
 الجمهىزيت الجصاثسيت الدًملساظيت الشعبيت

 وشازة الخعليم العالي والبدث العلمي

 كاملت– 89=5ماي  >حامعت 

 الدظيير وعلىم والخجازيت الاكخصادًت العلىم وليت

 الدظيير علىم كظم

 

 

 

 

 

 

 الدهخىزة وداد بىزصاص

 

 

 

 ;615-:615الظىت الجامعيت 

 

 البشسيت املىازد بدازة ؤطع في دزوض
 )الدظيير علىم فسع ( البشسيت املىازد بدازة الشالشت الظىت لعلبت

 



ٚداد ثٛرؽبػ درٚس في أصش إدارح اٌّٛارد اٌجغريخ                                           د.  
 

 
1 

  امللدمت<

ل ة٠تمثل إئصرع  تاللضٝإ لالإزابإلل إئتلاإ عت٣لل  إوربتلتإربتللتإتغت٨لؼإٖاحال إرملتٓملل  إإةإرمللىرعصإربشكللغأحإ خلضإ لللاإربْى

٤إرؾـإٖاميحإصحيدح.إبا ٩ ني تا  ايهإوؾمٗتا ،إوتد٣ي٤إألاعب حإٞو يٗتبرإرملىعصإربشكغيإع٦ت إ ؾ ؾي إفل إرملتٓمل  إإٖو

إورملُ بللل إرملمار لللضةإربتلللتإتىرجلللهإ تٓمللل  إربٗهلللغإر حللل ت ،إ للل إجٗللل إ لللالإ ز نلللحإفللل إْللل إربتدلللى  إوربتٛ لللرر إوربًلللٍٛى

إرملمار لللضة،إو لللالإلتللل إإرمللللىعصإربشكلللغيإ لللالإ للللاإ لللىرعصإب ملتٓملللحإربتلللتإتم٨جاللل إ لللال ربتٗ  للل إبت للل حإ للل٘إربتٛ لللرر إوربًلللٍٛى

ربشكلللغأحإ ٟتللل حإبًلللم نإب٣للل  إرملتٓمللل  إورؾلللتمغرعأتا إوتىؾلللٗإ ،إ لللالإزلللا٫إرب دللل إفللل إر ٩ نيللل  إإ نللل ددإئصرعةإرمللللىرعص

 وربٗم إٖلاإتتميتا إوتدٟ ال إور حٟ ّإٖاحا .إإر حهى٫إٖلاإرملىرعصإربشكغأحإرملإلاح

ح لظه زا٫ و ال  ربلجتلح ٖاحال  نل ص٢د ربتلت ألانكُحإؾتتت و٫  " ربشكغأح رملىرعص ئصرعة  ؾـإف  صعوؽ" رملُ ٖى

تيلح ال  ٢تهل ص ح ربٗالى  فل  ربت٩لىأال  يلضرن  جرر ببل إربَى  ربتؿلي ر ٖالى  ٞلٕغ ،2014/2015إربتؿلي ر ى وربت  عألحإٖو

لح للظه  دتىأل   جل   إ  لالإربشكلغأح، رمللىرعص ئصرعة تسهلو  بتسهلو ألاؾ ؾليح ربىخلضة بغنل  ج ٖللا  ٗتملضة رملُ ٖى

 ربتسهلو وجلىلغ  دلىع  تٗتبلر ربتلت رملل صة للظه .ربشكلغأح رمللىرعص ئصرعة  ؾلـإ ل صة فل ورملتمثالحإإربشكلغأح رمللىرعص ئصرعة

 .ربتسهو لظر ف  تتت وبإ  ربتت رملىرص ٧  ٖاحا  تٗتمض خي  اُ ب ،ب ب بنؿ ح

 تتُال  ٦مل .إ خ٣ل  نؿتٗغيلهإ ًلمىن  زلا٫  لال تٗاميلح  للضرٝ تد٣يل٤ ئتلا ربشكلغأح رمللىرعص ئصرعة  ل صة وتؿلىا

 .ربتسهو لظر ف  ربتٗايا  ىرناح  ال تم٨ته  ؿ ٣ح  ٗ ٝع ر٦تؿ ب  ته

 :الخعلميت ألاهداف

يٟحإرملىرعصإربشكغأحإف إرملإؾؿحإوربمر٦ اإإٖلاإألاؾـإربإ  حإإربتتإت نىإ ياضٝإرمل٣ي ؽإئتاإربتٗغىإئتاإَ يٗحإوتُىعإْو

يٟ،،إو زتيلللل ع،إوربتٗيلللل ن،إوتدٟ للللاإربٗتهللللغإربشكللللغي،إوتتميللللحإٖاحالللل إئصرعةإرملللللىرعصإ ربشكللللغأحإإإو للللالإ لمإلللل إربىنلللل٠إربللللْى

 وتضعأ إرملىرعصإربشكغأحإٚو رل .

 : الظابلت املعازف

 .ر٢ته صإرملإؾؿح،إتؿي رإرملإؾؿح
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 :املعبىعت مضمىن 

للح قللماد يٟللح وتُللىع  َ يٗللح ئتللا  جالل  ألاو٫  ربٟهلل  تٗللغى   للالإإٞهللى٫، تؿللٗح رملُ ٖى  رملللىرعص ْو

 تدايلل فلل :إ  تمثاللح ربشكللغأح رملللىرعص ئصرعة  نكللُح تتلل و٫ بت ربثم نيللح ربٟهللى٫  ب٣يللح جلل    خلل ن ربشكللغأح،إفلل 

لللل ة٠وتىنللللي٠إ يلللل٠إربشكللللغأح، رملللللىرعص تسُلللليِ ،ربْى  نٓلللل   ،ربتللللضعأ إوتتميللللحإرملإلللل عر  ، ؾللللت٣ُ بإوربتْى

 ت٣يياإ صر إرملىرعصإربشكغأح. رملإتيح، رملؿ عر  ئصرعة ،ربي٣ٓحإ جتم ٖيحإوئصرعةإربنارٖ  ور حىرٞؼ،إ ألاجىع 
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ٌ  الفصل  البشسيت املىازد وؼيفت وجعىز  ظبيعت< ألاو

 جمهيد الفصل<

إئصرعةإرمللللىرعصإربشكلللغأحإخ لللارإ٦  لللررإ لللالإرلتم  للل  إٖامللل  إمصرعةإملللل إبإلللظهإمصرعةإ لللالإصوعإ دلللىعيإفللل إإإإإإإإ  أزلللظإ ىيلللٕى

تد٣يل٤إألاصر إرب٨ٟللإإوربٟٗلل ٫،إوربللظيإبللضوعهإ هلل إفلل إتد٣يلل٤إ للضرٝإرملتٓمللحإ٩٦لل .إوؾللتد و٫إ للالإزللا٫إلللظرإربٟهلل إ

رملغرخ إربت عأسيح،إخي إج  إلظرإربٟه إإ٠ُىعر إيمالإ ستاتىييذإ ٟإى إئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإو  إقإضتهإ الإت

يٟحإرملىرعصإربشكغأح،إ تًمت إربت٣ ٍإربت بيح:  تددإٖتىرن:إَ يٗحإوتُىعإْو

I.  ئصرعةإرملىرعصإربشكغأحرملىرعصإربشكغأحإو إ ٟإى 

  ٟإى إرملىرعصإربشكغأح .1

  ٟإى إئصرعةإرملىرعصإربشكغأح .2

II. لميحإو لضرٝإئصرعةإرملىرعصإربشكغأح  

  لميحإئصرعةإرملىرعصإربشكغأح .1

  لضرٝإئصرعةإرملىرعصإربشكغأح .2

III. ربتُىعإربت عأخ إإلصرعةإرملىرعصإربشكغأح 

 ْإىعإئصرعةإز نحإب ألٞغرص .1

 ْإىعإئصرعةإرملىرعصإربشكغأح .2

 ْإىعإمصرعةإ ؾمررتي يحإبامىرعصإربشكغأح .3
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I.  بدازة املىازد البشسيتاملىازد البشسيت و مفهىم 

إئط ن  ح ٖىر    لا ربشكغي  رملىعص يٗتبرإإإإإإإ ٗ بيح ب٨ٟ  ة ْو ةٟإ   صر   م٨جا  زابه  ال رملإؾؿ  ،  وب بت ت  ٞو

وبم إ نإئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإتغت٨ؼإ ؾ ؾ إٖلاإرملىرعصإربشكغأح،إؾتد و٫إبضر حإرب د إف إ رملؿُغة، تد٣ي٤إ لضرٞإ 

  ٟإى إرملىرعصإربشكغأح.

 مفهىم املىازد البشسيت .5

إبضيإإإإإإإ إ بٗ صإقمىبيح، إرب٨ٟغإمصرعيإتك رإئتاإ نإرملىعصإربشكغيإ ٟإى إطر   ال ربٗض ض ئنإربتىجإ  إربٗ  حإف 

حإ َغإ ٟ ليميحإتُٛ،إربهىعةإربكمىبيحإربت٩  ايحإملٟإى إ رب  خث ن،إبظب٪إٞانإ ستا٠إربتىجإ  إتتُا٤إ الإ  مٖى

 رملىرعصإربشكغأحإبٗ إ بغػل :

  حإألا وف إٞغرصإربتتإتتأرغإب بث٣ ٞحإربتتٓيميح،إوتٗم إف إئَ عإربتتٓياإرملٗمى٫إبه،إرملىرعصإربشكغأحإه إ  مٖى

"ه إجمي٘إربت ؽإربظ الإيٗماىنإف إرملتٓمحإعؤؾ  إو غؤوؾ ن،إلظرإربؿي ١إيٗبرإٖالإرملىرعصإربشكغأحإٖلاإ نا إ

إربتتٓيم وربظ ال إر٣ ٞتا  إه : إ ٓاح إوتدد إو ٖم بإ  إْو ةٟإ  إ٧ ٞح إألصر  إٞحا ، يٟإا إتْى إتىضحإجغي إربتت يح

إتتٓاإ إربتت حإ الإر خُِإوألانٓمحإوربؿي ؾ  إومجغر ر ، إو  مٖى وتً ِإوتىخضإ نم َإاإربؿاى٦يح،

 (1) صر إ إ  إاإوتتٟيظلاإبْى ة٠إرملتٓمح،إف إؾشي إتد٣ي٤إعؾ بتا إو لضرٝإرؾمررتي يتا إرملؿت٣ ايح".إ

 ٝإتك ع٥إف إعؾاإألالضر إربتت حإألاٞغرص إربشكغأحإلاإ  مٖى إرملىرعص خي إ ىضحإبٌٗإرب٨ت بإ نإرملىرعصإ،

م ٫إربتتإت٣ى إبا إربشكغأحإه إ حإألاٞغرصإرملك ع٦حإف إعؾاإ لضرٝإوؾي ؾ  إونك َ  إوئن  ػإألٖا "  مٖى

 (2)رملإؾؿ  إ".

 رملىرعصإربشكغأحإه إخي إ غيإ صح بإلظرإربتىجهإ نإرملىرعصإربشكغأحإلاإ ٞغرصإ تم اونإبٗض إربت  نـ،إ"

حإ الإألاٞغرصإ ور جم ٖ  إربتتإت٩ىنإرملتٓمحإف إو٢دإ ٗ ن،إوأستاٟىنإٞيم إبيجااإ الإخي إت٩ىأجااإ  مٖى

إْو ةٟإاإو ؿتىأ تااإمصرعأحإوف إ ؿ عرتااإ إ ستاٟىنإف  إ٦م  مىخ تاا، إورت  ل تااإَو وزبرتااإوؾاى٦إا،

يٟيح." "جمي٘إربٗ  ا نإوأت٤ٟإ ٘إلظرإربؿي ١إب خث نإآزغأالإئطإيٗبرونإٖالإرملىرعصإربشكغأحإٖلاإ نا إإ(3)ربْى

                                                           
 .11، ػ 1،2005 ط عّبْ، ، ٚائً دار ، اسدراخيجي الهعاصرت: بعد الةشريث الهىارد إدارت عميٍي، ٚؽفي عّر   (1)

، ثيننرٚد، ٌجٕننبْ، 1، دار إٌٙضننخ اٌبرثيننخ، ط  إدارت الهووىارد الةشووريث نووى نًتووىر اسوودراخيجيؽضننٓ إثننرا٘يُ ثٍننٛط،   (2)

 .18، ػ 2002

 .25،ػ2004ِذيريخ إٌغر ٌغبِبخ لبٌّخ، اٌغزائر، إدارت الهىارد الةشريث،ٚصيٍخ ؽّذاٚي ،  (3)
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ف إرملتٓمح،إبم إ دماىهإ الإَ ٢  إورؾتٗضرصر إو إ عر إو٢ياإورت  ل  إوزه ةوإص مٛغرٞيحإولاإرملضعر إ

إرب إٚو ر إربضرةم ن ٟ ن إرملْى إلا إورملؿتسض  ن، إوربٟتي ن إومصرعأ ن إتؿتسض إاإورب٣ صة إربظ ال ضرةم ن

 إ(1)رملتٓمح".

 يااإ٧ إ الإربضرٞٗيحإربٟغص ح،إو ت رإ وإبيئحإربٗم ،إورب٣ضعةإٖلاإرملىرعصإربشكغأحإلاإألاٞغرصإربظ الإتتٟ ٖ إبض

"رملىرعصإربشكغأحإه إتا٪إر جم ٖ  إ الإألاٞغرصإرب٣ صعأالإئن  ػإربٗم .إخي إ ىضحإ صح بإلظرإربغ يإ نإ

إ ٘إ إرب٣ضعة إوتتٟ ٖ  إتت٩    إ تٗ نإ ن إخي  إو اما ، إج ص إبك٩  إألاصر  إلظر إف  إوربغرٚ  ن إربٗم  إ صر  ٖلا

إ إتهميمإ إربٚغ ح إتدؿ ن غإنٓا إتتٞى إٖتض   إرملىرعص إبإظه إربٟ ٖاح إ ؾتٟ صة إوتؼأضإٞغنح إئَ عإ نسجا ف 

 (2)وتُىأغل إب بتٗاياإو زتي عإوربتضعأ إوربت٣يياإوربتُىأغإوربهي نحإ".

 الإزا٫إرؾتٗغرىإرملٟ لياإربؿ ب٣حإٖالإرملىرعصإربشكغأح،إ م٨الإربتٓغإئبحا إٖلاإ نا إلإ  إألاٞغرصإ وإر جم ٖ  إإإإإإ

إوربُمىخ   إ ت  ل   إربؿاى٦ي  ، إر خبرر ، إرملإ عر ، إخي  إ ال إ ستاٟىن إْو ةٟإاإربظ ال إف  إ ستاٟىن إ٦م  ،

إت إوربظ ال يٟيح، إربْى إ ؿ عرتاا إوف  إمصرعأح إ إصونإو ؿتىأ تاا إخي  إباٗم ، إوربضرٞٗيح إرب٣ضعة إ ال إ٧  تىرٞغإبضياا

 ْو ةٟإاإف إْ إربث٣ ٞحإربتتٓيميحإربؿ ةضة،إوف إئَ عإربتتٓياإرملٗمى٫إبه،إ الإ ج إتد٣ي٤إ لضرٝإرملتٓمح.

 إإإمفهىم بدازة املىازد البشسيت .2

ز رةإ٢لضإتت وبإل إرب ل خثىنإبل بتٗغأ٠إرملىرعصإربشكغأحإئتاإئصرعةإتضعاإباصرعةإرملىرعصإربشكغأح،إولظهإألا إتسً٘إئصرعة 

  الإ ستا٠إربؼور  :

لللل  تااإإ للللالإألاٞللللغرصإبامتٓمللللح،إرللللاإبٗللللضإطبلللل٪إ٦ملللليجإ ٣للللى٫إ نالللل إ:"ر حهللللى٫إٖلللللاإ ًٞلللل إ لللل إ م٨للللالإٞت للللضإ للللثاإإإإإإإإإإ ٖع

يبااإف إرب ٣  إ خض تا ،إوئُٖ  إ  إف إوؾٗإاإ الإ  إىصرتاا"  (3)إبمٚر

وأللللغيإربلللل ٌٗإ زللللغإ نالللل إ"إجللللؼ إ للللالإربٗمايللللحإمصرعأللللح،إت٣للللى إب زتيلللل عإربٗلللل  ا نإطويإرب٨ٟلللل  ةإرملت ؾلللل ح،إوتؿللللتث رإإإإإإإإ

جإللللىصلاإوتىجللللهإَ ٢لللل تاا،إوتتوللللتإ إلللل عرتااإوتدٟللللؼلاإوت٣للللياإ ٖملللل بإا،إوت دلللل إٖللللالإر حاللللى٫إملكلللل ٧اإا،إبت٣للللىيإبللللظب٪إ

                                                           
،إصنرا  ٌٍٕغنر ٚاٌزٛعينع، عّنبْ، ا،ردْ، 1، طإدارت الهوىارد الةشوريث: نوداس اسودراخيجي خيوان يِؤينذ صنبيذ اٌضنبٌُ،   (1)

 .24 ، ػ2009

 اٌمب٘رح، اٌبرثيخ، إٌيً ِغّٛعخ ،1ط ، الهعاصرت االخجاهاج -الةشريث الهىارد وخًهيث إدارت إٌؾر، أثٛ ِؾّذ ِذؽذ  (2)

 .31، ػ2007 ِؾر،

، اٌٍّزمنن  خفعيووس دور الهووىرد الةشوورؤ بالهالستووث اال:دلوواديث :الىا:وو  و ا  ووا ِؾّننذ اٌجغننير ِجيننرٚن ٚ ٌننٛاط ِٕيننر،   (3)

 .2008افريً 28ٚ29دٚر اٌّٛرد اٌجغري في اٌّؤصضخ االلزؾبديخ :اٌٛالع ٚ اٌزؾذيبد ،لبٌّخ ، اٌٛطٕي ؽٛي رفبيً
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إربتملللللىإٖا٢للللل  إربت٣للللل عبإبيلللللجااإوػ اؤللللللاإوعؤؾللللل ؤلا،إ مللللل إيؿللللل لاإفللللل  إتد٣يللللل٤إربإلللللضٝإرب٨لللللل إبؼأللللل صةإمنت جيلللللحإوبالللللٙى

 (1)إ  رملُاىبإبؤلٖم ٫إوألاٞغرص."

"إتتُللللىيإٖلللللاإتالللل٪إربنكلللل َ  إرملهللللممحإبتللللٞى رإرب٣للللىيإربٗ  اللللحإخؿلللل إربتسههلللل  إفلللل إخلللل نإ للللغيإآزللللغونإ نالللل :إإإإإإإ

إ للللضرٞإ إرملُاىبلللحإفللل إرملنكللل  ،إو٦لللظب٪إرملد ٞٓلللحإٖللللاإتاللل٪إرب٨ٟللل  ر إوتتميتاللل إوتدٟ الللل إبمللل إ  م٨لللالإرملتٓملللحإ لللالإبالللٙى

 (2)  ب٨ٟ  ةإٞو ٖايح".

ويك رإربل ٌٗإئتلاإ نإ"إفل إ ٗتل هإربىرؾل٘إتسلتوإئصرعةإرمللىرعصإربشكلغأحإبكلإونإ ؾلتسضر إألا ثل إوربٟٗل ٫إباملىرعصإإإإإإ

 خلللضإربشكلللغأحإب ميللل٘إرملؿلللتىأ  إربتتٓيميلللحإبامتٓملللحإختلللىإتد٣للل٤إللللظهإألاز لللرةإ للللضرٞإ ،إ٦مللل إ ناللل إنكللل ٍإئصرعيإ مثللل إ

ملل ٫،إ  لل إفلل إ ٗت للل إربًللي٤إٞيللتإتاللتاإبتللٞى رإرختي جلل  إرملتٓمللحإ للالإرب٣للىيإربٗ  اللحإورملد ٞٓللحإٖاحالل إ ٞللغوٕإئصرعةإألٖا

 (3)وتتميحإ٢ضعرتا إوعٚ تا إٖلاإربٗم إبم إيؿ ٖضإٖلاإت٩ىأالإ٢ىةإٖم إعرييحإو تت ح".

يٟلحإربتلتإتالتاإب٨يٟيلحإئٖلضرصإربإإإإإ ٣لضعر إرباػ لحإبامتٓملحإو٦يٟيلحإتىػيٗإل إٖللاإ٦م إ ٣ى٫إآزغونإ نا إ"إهل إتال٪إربْى

 ستال٠إرملت نلل إصرزلل إلللظهإألاز لرةإو للالإرللاإمقللغرٝإوربتىجيلهإبإللظهإرب٣للضعر إوتٗىأًللإ ،إبمل إتؿللتد٣هإجللغر إ٢ي  إلل إ

 (4) بم إ نيِإئبحا إ الإورج   إووْ ة٠".

إللل إربللل ٌٗإٖللللاإ ناللل إ"إئناللل إطبللل٪إر ج نللل إ لللالإمصرعةإربلللظيإيالللتاإب بتللل ؽإإإإإإإإ ا٢للل تااإإويٗٞغ للل  ،إٖو ٦لللأٞغرصإ وإ  مٖى

لل ة٠إربت بيلللح:إ صرزلل إربتتٓلليا،إو٦للظب٪إربُللغ١إربتللتإيؿللتُي٘إبالل إألاٞللغرصإرملؿلل لمحإفلل إ٦ٟلل  ةإربتتٓلليا،إوهلل إتكللم إربْى

تداي إربتتٓيا،إتسُيِإرب٣ىيإربٗ  اح،إربتضعأ إوربتتميحإمصرعأح،إربٗا٢  إربهلت ٖيح،إ ٩ ٞلأةإوتٗلىأٌإربٗل  ا ن،إ

 (5)جتم ٖيحإوربححيح،إراإ ز ررإرملٗاى   إوربسجا إر خ نحإب بٗ  ا ن".وت٣ض اإر خض   إ  

                                                           

 ..46،ػ2001، دار غريت، اٌمب٘رح ،ِؾر،إدارت الهىارد الةشريث االسدراخيجيثعٍي اٌضٍّي،  (1)

 .03، ػ:.2002، عبِبخ اٌزيزٛٔخ ا،ردٔيخ، عّبْ، ا،ردْ، إدارت الهىارد الةشريثٔؾر هللا ؽٕب،    (2)

اٌٍّزمي اٌذٌٚي ا،ٚي ؽٛي  إدارت الهىارد الةشريث وختيير  الهعارف  ي ادنث اليفاءاج )الههاراج(،ؽبٌؼ ِفزبػ،   (3)

اٌزّٕيخ اٌجغريخ ٚ فرػ االٔذِبط في الزؾبد اٌّبرفخ ٚ اٌىفب اد اٌجغريخ، وٍيخ اٌؾمٛق ٚاٌبٍَٛ االلزؾبديخ، عبِبخ ٚرلٍخ، 

 .2004ِبرس  9-10

اٌٍّزمني اٌنذٌٚي  خطىر دور الهىارد الةشريث  ي الهالستاج اال:دلاديث )حالث الهالستواج الجاارريوث(،ِؾّذ ثٛع٘رح،  (4)

ا،ٚي ؽٛي اٌزّٕيخ اٌجغريخ ٚ فرػ االٔذِبط في الزؾبد اٌّبرفخ ٚ اٌىفنب اد اٌجغنريخ، وٍينخ اٌؾمنٛق ٚ اٌبٍنَٛ االلزؾنبديخ ، 

 .2004ِبرس  10-9عبِبخ ٚرلٍخ، 

، اٌّىزنت اٌغنبِبي اٌؾنذيش، إدارت الهوىارد الةشوريث، عٍني عجنذ اٌٙنبدي ِضنٍُ، راٚينخ ؽضنٓ، ٌنذيٓ عجنذ اٌجنبليؽالػ ا  (5)

  .10، ػ2007اإلصىٕذريخ، ِؾر، 
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لحإ لالإربنكل َ  إربتلتإتالتاإإإإإإ ايهإو الإزا٫إربتٗ عأ٠إربؿ ب٣حإ م٨الإرب٣ى٫إبأنإئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإهل إ  مٖى ٖو

ب  حهللللى٫إٖلللللاإ ًٞلللل إرملللللىرعصإربشكللللغأح،إوتٗملللل إٖلللللاإتُىأغللللل إوتدٟ اللللل ،إور حٟلللل ّإٖاحالللل ،إبملللل إ د٣لللل٤إألاصر إربٟٗلللل ٫إ

 ورب٨ٟإ،إوأسض إ لضرٝإرملتٓمح.

II. البشسيت ىازدامل بدازة وؤهداف ؤهميت 

لللل ة٠إٖلللللاإ ؿللللتىيإرملتٓملللل  ،إ  لللالإتٓإللللغإ لميتالللل إفلللل إجماللللحإ للللالإ يٟللللحإرملللللىرعصإربشكللللغأحإ خللللضإرللللاإربْى تمثللل إْو

ربٗىر لل ،إ٦ملل إتؿللتاضٝإلللظهإمصرعةإجمالللحإ للالإألالللضرٝإؾللىر إٖلللاإرملؿلللتىيإرب٨للل إبامتٓمللحإ وإٖلللاإرملؿللتىيإر جؼتللل،إ

يٟح.  باْى

 ؤهميت بدازة املىازد البشسيت  .5

 لميللحإئصرعةإرملللىعصإربشكللغيإفلل إر خهلل ةوإربتللتإ تهلل٠إبالل إرملللىعصإربشكللغيإوربتللتإتم للاهإٖللالإبلل   إرملللىرعص،إت٨مللالإ     

 (1) و الإ لاإلظهإر خه ةو:

 .رملىعصإربشكغيإ ٨ٟغإوي٣ٗ ،إٞيتإ٢ صعإٖلاإ زتي ع 

 و يللى  ،إئطنإٞإلللىإرملللىعصإربشكللغيإطوإَ يٗلللحإئنؿلل نيح،إٞاللهإ خ ؾللليـإو كلل ٖغإورنٟٗللل   إوب بتلل ت إٞاللهإرت  لللل  إ

 ٢ صعإٖلاإربتدؼب.

 .٘إ الإزا٫إلظرإئنت جيحإرملتٓمح  رملىعصإربشكغيإبهإ٢ضعر إو إ عر ،إوب بت ت إٞإىإ٢ صعإٖلاإ بت٩ عإوربُٗ  إب ٞر

 .رملىعصإربشكغيإٖتهغإئنت ج ،إئطنإٞإىإ٢ صعإٖلاإرملؿ لمحإف إمنت ج 

 ي٤إ لضرٝإرملتٓمح.بامىعصإربشكغيإئعرصة،إئطنإٞإىإيؿتُي٘إرملؿ لمحإف إتد٣ 

 .ٝمنؿ نإيؿتُي٘إ رت  إمنت جإ نإ تسظإ ى٢ٟ إر   بي إ٧ ملك ع٦حإربٟ ٖاحإ    بيحإف إربٗم إوتد٣ي٤إألالضر 

 رمللللىعصإربشكلللغيإ تم لللاإٖلللالإٚ لللرهإ٧ىنلللهإ لللتد٨اإفللل إ٦ميلللحإوجلللىصةإمنتللل ج،إألنلللهإرمللللىعصإربلللظيإيؿلللتُي٘إ نإ لللتد٨اإفللل إ

 ٦ٟ  ةإرملىرعصإألازغيإ.

                                                           
، اٌٍّزمن  اٌنٛطٕي الهيات الدًا تيث ل هوىارد الةشوريث ودورهوا االسودراخيجي  وي يتوس و خوىكيى الديًىلى يوأجك ثٛثىر،  (1)

 .2007ٔٛفّجر 26ٚ27ضبد :اٌّؤصضخ االلزؾبديخ اٌغزائريخ ٚاٌزّيز، عبِبخ لبٌّخ، اٌضبٔي ؽٛي رضيير اٌّؤص



ٚداد ثٛرؽبػ درٚس في أصش إدارح اٌّٛارد اٌجغريخ                                           د.  
 

 
8 

 الإجإحإ زغيإٞلانإ لميلحإئصرعةإرمللىرعصإربشكلغأحإتبلرػإ لالإزلا٫إزهل ةوإرب يئلحإرملٗ نلغةإربتلتإػرص إفل إ لميلحإإإإإإإإإ

 (1) ئصرعةإرملىرعصإربشكغأح،إو الإ بغػإلظهإر خه ةوإنظ٦غ:

 إربلللظيإػرصإ لللالإعجلللاإربٗم بلللحإربهلللت ٖيح،إو نللل ددإر ح جلللحإ لحلللحإبايلللضإربٗ  الللحإالخىطعععا والخععععىز الصعععىا ي:

 حإورمل لغة،إوربتتإتأت،إ الإزا٫إتضعأ إرملىعصإربشكغي.رملإلا

 إئنإربلضوعإألاؾ  ل تإربلظيإت٣لى إبللهإربت٣ بل  إورملتٓمل  إربٗم بيلحإلللىإشيعادة دوز الىلابعاث واملىؽمعاث العماليععت:

ربللضٞ ٕإٖللالإ هلل  حإوخ٣للى١إربٗلل  ا ن،إٞؼألل صةإخللضةإربهللغرٕإبلل نإمصرعةإوربٗلل  ا نإ تُالل إب بًللغوعةإ لتملل  إ

 وتتٓياإربٗا٢  إب نإرملتٓم  إربٗم بيحإولظهإألاز رةإبات٣ايوإوربتسٟي٠إ الإخضةإلظرإربهغرٕ.إب إلصرعة

 إفللل إ٧للل إرملتٓمللل  إٖللللاإرزلللتاٝإ نىرٖإللل إو نكلللُتا إٞلللانإألاجلللىعإتكللل٩ إربنؿللل حإازجفعععاع جيلفعععت العمعععل  وظعععاوي:

ألللل صةإئنت جيللللحإربٗلللل  ا نإورعتٟلللل ٕإربٗ بيللللحإورملمار للللضةإفلللل إت٩لللل بي٠إمنتلللل ج،إألا للللغإربللللظيإ صيإئتللللاإوجللللىبإ لتملللل  إبؼ 

ت٩اٟحإربٗمل ،إوطبل٪إ لالإزلا٫إرب دل إوربضعرؾلح.إئنإمصرعةإر جيلضةإهل إتال٪إربتلتإ ٣لى إبال إجإل ػإ تسهلوإفل إ

 قإونإربٗ  ا ن.

 إئنإلللظرإ ت لل هإرملمار للضإندللىإر يجللاإرب٨  للرإ صيإئتللاإت للخاإرملتٓملل  إفلل إالاججععاا املاياًععد هدععى الكجععم الىبيععر:

ٖملللل ٫،إوطبلللل٪إ لللل٘إْإللللىعإ قلللل٩ ٫إخض ثللللحإ ثلللل إربكللللغ٧  إرب٣ بًللللح،إوبلللل زتاٝإر جنؿللللي  إ ستالللل٠إ  لللل   إألا 

ورملإللللل عر إوربتسههللللل  إ صيإألا لللللغإئتلللللاإيلللللغوعةإوجلللللىصإ صرةإ تسههلللللحإتلللللىع إقلللللإونإللللللظهإرملتٓمللللل  إوتنؿلللللي٤إ

 رؾتسضر  تااإبم إيٗىصإب ملتٟٗحإٖلاإرملتٓمحإوربٗم ٫.

