلىماث وال٣غاعاث الهاثبت

حٗخمض ٖلى اإلاٗلىماث الض٣ُ٢ت ًٖ ٞٗالُاث اإلايكإة وؤن ؤهٓمت اإلاٗلىماث 

ت جد٤٣ طل٪  2.ؤلاصاٍع

غ اإلااؾؿت بهٟت  ا في جٍُى ٍغ ت  صوًعا حَى وفي ألازحر جلٗب هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

حر اإلاٗلىماث اإلاىاؾبت و اإلاالثمت الجساط ال٣غاعث   .ٖامت خُث حٗمل ٖلى جٞى

 :ؤلاداسي ؤَمُت هظام اإلاعلىماث 

ت مً ؤهجر الىؾاثل التي حؿخسضمها اإلااؾؿت ،   ؤنبدذ هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

ض هٓم اإلاٗلىماث مً بم٩اهُاث اإلااؾؿاث في الخٗامل م٘ البُاهاث طاث  بدُث جٍؼ
                                                           

ً.- مدمض، الهحرفي، ٖبض الٛني، خامض ، ؤلاجهاالث الضولُت وهٓم اإلاٗلىماث1  2002ماؾؿت لىعص الٗاإلاُت للكاون الجامُٗت ،: البدٍغ

  .118،م 
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الٗال٢ت بإوكُت الٗمل الضازلُت و بِئت الٗمل الخاعحُت بط جخىلى جل٪ الىٓم 

لها بلى مٗلىماث حؿخسضم في الغ٢ابت ٖلى ٖملُاث اإلااؾؿت  بمٗالجت البُاهاث وجدٍى

حؿإع الخُىع الخ٨ىىلىجي في ألاصاء   .ؤ:"وؤوكُتها  وجخمثل ؤَمُتها في الك٩ل الخالي 

 .وؤلاهخاج وألاؾالُب ووؾاثل ؤلاجها٫

ت اجساط ال٣غاعاث اإلابيُت ٖلى . ب اإلاىاٞؿت الكضًضة بحن اإلااؾؿاث مّما ًخىحب ؾٖغ

 .اإلاٗلىماث الض٣ُ٢ت التي حكخمل ٖلى ٧اٞت الٗىامل اإلاازغة ٖلى بِئت الٗمل

 مما ػاص مً ؤَمُت الخهى٫ ٖليها. ج
ً
 مهما

ً
 .ؤنبدذ مىعصا

 .اػصًاص الخ٣ُٗضاث في مهام بصاعة اإلااؾؿاث وطل٪ للخ٣ضم الخ٣ني واإلاٗغفي.  ص

التي  (الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت والخ٣ىُت )َـ  اػصًاص الخإزحراث واإلاخٛحراث 

" .جازغ ٖلى ؾحر الٗمل ؾىاء ٖلى الهُٗض اإلادلي ؤو الضولي

ً وبزغاج الاجها٫و٢ض ؾاَم جُىع وؾاثل  ت حم٘ وجدلُل ومٗالجت وجسٍؼ  في ؾٖغ

لها بلى مٗلىماث طاث ٢ُمت لضٖم وجغقُض ٖملُت نىاٖت ال٣غاع  ووكغ البُاهاث وجدٍى

1 

ت  :الهذف ألاظاس ي لىظم اإلاعلىماث ؤلاداٍس

حك٩ل هٓم اإلاٗلىماث اإلادىع ألاؾاس ي ألي هٓام مٗلىماث في ماؾؿت ما، والظي 

 في مىٓىمت اإلاٗلىماث في ؤي مجخم٘
ً
 مهما

ً
ل بضوعٍ حؼءا

ّ
وحٗخبر اإلاٗلىماث مً . ٌك٩

الٗىامل اإلاهمت التي حؿاٖض في ج٣ضم اإلاجخم٘ وجُّىعٍ، 

 ال مبّرع لىحىصٍ، 
ّ
والّبض ؤن ٩ًىن ل٩ل هٓام َضٝ ٌّؿعى مً ؤحل جد٣ُ٣ه و بال

ت َى بُٖاء اإلايكإة ؤ٢ص ى ٞاثضة مً  والهضٝ ألاؾاس ي مً هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

حر اإلاٗلىماث و بصاعتها واؾخسضامها  بؾخسضام الخاؾب آلالي و الىٓم اإلاؿاٖضة في جٞى

 في الخُاة الٗملُت وطل٪ بخدلُل اإلاٗلىماث و البُاهاث الّتي جمخل٨ها الكغ٦ت ؤو 

 .اإلااؾؿت الخ٩ىمُت

ت حّٗض بمثابت  مً زال٫ ما ؾب٤ ط٦ٍغ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤّن هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

غاث حؿُحر وا٢ُٗت في اإلاىٓماث مً زال٫ ما جدُده مً 
ّ

 الاجها٫ بحن بم٩اهُاثماق

اث  تاإلاؿخٍى  اجساط ال٣غاعاث بجاخت اإلاسخلٟت و في ٧ل مؿخىي بدّض طاجه و ٦ظا ؤلاصاٍع

                                                           
ماؾؿت الىعا١ : ٖمان.- ٖامغ ببغاَُم، ٢ىض ًلجي، اًمان ٞايل، الؿامغاجي، ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و جُب٣ُها1

. 66، م2009لليكغ والخىػَ٘،
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ت  في الى٢ذ اإلاىاؾب، بط ًخىّحب ألاػمت اإلاىاؾبت اؾدىاصا ٖلى اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

غ بهٟت واضخت اإلاٗالم و 
ّ
ويٗها في بَاع الّخُّىع الّخ٨ىىلىجي الخضًث، و الظي ؾُاز

ُه مً ٢بل اإلاهىُحن و ؤزهاثيي 
ّ
مت بطا ما جّم جبي

ّ
حُٛحر اإلاٟهىم الّخ٣لُضي للمىٓ

. اإلاٗلىماث
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 إلاا في ؤلاصاعة خ٣ُ٣ُت زىعة َى والاجهاالث اإلاٗلىماث ج٣ىُاث       بن بؾخسضام 

ٗالُخه ؤلاصاعي  الٗمل ؤؾلىب في حُٛحر مً ًدضزه  لِـ ؤلاصاعي  ٞاإلبضإ، وؤصاثه ٞو

 َظٍ ؤَم جدب٘،ومً و٢ىاٖض ٖلمُت ألؾـ خخمُت هدُجت َى وبهما مهاصٞت هخاج

مً  ال٨ثحر ألازحرة الؿىىاث في حٛحرث ٣ٞض .اإلاٗلىماث وبجاخت بال٨ٟغ اإلاكاع٦ت ال٣ىاٖض

ً، ٖمل جد٨م التي اإلاٟاَُم  في اإلاخمثلت ال٨الؾ٨ُُت ؤلاصاعة في اإلاك٩لت حٗض ٞلم اإلاضًٍغ

ما٫ ؤو اإلاالُاث ؤو ألاٞغاص بصاعة ت ألٖا  جىاحه التي اإلاك٩لت ؤنبدذ وبهما ألازغي، ؤلاصاٍع

ً  لخبراث ا٦دؿابها م٘ اإلااؾؿت صازل ًدضر الظي اإلاؿخمغ الخُٛحر بصاعة هي اإلاضًٍغ

 و٢ض .بها اإلادُُت الٗمل بِئت في اإلاؿخمغة الخاعحُت اإلاخٛحراث مً زًم في متزاًضة

خماص ؤنبذ   .الخضًثت ؤلاصاعة منها جىُل٤ التي الهامت الغ٧اثؼ ٖلى َاجه الخ٣ىُاث ؤخض الٖا

 مخاح وؤنبذ خاؾم بك٩ل الخُٛحر بصاعة في والاجهاالث اإلاٗلىماث زىعة جد٨مذ و٢ض

٠ُ آلان ومً َظا اإلاىُل٤ ؾٝى .اإلااؾؿت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ ؤحل اإلاٗلىماث مً جْى

ه٣ىم بخدضًض مٟهىم  ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت، والخٗٝغ ٖلى الٟىاثض واإلاٗى٢اث التي 

ج٠٣ ؤمام جُب٤ُ ؤلاصاعة الخضًثت في اإلااؾؿاث وما مضي او٩ٗاؾاتها ٖلى ؤصاء 

ٟحن  . اإلاْى

 :ماَُت ؤلاداسة الالىتروهُت

بن ٨ٞغة ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت جخٗضي ب٨ثحر مٟهىم اإلا٨ُىت الخانت بةصاعاث الٗمل  •

صازل اإلااؾؿت، بلى مٟهىم ج٩امل البُاهاث واإلاٗلىماث بحن ؤلاصاعاث اإلاسخلٟت 

واإلاخٗضصة واؾخسضام جل٪ البُاهاث واإلاٗلىماث في جىحُه ؾُاؾت وبحغاءاث ٖمل 

حر اإلاغوهت الالػمت لالؾخجابت للمخٛحراث  اإلااؾؿت هدى جد٤ُ٣ ؤَضاٞها وجٞى

 .اإلاخالخ٣ت ؾىاء الضازلُت ؤو الخاعحُت

وحكمل ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت حمُ٘ م٩ىهاث ؤلاصاعة مً جسُُِ وجىُٟظ ومخابٗت  •

ت بهىعة مؿخمغة  وج٣ُُم وجدٟحز بال بجها جخمحز ب٣ضعتها ٖلى جسل٤ُ اإلاٗٞغ

ُٟها مً ؤحل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ  .وجْى

غ البيُت اإلاٗلىماجُت صازل اإلااؾؿت بهىعة  • وحٗخمض ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ٖلى جٍُى

ما٫  .جد٤٣ ج٩امل الغئٍت ومً زم ؤصاء ألٖا

: مفهىم ؤلاداسة الالىتروهُت
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    بن الاهخ٣ا٫ مً الٗمل ؤلاصاعي الخ٣لُضي بلى جُب٤ُ ج٣ىُاث اإلاٗلىماث و 

الاجهاالث في البىاء الخىُٓمي واؾخسضام الخ٣ىُت الخضًثت بما ٞيها قب٩اث الخاؾب 

آلالي لغبِ الىخضاث الخىُٓمُت م٘ بًٗها لدؿهُل الخهى٫ ٖلى البُاهاث و 

ما٫ و ج٣ضًم الخضماث للمؿخُٟضًً  اإلاٗلىماث الجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت و اهجاػ ألٖا

ب٨ٟاءة و بإ٢ل ج٩لٟت وؤؾٕغ و٢ذ مم٨ً، َى جدى٫ ؤلاصاعة مً بصاعة ٖاصًت بلى بصاعة 

. ال٨تروهُت

 :٦ما ًم٨ً ج٣ؿُمها بلى

o اث٠: ؤلاصاعة  وهي ألاوكُت والْى

o وهي اؾخسضام ج٣ىُت اإلاٗلىماث وؤلاهترهذ في بصاعة ؤوكُت : ؤلال٨تروهُت

ووْاث٠ اإلاىٓمت للمؿاٖضة في ٖملُت اجساط ال٣غاع وجد٤ُ٣ ؤَضاٝ 

 .اإلاىٓمت

ت ال٣اثمت ٖلى  : هجم عبىد هجمؤلاصاعة الال٨تروهُت خؿب  هي الٗملُت ؤلاصاٍع

ما٫ في الخسُُِ والخىحُه والغ٢ابت ٖلى  1ؤلام٩اهُاث اإلاخمحزة لالهترهذ وقب٩اث ألٖا

ً بضون خضوص مً ؤحل جد٤ُ٣  ت للماؾؿت وآلازٍغ ٍغ اإلاىاعص وال٣ضعاث الجَى

  "ؤَضاٝ اإلااؾؿت

ت مً "ؤلاصاعة الال٨تروهُت هي :ؤخمذ مدمذ غُموبغؤي  . ؤصاء الٗملُاث بحن مجمٖى

اصة ٦ٟاءة   2الكغ٧اء مً زال٫ اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث مخُىعة بُٛت ٍػ

ٗالُت ألاصاء  "ٞو

ىٓغ بليها  .  ما٫ واإلاٗامالث التي جخم بحن "   بإجها مدمذ ظمير ؤخمذٍو جىُٟظ ألٖا

حن ؤو ؤ٦ثر ؾىاء مً ألاٞغاص ؤو  اإلااؾؿاث مً زال٫ اؾخسضام قب٩اث  َٞغ

 3"الاجهاالث الال٨تروهُت

 4:ؤَذاف الخدٌى بلى ؤظلىب ؤلاداسة ؤلالىتروهُت

 لئلصاعة، ولظل٪ ٞهي  •
ً
 بل٨تروهُا

ً
ل٣ض حاءث ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت بىنٟها ؤؾلىبا

حر مىٓىمت ٖمل مخ٩املت بما ًد٤٣ ج٣ضًم ؤعقى الخضماث  تهضٝ بلى جٞى

                                                           
اث٠ و اإلاك٨الث : ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت.- هجم ٖبىص هجم 1 ش.- ؤلاؾتراجُجُت و الْى  .127،م 2004اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت؛ : صاع اإلاٍغ
ت؛ .- آٞا١ الخايغ وجُلٗاث اإلاؿخ٣بل: ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت.- ؤخمض مدمض ٚىُم 2  30، م 2004اإلا٨خبت اإلاهٍغ
 .43، م 2009ألاعصن؛ :ٖمان.- صاع اإلاؿحرة.- ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت، .- مدمض ؾمحر ؤخمض 3
 .33،م2006ألاعصن؛:صاع واثل؛ٖمان.- e-mangement:ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت.- ٖالء الؿالمي.ص 4
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للمؿخُٟضًً، بياٞت بلى الاؾخٛال٫ ألامثل إلاىاعص اإلاىٓمت، وطل٪ مً زال٫ 

 :الخالي

الخسلو مً خضة البحرو٢غاَُت ، وازخهاع الخُىاث ال٨ثحرة التي جًُغ - 1 •

اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت بلى الٗمل بها، وجبؿُِ ؤلاحغاءاث صازل اإلااؾؿاث، 

 .وج٣لُل الجهض اإلابظو٫ 

غ - 2 ت، واؾدثماع الى٢ذ في جٍُى جغقُض الى٢ذ اإلاهضع في بصاعة اإلاٗامالث ؤلاصاٍع

ض مً  ت مً قإجها ج٣ضًم اإلاٍؼ زضماث ؤلاصاعة،      وجىُٟظ مكغوٖاث بصاٍع

ض الخضماث اإلا٣ضمت  .الخضماث وججٍى

عبِ صواثغ اإلااؾؿت بىؾاثل اجها٫ بل٨تروهُت جًمً ؾهىلت الخىانل ُٞما - 3

خه بالضعحت التي ججٗل ؤحىاء الٗمل ؤ٦ثر بًجابُت، وجغج٣ي باألصاء صازل  بُنها وؾٖغ

ت بلى مسخل٠ ؤَغاٝ ؤلاصاعة، في و٢ذ  ؤلاصاعاث، وجًمً ونى٫ ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

ٌؿمذ باالؾخٟاصة مً جل٪ ال٣غاعاث والخىنُاث التي ًازغ ٖىهغ الؼمً في ٞٗالُتها، 

 ًٖ ؤن ؤؾلىب ؤلاصاعة 
ً
ؤلال٨تروهُت ؾُم٨ً ؤلاصاعة مً الاجها٫ بالجهاث  ).ًٞال

ت في اإلااؾؿاث ألازغي   .ؤلاصاٍع

ت ٖلى -4 خماص ٖلى الىع١ واؾخسضامه ، وما ًدبٗه مً ؤٖباء بصاٍع الخض مً الٖا

ت ؾىاء في الخٟٔ ؤو الخىز٤ُ  .اإلااؾؿاث وألاحهؼة ؤلاصاٍع

جغقُض ألاًضي الٗاملت بةٞغاػ ألاٞغاص ٚحر الٟاٖلحن اإلادؿىبحن ٖلى اإلااؾؿاث - 5

٨بضوجها زؿاثغ ٞاصخت مً حغاء اؾخجزاٝ حؼء ٦بحر مً زؼاهت اإلااؾؿاث في  ٍو

الغواجب التي جهٝغ لهم، وعبما ًإزظ َاالء خىاٞؼ وم٩اٞأث بك٩ل صوعي صون 

ٟحن   ل٨ثحر مً اإلاْى
ً
وحىص صوع خ٣ُ٣ي ؤو مهمت مازغة ًاصوجها؛ مما ٌؿبب بخباَا

الظًً ال ًدهلىن ٖلى ممحزاث َاالء؛ م٘ ؤجهم َم الجىىص اإلاجهىلىن وعاء بهجاػ 

 .اإلااؾؿت

ت ؤو للمغاحٗحن -6 حر اإلاٗلىماث وؾهىلت اؾخضٖائها وج٣ضًمها للجهاث ا إلصاٍع جٞى

ؤو الجهت اإلاؿتهضٞت، ٟٞي خحن ٧ان الخهى٫ ٖلى بٌٗ اإلاٗلىماث في ْل ؤلاصاعاث 

يخٓغ  ، ٣ُٞضم الُلب ٍو
ً
الخ٣لُضًت ًدخاج بلى اهخٓاع اإلاغاح٘ ؾاٖاث وعبما ؤًاما

 ؤلاحابت بٗض ًىم ؤو ًىمحن،
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ؤنبذ طل٪ في ْل ؤلاصاعاث ؤلال٨تروهُت ال ٌؿخٛغ١ ص٢اث٤ ًم٨ً زاللها 

ناخب الُلب ؤن ًدهل ٖلى اإلاٗلىماث بىٟؿه، مً صون الخاحت بلى  اإلاغاح٘ ؤو

٠ ٢ض ٩ًىن صوامه ٢ض اهخهى في الى٢ذ الظي ًدخاج ُٞه ؤخضَم بلى  الغحٕى بلى مْى

 .مٗلىمت مهمت بك٩ل ٖاحل

حؿعى ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت لالؾخٟاصة ال٣هىي مً زىعة الاجهاالث وج٣ىُت - 7

اإلاٗلىماث التي جدؿاب٤ بليها ؤلاصاعاث ؤلال٨تروهُت ٖلى مؿخىي الٗالم الؾدثماع ٧ل 

ض مً ٢ضعة الىٓام   مً ال٣ضعاث وؤلام٩اهاث التي ؾتًز
ً
ضا حضًض ٞيها، ألهه مما ًدُذ مٍؼ

. ؤلاصاعي وجمحٍز و٦ٟاءجه

 :باخخطاس ًمىً اللٌى ؤن ؤلاداسة الالىتروهُت

ل الٗمل ؤلاصاعي الٗاصي مً  هي مىٓىمت ال٨تروهُت مخ٩املت تهضٝ بلى جدٍى

ت  خماص ٖلى هٓم مٗلىماجُت ٢ٍى ت بلى بصاعة باؾخسضام الخاؾب و طل٪ بااٖل بصاعة ًضٍو

 .حؿاٖض في اجساط ال٣غاع ؤلاصاعي بإؾٕغ و٢ذ و بإ٢ل الخ٩ال٠ُ 

مً ؤحل الخدٌى مً ؤلاداسة الخللُذًت بلى ؤلاداسة الالىتروهُت البذ مً جدلُم / 5

 1:اإلاشاخل الخالُت

ل حمُ٘ مٗلىماث الخ٩ىمت و وػاعاتها - 1 ؤجمخت ماؾؿاث الضولت و جدٍى

 .الىع٢ُت بلى مٗلىماث بل٨تروهُت

ت لغبِ ٧اٞت ماؾؿاث الضولت بكب٨ت - 2 جإمحن البيُت الخدخُت الًغوٍع

 2.مٗلىماث واخضة وجباص٫ اإلاٗلىماث بحن مسخل٠ الجهاث

جدضًض حمُ٘ الخٗامالث بحن اإلاىاًَ و ٧ل ماؾؿت و جدىٍلها بلى حٗامالث - 3

. بل٨تروهُت 

: خعىاث ظير العمل في ؤلاداسة ؤلالىتروهُت /6

 مً َى اإلاعخفُذ؟ 

 اإلاغاح٘ في الضواثغ الخ٩ىمُت

ت  الٗمُل لضي الكغ٧اث الخجاٍع

٠ في ؤي ميكإة  .اإلاْى

                                                           
  491م. هٟـ اإلاغح٘
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  ٖبر 
ً
٠ بالكغح ٖلى اإلاٗاملت ؤلال٨تروهُت وبعؾالها بل٨تروهُا ٣ًىم اإلاْى