 للللل ٫إربٗاولللللتإوربث٣للللل ف إئتلللللاإػأللللل صةإصعجلللللحإوعللللل إربٗللللل  ا ن،إ:إبتٟللللل صيإللللللظرإربتُلللللىعإفللللل إرملالخععععععىز العلمعععععي والشلعععععافي 

ور٣لل ٞتااإوتٛ لللرإزهللل ةوإربٗم بلللح،إو للل٘إوجللىصإللللظرإربىيللل٘إر جض لللضإتُاللل إطبلل٪إوجلللىصإزبلللرر إو تسههللل نإفللل إ

ي  إ الإربٗ  ا ن.  ئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإووؾ ة إخض ثحإ ٦ثرإتت ؾ  إباتٗ   إ ٘إلظهإربتٖى

 إب٣ضإرتؿ٘إنُ ١إربتضز إر ح٩لى ،إفل إٖا٢ل  إربٗمل إبل نإث العملاحظاع هعاق الخدخل الحىىمي في عالكا:

ملل ٫إوطبلل٪إٖللالإَغألل٤إئنللضرعإ٢للىرن نإوتكللغيٗ  إٖم بيللحإختللىإ إت٣لل٘إرملتٓمللحإفلل إ كلل ٧ إ ربٗملل ٫إو صللح بإألٖا

٢ نىنيحإ ٘إر جإ  إر ح٩ى يحإنتي حإبٗض إربمار إ إبتتٟيظإلظهإرب٣ىرن ن،إو الإلت إوج إو ن ذإ الإربًغوعيإ

 ةإ تسههحإتد ٞٔإٖلاإتُ ي٤إلظهإرب٣ىرن نإوربتكغيٗ  إرملت٣ٗضة.وجىصإئصرع 

                                                           

 .29، دار اٌّبرفخ اٌغبِبيخ، دْٚ ربريخ، ػ إدارت الهىارد الةشريثِؾّذ صبيذ صٍطبْ،  (1)
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 (1)إ٦م إتٓإغإ لميحإئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإف إربٗض ضإ الإربت٣ ٍإألازغي،إبٗ إ بغػل :

 غإبامتٓملللحإ لللالإ لللىرعصإبكلللغأحإ إلالللحإو تسههلللحإوطوإئ ٩ نللل  إ  نإئصرعةإرمللللىرعصإربشكلللغأحإبمللل إتؿلللتُي٘إ نإتلللٞى

ٞاناللللل إتؿللللل لاإفللللل إ نإت٣لللللض إبامتٓملللللحإ سغجللللل  إتٟلللللى١إ٢يمتاللللل إ٧اٟلللللحإرمللللللضزا إربتلللللتإو٢لللللضعر إو إللللل عر إٖ بيلللللحإ

 .رؾتسض د،إوه إبظب٪إٞانا إتد٤٣إرب٨ٟ  ةإوربٟٗ بيحإبامتٓمح

 نإئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإتؿتُي٘إ الإزا٫إْو ةٟإ إ نإتك٩ إ غ٦ؼإر جظبإألاؾ   تإورملإاإوربغةيس تإف إ 

إرمل  ىرعصإربشكغأحإربتتإتدت جإ إرملتٓمحإف إتد٣ي٤إ لضرٞإ .رملتٓمحإخي إتؿ لاإف إتدض ضإ٦اإونٕى

 يلللحإرمللللىرإعصإ  نإئصرعةإرمللللىرعصإربشكلللغأحإتؿللل لاإفللل إتسٟللليٌإرب٩اللل٠إرملستاٟلللحإفللل إرملتٓملللحإ لللالإزلللا٫إتدؿللل نإنٖى

 .ربشكغأحإوػأ صةإر خبرةإوربتٗااإوب بت ت إت٣اي إٞغمإر خُأ

 وربغةيؿللليحإربتلللتإتٗمللل إملىرجإلللحإربتدلللض   إر جض لللضةإفللل إإ نإئصرعةإرمللللىرعصإربشكلللغأحإهللل إمصرعةإرملإملللحإوألاؾ ؾللليح

 (2) ٖ باإربيى ،إوبك٩ إز مإف إ   ٫إئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإورملتمثاحإف :

 تدضيإربٗىملح. 

 تدضيإتد٣ي٤إربغبذإوربتمىإربىرؾ٘إف إْ إرملت ٞؿحإ. 

 ،ربتدضيإربٗاوتإوربت٨تىبىج إورملٗاى  ت. 

 إرملت٣ض حزا٤إوئ   صإع ؽإرمل ٫إرب٨ٟغيإربظيإ مت  .ا٪إرملىرل إرملستاٟحإورملٗ ٝع

 ربتٛ رإربؿغي٘إف إ ستا٠إ     إر حي ة.إإ 

 ؤهداف بدازة املىازد البشسيت  .6

ئصرعةإرمللللىرعصإربشكلللغأحإ تٓى لللحإ ت٩  الللحإتالللضٝإ لللالإزابإللل إرملتٓملللحإئتلللاإتد٣يللل٤إٞىرةلللضإٖللللاإٖلللضةإ ؿلللتىأ  ،إٖللللاإ

ايللهإ م٨للالإتهللني٠إ لللضرٝإئصرعةإرملللىرعصإربشكللغأحإٖلللاإربتدللىإ يٟ،،إ جتملل ع ،إوربعخيلل ت.إٖو رملؿللتىيإربتتٓيوللت،إربللْى

 (1)ربت ت :إ

                                                           
ِبعضنزير فني ، رصنبٌخ نيايوث ختويير الهوىارد الةشوريث موهى نعوايير اإيواو وإدارت الجوىدت الشوان ثصنبِيخ ِنٛعاٚي،   (1)

 .63، ػ2004اٌبٍَٛ االلزؾبديخ، وٍيخ اٌبٍَٛ االلزؾبديخ ٚعٍَٛ اٌزضيير، عبِبخ اٌغزائر، اٌغزائر، 

، دار اٌّضننيرح، عّننبْ، ا،ردْ، 1، طعىلهووث إدارت الهووىارد الةشووريث: يتوورت اسوودراخيجيثعجننذ اٌبزيننز ثننذر إٌننذاٚي،   (2)

 .40-39، ػ ػ 2009
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 ف إتد٣ي٤إألالضرٝإربتتٓيميحإئطإتٗم إٖلاإربت٩ عإربُغ١إإألالضرٝإربتتٓيميح:إتؿإاإئصرعةإرملىرعصإربشكغأح

ربتتإتؿ ٖضإرملض غأالإٖلاإتتميحإوتُىأغإ صر لا،إوأ ٣ىإرملض غونإ ؿإوب نإٖالإ صر إ غؤوؾحااإ٧ إف إ

 تسههه،إب٣ضإوجض إئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإملؿ نضةإرملض غأالإو ؿ ٖضتااإف إتد٣ي٤إ لضرٝإرملتٓمح.

 يٟيح:إب٩،إت تم٨الإمصرعر إوألا٢ؿ  إرملستاٟحإ الإرملد ٞٓحإٖلاإ ؿتىأ  إ ت ؾ حإملتُا   إألالضرٝإربْى

يحإ لالإألاٞلغرص.إئنإرمللىرعصإرملت خلحإ رملتٓمح،إ   إ نإتمضل إئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإب ختي ج تا إرب٨ميحإوربتٖى

ةٟإلل إرملستاٟللحإٖلللاإؾللت٣ٟضإ٢يمتالل إوؾلليتأرغإتكللٛياإ إو ؾللتٟ صةإ جالل إئطإبللاإت٣للاإئصرعةإرملللىرعصإربشكللغأحإبْى 

 .ربىجهإألا٦م 

 للللللللحإ للللللللالإألالللللللللضرٝإ جتم ٖيللللللللحإ ألالللللللللضرٝإ جتم ٖيللللللللح:إتٗملللللللل إئصرعةإرملللللللللىرعصإربشكللللللللغأحإٖلللللللللاإتد٣يلللللللل٤إ  مٖى

وألازا٢يلللحإوطبللل٪إرؾلللت  بحإبامتُا للل  إو ختي جللل  إوربتدلللض   إ جتم ٖيلللح.إو لللالإلتللل إتؿلللىاإئتلللاإت جلللياإ

 .رملتٓمح ر عإربؿا يحإورملٗى٢  إرب يئيحإربتتإتىرجهإ

 ألالضرٝإربعخهيح:إتٗم إئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإٖلاإتد٣ي٤إألالضرٝإربعخهليحإباٗل  ا نإوطبل٪إبمل إيؿل ٖضإ

ٖلللللاإخمللللل  تااإور حٟلللل ّإٖالللللحااإوتتميللللحإ٢لللللضعرلاإوب٣لللل  ااإوخٟلللللؼإلممإللللاإباٗمللللل إومنتلللل ج.إئنإئقللللل  ٕإخ جللللل  إ

يٟيللح يٟ،إو ت بٗللحإرملؿلل عر إربْى بإللاإ قلل٪إ دتلل جإئتللاإ٢للضعإ إبللأؽإإربٗلل  ا نإربعخهلليحإوتد٣يلل٤إربغيلل إربللْى

 بهإ الإرلتم  إئصرعةإرملىرعصإربشكغأح.إ

يلحإإلصرعةإرمللىرعصإربشكلغأحإ وب إلي ٞحإئتاإألالضرٝإربٗ  حإربؿ ب٣حإ م٨الإتلخيوإ للاإألاللضرٝإربٟٖغ

 إ:ٞيم إ ل 

 ربشكغأح؛ رملىرعص  ال رملإؾؿح  ختي ج   ربىرضح ربتدض ض  ًمال بم  ربْى ة٠ تىني٠ 

 يٟلح فل  وويلٗه رملت ؾل  ربشكلغي  رمللىعص وتٗيل ن ورزتيل ع رؾلت٣ُ ب إرمل٩ل ن فل  رملت ؾل  ،ربغجل  رملت ؾل ح ربْى

 (2)رملت ؾ ؛

                                                                                                                                                                                     

 .17-16، ػ ػ 2008، دار اٌرايخ، عّبْ، ا،ردْ، 1، طالحديثث ل هىارد الةشريث اإدارتثغبر يزيذ اٌٌٛيذ،   (1)

(2) S.L.Dolan, Randall, S.Schuler, La GRH au seuil de l ‘an2000 , les éditions Renouveau 

Pédagogique, Paris  , 2eme é ,1995, p-p ,13-14. 
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 تلٞى ر  ي وتتميتال ؛ ٖاحال  ورملد ٞٓلح رملإل عر   ًٞل  ٖلال ربلضرةا بدثال  زلا٫  لال رملإؾؿلح  للضرٝ تد٣يل٤ 

 (1)ربًغوعأح؛ ربشكغأح رملىرعص  ال رملإؾؿح رختي ج  

 (2)ألاٞغرصإورملإ  إرملُاىبحإ جااإ الإخي إربٟٗ بيحإرملتتٓغةإورملإلا إرباػ ح؛رملُ ب٣حإب نإ 

   (3)تد٣ي٤إربٗض٫إب نإألاٞغرص؛ 

 تد٣ي٤إربتٗ ونإربٟٗ ٫إب نإربٗ  ا نإبتد٣ي٤إ لضرٝإرملإؾؿح؛ 

 ئ   صإر ح ٞؼإبضيإرب٣ىةإربٗ  احإبت٣ض اإ ٢ي ىإ  إىصإ م٨الإبتد٣ي٤إ لضرٝإرملإؾؿح؛ 

 ُي حإف إربٗم إب نإجمي٘إ ٞغرصإربتتٓيا؛تتميحإربٗا٢  إرب 

 تد٣ي٤إربٗضربحإوت٩ ٞإإربٟغمإ جمي٘إربٗ  ا نإف إرملكغوٕإ الإخي إربمر٢يحإوألاجىعإوربتضعأ إوربتُىأغ؛ 

 للللض إتٗللللغأٌإربٗملللل ٫إأل للللحإ سلللل َغإ ثلللل إ تللللٞى رإْللللغوٝإربٗملللل إرملت ؾلللل حإربتللللتإت٨ٟلللل إجللللىرإ ت ؾلللل  إبئلنتلللل جإٖو

 خىرصثإربٗم إربهت ٖيحإو  غرىإرملإتح؛

 لل ة٠إر ح بيللحإورب٣يلل  إباٖللضرصلاإوتللضعأبااإبا٣يلل  إبأٖملل بإاإٖلللاإربىجللهإ رزتيلل عإ ٦ٟللأإألا للخ مإبكللٛ إربْى

 رملُاىب؛

 ئ لللضرصإربٗللل  ا نإب٩للل إرب ي نللل  إربتلللتإ دت جىناللل إور خ نلللحإب ملكلللغوٕإو تت  تلللهإوؾي ؾللل تهإوبىرةدلللهإوتىنلللي إ

  عر ااإور٢مررخ تااإبامؿئىب نإ٢  إرتس طإ٢غرعإ ٗ نإ إرغإٖاحاا؛

 ختٟ ّإب بسجا إرملتٗا٣حإب٩ إٖ   إف إرملكغوٕإبك٩ إ ىخض؛  

 ٖع  حإربٗ  ا نإوت٣ض اإر خض   إ جتم ٖيحإوربث٣ ٞيحإوربٗاميحإبإا؛ 

 يللحإربٗلل  ا نإبمللضيإ لميللحإصوعلللاإفلل إتد٣يلل٤إ لللضرٝإزُللحإربتتميللحإ ٢تهلل ص حإوصٞٗإللاإب للظ٫إ ٢يلل ىإ تٖى

 (4)جإىصإ م٨تح.إ

 

                                                           

(1) P.Eray,Précis, Développement des Compétences , éditons Liaisons, Paris, 1999, p21. 

(2) Loic. Cadin, F. Guérin , La Gestion de ressources humaines, Dunod, Paris, 1999, p51. 

(3) J.P Citean, Gestion des ressources humaines principes généraux et cas pratique, 

Dalloz, Paris,3éme éd, 1994 , p32. 

 .104، ػ2001، دار اٌفىر، عّبْ، ا،ردْ، إدارت الهىارد الةشريث: نداس كهيِٙذي ؽضٓ عٚيٍف،   (4) 
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III.  البشسيت املىازد إلدازة الخازيخي الخعىز 

  ٢تهل ص ح، ربٗىر ل   لال جمالح تٟ ٖل  نتل ج هل  ربيلى ،إئنمل  ربشكلغأح رمللىرعص ئصرعة بال  ْإلغ  ربتلت ربهلىعة ئن

 ربٗا٢لح نليٜ ٨ٖؿلد ت عأسيلح،  غرخل  بٗلضة  لغ  وئنمل  ربؿل ٖح وبيلضة بيؿلد ٞيلت ومصرعأح، وربث٣ ٞيحإ جتم ٖيح

وربتلتإ  ىخلضر، ٧ل ن رملًلمىن   ن ئ  رملغرخل ، للظه  ؿلمي   فل  رب ل خثىن  رزتال٠ خيل  وربٗل  ا ن،إربٗايل  مصرعة بل ن

  م٨الإت٣ؿيمإ إئتا:

 ؼهىز بدازة خاصت باألفساد  .1

تال  ربتلت رب٣ض ملح ر حًل عر  ئتلا  غجل٘ ربشكلغي  ر جإلض وتٗ ئلح وتتٓليا ئنإتىجيلهإ ايله منؿل نيح، ٖٞغ ٞلانإ ٖو

 ٢ىرنيتهإربتتٓيميح  ً٘ بكغي  ت م٘ ٩ٞ  ربشكغأح. ت عأش ف   إتح  ٢ض  ق٪ صون  تمث  ألا خ م تؿي ر  م عؾ  

 وربٗاتيح.  جا  ربًمتيح ومصرعأح

 الصىاعيت الشىزة كبل ما مسخلت . ؤ

إو نٓملح قلغوٍ رملغخالح للظه تدلضص بلا خيل  ربيلضوي، ب إلنتل ج ٖكغ ربت ؾ٘ رب٣غن   تته٠ ٢      ربٟمرة تم ا 

 را ،...ربٗم ،إن خ   متا٩    ال  نه ٖلا باٗ     تٓغ ٧ ن ئط ،(1)ػأ صته و٦يٟيح منت ج ٖلا ع٦ؼ  ب  وربٗم ٫؛ ربٗم 

 ب  حيل ة بله يؿلمذإ دلضص  جلغ  ٣ بل  يٗمل  ربٗ  ل  و نل ذ رملنابيلح ربهلت ٖح نٓل   للظر ربلغ١  نٓل   بٗلض ْإلغ  ن ب ل   ل 

 (2).وربٗ يض رملا٥إ:َ ٣ت ن وجىص ألاو٫  ٞ ؿض رملضن، ف  وربُىرة٠ ربغأ٠ ف  م٢ُ ٕ نٓ   ج   بٗضل  رب٨غأمح،

 الصىاعيت الشىزة مسخلت . ب

 ٖللاإ تل  ربٗتهلغ ٚال  خيل (3) ،(1750 ) ٖكلغ ربت ؾل٘ رب٣لغن   تتهل٠ خلىرت   تلظ ْإلغ  ربهلت ٖيح ربثلىعة  غخالح

 ربٗمل ٫إٞ ٞت٣ل ع ربٗمل ،  عبل ب      يٟٗ    نٟؿإا ربٗم ٫ وجض   ال ربٗم ٫؛ وخىرٞؼ خ ج   و ٟٚاد ربشكغي  ربٗتهغ

إا، تتٓليا فل  ؾل لا ٧ل ال   ورٖت ل علا ربٗمل   عبل ب ٢ ل   لال ورؾلتٛابإا بؤل ل ن  19 رب٣لغن إ تتهل٠ خلىرت  ٟٞل، نلٟٞى

 وفل      إل إرملت خلح ألاؾل بي  ٧ ٞلح رؾلتسض د خيل  رملستاٟلح، و هل  حإا خ٣لى٢إا ٖلال بتلضرٞ٘ ن٣ بل   ربٗمل ٫  وجلض

                                                           

 .36رورٖ، ػ  صجك ثٍٛط، اٌّرعع إثرا٘يُ ؽضٓ  (1)

عّنبْ،  ٚاٌزٛعيع، ٌٍٕغر ؽفب  دار ،1، ط -عه يث وحاالج يترؤ إكار – الةشريث الهىارد إدارت عيخخ، أثٛ أؽّذ ٔبدر  (2)

 .27، ػ 2010

 .26ثٛع٘رح، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  ِؾّذ   (3)
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 باٗمل ٫، رملُ بل إبٗلٌ تد٣يل٤ ربتٟ ويل   للظه ٖلال نلتج  ٗإل ، ربتٟل وى ٖللا ربٗمل   عبل ب  جبلر  مل  ميلغرب  ٣لض تا 

ىع  ربٗم ٫ ٢    ال وصٖمإ  ربت٣ ب   صوع  ٖؼػ     لظر  .ربٗ   ربه  ح بتسض  ر ٢ى َو

 مسخلت ما بعد الحسب العامليت ألاولى . ث

ل٤ ألاٞلغرص،إئصرعة ٖللا ٖمي٣لح تلأر رر  ئخلضرث فل  بل عػر صوعر بإلا ٧ل ن وربلظ ال مصرعة و لضرعؽ عورص جل   رملغخالح للظه فل   ٞو

 : ل  ٞيم  ن٣ض إ   تت بيح ػ تيح  غرخ 

 (59=5-:9>5العلميت )  دازة مدزطت -

مإل إربتلت ربٗاميلح مصرعة خغ٦لح للى رمل ضل ت رب٣لغن  بضر لح فل  ربشكلغأح رمللىرعص ئصرعة تُلىأغ فل  ؾل لمد ربتت ألا ىع   بغػ   ال  تٖؼ

  ...، ربٗ  ا ن ب ن  دضصر تهىعر ربٗاميح مصرعة خغ٦ح  ُٖد ت  اىعإ٣ٞض ٞغأضعأ٪"

مل ٫  ىرنلٟ   تدض لض فل  ربٗاولت رمللتج  رؾلتسضر إ  زلا٫  لال ربٗمل ، و عبل ب باٗمل إوطبل٪إ ألاًٞل  منؿل ن ورزتيل ع ألٖا

 لتملل  إبتتميللحإألاٞللغرصإوتد٣يلل٤إربتٗلل ونإوربللؼ ال،إو ر حغ٦للح صعرؾللح" ورؾللتسضر إ زتيلل عإربٗاوللتإباٗلل  ا ن، للالإزللا٫إ

يلللل٤إبلللل نإٚع للللحإربٗ  لللل إفلللل إػألللل صةإ جللللغلاإوبلللل نإٚع للللحإنلللل خ إربٗملللل إفلللل إر ح٣ي٣لللل،إبلللل نإمصرعةإوألاٞللللغ  رصإ للللالإزللللا٫إربتٞى

ب٨للالإورجإللدإرملضعؾللحإ"ربت  اىعأللح"إرنت٣لل صر إٖللضةإ٧لل نإٖلللاإع ؾللإ إرٖت لل عإربٗ  لل إ  للغصإآبللحإ (1)تسٟلليٌإت٩اٟللحإربٗملل إ

٤إربؼ ال،إبم إ ًمالإتد٣ي٤إ للضرٝإرملإؾؿلحإصونإربتٓلغإفل إ تد٣يل٤إ للضرٝإربٗل  ا ن،إ م٨الإعنضإخغ٦تهإوي ُإ إٞو

 .ب بت ت إئلم ٫إر ج ن إمنؿ ن،إباٗ   

 -1932);6=5مدزطت العالكاث  وظاهيت< )  -

(إبٖؼ  لحإ"ربتلىنإ ل  ى"إربتلتإرٖت٣لض إ نإئنت جيلحإربٗل  ا نإ إتتلأرغإإ1927ب٣ضإْإلغ إخغ٦لحإربٗا٢ل  إمنؿل نيحإؾلتحإ)إ

،إب٣لضإع٦لؼ إللظهإربضعرؾلحإٖللاإرعت ل ٍإربلغوحإرملٗتىألحإ(2) ا نبتدؿ نإْغوٝإربٗم إرمل ص ح؛إبل إ  ًل إب  لتمل  إب بٗل 

باٗ  ا نإبانت جيتااإو لميحإر حلىرٞؼإرملٗتىألحإئتلاإج نل إرمل ص لح،...،إخيل إ قل ع إئتلاإ لميلحإربٗتهلغإمنؿل ن،إفل إربٗمل إ

،إ٧لل نإلللظرإتأ٦يللضرإٖلللاإتٛ للرإربتٓللغةإئتللاإربٗ  لل إ للالإربتٓللغةإ(3)ويللغوعةإئخللضرثإربت٩  لل إبلل نإ لضرٞللهإو لللضرٝإرملإؾؿللح

                                                           

 .35اٌّرعع صجك رورٖ، ػ اٌضبٌُ، صبيذ ِؤيذ  (1)

 .28رورٖ، ػ صجك ِرعع عيخخ، أثٛ أؽّذ ٔبدر  (2)

 .36اٌّرعع صجك رورٖ، ػ اٌضبٌُ، صبيذ ِؤيذ  (3)
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،إب٨للالإلللظهإربضعرؾللحإ  ًلل إوجإللدإبإلل إربٗض للضإ للالإ نت٣لل صر ،إ(1)ئبيللهإ٦ بللحإئتللاإ٧ىنللهإئنؿلل نإبللهإ كلل ٖغإوبض للهإ٢للضعر إ

إخيللل إ لملللل إ" لللل  ى"إر ج نللل إرمللللل صيإوع٦للللؼإ٣ٞلللِإٖلللللاإر ج نلللل إرملٗتللللىيإوللللظرإ٧ نللللدإبللللهإتأر ررتلللهإربؿللللا يحإٖلللللاإرملإؾؿللللح

وئنت جيتا ،إألنإئق  ٕإخ ج  إربٗ  ا نإربا تت ليحإٚ  حإ إ م٨الإئصعر٦إ ،إ٦م إ نإربٗض لضإ لالإللظهإر ح جل  إ تٗل عىإ

 .ئق  ٖإ إو لضرٝإرملإؾؿح

 - 1960) 71=5املدزطت الظلىهيت< )  -

 ،إب٩لل،إتىر٦لل تٗتبللرإلللظهإرملضعؾللحإر تللضرصرإملضعؾللحإربٗا٢لل  إمنؿلل نيح،إخيلل إَللىع إ م عؾلل  إئصرعةإرملللىرعصإربشكللغأح

 (3).إو٧ىنإئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإ دىعل إمنؿ نإ٣ٞضإبدإ الإٖاى إ ستاٟحإ الإ  ثاتا :(2)تُىعإربٗاى إربؿاى٦يح

ااإربتٟـإ جتم ع .إ-  ٖااإربتٟـ،إٖااإربتٟـإربهت ع إٖو

 .ٖااإ جتم ٕ،إنٓغأحإرملتٓمح،إربؿاى٥إربتتٓيوتإر خ -

يٟ،إو غر٦للؼإربت٣يللياإمصرخيلل إتللاإفلل إيللى إئؾللإ    إلللظهإرملضعؾللحإ لل ة٠،إتسُلليِإرملؿلل عإربللْى عأللح،إئرللغر إوتٗٓللياإربْى

للللل ة٠إئصرعةإرمللللللىرعصإربشكلللللغأحإ صيإللللللظرإئتلللللاإتٛي لللللرإ ا لللللذإ٦ث ،إ٦لللللظب٪إنكلللللُدإ٦ث لللللرإ لللللالإربلللللضو٫إفللللل إئنلللللضرعإ(4) لللللرةإ لللللالإْو

 .تكغيٗ  إت٣ننإرإربٗا٢حإب نإرملإؾؿحإوربٗ  ا ن

 - 1980) 91=5مدزطت بدازة ألافساد<) مسخلت  . ر

نٓللللغرإب٣هللللىعإ تلللل ل إمصرعةإربٗاميللللحإوربٗا٢لللل  إمنؿلللل نيحإورملضعؾللللحإربؿللللاى٦يحإفلللل إ لتملللل  إب٣ًلللل   إألاٞللللغرصإوتد٣يلللل٤إ

 ٢ي ىإئنت جيحإ م٨تحإ جاا،إبض إ لتم  إبانك  إئصرعر إ تسههحإف إئصرعةإألاٞغرصإوقإونااإوربتتإتغ٦ؼ إ للضرٞإ إفل إ

ت جيحإوربغبذإيتا إورملد ٞٓحإٖاحا ،إبم إ د٤٣إ لضرٝإرملإؾؿحإف إمنتٞى رإرختي ج  إرملإؾؿحإ الإرب٣ىيإربٗ  احإوتتم

 .تا إف إخ إ ك ٧ إألاٞغرصإ٧ىؾيِإبيجااإوب نإمصرعةوربتمىإو٦ظب٪إ ؿ ٖض

                                                           
 .158، ػ2008، 2 ط عّبْ، ٚائً، دار ، -والىظارف الهفاهيم– ا عهال نًتهاج ٚآخرْٚ، عٛدح ِؾفٛظ  (1)

 .37، ػ2001، 5 ط اإلصىٕذريخ، ٚاٌزٛعيع، ٚإٌغر ٌٍطجع اٌغبِبيخ اٌذار ،الةشريث الهىارد إدارت ِب٘ر، ؽّذأ  (2)

 .158رورٖ، ػ صجك اٌّرعع ٚآخرْٚ، عٛدح ِؾفٛظ  (3)

 .29رورٖ، ػ صجك رععاٌّ عيخخ، أثٛ أؽّذ ٔبدر  (4)
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يللل٠إصوعرإل  للل إفللل إتٟٗيللل إ م عؾللل  إللللظهإمصرعة،إخيللل إؾلللندإ و٢لللضإ٧للل نإبتلللضز إر ح٩ى للل  إفللل إ  للل   إربٗمللل إوربتْى

يٟيلللحإ ٦ثلللرإباٗللل  ا نإربٗض للضإ لللالإربتكلللغيٗ  إورب٣لللىرن  نإربتلللتإتلللتٓاإٖمللل إألاٞلللغرصإفلل إرملإؾؿللل  إوتاؼ إللل إبت٣لللض اإ ؼر للل إْو

 .٧ بتأ يت  إربححيحإوئج ػر إربٗم إوربتٗىأً  

مل ٫إللىإتسهلوإئصرعةإألاٞلغرصإخيل إ نإبلهإ  ل صبإ ٦م إْإغإف إ ورزغإرب٣غنإرمل ضل تإتسهلوإجض لضإفل إ  ل ٫إئصرعةإألٖا

 لللغإربلللظيإ٧للل نإبلللهإتلللأر رهإرمل  قلللغإفللل إتنكللليِإ،إربضعرؾللل  إربٗاميلللحإفللل إ  للل   إو نلللى٫إو٢ىرٖلللضإتلللضعؽإفللل إر ج  ٗللل  ،إألا 

ربؿلللاى٥إمنؿللل ن،إفللل إربٗمللل إوربلللضورٞ٘إمنؿللل نيح،إخيللل إ٢لللض دإنتللل ةجإفللل إٚ  لللحإألالميلللحإتكللل رإئتلللاإ لللضيإ لميلللحإربٗتهلللغإ

ربٗض لللضإ لللالإربتٓغأللل  إربشكلللغيإفللل إربٗمللل إو لميلللحإئصرعةإألاٞلللغرصإفللل إرملإؾؿلللحإوصوعلللل إفللل إئصرعةإقلللإونهإرملستاٟلللح،إ٦لللظب٪إ

إلظهإمصرعةإ ٘إربت٣ ب  إور جإ  إر ح٩ى يح.نؿ نيحإورب٣ي صةإمصرعأحإو٦ي٠إر خ نحإب  حىرٞؼإم  (1)   إ نإتتهٝغ

 لللل إ م٨للللالإ٢ىبللللهإخللللى٫إلللللظهإرملضعؾللللحإ)ئصرعةإألاٞللللغرص(،إ نإصوعللللل إر٢تهللللغإفلللل إربٗملللل إٖلللللاإتتٟيللللظإ ور للللغإمصرعةإربٗايلللل إ للللالإ

يٟإ إراإتتميتا ،إ٦م إ ن ددإلظهإمصرعةإتٗنىإؾي ؾ  إف إ   ٫إتسُيِإرملىر عصإربشكغأح،إرؾت٣ُ با ،إرزتي عل ،إتْى

ب٩ ٞحإربٗل  ا نإفل إرملإؾؿلحإبٗلض  إر٢تهلغ إفل إربؿل ب٤إٖللاإربٗمل ٫،إخيل إونتي لحإبا٣هلىعإفل إللظهإألاز لرةإورؾلت  بحإ

بللضرٕإو بت٩لل عإوئبللغرػإ إلل عر إو٢للضعر إباتُللىعر إر ح نللاحإورملتىرنللاحإفلل إرب٨ٟللغإمصرعيإرملٗ نللغإورملتمثاللحإ ؾ ؾلل إفلل إم 

ألاٞلللغرصإورؾلللتثم عإَ ٢للل تااإرب٨ٟغألللح،إ٣ٞلللضإْإلللغإ ٟإلللى إجض لللضإ٧للل نإ لللالإقلللأنهإمملللل  إب٩للل إللللظهإر جىرنللل إربتلللتإٚ بلللدإفللل إ

  إولىإ"ئصرعةإرملىرعصإربشكغأح".مؾإ    إربؿ ب٣حإ 

 ؼهىز بدازة املىازد البشسيت  .6

،إرزتاٟللدإئصرعةإرملللىرعصإ(2)ئصرعةإألاٞللغرصإئتللاإ ؿللوىإجض للضإلللىإئصرعةإرملللىرعصإربشكللغأح(إت٣غأ لل إتٛ للرإ ؿللوىإإ1980فلل إٖلل  إ)إ

ل ة٠إوتىنليٟإ ،إرزتيل عإألاٞلغرصإوتٗييلجاا،إتدض لضإ ربشكغأحإٖلالإئصرعةإألاٞلغرصإفل إقلمىبيحإصوعلل إووْيٟتال إفل إتدايل إربْى

نإبيللللجااإوبلللل نإمصرعة،إبللللظب٪إرػصرص إألاجللللىعإور حللللىرٞؼ،إتتميللللحإوتُللللىأغإألاٞللللغرص،إخلللل إ كلللل ٧اإاإوت٣ىأللللحإٖا٢لللل  إربتٗلللل و 

ئؾللللإ   تا إورتؿللللٗدإنللللاخي تا ،إ ملللل إٞٗلللل إ للللالإصوعللللل إفلللل إتد٣يلللل٤إ لللللضرٝإرملإؾؿللللح،إلللللظرإ٧لللل نإنت جلللل إ جإىصللللل إوربتللللتإ

تمدللىع إخللى٫إزالل٤إتنؿللي٤إوت٩  لل إبلل نإ نكللُتا إوؾي ؾلل تا ،إربللظيإ٧لل نإبللهإتأر ررتللهإفلل إؾللاى٦ي  إربٗلل  ا نإوتىجإلل تااإ

                                                           

 .37اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  اٌضبٌُ، صبيذ ِؤيذ  (1)

 .46عميٍي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ٚؽفي عّر  (2)
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حااإبألميتااإو  صوعلاإف إتتٟيظإؾي ؾ  إرملإؾؿحإور خ نحإب٩ إنكل ٍإ لالإنكل َ تا إوإبالظرإتٛ لر إربتٓلغةإوتٗمي٤إٖو

 .ئتاإرملىرعصإربشكغأحإصرز إرملإؾؿ  

 ؼهىز  دازة الاطاراجيجيت للمىازد البشسيت  .7

بٗضإؾتىر إربثم نيت  إبٟمرةإوج اةإ الإرب٣غنإربىرخلضإوربٗكلغأال،إبلضرإ نت٣ل ٫إورضلح إ لالإرملٟإلى إربت٣ايلضيإ

تللاإرملٟإللى إر حللض  إإلصرعةإرملللىرعصإربشكللغأحإ للالإزللا٫إتٗملل٤إ م عؾلل تا ،إخيتملل إعبللِإ هللُلحإ" ؾللمررتي يح"إبمهللُلحإئ

جل  إنملىطجإمصرعةإ ؾلمررتي يحإإ.""ئصرعةإرملىرعصإربشكغأح"إبينكأإبظب٪إ  إيؿوىإ"ب إلصرعةإ ؾمررتي يحإباملىرعصإربشكلغأح

رملتمثلللل إفلللل إنمللللىطجإئصرعةإرملللللىرعصإربشكللللغأح،إربللللظيإ مثلللل إٞيللللهإربشكللللغإ للللىعصرإبامللللىرعصإربشكللللغأحإبي٨ملللل إربتمللللىطجإربؿلللل ب٤إو 

لاإرملإؾؿحإ نإتًمالإتٗ ونااإوو  لا. إورب٣ضعر إربتتإ متا٩ىنا إٖو  (1)ب ملٗ ٝع

ول٨لظرإن لضإ نإرب ٗلضإ ؾلمررتيد إإلصرعةإرملللىرعصإربشكلغأح،إ زلظإ تكل٩ إفل إئَلل عإ ٩ىنل  إربٗمايلحإ ؾلمررتي يحإبمغرخاإلل إ

ٟحإ الإخي إويلىحإربغؤألحإوربغؾل بحإألاؾ ؾليحإبامإؾؿلح،إوربتٗ  ل إ ؾلمررتيد إ ل٘إرب يئلحإربضرزايلحإور خ عجيلحإرملستا

 (2)بٛيحإتدض ضإألالضرٝإ ؾمررتي يحإبإظهإمصرعة.