 الكب٨ت

  بن جى٢ُذ ؤلاحغاء مضون ٖلى اإلاٗاملت ال بالُىم ٞدؿب بل بالؿاٖت

 .والض٣ُ٢ت التي جم ٞيها ؤلاحغاء

  اث في مهُلر ؤلاصاعة الظي ٌّٗبر ًٖ بَاع مٟخىح و واؾ٘ ًُا٫ حمُ٘ اإلاؿخٍى

 .الضولت و ٌكمل حمُ٘ الىاؽ في ٖال٢اتها

 5:اإلاىىهاث ألاظاظُت الظتراجُجُت ؤلاداسة الالىتروهُت

ٗت للخضماث الخ٩ىمُت ال٨تروهُا- 1  .اؾتراجُجُت اإلاخابٗت الؿَغ

ت وآمىت ًم٨ً الضزى٫ : البيُت الخدخُت للخ٣ىُت- 2 بيُت جدخُت للخ٣ىُت مغ٦ٍؼ

 .بليها بؿهىلت مً ٢بل الجهاجالخ٩ىمُت و ال٣ُاٖاث الخانت و اإلاىاَىحن اإلاهغح لهم

ٗاث وألاهٓمت -3 ض و ًضٖم الخ٩ىمت : ٩َُل الدكَغ اله٩ُل الظي ًٍا

ت الال٨تروهُت  .الال٨تروهُت و الخجاٍع

ُت والخٗلم - 4 ت بالخ٩ىمت : الخٖى بٖضاص البرامج التي حٗؼػ ال٨ٟاءة واإلاٗٞغ

 .الال٨تروهُت

": الاصاعة الال٨تروهُت"مخُلباث مكغوٕ 

 البيُت الخدخُت-1

جىاٞغ الىؾاثل الال٨تروهُت الالػمت لالؾخٟاصة مً الخضماث التي ج٣ضمها ؤلاصاعة - 2

 .الال٨تروهُت

 .جىاٞغ ٖضص ال بإؽ به مً مؼوصي الخضمت باألهترهذ- 3

ب و بىاء ال٣ضعاث-4  .الخضٍع

ل- 5  جىاٞغ مؿخىي مىاؾب مً الخمٍى

ٗاث و الىهىم ال٣اهىهُت التي حؿهل ٖمل ؤلاصاعة الال٨تروهُت - 6 وحىص الدكَغ

 .وجًٟي ٖليها اإلاكغوُٖت و اإلاهضا٢ُت و ٧اٞت الىخاثج ال٣اهىهُت اإلاترجبت ٖليها

ت الال٨تروهُت ٖلى مؿخىي ٖا٫ لخماًت اإلاٗلىماث -7 حر ألامً الال٨ترووي و الؿٍغ جٞى

ىُت و الصخهُت و لهىن ألاعق٠ُ الال٨ترووي مً ؤي ٖبث و التر٦حز ٖلى َظٍ  الَى

 .الى٣ُت إلاا لها مً ؤَمُت و زُىعة ٖلى ألامً ال٣ىمي و الصخص ي للضولت ؤو ألاٞغاص 

٣ُت صٖاثُت قاملت للتروٍج الؾخسضام ؤلاصاعة الال٨تروهُت- 8 . زُت حؿٍى
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:  الالىتروهُتؤلاداسةخطاثظ 

ت والىيىح-1  :الؿٖغ

 :ٖضم الخ٣ُض بالؼمان واإلا٩ان-2

 بصاعة اإلاٗلىماث ال الاخخٟاّ بها-3

 اإلاغوهت-4

ت والخهىنُت-5 . الؿٍغ

 1:فىاثذ ؤلاداسة الالىتروهُت

ت في اهجاػ الٗمل باؾخسضام ج٣ىُاث اإلاٗلىماث و الاجهاالث - 1  .الؿٖغ

حر الضاثم للمٗلىماث بحن ًضي مخسظي - 2 اإلاؿاٖضة في اجساط ال٣غاع بالخٞى

 .ال٣غاع

ت ألاصاء- 3 ٘ ؾٍى  .زٌٟ ج٩ال٠ُ الٗمل ؤلاصاعي م٘ ٞع

 .ججاوػ مك٩لت البٗضًً الجٛغافي و الؼمني 

 .مٗالجت البحرو٢غاَُت و الغقىة -4

غ آلُت الٗمل و مىا٦بت الخُىعاث - 5  .جٍُى

٘ اإلاؿخ٣بلُت - 6  .الخسُُِ للمكاَع

ت -7  .ججاوػ مكا٧ل الٗمل الُىمُت بؿٖغ

٘ ٦ٟاءة الٗاملحن في ؤلاصاعة -8 ٞع

 2: الالىتروهُتؤلاداسة"ؤَذاف 

ت)ج٣لُل ٧لٟت ؤلاحغاءاث  -1  و ما ًخٗل٤ بها مً ٖملُاث (ؤلاصاٍع

اصة ٦ٟاءة ٖمل ؤلاصاعة مً زال٫ حٗاملها م٘ اإلاىاَىحن و الكغ٧اث واإلااؾؿاث - 2  .ٍػ

 .اؾدُٗاب ٖضص ؤ٦بر مً الٗمالء في و٢ذ واخض-3

بلٛاء ٖامل الٗال٢ت اإلاباقغة بحن َغفي اإلاٗاملت ؤو الخس٠ُٟ مىه بلى ؤ٢ص ى خض -4

 .مم٨ً

 .بلٛاء هٓام ألاعق٠ُ الىعقي و اؾدبضاله بىٓام ؤعقٟت ال٨ترووي-5

                                                           
 6  51م.هٟـ اإلاغح٘

ما٫، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، ٕ 2 ص ي، ؤزغ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖلى الىٓام ؤلاصاعي في مىٓماث ألٖا  ، 21ٖبض الىانغ مىس ي، مدمض ٢َغ

 . 41، م2011حامٗت بؿ٨غة، الجؼاثغ، ماعؽ 
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اؾخسضام الاهترهذ للخجاعة الٗاإلاُت، و بجاخت : جدؿحن الخىاٞـ الا٢خهاصي - 6

 اإلا٣اؽ اإلاخىؾِ و الهٛحر لضزى٫ اإلاىاٞؿت   طاث           الٟغنت للكغ٧اث

 -7 ٠ . ج٩امل الىٓم لضٖم ؤلاحغاءاث الضازلُت و الخاعحُت:زٌٟ اإلاهاٍع

ش العمل ؤلاداسي   1:معاَمت ؤلاداسة الالىتروهُت في جعٍى

 بن ؤلاصاعة الال٨تروهُت همِ حضًض مً ؤلاصاعة جغ٥ ؤزاٍع الىاؾٗت ٖلى اإلااؾؿاث 

لى اؾتراجُجُاتها ووْاثٟها، و في الىا٢٘ بن الخإزحراث ال حٗىص ٣ِٞ  ومجاالث ٖملها ٖو

بلى البٗض الخ٨ىىلىجي اإلاخمثل في الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت ، وبهما ؤًًا بلى البٗض ؤلاصاعي 

ت التي جغا٦مذ ل٣ٗىص ٖضًضة وؤنبدذ حٗمل ٖلى  اإلاخمثل بخُىع اإلاٟاَُم ؤلاصاٍع

ٌ والخم٨حن ؤلاصاعي وؤلاصاعة ال٣اثمت  ت في الخٍٟى ض مً اإلاغوهت ؤلاصاٍع  جد٤ُ٣ اإلاٍؼ

و٢ض ؾاَمذ الثىعة الغ٢مُت في بخضار ًغ حُٛحراث ٖم٣ُت في بِئت . ٖلى الٍٟغ٤

  - :الٗمل وؤؾالُبهاو ؤَمها 

الاهخ٣ا٫ مً بصاعة اليكاٍ اإلااصي بلى بصاعة اليكاٍ الاٞتراض ي 

الاهخ٣ا٫ مً ؤلاصاعة اإلاباقغة وحها لىحه بلى ؤلاصاعة ًٖ بٗض  – .

الاهخ٣ا٫ مً الخىُٓم الهغمي ال٣اثم ٖلى ؾلؿلت ألاوامغ بلى الخىُٓم الكب٩ي – .

الاهخ٣ا٫ مً ال٣ُاصة اإلاغج٨ؼة ٖلى اإلاهام ؤو ٖلى الٗاملحن بلى ال٣ُاصة اإلاغج٨ؼة ٖلى  - .

ج الخ٨ىىلىحُا  مٍؼ

الاهخ٣ا٫ مً الغ٢ابت بمٟهىم م٣اعهت ألاصاء الٟٗلي م٘ اإلاسُِ بلى الغ٢ابت  – .

 .اإلاباقغة آلاهُت

 : الالىتروهُتؤلاداسةظلبُاث 

بٗض زىعة اإلاٗلىماث و الخ٣ىُاث التي احخاخذ : الخجعغ الالىترووي- 1

الٗالم ٢لهذ صو٫ الٗالم زانت اإلاخُىعة منها اٖخماصَا ٖلى الٗىهغ البكغي ٖلى 

خه في ٦ثحر مً اإلاجاالث لهالر الخ٣ىُت الخجؿـ بخضي  م مً ؤَمُخه و ؤولٍى الٚغ

ت "َظٍ اإلاجاالث، و مً الُبُعي ؤهه ٖىضما حٗخمضبخضي الضو٫ ٖلى هٓام  ؤلاصاٍع

ى ما ٌٗغيه إلاساَغ  ٞإجها ؾخدى٫ ؤعقُٟها بلى ؤعق٠ُ ال٨ترووي" الال٨تروهُت َو

٦بحرة ج٨مً في الخجؿـ ٖلى َظٍ الىزاث٤ و٦كٟها و ه٣لها و ختى بجالٞها لظل٪ 

. ٞهىا٥ مساَغ ٦بحرة مً الىاخُت ألامىُت ٖلى اإلاٗلىماث

                                                           
 236 - 235هجم ٖبىص هجم، مغح٘ ؾاب٤، م - 1
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 و وزاث٤ و ؤعق٠ُ ؤلاصاعة ؾىاء اإلاخٗل٣ت باألشخام ؤو الكغ٧اث ؤو ؤلاصاعاث ؤو ختى 

. الضو٫ 

ٞمهضع الخُىعة َىا ال ًإحي مً جُب٤ُ ؤلاصاعة الال٨تروهُت ، و بهما مهضع الخُىعة 

ت في  ٨ًمً في ٖضم جدهحن الجاهب ألامني لئلصاعة الال٨تروهُت و الظي ٌٗخبر ؤولٍى

مجا٫ جُب٤ُ اؾتراجُجُت ؤلاصاعة الال٨تروهُت ٞةَما٫ َظٍ الىاخُت ًاصي بلى ٧اعزت 

ىُت ًدضثها الخجؿـ الال٨ترووي، و مهضع زُغ الخجؿـ الال٨ترووي ًإحي ٚالُا  َو

 .مً زالر ٞئاث

 الٟئت ألاولى هي ألاٞغاص الٗاصًىن -

 (ال٣غانىت)الٟئت الثاهُت هي الها٦غػ - 

 الٟئت الثالثت هي ؤحهؼة الاؾخسباعاث الٗاإلاُت للضو٫ - 

ب اإلاى٢٘ ؤو بٖا٢ت  َظا ُٞما ٣ًخهغ زُغ الٟئخحن ألاولى و الثاهُت ٖلى جسٍغ

ٖمله و ب٣ًاٞه بدُث حؿخُُ٘ ؤلاصاعة جالفي طل٪ بُغ١ و٢اثُت ؤو بةٖضاص وسخت 

اخخُاَُت ًٖ اإلاى٢٘، ٞان زُغ الٟئت الثالثت ًخٗضي طل٪ ب٨ثحر و ًهل الى صعحت 

إل ال٩امل ٖلى ٧اٞت الىزاث٤ الخ٩ىمُت و وزاث٤ اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث و ألاٞغاص و  الَا

ألامىا٫ و ما بلى طل٪ مما ٌك٩ل تهضًضا ٞٗلُا ٖلى ألامً ال٣ىمي و الاؾتراجُجي للضولت 

غ َظٍ  اإلاٗىُت زانت ٖىضما ج٣ىم ؤحهؼة الاؾخسباعاث َظٍ بُ٘ ؤو ه٣ل ؤو جهٍى

بها بلى حهاث مٗاصًت للضولت التي ؾلبذ منها  .الىزاث٤ و حؿٍغ

ادة الخبعُت للخاسج -2  :ٍص

اإلاٗلىم ؤن الضو٫ الٗغبُت لِؿذ صوال عاثضة في مجا٫ الخ٨ىىلىحُا و اإلاٗلىماث    مً

وهي صو٫  مؿتهل٨ت 

م مً ؤن َىا٥ ؤٖضاص ٦بحرة مـً الٗلمـاء   و مؿخٗملت لهظٍ الخ٨ىىلىحُت ٖلى الٚغ

ؤلاصاعة "بن .  الٗغب والازخهانحن في مجا٫ الخ٨ىىلىحُا في الٗالم ؤو مً ؤنل ٖغبـي

حٗخمض بمٗٓمها بن لم ه٣ل بإ٦ملها ٖلى الخ٨ىىلىحُا الٛغبُت ٞـان طل٪  " الال٨تروهُت

ض مً مٓاَغ جبُٗت الضو٫  اإلاؿتهل٨ت للضو٫  ال٨بري الهىاُٖت و َـى ما  ٌٗني ؤهه ؾحًز

. لـه او٩ٗاؾاث ؾلبُت ٦ثحرة 

 ؤلاصاعة"بّن الخُب٤ُ ٚحر الؿىي و الض٤ُ٢ إلاٟهىم و بؾتراجُجُت :شلل ؤلاداسة -3

 والاهخ٣ا٫ صٞٗـت    واخضة مً الىمِ الخ٣لُضي لئلصاعة بلى ؤلاصاعة" الال٨تروهُت
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الاهخ٣ا٫ مً قإهه ؤن ًاصي بلى  الال٨تروهُت صون اٖخمـاص الدؿلؿل والخضعج ٞـي

ُىا ًٖ الىمِ قلل في
ّ
اث٠ ؤلاصاعة ألهه ٖىضَا ه٩ىن  ٢ض جسل الخ٣لُضي لئلصاعة  ْو

ٞى٩ىن ٢ض زؿغها ألاولى و لم , ؤلاصاعة الال٨تروهُت بمٟهىمها الكامل و لم هىجؼ

مّما مً قإهه ؤن ًاصي بلى حُُٗل الخضماث التي ج٣ضمها ؤلاصاعة ؤو  هغبذ الثاهُت

ثمـاًخم ؤلاهجاػ الكامل و ال٩امل للىٓام ؤلاصاعي الال٨ترووي ؤو الٗىصة  ب٣ًاٞها ٍع

بٗـض زؿاعة ٧ل ش يء و َظا ما ال ًجىػ ؤن ًدهل في ؤي   بلـى الىٓـام الخ٣لُضي

.  الال٨تروهُت جُب٤ُ إلؾتراجُجُت ؤلاصاعة

مخ٩املت  بن مجّغص وحىص بؾتراجُجُت:"ؤلاداسة  الالىتروهُت " عىاثم جعبُم / 13

٤ ممهضة  لخُب٤ُ و" ؤلاصاعة الال٨تروهُت"للخدى٫ بلـى همـِ  جىُٟظ  ال ٌٗني ؤّن الٍُغ

 َـظٍ ؤلاؾتراجُجُت بؿهىلـتوؾالؾت و بك٩ل ؾلُم و طل٪ ألّن الٗضًض مً الٗىاث٤ و

اإلاكا٧ل ؾخىاحه جُب٤ُ الخُت ولظل٪ ًجب ٖلى اإلاؿاولحن ًٖ وي٘ و جىُٟظ 

خُِ ب٩اٞت الٗىانغ و اإلاخٛحراث مالخمّخ٘ ب٨ٟـغ قامـل و " ؤلاصاعة الال٨تروهُت" مكغوٕ

ت ٖمـل وجىُٟظ بؾتراجُجُـت ؤلاصاعة الال٨تروهُت و طل٪  التي
ّ
ًم٨ً ؤن جُغؤ وح٤ُٗ زُ

 .لخٟاصحها ؤو بًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت لها  ؤما

بن ؤَمُت جُب٤ُ الضاعة الال٨تروهُت ٌٗخبر م٣ُاؾا ؤؾاؾُا  لخُىع اإلااؾؿاث في 

و٢خىا الخايغ ومضي م٣ضعتها ٖلى الخُىع واإلاىاٞؿت بما ًد٤٣ لها الهضاعة بحن 

اإلااؾؿاث ألازغي مً زال٫ عيا وعٚبت ٖمالئها ٖلى الؿلٗت التي جيخجها ؤو الخضمت 

ن هجاح ٖملُت الخدى٫ مً ؤلاصاعة الخ٣لُضًت بلى ؤلاصاعة ، ٦ما ؤالتي ج٣ضمها

ت والٟىُت  حر ٧اٞت اإلاخُلباث اإلااصًت منها والبكٍغ الال٨تروهُت ًخُلب الاَخمام بخٞى

: ومً َظٍ ألامىع هظ٦غ ماًلي

حر ال٩ىاصع اإلاخسههتفي مجا٫ البرمجت و اؾخسضام ؤحهؼة الخاؾىب اإلاخُىعة1  .ـ جٞى

حر ؤحهؼة خاؾىب مخُىعة وطاث ج٣ىُت ٖالُت إلاىا٦بت الخُىع اإلادؿإع في 2 ـ جٞى

ٟحن ٖلى  ب اإلاْى ضاص ال٩اُٞت وجضٍع الٗالم في مجا٫ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وباإٖل

. اؾخسضامها 

ؤلال٨تروهُت  ؤلاصاعة هدى الخدى٫  ٖملُت جازغ الغوجُيُت ال جها  ؤلاحغاءاث ـ جبؿ3ُِ
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بُت في الضوعاث ـ ب٢امت 4  ٟحن إلًًاح  ؤلال٨تروهُت ؤلاصاعة مجا٫ الخضٍع لجمُ٘ اإلاْى

اصة مؿاَمتهم في بهجاح ٖملُت الخدى٫ بلى  مٟهىم ؤلاصاعة الال٨تروهُت لهم مً احل ٍػ

. ؤلاصاعة الال٨تروهُت 

اث٠ وجهمُم الخىُٓمُت الهُا٧ل بىاء بٖاصة- 5  الخٛحر مخُلباث ًلبي بك٩ل الْى

ت اإلاىاعص جسُُِة وبٖاص  . الٗاملت البكٍغ

ؼ وػٍاصة ز٣ت 6  ٟحنالمـ حٍٗؼ غ ْو  بالىخاثج التي ؾخد٣٣ها ؤلاصاعة الال٨تروهُت مً جٍُى

ت الاهجاػ ٫ اإلاٗامالث وجد٤٣ الغيا للمخٗاملحن م٘  ٧اٞتؤؾالُب الٗمل وؾٖغ

مالئها مما ٌُٗيها محزة  وؤًٞلُت جىاٞؿُت للؿلٗت ؤو الخضمت التي . اإلااؾؿت ٖو

 .ج٣ضمها 

اصة7   مجا٫ في الخضٍعب وبغامج والبدىر اإلادايغاث إل٢امت اإلاسهو الضٖم اإلاالي ـ  ٍػ

ضٝ .بهظا اإلاٟهىم الىعي لخٗم٤ُ ، الال٨تروهُت ؤلاصاعة   وبظل٪ ؾىد٤٣ قٗاع َو

 (بصاعة بال وع١ وبال ػمان وبال م٩ان )ؤلاصاعة الال٨تروهُت 

. الخاحت في و٢ذ مباقغة الؾخسضامها ؤلال٨تروهُت لئلصاعاث البضًلت الخُِ وي٘- 8
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حٗخبر اإلا٨خباث مغا٦ؼ بقٗإ ٖلمّي وز٣افّي، ؾاَمذ مىظ ال٣ضًم بؾهاما ٦بحرا في   

اإلاداٞٓت ٖلى مبخ٨غاث ال٨ٟغ البكغّي وببضاٖاجه في مسخل٠ الٗلىم والٟىىن ، 

ا مالطا ًلجان بلُه  سظَو
ّ
٤ بها اإلاث٣ّٟىن واج

ّ
 ٖلى للخهى٫ ٞىالذ بد٤ قهغة حٗل

ت ُّ ا ومىابٗها ألانل ت مً مهاصَع  .اإلاٗٞغ

ت، وحٗٝغ بإّجها ماؾؿت ج٣ىم  ُّ ا مً اإلا٨خباث ألا٧اصًم ت هٖى ُّ وحّٗض اإلا٨خبت الجامٗ

ا وبصاعتها، مً ؤحل ج٣ضًم ؤخؿً للخضماث  لها وججهحَز الجامٗت بةوكائها وجمٍى

.  اإلاٗلىماجُت اإلاسخلٟت للمجخم٘ الجامعيّ 

ت الغ٦حزة ألاؾاؾُت وال٣لب الىابٌ للجامٗت، وحٗخمض في  ُّ ل اإلا٨خبت الجامٗ
ّ
وجمث

ت والث٣اُٞت في  ُّ ت والٟىُت في ؤصاء عؾالتها الٗلم مهمتها زهىنا ٖلى ألاحهؼة ؤلاصاٍع

جد٤ُ٣ ؤَضاٞها اإلاسخلٟت في مجا٫ الخٗلُم والبدث الٗلمي ، وحؿخمّض َبُٗتها 

ا٫ ال ًم٨ً  ّٗ ًى ٞ وؤَضاٞها ووْاثٟها مً الجامٗت هٟؿها ألّجها حؼء ال ًخجؼؤ منها ٖو

. الاؾخٛىاء ٖىه

بُٗت اإلا٨خبت الجامُٗت ٞةجها طاث ؤَضاٝ مدكابهت في  ٌّ الىٓغ ًٖ حجم َو وبٛ

الٗمل ٖلى ج٣ضًم الخضماث اإلا٨خبُت اإلاىاؾبت الخخُاحاث الُلبت وؤًٖاء َُئت 

ظٍ الاخخُاحاث  ـ وال٣اثمحن ٖلى الخإَحر في بٖضاص البدىر اإلاسخلٟت ، َو الخضَع

ًم٨ً جدضًضَا بىيىح في مٗٓم اإلا٨خباث الجامُٗت بإجها ٧ل ما ًغجبِ ؤؾاؾا 

. باإلاىاهج والبرامج الضعاؾُت اإلا٣ّغعة في الجامٗت بازخالٝ جسههاتها

و٢ض ؤّصي ْهىع ج٨ىىلىحُاث اإلاٗلىماث والاجها٫ بلى بخضار حّٛحراث في ؤهماٍ 

ت  ُّ اإلا٨خبت الجامُٗت وؤؾلىب ج٣ضًمها للمؿخُٟضًً لخلبُت خاحُاتهم وعٚباتهم الٗلم

ه ًجب بلؼاما ؤن جسً٘ َظٍ اإلا٨خباث لخ٣ُُم قامل ومىيىعّي، 
ّ
والث٣اُٞت، ٚحر ؤه

ت في اإلااؾؿت وحٗخمض ٖلى وي٘  ت حّٗض مً ألاصواث الدؿُحًر ُّ ألّن َظٍ الٗمل

الٟغيُاث وألاَضاٝ مً زال٫ الٓىاَغ اإلاغاص صعاؾتها ، وطل٪ بجم٘ اإلاُُٗاث 

خماص ٖلى مٗاًحر وزُىاث حؿاٖض ٖلى ٞهم وكاٍ  وجدلُلها واؾخسالم الىخاثج بااٖل

ّٗغٞىا ٖلى  اإلااؾؿت مهما ٧اهذ، خُث ًٟدو الىي٘ الغاًَ للخضمت في اإلا٨خبت، َو

ُّىع الخضمت والؿُاؾت  ت اإلاخاخت ٞيها، ٦ما ٌّٗض٫ ٍو ؤلام٩اهاث اإلاالُت واإلااصًت والبكٍغ