للحإ ٖملل ٫إئجغرةيللحإتتٗالل٤إبتتٟيللظإؾي ؾلل  إونٓللاإ ايللهإ٣ٞللضإتٛ للر إربتٓللغةإئتللاإئصرعةإرملللىرعصإربشكللغأحإ للالإ٧ىنالل إ  مٖى ٖو

يٟللللللللحإرؾللللللللمررتي يحإتتٗ  لللللللل إ لللللللل٘إ لللللللللاإ للللللللىرعصإرملإؾؿللللللللحإوتتكلللللللل ب٪إوتت٩  لللللللل إ لللللللل٘إألالللللللللضرٝإربٗلللللللل   ا ن،إئتللللللللاإرٖت  عللللللللل إْو

لللل ة٠إو نكللللُحإلللللظهإإ و ؾللللمررتي ي  إربٗ  للللحإبإلللل ،إلللللظرإ لللل إي٨ٗللللـإٞاؿللللٟحإربتدللللى٫إوأغ٦للللؼإٖلللللاإئ   صللللل إفلللل إ ستالللل٠إْو

 (3)مصرعة،إخي إ نإلظهإربٟاؿٟحإتدم إف إ ً  يجا إ  إ ل :

 ىعصإرؾمررتيد إف إرملإؾؿح؛ألاٞغرصإ لاإ  

 ئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإقغأ٪إ ؾ   تإف إٖمايحإربتسُيِإ ؾمررتيد إف إرملإؾؿح؛ 

 إ م٨الإتد٣ي٤إ لضرٝإرملإؾؿحإئ إبىرؾُحإ ٞغرصإ إلا نإوأتمتٗىنإبغوحإ ٗتىأحإٖ بيح؛  

 ئنإ لللللللضرٝإرملإؾؿللللللحإو لللللللضرٝإربٗلللللل  ا نإ ٨مللللللانإبًٗللللللإم ،إخيلللللل إ م٨للللللالإبامإؾؿللللللحإتد٣يلللللل٤إلللللللظهإ

 ألالضرٝإ الإزا٫إرملىر  حإب نإرختي ج  إربٗم إوربٗ  ا نإو تُا   إرب يئحإر خ عجيح.

                                                           
 إدارح ٚالنع دراصنخ :والهعر وث الفيور إدارت نًطو  إلو  العضو يث التوىت نًطو  نوى الةشوريث الهوىارد إدارت رلنبَ، ٌيٕنذح  (1)

 .125، ػ2009، 24اٌبذد  اٌزٛاؽً، ِغٍخ ا،عّبي اٌغزائريخ، ِٕظّبد في اٌجغريخ اٌّٛارد

 .40اٌّرعع صجك رورٖ، ػ اٌضبٌُ، صبيذ ِؤيذ  (2)

 .41، ػ اٌضبثك اٌّرعع  (3)
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 جدليل ووصف الىؼاثف الشاوي< الفصل

 جمهيد الفصل<

رملتٓمللللحإ ت٨ملللالإ لميلللحإئصرعةإرمللللىرعصإربشكلللغأحإفللل إخهلللىبإ إٖلللللاإرمللللىرعصإربشكلللغأحإرب٨ٟلللإةإوربٟٗ بلللح،إوب٩للل،إتؿللللتُ٘إإإإإإإ

ل ة٠ ؾتثم عإف إ ىرعصل إرب مل ٫إربتلتإ ٣لى إ شكغأحإإب بك٩ إربححيذإ إبضإو نإ ٩ىنإلتل ٥إويلىحإفل إَ يٗلحإربْى وألٖا

باْى ة٠إص٢ي٣ً ،إألنهإ هٗ إٖمايحإٞإاإربْى ة٠إفل إ با إ٧ إًٖىإ الإ ًٖ  ا إ٦م إ   إ نإ ٩ىنإربتداي إوربىن٠

ايه رملتٓمحإئطرإباإتدا إب بىجهإألا ث ، ل ة٠تدايل إجل  إللظرإربٟهل إتدلدإٖتلىرن:إإٖو ،إ تًلمت إربت٣ل ٍإوونل٠إربْى

 ربت بيح:

I. تداي إربْى ة٠إ 

  ٟإى إتداي إربْى ة٠ .1

يٟ،  .2  لميحإربتداي إربْى

 زُىر إتداي إربْى ة٠ .3

II. ،ٟي  ربىن٠إربْى

يٟ، .1   ٟإى إربىن٠إربْى

 بُ ٢حإون٠إربْى ة٠ .2

يٟ، .3   لميحإربىن٠إربْى

  لضرٝإون٠إربْى ة٠ .4
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I.   جدليل الىؼاثف 

رجغر رتا إ الإرزتي عإبامىرعصإربشكغأحإ وإتغ٢يتا إ وإتضعأبا إ وإت٣ييمإ إ صر ا إختىإت٣ى إرملتٓم  إباتم  إ ستا٠إ

ملل إ  لل إ لل ة٠،إٖو إٖللالإزهل ةوإ ستالل٠إربْى  وإتدٟ الل إبكلل٩ إٞٗلل ٫،إوجلل إٖاحالل إتلٞى رإ ستالل٠إرملٗاى لل  إورملٗلل ٝع

غهإٖمايحإتداي إربْى ة٠  . نإ ٣ى إبهإربٗ  اىنإف إْو ةٟإا،إولظرإ  إتٞى

 ثفمفهىم جدليل الىؼا .5

  وعصإرب٨ت بإوربضرعؾىنإربٗض ضإ الإربتٗ عأ٠إربتتإتت وبدإتداي إربْى ة٠،إوربتتإنظ٦غإ جا :

يٟ،،إبأنهإ"ٖمايحإتدض ضإوتسجي إرملٗاى    إ خضإرب٨ت بإربتداي إربْى يٟحإ ٗيتح.إ ٖٝغ رملغت ُحإبُ يٗحإْو

يٟلللح،إورملإللل عر ، لللح،إورب٣لللضعر إ ٞإلللىإ دلللضصإرملإللل  إربتلللتإتت٩لللىنإ جاللل إربْى ورملؿلللإوبي  إرملُاىبلللحإ لللالإربٟلللغصإقللل ٚ إورملٗٞغ

 (1)ن جح."إ ربٗم إب٩،إ د٤٣إ ؿتىيإ صر 

يٟللحإ ٗيتللح،إ لل ة٠إلللىإ"إتدض للضإوتسللجي إ٧ ٞللحإرب ي نلل  إرملغت ُللحإبْى فلل إخلل نإ للغيإ خللضإرب٨تلل بإ نإتدايلل إربْى

وربىرلل ة٤إربتللتإتدتلل جإوتكللم :إمؾللا،إورملؿللإوبي  ،إوربؿللاُ  ،إوربت ٗيللحإربتتٓيميللح،إورملللىرعصإربتللتإتٗملل إ للالإزابإلل ،إ

للللغوٝإألاصر ،إورملتُا لللل  إألاصرةيللللح،إورملللللإلا إربىرجلللل إتىرٞغللللل ،إ ئبحالللل ،إوربتللللض٢ي٤إرملٗاى لللل ت،إبإلللل ،إربللللضرز إور خلللل عج،إْو

 (2)ور خبرةإرملُاىبح."

للل ة٠إرملُاىبلللحإبامكلللغوٕإ لللالإزلللا٫إربٗمايللل  إ للل ة٠إللللىإ"إتدض لللضإ نلللىرٕإربْى وأإ٦لللضإبٗلللٌإرب٨تللل بإ نإتدايللل إربْى

 (3)إوتسجي إرب ي ن  إورملٗاى   إٖالإربْى ة٠إوطب٪إ الإخي :ر خ نحإب م٘إ

م ٫إوألانكُحإربتتإ ٣ى إبأصر ا إق ٚ إربىْيٟح(. .   حإألٖا يٟحإ)وه إ  مٖى  رزته ن  إربْى

يٟحإ)إرملؿإوبيحإٖالإرملىرصإ   إورملٗضر إوألاٞغرصإوألا ىر٫(. . ب   ؿإوبي  إربْى

يٟللحإ)إربتأليلل إربٗاوللتإور خبللرةإربٗا .   ميللحإورب٣للضعر إر جؿللميحإوربظلتيللحإو ؿللتىيإرملإلل عةإفلل إقللغوٍإقلل ٚ إربْى

 ألاصر (.

                                                           

 .68، ػ2014، ِؾر، االصىٕذريخ ، دار الدع يم الجانعي،الةشريث الهىارد إدارتِؾّذ صبيذ صٍطبْ،  راٚيخ، ؽضٓ  (1)

 .79-78، ػ ػ 2005اإلصىٕذريخ، ِؾر، ، دار اٌٛفب ، إدارت الهىارد الةشريثِؾّذ ؽبفع ؽغبعي،   (2)

 .55، ػ 2006، اإلصىٕذريخ، ِؾر ،اٌفىر اٌغبِبيدار  ،1ط ، إدارت الهىارد الةشريث،ِؾّذ اٌؾيرفي  (3)
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يٟ،إومصرعي. . ث  ربٗا٢  إربغة ؾيحإ) الإ غ ؽإ الإف إربإي٩ إربتتٓيوت(إَ ٣ إباتؿاؿ إربْى

ٟللللللحإربٟٗايللللللح،إ ي ٞللللللهإرخللللللضإرب٨تلللللل بإٖلللللللاإ نلللللله:إت ميلللللل٘إ للللللتٓاإب ي نلللللل  إ ؾ ؾلللللليح،إتتٗالللللل٤إبىرج لللللل  إربْى ٦ملللللل إٖغ

يٟللحإرب٣ٗايللح،إو ج تم ٖيللح،إورب ضنيللح،إورملؿللإوبي  إرباػ للحإألصر إربىرج لل  إبت لل ح،إوأٟيللضإتدايلل إلللظهإو تُا لل  إربْى

  (1)رب ي ن  ،إف إٞه إوتدض ضإربٗت نغإألا٦ثرإ لميح،إٖالإٚ رل إ الإربٗت نغإألا٢ إ لميح.

للل ة٠إهللل إٖمايلللحإجمللل٘إوتسلللجي إوتدايللل إرب ي نللل  إ  لللالإزلللا٫إربتٗللل عأ٠إربؿللل ب٣حإ م٨لللالإرب٣لللى٫إ نإتدايللل إربْى

يٟللللللللحإبكلللللللل٩ إجيللللللللضإوربتللللللللتإتكللللللللم :إمؾللللللللا،إورملؿللللللللإوبي  ،إورملٗاى لللللللل   إبملللللللل إيؿللللللللمذإبتدض للللللللضإزهلللللللل ةوإو ٩ىنلللللللل  إربْى

وربؿللاُ  ،إوربت ٗيللحإربتتٓيميللح،إورملللىرعصإربتللتإتٗملل إ للالإزابإلل ،إوربىرلل ة٤إربتللتإتدتلل جإئبحالل ،إوربتللض٢ي٤إرملٗاى لل ت،إبإلل ،إ

غوٝإألاصر ،إورملتُا   إألاصرةيح،إورملإلا إربىرج إتىرٞغل إف  يٟح.إْو  ق ٚ إن خ إربْى

 . اهميت الخدليل الىؼيفي6

يٟ،إألاؾلل ؽإبٗض للضإ للالإ نكللُح رملللىرعصإربشكللغأح،إوتتًللمالإ تكلل٩ إرب ي نلل  إربتللتإ للتاإر حهللى٫إٖاحالل إ للالإربتدايلل إربللْى

 :لظهإألانكُح

 يٟللحإئٖلل صة يٟ،إٚ بً لل إ تللىإتتُالل إربْى لل ة٠:إيكلل رإربتدايلل إربللْى تهللميا،إئنإرب٣يلل  إباللظرإ ئٖلل صةإتهللمياإربْى

يٟلللحإر ح بيلللحإورملتى٢ٗلللح،إبلللظرإ ربنكللل ٍإبكللل٩ إٞٗللل ٫إ تُاللل إبيتللل  إو ٗاى للل  إص٢ي٣لللحإٖلللالإ نكلللُحإو إللل  إربْى

 (2)   إصعرؾح:إ

 .تهمياإربْى ة٠/إئٖ صةإتهميمإ إبؼأ صةإرب٨ٟ  ةإ وإبتضٖياإربضرٞٗيح 

 .إربؿاُحإورملؿإوبيح  تدض ضإزٍُى

   مٖى  إربٗم .تدض ضإربٗا٢  إربًغوعأحإٞيم إب نإ 

 م ٫إ ٗاى   إصحيدحإوص٢ي٣حإبكأنإ ؿتىأ  إرملإ عر إ تسُيِإرملىرعصإربشكغأح:إ نتجإٖالإٖمايحإتداي إألٖا

ملللل ٫،إو ثلللل إلللللظهإرملٗاى لللل  إتؿلللل ٖضإفلللل إربتن للللإإب ختي جلللل  إرملتٓمللللحإ للللالإ ورب٣للللضعر إربتللللتإتتُابالللل إ ستالللل٠إألٖا

 (3)ؾ  إتا يحإلظهإ ختي ج  . ستا٠إٞئ  إو نىرٕإرملىرعصإربشكغأحإربتتإتدت جإ إرملتٓمحإو 

                                                           

 .46، ػ 2012، وٕٛع اٌّبرفخ، عّبْ، ا،ردْ، ، إدارت الهىارد الةشريثرٚال ٔبيف اٌّببيطخ، ؽبٌؼ صٍيُ اٌؾّٛري  (1)

 .35، ػ2016، دار اٌرايخ، عّبْ، ا،ردْ، نفاهيم  ديدت  ي إدارت الهىارد الةشريث عا٘ر عجذ اٌرؽيُ،  (2)

 .59-58، ػ ػ 2013دار اٌؾبِذ، عّبْ، ا،ردْ،  ،1ط إدارت الهىارد الةشريث،ؽضيٓ ؽريُ،   (3)
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  إبض٢للحإ٧املل إ  ٨للالإب٩لل،إ ٩للىن يٟللحإ إبللضإ نإتٗللٝغ  ؾللت٣ُ بإٞٗلل  ،إوتدايلل إ  ؾللت٣ُ ب:إ للالإ تُا لل  إربْى

لللل  ًً يٟلللللح،إبلللل إ   إوأدللللضصإ٣ٞللللِإ تُا لللل  إربْى يٟللللحإ إيٗللللٝغ  ًلللل٘إتهللللىًعرإٖللللالإرملإلللل عر إرملُاىبلللللحإألصر إ ربْى

يٟحإوتؿ ٖضإلظهإرملٗاى   إف إتدض ض يحإألا  ربْى  .ٞغرصإربظ الإ تاإرؾت٣ُ باانٖى

 ،يٟح وبتد٣ي٤إربت  حإف إٖمايحإ  زتي عإوربتٗي ن:إ تُىيإ زتي عإ ؾ ًؾ إٖلاإٖمايحإربتىر٤ٞإب نإربٟغصإوربْى

إبض٢ح يٟحإو تُا  تا إ إبضإ نإتٗٝغ  . زتي ع،إٞانإربْى

 يٟللللحإبُغأ٣للللحإٞٗ بللللح،إبللللضونإربٟإلللل ربىرضللللحإملتُا لللل  إ اتٗغألللل٠إربٟللللغصإب بٗملللل :إ إ م٨للللالإتٗغألللل٠إربٟللللغصإب بْى

يٟللح يٟللح،إٞللاإبٗللضإ للالإتٗغألل٠إربىرج لل  إو ؿللإوبي  إربْى بىيللىحإ٢ لل إ نإ للتٗااإربٟللغصإر جض للضإ٦يٟيللحإ ربْى

 . صر إربىْيٟح

  ٚ لللحإ لللضيإخ جلللحإقللل يٟلللح،إٞمٗٞغ يٟلللحإر حللل ت إ وإ ربتلللضعأ :إتتلللأرغإجىرنللل إٖض لللضةإباتلللضعأ إبتدايللل إربْى ربْى

يٟللح إبٗللضإئرملدتملل إباتللضعأ إميلل ف ،إ إ للتاإ يٟ،،إ تدض للضإ تُا لل  إربْى ر خ نللحإ للالإزللا٫إربتدايلل إربللْى

ًً إٞانإلت ٥إرؾتسضر إآزغإباتداي إ وب بتأ٦يضإٞانإتدض ضإ لضرٝإربتضعأ إتٗتمضإٖلا يٟ،،إ   ربتداي إربْى

يٟ،إفلل إ  لل ٫إربتللضعأ ، إ لل إئطرإ٧ نللدإرملكلل٩احإخللضردإبؿللش إربللت٣وإفلل إربتللضعأ إ نإنتي للحإ ربللْى وهلل إ ٗللٝغ

 (1) زغي.إ  ؾ  ب

 نإبمٗل   رإألاصر إبإلا،إبإلظر ٟ رمللضعر إيؿلتسض ىنإربتدايل إ ت٣يياإألاصر :إولت إ ٣ عنحإألاصر إربٟٗل إ جميل٘إرمللْى

يٟ،إف إتدض ضإنك َ  إربٗم إرملدضصةإو ٗ   ر  (2)ألاصر .إ) ربْى

  لللل ة٠إرملستاٟللللحإفلللل إرملتٓمللللحإ ؾلللل ؽإربللللظيإ غت٨للللؼ غإربٟإللللاإرملت٩  لللل إباْى ٖايللللهإإ عقلللل صر إوربتىجيللللهإرمل للللت:إ للللٞى

يٟ،،إ٦مل إتم٨لالإ ٞلغرصإ لالإ رملض غونإف إتىجيهإ ٞلغرصإوت٣لض اإربتحلحإو عقل صإٞيمل إ تٗال٤إبمؿلت٣ اإاإربلْى

يٟح. يٟيحإٖتض  إ ٟإمىنإتم   إ تُا   إربْى حإ٢يمحإرزت  عرتااإرملإتيحإ وإربْى   ٗٞغ

   يٟ،إٖالإرملم عؾ  إوربٓغوٝإرب يئيحإٚ رإ يٟح.  الإألاٞغرص:إ  الإ ٨ك٠إربتداي إربْى   تحإرملغت ُحإب بْى

                                                           

 .72ِؾّذ صبيذ صٍطبْ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  راٚيخ، ؽضٓ  (1)

، 2003 اٌرينبؿ، اٌضنبٛديخ،  ٌٍٕغنر، اٌّنريخ ِؾّنذ، دار اٌبنبي عجنذ :ررعّنخ ،الةشوريث الهوىارد إدارت عنبري، ديضٍر  (2)

 .61ػ
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 لل ةٟإا،إخيلل إيٗتبللرإ يٟ،إربحللحيذإخهللى٫إربٟللغصإٖلللاإتٗىأًلل  إٖ صبللحإبْى ربتٗىأًلل  :إ ًللمالإربتدايلل إربللْى

يٟللللح،إ للللالإزللللا٫إتدض للللضإ ؿللللتىيإنللللٗىبتا ،إ يٟللللحإر خُللللىةإألاوتللللاإفلللل إتدض للللضإرب٣يمللللحإربنؿللللشيحإباْى تدايلللل إربْى

يٟح.وورج  تا إو ؿإوبي تا ،إورملإ عر إورب٣ضعر إرملُاىبحإألصر  (1) إربْى

 ل ة٠إ م ٫إتٓإغإ ٖضرصرإ٦  رةإ تٟهاحإ الإونل٠إربْى يٟ،:إئنإربتت ةجإألاوبيحإبتداي إألٖا تسُيِإرملؿ عإربْى

مللللل ٫إ إتستاللللل٠إ٦ث لللللررإٖلللللالإبًٗلللللإ إ مللللل ٫إت٣غأ للللل ،إوفللللل إربٛ بللللل إٞلللللانإللللللظهإألٖا و ىرنلللللٟ  إربٗللللل  ا ن،إبٗلللللضصإٖ 

 ٩ىنللللىرإ٢لللل صعأالإٖلللللاإرب٣يلللل  إبأٖملللل ٫إ زللللغي،إربلللل ٌٗ،إ يإرنإربٗلللل  ا نإربللللظ الإ للللإصونإٖمللللاإ ٗيتلللل ،إ م٨للللالإ نإ

 و صح بإربٗم إ)إرملتٓم  (إت ت حإب ػص  صإئتاإ ؼأضإ الإرملغونح.

 يٟحإوبي نإزه ةهإ إو ىرنٟ  إق ٚاإ إف إر ح٣ى١إرملمرت لحإباٗل  ا نإ ل٘إ خ٣ى١إربٗ  ا ن:إيؿإاإتداي إربْى

يحإر ح ٦مللحإ٦ٗا٢للحإبيلل نإربٗا٢للحإبلل نإجإلل  إربٗملل إوربٗلل  ا نإبالل ،إو٦للظب٪إتدض للضإربتللىر  إ رب٣ نىنيللحإوربكللٖغ

٠إبٗماهإف إ ستا٠إ    ته.  (2)رملْى

 خعىاث جدليل الىؼاثف .7

يٟحإب  خُىر إربت بيح  :تمغإٖمايحإتداي إربْى

 ربتسُيِإبٗمايحإتداي إربْى ة٠:إخي إتتًمالإٖمايحإربتسُيِ: .1

   ملللل٤إربتدايلللل إوجلللل إرو تدض للللضإربٛللللغىإإتدض للللضإألالللللضرٝإ للللالإربتدايلللل :إ للللالإ جلللل إتدض للللضإ للللضيإقللللمىبيحإٖو

للل ة٠،إ وإ ىرنلللٟ  إربٗمللل ،إ وإ وربإلللضٝإ لللالإربتدايللل إ)إ لللثا:إبالللضٝإتٛي لللرإؾلللااإربغورتللل ،إئٖللل صةإلي٩الللحإربْى

 (3)ئجغر ر إربتٗي ن،إ...(.

 : ت ٢كحإ كغوٕإربتداي  

  ٘إمصرعةإوطب٪إباضٝإتدض ض: .  

 . ربْى ة٠إربتتإؾيتاإتدض ضل 

 . رملضةإربؼ تيحإرباػ حإبانتا  إ الإربتداي 

                                                           
، اٌّىزنت اٌغنبِبي اٌؾنذيش، ،إدارت الهوىارد الةشوريث، عٍني عجنذ اٌٙنبدي ِضنٍُ، راٚينخ ؽضنٓ، ؽالػ اٌذيٓ عجذ اٌجبلي  (1)

 .144-143، ػ ػ 2007اإلصىٕذريخ، ِؾر، 

 .36عا٘ر عجذ اٌرؽيُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (2)

 .68ؽضيٓ ؽريُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (3)
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 يٟح.إ ؾاىب  جم٘إرب ي ن  إٖالإ٧ إْو

 ٖلضصإرملؿل ٖض الإرملٗل ون نإفلل إٖمايلحإربتدايل إوربتىنلي٠،إؾللىر إ٧ل نىرإ لالإربٗل  ا نإب ملتٓمللحإ وإ

  الإرمل٨ت إ ؾتك عي.

 . ضيإ بمار إب بتت ةجإربتتإؾيؿٟغإٖجا إربتداي  

 . يحإربتؿإيا إربتتإؾت٣ض إ إرملتٓمحإبا٣ ةم نإب بتداي  نٖى

ٗإ إر خ  رإبامؿإوب نإب ملتٓمح.لظرإوتنتيتإتا٪إرملت   ٢ك  إبمظ٦غةإ٦ت بيحإ ٞغ

  ٘إربٗ  ا ن . ب

يللللحإٞغألللل٤إرب لللل خثت نإربلللظيإؾلللليٗإضإئبيللللهإبٗمايللللحإتدايلللل إاخخيععععاز فسيععععم البععععاخشين< .2  ربتلللضر ،إ  لللل إتدض للللضإنٖى

إربتدايللل إهللل إربتلللتإتدلللضصإَ يٗلللحإزاٟيلللح للل ة٠إ ىيلللٕى ٗلللحإربْى للل ة٠،إٞللل بىر٢٘إ نإَ ي وتسهلللوإوزبلللرةإ ربْى

لل ة٠إٞتللض١إ تُالل إبلل خث نإتٛالل إبللضياا زهلل ة تإربتدايلل  ر خاٟيللحإور خبللرةإربٟتض٢يللح،إوتدايلل إ ،إٞتدايلل إْو

غإزاٟيلللحإوزبلللرةإفللل  للل ة٠إ ؿتكلللٟىإ تُاللل إتلللٞى للل ة٠إرملتٓمللل  إ ْو   للل ٫إئصرعةإرملؿتكلللٟي  ،إوفللل إتدايللل إْو

للل ة٠إقلللغ٦حإبهلللت ٖحإ ربهللت ٖيح،إتستاللل٠إر خاٟيلللح ور خبلللرةإرملُاىبلللحإبللل زتاٝإَ يٗلللحإربهللت ٖح،إٞتدايللل إْو

 صوأح،إ ستا٠إٖالإتداي إْو ة٠إ هت٘إبلحض ضإوربها ،إول٨ظر.ألا 

يللللللحإلللللللظهإرملٗاى لللللل  إورب ي نلللللل  إرملُاىبللللللحإ للللللتاإجمٗإلللللل إحمععععععا املعلىمععععععاث والبياهععععععاث<  .7 بٗللللللضإ نإ للللللتاإتدض للللللضإنٖى

ٖاحالللل إب ؾللللتسضر إ خللللضإ ؾلللل بي إجملللل٘إرب ي نلللل  إ جا )ربت٣لللل عأغإربظرتيللللح،إ٢للللىرةاإ ؾت٣هلللل  ،إ٢للللىرةاإ ور حهلللى٫ 

ْللل٠إربيلللى ،،إرملاخٓلللح،إ اخٓلللحإربلللؼ ا ،إَغأ٣لللحإألاخلللضرثإر جىلغألللح،إربتدايللل إرملتتللل ب٘إرملغرجٗلللح،إ لللج إرملى 

ل ة٠إإ(1)بامإ  ،إتدايل إ ؿلتىصٕإرب ي نل  ،إت٣يلياإرب٨ٟل  ة،إرمل٣ بالح،إ ؾلتشي ن(،إ وطبل٪إفل إيلى إَ يٗلحإربْى

لللل ة٠،إوطبلللل٪إ إبللللضإ للللالإ غرٖلللل ة رملللللغرصإتداياإلللل .إئنإلللللظهإرب ي نلللل  إ للللتاإجمٗإلللل  رملىيللللٖى  إإ للللالإقلللل ٚل إربْى

 :با إٖتضإجم٘إرملٗاى   إ جااإوه  ألاؾ ؾيحإربىرج إربٗت  ح

يٟحإوبيـإٖلاإق ٚاإ إ  .إربتأ٦ضإ الإ نإربٗ   إ ٟإاإجيًضرإ نإربمر٦ اإف إتداي إربْى ة٠إ تاإٖال  ربْى

يٟحإٖلاإربتدضثإٖم إ   إٖماهإوبيـإٖم إ ٣ى إبه  .ٞٗا ب.إتعجي٘إق ٚ إربْى

                                                           

 .40عا٘ر عجذ اٌرؽيُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (1)
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ٖلاإربى٢دإرملسهوإ جم٘إرملٗاى   إ ٖم إيٗت٣ضإ نهإ إاإف إٖماهإصونإ نإ إرغإطب٪إ .إتعجي٘إربٗ   إٖلاإربتدضث

 )رمل٣ باحإ ثا(.

 (1) ًمىنإر حض  إطرتهإ ). ث.إ ؿ ٖضةإرملتدضثإٖلاإربمر٦ اإوتتٓياإت٨ٟ رهإصونإ نإتإرغإٖايهإف 

إز  رإربتداي  لاإرملٗاى   إربتتإ   إ نأنإ تت وبإ إتد  (2):ه إاي إربىْيٟحإ الإَٝغ

  يٟللحإ بي نلل  إٖللالإرب٣للضعةإر جؿللميحإوربظلتيللحإخيلل إتستالل٠إصعجللحإ ختي جلل  إئتللاإ٧لل إربْى  ٣للضعةإخؿلل إنللٕى

لل ة٠إتتُالل  لل ة٠إتتُالل إ ربتللتإ م عؾللإ إربٟللغصإٞلل ٌٗإربْى لل إ٦ملل إ نإلتلل ٥إبٗللٌإربْى ًٟ   إللىًصرإجؿللمًي إٖتي

 .رمل٣ضعةإر جؿميحإوربظلتيحإ ٗ إؾىر إبنؿ إ تؿ وأحإ وإ تٟ وتح ٞيمالإيكٛاإ 

  ربتللللتإيؿللللتسض إ إو للللضيإ نلللل  إٖللللالإربُللللغ١إربتللللتإيؿللللا٨إ إربٟللللغصإٖتللللضإ صرةللللهإبٗماللللحإوربىؾلللل ة إ وإرملٗاى لللل  بي

رملُاىبلحإفل إربٗمل إوخغ٦لحإر جؿلاإوربيلض الإربتلتإتُابال إ صر إ ربغوتينيحإ وإربت٣ٗيلضإفل إربٗمل إو٦لظرإصعجلحإربض٢لح

 .ربٗم 

  ل ة٠إألازلغي يٟلحإوصعجلحإ لميتال إب بنؿل حإباْى تدلتاإَ يٗلحإربٗمل إربتٗل ونإ ٗإل إ وربتلتإبي ن  إٖالإ ٩ نلحإربْى

ب بٗم إ ٘إربمر٦ اإٖلاإربٓغوٝإٚ لرإٖ ص لحإربتلتإتٟغيلإ إَ يٗلحإ و٦ظرإرمل٩ نإربظيإ تاإٞيهإوربٓغوٝإرملديُح

 .٧ بتٗغىإبؤل غرىإ وإ زُ عإربُغأ٤...ر خ ربٗم 

 يٟح  .ربضعر  تورملإل إ بي ن  إٖالإصعجحإرملإ عةإور خبرةإو٦ظرإربهٟ  إرملُاىبحإألصر إربْى

للل ة٠إبتللللضوأالإللللظهإرب ي نللل  . بععععداد مظععععىدة جدليعععل الىؼععععاثف< 3  بٗلللضإت ميلللل٘إرب ي نللل  إرب٩ ٞيللللح،إ ٣لللى إ دالللل إربْى

لل ة٠،إولتلل إ  لل إربتأ٦للضإ للالإتُٛيللحإ٧ ٞللح يٟللحإ  ؿللتسضً  إ خللضإربتملل طجإربتمُيللحإبىنلل٠إربْى رمل لل   إرملغت ُللحإب بْى

 :ويٗتمضإطب٪إٖلاإزمؿحإ بٗ صإه (3) إربْى ة٠،إتداي ورؾتسضر إألابٟ ّإربشؿيُحإربىرضححإف إئٖضرصإ٦كٝى

 تُا   إرتس طإرب٣غرعر إو ته ٫إورملؿإوبيحإ جتم ٖيح . 

   َ تُا   إرملإ عةإألصر إربنك . 

  تُا   إر جإىصإر جؿميحإوربٓغوٝإرب يئيحإرملغت ُحإبا . 

                                                           

 .72، ػ 2005ٚاٌزٛعيع،  ٌٍٕغر اٌغرٚق دار :عّبْ ،3 ط ،الةشريث الهىارد إدارت ِؾطف ، عبٚيظ  (1)

 .59، ػ اٌّرعع صجك رورٖ ،إدارت الهىارد الةشريث ِؾّذ، اٌؾيرفي  (2)

 .72، ػ، اٌّرعع صجك رورِٖؾطف  عبٚيظ  (3)
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 تُا   إتكٛي إرمل٩ ةالإورملٗضر إوألاجإؼة . 