ت ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ في ج٣ضًم  اإلاّخبٗت في حؿُحر اإلااؾؿت الىزاث٣ُت ،ومٗٞغ

 .الخضمت وجدضًض مضي عيا اإلاؿخُٟض مً َظٍ الخضماث 
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. مفهىم الخلُُم وؤَذافه

    الخ٣ُُم َى بمثابت اإلاغآة التي ًم٨ً بىاؾُتها بُٖاء نىعة خ٣ُ٣ُت ًٖ     

وكاَاث اإلااؾؿت، و طل٪ هدُجت جُب٤ُ إلاباصثه بهغامت و التي حٗخبر ؤؾاؾُت لىجاح 

ت .  الٗملُت الدؿُحًر

ت هي الىنى٫ بلى ؤ٢ص ى ألاَضاٝ اإلاؿُغة مً     بن الهضٝ مً ؤي ٖملُت حؿُحًر

غة لضحها، و  َٝغ اإلااؾؿت وبإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت و طل٪ ٖلى ؤؾاؽ ؤلام٩اهاث اإلاخٞى

اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت إلاٗالجت اإلاكا٧ل الُىمُت و اإلاكا٧ل اإلاخهلت بالخسُُِ 

ٞالدؿُحر بهٟت ٖامت الخض الٟانل بحن هجاح اإلاكغوٖاث ؤو ٞكلها و بحن جد٤ُ٣ 

ت باؾخٗما٫ ٖضة ؤصواث ٞٗالت ٖلى م٣ضمتها ٖملُت الخ٣ُُم  .ألاَضاٝ اإلاىيٖى

 :  مفهىم الدعُير

ٗٝغ     ٌكمل مهُلر الدؿُحر ٖلى ٖضة مغاصٞاث ٧ال٣ُاصة ؤلاصاعة والخىحُه، َو

ؤهه ٖملُت تهضٝ بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة مً ٢بل اإلااؾؿت " الدؿُحر ٖلى

 1"باؾخسضام مىاعصَا اإلاخاخت

مفهىم الخلُُم 

ٞٗل ٢ُم الظي ٌٗني جدضًض الثمً ، ج٣ضًغ ال٣ُمت  ٧لمت مكخ٣ت مً الخ٣ُُم:    لــغـــت

٦خ٣ُُم ألازار، البًاٖت مثال و َىا٥ مٟهىم جدضًض ٢ُمت لص يء مٗحن ؤن حٗحن زمً :

  2ٌٗاصلها

٠ بإَمُت الص يء ؤو الصخو :    كُم  و في مجا٫ الدؿُحر ٌٗني .ؤُٖى ٢ُمت للخٍٗغ

. 3الخ٣ُُم جدلُل الٗمل ووي٘ حضو٫ جد٤ُ٣ الىخاثج و ج٣ضًغ الخلى٫ اإلاؿخ٣بلُت

ت ًجغي جُب٣ُها للخٗٝغ ٖلى مضي ٞٗالُت اإلا٨خبت في زضماتها :    اضعالخا ؤصاة بصاٍع

اء باخخُاحاث اإلاؿخُٟضًً منها،و لخدضًض مىاًَ ال٣هىع و الٟكل في الخضمت و  للٞى

غ َظٍ الخضماث    4ا٢تراح الخلى٫ التي ًم٨ً  ؤن ج٨ٟل بخدؿحن و جٍُى

 :و ٢ض حٗضصث ٖباعاث جدضًض مٗنى الخ٣ُُم منها 

                                                           
1 -Gaston, Cuendet ;Dynamique de la gestion, suisse:presse polytechnique, romendes, 

1982 . p12. 

   . 98م  .2000, صاع الكغو١ : بحروث , اإلاىجض في اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة . خمىصي , نبخي 1- 
 497م  . (٢امىؽ ٞغوس ي ٖغبي  )  2006صاع آلاصاب : بحروث. اإلانهل,  ؾهُل ، بصَعـ3

ب للُباٖت واليكغ : ال٣اَغة . هٓام اؾترحإ اإلاٗلىماث . اله٨ؿتر, ولٟغص   -1     .178م  .1979, صاع ٍٚغ
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٣ت جدضًض م٣ضاع الىجاح ؤو الٟكل في جد٤ُ٣ َضٝ مٗحن جم :الخلُُم 3   َى ٍَغ

ت اإلاُٗاع اإلاىاؾب الظي  ى ٌكمل ٖلى نُاٚت ألاَضاٝ، ومٗٞغ جدضًضٍ مؿب٣ا، َو

ًخم اؾخسضامه في ٢ُاؽ صعحت الىجاح م٘ الخٟؿحر جم الخىنُاث بإوكُت البرهامج 

. 1الالخ٣ت

ت :    مً زال٫ اإلاٟاَُم الؿاب٣ت حٗخبر ؤن ٖملُت الخ٣ُُم حؿاٖض في صعاؾت و مٗٞغ

ت في حؿُحر  اإلااؾؿت مً  زال٫ جبُان ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ ومضي هجاح الهُئت اإلاكٞغ

اإلااؾؿت و جسههها لؤلٚغاى وألاَضاٝ اإلاؿُغة وا٢تراح الخلى٫ للنهىى والاججاٍ 

. 2هدى ؤًٞل الىخاثج

      :الحاحت بلى الخلُُم

ت مً الضواٞ٘ وألاؾباب و َظٍ ألازحرة هجٗل الخاحت بلى  لٗملُت الخ٣ُُم مجمٖى

: الخ٣ُُم يغوعة مً بُنها

.    ـ الخ٣ُُم َى ٖىهغ ؤؾاس ي في ؤلاصاعة الىاجخت ألي مكغوٕ

  ـ ٖملُت الخ٣ُُم لِؿذ ٚاًت في خض طاتها، بطا ًجب ؤن جخم ٣ِٞ م٘ وحىص مدضص في 

. الظًَ

ه٣ُت بضاًت ًٓهغ لىا َظا اإلا٣ُاؽ مؿخىي ؤلاهجاػ الظي )ـ وي٘ م٣ُاؽ البضاًت  

 3(جد٣٣ه الخضمت آلان

غ جدلُال للم٩اؾب اإلاجاهُت مً  غ وحىص زضمت اإلاٗلىماث و حٗضص صعاؾت الخبًر   ـ جبًر

 .الخضمت ؤوهي     جدلُل الٗال٢اث بحن اإلا٩اؾب و الى٣ٟاث

 .        ـ جدضًض اإلاهاصع اإلادخملت لئلزٟا١ ؤو الترصي في الخضمت

ـ بن الخاحت بلى الخ٣ُُم يغوعة و طل٪ ألن ٖملُت الخ٣ُُم هي ٖملُت ج٣ضًغ اإلااؾؿت 

ت ه٣اثو ؿاٖض ٖلى مٗٞغ .  وصعاؾتها مً ٧ل الجىاهب و اليكاَاث َو

الخ٣ُُم ٌؿاٖض في بٖاصة الىٓغ ليكاَاث اإلااؾؿت وؤَضاٞها بن ٧اهذ ؾلبُت  . 

ا وجدؿُنها َغ . 1وجٍُى

                                                           
ىن - 2 ا٫:بصاعة ألاصاء.صاي َاجغ,ماٍع ّٗ حر. مغس ي,مدمىص :جغحمت .صلُل قامل لئلقغاٝ الٟ , مُبٗت مٗهض ؤلاصاعة الٗامت: الؿٗىصًت .الهباٙ,َػ

 .273م .1988

 

اى . ج٣ُُم ألاصاء في اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث . اله٨ؿتر. و . ٝ 1-  ؼ الٗامت : الٍغ    24م , 1996, م٨خبت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ

صعاؾت مُضاهُت باإلا٨خبت الجامُٗت بمٗؿ٨غ واإلا٨خبت : ج٣ُُم زضماث اإلا٨خبُت الجامُٗت في ْل الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت . ػولُست , ولُض   2

 . 109م , 2006,2007,  (عؾالت اإلااحؿخحر )الجامُٗت بمؿخٛاهم 
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  .َذاف عملُت الخلُُمؤ

ت في ٧ل ماؾؿت و هي تهضٝ مً زال٫ طل٪ بلى       بن ٖملُت الخ٣ُُم ٖملُت يغوٍع

ت )ٖملُت الخ٣ُُم حصخُهُت  ٢ض ج٩ىن  ُت، ٞالضعاؾاث الصخهُت  (ج٣ضًٍغ ؤو مىيٖى

ً ٤ حم٘ آلاعاء . مبيُت ٖلى ؤعاء آلازٍغ خُث ٌؿمذ للمؿخُٟضًً ؤن ٌٗبروا ًٖ ٍَغ

البض ؤن ٩ًىن َىا٥ جدلُال حصخُهُا ًبدث ًٖ ا٦دكاٝ ؾبل جدؿحن الخضمت و 

ًم٨ً اؾخسضام بٌٗ ؤهىإ اإلادا٧اة ٦بضًل لظل٪ و بطا جم اؾخسضام صعاؾاث 

حمُ٘ اإلاؿخُٟضًً ٖلى ؤؾاؽ : خ٣ُ٣ُت ٞباؾخُاٖت ال٣اثم ٖلى الخ٣ؿُم اقترا٥ 

ا في .جُىعي و ؤن ٩ًىن ازخُاع للُٗىت ٖكىاجي و َظا ألازحر َى ألاًٞل وألا٦ثر قُٖى

. 2البدىر الٗلمُت

ت مً : بن َضٝ ٖملُت الخ٣ُُم اث مخىٖى َى ج٣ضًم مٗلىماث مُٟضة إلاجمٖى

اإلاؿخُٟضًً باإلياٞت بلى ؤن الخ٣ُُم ٌؿاٖض في الخإزحر ٖلى الؿُاؾاث صازل اإلااؾؿت 

. مً زال٫ نى٘ ال٣غاع ونُاٚت ألاوكُت صازل اإلااؾؿت

. مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت والازخالٝ في ال٣ضعاث والاَخماماث واإلاُى٫ بحن الُالب

ضص اإلاؿخُٟضًً اث ٖو .    3جد٤ُ٣ الخىاػن والخ٩اٞا بحن الدجم ال٨لي للمجمٖى

 :مشاخل عملُت الخلُُم

ت مً اإلاغاخل والخُىاث لظا البض مً بجباٖها للخهى٫ ٖلى هخاثج  َىا٥ مجمٖى

: بًجابُت وص٣ُ٢ت في ٖملُت الخ٣ُُم هظ٦غ منها

ت مً ألاؾئلت التي ًبنى ٖليها : جدذًذ مجاٌ الخلُُم ٤ جدضًض مجمٖى ٩ًىن ًٖ ٍَغ

ض مً اإلاٗلىماث خى٫ ٧ل ما َى بًجابي ؤو  الخ٣ُُم والهضٝ َى الخهى٫ ٖلى اإلاٍؼ

. ؾلبي في الخضمت اإلاغاص ج٣ُُمها

َىا البض مً وي٘ زُت جىُٟظًت ج٣ىم بخجمُ٘ البُاهاث : جطمُم بشهامج الخلُُم

الالػمت لئلحابت ٖلى ألاؾئلت اإلاُغوخت في جدضًض اإلاجا٫ و البض ؤًًا جدضًض البُاهاث 

. الالػمت لئلحابت ٖلى ٧ل ؾاا٫

 َىا ًخم ججمُ٘ البُاهاث وحٗٝغ َظٍ اإلاغخلت باإلاضة الؼمىُت :جىفُز عملُت الخلُُم 

لت التي حؿخٛغ١ لٗملُت الخىُٟظ     .1الٍُى

                                                                                                                                                                      
 

اث اإلاهاصع باإلا٨خبت اإلاضعؾُت ، البىاء والخ٣ُُم والخىمُت . ٖبض الكافي , ؾً ح1-    162م  , 1996,الضاع الٗغبُت اللبىاهُت : ال٣اَغة . مجمٖى

  .276 ، م 2013, صاع الغيىان لليكغ : ّٖمان . جىمُت مهاصع اإلاٗلىماث الخ٣لُضًت وؤلال٨تروهُت . مهُٟى ٖلُان ,  عبخي 2-
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 ٌ ٤ اؾخُإل عؤي اإلاؿخُٟضًً :ضالخُت اإلاىاد للخذاو  و ًخم الخٗٝغ ٖليها ًٖ ٍَغ

اث إلا٣ابلت اخخُاحاتهم . ًٖ مضي ٦ٟاًت اإلاجمٖى

٤ جدلُل بخهاءاث :فعالُت اظخخذام اإلاجمىعاث  و ًخم الخٗٝغ ٖليها ًٖ ٍَغ

اعة للخٗٝغ ٖلى اإلاىاص التي ج٨ثر بٖاعتها واإلاىاص الغا٦ضة . ؤلٖا

٤ بخهاء ٖضص اإلاىاص في ٧ل :شمٌى جيامل اإلاجمىعاث  و ًخم الخٗٝغ ٖليها ًٖ ٍَغ

.  هٕى مً ؤهىإ اإلاىاص و جدضًض وؿبخه اإلائىٍت مً مجمٕى اإلاىاص التي ج٣خىيها

اث و . و ًالخٔ ؤن َظٍ الُغ١ ٢ض اقخملذ ٖلى حىاهب مسخلٟت لخ٣ُُم اإلاجمٖى

اث ؤو ٢هىعَا  ت مضي ٦ٟاءة اإلاجمٖى ًم٨ً ؤن حُٗى ماقغاث لها صاللتها في مٗٞغ

ُت .  1مً الىاخُخحن الٗضصًت والىٖى

اث عملُت الخلُُم : معخٍى

حن في اإلااؾؿاث وطل٪ ٖلى مؿخىي بخضي  ج٩ىن ٖملُت الخ٣ُُم ٖلى مؿخٍى

ى ما ٌؿمى ج٣ُُم حؼجي، ؤو ٌكمل مسخل٠ ؤحؼاء اإلااؾؿت  ؤحؼاء اإلااؾؿت َو

ىا ٌؿمى ج٣ُُم ٦لي  .َو

َى ج٣ُُم حصخُص ي بك٩ل ؤؾاس ي، والهضٝ مىه َى جدؿحن :  الخلُُم الجضجي1

ٗض َظا ٢ابال للخُب٤ُ ٖلى ؤي ؤوكُت ؤزغي  . ؤصاء اليكاٍ الخاي٘ للمغاحٗت َو

بن ٖملُت الخ٣ُُم الجؼجي ج٩ىن بخ٣ُُم ٧ل حؼء ٖلى خضي صازل اإلااؾؿت ٩٦ل، 

وطل٪ بهضٝ الخد٤٣ مً مُاب٣ت ؤوكُت وزضماث اإلااؾؿت م٘ ألاَضاٝ التي 

ى ؤًًا ًبحن الى٣اثو اإلاىحىصة صازل اإلااؾؿت إلاداولت بنالخها  ؾُغتها، َو

. وججاوػَا بهضٝ ج٣ضًم وجدؿحن الخضماث

ى في خض طاجه ًغقضها بلى :(الشامل) الخلُُم الىلي2   ٩ًىن بخ٣ضًغ ٖام َو

ٗض َظا ؤلاحغاء ٖم٤ُ وؿبُا؛ ؤي ٠ُ٦ ًخم . ال٨ُُٟت التي ًاصي بها اليكاٍ َو

جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اليكاٍ ألهه ًٟترى ؤّن الهضٝ الغثِس ي ألي ج٣ُُم َى بخضار 

جدؿً في اليكاٍ مىيٕى الضعاؾت ٞالخ٣ُُم ال٨لي َى ٖملُت تهخم بخ٣ُُم 

حمُ٘ ؤحؼاء وخضاث اإلااؾؿت ؤي ج٣ُُم اإلااؾؿت ٩٦ل و لِـ حؼء منها ٣ِٞ 

ألن اإلاؿخُٟض ًىٓغ بلى اإلااؾؿت ٧ىخضة مخ٩املت ٌؿخُٟض منها و الًجب ؤن ج٩ىن 

                                                           
 .25.م.  اإلاغح٘ هٟؿه1
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مىٟهلت في هٍٓغ و صاثما ًجب ؤن ج٣ضم زضماث مغجبُت ببًٗها ختى حُٗي 

. 1نىعة حُضة ًٖ اإلااؾؿت

: العىامل اإلاازشة في عملُت الخلُُم

خباع  ت مً الٗىامل والتي ًجب ؤن جازظ بٗحن الٖا جخإزغ ٖملُت الخ٣ُُم بمجمٖى

: ٖىض مماعؾتها وهي

 .َبُٗت وكاٍ اإلااؾؿت وهي التي جدضص َبُٗت ووُْٟت الخ٣ُُم -

. ؾُاؾاث وبحغاءاث اإلااؾؿت ؤو اإلاىٓمت في مماعؾت وكاَاتها-

اث٠ اإلااؾؿت وويٗها اإلاالي والاحخماعي- . ٦ُُٟت مماعؾت ْو

. هٓام الاجها٫ في اإلااؾؿت والخىاٞؼ اإلاخبٗت صازلها-

لٗملُت الخ٣ُُم ٖىامل جخإزغ بها وهي ؤًًا حؿاٖض ٖملُت الخ٣ُُم في ٞهم حُض -

 ٘ ملها ووكاَاتها وهي ؤًًا حؿاٖض اإلااؾؿت ٖلى ٞع لُبُٗت اإلااؾؿت ٖو

غ ٖليها اإلااؾؿت .  ٦2ٟاءتها و ه٣هض بالخىاٞؼ ؤلام٩اهُاث التي جخٞى

ٌٗخبر ج٣ُُم ؤصاء الٗاملحن الٗملُت ألاؾاؾُت التي ًخى٠٢ ٖليها هجاح ؤي مىٓمت 

اث٠ الغثِؿُت التي ًجب ؤن ج٣ىم بها ؤلاصاعة بك٩ل صوعي . ٞهى ٌٗخبر ؤخض الْى

م الىٟس ي وخغنهم  والهضٝ مىه َى جد٤ُ٣ الغيا الخام بحن الٗاملحن واؾخ٣غاَع

.  ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت

اث٠ اإلاؿىضة : " مفهىم جلُُم ألاداء1 ٣ًهض به ٢ُاؽ مضي ٢ُام الٗاملحن بالْى

بليهم وجد٣ُ٣هم لؤلَضاٝ اإلاُلىبت منهم ومضي ج٣ضمهم في الٗمل و٢ضعتهم ٖلى 

. 3."الاؾخٟاصة مً ٞغم التر٢ُت وػٍاصة ألاحىع 

:   ؤَمُت جلُُم ؤداء العاملين2

بط ٌٗض ٢ُاؽ ألاصاء ٖملُت  مهمت لل٨ك٠ ًٖ :  ــ ال٨ك٠ ًٖ خاحاث الخضٍعب

غ الالػمت ب والخٍُى بُت للٗما٫ وبالخالي جدضًض ؤهىإ بغامج الخضٍع . الخاحاث الخضٍع

ــ بحغاء حٗضًالث في الغواجب وألاحىع والتر٢ُت وا٢تراح هٓام خىاٞؼ مٗحن ٖلى ؤؾاؽ 

ما٫ واليكاَاث اإلا٣ضمت . ألٖا

. ــ جدؿحن ٖال٢اث الٗمل بحن الٗاملحن وعئؾائهم

                                                           
اى. ج٣ُُم ألاصاء في اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث. اله٨ؿتر. و . ٝ   ؼ الٗامت، : الٍغ   80.1م .1996م٨خبت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ

ت . نبخي ، حبر الٗخِس ي - 2  .165، م،  2002صاع الخامض ، : ٖمان . جُىع ال٨ٟغ والاوكُت ؤلاصاٍع

حر ، زابذ  -     .87 ، م 2001صاع ٢باء للُباٖت واليكغ ، : ال٣اَغة . ٠ُ٦ ج٣ُم ؤصاء الكغ٧اث والٗاملحن . َػ
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لى  ُت ٖو ــ اؾخمغاع الغ٢ابت وؤلاقغاٝ ل٩ُىن الخ٨م النهاجي ٢اثما ٖلى ؤؾـ مىيٖى

ما٫ اإلاىجؼة        1ؤؾاؽ ألٖا

ـّ ٧ّل  ى ًم بّن ج٣ُُم الخضمت َى جثمحن للجهىص اإلابظولت في حؿُحر اإلااّؾؿت ، َو

 
ّ
غ  اإلاهالر الغثِؿُت ت الخابٗت لها، لخد٤ُ٣ حملت مً ألاَضاٝ منها جٍُى ُّ والٟٖغ

ألاصاء وجدؿِىه واإلاداٞٓت ٖلى ؾمٗت اإلااؾؿت، ومٗالجت الى٣اثو واإلاكاع٦ت في 

ا  ُّ ت للماّؾؿاث الىاجخت، وج٣ُُم الخضماث ٌّٗض ٖالحا و٢اث ُّ ؿهم  اإلاىاٞؿت ؤلاًجاب ٌُ

لما ألهىإ  ْٗ في اإلاداٞٓت ٖلى ٦ُان اإلا٨خبت التي حٗخبر مغحُٗت للث٣اٞت والخًاعة ، وم