  ٗ(1)  إٞحا إألصر إربٗم .إ تُا   إ ٗ  جحإرملٗاى   إوربت 

 .مساحعت هشىف جدليل الىؼاثف<4

إربتدايلل إ لل٘إ٧لل إ للالإقلل ٚ  يٟللحإبمغرجٗللحإ ؿللىصةإ٦كللٝى يٟللح،إربللغةيـإرمل  قللغ،إو يإ ؿللتىيإ  ٣للى إ دالل إربْى ربْى

 .ئصرعيإآزغإئطرإبؼ إألا غ

لل ة٠إوعؤؾلل  اا،إ٢للضإتٓإللغإبٗللٌإ.بعععداد هشععىف الخدليععل ال  ععاجي<5 إربتدايلل إ لل٘إقلل ٚل إربْى  ٖتللضإ غرجٗللحإ٦كللٝى

إربتدايل إ٢ ل إت٣لض مإ إ رملٗاى ل  إر جض لضة،إ وإ٢لضإتٓإلغإر ح جلحإإلجلغر إبٗلٌإربتٗلض ا إربىرجل إئصز بإل  ٖللاإ٦كلٝى

تم صل إ الإمصرعةإربٗاي   .ف إنىعتا إربجا ةيحإٖ 

لل ة٠إرملمرربُللحإفلل  ٣للى إ دالل إربى إجيظععيم وججميععا هشععىف الخدليععل<.6 إتدايلل إربْى لل  إ ْلل ة٠إبت ميلل٘إ٦كللٝى   مٖى

حإربتتإتًمإ إرملنكأةإختىإ م٨الإ ويُٗحا إ ع٢ ً  إ تؿاؿاح،إوتض٫إلظهإألاع٢  إٖلاإمصرعر إوألا٢ؿ   وربْى ة٠إرملتتٖى

إئبحا إبؿإىبحإٖتضإر ح جح  .ئبحا  ربغجٕى

ل ة٠إفل إنلىعتهإربجا ةيلح،إبٗضإ نتإاعخماد هؽام جدليل الىؼاثف مً  دازة العليا<.7 ال  إ لالإئٖلضرصإنٓل  إتدايل إربْى

ٗللهإئتللاإمصرعةإربٗايلل إفللل إرملنكللأةإبلحهللى٫إٖللللاإ ىر٣ٞتالل إٖايلله،إوبٗللض  ٣للى إ للض غ رٖتملل صهإ للتاإت ايلللٜإ ئصرعةإألاٞلللغرصإبٞغ

لحإ لالإربنسلخإبات ٓل  إ٩٦ل إمصرعر إرملستاٟحإب بتداي إر خ مإب بْى ة٠إربتتإتًلمإ ،إوتدلتٟٔ،إئصرعةإألاٞلغرصإبم مٖى

 (2) ح نإر ح جحإئبيه.إ

II.  الىصف الىؼيفي 

ٖللاإ لل ة٠،إ٦ملل إتٟيللضإلللظهإربٗمايللحإفلل إص يٟللحإربٛ  للحإرملنكللىصإتد٣ي٣إلل إ للالإرب٣يلل  إبٗمايللحإتدايلل إربْى يٗللضإتىنللي٠إربْى

  ستا٠إْو ة٠إئصرعةإرملىرعصإربشكغأح.

 

                                                           

 .40، ػ2003 ٚاٌزٛعيع ،عّبْ، ا،ردْ،  ٌٍٕغر ؽفب  دار ،1 ط ،الةشريث الهىارد إدارت عٍ ، رثبثبخ  (1)

 .73-72ػ ػ ، الهر   سة  ذكرٌ ِؾطف ، عبٚيظ  (2)
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 مفهىم الىصف الىؼيفي  .5

يٟح،إنظ٦غإ جا :إإ  روعصإرب٨ت بإوربضرعؾىنإربٗض ضإ الإربتٗ عأ٠إربتتإتت وبدإٖمايحإتىني٠إربْى

يٟحإٖلاإ نا إ"إ٢ ةمحإب ملتُا   إربشكغأحإربىرجل  إرخضإرب٨ت بإتىني٠إربْى يٟلحإ ثل إ ٖٝغ تىرٞغلل إٞليمالإيكلٛ إربْى

 (1)تداي إربىْيٟح." الإنىرتجإ )ربتٗايا،إرملإ عر ،إنمِإربعخهيح....ئ خإوربتتإتٗضإن تجإآزغ

يٟلح،إخيل إ تًلمالإونلٟ إتٟهلياي إباىرج ل  إ هإ خضإربضرعؾل نإٖللاإ نله:إ"إللىإ لخلوإباما لذإألاؾ ؾليحإباْى ٦م إٖٞغ

إورملإلل عر إ لل ة٠إألازللغي،إوتدض للضرإبامٗلل ٝع يلل٠إوربْى ورملؿللإوبي  ،إربتللتإ تًللمجا إربٗملل ،إوتدض للضرإباٗا٢لل  إبلل نإربْى

يٟح.ورب٣ضعر إور خبرر إربىرج إتىرٞغل إف  (2) إق ٚ إربْى

ل ة٠إ يٟحإه إ خضإنىرتجإٖمايحإتداي إربْى  الإزا٫إربتٗ عأ٠إربؿ ب٣حإ م٨الإرب٣ى٫إرنإٖمايحإتىني٠إربْى

يٟللحإ للالإورج للل  ،  ؿلللإوبي  ،إؾللاُ  ،إ ؾللل بي إ ئطإ للتاإئٖللضرصإونللل٠إيللمالإبُ ٢للحإتىنلللي٠إب٩لل إ لل إتتًلللمتهإربْى

بؿلم  إربتلتإ ن  ل إ نإ تم لاإبال إربٟلغصإختلىإ لأت،إ صرؤهإور ٖم ،إ ٗض  إ صر ،إ٦م إتدىيإرب ُ ٢حإٖلاإ ستا٠إرب٣ضعر 

يٟحإٚو رل إ الإربْى ة٠. ٖلاإربىجهإرملُاىب،إ٦م إ تًمال  ربىن٠إتدض ضإباٗا٢  إب نإربْى

 بعاكت وصف الىؼاثف .6

 تدىيإبُ ٢حإون٠إربْى ة٠إٖلاإ  إ ل :

يٟح:إوتكم إلظهإرب ي ن  إ  إ ل : .    (3)تٗغأ٠إربْى

 ؿوىإربىْيٟح؛  

 ربإي٩ إربتتٓيوت؛ ى٢ٗإ إف إ 

 ؿتىرل إف إربىخضر إمصرعأحإ٢ؿا/إئصرعة/إئصرعةإٖ  ح/إ٢ُ ٕ؛  

 ألاجغإرملدضصإباىْيٟح؛ 

 .يٟح إرملؿإو٫إٖالإربْى  رملكٝغ

                                                           

 .108، ػاٌّرعع صجك رورٖ عبري، ديضٍر   (1)

 .57رٚال ٔبيف اٌّببيطخ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (2)

 .54عا٘ر عجذ اٌرؽيُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (3)
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ا٢ تا إو تُا   إ صر ا إورلاإورج  تا إ . ب يٟحإو لضرٞإ إٖو يٟح:إ   نإتىني٠إربىْيٟحإ٨ٞغةإٖالإربْى  ىجؼإربْى

 بتىني٠.ب زته عإف إ غخاحإ ت٣ض حإ الإبُ ٢حإر

يٟحإمج بحإٖلاإألاؾئاحإربت بيح: .    (1)إربىرج   إورملؿإوبي  :إ تًمالإلظرإر جؼ إ الإون٠إربْى

 طرإ إصيإق ٚ إربىْيٟحإ الإ نكُح؟   

 مل طرإ تاإرب٣ي  إباظهإألانكُح؟ 

 ٦ي٠إ تاإ صر إلظهإألانكُح؟ 

 : (2)إتدض ضإ ىرنٟ  إئقٛ ٫إربْى ة٠،إوتكم 

إربتٗايا:إربضعرؾحإ ٧ ص ميحإ وإر . ث بضعرؾحإوربتضعأ إرمل تإوربٟنت،إربظيإ متذإبمىج هإقإ صر إ وإورل ة٤إ ٗملٝر

 با ،إ الإ٢  إجإ  إربتٗاياإربغؾميح.

يٟح. . ج  ر خبرة:إ قمرر٥إربٟٗل إ وإ م عؾحإ نكُحإطر إٖا٢حإبىرج   إو ؿإوبي  إربْى

للللحإبضعجللللحإرت٣لللل . ح  نإتت٩ ٞللللأإ لللل٘إ ؿللللتىيإرملإلللل عة:إ ؿللللتىيإرب٣ بايللللح،إو ؾللللتٗضرص،إو ؾللللتُ ٖحإٖلللللاإتُ يلللل٤إرملٗٞغ

إرب٣لللضعةإربتللللتإتمثللل إ خلللضإ ٩ىنلللل  إرب٨ٟللل  ةإرب٩ايلللح،إربتللللتإ إ يٟللللح،إ لللالإن خيلللحإ لللل٘إنلللٕى لللحإرباػ لللحإألصر إربْى رملٗٞغ

يٟحإئ إبتىرٞغل ،إ٦دضإ صنىإ الإن خيحإ زغي.   م٨الإ نإتت ؼإربْى

:إ ٣هضإبا إرملٗاى   إرملتٗا٣حإب  ح٣ ة٤إوربتٓغأ  إوألانٓمحإوربتُ ي٣ل  إورب . ر تٗايمل  إٚو رلل إ مل إبلهإرملٗ ٝع

يٟح.  ٖا٢حإبأصر إربىرج   إورملؿإوبي  إرملُاىبحإف إربْى

رب٣للللضعر :إجميلللل٘إربهللللٟ  إور خهلللل ةوإربظلتيللللحإورب ضنيللللح،إربُٟغأللللحإ جالللل إورمل٨تؿلللل حإبلللل بتٗاياإ وإربتللللضعأ إ وإ . ص

فللللللل إرؾلللللللتسضر إألاجإلللللللؼةإو   إورمللللللللىرص،إوفللللللل إتُ يللللللل٤إألاؾللللللل بي إوألانٓملللللللحإوربُلللللللغ١إإرب٣ بايلللللللحر خبلللللللرة،إ وإهللللللل إ

وربؿي ؾ  إوربتٗايم  ،إو  حإ ؿ ة إبإ إٖا٢حإبأصر إربىرج   إورملؿإوبي  إرملُاىبحإ)إربظ٧  إربٗ  ،إرب٣ضعةإ

 ٖلاإربتٗ  ر،إرب٣ضعةإٖلاإرتس طإرب٣غرعر ،إ صعر٥إورب٣ضعةإٖلاإربتمي ا،...(.

يٟلللللللح،إو ؿلللللللتىرل إمصرعيإ٦لللللللظب٪إت للللللل نإإربٗا٢للللللل   . ط يٟيلللللللح:إخيللللللل إ لللللللتاإتدض لللللللضإ قلللللللغرٝإربىر٢للللللل٘إٖللللللللاإربْى ربْى

يٟح،إَو يٗحإطب٪إمقغرٝإونُ ٢ه.إ إٖاحا إربْى  (3)رملؿتىأ  إربتتٓيميحإوربْى ة٠إألازغيإربتتإتكٝغ

                                                           

 .59-58رٚال ٔبيف اٌّببيطخ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ  (1)

 .59-58، ػ ػاٌّرعع اٌضبثك  (2)

 .54عا٘ر عجذ اٌرؽيُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (3)
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ٗمل إوتنؿلي٣هإْغوٝإوبيئحإربٗم :إ تاإلتل إتدض لضإربٓلغوٝإرمل ص لحإربتلتإ مل عؽإٞحال إربٗمل ،إ٦مرتيل إ ٩ل نإرب . ع

ىبللللحإوربتاىأللللحإو يلللل  ةإوربًىيلللل  إ بتيؿلللل رإٖمايللللحإر حغ٦للللحإو ن لللل ػ،إ٦ملللل إ للللتاإتدض للللضإصعجلللل  إر حللللغرعةإوربَغ

 رمله خ حإباٗم .

 ؤهميت الىصف الىؼيفي  .7

ل ة٠إ ت٨مالإ لميحإون٠إربْى ة٠إف إرملتٓمحإف إ ؾتٗم ٫إألا ث إبامىرعصإربشكغأح وأم٨الإتلخيوإ لميحإتداي إربْى

 (1)إ:ألاٞغرصإبم إ ل ف إئصرعةإ

 .ربتٗي ن  .إوي٘إربعخوإرملت ؾ إف إرمل٩ نإرملت ؾ إ م إ ٣ا إ الإرختم   إر خُأإٖتض

 .ب.إتؿ ٖضإف إٞٗ بيحإون  حإبغر جإتسُيِإرب٣ىيإربٗ  احإوربتضعأ إألا ث إبإ 

 .ج.إرملؿ ٖضةإف إئٖضرصإربإي٩ إربتتٓيوتإٖلاإ ؾـإو ٗاى   إص٢ي٣ح

 .و٢ضعر إألاٞغرصإربٗ  ا نإص.إربٗم إٖلاإت٣يياإ صر 

 .ه.إتؿ ٖضإف إتدض ضإٞئ  إربغورت إوألاجىع 

ٖللللاإتحلللحيذإ ندغرٞللل  إ و.إتٗتبلللرإ إقلللًغرإوبغن  ً للل إبؤلٞلللغرصإورملتٓملللح،إ لللالإ جللل إتدض لللضإ تُا للل  إربٗمللل ،إ٦مللل إتٗمللل 

 .وألازُ  

 .ػ.إتؿ ٖضإٖلاإئٖضرصإوت٣ؿياإربٗم إبيت ؾ إألاٞغرصإربٗ  ا ن

حإ٢ض  .عر إو إ عر إألاٞغرصإربٗ  ا نح.إتؿ ٖضإٖلاإ ٗٞغ

حإصعجحإرملس َغةإ ٍ.إتؿ ٖضإٖلاإبت  إؾي ؾحإؾايمحإبلخض   إ ث إر خض   إربححيحإوألا الإرمل ت،إوربهت ع .إو ٗٞغ

 ربتتإ تٗغىإبإ إألاٞغرص.

 

 

                                                           

 .25، ػ2000 ٌٍٕغر ٚاٌزٛعيع، عّبْ، ا،ردْ،  ؽفب  ، دار الةشريث الهىارد إدارت عؾبدح ٔظّي، ِؾّذ، اٌغيٛصي  (1)
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 .  ؤهداف وصف الىؼاثف8

ئطإ نإمملل  إرب٩  ل إبىرج ل  إ مح،يٗتبرإربىن٠إزُىةإيلغوعأحإملؿل ٖضةإرملتٓملحإٖللاإئصرعةإرمللىرعصإربشكلغأحإئصرعةإؾلاي

ل ة٠إ م٨لالإمصرعةإ لالإتتٓلياإللظهإرمللىرعص، يمل إ لل إ و ؿلإوبي  إربْى يل٠إٖللاإ ؾلـإؾلايمح،إٞو وويل٘إؾي ؾل  إربتْى

 (1): لضرٝإربىن٠

يٟح:إ   نإربىن٠إربؿلم  إمنؿل نيحإو ؾلتٗضرصر إورب٣لضعر إورب٨ٟل  ةإربتلتإ ن  ل إ .   رزتي عإربٟغصإرملاةاإباْى

يٟتللهإبٟ ٖايللح،إوبللظب٪إتغ٦للؼإئصرعةإألاٞللغرصإٖلللاإرزتيلل عإربٟللغصإربللظي  نإتتللىرٞغ تتللىرٞغإٞيللهإ فلل إربٟللغصإبيملل عؽإْو

 .ر خه ةوإوربؿم  إرملُاىبح

وي٘إبغر جإؾايمحإباتضعأ :إ ؼوصإربىن٠إئصرعةإألاٞغرصإبي نل  إ٧ ٞيلحإتؿل ٖضل إٖللاإخل إ كل٩ات نإعةيؿليت نإ . ب

إ احالل إو ؾللاىبإربتللضعأ إرملت ؾلل ،إوب بتلل ت إٞإللىتللضعأ إربٟللغصإٖإ ن  لل تدض للضإرملإلل عر إربتللتإ :لملل    لل نإرملٗلل ٝع

يٟلللحإ مللل إ ورملإللل عر إربتلللتإ ن  للل إ نإ ٨تؿلللبا إربٟلللغصإ لللالإربتلللضعأ ،إب إليللل ٞحإئتلللاإَ يٗلللح ربٗمللل إو ٩ىنللل  إربْى

يٟلحإر جض لضةإٖتلضإن٣الهإ وإ يؿل ٖضإٖللاإجضوبلحإربتلضعأ ،إ٦مل إ ٟيلضإفل إويل٘إزُلح لضرصإربٟلغصإباْى ربتلضعأ إإٖل

يٟتللهإألانللايحتغ٢يتللهإئطإ  لل يٟللحإر جض للضةإ  نإتدايلل إْو ووْيٟتللهإر جض للضةإربٟ للىةإربتضعأشيللحإربتللتإتتُابالل إربْى

يٟحإألانايحإبتضعأ إربٟغصإٖاحا  وربتتإباإت٨الإتدت جإئبحا   .ربْى

ويللل٘إألاؾلللـإربؿلللايمحإبات٣للل إوربمر٢يلللح:إ  للل نإربىنللل٠إرملإللل عر إور خبلللرةإورب٣لللضعر إربىرجللل إتىرٞغلللل إفللل إربٟلللغصإإ .  

يٟح،إوبظب٪إتت حإربْى ة٠إربتتإتتك بهإ الإخي إزه ةهإ إمنؿ نيح،إ م إيؿإ إ ٗه ربظيإيكٛ إ٧   ْو

يٟحإئتاإ زغيإصرز إرملتٓمح  .وي٘إ ؾـإؾايمحإبات٣ إ الإْو

ل ة٠إرملستاٟلحإ يإتدض لضإألالميلحإربنؿلشيحإب٩ل إ . ث عؾاإؾي ؾلحإٖ صبلحإبؤلجلىع:إليؿ ٖضإربىنل٠إٖللاإت٣لىأاإربْى

ٖ صبلللحإ  لللالإزبلللرةإو٢لللضعر إز نلللح،إ مللل إيؿللل ٖضإطبلل٪إٖللللاإويللل٘إؾي ؾلللحو٢يمتاللل إبامتٓملللح،إو للل إتتُا للهإ  جالل 

 .بؤلجىع 

يٟح،إوزُىر إئن  ػل إوربمرتي  . ج ربظيإ تدؿ نإنٓاإربٗم :إيؿ ٖضإربىن٠إٖلاإئُٖ  إون٠إ٧   إٖالإربْى

مجغر ر إٖالإَغأ٤إ تت ؼإبهإلظهإر خُىر ،إوو٢دإئن  ػل ،إو٦يٟيحإ صر ا ،إوبظب٪إ ٩ىنإ الإربؿإ إتشؿيِ

                                                           
(1)

 .124-123، ػ ػ2000عجذ اٌغفبر ؽٕفي، إدارح ا،فراد ثبٌّٕظّبد: ِذخً ٚظيفي، دار اٌضمبفخ، عّبْ، ا،ردْ،  
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ٟلللح،إوباص للل جإبٗلللٌإ ر خُلللىر إور جؼةيللل  إٚ لللرإرملتت لللحإربتلللتإ إتكللل ع٥إفللل إتد٣يللل٤خلللظٝإ ي ربٛلللغىإ لللالإربْى

حإألاصر  ر خُىر ،إ وإباٖ صةإتغتي إبٌٗإر خُىر إ و  .تشؿيُإ إ م إ إصيإئتاإتسٟيٌإربت٩ بي٠إوؾٖغ

يٟح:إ ٨ك٠إربىن٠إٖالإرب يئحإربتتإيٗم إٞحا إربٟغصإوأ  نإربتىر  إربتتإ ن . ح    ل إربٗت  لحإبال تدؿ نإبيئحإربْى

٘   ٗتىأ تاا.  وتدؿيجا إختىإيٗم إألاٞغرصإف إْغوٝإبيئيحإ ت ؾ حإتعجٗإاإٖلاإ صر إْو ةٟإاإوتٞغ
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 الفصل الشالث< جخعيغ املىازد البشسيت

 جمهيد الفصل<

تد٣لللل٤إلللللظهإت٨مللللالإ لميللللحإئصرعةإرملللللىرعصإربشكللللغأحإفلللل إ٧ىنالللل إتؿلللل لاإفلللل إتد٣يلللل٤إوتٗؼأللللؼإرمل للللاةإربتت ٞؿلللليح،إوختللللىإ

مصرعةإ ُ ببا إوج إٖاحا إرب د إف إرختي ج  إرملتٓمحإ الإرملىرعصإربشكغأح،إوبت٣ض إ ؼأضرإ لالإ  ًل خ  إخلى٫إللظهإ

للللللاإللللللظرإجللللل  إللللللظرإربٟهللللل إ ربٗمايلللللحإ بلللللضإورنإن دللللل إبمٟللللل لياإو للللللضرٝإو غخللللل إٖمايلللللحإتسُللللليِإرمللللللىرعصإربشكلللللغأح،إٖو

 ربت بيح: ىؾى  إبتسُيِإرملىرعصإربشكغأح،إ تًمت إربٗت نغإ

I. ٟإى إتسُيِإرملىرعصإربشكغأح  

II. ٞىرةضإتسُيِإرملىرعصإربشكغأح 

III. غرخ إتسُيِإرملىرعصإربشكغأح  
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I. مفهىم جخعيغ املىازد البشسيت 

  وعصإرب٨ت بإربٗض ضإ الإربتٗ عأ٠إربتتإتتت و٫إتسُيِإرملىرعصإربشكغأح،إ الإلظهإربتٗ عأ٠إنظ٦غ:

ربشكلللغأحإللللىإ" جلللغر إربلللظيإتًللللمالإمصرعةإ لللالإزابلللهإر حهلللى٫إٖلللللاإ لللغيإبٗلللٌإرب٨تللل بإ نإتسُللليِإرملللللىرعصإ

ٟ نإرملت ؾ  ن،إربظ الإبضيااإرب٣ضعةإٖلاإرب٣ي  إب ملإ  إرملُاىبحإب٨ٟ  ةإٖ بيحإتؿ ٖضإ يحإرملت ؾ حإ الإرملْى ربٗضصإوربتٖى

 (1)رملتٓمحإٖلاإتد٣ي٤إ لضرٞإ إرملنكىصة."

غأحإلللىإ"ربتن للإر إربتٓ  يللحإباُالل إ وإر ح جللحإبامللىرعصإفلل إخلل نإ للغيإصرعؾللىنإآزللغونإ نإتسُلليِإرملللىرعصإربشكلل

غىإلظهإرملىرعصإف إرملتٓمحإزا٫إٞمرةإ ؿت٣ ايح."  (2)ربشكغأحإٖو

يلحإربٗلل  ا نإرباػ لحإباٗملل إو لضيإئ ٩ نيللحإتا يلحإلللظهإ للهإ خلضإربضرعؾلل نإب نلهإ"ٖمايللحإربتن لإإبٗللضصإونٖى ٦مل إٖٞغ

ٗ بيح."ر ح جحإف إرمل٩ نإوربى٢دإرملت ؾ  نإبتأ  نإتتٟيظإ  (3)رملإ  إرملى٧احإبلجإ ػإب٨ٟ  ةإٞو

 للالإزللا٫إربتٗلل عأ٠إربؿلل ب٣حإ م٨للالإرب٣للى٫إ نإتسُلليِإرملللىرعصإربشكللغأحإلللىإٖمايللحإربتن للإإب ختي جلل  إرملتٓمللحإ للالإ

لل إو ٣ عنتالل إبلل بٗغىإرملؿللت٣ ل إ للالإرب٣للىيإربٗ  اللحإربضرزايللحإرملت خللح،إورتسلل طإ رملللىرعصإربشكللغأحإبٟمللرةإ ؿللت٣ ايحإ٦ملل إونٖى

  جغر ر إرملت ؾ حإملٗ  جحإخ   إربعجؼإروإربٟ ةٌ.

II. فىاثد جخعيغ املىازد البشسيت 

ىرةضإ٦ث رةإبامتٓمحإٖلاإربتدىإربت ت :  تدم إٖمايحإتسُيِإرملىرعصإربشكغأحإنٟٗ إٞو

 تد٣ي٤إ ؾتٟ صةإرب٣هىيإ الإرملىرعصإربشكغأحإرملت خح؛ .  

 (4)رملؿ لمحإف إتد٣ي٤إزُِإ نت ج؛ . ب

 ٧للل  إربٟ  ةيلللح،إوريلللُغربإربٗمللل إفللل إخ بلللحإ ؾلللت٣   إ وإربت٣ ٖلللضإ وإتلللغ٥إر خض لللح،إأليإتمتللل٘إخهلللى٫إ عت  .  

 ؾش إ٧ ن؛

 تًمالإرؾتمغرعأحإربٗم إبيؿغإوؾإىبح،إف إخ بحإػأ صةإعجاإرملتٓمح؛ . ث

                                                           
 .28رٚال ٔبيف اٌّببيطخ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (1)

 .116، ػ2011، ِىزجخ اٌّغزّع اٌبرثي، عّبْ، ا،ردْ، 1ِٕير ٔٛري، فريذ وٛررً، إدارح اٌّٛارد اٌجغريخ، ط  (2)

 .117ِٕير ٔٛري، فريذ وٛررً، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (3)

 .26عا٘ر عجذ اٌرؽيُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (4)
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يٟ،إرباػ ؛ . ج ٟ نإربتؿإيا إوربٟغمإرباػ حإباتٗاياإوربتضعأ إور حهى٫إٖلاإربتُىأغإربْى  تإ الإبامْى

يٟ،؛تٟتذإ ٞ ١،إوتى  . ح ٟ نإصرز إرملتٓمحإبامر  إ الإزا٫إ ؿ علاإربْى  ٞغإربٟغمإبامْى

ٟ ن،إوتدٟ الا؛ . ر  تسا٤إجىرإصحي ،إبتعجي٘إرملْى

يٟ،إوتؼأضإ الإٞٗ بيحإربتضعأ ؛ . ص  تٗؼػإٖمايحإربتُىأغإربْى

 (1)رب٨ك٠إٖالإ ىرَالإرب٠ًٗإصرز إرملتٓمح،إو تدإ إربٟغنحإبىي٘إر خُِإمناخيح.إ . ط

III.  البشسيتمساخل جخعيغ املىازد 

مل ع،إرملللإلا إ .1 ٟ نإر حل بي ن،إوئجلغر إصعرؾللحإقل  احإٖلالإ ويل ٖإاإ لالإخيل :إ)إألٖا رب٣يل  إباخهل  إٖلضصإرمللْى

ئتللللاإرب٣يلللل  إإب إليلللل ٞحإ(2)إربٗاميللللح،إرملإلللل عر إرباػ للللح،إر جللللنـ،إر خبللللرر ،إرب٣للللضعر ،إئ ٩ نيللللحإربتُللللىعإوربمر لللل (.

بٗمايللللحإتدايلللل إ ٟهللللاحإ يجللللحإربٗم بللللحإ للللالإرب٣للللىيإربٗ  اللللحإوطبلللل٪إ للللالإزللللا٫إخؿلللل بإربٗض للللضإ للللالإرملإقللللغر إ

لل ةإ وإإ(3) لمإل :إ ٗللض٫إصوعرنإربٗملل ،إ ٗللض٫إربٛيل ب،إ  لل٘إ غرٖلل ةإخلل   إربت٣ ٖلض،إورنتالل  إر خض للحإبؿللش إربٞى

 (4) ٢ بحإ وإ ؾت٣ بح،إربمر٢يحإوربت٣ ،إمج ػر إَىأاحإألاج .

ٟ نإرملُاىب نإيمالإرملغخاحإربؼ تيحإرب٣ ص حإ)ٚ ب  إؾتح(،إوطب٪إف إيى إتىجإ  إرملتٓملحإ .2 تدض ضإٖضصإرملْى

فلللل إلللللظهإرملغخاللللح،إوزُُإلللل إرملؿللللت٣ ايح،إ للللالإخيلللل إرملكلللل عي٘إرملتللللىيإئن  ػللللل إوربتىؾللللٗ  إرملتللللىيإرؾللللتدضر ا ،إ

و لللالإرللللاإربُلللغ١إرملت ٗلللحإفللل إٖمايلللحإإ(5)وربتُلللىعإربت٨تىبلللىج ،...،إوطبللل٪إٖلللالإَغأللل٤إ ؾللل بي إربتن لللإإربت٣لللض غي.

 (6)ربتن إإب ختي ج  إرملتٓمحإ الإرملىرعصإربشكغأحإنظ٦غ:

 .ٝتسُيِإرملىرعصإربشكغأحإٖلاإ ؾ ؽإعجاإ نت جإرملؿتاضٝإو ٗض٫إرنت جيحإربٗم إرملؿتاض 

 . تداي إٖبئإربٗم 

 .ربؿاؾ إربؼ تيح 

                                                           

 .29-28رٚال ٔبيف اٌّببيطخ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ   (1)

 .32-31ّرعع اٌضبثك، ػ ػ اٌ  (2)

 .78-76، ػ ػ2001، ِطجٛعبد عبِبخ ِٕزٛري، لضٕطيٕخ، اٌغزائر، إدارت الهىارد الةشريثعجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ،   (3)

، 2013، دار ؽنفب ، عّنبْ، ا،ردْ، 2، طإدارت الهىارد الةشوريث: إكوار يتورؤ وحواالج عه يوثٔبدر أؽّذ أثٛعيخخ،   (4)

 .53ػ 

 .32-31ببيطخ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ رٚال ٔبيف اٌّ  (5)

 .47ٔبدر أؽّذ أثٛعيخخ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (6)
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لللللضرص .3 لللللضرصإورمللللللإلا إرملىجلللللىصةإٞٗايللللل ،إوألٖا ورمللللللإلا إرملُاىبلللللح،إبتُٛيلللللحإ تُا للللل  إرملغخالللللحإإرمل٣ عنلللللحإبللللل نإألٖا

 رب٣ ص ح،إوبت  إٖلاإنتي حإرمل٣ عنحإ م٨الإتدض ضإر خُىر إربىرج إرتس طل إبتد٣ي٤إربتىرػنإرملُاىب.

ت٣للللض غإو ٗ  جللللحإ ندغرٞلللل  :إبٗللللضإٖمايللللحإرمل٣ عنللللحإ للللتاإخلللل   إربعجللللؼإ وإربٟلللل ةٌإ للللالإرملللللىرعصإربشكللللغأح،إبيللللتاإ .4

٫إبغنللل  جإربٗمللل إربلللظيإتلللغرهإرملتٓملللحإ ت ؾللل  إ ٦ثلللرإبتا يلللحإرختي ج تاللل ،إوأم٨لللالإ ٗ  جلللحإللللظهإر حللل   إ لللالإزلللا

 بامتٓمحإرنإتلجأإئتاإَغ١إربٗم إربت بيحإخؿ إر ح بحإربؿ ةضة:

 .ي٠  ربتْى

 .ربمر٢يح 

 . ربتدىأ 

 .)ٌربتنا  إ)ربتسٟي 

 .تعجي٘إربت٣ ٖضإرمل ٨غ 

 . ت٣ؿياإربٗم 

 . ربتى٢ي٠إرملإ٢دإٖالإربٗم 

 . ربٗم إمي ف 

 رملإ٢د.ربٗم إ 

 .،(1)ربٗؼ٫إربجا ت 

 

 

 

 

 

                                                           

 .88-86عجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ   (1)
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 الفصل  السابا<  طخلعاب والخىؼيف

 جمهيد الفصل<

للللحإ للللالإمجللللغر ر إر جىلغأللللحإربتللللتإتم عؾللللإ إئصرعةإرملللللىرعصإربشكللللغأحإفلللل إ يلللل٠إرملللللىرعصإربشكللللغأحإ  مٖى تمثلللل إٖمايللللحإتْى

للاإرملتٓمح،إوربتتإتؿىاإ الإزابإ إئتاإجظبإ ًٞ إرب٨ٟ  ر إورزتي عإ ًٞاإ إ الإ ج إ تٗييجا إوئص  جإ إب ملتٓملح،إٖو

ي٠،إ تًمتت إربٗت نغإربت بيح:  لظرإج  إلظرإربٟه إتددإٖتىرنإ ؾت٣ُ بإوربتْى

I. ي٠    ليحإربتْى

ي٠ .1   ٟإى إربتْى

ي٠ .2   لميحإربتْى

II. ي٠   غرخ إٖمايحإربتْى

 رؾت٣ُ بإرملىرعصإربشكغأح .1

 ئزتي عإرملىرعصإربشكغأح .2

 تٗي نإرملىرعصإربشكغأح .3

 ربشكغأحئص  جإرملىرعصإ .4

 

 

 

 

 

 

 



ٚداد ثٛرؽبػ درٚس في أصش إدارح اٌّٛارد اٌجغريخ                                           د.  
 