. ال٣ضًمت والخضًثت  الٗلىم والٟىىن 

ملُت ج٣ُُم زضماث اإلا٨خبت الجامُٗت ج٨دس ي ؤَمُت بالٛت، ٞهي م٣ُاؽ ج٣ضًغي  ٖو

ًٟخذ مجاال واؾٗا لخىُٓم ؤوكُتها ، وجغجِب ٖملها، وجُٟٗلها م٘ الكغ٧اء الىاٞضًً 

٠ هجاح ؤّي 
ّ
خى٢ غ الخضمت، ٍو ها ، ولخدؿحن ؤصائها وبؾهاماتها في جٍُى ٞى ٖلى ٞع

م٨خبت ٖلى مضي ٢ضعتها في زضمت مؿخُٟضحها وج٣ضًم اإلاٗلىماث التي ًدخاحىجها 

وؤمام الخُّىع الخ٨ىىلىجي الخانل ٧ان لؼاما ٖلى َظٍ اإلا٨خباث الخٗامل والخٟاٖل 

ضا لخ٣ضًم زضماث مٗلىماجُت اجهالُت  ُّ ُٟها ح . م٘ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وجْى

خماص ٖلى  ىها بةحغاء ج٣ُُم قامل ومىيىعّي بااٖل       ل٨ً َظا الىجاح ًب٣ى مَغ

ت وخ٣اث٤ مً الىا٢٘ ُّ ت ٖلى ؤؾـ ٖلم ُّ . مٗاًحر ومغاخل وزُىاث مبي

الت جًمً جدؿحن وحٗضًل الخضماث  ّٗ  لظا البّض مً اهتهاج ؾُاؾت ج٣ُُمُه ٞ

٣ت ح٨ٗـ م٩اهت اإلا٨خبت وصوعَا في الجامٗت، وجىنلها  وج٣ضًمها بإخؿً وؤًٞل ٍَغ

. بلى مهاٝ اإلا٨خباث الٗاإلاُت ب٩ل اإلا٣اًِـ

 

 

 

 

 

 
                                                           

 240م . 1998صاع مجض الوي لليكغ ، : ٖمان . بصاعة ألاٞغاص . مهضي ، خؿً ػوٍل٠ 2-  
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110 
 

٘ وجحرة  حٗخمض ؤلاصاعة ٖضة بحغاءاث مً قإجها جدؿحن الخضماث، باإلياٞت بلى حؿَغ

، لظا ٞةجها جلجإ بلى بٌٗ الاؾتراجُجُاث اإلاؿاٖضة ٖلى طل٪، مً  ٍغ الٗمل، وجٍُى

ت، والتي جسخل٠ مً ماؾؿت بلى ؤزغي، ول٨نها جلخ٣ي في الهضٝ  بُنها الغ٢ابت ؤلاصاٍع

ٟيها، ٖلى ٧امل ألانٗضة،  اإلاظ٧ىع، والظي ًاصي بلى يمان ؤلاجها٫ بحن ؤلاصاعة ومْى

ت بهم، والخهى٫ ٖلى الخ٣ى١ اإلا٨ٟىلت ٢اهىها .. بُٛت جإصًت الىاحباث اإلاىَى

٠ بمٟهىم الغ٢ابت، وبحغاءاتها الٗملُت، اإلاىحهت ؾىداو٫ مً ؤحل طل٪   الخٍٗغ

٠ وؤلاصاعة  .ؤؾاؾا بلى زل٤ حى مً الث٣ت اإلاخباصلت بحن اإلاْى

ت  مفهىم الشكابت ؤلاداٍس

الغ٢ابت في اللٛت حٗني الؿهغ والخغاؾت، و٦ظل٪ الغنض واإلاالخٓت، وفي الانُالح 

ت مً ألاٞغاص بهضٝ الترقُض الٗلمي لل٣غاعاث،  ُٟت ٣ًىم بها الٟغص ؤو مجمٖى حٗني ْو

ُٟتها في مغا٢بت ألاصاء، والخإ٦ض مً ٦ٟاءة الٗاملحن، و٦ك٠ ألازُاء في  وج٨مً ْو

٤ ألاَضاٝ اإلادضصة  .الٗمل، ؤو الخإ٦ض مً ؤن الٗمل ٌؿحر ٞو

٠ ؤزغي مثل  ٦ما ًم٨ً بُٖاء حٗاٍع

ما٫   الغ٢ابت ٖملُت مخابٗت صاثمت تهضٝ ؤؾاؾا، بلى الخإ٦ض مً ٧ىن ألٖا

٤ ألاَضاٝ اإلاؿُغة بهىعة َبُُٗت ت حؿحر ٞو  .ؤلاصاٍع

 .1الغ٢ابت وؾُلت حؿخُُ٘ ؤلاصاعة بىاؾُتها بلى ٢ُاؽ ألاصاء وجصخُده 

الغ٢ابت ٖملُت ٢ُاؽ للىخاثج، وم٣اعهت لها بالخُِ واإلاٗاًحر، وحصخُو  

ىب ٞيها، واجساط ؤلاحغاءاث  ؤؾباب اهدغاٝ الىخاثج الٟٗلُت ًٖ الىخاثج اإلاٚغ

 .الصخُدت ٖىض الًغوعة

٣ًا للخُت   ُٟت التي حٗني جىُٓم وجىحُه الجهىص الخانت بالٗمل، ٞو هي الْى

ىبت ت مً ؤحل الىنى٫ بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاٚغ  2.اإلاىيٖى

الغ٢ابت بإجها الخإ٦ض مما بطا ٧ان ٧ل " henri fayol"٦ما ٖٝغ َجري ُٞى٫ 

ت، والخٗلُماث الهاصعة، واإلاباصت اإلادضصة، وؤن  ش يء ًدضر َب٣ا للخُت اإلاىيٖى

. ٚغيها َى ؤلاقاعة بلى ه٣اٍ ال٠ًٗ وألازُاء ب٣هض مٗالجتها ومى٘ ج٨غاع خضوثها

الغ٢ابت بإجها الٗملُت التي حؿعى للخإ٦ض مً " مدمض ماَغ ٖلِل"و٢ض ٖٝغ 

                                                           
ت والاجطاٌ ؤلاداسي، داس الحامذ لليشش، عمان، -  1  .71:، ص2008معً، مدمىد عُاضشة، اللُادة والشكابت ؤلاداٍس
ت، -  2  .293:، ص2000عبذ اللادس خىفي، ؤظاظُاث بداسة اإلاىظماث، اإلاىخب العشبي الحذًث، الاظىىذٍس
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ؤن ألاَضاٝ اإلادضصة، والؿُاؾاث اإلاغؾىمت، والخُِ والخٗلُماث اإلاىحهت، بهما 

ىاًت، وؤن الىخاثج اإلاد٣٣ت جُاب٤ جماما ما جخى٢ٗه ؤلاصاعة وما جهبى  جىٟظ بض٢ت ٖو

وهي ٖملُت مؿخمغة مخجضصة، ًخم بم٣خًاَا الخد٤٣ مً ألاصاء الٟٗلي في . بلُه

م الصخُذ ٞالغ٢ابت حؿعى بلى الخإ٦ض مً . جد٤ُ٣ ألاَضاٝ واإلاٗاًحر بٛغى الخ٣ٍى

. اجبإ الخٗلُماث وجىُٟظَا

٣ت جاصي بلى  وهي ٖملُت جىُٓم ويبِ وحٗضًل ألاوكُت الخىُٓمُت بٍُغ

مغا٢بت – بىاًء ٖلُه - اإلاؿاٖضة في بهجاػ ألاَضاٝ، ٞهي جؼوصها باألؾاؽ الظي ًخم 

اث، وؤلاحغاءاث التي جخم، بٛغى جىُٟظ الخُِ الاؾتراجُجُت، بدُث جخم٨ً  الخهٞغ

ت مضي الخ٣ضم في جىُٟظ الخُِ، ومضي حىصة ألاصاء، وما هي  ؤلاصاعة مً مٗٞغ

ا، وؤًً جدضر َظٍ الخٗضًالث  ٞالغ٢ابت 1.الخٗضًالث ؤو الخُٛحراث التي ًجب بحغاَئ

جُٟض في ٖملُت الخىحُه، واإلاؿاٖضة في الخٛلب ٖلى الٗغا٢ُل، بياٞت بلى ٧ىجها 

مها، وبحغاء الخٗضًالث اإلام٨ىت، لخد٤ُ٣  اث وؤلاحغاءاث، ٢هض ج٣ٍى مغا٢بت للخهٞغ

 . ألاَضاٝ اإلاغحىة

ٗٝغ  ُٟت الغثِؿُت في ٢ُاؽ ألاصاء " مدمض ٖؿاٝ"َو الغ٢ابت بإجها الْى

وجصخُده، مً ؤحل الخإ٦ض مً ؤن ألاَضاٝ ٢ض جد٣٣ذ، وؤن الخُِ ٢ض ويٗذ 

٣ت الصخُدت ٖملُت مهمت في – مً َظا اإلاىٓىع - ٞالغ٢ابت . مىي٘ الخىُٟظ بالٍُغ

ت  ل َىا٥ ج٣هحر مً هاخُخه، وطل٪ بٛغى مٗٞغ ٠، َو ٢ُاؽ ألاصاء مً ٢بل اإلاْى

به ٖلى الخٛلب ٖليها، بهضٝ الىنى٫ بلى ألاَضاٝ  الهٗاب التي جىاحهه، وجضٍع

. اإلاغؾىمت

ؤما الغ٢ابت ٖلى ألاصاء ٞهي ٖملُاث الخىُٟظ لخبُحن مضي جد٤ُ٣ ألاَضاٝ 

اإلاغاص بصعا٦ها في و٢تها اإلادضص، وجدضًض مؿاولُت ٧ل ٞغص، وال٨ك٠ ًٖ مىاًَ 

 2.ال٠ًٗ والخلل ختى ًخم٨ً مً جٟاصحها، والىنى٫ باإلصاعة بلى ؤ٦بر ٦ٟاءة مم٨ىت

ت مضي الخىُٟظ الصخُذ لؤلَضاٝ التي ٧اهذ  بمٗنى ؤن الغ٢ابت حؿاَم في مٗٞغ

. مغحىة مً ؤلاصاعة

لُه  ٠ الؿاب٣ت – ٖو هجمل – وبىاًء ٖلى ما ؾب٤ ؤلاقاعة بلُه مً الخٗاٍع

ت ٦ما ًلي ٟا للغ٢ابت ؤلاصاٍع  :حٍٗغ
                                                           

ت على اإلااٌ وألاعماٌ، مىخبت الشاثذ لليشش، ألادسدن، -  1  .22:، ص2001علي عباط، الشكابت ؤلاداٍس
ت، داس ؤظامت لليشش، ألاسدن، -  2  .135:، ص2011صاَش، مدمذ دًشي، الشكابت ؤلاداٍس
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ت ت : الغ٢ابت ؤلاصاٍع ت، اإلاخمثلت في مجمٖى اث٠ الٗملُت ؤلاصاٍع ُٟت مً ْو هي ْو

ا، زم الٗمل  ًٖ مً ؤلاحغاءاث وألاؾالُب، والُغ١ التي حٗمل ٖلى ٢ُاؽ ألاصاء ٦مًّ وهى

ما٫، ومؿخىٍاث ألاصاء في حمُ٘ اإلاغاخل، م٘ الخإ٦ض مً  ٖلى جصخُذ جل٪ ألٖا

غ اإلاضعوؾت مً ٢بل ؤلاصاعة : ٖبر الى٣اٍ الخالي. جد٤ُ٣ ألاَضاٝ،وألَا

 .ألاصاء الٟٗلي 

 .م٣اعهت ألاصاء الٟٗلي باإلا٣اًِـ 

 بحغاء الخٗضًالث الالػمت 

وي٘ اإلا٣اًِـ  

ت : ؤَمُت الشكابت ؤلاداٍس

ت، ولًمان جد٤ُ٣  ت ؤَمُت بالٛت في مسخل٠ اإلاجاالث ؤلاصاٍع للغ٢ابت ؤلاصاٍع

م٨ً ببغاػ َظٍ ألاَمُت مً زال٫ ما ًلي : ألاَضاٝ ٦ما زُِ لها، ٍو

حؿاٖض ؤلاصاعة في ال٨ك٠ ٖما ٢ض ٩ًىن َىا٥ مً مك٩لت حٗاعى جىُٟظ  

ٖمل ما، مثل الاهدغاٞاث ؤو ألازُاء في مؿاع الخىُٟظ، ٦ما حؿاٖض في الخيبا 

 .بها في خالت اخخما٫ خضوثها، واجساط ما ًلؼم مً بحغاءاث

٧ىجها ٖملُت صًىام٨ُُت قاملت، بمٗنى ؤجها طاث ٖال٢ت ب٩ل ٖىانغ الٗملُت  

ت، ولِؿذ م٣خهغة ٖلى ٖىهغ واخض  .ؤلاصاٍع

الخإ٦ض مً ؤن حمُ٘ ألاوكُت التي جىٟظ، حؿحر في الاججاٍ اإلادضص لؤلَضاٝ  

٤ البرهامج اإلاؿُغ  .اإلاسُِ لها، ٞو

الغ٢ابت حؿاٖض ٖلى ج٣ُُم ألاصاء ال٨لي لجىاهب اليكاٍ في اإلاىٓمت وؤحؼائها  

 .اإلاخٗضصة

ت في الخإ٦ض مً خؿً اؾخسضام حمُ٘ اإلاىاص   ٦ما جُٟض الغ٢ابت ؤلاصاٍع

ت . اإلاخاخت، ؾىاًء ٧اهذ ماصًت ؤو بكٍغ

ت : ؤَذاف الشكابت ؤلاداٍس

تهضٝ الغ٢ابت بلى ججاوػ '': ط٦غ ؤخض الباخثحن بٌٗ ؤَضاٝ الغ٢ابت ب٣ىله

ٖملُت ٦ك٠ ألازُاء والاهدغاٞاث، بل جخٗضاَا بلى ٖملُت ؤلانالح ؤلاصاعي، وطل٪ 

 ٤ م، وبلى جىمُت عوح ؤلابضإ والابخ٩اع ًٖ ٍَغ إلاا جخًمىه مً بٖضاص ومخابٗت وج٣ٍى

٦ك٠ وجدضًض الجهىص الخال٢ت التي حؿخد٤ الثىاء والدصجُ٘، وهي ؤًًا جالمـ 



113 
 

ما٫  اث٠ وألٖا غي للْى مٗاوي الثىاب وال٣ٗاب في مٛؼاٍ ؤلاًجابي الخصخُخي والخٍُى

. 1''والؿلى٥ البكغي ٞغصًا ٧ان ؤو حماُٖا

: وجخىػٕ ألاَضاٝ ٦ما ًلي

: الهذف ؤلاضالحي: ؤوال

٣ًىم ٖلى صٖامخحن َما حصخُو الاهدغاٝ ؤو الخُإ ؤلاصاعي، وون٠ الٗالج 

مها . اإلاالثم ؤو الخل ألاًٞل لخصخُذ ألازُاء وج٣ٍى

: الهذف الدصجُعي: زاهُا

ت  اًت ال٩املت واإلادؿاٍو ًخمثل في الخدٟحز؛ بط حؿعى الغ٢ابت هدى جغؾُش مبضؤ الٖغ

لخ٣ى١ ومؼاًا الٗاملحن، ويمان م٩اٞإة وبزابت الؿلى٦ُاث والجهىص اإلالتزمت 

. واإلابضٖت

: الهذف العلابي: زالثا

ًمثل الُاب٘ الجؼاجي مً اإلاٗالجت ٖلى ما اعج٨ب مً ؤزُاء، ٖبر جدضًض 

اإلاؿاولُت، وحىاهب الخلل الخانل بٗضم الخ٨غاع، وو٠٢ يُإ الى٢ذ والجهض، 

. م٘ ٖضم الخٗؿ٠ والٓلم

:  بضافت بلى ما ًلي

يمان الخىاؾ٤ والخ٩امل؛ مً زال٫ الاجها٫ الٟٗا٫ واإلاىز٤ بحن مسخل٠  

ت اث ؤلاصاٍع  .اإلاؿخٍى

٤ ما   خماًت الهالر الٗام، وطل٪ بمغا٢بت اليكاَاث، وحؿُحر الٗمل ٞو

٨ك٠ ًٖ  زُِ له، وبغمج في ق٩ل ج٩املي، ًدضص ألاَضاٝ اإلاغحىة، ٍو

ت  الاهدغاٞاث واإلاسالٟاث، وجدضًض اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع

٘ مً ٦ٟاءة ألاٞغاص؛ مً زال٫ ن٣ل ؤ٩ٞاع الٗما٫ هدى الابخ٩اع   الٞغ

ما٫  .والخجضًض، ؤزىاء ال٣ُام باأٖل

٘ لخماًت   ت، ؤو الؿلُت اإلاؿاولت، للخضزل الؿَغ جىحُه ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 2.الهالر الٗام واجساط ما ًلؼم مً ٢غاعاث مىاؾبت لخصخُذ ألازُاء

 ج٣لُل ألازُاء اإلاترا٦مت 

                                                           
ت، -  1 ف، ظُاظاث جىظُم وبداسة ألاعماٌ، الذاس الجامعُت لليشش، الاظىىذٍس  .229:، ص2004علي الشٍش
ت، داس ؤظامت لليشش والخىصَع، ألاسدن، -  2  .93:، ص2008خعىهت، فُطل، بداسة اإلاىاسد البشٍش
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. الاوسجام ومىا٦بت الخ٣ُٗض 

ت  :ؤهىاع الشكابت ؤلاداٍس

 ٣ًهض بهظا الىٕى ا٦دكاٝ الخُإ ؤو الاهدغاٝ ٢بل :الشكابت الىكاثُت – 1

ه، ؤو مداولت مى٘ خضوزه، والاؾخٗضاص إلاىاحهخه، وب٣ًاٞه ؤو الخس٠ُٟ مً  و٢ٖى

ٗخمض َظا الىٕى ٖلى الجىالث اإلاُضاهُت واإلاٟاحئت، والخمالث الخٟخِكُت،  ، َو آزاٍع

. باإلياٞت بلى ؤؾلىب اإلاخابٗت لؤلٖما٫، وؤلاقغاٝ اإلاؿخمغ

 وحٗٝغ بالغ٢ابت الؿلبُت، واإلا٣هىص بها الاهخٓاع لخحن و٢ٕى :الشكابت العالحُت – 2

الخُإ ؤو الاهدغاٝ، زم ال٣ُام با٦دكاٝ ؤؾبابه، وبحغاء الخد٣ُ٣اث الالػمت خىله، 

ب والبُٗض ٗخبر َظا الىٕى م٩لٟا ٖلى اإلاضي ال٣ٍغ . َو

 ٌؿخسضم َظا الىٕى في خاالث مُٗىت،وفي ْغوٝ مدضصة، :الشكابت اإلافاحئت – 3

خم طل٪  ما٫ خؿب الخُت، ٍو للخإ٦ض مً اهًباٍ ألاٞغاص في الٗمل، وؾحر ألٖا

. باؾخسضام الجىالث الخٟخِكُت اإلاٟاحئت

٣هض بها اإلاخابٗت :الشكابت اإلاعخمشة – 4  وحٗٝغ بالغ٢ابت الضاثمت ؤو اإلاالػمت، ٍو

غ اإلاؿخمغة  م٨ً جُب٣ُها باؾخسضام الخ٣اٍع اإلاؿخمغة، واإلاالػمت لٗملُت الخىُٟظ، ٍو

ُت) ، وباؾخسضام بُا٢اث وسجالث الضوام الُىمُت، وبُا٢اث (الُىمُت وألاؾبٖى

ُت . الجغص، لًمان ؾحر ؤلاهخاج خؿب البرهامج والجضاو٫ الُىمُت ؤو ألاؾبٖى

ما٫؛ وطل٪ مً زال٫  :الشكابت الذوسٍت – 5 ٣ًهض بها ؤلاقغاٝ الضوعي ٖلى ألٖا

غ الضوعٍت  ت، ؤو ٞهلُت )اؾخسضام الخ٣اٍع ُت، قهٍغ ، بياٞت بلى الجىالث (ؤؾبٖى

. اإلاُضاهُت

 وحىص ٢ؿم ؤو صاثغة ؤو حهاػ صازلي في اإلاىٓمت، مهمخه :الشكابت الذاخلُت – 6

لى ألاٞغاص واإلاىاعص  ما٫ اإلاسخلٟت، ٖو ت ٖلى ألاوكُت وألٖا ال٣ُام بٗملُت الغ٢ابت ؤلاصاٍع

م٨ً ؤن ًخم ج٩لُٟها مً ٢بل ؤلاصاعة الٗلُا في اإلاىٓمت  واإلامخل٩اث الضازلُت، ٍو

. لل٣ُام بنهمت الغ٢ابت ٖلى وكاٍ ؤو مهمت مدضصة في و٢ذ مدضص

ظا الىٕى ٌٗني الاؾخٗاهت بإٞغاص ؤو ماؾؿاث زاعحُت :الشكابت الخاسحُت – 7  َو

لل٣ُام بالٗملُت ٖلى وكاَاث اإلاىٓمت اإلاٗىُت،٦ما َى الخا٫ في مغا٢بت صًىان 

. اإلاداؾبت ٖلى اليكاَاث اإلاالُت في الضواثغ الخ٩ىمُت واإلااؾؿاث الٗامت

اث وؤلاحغاءاث وألاوكُت :الشكابت ؤلاًجابُت – 8  تهضٝ بلى الخإ٦ض مً ؤن الخهٞغ
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٣ا للىاثذ وألاهٓمت والخٗلُماث اإلاٗمى٫ بها، بما ٨ًٟل جد٤ُ٣  اإلاسخلٟت حؿحر ٞو

ألاَضاٝ مً حهت، والىٓغ بلى اإلاؿخ٣بل، والخيبا به مً حهت ؤزغي، وجخمحز َظٍ 

ا ٖلى خؿً ؾحر الٗمل، بُٗضا ًٖ مداولت الخُة والاهدغاٝ، ٦ما  الغ٢ابت بؿهَغ

. تهضٝ بلى مى٘ اإلاسالٟاث وصٞ٘ ؾىء اؾخٗما٫ الؿلُت

ت : ؤظالُب الشكابت ؤلاداٍس

ؿخسَضم الغ٢ابت بإؾالُب مسخلٟت، لًمان هجاخها في بلٙى ألاَضاٝ الغامُت 
ُ
ح

: بليها، والتي منها ٢ُاؽ ألاصاء الٟٗلي وهخاثجه، وج٣ؿم بلى

ت – 1 ش ؤلاداٍس ى ؤؾلىب مٗغوٝ في حمُ٘ اإلاىٓماث، وطل٪ مً زال٫ :الخلاٍس  َو

خماص ٖلُه، ألهه وؾُلت َاصٞت بلى بُٖاء اإلاٗلىماث الالػمت ًٖ ٦ُُٟت  جُب٣ُه، والٖا

اث ألاصاء الٟٗلي  ، بما ٌؿمذ بم٣اعهت مؿخٍى بحغاء الٗمل، ومضي ٦ٟاءة بهجاٍػ

غ بالضعحت ألاولى بلى الجهت اإلاؿاولت  ُت ألصاء اإلاسُِ، جىحه الخ٣اٍع باإلاٗاًحر اإلاىيٖى

ًٖ اجساط ٢غاع جصخُذ الاهدغاٝ، واجساط ؤلاحغاءاث الالػمت لظل٪، ٣ٞض ج٩ىن َظٍ 

غ صوعٍت، خُث حؿاٖض ٖلى مٗالجت الاهدغاٞاث في و٢تها، ؤو جهاثُت؛ ؤي بٗض  الخ٣اٍع

 1.الاهتهاء مً بهجاػ ٖمل ؤو مؿاولُت مُٗىت

ش الذوسٍت – 2 ج٩ىن بهىعة صوعٍت، بٗض الاهتهاء مً ٧ل مغخلت مً مغاخل  :الخلاٍس

 ،٘ غ مضعاء اإلاكاَع اإلاكغوٕ، ؤو بٗض اهتهاء اإلاكغوٕ ٧له، ٣ًىم بىي٘ َظٍ الخ٣اٍع

ظا للى٢ٝى ٖلى ؤلاهجاػاث  وج٩ىن الجهت اإلاساَبت ٞيها هي ؤلاصاعة الٗلُا، َو

ت ٖلى مٗلىماث وبُاهاث بخهاثُت  ... واإلاك٨الث، وج٩ىن مسخهغة ومدخٍى

ش ظير العمل – 3 غ مً ؤلاصاعاث ؤو هىابها، جىحه لئلصاعة :جلاٍس  جىجؼ َظٍ الخ٣اٍع

غ خل٣ت ونل  الٗلُا، جخًمً ؤوكُتها وبهجاػاتها اإلاخٗضصة، وحك٩ل مثل َظٍ الخ٣اٍع

اث الٗلُا مً حهت ؤزغي  ت الىؾُى والضهُا مً حهتـ واإلاؿخٍى اث ؤلاصاٍع . بحن اإلاؿخٍى

ش الفطل – 4  َضٞها جدلُل ْغوٝ اإلاكغوٕ، إلاؿاٖضة ؤلاصاعة ٖلى جلمـ :جلاٍس

ال٣غاعاث والخُِ الالػم اجساطَا، وجسخل٠ ًٖ ؾاب٣اتها، في ؤجها جخُلب ججمُ٘ 

. وحسجُل بُاهاث َامت لم ج٨ً مٗلىمت ٢بل الضعاؾت

ٖباعة ًٖ عؾاثل مخباصلت بحن بصاعاث وؤ٢ؿام اإلااؾؿت  :اإلازهشاث – 5

الىاخضة؛ خُث حٗخبر وؾُلت اجها٫، ًخم ٞيها ه٣ل اإلاٗلىماث والبُاهاث، واؾخٗما٫ُ 

                                                           
ت، -  1  .330:، ص2000مدمذ ظعُذ، عبذ الفخاح، ؤلاداسة العامت، الذاس الجامعُت لليشش، الاظىىذٍس
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ظا لهٗىبت الاجها٫  ما٫ ال٨بحرة، َو اإلاظ٦غاث واؾ٘ الاهدكاع في اإلااؾؿاث طاث ألٖا

. الصخص ي بؿبب يٍٛى الٗمل وألاصاء

ش الخىضُت – 6 غ الخىنُت ٣ِٞ بٗملُت الخدلُل وج٣ضًم :جلاٍس  ال ج٣ىم ج٣اٍع

٣ت م٣ىٗت،  البُاهاث، بل بخ٣ضًم الخىنُاث والا٢تراخاث والخلى٫ اإلاىاؾبت بٍُغ

غ اإلاؿاٖضة في  ُت والٛغى الغثِس ي مً َظٍ الخ٣اٍع وطاث صاللت للخ٣اث٤ واإلاىيٖى

.  خل اإلاك٨الث، وجدؿحن زُت الٗمل، ؤو بٌٗ ؤهٓمخه اإلاٗمى٫ بها

ش الخاضت - 7 غ مخممت :الخلاٍس حر مالُت، وهي ج٣اٍع  جغ٦ؼ ٖلى بىىص مالُت ٚو

ت الؿاب٣ت غ ؤلاصاٍع . للخ٣اٍع

 ؤؾلىب اإلاالخٓت ًخم ؤزىاء ؤلاهخاج الٟٗلي للؿل٘ :اإلاالخظاث الصخطُت – 8

ها، وبالخالي ٩ًىن  والخضماث؛ ؤي ؤزىاء بهجاػ الٗمل، ٞهى ٨ًك٠ ألازُاء ٖىض و٢ٖى

 1.الخصخُذ ؤ٦ثر ٞٗالُت

 جدمل َاب٘ اإلاغاحٗاث، خُث جً٘ الغئؾاء في :الشياوي والخظلماث – 9

ها . الهىعة، ُٞما ًسو بٌٗ ؤوحه الاهدغاٝ ؤو ألازُاء مهما ٧ان هٖى

 ج٣ىم اإلااؾؿت بةٖضاص بخهاثُاث في :ؤلاخطاثُاث والشظىم البُاهُت – 10

ذي لؤلٖما٫ والخيبااث،  اإلاجاالث اإلاسخلٟت ليكاَها، وحؿخٗمل لضعاؾت الخُىع الخاٍع

م في ق٩ل حضاو٫، زغاثِ ؤو عؾىم بُاهُت، خُث ًم٨ً بحغاء اإلا٣اعهاث بحن  ٣َضَّ
ُ
وج

مسخل٠ اإلااقغاث ؤو الىخاثج، مثل م٣اعهت ألاعباح بذجم اؾدثماع اإلابُٗا 

 حؿخسضم ٦إؾالُب عثِؿُت للغ٢ابت الضازلُت؛ :السجالث واإلاشاحعت الذاخلُت – 11

خُث حؿخسغج منها البُاهاث ٖلى ألاصاء الٟٗلي لؤلٖما٫، ٦ما ج٣غن البُاهاث ٞيها بما 

م٨ً مً الخٗٝغ ٖلى الٗملُاث اإلاىجؼة
ُ
، وج  .َى م٣غع بهجاٍػ

:  وظاثل الشكابت

٣ًهض بها الىؾاثل الٟىُت الٗضًضة، التي حؿخٗملها ؤلاصاعاث الٗامت ، خُث 

حٗخمض ألاحهؼة ٖلى الٗضًض مً ألاصواث واإلااقغاث الهاص٢ت في هخاثجها، ومٗاصالث 

بخغاػ الخ٣ضم والىمى في حؿُحر اليكاٍ، وؾٗيها هدى بصعا٥ ؤَضاٞها، وجخٗضص ألاصواث 

: والىؾاثل الغ٢ابُت اإلاؿخسضمت منها

  :ؤلاششاف واإلاشاحعت – 1

                                                           
 .196:، ص2007سبحي، مطعفى علُان، ؤظغ ؤلاداسة اإلاعاضشة، داس الطفاء لليشش، عمان، -  1
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م  ًخم ؤلاقغاٝ ٦خابت ؤو مكاٞهت، ٞال٨خابت جًمً الخدضًض والىيىح، ٚع

ت والاؾخعجا٫ ؿخلؼم بحغاء ؤلاقغاٝ ال٣ُام بةنضاع الخىحيهاث . نٟت الؿٍغ َو

ًاء اإلاكمىلحن، م٘ وحىب جيخٗه  الالػمت، والاجها٫ الضاثم واإلاؿخمغ بالجهاث ؤو ألٖا

غ الجؼاء اإلاىاؾب ٖىض الا٢خًاء،  بالؿلُت ال٨ُٟلت بخد٤ُ٣ مهمخه، ٦ؿلُت ج٣ٍغ

 ؤما اإلاغاحٗت ٞهي اإلاالخٓت الصخهِىت، وحؿمذ بالخهى٫ 1.ؾىاء مان ٣ٖابا ؤو زىاءً 

ٖلى مٗلىماث ع٢ابُت مالثمت لجمُ٘ اإلاجاالث الغثِؿُت، وحؿخسضمها ؤلاصاعة ٖلى 

اتها، خُث جم٨ً مً الخهى٫ ٖلى مٗلىماث حضًضة ومباقغة ًٖ  ازخالٝ مؿخٍى

غ الٗمل الغؾمُت، وجغؾم اهُباٖاث  وي٘ ؾحر الٗمل، التي ال ج٨ك٠ ٖنها ج٣اٍع

ما٫ ٖلى  شخهُت لضي اإلاضعاء بمؿخ٣بل الجماٖت خٗمىما، وؾحر ألاوكُت وألٖا

 2.وحه الخهىم

: الخفخِش – 2

ما٫ اإلاكمىلت بالخٟخِل، وطل٪ مً الىاخُخحن  ٣ًهض به ٞدو ؾالمت ألٖا

غ زانت  ٣ا للبرامج اإلاٗضة، م٘ بٞغاٙ هخاثج الٟدو في ج٣اٍع ُت، ٞو الك٩لُت واإلاىيٖى

٘ بلى الجهاث الخانت . جٞغ

: وبطا ٧ان الخٟخِل ًخ٤ٟ م٘ اإلاغاحٗت في الهضٝ، ٞةهه ًسخل٠ ٖنها في

 جخم اإلاغاحٗت بٗلم مؿب٤، في خحن ًخسظ الخٟخِل نٟت الٟجاثُت. 

  جخم اإلاغاحٗت مً ٢بل مضًغ ؤلاصاعة اإلاٗىُت، ؤو مً ٢بل الغثِـ اإلاباقغ، في

 .خحن ًخم الخٟخِل مً ٢بل حهت زاعحُت

  جخمحز اإلاغاحٗت ب٩ىجها ؤؾلىًبا ؤ٢غب بلى ؤلاقغاٝ والخىحُه مىه بلى اإلاؿاءلت

ما مً نٟاث الخٟخِل  .ؤو اإلاداؾبت، َو

إل ٖلى ٧اٞت الضٞاجغ والسجالث ؤو الىزاث٤ :ومً ظلعاث اإلافدش  الَا

.   والبُاهاث، ؤو اإلاٗلىماث الالػمت إلحغاء ٖملُت الخٟخِل

زخام ًم٨ً ال٣ى٫ بن الغ٢ابت هي ٖملُت جىُٓم ويبِ وحٗضًل ا٫وفي 

٣ت جاصي بلى اإلاؿاٖضة في بهجاػ ألاَضاٝ، ٞهي جؼوصها  ألاوكُت الخىُٓمُت بٍُغ

اث، وؤلاحغاءاث التي جخم، بٛغى – بىاًء ٖلُه - باألؾاؽ الظي ًخم  مغا٢بت الخهٞغ

                                                           
ت، : ًىظش-  1  .313:، ص1991اإلاطشي، ظعُذ مدمذ، بداسة ألاعماٌ، الذاس الجامعُت لليشش، الاظىىذٍس
ت، : ًىظش-  2 غ، بداسة ألاعماٌ، الذاس الجامعُت لليشش، الاظىىذٍس  .260:، ص2005زابذ عبذ الشخمً بدَس
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ت مضي الخ٣ضم في جىُٟظ  جىُٟظ الخُِ الاؾتراجُجُت، بدُث جخم٨ً ؤلاصاعة مً مٗٞغ

: جخمثل ؤَمُتها في. الخُِ، ومضي حىصة ألاصاء، وما هي الخٗضًالث

مؿاٖضة ؤلاصاعة في ال٨ك٠ ٖما ٢ض ٩ًىن َىا٥ مً مك٩لت حٗاعى جىُٟظ  

 .ٖمل ما

 .٧ىجها ٖملُت صًىام٨ُُت قاملت 

الخإ٦ض مً ؤن حمُ٘ ألاوكُت التي جىٟظ، حؿحر في الاججاٍ اإلادضص لؤلَضاٝ  

 .  اإلاسُِ لها

اإلاؿاٖضة ٖلى ج٣ُُم ألاصاء ال٨لي لجىاهب اليكاٍ في اإلاىٓمت وؤحؼائها  

 .اإلاخٗضصة

:  ومً ؤهىاعها

الغ٢ابت - الغ٢ابت ؤلاًجابُت - الغ٢ابت اإلاؿخمغة - الغ٢ابت اإلاٟاحئت - الغ٢ابت الٗالحُت 

 الغ٢ابت الى٢اثُت- الغ٢ابت الخاعحُت - الغ٢ابت الضازلُت - الضوعٍت 

  



119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثت عششاإلاداضش ة 

 بداسة ألاصماث واإلاخاظش في اإلاىخباث الجامعُت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

ًله ٖلى ؾاثغ الخل٤ بان حٗل له ٣ٖال ووَبه ال٣ضعة      ل٣ض زل٤ هللا ؤلاوؿان ٞو

ٖلى الخ٨ٟحر والخضبحر والخإمل وبهظٍ الهٟاث ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان ؤن ًخجىب ٧ل ما مً 

م مً طل٪ ٧له ٣ٞض  قاهه ؤن ٌؿبب له يغعا ؤو ًدضر له زؿاعة ول٨ً بالٚغ

جدضر الخؿاثغ وج٣٘ ألايغاع والؿبب في طل٪ َى حهل ؤلاوؿان بالجىاهب اإلادُُت 

ب٣غاعاجه وو٢ٕى ؤخضار زاعحت ًٖ بعاصجه لظل٪ ٞهى صاثم الخ٨ٟحر في ؤن ًبخ٨غ 

الىؾاثل وألاؾالُب التي حؿاٖضٍ ٖلى ججىب اإلاساَغ و ألاػماث والخض منها في خا٫ 

ها والٗمل ٖلى ججىبها وجٟاصحها بن ؤم٨ً طل٪ ألاػماث مً   حٗخبر اإلاساَغ  .    و٢ٖى

 إلاا 
ً
 بك٩ل ؾلبي هٓغا

ً
ؤنٗب الخدضًاث التي جازغ ٖلى ؤ٦بر وؤ٢ىي الضو٫ ا٢خهاصًا

هااًترجب ٖليها مً زؿاثغ ؤي ٥ في ال٣ٗىص اإلاايُت حؿببذ اإلاساَغ و و  ،ن هٖى

ثاث مً المألاػماث في زؿاثغ ٦بحرة وفي ؤيغاع ا٢خهاصًت حؿُمت مما ؤزغ ٖلى خُاة 

اقي اإلاىٓماث ٞةن واإلا٨خباث قإجها قإن ب. الضو٫ و اإلاىٓماث في حمُ٘ ؤهداء الٗالم

بصاعة ألاػماث واإلاساَغ بها هي بصاعة ما ال ًم٨ً بصاعجه والؿُُغة ٖلى ما ال ًم٨ً 

الؿُُغة ٖلُه وبظل٪ هغي الخدضي الخ٣ُ٣ي لها في ؾبُل جبني بصاعة اإلاساَغ و 

 وؤؾباب ومً زال٫ َظا البدث ؾيخٗٝغ ٖلى مٟهىم الخُغ و ألاػمت  .ألاػماث

خضوثهما ، ومغاخل خضوثهما، زم ؤؾـ ومباصت الخٗامل م٘ اإلاساَغ و ألاػماث في 

 .مسخل٠ اإلاىٓماث و اإلااؾؿاث زانت اإلا٨خباث و اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت

٣ت بصاعة اإلاساَغ و ألاػماث؟ بطن   ما مٟهىم اإلاساَغ و ألاػماث ؟و ماهي ٍَغ

َى وا٢ٗت مٟاحئت حؿبب ؤيغاع ٞاصخت في ألاعواح واإلامخل٩اث و٢ض  ":حعٍشف الخعش

٩ًىن الخُغ بكغي ؤو َبُعي وبخٍٗغ٠ آزغ الخُغ َى الخؿاعة اإلااصًت اإلادخملت 

. 1"هدُجت و٢ٕى خاصر مٗحن

الخُغ ْاَغة مالػمت لخُاة ؤلاوؿان جخٗضص نىعَا و جسخل٠ ؤق٩الها : وبخٍٗغ٠ آزغ

يخابه بخؿاؽ بال٣ل٤ و  مً بِئت ألزغي ، لظل٪ ٞاإلوؿان ًالػمه قٗىع بالخٝى ٍو

ًترجب ٖلى طل٪ ؤحجامه في بٌٗ ألاخُان ًٖ اجساط ال٣غاعاث و الترصص ٞيها ٞخٟىث 

. ٖلُه جبٗا لظل٪ ٞغم ال٨ؿب و الىجاح

ت مً ألاؾالُب الٗلمُت التي ًجب ؤزظَا في ":حعٍشف بداسة اإلاخاظش هي مجمٖى

الخؿبان ٖىض اجساط ال٣غاع إلاىاحهت ؤي زُغ وطل٪ مً احل مى٘ ؤو ج٣لُل الخؿاثغ 

                                                           
ؼ. 1 ت و الخُب٤ُ:اصاعة ال٩ىاعر و اإلاساَغ.-ؾامي خٍغ  .13م.-2010صاع الغاًت لليكغ،:ٖمان.-بحن الىٍٓغ
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غج٨ؼ َظا اإلاٟهىم ٖلى زٌٟ  اإلادخملت ومً زم الخض مً ْاَغة ٖضم الخإ٦ض ،٦ما ٍو

 1" الخ٩ال٠ُ اإلاهاخبت للخُغ

ٟها-  ٖلى ؤجها جمثل ألاؾلىب الٗلمي لخدضًض ألازُاع التي ًخٗغى لها : ٦ما ًم٨ً حٍٗغ

الٟغص ؤو اإلااؾؿت وجهيُٟها و٢ُاؾها زم ازخُاع ؤوؿب الىؾاثل إلاىاحهتها ؤو مىاحهت 

. الخؿاثغ اإلاترجبت ٖليها بإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت

حهخم اإلاخسههىن في ٖلم و نىاٖت الخامحن بضعاؾت اإلاٟاَُم : "وبخٍٗغ٠ آزغ

ىانغ ون٠ الخُغ ، وطل٪ بهضٝ  اإلاخٗل٣ت بالخُغ ،و الخ٣ؿُم الٗلمي للخُغ ، ٖو

٤ جدضًض  خم َظا ألامغ ًٖ ٍَغ جدضًض ٦ُُٟت بصاعة َظا الخُغ و مجابهخه ، ٍو

٤ الخض مً ج٨غاع جد٤٣ مؿبباجه و الخ٣لُل مً  الىؾاثل اإلاىاؾبت للخٗامل ًٖ ٍَغ

حجم الخؿاثغ اإلاد٣٣ت ، بل و الؿعي هدى مى٘ خضوثها جهاثُا ، ٧ل طل٪ في بَاع 

اإلابضؤ ؤلاصاعي الظي ٣ًط ي يغوعة بجبإ الىؾاثل و الؿُاؾاث و الُغ١ التي حُٗي 

ؤًٞل الىخاثج و بإ٢ل الخ٩ال٠ُ ،بطن ٞةصاعة الخُغ هي جىُٓم مخ٩امل حهضٝ بلى 

.  2"مجابهت الخُغ بإًٞل الىؾاثل و ا٢ل الخ٩ال٠ُ

ؤَذاف و مهام بداسة اإلاخاظش 

ظا مً زال٫ الٗمل ٖلى مى٘ و٢ٕى الخُغ ، بةجبإ ؤًٞل الىؾاثل :مى٘ الخُغ-"1 َو

. التي مً قاجها خماًت ألاٞغاص و اإلااؾؿت والٗاملحن ٞيها مً الخؿاثغ اإلااصًت اإلادخملت

الخيبا اإلاؿب٤ بالخُغ ًجىب اإلااؾؿت الخؿاثغ ؤو ٖلى ألا٢ل : ججىب الخُغ-2

جس٠ُٟ و ج٣لُل آلازاع الىاحمت ًٖ الخُغ بن و٢٘ بما ًًمً اؾخمغاع خُاة ألاٞغاص 

. و ٖمل اإلااؾؿت

وي٘ الؿُاؾاث و ؤلاحغاءاث الٗملُت ال٨ُٟلت بمىاحهت ؤي زُغ : م٩اٞدت الخُغ-3

. 3"مً احل ج٣لُل الخؿاثغ التي جيخج ًٖ الخُغ بن و٢٘

ًم٨ً الىنى٫ بلى ؤَضاٝ بصاعة الخُغ مً زال٫  :خعىاث ؤو مشاخل بداسة الخعش

: اإلاغوع باإلاغاخل الخالُت

ًجب ؤن ج٩ىن ؤَضاٝ بصاعة الخُغ واضخت ومدضصة لجمُ٘ : جدضًض ألاَضاٝ- "1

جب ؤن جخًمً َظٍ ألاَضاٝ وجغ٦ؼ ٖلى خماًت اإلااؾؿت  الٗاملحن في اإلااؾؿت ٍو

                                                           
 .26م.-(صث)صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘،:ٖمان.-اصاعة اإلاساَغ.-ق٣حري هىعي مىس ى. 1