 
35 

I. ماهيت الخىؼيف 

ٟللأإ يلل٠إ خللضإربٗمايلل  إر جىلغأللحإربتللتإت٣للى إبالل إرملتٓمللح،إوربتللتإتٗتمللضإٖاحالل إ للالإ جلل إتدهللي إ ٦  مثلل إربتْى

 رملىرعصإربشكغأح.

 مفهىم الخىؼيف .5

ي٠إب بتٗغأ٠،إو الإلظهإربتٗ عأ٠إنظ٦غ:  تت و٫إرب٨ت بإوربضرعؾ نإٖمايحإربتْى

يلللل٠إٖلللللاإ نلللله إ خللللضإربضرعؾلللل نإربتْى "إرؾللللت٣ُ بإ ٞللللغرصإ للللالإصرزلللل إرملتٓمللللحإ وإز عجإلللل إوئت لللل ٕإئجللللغر ر إ دللللضصةإإٖللللٝغ

يحإف إرزتي علاإو الإراإويٗإاإف إرمل٩ نإرملت ؾ ".  (1)و ىيٖى

غإلظهإ ي٠إلىإ"تٞى رإرب٩ىرصعإربشكغأحإربتتإتدت جإ إرملتٓمحإوربلجى إئتاإ ه صعإتٞى ٦م إ ق عإآزغونإ نإربتْى

 (2)." رزتي عإوتٗي نإألا خ مإرملإلا نإباٗم رملىرعصإبمستا٠إربىؾ ة إبتتم٨الإ الإ

ل ة٠إ ي٠إلى:إ"ألاؾاىبإربٗاوتإف إ زتيل عإ لتاإٖلالإَغأل٤إتدايل إربْى ف إج نإيك رإ٦ت بإآزغونإئتاإ نإربتْى

يٟلللحإوزهللل ةوإ ورملإلللال،إرلللاإتدايللل إألاٞلللغرصإبتدض لللضإرؾلللتٗضرصرتااإو٢لللضعرتااإو يلللىبإاإ،إرلللاإرملم رالللحإبللل نإ ٣تًلللي  إربْى

يٟحإ ٦ثرإرملت٣ض  نإناخيحإبإ إ".ألاٞغرصإبدي إ ى   (3)ي٘إف إربْى

يلللل٠إلللللى:إٖمايللللحإرؾللللت٣ُ بإ ٦ٟللللأإألا للللخ م،إبيللللتاإ  للللالإزللللا٫إربتٗلللل عأ٠إربؿلللل ب٣حإ م٨للللالإ نإن٣للللى٫إ نإربتْى

 بعخوإرملت ؾ إف إرمل٩ نإرملت ؾ .رملٟ ياحإبيجااإ الإ ج إتٗي نإر

 ؤهميت الخىؼيف .6

يلل٠إصوعرإعةيؿللي إفلل إ يإ إؾؿللحإوطبلل٪إ لل حا إئتللاإرؾللت٣ُ بإورزتيلل عإ ًٞلل إرب٨ٟلل  ر إتاٗلل إٖمايللحإربتْى الإؾلٗل

يلل٠إتٓإللغإ للالإزللا٫إربللضوعإربٟٗلل ٫إربللظيإ ربتللتإبالل إتؿللىاإرملإؾؿللحإئتللاإتد٣يلل٤إ لللضرٞإ ،إوإألالميللحإرب  بٛللحإبٗمايللحإربتْى

ي٠إ لالإألاللضرٝإربتلتإتؿلىاإئتلاإتد٣ي٣إل إ تاٗ هإف إئن  حإرؾمررتي يحإئصرعةإرملىرعصإربشكغأح،إئطإنؿتساوإ لميحإربتْى
                                                           

رصنبٌخ ِبعضنزير، عبِبنخ  ، 5002-5002سياسث الدىظيف  ي ظس إصالح الىظيفث العانث  ي الجاارر ثٛراط عبفيخ،   (1)

 10، ػ 2008اٌغزائر ، وٍيخ اٌبٍَٛ اٌضيبصيخ ٚاإلعالَ ،

 .10اٌّرعع اٌضبثك، ػ   (2)

،  أثر الدر:يث الهىمىعيث وغير الهىمىعيث ع   أداء الهشر يى وع   الرموا الهىموىعي لبخةوا  ثٛخٍف خذيغخ،  (3)

 22، ػ  2007-.2006االعزّبعيخ ، رصبٌخ ِبعضزير، عبِبخ اٌغزائر، وٍيخ اٌبٍَٛ اإلٔضبٔيخ ٚ
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تد٣ي٣إلللل ،إٞإللللضٞإ إألاؾ  لللل تإوربغةيسلللل تإ تمثلللل إفلللل إربؿللللى إئتللللاإتللللٞى رإ ًٞلللل إربٗت نللللغإ للللالإطويإرب٨ٟلللل  ر إورملللللإلا إإئتللللا

يللل٠إب٩ىناللل إتؿللل لاإوتؿللل ٖضإٖللللاإجاللل إربيلللضإربٗ  الللحإ رملمتللل ػة،إبإلللظرإن لللضإ نإرملإؾؿللل  إمصرعيإتلجلللأإئتلللاإٖمايلللحإربتْى

يٟإللل إصرزللل إرملإؾؿلللح،إوللللظرإ إ تد٣للل٤إئ إٖللل لللحإ لللالإربٗمايللل  إوإمجلللغر ر إرملت ؾللل حإبيلللتاإتْى الإَغأللل٤إرب٣يللل  إبم مٖى

بًلللم نإمؾلللتسضر إألا ثللل إوألاًٞللل إباملللىرعصإربشكلللغأحإطويإرب٨ٟللل  ر إورملإللل عر إ لللالإ جللل إتد٣يللل٤إ ٦بلللرإئنت جيلللحإوبالللظرإ

 (1) .ت٩ىنإرملإؾؿحإ٢ضإخ٣٣دإ لضرٞإ 

يللللل٠إرب يللللل٠إٖلللللاإئصرعةإرمللللللىرعصإربشكلللللغأحإفللللل إربت٣ايللللل إ للللالإتْى علللللخوإر خُلللللأإوربٛ لللللرإوتٗللللىصإ لميلللللحإٖمايلللللحإربتْى

رملت ؾ ،إوربظيإؾي٩ا٠إرملإؾؿحإرب٨ث ر.إٞ  إلي ٞحإئتاإت٩اٟتهإٖلاإرملإؾؿحإ الإخيل إربغرتل إوإربلضوعر إربتضعأشيلح،إ

ربعلللخوإ لتلل ٥إت٩اٟللحإ٢للضإت٩للىنإ يللٗ ٝإطبلل٪إوربتللتإ مرتللل إٖتالل إزؿلل ةغإن ت للحإٖللالإرب٣للغرعر إر خ َئللحإربتلللتإ ٣للى إبالل 

يٟح،إوإ٢ضإته إئتاإزؿ  (2). عةإرملإؾؿحرملٗ نإبكٛ إربْى

II. مساخل عمليت الخىؼيف 

حإ الإرملغرخ ،إوربتتإ م٨الإئبغرػل إٖلاإربتدىإربت ت : ي٠إبم مٖى  تمغإٖمايحإربتْى

 اطخلعاب املىازد البشسيت .5

 ؤوال< مفهىم اطخلعاب املىازد البشسيت

  جا : وعصإرب٨ت بإربٗض ضإ الإربتٗ عأ٠إربتتإتت وبدإرؾت٣ُ بإرملىرعصإربشكغأحإب بتٗغأ٠،إنظ٦غإ

 للللغيإبٗللللٌإرب٨تلللل بإ نإرؾللللت٣ُ بإرملللللىرعصإربشكللللغأحإلللللىإ"ٖمايللللحإر٦تكلللل ٝإوتدض للللضإوجللللظبإرملغ للللح نإ للللالإ ٞللللغرصإ

 (3)رملإتم نإورب٣ صعأالإٖلاإرؾتا إربْى ة٠إربك ٚغةإ وإرملتى٢ٗح."

لللللحإ لللللالإربنكللللل َ  إر خ نلللللحإب ب دللللل إٖلللللالإوجلللللظبإ غ لللللح نإبؿلللللضإربكلللللىرٚغإ إ ؾلللللت٣ُ بإ نللللله:إ"  مٖى ٦مللللل إٖلللللٝغ

يٟيحإٞحا ىبحإف إربى٢دإرملت ؾ ."ربْى يحإرملُاىبحإورملٚغ  (4) ،إوطب٪إب بٗضصإوربتٖى

                                                           

 .65، ػ 2008،دار أصبِخ ٌٍٕغر ٚ اٌزٛعيع، عّبْ، ا،ردْ،  1، ط، إدارت الهىارد الةشريثفيؾً ؽضٛٔخ  (1)

 .65اٌّرعع اٌضبثك، ػ  (2)

 .172ِٕير ٔٛي، فريذ وٛررً، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (3)

، ؽبِنذح ٌٍذراصنبد اٌغبِبينخ، 1، طالهفهوى  والىظوارف واالسودراخيجياجإدارت الهىارد الةشريث: ٚفب  ثر٘بْ ثرلبٚي،   (4)

 .139، ػ2013أرثذ، ا،ردْ، 
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 الإزا٫إربتٗغأٟ نإربؿ ب٣ نإ م٨الإرب٣ى٫إ نإرؾت٣ُ بإرملىرعصإربشكغأحإللىإٖمايلحإرب دل إوجلظبإ ٦بلرإٖلضصإ لالإ

ي  إو ٖضرصإ ٗيتح. يٟيحإبتٖى  رملغ ح نإبؿضإربكىرٚغإربْى

 زاهيا< ؤهميت الاطخلعاب

 (1)ت٣ُ بإرلميحإف إرملتٓمحإئطإرنإ صر ا إربت جحإ م٨الإ نإيؿإاإف إتد٣ي٤إألالضرٝإ تيح:ت٨تؿ إٖمايحإ ؾإإإ

لل  إ .   لل ة٠إوبأ٢لل إت٩اٟللحإ م٨تللحإ ملل إيٗنللتإتدض للضإ  مٖى للحإ٧ ٞيللحإ للالإرملت٣للض  نإبكللٛ إربْى تللٞى رإ  مٖى

 ٖم إ وإألاٞغرصإربظ الإ م٨الإ ؾتٗ نحإبااإبؿضإربكىرٚغ.

 زتي عإ الإزا٫إجظبإ ٞغرصإ ت ؾ  نإ تاإ زتي عإربجا ت،إ الإبيجااإ م إمؾإ  إف إػأ صةإٞ ٖايحإٖمايحإ . ب

  إصيإئتاإت٣اي إٖضصإرملت٣ض  نإٚ رإرملإلا ن.

مؾللللإ  إفلللل إػألللل صةإرؾللللت٣غرعإرملللللىرعصإربشكللللغأحإفلللل إرملتٓمللللحإٖللللالإَغألللل٤إجللللظبإ غ للللح نإجيللللض الإو ختٟلللل ّإ .  

ىب ن،إو٦ؿ إع يإور٣حإرملغ ح نإربؿ ٖ نإوعر إ يٟإاإ  إب بٗ  ا نإرملٚغ ربْى ة٠إربك ٚغة،إؾىر إتاإتْى

 ،إوطب٪إٖالإَغأ٤إ٦ك٠إر جىرن إ ؾتسضر يحإ    بيحإ    إا،إو ؾتٟ صةإ الإع يإور٣حإلإ  إبم إ

ٟ نإورٖض الإ٢يضإربُا .   ًمالإرٖت  علاإػب ةالإجضصإبامتٓمحإ وإ ْى

ورختمللل   إن للل خإاإفللل إإجللظبإ ٦بلللرإ٢لللضعإ م٨للالإ لللالإرملغ لللح نإألا٦ٟللل  إرملت٣للض  نإباٗمللل إوت٣يلللياإ٢للضعرتاا . ث

يٟإاإف إ غخاحإ خ٣ح. م ٫إربتتإ م٨الإ نإتؿتضإئبحااإف إخ ٫إنضوعإ٢غرعإبتْى  ألٖا

ت٣ايلل إجإللىصإون٣ٟلل  إألانكللُحإر خ نللحإبلل ملىرعصإربشكللغأحإربتللتإتلحلل٤إٖمايللحإ زتيلل عإ٧ بتللضعأ إٖللالإَغألل٤إ . ج

حإ اةمحإو تم لاةإوطر إ٦ٟل  ةإوتأليل إ ت ؾل  نإ لالإرمل يٟلحإربمر٦ اإٖلاإجظبإ  مٖى ت٣لض  نإبكلٛ إربْى

 ربك ٚغة.

تد٣يلللل٤إرملؿللللإوبيحإ جتم ٖيللللحإورب٣ نىنيللللحإوألازا٢يللللحإإلصرعةإرملللللىرعصإربشكللللغأحإٖللللالإَغألللل٤إ بمللللار إبٗمايللللحإ . ح

ل ة٠،إو تلهإئبلغرػإوتؿلىأ٤إصوعإرملتٓملحإ رب د إربححيدحإوتأ  نإخ٣ى١إرملت٣ض  نإرملغ لح نإبكلٛ إربْى

غللل إ ؾللتسضر ،إ  لل  إربللغ يإربٗلل  إوتؼوأللضإؾللى١إرب لل ة٠إوربكللىرٚغإربىرٖللضةإربتللتإ م٨للالإ نإتٞى ٗملل إب بْى

بامتىرجللللض الإفلللل إربؿللللى١،إئيلللل ٞحإئتللللاإرب٨كلللل٠إٖللللالإرمل للللار إور خهلللل ةوإربتللللتإتتٟللللغصإبالللل إٖللللالإؾللللىرل إ للللالإ

 رملتٓم  .

                                                           

 .176-175ِٕير ٔٛي، فريذ وٛررً، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (1)
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 (1)ئنإجظبإألاٞغرصإربه  ح نإورملإلا نإيؿ لاإف إٖمايحإت٣اي إن٣ٟ  إربتضعأ إوربتألي . . ر

 زالشا< مصادز الاطخلعاب

 تمي اإب نإرمله صعإر خ عجيحإوربضرزايحإ ؾت٣ُ بإرملىرعصإربشكغأح: م٨الإرب

 (2)املصادز الخازحيت< . ؤ

لللحإرملىرلللل إورب٨ٟللل  ر إوربتلللتإ٢لللضإ إت٩لللىنإ تلللىرٞغةإٖللللاإ ؿلللتىيإ تٟلللغىإر ح جلللحإئتلللاإ لللىرعصإبكلللغأحإ تتٖى

 لللاإرملهلل صعإرملتٓمللح،إربلجللى إئتللاإرملهلل صعإر خ عجيللحإوربتللتإتتمثلل إفلل إؾللى١إربٗملل إرملدللل إ وإربللضوت ،إو للالإ

  ؾت٣ُ بإر خ عجيحإنظ٦غ:

 لللا إرملستاٟلللحإ لللالإعرص لللىإوتاٟؼألللىن،إصلللح ٞحإوبىخللل  إئٖلللانإ وإبٗلللٌإللللظهإربىؾللل ة إ وؾللل ة إٖ 

إجإحإربٗم إوصعجحإنضعةإرب٨ٟ  ةإرملُاىبح.  خؿ إنٕى

 يلللللل٠إخ٩ى يللللللحإوز نللللللح،إوهلللللل إتتللللللىتاإ ؿللللللإوبيحإ و٧لللللل   إ ؾللللللتسضر إو٢للللللضإت٩للللللىنإ إؾؿلللللل  إتْى

ي٤إب نإن خ إربٗم   إَو ب إربٗم .إربتٞى

 للللظهإر جإلللل  إوربُاللل إ جالللل إربتىنلللليحإإبللللاصرعر  تهللل ٫إب  ج  ٗلللل  إورملٗ للللض،إئطإ للللتاإ تهللل ٫إ

غإللللظهإ يلللحإ ٗيتلللح،إوتلللٞى للل ة٠إإ ربإيئللل بللل  خغج نإ لللالإنٖى ربٟلللغمإبلخلللغأ  نإر جلللضصإبا  للل صإربْى

 رملت ؾ حإملإلاتااإربٗاميح.

 ٫إبالل إوئٖا إلل إبد جتالل إئتللاإٖلل  ا نإرملإؾؿلل  إرملإتيللحإ٧ بت٣ بلل  إو تدلل صر إخيلل إ للتاإ تهلل 

فللل إ  للل   إٖمللل إللللظهإرملإؾؿللل  ،إوت٩لللىنإربت٣ بللل  إرملإتيلللحإور جمٗيللل  إ هللل صعإبا للل خث نإٖلللالإ

انلللللل  إفلللللل إصوعأ تالللللل إوئ٢  للللللحإبللللللغر جإتأليايللللللحإ ربٗملللللل ،إخيلللللل إت٣للللللض إزللللللض  تا إر خ نللللللحإ٦نكللللللغإٖ 

 ملتٓم  إرملستاٟح.ملتتؿ حا إبٛغىإ ؿ ٖضتااإف إئ   صإٞغمإربٗم إرملت ؾ حإوتٗغأٟإاإب 

 .  ت٣ض اإَا   إربمرقيذإبضيإرملتٓم 

 

 

                                                           
 . 140ٚفب  ثر٘بْ ثرلبٚي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (1)

 .178-177ِٕير ٔٛي، فريذ وٛررً، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ   (2)
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 املصادز الداخليت< . ب

ٟ نإ للللالإصرزلللل إرملتٓمللللحإنٟؿللللإ ،إو للللالإ لللللاإرملهلللل صعإربضرزايللللحإ وتىجللللهإلتلللل إٖمايللللحإ ؾللللت٣ُ بإئتللللاإرملللللْى

 باؾت٣ُ بإنظ٦غإ  إ ل :

 :يٟللحإ ٖلللاإوت٩للىنإٖلل صةإ حللحىبحإبؼألل صةإفلل إألاجللغ،إإربمر٢يللح يٟللحإئتللاإْو وهلل إرنت٣لل ٫إربٟللغصإ للالإْو

٘إربغوحإرملٗتىأحإباٗ  ا نإو٦ؿ إو  ااإورنتم  اا،إوربت٣اي إ الإو 1 تؿ ٖضإلظهإربُغأ٣حإٖلاإٞع

ٟحا إبا د إٖالإ غر٦لؼإ ٖللاإفل إ تٓمل  إز عجيلح،إو لالإ  ٗض٫إصوعرنإربٗم إخي إ إ سغجإ ْى

  ٗإ إرملتٓم  إف إتغ٢يحإٖ  احا إألا٢ض يحإورب٨ٟ  ةإورملإ عةإف إربٗم .ألاؾـإربتتإتت

 للل ة٠إفللل إنٟلللـإرملؿلللتىيإمصرعي،إخيللل إ لللتاإن٣للل إ ربت٣للل :إ ٩لللىنإربت٣للل إٖللللاإقللل٩ إ ٣ٞللل،إبللل نإربْى

يٟحإألزغيإف إنٟـإرب٣ؿا،إٖتضإخضوثإربكىرٚغإبتٗ ئتال ،إ ٠إ الإ٢ؿاإئتاإآزغإ وإ الإْو رملْى

 (2)الإربت٣ ٍإنظ٦غإ جا :إوتؿتاضٝإٖمايحإربت٣ إربٗض ضإ 

 يٟحإتتم ش ىإ ٦ثرإ ٘إئ ٩ ني ته؛ ٠إ الإزا٫إن٣اهإئتاإْو  ػأ صةإرنت جيحإرملْى

 ئٖلل صةإتىػيللل٘إرب٣للىيإربٗ  الللحإفللل إرملتٓمللحإ لللالإزللا٫إٖمايلللحإربت٣للل إباللضٝإزاللل٤إربتلللىرػنإ

ب نإألا٢ؿ  إورب٣ًل  إٖللاإٖلض إربتلىرػنإبؿلش إوجلىصإٞل ةٌإفل إبٗلٌإألا٢ؿل  إبيتمل إ

  إ زغي. ىجضإعجؼإف إ ٢ؿ 

 نإبك٩ إصوعيإ سُِإو دضصإ لالإ ٟ إٖلاإ ٖم ٫إرملتٓمحإولت إ تاإن٣ إرملْى ربتٗٝغ

 ٢ؿاإئتاإآزغإإب٣هضإممل  إب مي٘إْو ة٠إو ٖم ٫إو إ  إألا٢ؿ  إو صرعر إألازغي.

 إ الإربت٣ إف إ ٠إبؿش إْغوٞهإر خ نح:إوأت ٘إلظرإربتٕى تٗض  إ ىرٖيضإربٗم إبامْى

 ٖماإ إٖلاإ ؾ ؽإربىعص   .رملتٓم  إربتتإ ٩ىنإبغن  جإ

 ربت٣ إربٗاج :إولت إ لتاإربت٣ل إبالضٝإٖاجل إفل إخ بلحإوجلىصإنؼرٖل  إبل نإربٗل  ا ن،إ وإ

يٟحإتتت ؾ إ ٘إؾتهإو ٘إخ بتهإربحلحيح،إ ٠إخي إ ت٣ إئتاإْو بؿش إ٦برإؾالإرملْى

.٠ يٟحإ وإ ى٢٘إربٗم إيك٨انإزُغرإٖلاإرملْى  ٦اإريؿتسض إف إخ ٫إ٧ ندإربْى

 ربؿ ب٣ىن ألاٞغرصإ 

                                                           
1
 .93فزبػ ثٛخّخُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ عجذ اٌ  

 .147-146ٚفب  ثر٘بْ ثرلبٚي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ   (2)
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 ربٗمللللل إميللللل ف :إوأ٩لللللىنإٖلللللالإَغأللللل٤إت٩ايللللل٠إربٗللللل  ا نإب بٗمللللل إبؿللللل ٖ  إئيللللل ٞيحإٞلللللى١إؾللللل ٖ  إ

 (1)ربٗم إربغؾوتإرملدضصةإبإا،إوربظيإ تم ش ىإ ٘إػأ صةإٖبئإربٗم إف إ ىرؾاإ ٗيتح.إ

تمللل صإٖلللللاإرملهلللل صعإربضرزايللللحإفللل إٖمايللللحإ ؾللللت٣ُ بإيٗللللىصإبمتللل ٞ٘إٖض للللضةإٖلللللاإرملتٓمللللحإبٗلللل إ ئنإٖ 

  بغػل :

 .ه حإرب٩  احإب ملغ ح نإ الإخي إ إ عرتهإو٢ضرتهإو ٗ ٞع  رملٗٞغ

 .(2)رعتٟ ٕإربغوحإرملٗتىأحإباٗ  ا نإربت تجإٖالإٖماي  إربمر٢يح 

 ل ة٠إرملتٗا٣لحإب بمر٢يلحإ ٟ نإبلأنااإ وتلاإب بْى ٠،إبديل إيكلٗغإرمللْى ٦ؿ إو  إورنتم  إرملْى

 وربت٣ إو نإرملتٓمحإتسهإاإباظهإربْى ة٠إ و .

 لل٠،إألنللهإ للالإنٟللـإرملإؾؿللح،إوب بتلل ت إلللىإ اللاإئمل  لل إ٧ ٞيلل إ٢اللحإٞمللرةإربتا يئللحإرمل ضةيللحإبامْى

غ١إربٗم إبا .  بألضرٞإ إوؾي ؾ تا إَو

 . ٠إربؿ ب٣حإف إ   ٫إربٗم  (3)إربت٣اي إ الإت٩ بي٠إربت٩ىأالإبؿش إزبرةإرملْى

اإرملت ٞ٘إربتتإتدهاإ إرملتٓمحإ الإرٖتم صل إٖلاإرمله صعإربضرزايحإف إٖمايحإ ؾت٣ ُ بإئتاإٚع

  نإبإظهإربُغأ٣حإجماحإ الإربٗيىب،إنظ٦غإ جا :

 .٢هىعإرمله صعإربضرزايحإٖالإ ىر٦ حإرختي ج  إرملتٓمح 

 (4)بٗض إربت ض ضإوربتُىأغ.إع رملغونحإوربكٗى ٖض إ 

 إرملت ضصة،إو٦ظرإَغ١إو ؾ بي إربٗم إر حض ثحإربتتإ خغ  نإرملتٓمحإ الإربٗاى إورملٗ ٝع

٠إ الإز عجإ  رملتٓمح.٢ضإ  ابا إ ْى

 نإبكلللٛ إ تهللل إ ٖللللاإ ث لللرإبيلللجااإر حؿ ؾللليحإ ٟ للل٠إ لللالإبللل نإٖلللضصإ لللالإرمللللْى ئزتيللل عإ ْى

 (5)إوربنارٖ  إوأ ٗاإاإيك٩٨ىنإف إَغ١إتغ٢يته.

                                                           
 . 148ٚفب  ثر٘بْ ثرلبٚي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (1)

 .70-69عا٘ر عجذ اٌرؽيُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ  (2)

 .143ٚفب  ثر٘بْ ثرلبٚي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (3)

 .70عا٘ر عجذ اٌرؽيُ، اٌّرعع صجك رورٖ،   (4)

 .143ٚفب  ثر٘بْ ثرلبٚي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ (5)
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 بخخياز املىازد البشسيت .6

 ؤوال< مفهىم عمليت  خخياز

لل ة٠إ للدإٖمايللحإ زتيلل عإٖلللاإ نللهإ"إٖمايللحإجملل٘إرملٗاى لل  إرباػ للحإٖللالإرملت٣للض  نإباْى ربكلل ٚغة،إوتداياإلل إوت٣ييمإلل إٖٞغ

 إ(1)"ورزتي عإألاًٞ إ٦ٟ  ةإمل  إربْى ة٠إربك ٚغةإبهىعةإ إ٢تحإ وإصرةمح.

لللحإ لللالإألا لللخ مإرملغ لللح نإبكلللٛ إ إ زتيللل عإٖللللاإ نللله:إٖمايلللحإتلللتاإبمىجباللل إئزتيللل عإ لللخوإ لللالإبللل نإ  مٖى ٦مللل إٖلللٝغ

يٟلللحإقللل ٚغة،إوطبللل٪إبٗلللضإئزًللل ٖإاإبؿاؿلللاحإ لللالإمجلللغر ر ،إبالللضٝإر ح٨لللاإٖللللاإ  نلللهإ٢للل صعرإٖللللاإ لللؼجإورملىر  لللحإبللل نإْو

يٟحإربك ٚغةإوورج  تا ،إوتدم إ ؿإوبي تا إ الإجإحإوب نإ٦ٟ  رتهإو إلاتهإ الإجإحإ زغي.  (2) تُا   إربْى

 زاهيا< خعىاث عمليت الاخخياز

يٟلحإئتلاإ زلغيإيلمالإ تستا٠إرجلغر ر إوزُلىر إٖمايلحإ زتيل عإ لالإ تٓملحإئتلاإ زلغيإ٦مل إرنال إ٢لضإتستال٠إ لالإْو

 (3)إمحإربىرخضة،إوب٨الإبهىعةإٖ  حإٞ نإٖمايحإ زتي عإتتًمالإرملغرخ إربت بيح:رملتٓ

لل ة٠إربكلل ٚغةإفلل إرملتٓمللحإٖللالإَغألل٤إٖمايللحإ ؾللت٣ُ ب،إ .   للانإٖللالإربْى رؾللت٣  ٫إربللغرٚ  نإفلل إربٗملل :إبٗللضإٖم

لللل ة٠إب بتىرٞللللضإئتللللاإرملتٓمللللحإ للللالإ جلللل إر حهللللى٫إٖلللللاإرملٗاى لللل  إرملتٗا ٣لللللحإ  للللضرإربغرٚ للللىنإفلللل إقللللٛ إلللللظهإربْى

يٟللحإ للالإخيلل إ يٟللح،إو لل إهلل إ م للار إلللظهإربْى غإفلل إقلل ٚ إلللظهإربْى ب بٗملل ،إورملىرنللٟ  إربتللتإ  لل إ نإتتللٞى

غإئصرعةإرملللىرعصإربشكللغأحإ ستالل٠إرملٗاى لل  إربتللتإ ُا ىنالل ،إتؿلل ٖضإلللظهإ ربغورتلل إوألاجللىعإورمل٩ ٞلل  ،إولتلل إتللٞى

يٟلللح،إ وإربلللظ الإبلللاإتعجلللبااإر خُلللىةإفللل إتهلللٟيحإألاٞلللغرصإربلللظ الإ إتتُ للل٤إٖالللحااإرمللللإلا إونلللٟ  إقللل  ٚ إربْى

  ؼر  إلظهإربىْيٟح،إ م إ سٌٟإت٩ بي٠إورٖ   إٖمايحإ زتي ع.

يلل٠إبيللتاإرزللظإ٣ٞللِإربللظ الإتتُ لل٤إ . ب يلل٠:إولتلل إتللتاإٖمايللحإٚغباللحإبُا لل  إربتْى ربٟدللوإألاوتلل إبُا لل  إربتْى

يٟح.إوأتاإت إ اإ٢ ةمحإ ستهغةإبأؾم  إلإ  إ  (4)رملغ ح ن.قغوَإاإو إلاتااإ ٘إَ يٗحإربْى

يٟح. .    مزت  عر :إوطب٪إ الإ ج إرملٟ ياحإب نإرملت٣ض  نإباٗم إ الإ ج إئزتي عإألانؿ إباْى

                                                           
 .161ؽضيٓ ؽريُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (1)

 .191ٚفب  ثر٘بْ اٌجرلبٚي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (2)

 .195-193ٚفب  ثر٘بْ اٌجرلبٚي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ   (3)

 .165ك رورٖ، ػ ؽضيٓ ؽريُ، اٌّرعع صج  (4)
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إبأنا إ د صرحإقٟىأحإب نإ خه نإ وإ ٦ثرإ،إ الإ ج إ . ث رمل٣ باح:إوه إ الإ ٦ثرإربُغ١إقيٖى إف إ زتي عإ،إوتٗٝغ

حإل إ هلحإرملغ  حإألصر إربىْيٟحإرملت٣ض إبإل ،إولل إتىجلضإجم٘إرملٗاى   .إولت إت٩ىنإرمل٣ باحإ الإ ج إ ٗٞغ

 بض هإربضرٞٗيحإبئلؾتمغرعإبى٢دإَىأ إف إرملتٓمح،إول إلىإ٢ صعإٖلاإربت٨ي٠إ ٘إربٗ  ا نإف إرملتٓمحإ  إ .

 زتي عإألاوت :إتٗم إئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإٖلاإ غرجٗحإجمي٘إرملٗاى   إربتتإخهادإٖاحا إ لالإرملغ لح نإ لالإ . ج

للللحإ ًٞللللاإاإ للللالإخيلللل إربتتلللل ةجإربتللللتإخللللا٫إرؾللللتم عر إربٗملللل  ،إو جلللل نإرمل٣ باللللحإو جلللل نإ زت لللل عر ،إوطبلللل٪إملٗٞغ

خهللل إٖاحاللل ،إوربتىنلللي  إربتللللتإويلللٗدإنإ جللل  إرمل٣ باللللحإو زت للل ع،إ٦مللل إ لللتاإ زللللظإع يإعةللليـإرب٣ؿلللاإربللللظيإ

 تىجضإٞيهإربىْيٟحإربك ٚغة.

يإ  لاإ ًٞلل إربتتل ةجإفلل إجميل٘إرملغرخلل إرب٣لغرعإربجال ت،:إولتلل إ لتاإت٣للض اإئؾلاإرملغ للحإباتٗيل ن،إولللىإرملغ لحإربللظ . ح

ربؿللل ب٣حإئتللللاإعةلللليـإرملتٓمللللحإ وإر جإللللحإرملؿلللإوبحإٖللللالإربتٗيلللل نإ للللالإ جلللل إئنلللضرعإ٢للللغرعإربتٗيلللل ن،إوئٖللللا إرملغ للللحإ

 بتٗييتهإف إرملتٓمح.

ربٟدوإربُبت:إوه إرملغخاحإألاز رةإف إٖمايحإ زتي عإوطبل٪إ لالإ جل إربتأ٦لضإ نإرملغ لحإ ةل٤إصلحي إوجؿلض  إ . ر

يٟح،إو نهإ إيك٩ إزُلغرإٖللاإػ اةلهإفل إربٗمل ،إوتٗتبلرإللظهإر خُلىةإ ز لرةإ٢ ل إ الإ ج إر ب٣ي  إبأٖ   إربْى

 ئنضرعإ٢غرعإربتٗي ن.