ضان.   232م.-(صث)صاع اإلاىاهج لليكغ و الخىػَ٘،: ٖمان.-اصاعة اإلاساَغ و الخامحن.-ؾلمان ٍػ

ضان.- وعصث َظٍ ألا٩ٞاع مً مغح٘.    673اإلاغح٘ الؿاب٤ الظ٦غ،م.-ؾلمان ٍػ
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جىُٟظ ال٣غاع اإلاسخاع و َظا بٗضما ٣ًىم مضًغ بصاعة اإلاساَغ بضعاؾت الُغ١ - 5

٣ت اإلاىاؾبت التي ٌؿخ٣غ ٖليها ، وبٗضَا ًخم  اإلاسخلٟت إلصاعة الخُغ وازخُاع الٍُغ

جىُٟظ ال٣غاع اإلاخسظ 

. 1"مغاحٗت زُِ وؾُاؾاث بصاعة اإلاساَغ وج٣ُُمها بك٩ل صوعي- 6

ظا مً زال٫:بداسة اإلاخاظش بفعالُت وهفاءة : َو

بىاء زُِ إلاىاحهت اإلاساَغ اإلادخملت -1

جدضًض اإلاهام واإلاؿاولُاث إلصاعة اإلاساَغ -2

ب ٖلى آلالُاث واإلاماعؾاث في بصاعة اإلاساَغ -3 الخضٍع

بىاء آلُاث للمخابٗت والخ٣ُُم في بصاعة اإلاساَغ وجىُٟظَا -4

ًخمخ٘ مضًغ اإلاساَغ في ٧ل ماؾؿت بهٟاث زانت ٞهى الظي  : مهام مذًش اإلاخاظش

ًً٘ ألاؾـ الٗلمُت والٟىُت وؾُاؾت اإلااؾؿت في بصاعة الخُغ بُٛت الخ٣لُل مً 

م٨ً بًجاػ مهامه ٦إحي : الخؿاثغ واجساط ال٣غاعاث ال٨ُٟلت لثباث الجاهب اإلاالي لها،ٍو

ال٢خه باألزُاع - 1 ت َبُٗخه ومؿبباجه ٖو جدلُل ٧ل زُغ مً ألازُاع الؿاب٣ت إلاٗٞغ

٤ ؤؾـ  ألازغي وبٖضاص بدىر وصعاؾاث ًٖ ؤؾباب الخىاصر وؾبل مٗالجتها ٞو

ٖلمُت 

٢ُاؽ صعحت الخُىعة واخخمالُت و٢ٕى الخُغ ٞٗلُا وج٣ضًغ حجم الخؿاثغ - 2

مل سجالث وبُاهاث ًٖ ألازُاع اإلاسخلٟت ووي٘ بغامج إلاىاحهت حمُ٘  اإلاخى٢ٗت ٖو

ألازُاع 

البدث ًٖ ؤًٞل الىؾاثل إلصاعة ومىاحهت الخُغ اإلادخمل َب٣ا إلاٗاًحر ألامان - 3

زل٤ وعي بحن الٗاملحن في اإلااؾؿت واإلاخٗاملحن مٗها مً زال٫ جبُان ؤَضاٝ - 4

. اإلااؾؿت و٦ُُٟت الخض مً ألازُاع

ألاػمت  حكبه ال٩اعزت بلى خض بُٗض و حٗىص بلى خضر طو ازإع ؾلبُت   "حعٍشف ألاصمت

ٖلى ؤلاوؿان و البِئت و جسخل٠ ألاػمت بإهه ًخم الخٗامل مٗها بك٩ل مخ٨غع و ًم٨ً 

الخيبا بها و ًيخج ٖنها زؿاثغ ا٢ل مً ال٩اعزت و ٚالبا ما ًخم الخٗامل مٗها ٖلى 

. 2"اإلاهاصع اإلادلُت صون الخاحت بلى اإلاؿاٖضاث الخاعحُت

                                                           
  www.uobabylon.edu.iq. 1(حامٗت بابل الٗغا١) .

  132م.-(صث)صاع ال٨ٟغ الٗغبي،:ال٣اَغة.-وبصاعة ألاػماث:ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث.-اقٝغ الؿُٗض اخمض.
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ٌٗض مهُلر ألاػمت مً ال٩لماث قاجٗت الاؾخٗما٫ في خُاجىا الُىمُت : وبخٍٗغ٠ آزغ

،وطل٪ للضاللت ٖلى وي٘ قاث٪ ؤو مك٩لت ، ؾىاء ٧اهذ ٞغصًت ؤو حماُٖت مدلُت ؤو 

صولُت مً مكا٧ل و ؤويإ الخُاة الا٢خهاصًت ؤو الاحخماُٖت ؤو الث٣اُٞت ؤو إلاجغص 

هجض  الخٗبحر ًٖ ياث٣ت خُىٍت ؤو مى٠٢ مً اإلاىا٠٢ الخغحت في الخُاة وم٘ طل٪ ال

ُا مدضصا ًم٨ً ٖلى ؤؾاؾه الجؼم بىحىص ؤػمت ؤو بٗضم  يابُا ؤو مُٗاعا مىيٖى

وحىصَا ،و٢ض خاو٫ ال٣ٟهاء وي٘ حٍٗغ٠ مدضص لالػمت ول٨ً حٗضصث جل٪ 

ض الاَخضاء بلى الخٍٗغ٠  ٟاث الزخالٝ اإلاىٓىع و الٗلم الظي ًدبٗه ٧ل مً ًٍغ الخٍٗغ

اإلاىخض لالػمت ،وؾٝى هخٗغى ُٞما ًلي للمٟهىم الكامل إلاهُلر ألاػمت بضاًت مً 

٠ اللٛىي و مغوعا بالٗلىم اإلاسخلٟت . الخٍٗغ

 في خا٫ جإزغ خلها:٦ما حٗٝغ ؤًًا
ً
و هي . هي مك٩لت َاعثت ٢ض جاصي بلى ٧اعزت الخ٣ا

٧ل مى٠٢ ؤو خضر ًاصي بلى حُٛحراث حاصة في الىىاجج اإلاخى٢ٗت و جيخج مً جغا٦م 

ت ؤخضار ٚحر مخى٢ٗت جازغ في هٓام اإلااؾؿت ؤو في حؼء مىه ًدبٗها جإزغ  مجمٖى

. ال٨ُان الٗام للماؾؿت ؤو حؼء مىه و جدىله

 هاصعة ٚحر مٟاجئ ألَضاٝ و ٢ُم و : "وهي ؤًًا
ً
ؤي تهضًض زُغ مٟاجئ و ؤخُاها

دض مً ٖملُت اجساط  ًُ مٗخ٣ضاث و ممخل٩اث ألاٞغاص ؤو اإلاىٓماث ؤو الضو٫ و الظي 

ال٣غاع و ًاصي بلى جى٠٢ ؾحر ألاخضار و ايُغاب الٗاصاث و ٣ٞض الخىاػن الٗام 

ٗت ت مبخ٨غة و ؾَغ . للماؾؿت و ًخُلب الخضزل الٟىعي و اؾخسضام ؤؾالُب بصاٍع

ؤي ؤجها حٗني اللخٓت الخغحت ؤو ه٣ُت الخدى٫ التي جازغ ٖلى اإلاهحر ؤلاصاعي للمىٓمت 

ا و عبما وحىصَا، و ًخُلب الخهضي لها مهاعة ٖالُت إلصاعتها و ًغح٘  و تهضص اؾخمغاَع

". طل٪ لٗىهغ اإلاٟاحإة

حٗخبر بصاعة ألاػماث ًٞ نٗب ، ٞٗىضما ًدضر ما ال هخى٢ٗه ،  "حعٍشف بداسة ألاصمت

م٨ً ال٣ى٫ اهه ال  هدؿاء٫ ٠ُ٦ هىاحه اإلاى٠٢ وألاخضار التي لم هسُِ لها،ٍو

ٗخبر ؤلاوؿان ؤَم مىعص  ًم٨ً ازخباع ؤي بصاعة ازخباعا حُضا بال في مىا٠٢ ألاػماث،َو

في اإلاىٓماث ؤو اإلايكاث لظا هغي اهه ال ًىحض بضًل لىحىص ؤشخام ؤ٦ٟاء لضحهم 

ت لخل اإلاكا٧ل  ت وحضاعة،إلًجاص الخلى٫ الجظٍع زبراث ٖالُت جم٨نهم الخهٝغ بؿٖغ

ٟاث ٦ثحرة إلصاعة ألاػمت هبرػ ؤَمها ىا٥ حٍٗغ  :الىاحمت ًٖ ألاػماث َو
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ٟا إلصاعة ألاػماث بإجها  ت حٍٗغ ت ؤلاصاٍع اإلاداٞٓت ٖلى ألانى٫ : ؤوعصث اإلاىؾٖى

لى ٢ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ ؤلاًغاصاث، ٦ظل٪ اإلاداٞٓت ٖلى ألاٞغاص  وممخل٩اث اإلاىٓمت، ٖو

والٗاملحن بها يض اإلاساَغ اإلاسخلٟت، والٗمل ٖلى ججىب اإلاساَغ اإلادخملت ؤو جس٠ُٟ 

ا ٖلى اإلاىٓمت ، في خالت ٖضم الخم٨ً مً ججىبها بال٩امل . 1" وبصاعاتهاؤزَغ

بصاعة ألاػماث هي ٦ُُٟت الخٛلب ٖلى ألاػماث باألصواث الٗلمُت و : وبخٍٗغ٠ آزغ 

ت اإلاسخلٟت مً زال٫ الخ٣ضًغ اإلاىٓم و اإلاىخٓم لؤلػمت التي ُتهضص ؾمٗت اإلاىٓمت  ؤلاصاٍع

و ب٣اءَا للٗمل ٖلى خٟٔ ؤنى٫ و ممخل٩اث اإلاىٓمت و ٢ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ ؤلاًغاصاث 

و اإلاداٞٓت ٖلى ؾالمت ألاٞغاص مً اإلاساَغ اإلاسخلٟت و البدث ًٖ اإلاساَغ اإلادخملت و 

ا ٖلى اإلاىٓمت في خا٫ ٖضم جم٨نهم مً ججىبها  مداولت ججىبها ؤو جس٠ُٟ ؤزَغ

. بال٩امل، و ٢ض ٩ًىن َىا صوع مهم لكغ٧اث الخإمحن

ؤظباب وشىء ألاصمت 

 وكىء ألاػمت ًض٫ ٖلى وحىص ٞكل بصاعي لضي مخسظ ال٣غاع ، هدُجت لخلل ما في      "

ىا٥ ؤؾباب ٖضًضة ليكىء ألاػماث ومً ؤَم جل٪  ت ؤو ٖضم زبرة،َو ألاهٓمت ؤلاصاٍع

: ألاؾباب ماًلي

ى ٌكحر بلى زُا في : ؾىء الٟهم- 1 ًمثل ؾىء الٟهم ؤَم ؤؾباب وكىء ألاػماث ،َو

اؾخ٣با٫ و ٞهم اإلاٗلىماث اإلاخاخت ًٖ ألاػمت ،و ًدضر ؾىء الٟهم لٗاملحن 

: ؤؾاؾُحن

غح٘ طل٪ لؤلؾباب آلاجُت  - ؤ ٢هىع في اإلاٗلىماث  ٍو

 ٢لت اإلاٗلىماث و بقاعاث ؤلاهظاع اإلاب٨غ ًٖ اخخما٫ خضور ؤػمت -

 ٖضم ال٣ضعة ٖلى حم٘ مٗلىماث مخ٩املت -

 ٖضم ال٣ضعة ٖلى عبِ اإلاٗلىماث باألػمت -

الدؿٕغ في بنضاع ال٣غاعاث ؤو الخ٨م ٖلى ألامىع ٢بل جبحن خ٣ُ٣تها،و ٖلى مخسظ - ب

ال٣غاع الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث ٧املت ٚحر مى٣ىنت ؤو مكىقت ؤو مبخىعة و ؤن ٌُٗي 

. لىٟؿه الى٢ذ ال٩افي الجساط ٢غاٍع بىطج

ًخمثل ؾىء الخ٣ضًغ في ؤن اإلاٗلىماث حُٗى للص يء ٢ُمت و ٢ضع و : ؾىء الخ٣ضًغ- 2

مٗنى مسال٠ للخ٣ُ٣ت ،ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ؾىء ج٣ضًغ ٢ىة الخُغ و الاؾخسٟاٝ ب 
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َاو الخ٣لُل مً قاهه و بْهاٍع بٛحر خ٣ُ٣خه في الى٢ذ الظي ٌؿخٟدل ُٞه و ٌكخض 

ت ال٩املت ،و اإلاٛاالة و ؤلاٞغاٍ في الث٣ت بالىٟـ و الكٗىع  في ْل ُٚاب اإلاٗٞغ

ٗض طل٪ زضاٖا للظاث و الٛحر بالخٟى١  . 1"بال٣ضعة ٖلى الؿُُغة ٖلى حمُ٘ ألاػماث َو

ًمثل ؤلاصعا٥ مغخلت اؾدُٗاب اإلاٗلىماث التي ؤم٨ً الخهى٫ ٖليها :ؾىء ؤلاصعا٥- "3

و الخ٨م الخ٣ضًغي ٖليها ،وحٗض بخضي مغاخل الؿلى٥ الغثِؿُت ،ٞةطا ٧ان َظا 

ؤلاصعا٥ ٚحر ؾلُم ؤو مكىف ٞاهه ًاصي بلى ٖضم ؾالمت الاججاٍ الظي ًخسظٍ ال٣اثض 

اث ال٣غاعاث الؿاب٣ت في اججاٍ مٗحن في خحن  ؤلاصاعي و بطا جغا٦مذ هخاثج جهٞغ

. ٌٗخ٣ض مخسظ ال٣غاع ؤجها جإزظ اججاَا آزغ ،ٞان ألامغ َىا ًاقغ باهٟجاع ألاػمت

بت في الابتزاػ- 4 ٌؿعى الغاٚبىن في نى٘ ؤػمت بمداولت الؿُُغة ٖلى مخسظ : الٚغ

ال٣غاع في ال٨ُان ؤلاصاعي ومً زال٫ حٍٗغًه لًٍٛى ؤو بٚغاءاث هٟؿُت ؤو ماصًت ؤو 

ت التي ٢ام بها في اإلااض ي  اث الخاَئت و الؿٍغ ت مً الخهٞغ مداولت اؾخٛال٫ مجمٖى

بت في الابتزاػ  اث اقض يغعا و حٗض الٚغ التي ال ٌٗلمها اخض إلحباٍع ٖلى ال٣ُام بخهٞغ

مً ؤ٦ثر ألاؾالُب التي حؿخسضمها ؤحهؼة اإلاسابغاث في ججىُض ٖمالء حضص لخضمتها ؤو 

ت . لهى٘ ؤػماث في ال٨ُاهاث ؤلاصاٍع

خُىما ًخضَىع الىٓام هخى٢٘ جىالي ألاػماث و جضمحر ال٨ُان : ؤلاصاعة الٗكىاثُت- 5

ؤلاصاعي و جدُُم بم٩اهُاجه و ٖضم ال٣ضعة ٖلى مىاحهت ؤًت ؤػمت مهما ٧ان حجمها 

نٛحرا ٞاإلصاعة الٗكىاثُت ج٣ىم ٖلى الجهل و حصجُ٘ الاهدغاٝ و الدؿِب و 

الاوٛماؽ في اإلاهالر الظاجُت و الخ٩الب ٖلى اإلا٩اؾب اإلاغخلُت ٢هحرة ألاحل م٘ 

لت ألاحل  . ُٚاب الىٓغة الٗلمُت الؾتراجُجُاث ٍَى

٦ثحرا ما ًدضر ازخالٝ في آلاعاء و الُمىخاث و ألاَضاٝ بحن : حٗاعى ألاَضاٝ- 6

مىٟظي ال٣غاع في ال٨ُان ؤلاصاعي الىاخض ،مما ًاصي بلى حٗضص الخىحيهاث ،و٢ض ًلجا 

٤ حُٛحر ٢غاعاجه و جىحهاجه ،مما ًىحض  ٤ُ ًٖ ٍَغ مخسظ ال٣غاع بلى مداولت الخٞى

حٗاعيا م٘ ؤَضاٝ البٌٗ آلازغ ًاصي بلى ٖضم اإلاهضا٢ُت و الك٪ في ٢ضعاجه ٖلى 

. 2"اجساط ال٣غاع و جٟا٢م ألاػمت
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ؤلاقاٖاث حٗض مً ؤَم اإلاهاصع التي جاصي بلى ألاػماث،وهي ٖباعة ًٖ :ؤلاقاٖاث- "7

اؾخسضام اإلاٗلىماث ال٩اطبت واإلاًللت وبٖالجها في جى٢ُذ ومىار ًاصي بلى خضور 

ألاػمت  

ا و ؾببها الىخُض بقاٖت ؤَل٣ذ بك٩ل مٗحن و ًخم  ٨ٞثحر مً ألاػماث ٩ًىن مهضَع

ت لضي  ت مً الخ٣اث٤ الهاص٢ت ٞٗال و مٗٞغ ا باؾخسضام مجمٖى ُٟها و حسخحَر جْى

ت مً البُاهاث و اإلاٗلىماث ال٩اطبت و اإلاًللت  ال٨ثحر مً ألاٞغاص ، و بخاَتها بمجمٖى

. و ًخم طل٪ في جى٢ُذ مٗحن لخضمت ٚغى ما و اؾخٛال٫ خضر مٗحن

مً ؤَم ؤؾباب خضور ألاػماث حٗاعى اإلاهالر ،ؾىاء ٖلى : حٗاعى اإلاهالر- 8

اإلاؿخىي الضولي ؤو اإلاؿخىي اإلادلي ؤو ختى صازل ال٨ُان ؤلاصاعي الىاخض و ٢ض 

. جخٗاعى اإلاهالر ٖلى اإلاؿخىي الضولي ؾىاء في اإلاجا٫ الٗلمي ؤو الخجاعي 

ه ٖلى : ألاػماث اإلاخٗمضة- 9 ألاػماث اإلاخٗمضة هي اٞخٗا٫ اإلاكا٧ل و ألاػماث ؤما للخمٍى

ؤػماث ا٦بر ؤو مداولت لهٝغ الىٓغ ًٖ ؤػمت خ٣ُ٣ُت باٞخٗا٫ ؤػمت لخد٤ُ٣ مهالر 

ت ؤو ا٢خهاصًت ؤو شخهُت . و ؤٚغاى بصاٍع

ت- 10 هي بخضي ألاؾباب ليكىء ألاػماث ،وهي حٗنى ؤزُاء جغح٘ بلى : ألازُاء البكٍغ

بت ؤو ٢ضعة ؤَغاٝ ألاػمت ٖلى الخٗامل م٘ خ٣اث٤ ألاػمت . اوٗضام ٚع

بت : الُإؽ- 11 َى ٣ٞضان ألامل في خل اإلاكا٧ل و ألاػماث ؤو ؤلاخباٍ و ٖضم الٚغ

ى في خض طاجه بخضي ألاػماث الىٟؿُت و  لضي مخسظ ال٣غاع في مىاحهت اإلاكا٧ل ، َو

الؿلى٦ُت التي حك٩ل زُغا صاَما ٖلى مخسظ ال٣غاع و جاصي بلى خالت مً ؤلاخباٍ ، 

بت ؤو الضاٞ٘ ٖلى الٗمل . خُث ًٟخ٣ض مخسظ ال٣غاع الٚغ

اؾخٗغاى ال٣ىة ًخم مً حاهب ال٨ُاهاث ال٨بحرة لخذجُم : اؾخٗغاى ال٣ىة- 12

ت الُمىخت ٖىضما جدىػ  ال٨ُاهاث الهٛحرة ، ٦ما ًخم مً حاهب ال٨ُاهاث ؤلاصاٍع

ا ٖلى ال٨ُاهاث  ب في ٢ُاؽ عص ٞٗلها ؤو ازخُاع مضي جإزحَر بٌٗ ٖىانغ ال٣ىة و جٚغ

.   1"ألانٛغ،و بٌٗ ألاٞغاص مً زال٫ َظا اإلاؿل٪ ٢ض ًٟخٗلىن ؤػمت زُحرة
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مشاخل بداسة ألاصماث 

وهي مغخلت ا٦دكاٝ بقاعاث الخُغ بى٢ٕى  :مغخلت ا٦دكاٝ بقاعاث ؤلاهظاع-" 1

ها بمضة  ألاػمت، وجٓهغ ، ألهه ٖاصة ما جغؾل ألاػمت ٢بل و٢ٖى
ً
جل٪ ؤلاقاعاث مب٨غا

لت ؾلؿلت مً غاى التي جىبئ باخخما٫ و٢ٕى  ٍَى بقاعاث ؤلاهظاع اإلاب٨غ، ؤو ألٖا

 ؤن ج٣٘ ألاػمت ألاػمت، وما لم ًىحه
ً
 .الاَخمام لهظٍ ؤلاقاعاث ٞمً اإلادخمل حضا

ت مً ؤؾالُب الى٢اًت اإلاُلىبت في :والى٢اًت مغخلت الاؾخٗضاص -2 يها جخسظ مجمٖى  ٞو

الى٢اًت حكمل ا٦دكاٝ ه٣اٍ ال٠ًٗ وال٣ىة مً احل  مغخلت ا٦دكاٝ الخُغ،

غ لضي لُه ًجب ؤن ًخٞى اإلاىٓمت اؾخٗضاصاث وؤؾالُب ٧اُٞت للى٢اًت  مٗالجتها، ٖو

 .مً ألاػماث

 مً ؾىء الخٔ اهه مً اإلاؿخدُل مى٘ ألاػماث :والخض منها مغخلت اخخىاء ألايغاع -3

لى  مً الى٢ٕى َاإلاا ؤن اإلاُى٫  ت حٗض زانُت َبُُٗت ل٩اٞت الىٓم الخُت، ٖو الخضمحًر