 الخعيين .7

يٟللح،إ لتاإئنللضرعإ  لغإب٣إبٗلضإٖمايلحإرملٟ يللاحإبل نإرملمر للح نإوبٗلضإئزتيلل عإرملمر لحإرملت ؾلل  ل٠إفلل إ للبكلٛ إربْى ى٫إرملْى

حإ الإ   ل٠،إرملتٓمح،إوأتاإرت  ٕإ  مٖى يٟته،إولتل إ لتاإٞلتذإ ال٠إبامْى ٠إف إْو جغر ر إربتتإتٗم إٖلاإتثشيدإرملْى

وت٣ييلللللضإ٧ ٞللللللحإرملٗاى لللللل  إر خ نللللللحإبللللللهإ للللللالإ ٗاى لللللل  إ خهلللللليحإو ٗاى لللللل  إخللللللى٫إرملللللللإلا إور خبللللللرة،إوأتًللللللمالإرملالللللل٠إ

يٟيلحإر خ نلحإبله،إوربضعجلحإربتلتإتلاإتٗييتلهإبال ،إورب غرتل إور حلىرٞؼ،إ ٗاى   إ زغيإ ث إت عأشإربتٗيل ن،إوربتؿلميحإربْى

لللل٠،إ لللل٘إلللللظهإرملٗاى لللل  إئتللللاإمصرعةإربٗايلللل ،إورب٣ؿللللاإربللللظيإب قللللغإٞيللللهإرملْى يٟتلللله.إو للللالإرللللاإٞع ورمل٩ ٞلللل  إربتللللتإتلحلللل٤إبْى

وتدض لللضإتللل عأشإ   قلللغتهإباٗمللل إوربؿللل ٖ  إربتلللتإ  للل إ نإ تىرجلللضإٞحاللل إٖللللاإع ؽإٖماللله،إوتدض لللضإرملإللل  إربتلللتإ م٨لللالإ نإ

ل٠إ٢ ل إإربلضور إرب٣يل  إبل ٌٗإربٟدىنل  إربُ يلحإربتلتإتلغيإر جإلحإ ٩ا٠إبا إز عجإ و٢  إربضور .إ٦م إ ُا إ  الإرملْى

٠إر جض ض،إوتؿااإبه. يٟيح.إ٦م إ تاإئنضرعإبُ ٢حإلىأحإبامْى ٟحإبهإ نهإبد جحإبإ ،إإلر   إ لايتهإربْى  (1)رملْى

                                                           

 .196-195ٚفب  ثر٘بْ اٌجرلبٚي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ   (1)
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  دماج .8

ٟ نإب ملتٓمللح،إ للالإخيلل إ ٟ نإر جللضصإتٗغألل٠إلللإ  إرملللْى ؾي ؾلل تا ،إو٢ىرنيجالل ،إوعؾلل بتا ،إتؿللتاضٝإٖمايللحإئص لل جإرملللْى

ملللل ٫إرملُاللللىبإئن  ػللللل إ يٟللللحإ للللالإخيلللل إرملإلللل  إوألٖا وعؤأتالللل .إ٦ملللل إ للللتاإتٗللللغأٟإاإٖلللللاإػ ا اللللاإفلللل إربٗملللل ،إوتٗللللغأٟإاإب بْى

وألاجإلللؼةإورملٗلللضر إوألاصور إربتلللتإ دت جإللل إبتأص لللحإ ٖم بلللهإوورج  تللله.إَو يٗلللحإربٗا٢للل  إ للل٘إربلللؼ ا ،إو٦يٟيلللحإربتنؿلللي٤إ

يٟلللحإ لللالإخيللل إربىرج للل  إورملإللل  ،إوػ لللا إبيلللجاا،إوت٩لللىنإٖ للل٠إٖللللاإرملتٓملللح،إوربْى مايلللحإ ص للل جإ٦ٗمايلللحإئعقللل صإبامْى

٠إختىإ ٩ىنإنىعةإٞىعأحإملل إللىإ ُالىبإ تلهإفل إربٗمل ،إو لالإللاإرملؿلإوبىنإٖتلهإ ربٗم إوت٩ىنإل  حإب بنؿ حإبامْى

 وملالإ لجأإبُا إرملؿ ٖضة.

لل لل٠إٖللالإَغألل٤إ زللظإرملْى ٠إر جض للضإب ىبللحإفلل إ ٩لل نإربٗملل إ للالإ٢ لل إرملؿللإوبىنإٖتلله.إ وإوت٩للىنإٖمايللحإ ص لل جإبامْى

لهإٖللاإرملتٓملح،إَو يٗلحإربٗمل ،إ وإ لالإزلا٫إت٣لض اإ٦تي ل  إ عقل صإر خ نلحإب ملتٓملح،إ جٗ إػ ي إبهإف إرب٣ؿلاإيٗٞغ

يٟ،إبللللهإختللللىإيٗاللللاإ لللل إهلللل إ إٖلللللاإرملتٓمللللحإوؾي ؾلللل تا إو٢ىرنيجالللل إوألانٓمللللحإر خ نللللحإبالللل ،إوت٣للللض اإربىنلللل٠إربللللْى بيتٗللللٝغ

 (1)ربىرج   إورملإ  إرملُاىبحإ تهإف إربٗم .إ

٠إرملىيٖى  إربت بيح: لاإطب٪إ م٨الإ نإتُٛ،إبغر جإئص  جإرملْى  (2)ٖو

 ربتٗغأ٠إب ملتٓمح: .  

 . ت عأشإئنك  إرملتٓمحإوتُىعل 

 .ربت٣ؿياإربضرزل إبامتٓمح 

 .ؾم  إو غر٦ؼإ لاإرملؿإوب نإب ملتٓمح  

 .تهمياإربتؿإيا إرمل ص ح 

 ربظيإت٣ض هإرملتٓمح. ؼأجإرملتت   إ 

 .ربٗمايحإ نت جيحإربتتإتت ٗإ إرملتٓمح 

 .ؾي ؾ  إو٢ىرٖضإرملتٓمح 

                                                           
 .200ٚفب  ثر٘بْ اٌجرلبٚي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (1)

 .109-108عا٘ر عجذ اٌرؽيُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ  (2)
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 .ٞاؿٟحإمصرعةإربتتإتنتججإ إرملتٓمح 

 .ئجغر ر إألا الإوربؿا ح 

 رب٣ىرٖضإورملؼر  إربتتإتٗىصإٖلاإربٗ  ا ن: . ب

 . ألاجىعإوربغورت 

 .مج ػر إربيى يح 

 .و٢  إربغرخحإربيى يح  

 وربتضعأ . ؼر  إربتٗاياإ 

 .ربتححإورملكىعة 

 .رملؼر  إربتأ ينيح 

 .بغر جإربت٣ ٖضإورملٗ فإرمل ٨غ 

 . ر خض   إربتتإت٣ض إ إرملتٓمحإباٗ  ا نإبا 

 .بغر جإمناحإوربتُىأغ 

 ربتٗغأ٠إوربت٣ض اإبآلزغأال: .  

 .ربت٣ض اإوربتٗغأ٠إبامكٞغ ن 

 .ربت٣ض اإباؼ ا إرب٣ضر ى 

 .ربت٣ض اإبامضعب ن 

 وزبرر إرملتٓمح.ربت٣ض اإملؿتك عيإ 

 ...ربت٣ض اإوربتٗغأ٠إب ملغ٦ؼإر خض يحإربٗ  حإ٧  خؼأتحإوربىخضةإربُ يح 

حإ الإربٗت نغ،إنظ٦غإ جا :إ  (1)وتٓإغإ لميحإٖمايحإ ص  جإف إ  مٖى

 .٠إف إبضر حإٖماه إو يُغربإورب٣ا٤إربتتإتغر٤ٞإرملْى  تسٟي٠إ ك ٖغإر خٝى

 ٠إت  هإرملتٓم  ح.زا٤إربكٗىعإ    ب،إبظيإرملْى

                                                           

 .201ٚفب  ثر٘بْ اٌجرلبٚي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (1)
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 يٟللحإربٟٗللل ،إختللىإ إ هللض إبٗللضإ للغوعإ لل٠إر جض للضإون٣اللهإئتللاإور٢لل٘إربْى ربت٣ايلل إ للالإربتى٢ٗلل  إر ج  دللحإبامْى

 ربى٢دإوتتأرغإرنت جيته.

 . ٠إف إ ؾتٟؿ عإورب د  ربت٣اي إ الإربى٢دإربظيإ م٨الإ نإ ًيٗهإرملْى
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 < الخدزيب وجىميت املهازاثخامعالفصل ال

 جمهيد الفصل<

رب يئللحإرملٗ نللغإربٗض للضإ للالإربتدللض   ،إربتللتإجٗاللدإرملتٓملل  إتللىت إرملؼأللضإ للالإ لتملل  إبتللضعأ إرملللىرعصإ ٞللغػ إ

يللحإرملتت لل  إ ربشكللغأحإوتتميتالل ،إوطبلل٪إمللل إبإلل إ للالإ رللغإٖلللاإ صر إلللظهإرملللىرعص،إومللل إبإلل إ للالإٖا٢للحإ   قللغةإب إلنت جيللح،إونٖى

 نللللل ذإتلللللضعأ إرمللللللىرعصإربشكلللللغأحإوتتميتاللللل إرؾلللللتثم عرإباملللللىرعصإإور خلللللض   ،إو٦لللللظرإ غصوص لللللحإرملإؾؿلللللحإورؾلللللمررتي ي تا ،إ  لللللال

ربشكللغأح.إوؾلليتُغ١إلللظرإربٟهلل إئتللاإ  ليللحإربتللضعأ إوتتميللحإرملإلل عر إو ستالل٠إرملغرخلل إربتللتإتمللغإبالل إربٗمايللح،إو٢للضإجلل  إ

 لظرإربٟه إ ىؾى  إب بتضعأ إوتتميحإرملإ عر ،إ تًمت إربٗت نغإربت بيح:

I.  ليحإربتضعأ إوتتميحإرملإ عر   

  ٟإى إربتضعأ إوتتميحإرملإ عر  .1

  لميحإربتضعأ إف إرملتٓم   .2

3. ٫ ّٗ  رمل  صبإألاؾ ؾيحإباتضعأ إربٟ

II. غرخ إربٗمايحإربتضعأشيح  

 تداي إ ختي ج  إربتضعأشيح .1

 ربتسُيِإبابرن  جإربتضعأبت .2

 تتٟيظإبغن  جإربتضعأ  .3

 ت٣يياإ٦ٟ  ةإربتضعأ  .4
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I. ماهيت الخدزيب وجىميت املهازاث 

إٖماإلل إوإرزته نللإ ،إوإ نإإيٗتبللرإربتللضعأ   خللضإ لللاإألانكللُحإمصرعأللحإفلل إ  للحإ تٓمللحإ إملل إ٧ نللدإَ يٗللحإوإنللٕى

للضرصإوإتتميللحإرملللىعصإربشكللغيإوإتدؿلل نإ صرةللهإهلل إربتللضعأ ،إبللظرإ ا٣للىإلللظرإألاز للرإرلتم  لل إ مار للضرإفلل إ ربىؾللياحإألاًٞلل إإٖل

 .رملتٓم  إرملٗ نغةإختىإ يحاإجؼ رإ الإئؾمررتي يتا 

 وجىميت املهازاثمفهىم الخدزيب  .5

 ؤوال مفهىم الخدزيب

إربتلللضعأ إٖالللىإ نلللهإ"إر جإللضإرملللتٓاإ ب٣لللضإتٗلللضص إربتٗللل عأ٠إورزتاٟلللدإ لللالإر٢تهللل صيإالزلللغإئطإلتللل ٥إ لللالإيٗلللٝغ

إ ٗيتلللح،إوتدؿلللل نإوتُلللىأغإ إ عرتاللل إو٢لللضعرتا ،إوتٛي لللرإؾللللاى٦إ إ ورملسُلللِإبلللهإبماوألللضإرمللللىرعصإربشكللللغأحإفللل إرملتٓملللحإبمٗللل ٝع

 (1)ك٩ إئ   ب،إبّت  إ م إ٢ضإ ت٨ٗـإٖلاإتدؿ نإألاصر إف إرملتٓمح."ورت  ل تا إب

إ ٦مللل إتلللاإتٗغأٟلللهإٖللللاإ نلللهإإ"إٖمايللللحإتٗللللض  إر  لللل ب،إ تتلللل و٫إؾللللاى٥إربٟللللغصإ للللالإربت خيللللحإرملإتيللللحإوطبللللل٪إ ٦تؿللللل بإرملٗلللل ٝع

 (2)". و ت  للل  إربه  ححإباٗم إوإمصرعةور خلبرر إربللتتإ دتل جإئبحالل إمنؿل نإوتدهللي إرملٗاى لل  إربللتتإتت٣هلهإ

للللىإٖمايللللحإتٗاللللاإتتًلللمالإر٦تؿلللل بإ إللل عر إو ٟلللل لياإو٢ىرٖلللضإ وإرت  للللل  إبؼألللل صةإ“وألللغيإبٗللللٌإربضرعؾللل نإ نإربتللللضعأ إ

 (3)وتدؿ نإ صر إربٟغصإ."

إجإىصإرملتٓمحإرملسُُحإربىرٖيحإملؿ ٖضةإربٗ  ا نإٖللاإإر  إبٌٗإربضرعؾ نإٞ رونإ نإربتضعأ إلىإ" ر٦تؿل بإرملٗل ٝع

 (4)ورملإ عر إورب٣ضعر إوربؿاى٦ي  إطر إربٗا٢حإب بٗم ،إباضٝإتُ ي٣إ إ رت  إربٗم ."

 :  نإئصعر٥إنؿتُي٘إربتضعأ إبتٗغأ٠إربتٗغىإزا٫إٞمال

  .ئنؿ ن،إنك ٍإربتضعأ  -

 .و ٣هىصإبهإ سُِإ ىجه،إنك ٍإربتضعأ  -

                                                           
 .281صجك رورٖ، ػ  اٌّرععٚفب  ثر٘بْ ثرلبٚي،   (1)

 332، ػ  2003عٚيٍف ِٙذي ؽضٓ، إدارح ا،فراد ، دار اٌؾفب  ٌٍٕغر   (2)

 .281صجك رورٖ، ػ  اٌّرععٚفب  ثر٘بْ ثرلبٚي،   (3)

 .199صجك رورٖ، ػ اٌّرععؽضيٓ ؽريُ،   (4)
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 رت  ه .إو ٩ىن إ إ عي،إ ٩ىن إ ٗغف ،إ ٩ىن إعةيؿيح،إ ٩ىن  إرارحإٖلاإربتضعأ إٖمايحإتتُىي  -

إ لللضرٝإػألل صةإٖللاإ رللغهإ لت٨ٗـإبملل إألاٞلغرص،إرؾللتٗضرصر إ٢لضعر إوتتميللحإتدؿل نإتؿللتاضٝإ تٓملحإٖمايللحإربتلضعأ  -

 . رملد٣٣حإرملتٓمح

  .بامتٓم  إمنت جيحإرب٨ٟ  حإوتدؿ نإتتميحإئتاإتإصيإربتتإألالاإربىؾياحإلى إربتضعأ إ ن -

 .منؿ نإف إ ؾتثم ع إ     إ ًٞ إ الإربتضعأ إ ن -

 حعسيف جىميت املهازاث زاهيا<

إتتميللحإرملإلل عر إخ للارإ٦  للررإنللاإرلتم  لل  إئصرعةإرملللىرعصإربشكللغأح،إ٦ملل إخ لل تإب لتم  لل  إرب٨تلل بإ  دتلل إ ىيللٕى

 وربضرعؾ ن،إ  الإرزتاٟىرإف إوي٘إتٗغأ٠إ ىخضإبتتميحإرملإ عر ،إو الإربتٗ عأ٠إربتتإتت وبدإتتميحإرملإ عر إنظ٦غ:

بتتميللحإرملإل عر إبمٗت للل إربٗل  إ" ؿلل ٖضةإربٗلل  ا نإٖللاإ ىرجإللحإربتدلض   إربتللتإتسا٣إل إربتُللىعر إربت٨تىبىجيللحإإ ٣هلض

ٚو رللللل إ للللالإ نللللىرٕإربتُللللىعإفلللل إبيئللللحإربٗملللل ،إوتؿللللتاضٝإ  ًلللل إ ٗلللل ونتااإٖلللللاإربت٨يلللل٠إئػر إرملتُا لللل  إر جض للللضةإبتد٣يلللل٤إ

 (1) ٞؿيح." ؿتىأ  إألاصر إرملُاىبحإبا ٣  إور حٟ ّإٖلاإرب٣ضعةإربتت

وإ للالإربتٗلل عأ٠إربكلل  احإبتتميللحإرملإلل عر "إ٧لل إجإللضإٖاوللتإ للتٓاإ  للظ٫إ للالإ جلل إتٗٓللياإ ؾللتٟ صةإ للالإرملللىرعصإربشكللغأحإ

ربتلللتإتمتا٨إللل إرملنكلللأة،إوبمللل إ ًلللمالإ عت٣للل  إب ملؿلللتىيإرملإللل عيإورملٗغفللل إباٗتهلللغإربشكلللغيإ لللالإربىيللل٘إر حللل ت إئتلللاإربىيللل٘إ

 (2).رملؿتاضٝإوبهىعةإ ؿتمغة"

وأغيإ خضإرب٨ت بإ نهإوبتٗغأ٠إتتميحإرملىرعصإربشكغأحإ بضإ الإمق عةإرتاإٖضصإ الإألابٗ صإ غت٨ؼإٖاحا إ دلىعإتتميلحإ       

 (3):رملإ عر ،إ جا 

تتميللحإرب٣للضعر إربشكللغأحإٖللالإَغألل٤إرنتالل جإ ؾلل بي إربللتٗااإوربتللضعأ إوػألل صةإرب٣للضعةإٖلللاإربٗملل إومنتلل جإٖللالإَغألل٤إإ- 

 .ربٖغ  حإربححيح

                                                           
 .286صجك رورٖ، ػ  اٌّرععٚفب  ثر٘بْ ثرلبٚي،   (1)

 .286اٌّرعع اٌضبثك، ػ   (2)

، ِذاخٍنخ فني اٌٍّزمن  اٌنذٌٚي ؽنٛي اٌزّٕينخ اٌجغنريخ، إشياليث خًهيث الهىارد الةشريث  ي ظوس العىلهوثاٌّغيذ لذي، عجذ   (3)

 .2004عبِبخ ٚرلٍخ، اٌغزائر، 
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 . ٕإ الإرب٣ضعر إربشكغأحإٖالإَغأ٤إزا٤إٞغمإٖم إ تت حإبم إ تت ؾ إ ٘إرب٣ضعر إربشكغأحإرمل٨تؿ ح نتٟإ-ب

 .تد٣ي٤إربٞغ ليحإب ٖت  عل إلضٞ إملستا٠إر جإىصإمنم ةيحإ-ج

 ؤهميت الخدزيب في املىؽماث .6

ماي تا .إتدت جإرملتٓم  إٖلاإرزتاٝإ نىرٖإ إو عج  إ إئتاإ ىرعصإبكغأحإ ٩ىنحإو إلاحإبتتٟيظإ٧ ٞحإ نك َ تا إٖو

 إوتٓإغإ لميحإربتضعأ إف إ ؿتىأ ن:

 ألاهميت باليظبت للمىؽمت  و :إ

إ نإ م٨للالإمنتلل جإٖملل ٫إ وإبامكللٞغ نإؾللىر إٞ بتللضعأ إربتكللٛي ،إٖمايلل  إٖللالإربت ت للحإرملكلل ٧ إخلل إفلل إرملؿلل ٖضة -

إ .رملٗتىأحإربغوحإرنسٟ ىإر حىرصث،إربٗم ،إٖالإربغي إٖض إربٗم ،إصوعرنإ ٗض٫إتسٟيٌإٖلاإيؿ ٖض
(1)

 

  ٗ  جحإرب٣هىعإور خا إف إألاصر إرب٨ل إ وإف إرملسغج  إربجا ةيحإبامإؾؿح.إ -

 تقليل ظاىرة ترك ادلوظفني للعمل يف ادلنظمة، عن طريق التدريب وإحساسو بأمهيتو و أمهية أعمالو يف ادلنظمة. -

(2)حتسني مسعة ادلنظمة يف سوق العمل لدى ادلستهلكني وأمام ادلنافسني. -
 

٘إألاصر إربتتٓيوت - يٟ،إوأٞغ  . ئق ٖحإر٣ ٞحإر حىرعإوربتٟ لاإورمله عخحإ م إ دؿالإرملت رإربْى

 ر حٟ ّإٖلاإرملٗضر إوألاجإؼةإوخؿالإ صر ا إوربتٗ   إ ٗإ إ،إوت٣اي إربُٗ إومتاٝ. -

لل ة - إرباػ للحإألصر إْو ٟإاإويؿلل ٖضلاإفللل إػألل صةإمنت جيللحإوألاصر إربتتٓيوللتإئطإ نإر٦تؿلل بإألاٞللغرصإرملإللل عر إإورملٗلل ٝع

 تتٟيظإرملإ  إرملى٧احإئبحااإب٨ٟ  ةإوت٣ايوإربى٢دإربً ت٘إورملىرعصإرمل ص حإرملؿتسض حإإف إمنت جإ.

يؿللل ٖضإفللل إبتللل  إ ت  لللل  إم   بيلللحإبلللضيإألاٞلللغرصإربٗللل  ا نإندلللىإربٗمللل إورملتٓملللحإوألللإصيإئتلللاإتىيللليذإربؿي ؾللل  إ -

تااإمل إتغأضإرملتٓمحإ جااإ الإ لضرٝإ.ربٗ  حإبامتٓمحإوبظب٪إ غتٟ٘إ صر إربٗ  ا نإٖالإَغ   أ٤إ ٗٞغ

                                                           

ا،ردْ،  ،دار اٌفىننر ٌٍٕغننر ٚاٌزٛعيننع، عّننبْ ،1، طاسوودراخيجياج إدارت الهووىارد الةشووريثصننبِؼ عجننذ اٌّطٍننت عننبِر،   (1)

 .153-152، ػ ػ 2011

 .284ٚفب  ثر٘بْ ثرلبٚي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (2)
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  ٗ إٖلاإتدض ضإرملٗاى   إوتدلض ثا إبمل إ تىرٞل٤إ ل٘إرملتٛ لرر إرملستاٟلحإفل إرب يئيلحإخيل إ نإربت٩لىأالإيؿل ٖضإٖللاإ -

حإٞملللللالإنتللللل ةجإربت٣لللللض إربت٨تىبلللللىج إرنتكللللل عإورؾلللللتٗم ٫إ   إر حض ثلللللحإ  ىر٦ لللللحإربتُلللللىعر إربت٨تىبىجيلللللحإرملتؿللللل ٖع

 رمل٣ٗضة.

يٟ،إفلل إرملت٣ُللحإوئ٦ؿلل با إنللٟحإ ؾللت٣غرعإوربهللىعةإر جيللضةإفلل إرمل تملل٘إيٗملل -  إربتللضعأ إٖلللاإتد٣يلل٤إ ؾللت٣غرعإربللْى

خيلل إيٗملل إٖللللاإت٣الليوإربٟلللىرع١إبلل نإرملتٓملللحإوػب ةجالل إ يإيٗملل إٖللللاإت٣غألل إربؼبلللىنإرت لل هإ هللل  حإرملتٓمللحإربتلللتإ

 (1)إبًٟ إربت٩ىأالإت٣ض إبإاإزض   إف إرملؿتىيإرملُاىبإورملغض ت.

الثووورة التكنولوةيووة والعودلووة أات إب اسووتنياط أسوواليب وطوورق ةديوودة يف العموول مثوولا أ  وو ة  ظوو  ادلعلومووات  -

(2)ومفاىي  وحتليل النظ .
 

 زاهيا< ألاهميت باليظبت لألفساد العاملين

  م٨الإإلبغرػإ لميحإربتضعأ إب بنؿ حإبؤلٞغرصإربٗ  ا نإف إربت٣ ٍإربت بيح:إإ

٘إ ٗتىأ  إربٗ  ا ن:إ -  (3)خي إيكٗغإربٟغصإبأنإرملتٓمحإج صةإف إت٣ض اإربٗىنإبهإوعرٚ حإف إتُىأغه.ٞع

 (4)يٗم إٖلاإتسٟيٌإنؿ إر حىرصثإوإئن ب  إربٗم إف إرملتٓمح،إنتي حإتضعأبااإب بك٩ إربححيذإو  ال. -

يٟيح،إو  إ مرت إٖاحا إ الإ ٨تؿ   إ  ص حإو ٗتىأح -  . تىؾي٘إوػأ صةإٞغمإربمر٢يحإربْى

٘إربغوحإ -  . رملٗتىأحإوربغي إٖالإألاصر إوتدؿ نإربٗا٢  إمنؿ نيحٞع

 ت٣اي إألازُ  إو ندغرٞ  إورختم   إربتٗغىإبا٣ٗىب  إربتأص شيح. -

 يؿ ٖضإٖلاإتدؿ نإٞإمإاإأللضرٝإرملتٓمحإوتىييذإ صورعلاإرت  لإ . -

حإورملإ عةإويؿ لاإف إتتميحإرب٣ض -  عر إربظرتيحإباٗ  ا نإيٗم إٖلاإت٣اي إربتىتغإربت جاإٖالإربت٣وإف إرملٗٞغ

                                                           

،عبِبننخ ٔننبيف 1، طرؤيووث نعاصوورت ل توورو الحووادؤ والعشووريى –الدوودريا اإدارؤ وا نًووي عننبِر خضننير اٌىجيضنني،   (1)

 .19، ػ2010اٌبرثيخ ٌٍبٍَٛ االِٕيخ، اٌريبؿ، 

(2)
 .20، ػ 2008ا،ردْ، ، ٚ اٌزٛعيع ، عّبْ ٔغُ اٌبزاٚي عجذ هللا، عٛدح اٌزذريت اإلداري، دار اٌيبعٚري ٌٍٕغر  

(3)
 .85، ػ 2012ا،ردْ،  ،دار أصبِخ ٌٍٕغر ٚاٌزٛعيع، عّبْ ،1ط، اخجاهاج الددريا الهعاصرعّبر ثٓ عيغ ،   

(4)
 .285ٚفب  ثر٘بْ ثرلبٚي ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   
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إطر إربٗا٢حإب بْى ة٠إر ح بيحإورملؿت٣ ايح -  . تدض  إرملٗاى   إوئرغر إرملٗ ٝع

 . ػأ صةإربٟإاإبا٣ىرن نإوربتٓاإورباىرةذإرملتٓمحإباٗم إوربٗا٢   -

إٖلاإرملؿت ضر إرب٨ٟغأحإوربٗمايح -  ربٗم . طر إربٗا٢حإبم  ٫إ ئرغر إر خبرر إوربت  عبإوت  صبإ إوربتٗٝغ

تلاإ ٣ا إر ح جحإئتاإمقغرٝإ يإ نإربٗ   إرملت٩ىنإربظيإيىل إ ل إ تُا لهإٖمالهإيؿلتُي٘إئن ل ػإٖمل إصونإر ح جلحإئ -

غإبإللللاإربى٢للللدإبا٣يلللل  إبنكلللل َ  إ زللللغيإفلللل إزض للللحإ وإبهلللل  حإؤ تىجيللللهإ وإ غر٢ للللحإ ؿللللتمغةإ للللالإ غ  وؾلللليهإوب بتلللل ت إ للللٞى

 (1)إرملتٓمحإ.

 املبادت ألاطاطيت للخدزيب الفّعاٌإ .7

لللحإ  لل صبإ ؾ ؾلليحإباتللضعأ إ م٨للالإربتأؾللليـإٖاحالل إو ؾللتٗ نحإبالل إإلصرعةإربٗمايلللحإتم٨تللدإ ربضعرؾلل  إ للالإتُللىأغإ  مٖى

ّٗ بحإوه   (2) :ربتضعأشيحإوجٗاإ إٞ

لللحإألاجللللؼر إوإربٗت نلللغإرملمرربُللللحإ ٗللل ،إت٣للللى إبيجاللل إٖا٢لللل  إ .     لللض إربلللتٓا:إربتللللضعأ إنٓللل  إ ت٩  لللل إ ت٩لللىنإ للللالإ  مٖى

 ت  صبيحإنٟٗيحإ

إبإظرإرمل ض ،إ إ ٩ىنإ  غصإخ إ إ٢د،إملك٩احإتىرجلهإمصرعةإو إللىإخل إبلض  ،إ  . ب
ً
  ض إ ؾتمغرعأح:إٞ بتضعأ إَ ٣ 

 م٨الإبئلصرعةإربلجى إئبيهإٖتضإنٟ طإرب ضرة إألازغي،إوئنم إلىإنك ٍإووْيٟحإ ؾ ؾيحإف إ يإ تٓمحإز نلحإ٧ نلدإ

   إخ٩ى يح،إ

إورملإ عر إرملُاىبحإبامتٓمح،إ٦م إ   إ نإ   إ نإتكم إٖمايحإربتضعأإ:  ض إربكمىبيح .    إجمي٘إربٗاى إورملٗ ٝع

 (3)ت٩ىنإ ىجإحإئتاإجمي٘إرملؿتىأ  إمصرعةإف إرملتٓمح.

وبٗللل إلللظرإرمل لللض إللللىإ لللالإ لللاإ للل إ  للل إتٗؼألللؼهإفلل إ طلللل نإرب٣للل ةم نإٖللللاإٖمايلللحإإ ث.إ  للض إص ت  ي٨يلللحإو غونلللحإربتلللضعأ :

ايلهإن نلتإبلأنإر  بربتلضعأ إفل إرملتٓمل  ،إٖو
ً
،إبل إ  ل إتُلىأغهإوتٛي لرهإبيللتا  إإتلضعأ إنكل ٍإ ت للضصإوبليـإنكل َ 

ً
ج  لضر

                                                           

 .18عبِر خضير اٌىجيضي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ (1)

ِؾر،  اٌمب٘رح، دار اٌفغر ٌٍٕغر ٚاٌزٛعيع، ،1ط إدارت العه يث الددريةيث)الًتريث والدطةي (،ِذؽذ ِؾّذ أثٛ إٌؾر،  (2)

 .61، ػ 2008

 .285صجك رورٖ، ػ  اٌّرععٚفب  ثر٘بْ ثرلبٚي،   (3)
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 ٘إربتٛ رر إر ح ناحإف إرملتٓمحإوز عجإ ،إولظرإ إ تأتئإبم غصإرب٨لا ،إوئنمل إ ن  ل إ زلظهإٖللاإٖل ت٤إصعبإ لالإربؿلى إ

 ور جضإف إَا ه.

ل ة٠إربٗل  ا نإو٢لضعرتااإإ:ج.إ  ض إربتضعجإف إربتضعأ   ٣هلضإبتلضعجإربتلضعأ إتلاؤ إورنسلج  إ ىيلٖى  إربتلضعأ إ ل٘إْو

ٖللللاإربلللتٗااإوربتُ يللل٤،إٞاللليـإ لللالإرمل لللضيإئ٢  لللحإصوعةإفللل إ)إمصرعةإ ؾلللمررتي يح(إبٗللل  ا نإفللل إمصرعةإربتتٟيظ لللح،إخيللل إ

ت للللض إٖمايللللحإربتللللضعأ إ للللالإألا للللىعإ ناللللاإبلللليـإ للللالإرملتى٢لللل٘إبإللللاإ م عؾللللتا إفلللل إألاجلللل إرب٣غألللل إٖلللللاإألاجلللل ،إ٦ملللل إ  لللل إ نإ

 (1)ربشؿيُحإوربؿإاح،إوب بتضعجإختىإته إئتاإربت٣ ٍإربهٗ حإورمل٣ٗضة.

  لللض إربٗ ةلللضإوربت٩اٟلللح:إوأتًلللمالإللللظرإرمل لللض ،إويللل٘إ ىرػنلللحإت٣ض غألللحإبابلللرر جإربتضعأشيلللح،إتًللل٘إ ٗللل باإَغأللل٤إباتتللل ةجإ ح.

بي٩لىنإربتلضعأ إ  لضيإ لالإربت خيلحإ ٢تهل ص حإٞلاإ ٩لىنإرملتى٢ٗحإ الإبغر جإربتلضعأ إوربت٩ل بي٠إرملمرت لحإٖاحال ،إوطبل٪إ

  .ٖايهإ الإربت٣ٟ  إ  إلىإ ٦برإ م إبهإ الإرملت ٞ٘إرملتى٢ٗح

II. مساخل العمليت الخدزيبيت 

إ الإٖمايحإئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإربكمىبيح،إ٦م إ بضإ
ً
بًم نإ٦ٟ  ةإٞو ٖايحإربتضعأ إ الإرملإاإ نإ ٩ىنإربتضعأ إجؼ ر

لحإإ.أ إ٦ٗمايحإ ت٩  احإبدضإطرتا إبإ إ ضزا إو سغج  إونكل َ   نإ تٓغإئتاإربتضع  ،إوتملغإربٗمايلحإربتضعأشيلحإبم مٖى

  الإرملغرخ إ م٨الإؾغصل إٖلاإربتدىإربت ت :

 جدليل الاخخياحاث الخدزيبيت .1

األمر تعلق يو إ،ئنإٖمايحإتدض ضإ ختي ج  إربتضعأشيحإ دت جإئتاإجإىصإ٦  رةإ الإرملتٓم  إف إجم٘إرملٗاى   إوتداياإ 
بتوفري كافة الييا ات وادلعلومات عن خمتلف عناصور النظوام التودريحت وحتديود العوامول ادلويهرة فيوو سوواد أكا و  اا ليوة 
ختو  ادلنظموة أو  ارةيوة، وعمليوة ملول ادلعلوموات ليسو  حايووة يف حود ها وا وإتوا ىوع   ووة تليهوا عمليوة الت ليوول 

2  الييا ات والتخ يط وتوةيو النظام التدريحت.واالستنتاج وميكن االعتماا عليها يف رس
 

 3وتتضمن عملية ملل وحتليل ادلعلومات من أةل خت يط التدريب العناصر اآلتيةا
 معلومات عن التنظي  اإلااري للمنظمة. -
 معلومات عن األىداف والسياسات. -

                                                           

 .285اٌّرعع اٌضبثك، ػ   (1)

.60بالل  لف السكار ة، مرةل سيق هكره، ص   2
  

.94-93عمار بن عي ى، مرةل سيق هكره، ص ص   3
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 معلومات عن ت ور الن اط. -

 معلومات عن أسلوب ممارسة الوظائف اإلاارية. -

 عن اإلمكا يات ادلااية. معلومات -

 معلومات عن النظ  و اإلةرادات. -

 معلومات عن األفراا العاملني. -

 معلومات عن الظروف احملي ة. -

ويت  حتديد وحتليل االحتياةات التدرييية على هالث مستويات ا ادلنظمة، العمل، العامل وسنناقش كل  
 مستوى على حدىا

 ادلنظمة) حتليل التنظي  (احتليل االحتياةات التدرييية على مستوى  . أ
اإلاارية لت ديد ادلواقل ألتاط التنظيمية و وىنا يفيد التذكري بان حتليل التنظي  ىو اراسة األوضاع و ا

1اا ل ادلنظمة وحتديد مواطن احلاةة إب التدريب ومن أى  النقاط ادلكو ة لت ليل التنظي  ا 
 

  ية.ادلستقيلو حتليل أىداف ادلنظمة احلالية و اراسة 
 واسرتاتيجيتها.ليل اخلري ة التنظيمية للمنظمة حت 

 .اراسة القوى العاملة للمنظمة 

 حتليل االحتياةات التدرييية على مستوى العمل ) حتليل العمل (ا  . ب

إن اذلدف من حتليل العمل ىو الرتكيز على ادلهارات ادل لوبة للقيام بأعياد و مستويات الوظيفة 
 2حتليل العناصر اآلتيةاومت ليا ا، وىذا يت لب 

 .توصيف الوظيفة احلايل 
 .التغريات اليت ست رأ على الوظيفة يف ادلستقيل 

 .أىداف الوظيفة و ال روط الواةب توافرىا يف شاحل الوظيفة احلالية و ادلستقيلية 

 .معدالت األااد احلالية مقار ة بادلعدالت النم ية وكذا أسلوب األااد 

 ية على مستوى الفرا ) حتليل العامل(احتليل االحتياةات التدريي . ت

أي حتديد األفراا الذين تيدو احلاةة إب تدرييه  ذلدف تنمية قدرا   ومهارا   ورفل أاائه  يف الوظائف 
3احلالية أو ادلستقيلية، وميكن أن يتناول الفرا اراسة كل العناصر اآلتيةا

 

                                                           

.44-43ىاش  محدي، مرةل سيق هكره، ص ص   1
  

.243كايف مص فى يوسف، مرةل سيق هكره، ص   2
  

.106-105عمار بن عي ى، مرةل سيق هكره، ص ص  3
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 .  أراد الرؤساد يف رفل كفادة العمل بوحدا 
 ملني أ فسه  يف رفل كفاد   يف العمل.أراد الع 

 .ميشرات أااد الفرا وحتليل تط السلوك 

 1حتديد األفراا ادل لوب تدرييه  وهلك  تيجة إبا
 

 .اخنفاض أاائه  أو التغري ال ارئ على وظائفه  وإمكا يات العمل 

 .لتعيينه  أو ترقيته  أو  قله  إب وظائف ةديدة 

 الخخعيغ للبرهامج الخدزيبي .6

 تتًمالإلظهإرملغخاح:

 جددًد ألاهداف< .  

ألاللللضرٝإهللل إربٛ  للل  إربتلللتإ إ للل إتد٣ي٣إللل إ لللالإوعر إرببرنللل  جإربتلللضعأبت،إوتىضلللحإألاللللضرٝإ للل إ لللغرصإئخضررلللهإ لللالإ إ

إبأنلهإ  ل إ نإت٩لىنإللظهإألاللضرٝإورضلححإو٢ بالحإ(2)تٛي رإف إ ؿلتىيإ صر إربٟلغص،إورملتٓملح،إوجم ٖل  إربٗمل .إ
ً
،إٖامل 

 (3)با٣ي ؽ.إ

 الخدزيب< مىضىعاث . ب

ٖلللاإيلللى إتدض لللضإ للللضرٝإرببرنللل  جإربتلللضعأبت،إ للتاإتدض لللضإرببرنللل  جإربتلللضعأبت،إو٦لللظب٪إ دتىأ تللله،إ يإرملىيلللٖى  إإإ

لللل٠إٖاحالللل ،إ للل٘إ غرٖلللل ةإربتؿاؿلللل إرملت٣ُللل،إبإللللظهإرملىيلللٖى  ،إوربمللللرربِإبملللل إ تٟللل٤إ لللل٘إتؿاؿلللل إ ربتلللتإؾلللليتاإتلللضعأ إرملْى

إرملغرصإئ٦ؿ با  (4) إبامتضعب.إوتغربِإرملٗاى   إوألا٩ٞ عإورملٗ ٝع

 (5) م٨الإ نإنظ٦غ: و الإ لضرٝإرببرر جإربتضعأشيح

هإبتدؿ نإ صرةه -  . تتميحإ ٗاى   إرملت٩ىنإو ٗ ٞع

                                                           

.167، ص 2011، 1بالل  لف السكار ة، تصمي  الربامج التدرييية، اار ادليسرة للن ر و التوزيل ، األران، ط  1
  

(. عّنننبْ، ا،ردْ: دار اٌغنننرٚق ٌٍٕغنننر ٚاٌزٛعينننع، 3عنننبٚيظ ِؾنننطف ، إدارح اٌّنننٛارد اٌجغنننريخ )إدارح ا،فنننراد(. )ط (2)

 .238ػ ،2005

 .193، ػ2004 دار ِغذالٚي، ا،ردْ، ،1ط اإدارت الهعاصرت،اٌّٛصٛي صٕبْ،  (3)

 .214، ػ1999اصزراريغي، عّبْ، ا،ردْ، دار اٌؾبِذ ٌٍٕغر ٚاٌزٛعيع، ، ِذخً إدارت الهىارد الةشريثاٌٙيزي خبٌذ،  (4)

، رصننبٌخ ِبعضننزير، عبِبننخ ِؾّننذ ثٛ ننيب  دور ختيوويم أداء العووان يى  ووي خحديوود احديا وواج الدوودرياعّننبر ثننٓ عيغنني،  (5)

 .87-86، ػ ػ2006/2005اٌّضيٍخ، اٌغزائر، 
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ر٦تؿ بإرملت٩ىنإ إ عر إجض ضةإف إ   ٫إتسهههإبتتميحإ٢ضعرتهإربٗاميحإ وإربتُ ي٣يحإبم إ د٤٣إ٦ٟ  ةإٞو ٖايحإ -

 . ألاصر 

 . جض ضةإندىإ ؿ ة إ وإ ىر٠٢إ ٗيتحإتُىأغإؾاى٥إرملت٩ىنإور٦تؿ بهإ٢يم إوإرت  ل   -

 تؼوأضإرملت٩ىنإبمإ عر إ ٗيتحإبتٞى رإرب٣ضعةإٖلاإ صر إ ٖم ٫إ ؿت٣ ايح. -

 ؤطاليب الخدزيب< .  

 لت ٥إربٗض ضإ الإألاؾ بي إربتتإ م٨الإ نإتٗتمضل إرملتٓم  ،إ الإب نإلظهإألاؾ بي إنظ٦غ:

 >ح،إوئر عةإ نت  هإبامٟل لياإرب٨ٟغألحإرملمإلضةإباتُ يل٤إوإإؤطلىب املداضسة وتٗضإَغأ٣حإ ٟيضةإإل ه ٫إرملٗٞغ

رملم عؾللح،إوهلل إ ٦ثللرإربُللغ١إقلليٖى إو ٢اإلل إ٧اٟللح،إب٨للالإَغأ٣للحإ تهلل ٫إت٩للىنإ للالإج نلل إورخللض،إو٢للضإ إ ٩للىنإ

اإت٣اي إٞ ةضتا إوزاىل إرملد يغإ٢ صعرإٖلاإم ه ٫إ وإقضإر حًىعإئبيه،إو٢ضإتإصيإػأ صةإ ٖضرصإرملت٩ىن نإئت

 (1). الإربت٣ فإور حىرعإوت  ص٫إألا٩ٞ ع

 (2):ٚ رإ نهإ إزظإٖلاإ ؾاىبإرملد يغر إ  إ ل  

 نإرملد يللللغر إ إتهللللللحإ٦أؾلللللاىبإ لللللإصيإئتلللللاإنللللل٣ إرملإللللل عر إ وإتٛي للللرإربؿلللللاى٥،إ٣ٞيمتاللللل إ دلللللضوصةإ٣ٞلللللِإفللللل إن٣للللل إ -

 . رملٗاى   إئتاإرملت٩ىن ن

ت  عإر -  . بٟغو١إربٟغص حإب نإرملت٩ىن ن،إب إ تاإرٖت  علاإف إنٟـإرملؿتىي  إتأزظإرملد يغةإبٗ نإٖ 

غإرملد يغةإبامت٩ىنإت غبحإ وإتُ ي٤إ  إيؿم٘. -   إتٞى

 .  نإرملد يغةإتٗتبرإَغأ٣حإرته ٫إف إرت  هإورخضإنؿشي ،إألنإعصوصإ ٞٗ ٫إرملت٩ىن نإ إت ضإَغأ٣إ إئتاإرمل٩ىن  -

 >للحإ ٗاى لل  إجمٗللدإ للالإربىر٢لل٘إٖللالإ كلل٩احإتىرجللهإ تمثلل إلللظرإألاؾللاىبإفلل إإؤطععلىب دزاطععت الحععاالث   مٖى

 إؾؿللحإ للالإرملإؾؿلل  إ للغرصإرتسلل طإ٢للغرعإبكللأنا إوأُالل إ للالإر ح يللغأالإ وإرملكلل ع٦ نإ ت ٢كللحإلللظهإرب ي نلل  إ

إربضعرؾلللللح،إو لللللالإ ؼر للللل إللللللظرإألاؾلللللاىبإ نلللللهإيؿللللل ٖضإ وتدض لللللضإ وإت٣لللللض اإر٢مررخللللل تااإب بنؿللللل حإبامكللللل٩احإ ىيلللللٕى

ٗ  رملت٩ىن نإٖلاإخ إرملك ٧ إرملس  . تاٟح،إوتتميحإ٢ضعرتااإٖلاإ ٗ  جحإرملك ٧ إمصرعأحإٖاج إن جح إٞو

                                                           

 241،ػ.2010دار عِزَ، عّبْ، ا،ردْ،  ،1ط، إدارت الهىارد الةشريثعجذ إٌجي ِؾّذ أؽّذ،  (1)

، ػ 2008دار عنبٌُ اٌضمبفنخ ٌٍٕغنر ٚاٌزٛعينع، ا،ردْ،  ،1ط خًهيوث وإدارت الهوىارد الةشوريث،طب٘ر ِؾّٛد اٌىالٌنذٖ،   (2)

 .67- 66ػ
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 >إو إللل عر إورت  لللل  إطر إٖا٢لللحإإؤطعععلىب  فعععساف املبافعععس يالللضٝإللللظرإألاؾلللاىبإئتلللاإئ٦ؿللل بإربٟلللغصإ ٗللل ٝع

إٖللاإتضعأ له،إوأ٣لى إبتٗايملهإزبررتلهإو إ عرتلهإر خ نلح،إ    قغةإب بٗم ،إخي إ ٩لىنإب٩ل إ تلضعبإٞلغصإيكلٝغ

ٔإ نإرملتلضعبإ ٣لى إب ٦تؿل بإزبللرر إرمللضعبإ لالإزلا٫إر حلض  إ ٗللهإورملاخٓلحإرمل  قلغةإألصرةله.إول٨للظرإ اخل

 (1)إ. ٨تؿ إربٟغصإرملإ عر إربيضوأحإومت  ل  إربتتإ شيجا إرملضعبىنإوإلظرإٖالإَغأ٤إٖمايحإربت٣ايض

  الإئ   بي  إلظرإألاؾاىب:

  .ومزتاٞ  إربٟغص حإب نإرملتضعب نئخمرر إ  ض إربٟغص ح،إ يإ غرٖ ةإربٟغو١إ -

 .وجىصإٖا٢حإ خهيحإب نإرملضعبإورملتضعبإتؿمذإب بتعجي٘إوربضٖا -

حإؾغيٗحإبؤلزُ  ،إوب بت ت إرب٣ضعةإٖلاإتححيدإ . -    ٗٞغ

حإ الإربؿا ي  ،إنظ٦غإ جا :   ئ إ نهإ إزظإٖايهإ  مٖى

 . تُا إ ضعب إب٩ إ تضعب -

  رملضعب.ئ ٩ نيحإتٗااإرملتضعبإألزُ  إ - 

 .ئ ٩ نيحإخضوثإ ك ٧ إب نإرملضعبإورملتضعب -

   >يٗتبلللرإللللظرإألاؾلللاىبإتلللضعأ  إطلتيللل إبؤلٞلللغرص،إخيللل إ ت للل صبىنإ عر إوأت ٢كلللىنإإؤطعععلىب الىعععدواث واملىاكشعععاث

ر يجللللللل إوأإألللللللضونإويٗ عيلللللللىنإوألللللللضرٞٗىنإوأ٣تٗلللللللىن،إوللللللللاإفللللللل إ٧للللللل إطبللللللل٪إيؿلللللللتٗماىنإزبلللللللررتااإويؿلللللللتٗيتىنإ

 لللالإ م لللار إرملت ٢كلللحإ ناللل إتث لللرإألا٩ٞللل عإوتنكلللُإ ،إوتتولللتإٖتلللضلاإ٢لللضعةإربتدايللل إب ملٗاى للل  إربتلللتإبدلللىػتاا،إو 

حإبُغأ٣حإتدٟؼإرملت٩لىن نإٖللاإربت٨ٟ لرإومص  إبل العر إو ؾلتم ٕ العر إ ورمل٣ عنح،إبظب٪إ   إ نإت٩ىنإ ىيٖى

 (2) .ربٛ ر

 >يٗتمضإلظرإألاؾاىبإٖلاإنٓغأحإربتٗااإب ملاخٓحإوربت٣ايض،إوألتاإربت٩لىأالإفل إللظرإألاؾلاىبإإهمرحت الظلىن

بٗللغىإنللىعةإنمىطجيللحإٖللللاإرملت٩للىن نإألصر إوتتٟيللظإٖمايللحإ ٗيتلللحإ ٣للى إبالل إرملت٩للىن نإفللل إربىر٢لل٘إ لل٘إتىيللليذإ

                                                           
(1)  Alain Meignant. Manager la formation. 6ème édition. Ed Liaison. Paris. 2003. p 217 

 .70-69طب٘ر ِؾّٛد اٌىالٌذٖ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ    (2)
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إرمل  قلللللغإإر خُلللللىر إرملتت بٗلللللحإبإللللل إبهلللللىعةإ ت٣ُيلللللح،إٞي٣لللللى إبللللل ألصر إربٟٗلللللل إوبلللللضوعإربٟلللللغصإربتملللللىطج  رملكلللللٝغ

لللللحإ لللللالإ إرمل  قلللللغإ  مٖى )رمللللللضعب(إوأُاللللل إ لللللالإرملت٩لللللىن نإ نإ ٣ى لللللىرإبت٣ايلللللضإألاصر إربتملللللىطج إوأ٣لللللض إرملكلللللٝغ

ألاؾللاىبإ م٨للالإ ربتىجحالل  إورملدٟللؼر إختللىإ ًللمالإ٢يلل  إربٟللغصإرملت٩للىنإبللتٟـإألاصر إربتمللىطج ،إوو٣ٞلل إبإللظر

 (1).مم عؾحإربٟٗايحبامت٩ىنإر٦تؿ بإ إ عر إجض ضةإتاإتثشيتا ،إو  ً إن٣اإ إبا

 >يٟلللحإبتلللضعأ إربٟلللغصإفللل إنٟلللـإ ى٢للل٘إربٗمللل .إبديللل إ تلللىتاإ الخعععدزيب عرعععى زؤض العمعععل  لللتاإربتلللضعأ إفللل إربْى

 لللخوإ ٗللل نإتضعأ لللهإبٛ  لللحإ للل إ هللل رإجللل لؼرإبتتٟيلللظإربٗمللل إبتٟؿللله.إو٢لللضإ ٩لللىنإربعلللخوإرمل٩اللل٠إب بتلللضعأ إ

ٟللل إؾللل ب٣ إ وإ خهللل إ تسههللل إب بتلللضعأ ،  إفللل إئص للل جإألاٞلللغرصإر جلللضصإفللل إويؿلللتسض إللللظرإألاؾلللاىبإٚ ب للل  ْى

لل٘إ للالإ صر لللاإفلل إ ٢للغبإ جلل ،إوإتٟلل صيإألازُلل  إربتللتإ م٨للالإ نإ غت٨ ىللل إٞتٗيلل٤إربؿلل رإربٗلل صيإ لل ةٟإاإباٞغ ْو

 (2).بانك ٍإب ملإؾؿحإ وإبىخضةإ الإربىخضر 

  الإئ   بي  إلظرإألاؾاىب:

 .ت٩اٟحإ٢اياح،إولظرإألنإرملضعبإلىإٞغصإٖ   إب ملإؾؿح -

 . ى٢٘إربٗم إيؿمذإب بتٗىصإٖلاإربٓغوٝإر ح٣ي٣يحإباٗم تضعأ إربٟغصإف إ -

حإ الإربؿا ي  ،إنظ٦غإ جا :    ئ إ نهإ إزظإٖايهإ  مٖى

 ئختم ٫إ  إ ٩ىنإ٧ ٞي ، -

 .ٞاإ تٗغىإربٟغصإب ٌٗإر ح   إ وإرملك ٧ إربتتإؾتىرجإهإف إربٗم إ خ٣  -

 ئ ٩ نيحإئُٖ بإرملتضعبإبآل  إربتتإيٗم إٖاحا . -

 .غصإٖ صر إؾيئحإ وإ إ عر إ ت٣ ص ح...ئ خ م٨الإ نإ ت٣ إباٟ -

  >٣لل إبإلظهإربُغأ٣لحإبتمثيلل إ صورعإألا لخ مإربلظ الإتكللماإاإإؤطعلىب جمشيعل ألادواز  ٣للى إبٗلٌإألا لخ مإٞو

ر ح بحإرملٗغويحإبا د ،إٞملثاإئطرإ٧ نلدإر ح بلحإهل إرمل٣ بالحإربعخهليحإٞي٣لى إرخلضإر ح يلغأالإبتمثيل إصوعإ

إرمل٣ بلل ،إوأ٣للى إ للخوإآزللغإبتمثيلل إص وعإربعللخوإربللظيإتللتاإ ٣ باتلله،إويُٗللىإب٩لل إ للجااإ٨ٞللغةإٖللالإ ىيللٕى

رمل٣ بالللح،إرلللاإ تهلللىعإ٧للل إ جامللل إ نلللهإفللل إر حيللل ةإربٗمايلللحإوأ٣لللى إبلللاصرعةإرمل٣ بالللحإٖللللاإللللظرإألاؾللل ؽإبمٗنلللىإ نلللهإ إ

                                                           

 .480اٌّرعع صجك رورٖ،ػ إدارت الهىارد الةشريث، أؽّذ ِب٘ر،  (1)

 453ػ  .2003، دار ٚائً، عّبْ، ا،ردْ، إدارت الهىارد الةشريثصببد ٔبئف اٌجرٔٛطي،    (2)
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تُٗىإبامت٩ىن نإ٧ام  إ دٟٓىنا إراإ غصصونا إٖلاإ ؿم٘إر ح يغأال،إب إيٗتمضإطبل٪إٖللاإَغأ٣لحإت٨ٟ لرإ٧ل إ

 (1). إرملى٠٢إ رت  إتمثياه جام إف

 ألادواث املظاعدة< . ر

تملل صإٖللاإ جإللؼةإربٗللغى،إ وإ وهل إألاصور إربتللتإيؿلتسض إ إرمل٩للىنإبت٣لل إرمللتج إربت٩للىأنتإئتلاإرملت٩للىن نإ٧ ٖ 

ا إ ت إوقغرةِإٞيض ى،إربؿ ىعر إرملثشتحإورملتدغ٦ح  ... جإؼةإٖم

 املدزبىن<  . ج

 (2) تى٠٢إرزتي عإرملضعبإٖلاإ  إ ل :إ

  ؾاىبإربتضعأ إرملغرصإرؾتسضر ه. -

 رمل صةإربتضعأشيحإرملغرصإئ٦ؿ با إبامتضعب ن. -

يحإرملتضعب ن. -  نٖى

لللللحإرب٩  الللللحإبللللل ملدتىيإربتلللللضعأبت،إورب٣لللللضعةإٖللللللاإ صر إربتلللللضعأ ،إ غإفللللل إ٧للللل إ تلللللضعب،إرملٗٞغ ٖللللللاإ نلللللهإ  للللل إ نإ تلللللٞى

 إ(3) ورملإ عر إرباػ حإباتضعأ .

 ميياهيت الخدزيب<  . ح

ربت٩لل بي٠إرملتى٢ٗللحإ للالإٖمايللحإربتللضعأ إوربتتميللح،إخيلل إ نإت٩اٟللحإربتللضعأ إتكللتم إإ  لل إألازللظإفلل إر حؿلل  ن

 إ(4)ٖلاإبٌٗإربت٩ بي٠،إوه إ٧ بت ت :

 . ٩ ٞأةإزبرر إو ؿتك عيإربتضعأ  

 . ت٩اٟحإئ   عإ ٩ نإربتضعأ 

 ٞا ،إٚو رل (.إ– وعر١إإ- ٢ا إ–ت٩اٟحإرملىرصإرملؿتسض حإف إرببرن  جإربتضعأبتإ)خ ؾ   إآبيحإ  

 ٩اٟحإرملكغوب  إورملأ٧ى  إربتتإت٣ض إبامتضعب ن.ت 

                                                           

، اٌّؤصضننخ اٌغبِبيننخ ٌٍذراصننبد ٚإٌغننر، ثيننرٚد، ٌجٕننبْ، إدارت الهووىارد الةشووريث وكفوواءت ا داء الدًتيهوويوبِننً ثرثننر،  (1)

 .172،ػ 1997

 .245، ػاٌّرعع صجك رورٖعبٚيظ ِؾطف ،  (2)

 .347، ػ، اٌّرعع صجك رورٖالةشريث الهىارد إدارتِب٘ر أؽّذ،   (3)

 .221، ػصجك رورٖ اٌّرععاٌٙيزي خبٌذ،   (4)
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 .ت٩ بي٠إربؿٟغإوم٢  حإٚو رل ،إبامتضعب نإورملضعب ن 

 .ألاجىعإورملؼر  إمي ٞيحإبامضعب ن 

 .ألاجىعإورمل ار إمي ٞيحإبامتضعب ن 

 . ربت٣ٟ  إربٗ  حإٚ رإرمل  قغةإبت٣يياإربتضعأ 

 جىفير بسهامج الخدزيب .7

 الجدٌو الصمني< . ؤ

لضصإرملىيلٖى  إرملضعجلح،إو لضيإ لميتال إ ل صةإ ل إ(1)   إ نإ ت٤ٟإر جضو٫إربؼ نتإ ل٘إَ يٗلحإرببرنل  ج،إٖو ،إٖو

لضإربغرخلح،إ لضصإر جاؿل  إفل إ٧ل إ لى ،إوػ لالإبضر لحإ٧ل إجاؿلح،إو ٖى  تًلمالإر جلضو٫إربؼ نلتإٖلضصإ  ل  إرببرنل  ج،إٖو

 .(2)وربتسجي ،إو زت  عر ،إوخٟ إر خت  إٚو رإطب٪إ

 ميان الخدزيب< . ب

 ستللل عإ ٩للل نإربتلللضعأ إربلللظيإؾللليتاإٞيلللهإربتلللضعأ ،إؾلللىرً إ٧للل نإصرزللل إ وإزللل عجإرملتٓملللح،إ وإفللل إئخلللضيإ٢ ٖللل  إإإ

.
ً
إببرن  جإربتضعأ .إإ(3)ربٟت ص١إ ثا

ً
 إ(4)وأاخٔإ نإتغتي إربُ و  إورمل٣ ٖضإ   إ نإ ٩ىنإ ت ؾ  

 املخابعت اليىميت للخدزيب< . ث

 دتللللل جإألا لللللغإ لللللالإئصرعةإرمللللللىرعصإربشكلللللغأح،إو لللللض غإربتلللللضعأ ،إ وإ زهللللل ة تإربتلللللضعأ ،إ نإ ٣ى لللللىرإبمت بٗلللللحإتتٟيلللللظإ

لاإ ضرعإ    إرببرن  ج،إوأ  إٖاحااإربتأ٦ضإ الإ ت،:إ  (5)رببرن  جإزُىةإبسُىة،إٖو

 . ربتأ٦ضإ الإؾا حإونٓ ٞحإ٢ ٖ  إربتضعأ 

 ربتأ٦ضإ الإئٖضرصإرمل صةإربٗاميحإوربتضعأشيح. -

 ت إ اإ٧ إرملؿ ٖضر إوبىرػ إربتضعأ . -

 تٞى رإؾ  إربغرخحإبامتضعب ن. -

                                                           
 .216صجك رورٖ، ػ اٌّرععاٌٙيزي خبٌذ،   (1)

 .350صجك رورٖ، ػ  اٌّرعع،  الةشريث الهىارد إدارتِب٘ر أؽّذ،   (2)

 .324صجك رورٖ، ػ اٌّرععؽغبعي ِؾّذ،  (3)

 .352صجك رورٖ، ػ  اٌّرعع،  الةشريث الهىارد إدارتِب٘ر أؽّذ،   (4)

 .354صجك رورٖ، ػ  اٌّرعع ، الةشريث الهىارد إدارت ِب٘ر أؽّذ،  (5)
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 جلييم هفاءة الخدزيب  .4

لحإ ؾل  بإرب٣لىةإوربًل٠ٗإٞحال ،إو لضيإ إٖلاإ ضيإجلىصةإبلغر جإربتلضعأ ،إو ٗٞغ وتٟيضإلظهإربٗمايحإف إربتٗٝغ

إبٗضإتُ ي٤إرملتضعبإمل إتٗامهإف إربتضعأ ،إ٦م إيُٗ،
ً
إبتُىأغإرببرر جإإتد٣ي٣إ إبؤللضرٝإرملغجىة،إز نح

ً
ربت٣يياإٞغنح

إ،إوأم٨الإ نإ تاإربت٣يياإف إر جىرن إربت بيح:
ً
 (1)إ خ٣ 

 جلييم املخدزبين . ؤ

ويٗتملللللضإربت٣يلللللياإٖللللللاإ زلللللظإآعر إرملتلللللضعب ن،إ لللللالإزلللللا٫إتٗ ئلللللحإرؾلللللتم عر إربت٣لللللىأا،إ وإبلللللأيإَغأ٣لللللحإ زلللللغيإتم٨للللللالإإإ 

رملكللٞغ نإٖلللاإرببرنلل  جإ للالإعنللضإرنُ  ٖللل  إرملتللضعب نإٖللالإرببرنلل  ج،إوئتللاإ يإ لللضيإتمللدإ ؾللتٟ صةإ تلله.إإب إليلل ٞحإئتلللاإ

رملضعب ن،إٚو رإطب٪إ الإر جىرن إرملتٗا٣حإبمؿأبحإربتتميحإ زظإعؤرلاإو ٣مرخ تااإٖالإ ٩ نإوػ  نإرببرن  جإورب٣ ٖ  إو 

 وربتضعأ .إ

 جلييم  بحساءاث البرهامج  . ب

 للللالإزللللا٫إ لللل إيؿللللتنت هإرملؿللللئىبىنإ للللالإآعر إرملللللضعب ن،إورملتللللضعب ن،إو للللالإزللللا٫إرملكلللل لضة،إورملاخٓللللح،إو٦للللظرإ للللالإ   

ببرنلل  ج،إو٦لللظب٪إربتأ٦لللضإ لللالإ نإألاللللضرٝإرمل٣مرخلل  إربتلللتإتهلللاإاإبُغأ٣لللحإ وإبللأزغي،إ وإ لللالإزلللا٫إربٓلللغوٝإرملديُلللحإب 

رملغجىةإ٢ضإتد٣٣دإ الإرببرن  ج،إو الإزا٫إطب٪إ تاإت٣يياإوت٣ىأاإبغر جإربتضعأ إبيتاإربٗم إب مل٣مرخ  إربتىنلي  إ

.
ً
 ربت ت حإٖالإ ؿأبحإربت٣يياإوربٗم إبا إ ؿت٣ ا

 جلييم وشاط الخدزيب هيل<  . ث

إبإ 
ً
إ لل إ للتاإت٣يللياإنكلل َ  إربتللضعأ إ  ماللح

ً
إرملتللضعب نإئتللاإ ٖملل بإا،إو كلل لضةإو غر٢ للحإ نإ لل إتٗامللىهإٖلل صة ٗللضإعجللٕى

للل  إوألاصر إٖللللاإرملتلللضعب ن،إ  لللتاإتُ ي٣لللهإب بٟٗللل إفللل إ  للل ٫إربٗمللل ،إو٢لللضإ أزلللظإللللظرإربت٣يلللياإ لللالإزلللا٫إتسلللجي إرمللحْى

إنؿ حإربك٩ ويإ وإئن ب  إربٗم ،إو ٣ عنحإطب٪إ ٘إألالضرٝإرمل
ً
تتٓغةإ الإو٦ظب٪إ م٨الإربت٣يياإ الإزا٫إ غر٢ حإ ثا

 ٖمايحإربتضعأ إوربتتميح.

 

 

                                                           

 .219، ػصجك رورٖ اٌّرععاٌٙيزي خبٌذ،   (1)
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 الفصل الظادض< ألاحىز والحىافص

 جمهيد الفصل<

 

إألاجىعإور حىرٞؼإج ن  إ٦  ررإ الإرلتم  إربٗ  ا نإورملتٓم  إٖلاإخضإؾىر ،إئطإيٗضإعجغإربؼروأحإف إ يكٛ إ ىيٕى

ٟ نإب ٖت  عهإوؾياحإإلق  ٕإخ جي تااإ الإجإح،إو خضإربٗت نغإ رملك٩احإبات٩اٟحإف إرملإؾؿحإ الإجإحإتٗىأٌإرملْى

 زغي.إوؾنتُغ١إف إلظرإربٟه إئتاإ  ليحإ٧ إ الإألاجىعإور حىرٞؼ،إخي إج  إلظرإربٟه إ ىؾى  إب ألجىعإ

 ور حىرٞؼ،إ تًمت إربٗت نغإربت بيح:

I. ألاجىع  نٓ     ليح 

 ألاجغ تٗغأ٠ .1

 ألاجىع  نٓ    لضرٝ .2

 ألاجىع  تهنيٟ   .3

II. ألاجىع  بتدض ض ربْى ة٠ ت٣ييا 

 ربْى ة٠ ت٣ييا َغ١  .1

 ألاجىع  تهميا ف  ربْى ة٠ تهني٠ رؾتسضر  .2

 ألاجىع  تهميا .3

III.   ٓر حىرٞؼ ن 

 تٗغأ٠إر حىرٞؼ .1

 تٗغأ٠إربتدٟ ا .2

  نىرٕإر حىرٞؼ .3
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I. ألاحىز  هؽام ماهيت 

 م٨الإتٗغأ٠إألاجغإٖلاإ نهإ"إربتٗىأٌإربظيإ ده إٖايهإربٗ   إ ٣ ب إربنك ٍإرمل تإإألاحس< حعسيف .1

إربٛ رإو٢ي  هإبظب٪إربنك ٍإ حؿ بإربٛ رإ وإملالإيٗم إبه  حهإبأ غهإوتىجحاهإ وإلىإ رملكغوٕإتددإتهٝغ

 (1)ربتٗىأٌإرمل صيإبٗم إ نؿ نإ ٦تؿ ب،."