بصاعة ألاػماث جخلخو في بٖضاص وؾاثل جدض مً ألايغاع  طل٪ ٞةن اإلاغخلت الثالثت في

ألاحؼاء ألازغي التي لم جخإزغ بٗض في اإلاىٓمت، وجخى٠٢  ومىٗها مً الاهدكاع لدكمل

 .الظي و٢٘ َظٍ اإلاغخلت ٖلى َبُٗت الخاصر

لت   حكمل َظٍ اإلاغخلت بٖضاص وجىُٟظ بغامج ٢هحرة:مغخلت اؾخٗاصة اليكاٍ- 4 ٍى َو

اث اإلا٣ٟىصة  .ألاحل، وجخًمً َظٍ اإلاغخلت اؾخٗاصة اإلاٗىٍى

 وهي مغخلت حٗلُم مؿخمغ وبٖاصة الخ٣ُُم لخدؿحن ما جم بهجاٍػ في :الخٗلم مغخلت- 5

 .اإلااض ي

اثب  ٚحر اهه مالم للٛاًت، خُث ًثحر ط٦ٍغ
ً
ا ماإلات زلٟتها  ن الخٗلُم ٌٗض ؤمغا خٍُى

خـ  ألاػمت، وان اؾخسالم صعوؽ مؿخٟاصة مً ٧اعزت ؤو ؤػمت ًخى٠٢ ٖلى جىاٞغ

 هٟؿه ؤو ؤخب الىاؽ 
ً
٠ لضي ؤلاوؿان ًجٗله ٣ًضع مٗاهاة الخٛحر، ومخهىعا مَغ

 والخٗلم ال ٌٗني جباص٫ الاتهاماث ؤو بل٣اء اللىم ٖلى الٛحر،ًمغون بخجغبت الٛحر بلُه

. 1"وجدمُله اإلاؿاولُت،ؤو البدث ًٖ ٦بل ٞضاء ؤو اصٖاء بُىالث ٧اطبت

:  ٦ما ٠ًًُ بٌٗ الخبراء و ال٨خاب مغاخل ؤزغي -

حٗخبر مغخلت الخس٠ُٟ اخض اإلاغاخل اإلاهمت في بصاعة ألاػماث و :مغخلت الخس٠ُٟ- "1

التي جخمثل في الخس٠ُٟ و الاؾخٗضاص و الاؾخجابت و اإلاٗاٞاة و التي حٗني باجساط 
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ا ٧لُا ؤو جسُٟٟها بلى صعحت م٣بىلت  ؤلاحغاءاث الالػمت ٢بل خضور ال٩اعزت إلاى٘ ؤزاَع

. للجمُ٘

حٗخبر مغخلت الاؾخٗضاص اإلاغخلت الثاهُت يمً مغاخل بصاعة :مغخلت الاؾخٗضاص- 2

ت اإلااؾؿت ؤو الضولت للخٗامل م٘ اإلاساَغ اإلادُُت ؾىاء  ألاػماث و ٣ًهض بها حاٍَؼ

بُت ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا لخ٣لُل آلازاع الؿلبُت ٖلى  ؤ٧اهذ َبُٗت ؤو ج٨ىىلىحُت ؤو جسٍغ

ؤلاوؿان و اإلامخل٩اث و البِئت ، ومً اإلام٨ً ال٣ُام بمغخلت الاؾخٗضاص مً زال٫ 

ً و امخال٥ ألاصواث و اإلاٗضاث التي حؿاٖض في بصاعة اإلاساَغ . الخسُُِ و الخمٍغ

جخًمً ٖملُت بصاعة ألاػماث زال٫ مغخلت الاؾخجابت : مغخلت الاؾخجابت- 3

ت  ؤلاحغاءاث الالػمت إلاىاحهت الخُغ و بصاعة الٗملُاث اإلاغا٣ٞت لخ٣لُل الخؿاثغ البكٍغ

. و اإلااصًت

جبضؤ مغخلت اإلاٗاٞاة بٗض اهتهاء خالت الخُغ و جيخهي بٗض ٖىصة : مغخلت اإلاٗاٞاة- 4

اإلاجخم٘ بلى الىي٘ الظي ٧ان ٖلُه ٢بل خهى٫ الخُغ ، اهتهاء خالت الخُغ حٗني 

اإلاغخلت التي ًخم ٞيها الخسلو مً ألازُاع الغثِؿُت و الثاهىٍت الىاججت ًٖ الخٗغى 

للخُغ بدُث ال حك٩ل تهضًضا لؤلشخام و اإلامخل٩اث بلى قٗىع الخاحت بلى بٖاصة 

ىصة اإلاجخم٘ بلى الخُاة الُىمُت ٢بل خهى٫ الخُغ . 1"زضماث البيُت الخدخُت ٖو

اظتراجُجُاث بداسة ألاصمت 

ان مً ؤؾالُب بصاعة ؤو خل ألاػماث ألاو٫ ًخم بالُغ١ الخ٣لُضًت، و الثاوي " َىا٥ هٖى

: ًخم بالُغ١ ٚحر الخ٣لُضًت

 : العشق الخللُذًت-1

 المي و به٩اع خضور ألاػمت و : به٩اع ألاػمت و ًخم طل٪ مً زال٫ الخٗخُم ؤلٖا

٣ت في خل . بْهاع نالبت اإلاى٠٢ و حؿخسضم ألاهٓمت الض٦خاجىعٍت َظٍ الٍُغ

. ألاػماث

 الن ًٖ وحىص ألاػمت: ٦بذ ألاػمت . و بمٗنى ؤوضر جإحُل ؤلٖا

 ٣ت للمكاٖغ و ال٣ُم ؤلاوؿاهُت خُث جلجإ بلى : بزماص ألاػمت ال حٗخبر َظٍ الٍُغ

. ؤ٢ص ى وؾاثل الٗى٠ و الهضام الٗلني الٗى٠ُ م٘ مؿبباث ألاػمت

                                                           
  173.144.137.1331م.-2012صاع واثل لليكغ و الخىػَ٘،: ٖمان.-اصاعة ال٩ىاعر و الاػماث.-هاثل مدمض اإلاىمني. 
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 ا و هخاثجها: بسـ ألاػمت هاع جٟاَت جإزحَر . ؤي الخ٣لُل مً قإن ألاػمت و ؤلْا

تراٝ بىحىص ألاػمت م٘ الخإ٦ُض ٖلى ٖضم ؤَمُتها . خُث ًخم الٖا

 اث ألاػمت و جس٠ُٟ الًٛب و مى٘ خضور : جىِٟـ ألاػمت ؤي جىِٟـ يَٛى

. الاهٟجاع

 ألاػمت ٜ ب مؿبباث ألاػمت و : جَٟغ ؤي بًجاص مؿاعاث مخٗضصة بضًلت حؿخٖى

: و ًخم طل٪ مً زال٫ زالر مغاخل. ج٣لل مً زُىعتها

اإلاىاحهت الٗىُٟت م٘ مؿبباث و صواٞ٘ ألاػمت لخدضًض ٢ىة ألاػمت و مضي : الهضام. ؤ

. جماؾ٪ ٢ىي ألاػمت

غ١ الهضام: البضاثل. ب ت مً ألاَضاٝ البضًلت الججاَاث ٞو . 1"وي٘ مجمٖى

اؾخ٣ُاب و امخهام مؿبباث ألاػمت و الخٟاوى ٖلى ؤؾالُب خل : الخٟاوى. "ج

. ألاػمت و جدضًض َغ١ ؤلاحباع ٖلى الخٟاوى

 مً زال٫ جدضًض ال٣ىي اإلاؿببت لؤلػمت و ٖؼلها ًٖ مؿاع : ٖؼ٫ ٢ىي ألاػمت

ضحها بهضٝ مى٘ اهدكاع ألاػمت و جىؾٗها مما ًاصي بلى ؾهىلت  ألاػمت و ًٖ مٍا

. خلها و ال٣ًاء ٖليها

 : العشق غير الخللُذًت-2 

ت ٞٗالت في بصاعة ألاػماث ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي : وهي َغ١ خضًثت ٖهٍغ

 ٣ت ٞغ١ الٗمل ٤ ٖمل مً ؤ٦ثر مً زبحر و مخسهو في ٖضة : ٍَغ ج٩ىًٍ ٍٞغ

مجاالث، خُث ج٣ىم ال٩ىاصع اإلاخسههت إلاىاحهت ألاػماث وؤو٢اث الُىاعت 

. بخ٣ضًغ ٖىامل ألاػمت و جدضًض َغاث٤ بصاعتها بك٩ل مالثم

 ٣ت اإلاىاعص الاخخُاَُت خُث ًخم ٖمل صعاؾت مؿب٣ت إلاىاًَ ال٠ًٗ و : ٍَغ

مؿبباث ألاػماث اإلاخى٢ٗت ُٞخم ججمُ٘ مىاعص اخخُاَُت و٢اثُت ًم٨ً 

 في اإلااؾؿاث . اؾخسضامها في ألاػماث
ً
٣ت ٚالبا و حؿخسضم َظٍ الٍُغ

الهىاُٖت في خاالث العجؼ ؤو خضور ؤػمت في اإلاىاص الخام و ه٣و الؿُىلت ؤو 

. بيغاب الٗما٫ و امخىاٖهم ًٖ الٗمل

 ٣ت اإلاكاع٦ت الضًم٣غاَُت . ؤ٦ثر الُغ١ ٞاٖلُت ٖىضما جخٗل٤ ألاػمت باألٞغاص: ٍَغ

                                                           
ٖحن للضعاؾاث والبدىر ؤلاوؿاهُت : ال٣اَغة.- والخُب٤ُ الٗملي.. بحن اإلاٟهىم الىٓغي : بصاعة ألاػماث وال٩ىاعر.- ؾالم، مدمض نالح1

  85م.-2005والاحخماُٖت،
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 ٣ت الاخخىاء مدانغة ألاػمت يمً مضي مدضوص مثل ألاػماث الٗمالُت : ٍَغ

ٟحن ٣ت لخل ؤػماث الٗما٫ و اإلاْى . خُث ًخم اؾخسضام َظٍ الٍُغ

 ٣ت جهُٗض ألاػمت ٣ت لٟ٪ ج٨خل ألاػمت و ج٣لُل : ٍَغ حؿخسضم َظٍ الٍُغ

 .يُٛها

 ألاػمت مً مًمىجها ٜ ٣ت جَٟغ تها و مًمىجها مما : ٍَغ ؤي ب٣ٞاص ألاػمت لهٍى

 مً زال٫
ً
ت و جخم ٚالبا  :1"ًاصي بلى جٟخِذ ٢ىة الًِٛ لل٣ىي ألاػمٍى

. الخدالٟاث اإلاا٢خت. ؤ"

ا. ب تراٝ الجؼجي باألػمت زم به٩اَع . الٖا

 ًٖ الهضٝ ألانلي. ج
ً
م يِٛ ألاػمت زم جىحيهه بُٗضا . جٖؼ

 ٣ت جٟخِذ ألاػماث ٣ت ألاػماث الكضًضة و الخُغة: ٍَغ و . و جالثم َظٍ الٍُغ

جخم مً زال٫ جدضًض بَاع اإلاهالر اإلاخًاعبت و اإلاىاٞ٘ اإلادخملت لل٣ىي 

 ما ج٩ىن 
ً
اماث اإلاٟخٗلت التي ٚالبا ا مً زال٫ الٖؼ الضاٞٗت لؤلػمت زم جضمحَر

لها م٩اؾب مخٗاعيت م٘ اؾخمغاع ألاػمت ٞخخدى٫ ألاػمت ال٨بري بلى ٖضة 

. ؤػماث مٟخخت

 ٣ت اإلاىاحهت الٗىُٟت ؤنٗب الُغ١ للخٗامل م٘ ألاػماث خُث ؤن : ٍَغ

غ اإلاٗلىماث و لهظا حٗخبر ؤزُغ  الهضام اإلاباقغ ٌؿخسضم في خالت ٖضم جٞى

: الُغ١ لخل ألاػماث و حؿخسضم في خالت ٖضم وحىص البضًل مً زال٫

. يغب الجىاهب الًُٟٗت لؤلػمت بكضة. ؤ

. اؾخ٣ُاب بٌٗ ٖىانغ الخدٍغٌ لؤلػمت. ب

. جهُٟت الٗىانغ ال٣اثضة لؤلػمت. ج

. بًجاص ٢اصة حضص ؤ٦ثر جٟهما. ص

 مُت غة الَى ٣ت الٞى  في خا٫ اوٗضام اإلاىاص : ٍَغ
ً
٣ت للخُُٛت ٖلى ألاػمت مثال ٍَغ

حر َظٍ اإلاىاص للؿُُغة ٖلى ألاػمت بك٩ل  يُت ؤو الؿُىلت خُث ًخم جٞى الخمٍى

. ما٢ذ

 ا ل مؿاَع ٣ت باألػماث بالٛت الٗى٠ : اخخىاء ألاػمت و جدٍى جل٤ُ َظٍ الٍُغ

ا خُث ًخم اخخىاء ألاػمت مً زال٫ الغيىر لها و  التي ال ًم٨ً ب٣ًاٝ همَى

                                                           
  861ؾالم مدمض نالح،اإلاغح٘ الؿاب٤ الظ٦غ،م.
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 مً زال٫ مٗالجت هخاثجها و ج٣لُل 
ً
ال٣بى٫ بها زم الخٛلب ٖليها الخ٣ا

ا . 1"ؤزُاَع

 ملىماث بداسة ألاصمت

: وجخمثل م٣ىماث بصاعة ألاػمت في لٗىانغ الخالُت"

 جبؿُِ ؤلاحغاءاث وحؿهُلها. 

 بزًإ الخٗامل م٘ ألاػمت للمىهجُت الٗلمُت. 

 ج٣ضًغ مى٠٢ ألاػمت و الخيبا باالخخماالث. 

 اث  .جدضًض ألاولٍى

 الؿلُت ٌ  .جٍٟى

 ٞخذ ٢ىىاث الاجها٫ و ؤلاب٣اء ٖليها م٘ الُٝغ آلازغ. 

 ت اإلاسلهت  .الاؾخٟاصة مً ال٣ىي البكٍغ

 الخىاحض اإلاؿخمغ في مىا٢٘ ألاخضار. 

 بوكاء ٞغ١ مهماث زانت. 

 ُت ؤًٖاء اإلااؾؿت  .جٖى

 المُت في ألاػمت . 2"الخُت ؤلٖا

                                                           
  1هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤.

  1052م.-2005الضاع الجامُٗت،: ال٣اَغة.- بصاعة ألاػماث.- ماَغ، ؤخمضوعصث َظٍ ألا٩ٞاع بخهٝغ مً مغح٘،.
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 بداسة اإلاخاظش و ألاصماث في اإلاىخباث

بن الخسُُِ َى مدىع ٖملُت بصاعة ألاػماث، ٞالخسُُِ الجُض ًم٨ً ؤن ٌؿاَم    " 

في مى٘ خضور 

 .ألاػمت ؤو ؤن ٣ًلل مً ٖىهغ اإلاٟاحإة التي ٢ض جهاخب ألاػمت

وبىاؾُت الخسُُِ ج٣ىم اإلا٨خبت بالخدضًض اإلاؿب٤ إلاا ًجب ٖمله، و٦ُُٟت ال٣ُام 

لى ال٣اثم . به، ومً ؾِخىلى مؿاولُت الخىُٟظ، ومتى وؤًً ؾِخم الخىُٟظ ٖو

بالخسُُِ ؤن ًدضص اإلاىاعص اإلاُلىبت لخىُٟظ الخُت، وؤن ٩ًىن في خضوص ؤلام٩اهاث 

غة ختى ج٩ىن الخُت مم٨ىت ووا٢ُٗت وال ق٪ ؤن الخسُُِ ًدى٫ اإلاىٓمت مً . اإلاخٞى

 . مىٓمت مؿتهضٞت لؤلػماث بلى مىٓمت مؿخٗضة إلاىاحهت ألاػماث

: ومً زال٫ طل٪ ًم٨ً خهغ مغاخل بصاعة ألاػماث واإلاساَغ في اإلا٨خبت ٦ماًلي

: بٖضاص الٗاملحن إلاىاحهت ال٩ىاعر وألاػماث ومً طل٪ - 1

غ ؤلاؾٗاٞاث ألاولُت باإلا٨خبت  -             .يغوعة جٞى

غ الاجها٫ الجُض -              . يغوعة جٞى

 .جدضًض ال٣ُاصة إلصاعة ألاػمت  -           

اث في مىاحهت ألاػمت   -           .جدضًض ألاولٍى

اث مخٟاوجت      -       َى  .بٖضاص مؿب٤ لؿِىاٍع

 .بٖضاص ألازار واإلامغاث واإلاساعج- 2

 .جإمحن م٣خيُاث اإلا٨خبت يض اإلاساَغ- 3

اث اإلا٨خبت- 4 ط ي الكامل ًٖ مدخٍى  .الخإمحن الخٍٗى

. 1"بٖضاص خاٞٓت الُىاعت - 5

ؤمثلت عً بعض ؤلاحشاءاث الىاحب اجخارَا في خاٌ خذور خعش ؤو ؤصمت 

الاجها٫ باإلاُافئ وفي  الى٢ذ هٟؿه اؾخٗما٫ الجهىص الظاجُت وؤلام٩اهُاث اإلادلُت - 1

 ٤ اع ٖلى اإلا٨خبي الخٗٝغ ٖلى مهضع الخٍغ ٤، وفي َظا ؤلَا لل٣ُام بةَٟاء الخٍغ

خماص ٖلى الًً والخسمحن  ضم الٖا  .بك٩ل ما٦ض، ٖو

غ مٟهل ًٖ  الخاصر بلى  بصاعة اإلا٨خبت، مً ؤحلل  اجساط ٧اٞت - 2 ٘ ج٣ٍغ ٞع

 .ؤلاحغاءاث التي مً قإجها ججىب ج٨غاع مثل  َظا الخضر

                                                           
  (جىمُت مهاعاث الىجاح)www.sst5.com وعصث َظٍ ألا٩ٞاع بخهٝغ مً مى٢٘،.1
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ت ؤو مى٢٘، ًخم مً زالله ه٣ل الغنُض و٧ل ما ًم٨ً - 3 البضء الٟىعي في ججهحز ٚٞغ

 .به٣اطٍ مً ؤزار ومٗضاث

البضء في خهغ اإلاؿخُٟضًً والٗاملحن اإلاىحىصًً باإلابنى، والخإ٦ض مً ؾالمتهم - 4

 .حمُٗا

حر ٧اٞت اخخُاحاث عحا٫ ألامً، وعحا٫ اإلاُافئ، وجىدهغ في - 5  : الٗمل ٖلى جٞى

اجه        -   .زغاثِ زانت باإلابنى ومدخٍى

 .قب٩اث اإلاُاٍ والٛاػ اإلاخىاٞغة باإلابنى        - 

ٌٗخبر ٖلم اإلاساَغ وألاػماث مً الٗلىم اإلاهمت ؤالن في الضو٫ اإلاخ٣ضمت ،ٞهىا٥         

الٗضًض مً البرامج الضعاؾُت التي تهخم بهظا اإلاجا٫ اإلاهم ، ٦ما ؤن َىا٥ الٗضًض مً 

 ٘ ت للخٗامل الىاجر و الؿَغ ب و بٖضاص ال٩ىاصع البكٍغ ب اإلاخ٣ضمت لخضٍع مغا٦ؼ الخضٍع

م٘ اإلاساَغ و ألاػماث وؤًًا جىاٞغ ألاحهؼة و اإلاٗضاث الخضًثت للخٗامل مٗها ، 

باإلياٞت للىضواث و اإلااجمغاث و وعف الٗمل و اإلاالٟاث اإلاتزاًضة خى٫ بصاعة اإلاساَغ 

ٗخبر الدصخُو الصخُذ للمساَغ و ألاػماث الٗامل ألاؾاس ي للخٗامل  و ألاػماث ،َو

.  الىاجر و الٟٗا٫ 

ضاص      ؤما  بصاعة اإلاساَغ و ألاػماث في اإلا٨خباث هي بالضعحت ألاولى ٖملُت ؤلٖا

 تهضص بضعحت  ؤنوالخ٣ضًغ اإلاىٓم واإلاىخٓم للمك٨الث الضازلُت والخاعحُت التي ًم٨ً

زُحرة ممخل٩اتها ؾىاء ٖلى مؿخىي الغنُض ؤو الٗىهغ البكغي ؤو ختى ممخل٩اتها 

ت اإلاؿخمغة التي تهخم باألػماث اإلادخملت . ججهحزاثا٫ألازغي مً  وهي الٗملُت ؤلاصاٍع

اٖلُت وصعاؾت ؤؾباب ألاػمت الؾخسالم َا وبٖضاص اإلاىاعص للخٗامل م٘ ب٨ٟاءة ٞو

ىا هغي بإن بصاعة  ، َو
ً
الىخاثج إلاى٘ خضوثها ؤو جدؿحن َغ١ الخٗامل مٗها مؿخ٣بال

ألاػماث واإلاساَغ في اإلا٨خباث جىُىي ٖلى ٖملُت جدضًض والخيبا باإلاساَغ اإلادخملت زم 

ا بإ٢ص ى صعحت مم٨ىت  بٖضاص الخُِ إلاىاحهت َظٍ اإلاساَغ إلاجابهتها وج٣لُل زؿاثَغ

ت  .زم ج٣ُُم ال٣غاعاث والخلى٫ اإلاىيٖى
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الى٢ذ ٧الؿ٠ُ بن لم ج٣ُٗه ٢ُٗ٪، والى٢ذ مً طَب ٨َظا ج٣ى٫ الخ٨م 

٨ظا ما ًجٗل للى٢ذ ؤَمُت زانت ومتزاًضة، ٞالى٢ذ ٚحر ٢ابل  وألا٢ىا٫ اإلاإزىعة، َو

ها، 
َ
ً ول٨ىه ٢ابل لالؾدثماع والخُٗٓم، والى٢ذ ٨ٌٗـ ٖمل الٟغص وخُاجه ٧ل للخسٍؼ

٘ الىٟاط ما لم ٨ًً الٟغص ٢اصعا ٖلى اؾخسضامه حُضا ٞؿٝى  والى٢ذ ؤًًا ؾَغ

ٗا وال ًخمحز الى٢ذ بالهبر، ٞهى م٣ضع ومؿحر ومىٓم مً الخال٤ ؾبداهه  ٣ًٟضٍ ؾَغ

 . وحٗالى مىظ ؤن زل٤ هللا ٖؼ وحل الخل٤ ختى ٢ُام الؿاٖت

وبطا ٧ان َظا َى الخا٫ للٟغص الٗاصي، ٞةن ألامغ ًهبذ ؤ٦ثر زُىعة وؤَمُت ٖلى    

م، ٞالىهغ ٖلى الٗضو،  حَر ما٫ والؿُاؾُحن ٚو ً وعحا٫ ألٖا مؿخىي ال٣اصة واإلاضًٍغ

ت اإلاضعوؾت  ما٫، والؿٖغ مت ؤخض اإلاىاٞؿحن، والخمحز والخٟى١ لضي ؤصخاب ألٖا ٍؼ َو

ٗب بةؾتراجُجُت 
َ
في اجساط ال٣غاعاث ؤلاؾتراجُجُت، ٢ض ٩ًىن ؾبب ٧ل طل٪ َى الل

 . الى٢ذ

   ول٩ل ماؾب٤ ؤعصها ؤن وٗغى بٌٗ الجىاهب الخانت بةصاعة الى٢ذ وجغ٦حزها 

 ًىهب 

ما٫ واإلاىٓماث الٗامت، و٦ُُٟت اؾخسضام الى٢ذ ٖلى  ٖلى الٗمل صازل مىٓماث ألٖا

 .مؿخىي ؤلاصاعة الٗلُا والىؾُى والخىُٟظًت

ما٫ في الى٢ذ اإلاىاؾب وطل٪ مً مىٓىع     ولخد٤ُ٣ ألاَضاٝ واهجاػ ألاوكُت وألٖا

ؤي بؾتراجُجُت ؤزغي في اإلاىٓمت ٧الؿٗغ : ٨ٌٗـ الى٢ذ ٦ٗامل اؾتراجُجي مثل

ا حَر   Time Management:بداسة الىكذ .   والجىصة والخىػَ٘ ٚو

 ٖملُت الاؾخٟاصة مً الى٢ذ اإلاخاح:"بصاعة الى٢ذ بإجها"1422ٌ"ٖٝغ ال٣ُٗض

غة لضًىا ،لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاهمت التي وؿعى اليها في   و اإلاىاَب الصخهُت اإلاخٞى

خُاجىا ، م٘ اإلاداٞٓت ٖلى جد٤ُ٣ الخىاػن بحن مخُلباث الٗمل والخُاة الخانت ، 

 "1422،295ال٣ُٗض"وبحن خاحاث الجؿض و الغوح و ال٣ٗل

ت.....  بداسة الىكذ  مذخل العملُت ؤلاداٍس

باٖخباع ؤن الى٢ذ َى مىعص مً اإلاىاعص الا٢خهاصًت الهامت في اإلاىٓمت، ٞاهه ًم٨ً   

ت  ى ما ٌؿمى بالٗملُت ؤلاصاٍع بصاعجه مً زال٫ الخسُُِ والخىُٓم والغ٢ابت، َو

 .اإلاخ٩املت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ وال٨ٟاءة الخىُٓمُت

 :جخعُغ الىكذ
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 1:حٗٝغ ٖلى َبُٗت الى٢ذ و٢ُمخه 

 الى٢ذ ؤٚلى ما ًمل٪ ؤلاوؿان. 

 الى٢ذ مىعص مدضوص. 

 ًه  .الى٢ذ ال ًم٨ً حٍٗى

 ٗا  .الى٢ذ ًمط ي ؾَغ

 ض مً الى٢ذ  .اؾخٛال٫ الى٢ذ ًٍؼ

 إلاادا بداسة الىكذ

 لخىفُز اإلاهام و ألاعماٌ الهامت بإكل حهذ و ؤكطش وكذ، زم ًدبلى لىا وكذ 1       

   :لإلبذاع و الخخعُغ للمعخلبل و للشاخت و الاظخجمام ؤًضا

ما٫ و ٢لت الى٢ذ اإلاخاح *  .الق٪ ؤهىا حمُٗا وك٩ى مً ٦ثرة ألٖا

 .ٖباعة ٦ثحرا ما وؿمٗها و ٦ثحرا ما ه٣ىلها ؤًًا"لِـ لضي و٢ذ  *"

ً ؾاٖت بياُٞت في ًىمه * كٍغ ضا مؿخدُل...٧لىا ًخمنى ؤعبٗا ٖو  .َو

 .٧لىا ال ًمل٪ و٢خا ًى٣ٟه في الخسُُِ للمؿخ٣بل *

 .ه٣ىلها صاثما بٗض ًىم ٖمل قا١"..ال عاخت في َضٍ الخُاة" *

 .وال و٢ذ ٖىضها ألهٟؿىا..ال و٢ذ ٖىضَا لؤلؾغة و ألاوالص *

 َى بصاعة صخُدت للى٢ذ..     بن الخل في َضا ٧له

اث واهجاص ؤَم ألاعماٌ في خُاجىا  :ورلً لخدذًذ ألاولٍى

 .٧لىا وٗمل َىا٫ الُىم ،ول٨ً وٗمل في الاججاٍ الصخُذ *

ٖباعة اٖخظاع ٦ثحرا جترصص ٖىضما ج٨دك٠ ؤه٪ لم جىجؼ ٖمال "٦ىذ مكٛىال حضا " *

 .َاما ٧ان ًجب ٖلُ٪ اهجاٍػ

ما٫ الخاٞهت الغوجُيُت جإزظ مٗٓم الى٢ذ اإلاخاح*   .بن ألٖا

 : لالؾخٟاصة مً الى٢ذ الًاج٘ واؾخٛالله حُضا3       

 .ؤها مكٛى٫ حضا...ال ؤحض و٢خا لخٟٔ ال٣غآن *

 .َىا٥ صاثما ؤقُاء ؤَم...ال ؤحض و٢خا ل٣غاءة اإلاصخ٠ والث٣اٞت الٗامت *

ض*  ٗا..لِـ لضي و٢ذ ل٨خابت ٧ل مل ؤٍع  .بن الى٢ذ ًمط ي ؾَغ

 
                                                           

 .179م . 2014صاع اإلاؿحرة، : ٖمان. ؤلاؾتراجُجُت والخسُُِ ؤلاؾتراجُجي. بال٫ زل٠ الؿ٩اعهه 1
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 :للخغلب على ؤلاحهاد و ؤلاخباط الزي ًللل مً هفاءة العمل

 .٧لىا ٌٗىص بلى البِذ في ؛ؤزغ النهاع مجهضا م٨ضوص الجؿض و ال٣ٗل *

 ".ال ؤحض و٢خا إلًجاػ ٧ل َضا الٗمل...ل٣ض ًئؿذ" *

جُا ٧لما اػصاص الخٗب و ؤلاحهاص *  .  بن ٦ٟاءة الٗمل ج٣ل جضٍع

 :إلاارا بداسة الىكذ

 :جظ٦غ صاثما

بُٗخ٪ -  .بن بصاعة الى٢ذ ٢ًُت طاجُت ًجب ؤن جىاؾب ْغوٞ٪ َو

دخاج الى مجهىص ٦بحر - ال ٍو   .بن حُٛحر الٗاصاث ال٣ضًمت ًإزظ و٢خا ٍَى

 1:مضُعاث الىكذ والخعامل معها

 :ؤَم مضُعاث الىكذ هي

 الاحخماعاث غير الفعالت: 

 .ولٗالحها ؤخؿً بٖضاص الاحخمإ وحٗلم َغ٢ه الٟٗالت

 اإلالاظعاث: 

دا وجاحلهم للى٢ذ  م ُٞم٨ى٪ ؤن ج٩ىن نٍغ بن ٧ان شخها مهما ٞاؾخم٘، ؤما ٚحَر

 .الظي ًىاؾب٪

 سظاؤلاهذ: 

م ، ول٩ي ٌؿخُٟض مً و٢خ٪ ٦ً  باء ، واإلاغوع ٚحَر ًًُ٘ و٢خا ٦بحرا ؤزىاء اهخٓاع ألَا

ا  .حاَؼا ب٨خاب ؤو ؤوعا١ جدخاج مخابٗت وهدَى

 اإلاياإلااث الهاجفُت: 

ض ؤن ج٣ى٫ ٖىضما  خضص مىاُٖض إلحابت اإلا٩اإلااث ، ؤو ي٘ مسجال، وزُِ إلااطا جٍغ

 .جخهل

 ألاوساق الىثيرة: 

 اإلاىحىصة في الهٟدت ABCDول٩ي ال جًُ٘ بُنها و جدؿً بصاعتها اؾخٗمل مبضؤ

 .الخالُت

                                                           
ت. نبخي الٗخُبي1 . 2002صاع وم٨خبت الخامض، : ٖمان. Evolution of management thought and activities.= جُىع ال٨ٟغ وألاوكُت ؤلاصاٍع

 م
72 -73. 
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 :اإلاخابعت و اإلاشاكبت:سابعا

و الخىُٟظ بال ..يغب مً آلاما٫ الخاإلات و جًُِ٘ للى٢ذ..بن الخسُُِ بال جىُٟظ

 .ال حضوي مىه..مخابٗت

بن اإلاغا٢بت هي م٣اعهت ما ؾب٤ جسُُُه بما جم جىُٟظٍ وبهجاٍػ ب بهضٝ جدضًض 

 . الاهدغاٞاث و الاؾخٟاصة مً الاًجابُاث وججىب الؿلبُاث ووي٘ م٣ترخاث لٗالحها

 1:بن الغ٢بت الٟٗالت جخه٠ باآلحي

ال بض ؤن ج٩ىن ٞٗالت ؤوال بإو٫ م٘ الخىُٟظ لٗالج ؤي ٢هىع ٢بل ٞىاث :الفىسٍت-1

 .ألاوان

جب ..ُٞجب ؤن حؿب يل الغ٢ابت مؿخمغة صون اه٣ُإ:الذوسٍت و الاظخمشاس2 ٍو

 .ججمُ٘ الىخاثج في ٞتراث صوعٍت خؿب الخُت إلاٗالجت ال٣هىع في ٧ل مغخلت

بمٗنى ؤال حؿتهل٪ مً الى٢ذ و الجهض ما ًٟى١ الٗاثض اإلاخى٢٘ :سكابت اكخطادًت- 3

 .منها

بل ..ألازُاء و اإلاٗا٢بت ؤو اإلاٗاجبت بهضٝ حسجُل ٞال ج٩ىن ؤبضا: سكابت بضالخُت- 4

 .الهضٝ الٗالج

ٞهي لِؿذ مجغص بحغاءاث حامضة مىٟهلت ًٖ الىا٢٘ ،وبهما جدىاؾب :سكابت مشهت -5

 .م٘ الخُت وج٨خ٠ُ م٘ ْغوٝ جىُٟظَا

 :بن الغ٢ابت في ؤصاعة الى٢ذ حٗني مبضؤ واخضا و زُحرا َى

 :  مبذؤ بعادة جدلُل الىكذ

ٗا، ل٣ض وحض ؤن نٗىباث جىُٟظ الخُت      بن الٗاصاث ال٣ضًمت الؿِئت حٗىص ؾَغ

 .الُىمُت ججٗل مٗٓم الىاؽ ٌٗىصون بلى مماعؾت ٖاصتهم الؿِئت ال٣ضًمت

زم  بٗض طل٪ ال بض مً "..زالزت بلى ؾخت قهىع "ال بض مً بٖاصة جدلُل و٢خ٪ بٗض 

ا ٖلى ألا٢ل  .بٖاصة الخدلُل ؾىٍى

 ؤؾابُ٘ مً بضاًت زُخ٪، اؾخسضام اؾخ٣هاء الى٢ذ النهاجي لتري في ؤي 6 -4بٗض

ب..مً اإلاىايُ٘ جخهٝغ بك٩ل حُضا  .وفي ؤحها ماػلذ جدخاج بلى جضٍع

                                                           
ما٫ . ؾُض مدمض حاص الغب 1 مُبٗت الٗكغي، : ٖمان. مىهج مخ٩امل في بَاع ال٨ٟغ ؤلاصاعي الخ٣لُضي واإلاٗانغ: جىُٓم وبصاعة مىٓماث ألٖا

 . 554م. ص ث
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واَلب اإلاؿاٖضة ..اعح٘ بلُه خحن جدخاج بلُه ...احٗل َضا ال٨خاب في مخىاو٫ ًض٥ 

 .و٢ذ ؤن جدخاحها

 1:ابذؤ بدىفُز ما حعلمخه

 .     بن جسُُُا مد٨ما ًهبذ بَضاعا للى٢ذ ما لم ج٣م بدىُٟظٍ

 ...ابضؤ آلان -

 :اجب٘ َظٍ الخُىاث التي حٗلمتها ؾاب٣ا

 .ؤوحض في هٟؿ٪ ٢ىاٖت ٦بحرة ؤه٪ ًجب ؤن جضًغ و٢خ٪ بك٩ل صخُذ .1

 :٢م بخدلُل و٢خ٪ .2

 احم٘ اإلاٗلىماث. 

 خلل اؾخسضام٪ للى٢ذ. 

 ٪َحٗٝغ ٖلى مىدنى وكا. 

 :وابضؤ بخسُُِ و٢خ٪. 3

حٗٝغ ٖلى ه٣اٍ ..حٗٝغ ٖلى الٟغم اإلاخاخت وال٣ُىص اإلاٟغويت: اؾخُل٘ الىا٢٘- 

 . واؾخٟض حُضا مً جدلُل٪ لى٢خ٪..٢ىج٪ و ه٣اٍ يٟٗ٪ 

 .ي٘ ؤَضاٞ٪ - 

اج٪ -   .وخضص ؤولٍى

 .وخضص اليكاٍ- 

 .وبغهامجها الؼمني- 

م مً ؤن اإلاضًغ   ٖلى - في ؤي مؿخىي بصاعي – ٖلى الٚغ
ً
ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿُُغ جماما

و٢خه مهما خاو٫ وػاص مً خغنه، خُث ؤن ٦ثحر مً مًُٗاث الى٢ذ اإلاؼعجت 

ُٟت التي ٌكٛلها، ٞاهه مما ال ق٪ ُٞه ؤهه ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿُُغ  حك٩ل حؼءا مً الْى

 .ٖلى ٦ثحر مً َظٍ اإلاًُٗاث بطا ما ازخاع طل٪ 

     خ٣ُ٣ت ٢ض ٌؿخٛغ١ ألامغ بٌٗ الى٢ذ لخٗلم بصاعة الى٢ذ بك٩ل حُض، بال 

ؤن الاؾدثماع فى حٗلم الخُىاث الصخُدت في بصاعة الى٢ذ ٌؿخد٤ َظٍ الجهىص 

والى٢ذ الظي ًى٤ٟ في قإجها، بط ج٣لل ؤلاصاعة الٟٗالت للى٢ذ يِٛ الٗمل وحُٗى 

                                                           
ت . بغاء عحب جغ٧ي 1 . 2015صاع الغاًت، : ٖمان.  وصوعَا في جم٨حن ون٣ل ٢ضعاث ألاٞغاص  Managérial inventives= هٓام الخىاٞؼ ؤلاصاٍع

175 -176. 
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ى ما ًى٨ٗـ في النهاًت ٖلى  ُٟي وباالهجاػ مٗا َو  بالغيا الْى
ً
 ػاثضا

ً
الٟغص قٗىعا

 .٦ٟاءة اإلاىٓمت ٩٦ل 

     ووٗىص ٞى٨غع َىا ؤن بصاعة الى٢ذ بهما حٗنى في الخ٣ُ٣ت بصاعة الخُاة ومً زم 

ٞٗلُىا ؤن هخى٠٢ ًٖ جًُِ٘ الى٢ذ وهبضؤ في بصاعجه واؾدثماٍع  ٞالٟغ١ بحن 

 في بؾخسضام الى٢ذ َى Effectiveness الٟاٖلُت Efficiencyمهُلخي ال٨ٟاءة 

مٟخاح ال٣ًُت وطل٪ ألن ال٨ٟاءة حٗنى مجغص ال٣ُام بالٗمل بك٩ل صخُذ بِىما 

 .حٗنى الٟاٖلُت ؤن ج٣ىم بالٗمل الصخُذ بك٩ل صخُذ
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: كاثمت اإلاشاحع

غ الخىُٓمي واإلااؾس ي ، صاع خاػم ،  : (مدمض مغعي  )مغعي  .1 مهاعاث الخمحز ؤلاصاعي في الخٍُى

  .2002صمك٤ ، 

غ الخىُٓمي : (مدمض مغعي  )مغعي  .2 , صوع ؤهمىطج ز٣اٞت اإلااؾؿت في ٞهم اإلااؾؿاث و الخٍُى

ت  اإلاٗهض الضولي , الانضاع الٗغبي ,  (4)الٗضص,  (7)اإلاجلض ع٢م , اإلاجلت الضولُت للٗلىم ؤلاصاٍع

ت  ت, للٗلىم ؤلاصاٍع   2004صٌؿمبر , ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ,  (ؤبى ْبي )مٗهض الخىمُت ؤلاصاٍع

ؿدُض  .3 ما٫ ، جغحمت  : (ص  )و بىلىجغ  (ٙ  )َٞى مدمض  )الٟغو١ الث٣اُٞت بحن ألامم في بصاعة ألٖا

  .1993، صاع َالؽ ، صمك٤ ،  (مغعي مغعي 

ت.الُاجي ًىؾ٠ حجُم .4 ماؾؿت : ٖمان.مضزل اؾتراجُجي مخ٩امل: اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 2006الىعا١،

مضزل ألاَضاٝ، ماؾؿت قباب –بصاعة ألاٞغاص والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت : نالح الكىىاوي .5

ت، مهغ   .1987الجامٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

ض .6 ت. ؾالم مٍا  .2002ٖالم ال٨خب الخضًث، : ٖمان. بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت، مضزل اؾتراجُجي، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘،  .7 ؾهُلت مدمض ٖباؽ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 . 2003الُبٗت ألاولى، 

ت و٦ٟاءة ألاصاء الخىُٓمي، لبىان، اإلااؾؿت الجامُٗت  .8 ٦ما٫ بغبغا، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 .2000للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، الُبٗت الثاهُت، 

الؿلى٥ ؤلاوؿاوي في الخىُٓم،صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة الُبٗت الثاهُت : مدمض ٖلي قهُب .9

1986. 

  .ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت . قا٦غ جغ٧ي ،ؤمحن .10

 م.1994صاع النهًت الٗغبُت :ال٣اَغة . ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت . بضع خامض ،عمًان  .11

اإلا٨خب :ال٣اَغة .مٟاَُم وخاالث جُب٣ُُت :ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت .الؿُض بؾماًل مدمض  .12

 30م.1998.الجامعي الخضًث 

صاع اللىم لليكغ والخىػَ٘ : ٢اَغة . ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت للم٨خباث الجامُٗت. مدمىص ، ٢ُغ .13

  32-31م.2006

14.  ً ت في ال٣غن الىاخض و الٗكٍغ  2011،صاع نٟاء ،.- 1ٍ.-هجم ٖبىص هجم ، ال٣ُاصة الاصاٍع

ت .15  201صاع الُاػوعي، .- بكحر الٗال١ ، ال٣ُاصة الاصاٍع

ت الاؾاؾُت  .16 ٣اث ،اإلاٟاَُم الاصاٍع ت و الخُب٤ُ : خمض ًىؾ٠ ٍٖغ  ، صاع الخامض 1ٍ.- الىٍٓغ

 ،2011 
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صاع الغيا .- ا٠ً بىبىن ، حان ،  جغحمت مدمض مغعي مغعي  ،اصواث هجاح ال٣اثض الاصاعي  .17

 ،2001 

  2000, صاع الكغو١ : بحروث , اإلاىجض في اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة . خمىصي , نبخي  .18

ـ  .19   . (٢امىؽ ٞغوس ي ٖغبي  )  2006صاع آلاصاب : بحروث . اإلانهل , ؾهُل ، بصَع

ب للُباٖت واليكغ : ال٣اَغة . هٓام اؾترحإ اإلاٗلىماث . اله٨ؿتر, ولٟغص  .20  .1979, صاع ٍٚغ

ىن  .21 ا٫: بصاعة ألاصاء.صاي َاجغ,ماٍع ّٗ . مغس ي,مدمىص :جغحمت .صلُل قامل لئلقغاٝ الٟ

حر  .1988, مُبٗت مٗهض ؤلاصاعة الٗامت: الؿٗىصًت .الهباٙ,َػ

اى . ج٣ُُم ألاصاء في اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث . اله٨ؿتر. و . ٝ  .22 م٨خبت اإلال٪ ٖبض : الٍغ

ؼ الٗامت    .1996, الٍٗؼ

صعاؾت : ج٣ُُم زضماث اإلا٨خبُت الجامُٗت في ْل الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت . ػولُست , ولُض  .23

,  (عؾالت اإلااحؿخحر )مُضاهُت باإلا٨خبت الجامُٗت بمٗؿ٨غ واإلا٨خبت الجامُٗت بمؿخٛاهم 

2006,2007. 

اث اإلا٨خبُت . ٖبض الخُٟٔ ، ؾالمت  .24 صاع الباعوصي الٗلمُت لليكغ : ٖمان . جىمُت اإلاجمٖى

 2003والخىػَ٘ ، 

حر ، زابذ  .25 صاع ٢باء للُباٖت واليكغ ، : ال٣اَغة . ٠ُ٦ ج٣ُم ؤصاء الكغ٧اث والٗاملحن . َػ

2001.    
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