  الإألالضرٝإبتٓ  إألاجىع  م٨الإربتمي اإب نإنٖى نإإألاحىز< هؽام ؤهداف .2

 (2)إنظ٦غإ جا :إؤهداف عامت< .  

 .نإرملُاىب نإبتكٛي إرملتٓمح ٟ يحإرملْى  تؿ ٖضإٖلاإجظبإ ٖضرصإونٖى

 يؿ ٖضإٖلاإتؿإي إتد٣ي٤إ ٩ نحإتت ٞؿيحإف إتؿىأ٤إرملتت   إور خض   ،إز نحإرملتٓم  إ

 ربغبديح.

 و وبىأ تا إر خ نحإب بٗ  ا ن.عبِإبغن  جإألاجىعإب بى٢دإوربت٩اٟح،إو٦ظب٪إبمىرعصإرملتٓمحإ 

 .ن ٟ     إ نإ ٩ىنإرببرن  جإ ٣ ى ،إوأده إٖلاإ ىر٣ٞحإرملْى

 نإٖلاإألاصر إبأًٞ إَ ٢ تااإوتدؿ نإ ٟ    إ نإ اٗ إرببرن  جإصوعرإر   بي إف إتدٟ اإرملْى

  إ عرتااإو٢ضعرتاا.

 رملؿ لم نإوربٗما إف إرب٣ُ ٕإر خ مإٖلاإ ىر٣ٞحإر جمإىع،إو الإبيجااإ   إ نإ ده إرببرن  جإ

 ور ح٩ى حإربٗ  ح.

 نإب بٟغمإبتد٣ي٤إَمىخ  إ ٣ٗىبحإصرز إئَ عإ الإرملؿ ورةإ ٟ    إ نإيٗضإرببرن  جإرملْى

 وربٗضربح.

 (3)ؤهداف اطاراجيجيت< هرهس م  ا< . ب

 .نإٖلاإ صر ااإرمل ض ت ٟ   ٩ ٞأةإرملْى

 . ر حٟ ّإٖلاإ ٩ نحإتت ٞؿيحإف إؾى١إربٗم 

  ن.إرملد ٞٓحإٖلاإرملؿ ورةإإف ٟ  ربغورت إب نإرملْى

                                                           

 .29عجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (1)

 .114عا٘ر عجذ اٌرؽيُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (2)

 .115، ػاٌّرعع اٌضبثك  (3)
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 .نإرملؿت٣ ل إ ٘إألالضرٝإربتتٓيميح ٟ  تىر٤ٞإ صر إرملْى

 .ربتد٨اإف إ  ارنيحإألاجىع 

 .نإجضص ٟ  جظبإ ْى

 بؤلجىعإٖضةإت٣ؿيم  إت ٗ إبامٗي عإرملؿتسض إف إربت٣ؿيا:إألاحىز< جصييفاث .3

 (1)ت ٗ إبُ يٗتا :إ م٨الإربتمي اإب ن:

 ولىإ ت٩ىنإ الإجؼ  الإجؼ إإ، ضٞ٘إباٗ   إ ٣ ب إربٗم إرملت ؼإ جىعإن٣ض ح:إولىإعجاإرمل ٫إربظي

 ر بدإ ضٞ٘إبك٩ إصوعي،إوجؼ إ تدغ٥إ غت ِإبٓغوٝإربٗم إور جإضإرمل ظو٫إ الإج ن إربٗ   .

 جىعإٖينيح:إوه إ ستا٠إر خض   إربتتإ ٣ض إ إن خ إربٗم إئتاإألاجغر إ ث إربؿ٨ال،إربت٣ ،إ...إ 

 ر خ.

 ربتمي اإب ن:ت ٗ إب٣ىتا إربكغرةيح:إ م٨الإ

 ألاجلغإمؾللوت:إلللىإرمل اللٜإربلظيإ تؿللامهإربٗ  لل إب٣لل  إر جإلىصإربتللتإ  للظبإ إفلل إربٗمايلحإمنت جيللحإفلل إٞمللرةإ

إ،قإغإ...إ،ولىإ  يٗبرإٖلاإرب٣ىةإربكغرةيحإبات٣ىصإربتتإ٢ضإإػ تيحإ ٗيتحإ٢ضإت٩ىنإؾ ٖحإ، ى إ، ؾ ٕى

جلغإئ إ لالإربت خيلحإمؾلميحإ٣ٞلِإ ده إٖاحا إ ٣ ب إٖماهإ،خي إ نإن خ إربٗمل إ إ تٓلغإئتلاإألا 

 يإرب٣يملللحإربتلللتإ لللضٞٗإ إباٗ  للل ،إفللل إخللل نإ نإربٗ  للل إ إياملللهإألاجلللغإربت٣لللضيإب٣لللضعإ للل إياملللهإ ٣لللضرعإ للل إ

 (2) ده إٖايهإلظرإألاجغإ الإربؿا٘إور خض   .

 :،لل إربٗ  لل إر حهللى٫إ ألاجللغإر ح٣ي٣لل إربؿللا٘إور خللض   إربتللتإ ٚغ للهإرب تلل٪إربٗلل بوتإبأنللهإ"  مللٕى ٖٞغ

إ لللالإألاجلللغإللللىإ دللىعإرلتمللل  إربٗ  للل إخيللل إ لللغبِإألاجلللغإ ربت٣لللضي"إ ٣ بللل إ جلللغهإٖاحالل إ  ،وللللظرإربتلللٕى

 بتٛ رر إألاؾٗ ع،إوب بت ت إٞإىإي٨ٗـإرملؿتىيإرملٗيص تإباٗ   .

 (3)ألاجغإر ح٣ي٣،إ=ألاجغإربت٣ضيإ/رملؿتىيإربٗ  إبؤلؾٗ ع.إ

 (4)ت ٗ إملٗي عإربضٞ٘:إ

                                                           
 .180ٔبدر أؽّذ أثٛ عيخخ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (1)

 .49عجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (2)

(3)  Bureau international du travail ,les comparaisons internationales du salaires 

réels,Genève,1956,p03 

 .50عجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (4)
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 ػ تيحإ دضصة،إ٢ضإت٩ىنإؾ ٖحإ وإ ى ،إ وإقإغ. جىعإٖلاإ ؾ ؽإربى٢د:إتضٞ٘إٖلاإ ؾ ؽإوخضةإ 

 إ  جىعإٖلاإ ؾ ؽإرب٣ُٗح:إولىإرمل اٜإربت٣ضيإربلظيإ لضٞ٘إباٗ  ل إنٓ لرإئن ل ػإجلؼ إ لالإربٗمل إ وإبالٙى

 ربٗم إ غخاحإ ٗيتحإ الإمن  ػ.

II. ألاحىز  لخددًد الىؼاثف جلييم 

 الىؼاثف< جلييم ظسق  .5

ت نلت ٥إربٗض ضإ الإربُغ١إربتتإتؿتسض إف إت٣يياإ  :ربْى ة٠،إوربتتإ م٨الإتهنيٟإ إئتاإ  مٖى

  و :إربُغ١إٚ رإرب٨ميح:إوربتتإتكم :إ 

 َغأ٣حإربمرتي إ 

    َغأ٣حإربضعج 

 ر ني :إربُغ١إرب٨ميح:إوإتكم إبضوعل :إ

 َغأ٣حإربتت٣يِإ 

  َغأ٣حإ ٣ عنحإربٗىر  إ 

 ؤوال< العسق الىميت لخلييم الىؼاثف

وتٗتمضإٖلاإربت٣ض غإربعخي تإف إ،إرؾتٗم   بؿِإربُغ١إ ٢ض إو تٗتبرإلظهإربُغأ٣حإ الإ ؤطلىب الارجيب< -  

يٟحإٖلاإخضيإب مل٣ عنحإ ٘إربْى ة٠إ وتؿتسض إلظهإربُغأ٣حإف إرملتٓم  إربتتإإألازغأالتدض ضإ ؿتىيإ٧ إْو

يٟحإبىنٟإ إيٗم إٞحا إٖضصإ٢اي إ الإألاٞغرص ،إت٣ى إلظهإربُغأ٣حإٖلاإ ؾ ؽإر ح٨اإربٗ  إمجم ت إٖلاإ٧ إْو

 (1).٩  احإصونإر ح جحإئتاإتٟتيتا .إوإتىجضإربٗض ضإ الإألاؾ بي إبتد٣ي٤إلظهإربٛ  حوخضةإ ت

يٟلحإٖللاإخلضرإختلىإتت٩لىنإبلهإإالارجيب البظيغ<- ف إْل إربمرتيل إربشؿليِإ ٣لى إرمل٣لياإب٣لغر ةإربىنل٠إر خل مإب٩ل إْو

لللل ة٠إر خ يللللٗحإبات٣يلللليا(إبت٣ييمإلللل إوتدض للللضإ إفلللل إئجللللغر إ ٣ عنللللحإبيجالللل )إ ستالللل٠إربْى لللل ة٠،إرللللاإيكللللٕغ ٨ٞللللغةإٖللللالإ٧لللل إربْى

يٟلحإطر إرب٣يمل لميتال إ ل ة٠إ لالإرملغت للحإألاوتلاإوهل إ غت للحإربْى لللاإفل إرملتٓملحإرللاإرملغت لحإربث نيللحإبي٣لى إبمرتيلل إربْى حإألٖا

                                                           

 .186-185ػ   ٔبدر أؽّذ أثٛ عيخخ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (1)
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وفللل إرٚاللل إألاخيللل نإ إت٣تهلللغإٖمايلللحإربت٣يلللياإٖللللاإٞلللغصإورخلللضإ٣ٞلللِ،إبللل إ تلللىتاإ(1)ٞ بث بثلللحإول٨لللظر،إئتلللاإرملغت لللحإألاز لللرة،إ

 ٦م إف إر جضو٫إربت ت :إربت٣يياإٖضةإ ٣يم نإف إ نإورخضإوأإزظإ تىؾِإ عر .

 في جلييم الىؼاثف < ظسيلت الارجيب البظيغ(01)الجدٌو زكم  

يٟح  ربمرتي  رملتىؾِ رمل٣ياإربغرب٘ رمل٣ياإربث ب  رمل٣ياإربث ن، رمل٣ياإألاو٫  ربْى

K1 3 2 4 4 3.25 4 

K2 1 3 1 3 2 1 

K3 2 4 2 2 2.5 3 

K4 4 1 3 1 2.25 2 

 .34،إم2001إر جؼرةغ،إ٢ؿتُيتح،إ تتىعي،إج  ٗحإ ُ ٖى  إربشكغأح،إرملىرعصإئصرعةإبىزمسا،إربٟت حإٖ ضرملهضع:إإ

يٟلللحإ للل ة٠إر خ يلللٗحإبات٣يلللياإبديللل إتأزلللظإربْى ٞملللالإر جلللضو٫إربؿللل ب٤إئطنإورؾلللتت صرإئتلللاإآعر إرمل٣يمللل نإ لللتاإتغتيللل إربْى

K2يٟحإ   رملغت حإربغربٗحإول٨ظر...إK1رملغت حإألاوتاإوربْى

لل ة٠إألازلغيإرملىجللىصةإب ملتٓملح،إورؾللتت صرإئتلاإلللظهإإامللازهعت الصوحيععت<- يٟللحإب٩ل إربْى فل إرمل٣ عنللحإربؼوجيلحإت٣لل عنإ٧ل إْو

يٟللحإألالللا،إوبدؿلل بإٖللضصإرمللللغر إ لل ة٠،إوإت٣للى إرمل٣ عنللحإٖلللاإتدض للضإفلل إ٧لل إػوجإربْى رمل٣ عنلل  إتٓإللغإرت ةيلل  إ للالإربْى

يٟحإف إ٧ إرت ةيحإ الإربثت ةي  إتدضصإ   (2)لميحإربْى ة٠إر خ يٗحإبات٣يياإوإتغت .ربتتإتاإٞحا إرزتي عإربْى

  R= N(N-1) / 2إ

  .ٖضصإرمل٣ عن  إرملم٨تح Rٖضصإربْى ة٠إو:N خي  

٣لل إبإللظهإربُغأ٣للح،إوهلل :إ لل ة٠إ  للغيإت٣ييمإلل إٞو ٞللانإٖللضصإرمل٣ عنلل  إإ k1,k2,k3,k4,k5ٞمللثا:إئطرإ٧ نللدإبللض ت إزمؿللحإْو

 ربؼوجيحإ م٨الإ نإ دؿ إٖلاإربتدىإربت ت :

R= 5(5-1) /2=10 

  ٣ عن  ،إوه إ٦م إ ل :10ورؾتت صرإئتاإربٗا٢حإربؿ ب٣حإئطنإٞانإٖضصإرمل٣ عن  إ ه إئتاإ

                                                           
 .129عا٘ر عجذ اٌرؽيُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ (1)

 .35اٌفزبػ ثٛخّخُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  عجذ  (2)
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, K4)-K1( , K4)-K1( , K3)-(K1 , K2)-K1( 

, K5)-K2( , K4)-K2( , K3)-K2(  

, K5)-K3( , K4)-K3( 

. K5)-K4( 

بتلتإتلاإٞحال إرزتيل عإ٧ل إ جال ،إندهل إٖللاإتغتيل إوبىي٘إزِإتددإربىْيٟحإألاللاإفل إ٧ل إرت ةيلحإوبدؿل بإٖلضصإرمللغر إر

 ربْى ة٠إت ٗ إبؤللميحإرملُٗ ةإبإ ،إونىضحإطب٪إف إر جضو٫إربت ت :

 < عدد مساث جفضيالث الىؼاثف وجسجيب ا (02)الجدٌو زكم 

يٟح يٟح ربْى  ربمرتي  ٖضصإ غر إرزتي عإربْى

K1 4 1 

K2 3 2 

K3 2 3 

K4 1 4 

K5 0 5 

 .36م،إ2001إر جؼرةغ،إ٢ؿتُيتح،إ تتىعي،إج  ٗحإ ُ ٖى  إربشكغأح،إرملىرعصإئصرعةإبىزمسا،إربٟت حإٖ ضرملهضع:إ

 وإ لاإ ؼر  إَغأ٣تتإربمرتي إربشؿيِإوإرمل٣ عنحإربؼوجيح:

 ؾإىبحإٞإمإ إبشؿ َتام ؛إ -

 ٞحا إ دضوص؛إ تُ ي٣إ إف إرملتٓم  إربتتإ ٩ىنإٖضصإربْى ة٠ إ-

  ٖيىبا : 

 ٖض إص٢تا إف إت٣يياإربْى ة٠،إالنإربت٣يياإ تاإبك٩ إ٦ل ؛إ-

 نتي حإربت٣يياإتستا٠إ الإ ٣ياإالزغ،إ٦م إ٢ضإتستا٠إختىإب بنؿ حإبام٣ياإربىرخضإ الإو٢دإألزغ؛ -
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للل ة٠إوإ٦بلللرإعجلللاإرملنكلللأة،إئطإفللل إللللظهإر ح بلللحإيؿلللتٛغ١إو٢تللل إَلللىأاإز نلللحإفللل إ -إ يؿلللتدي إتُ ي٣إللل إ٧امللل إػرصإٖلللضصإربْى

 ربثت ةيح.رمل٣ عنحإ

٦ملل إ ُالل٤إٖاحالل إَغأ٣للحإربتهللني٠إ وإَغأ٣للحإربٟئلل  إربؿلل ب٤إتدض للضل ،إوتؿللتتضإلللظهإربُغأ٣للحإإؤطععلىب الععدزحاث< -ب

للل ة٠إربتلللتإتتٟللل٤إفللل إصعجلللحإإٖللللاإئنكللل  إؾلللااإربلللضعج  ،إتمثللل إ٧للل إصعجلللح  جاللل إ ؿلللتىيإ دلللضصرإ لللالإربهلللٗىبحإتًلللاإربْى

 نٗىبحإورج  تا إو ؿإوبي تا .

 (1)يم إ أت،:وتتمث إزُىر إلظيإربُغأ٣حإٞ

 تدض للللضإٖللللضصإربللللضعج  ،إوأللللتاإتمي للللاإ٧لللل إصعجللللحإٖللللالإألازللللغيإ للللالإزللللا٫إئصعر٥إربٟللللغو١إربض٢ي٣للللحإبلللل نإ

 تٗ عأ٠إلظهإربضعج  .

 يٟيللحإرمل٣ باللحإبٗللضصإربللضعج  إ لل ة٠إوت٣ؿلليمإ إئتللاإٖللضصإ للالإرملؿللتىأ  إربْى صعرؾللحإ ونلل ٝإلللظهإربْى

لل ة٠، رللاإئٖللضرصإتٗغألل٠إ ؿللت٣ إب٩لل إإٖلللاإ ؾلل ؽإربتم رلل إ وإربتكلل بهإرب٣لل ةاإبلل نإنللٗىبحإلللظهإربْى

  ؿتىيإ الإور٢٘إ ون ٝإربْى ة٠.

 للللل ة٠إٖللللللاإللللللظهإرملؿلللللتىأ  ،إوتٗغأللللل٠إ٧للللل إ يٟيلللللحإوتىػيللللل٘إ ونللللل ٝإربْى تدض لللللضإٖلللللضصإرملؿلللللتىأ  إربْى

ىر  إربت٣ىأاإرملم اةإبه.   ؿتىيإبتدض ضإربؿم  إٖو

 ة٠إ٦م إ ل :باتىييذإ م٨تت إئصعرجإر جضو٫إربت ت إربظيإ ىضحإتىني٠إ شؿِإألعب٘إٞئ  إ الإربْى 

 

 

 

 

 

                                                           

 188ٔبدر أؽّذ أثٛ عيخخ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ (1)
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 < الدزحاث الىؼيفيت ووصفها(03)الجدٌو زكم

 ون٠إربضعجح ربضعجح

ٖمللللللللللللل إ٦تللللللللللللل ب،إ ربضعجحإألاوتا

 عوتينت

ٖللللللللللللللض إوجللللللللللللللىصإ

 ئقغرٝ

٢لللضعر إ٣ٖايللللحإ

 بؿيُحإجضر

 إتتُاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل إ

 زبرة

ْللللللللغوٝإٖملللللللل إ ٖم إٞغصي

ٖ ص للللللللحإصرزلللللللل إ

 رمل٨ت 

ربضعجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللحإ

 ربث نيح

ٖمللللللللللللل إ٦تللللللللللللل ب،إ

 تُاللللللللللللل إ٢لللللللللللللضعإ

  الإرملإ عة

مقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللغرٝإ

  دضوص

٢لللضعر إ٣ٖايللللحإ

 ٖ ص ح

٢للللللللللللضعإ دللللللللللللضوصإ

  الإر خبرة

ٖملللللللل إ تُالللللللل إ

٢ايللللللللللللللللللللللل إ لللللللللللللللللللللللالإ

 ربتٗ ون 

ٖملللللللللللللللللللللللللللل إفلللللللللللللللللللللللللللل إ

ْللللغوٝإٖ ص للللحإ

 تُا إربتت٣ إ

  خي ن 

ربضعجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللحإ

 ربث بثح

ٖمللللللللللللل إ٦تللللللللللللل ب،إ

 تُالللللل إ إلللللل عةإ

 ٖ بيح

 تُالللللللل إ٢للللللللضعةإ

ٖ بيلللللللللللللللللحإٖللللللللللللللللللاإ

 مقغرٝ

٢لللضعر إ٣ٖايللللحإ

 ٖ بيح

صعجلللللللللللحإٖ بيلللللللللللحإ

  الإر خبرةإ

ٖملللللللل إ تُالللللللل إ

صعجلللللللللللحإٖ بيلللللللللللحإ

  الإربتٗ ون 

ْللللللللغوٝإٖملللللللل إ

تتم لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاإإ

ب بًىيلللللللللللللللللللللللللللللل  إ

 ور حغرعة

ربضعجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللحإ

 ربغربٗح

ٖمللللللللللللل إ٦تللللللللللللل ب،إ

 تُالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل إ

 إ عر إز نحإ

 و   صعة

 تُالللللللل إ٢للللللللضعةإ

ٖ بيلللللللللللللللللحإٖللللللللللللللللللاإ

 مقغرٝ

٢لللضعر إ٣ٖايللللحإ

 ز نح

زبللللللللللرةإز نللللللللللحإ

ملٗ  جللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللحإ

 كللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ٧ إ

  ت ضصة

ٖملللللللل إ تُالللللللل إ

 ٣لللللللضعةإٖ بيللللللللحإ

جللللللللللللللللللللللضرإٖلللللللللللللللللللللللاإ

ربتٗللللللللللللل ونإ للللللللللللل٘إ

 ر جمي٘

ْللللللللغوٝإٖملللللللل إ

 دللللللللللللللليِإٚ لللللللللللللللرإ

  ت ؾ ح

 .37مإ،إ2001إر جؼرةغ،إ٢ؿتُيتح،إ تتىعي،إج  ٗحإ ُ ٖى  إربشكغأح،إرملىرعصإئصرعةإبىزمسا،إربٟت حإٖ ضرملهضع:إ

للللاإوألاصنلللىإب٩للل إصعجلللح،إوفللل إألاز لللرإإ ٣للل عنإونللل٠إ بٗلللضإتدض لللضإربلللضعج  إ لللتاإتدض لللضإ جلللغإ٧للل إ جاللل إ وإتدض لللضإألاجلللغإألٖا

يٟحإ ٦ثر. يٟحإ ٘إربىن٠إرملدضصإبتدض ضإربضعجحإربتتإتت ؾ إربْى  ربْى

 (1)إ:ربُغأ٣ح الإ  ار إلظهإ

 .ربشؿ َح،إئطإ م٨الإتُ ي٣إ إز نحإف إرملتٓم  إربهٛ رةإر يجا - 

  .ه إَغأ٣حإت٣ى إٖلاإربت٣ض غإربعخي ت - 

 : الإٖيىبا 

                                                           

 .36عجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (1)
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لتللل ٥إنلللٗىبحإفللل إتدض لللضإربىنللل٠إر خللل مإب٩للل إصعجلللحإربصللل ت إربلللظيإ نلللتجإٖتلللهإنلللٗىبحإتدض لللضإ ٗللل باإورضلللححإب٨لللل إ- 

  .صعجح

 زاهيا< العسق الىميت

ألا٦ثلرإت٣ٗيلضرإوتتُال إللظهإربُغأ٣لحإتايئلحإ جتلحإ:إتٗتبرإلظهإربُغأ٣حإ الإربُغ١إرب٨ميحإالعىاملؤطلىب ملازهت إ .  

يٟحإ ٘إربْى ة٠إألازغي.  (1)بت٣يياإربْى ة٠إمل٣ عنحإرمل٩ىن  إألاؾ ؾيحإب٩ إْو

 (2)وتتساوإلظهإربُغأ٣حإف إٖضةإ غرخ :

 تدض ضإربْى ة٠إرملٗي عأحإربتتإتسً٘إبات٣ييا؛إ -

 ألاؾ ؾيحإربتتإ تاإٖلاإ ؾ ؾإ إت٣يياإربْى ة٠إرملٗي عأح؛تدض ضإربٗىر  إ -

يٟللحإٖلللاإ ؾلل ؽإ٧لل إ- - لل ة٠إرملٗي عأللحإٖلللاإ ؾلل ؽإٖىر لل إربت٣يللياإوإتدض للضإعت للحإ٧لل إْو ئجللغر إ ٣ عنللحإبلل نإربْى

 ٖ   إ الإٖىر  إربت٣ييا؛إ

للل ة٠إٖ - للل ة٠إرملٗي عألللحإٖللللاإ ؾللل ؽإألالميلللحإربنؿلللشيحإبٗىر للل إربت٣يللليا،إوإتغتللل إربْى للللاإ ؾللل ؽإتىػيللل٘إ جلللغإربْى

 ألاجغإرملمتىحإب٩ إٖ   إ الإٖىر  إربت٣ييا،إراإ ٣ عنحإربمرتي إر جض ضإ ٘إربمرتي إربؿ ب٤؛

 وي٘إربْى ة٠إف إزغأُحإ ٣ عنحإربٗىر  ؛إ -

 .ت٣يياإب   إْو ة٠إرملتٓمحإرنُا٢ إ الإر خغأُح -

إنٗم إٖلاإت ؿيضإرملغرخ إربؿ ب٣ح:  وؾٝى

لللل ة٠إ - إتؿللللتسض إ٦أؾلللل ؽإبت٣يللللياإربْى لللل ة٠إرملٗي عأللللحإربتللللتإت للللغيإت٣ييمإلللل إوربتللللتإؾللللٝى نٟمللللرىإ نإربْى

 k1,k2,k3,k4,k5,k6ألازغيإف إرملتٓمحإه إربْى ة٠:إ

إتؿتسض إف إربت٣يياإه :إرملؿإوبيح،إربتٗاليا،إر خبلرة،إرب٣لضعر إرب٣ٗايلح،إ - ربٗىر  إألاؾ ؾيحإربتتإؾٝى

 رب٣ضعر إر جؿم نيح.

 رمل٣ عنحإب نإربْى ة٠إٖلاإ ؾ ؽإ ٗ   رإربت٣يياإربمرتي إربىرعصإف إر جضو٫إربت ت : ُٖدإنتي حإ -

                                                           
 .133عا٘ر عجذ اٌرؽيُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (1)

 .38عجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (2)



ٚداد ثٛرؽبػ درٚس في أصش إدارح اٌّٛارد اٌجغريخ                                           د.  
 

 
70 

 < جسجيب الىؼاثف املعيازيت عرى ؤطاض عىامل الخلييم(04)الجدٌو زكم

 ٖىر  إإإرمل٣ عنحإإإإإ 

 ربْى ة٠

رب٣لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضعةإ ر خبرة ربتٗايا رملؿإوبيحإ

 رب٣ٗايح

رب٣للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضعةإ

 ر جؿم نيح

K1 1 5 2 1 4 

K2 3 1 4 3 2 

K3 2 6 1 2 6 

K4 5 3 5 5 5 

K5 4 2 3 4 3 

K6 6 4 6 6 1 

للللل  إربشكلللللغأح،إرمللللللىرعصإئصرعةإبلللللىزمسا،إربٟتللللل حإٖ لللللضإاملصعععععدز< إ٢ؿلللللتُيتح،إ تتلللللىعي،إج  ٗلللللحإ ُ ٖى

 .37م،إ2001إر جؼرةغ،

ٟٞ،إر جضو٫إربؿ ب٤إ لثاإئطرإ زلضن إٖ  ل إرملؿلإوبيحإ٦أؾل ؽإبات٣يلياإٞلانإرملت لحإألاوتلاإ لالإنهلي إ

يٟلحإK1ربىْيٟحإ يٟلحإإK3وإرملغت حإربث نيلحإ لالإنهلي إربْى ٞتلأت،إفل إرملغت لحإربث بثلح،إفل إإK2،إ  ل إربْى

يٟحإإK5خ نإتدت إربىْيٟحإ رملغت حإربؿ صؾلحإول٨لظرإب بنؿل حإبات٣يلياإٖللاإإK6رملغت حإربغربٗحإوربْى

 إ ؾ ؽإربٗىر  إألازغي.

للل ة٠إرملٗي عألللحإٖللللاإ ؾللل ؽإألالميلللحإربنؿلللشيحإبٗىر للل إ - ،إوللللظهإرملغخالللحإربت٣يلللياإتىػيللل٘إألاجلللغإر حللل ت إباْى

 تٟهاحإتم   إٖلاإرملغخاحإربؿ ب٣ح،إوبتد٣ي٤إلظهإر خُىةإنٟمرىإ نإألاجغإر ح ت إباْى ة٠إرملٗي عأحإ

 وألالميحإربنؿشيحإبٗىر  إربت٣يياإ٦م إف إر جضو٫إربت ت :إ

 ألاهميت اليظبيت لعىامل الخلييم للىؼاثف املعيازيت <(05)الجدٌو زكم 

 

 ربْى ة٠

رب٣للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضعةإ ر خبرة ربتٗايا رملؿإوبيحإ ألاجغ

 رب٣ٗايح

رب٣لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضعةإ

 ر جؿم نيح

K1 800017.50 %26.25 7%19.3 %12.5 %24.37 صج% 

K2 820022.56 %21.34 %15.85 %17.68 %22.56 صج% 

K3 750015.33 %25.33 6%22.6 %11.33 %25.33 صج% 

K4 665019.54 %21.80 %18.80 %16.54 %23.30 صج% 

K5 795022.01 %21.38 %18.23 %16.35 %22.01 صج% 

K6 755027.81 %20.53 %14.57 %15.23 %21.85 صج% 

للللل  إربشكلللللغأح،إرمللللللىرعصإئصرعةإبلللللىزمسا،إربٟتللللل حإٖ لللللضإاملصعععععدز< إ٢ؿلللللتُيتح،إ تتلللللىعي،إج  ٗلللللحإ ُ ٖى

 .39م،إ2001إر جؼرةغ،
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لل ة٠إرملٗي عأللحإإوب ؾللتسضر  يٟللحإ للالإربْى ربنؿلل إفلل إر جللضو٫إربؿلل ب٤إندللضصإألاجللغإربللظيإ مللتذإأليإْو

 ٖلاإ ؾ ؽإٖىر  إربت٣يياإرملستاٟح،إوطب٪إ٦م إف إر جضو٫إربت ت :

 < ؤحس الىؼاثف املعيازيت عرى ؤطاض ألاهميت اليظبيت لعىامل الخلييم(06)الجدٌو زكم

 

 ربْى ة٠

رب٣لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضعةإ ر خبرة ربتٗايا رملؿإوبيحإ

 رب٣ٗايح

رب٣للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضعةإ

 ر جؿم نيح

ألاجللغإر حلل ت إ

 باىْيٟح

K1 1950 1000 1550 2100 1400 8000صج 

K2 1850 1450 1300 1750 1850 8200صج 

K3 1900 850 1700 1900 1150 7500صج 

K4 1550 1100 1250 1450 1300 6650صج 

K5 1750 1300 1450 1700 1750 7950صج 

K6 1650 1150 1100 1550 2100 7550صج 

للللل  إربشكلللللغأح،إرمللللللىرعصإئصرعةإبلللللىزمسا،إربٟتللللل حإٖ لللللضإاملصعععععدز< إ٢ؿلللللتُيتح،إ تتلللللىعي،إج  ٗلللللحإ ُ ٖى

 .39م،إ2001إر جؼرةغ،

ل ة٠إرملٗي عألحإب بنؿل حإب٩ل إ - ندى٫إرب٣ياإربت٣ض حإئتاإعت ،إوطب٪إبم٣ عنحإرب٣لياإربتلتإخهلادإٖاحال إربْى

 ٖ   إٖلاإخضةإ٦م إف إر جضو٫إربت ت :

 جسجيب الىؼاثف املعيازيت عرى ؤطاض ألاحس املددد لعىامل الخلييم< (07)الجدٌو زكم 

 

 ربْى ة٠

رب٣لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضعةإ ر خبرة ربتٗايا رملؿإوبيحإ

 رب٣ٗايح

رب٣للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضعةإ

 ر جؿم نيح

K1 1 5 2 1 4 

K2 3 1 4 3 2 

K3 2 6 1 2 6 

K4 6 4 5 6 5 

K5 4 2 3 4 3 

K6 5 3 6 5 1 

للللل  إربشكلللللغأح،إرمللللللىرعصإئصرعةإبلللللىزمسا،إربٟتللللل حإٖ لللللضإاملصعععععدز< إ٢ؿلللللتُيتح،إ تتلللللىعي،إج  ٗلللللحإ ُ ٖى

 .40مإ،إ2001إر جؼرةغ،

رللاإن٣لل عنإلللظرإربمرتيلل إ لل٘إربمرتيلل إربللظيإخللضصإؾلل ب٣ إٖلللاإ ؾلل ؽإألالميللحإربنؿللشيحإرملُٗلل ةإبٗىر لل إ

 ربت٣ييا،إوطب٪إ الإزا٫إئصعرجإجضو٫إ ًاإربمرتي  نإألاو٫إوربث ن،.
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 املعيازيت< ملازهت لارجيب الىؼاثف (08)الجدٌو زكم

 

 ربْى ة٠

رب٣لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضعةإ ر خبرة ربتٗايا رملؿإوبيحإ

 رب٣ٗايح

رب٣لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضعةإ

 ر جؿم نيح

K1 1 1 5 5 2 2 1 1 4 4 

K2 3 3 1 1 4 4 3 3 2 2 

K3 2 2 6 6 1 1 2 2 6 6 

K4 5 6 3 4 5 5 5 6 5 5 

K5 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 

K6 6 5 4 3 6 6 6 5 1 1 

للللل  إربشكلللللغأح،إرمللللللىرعصإئصرعةإبلللللىزمسا،إربٟتللللل حإٖ لللللضإاملصعععععدز< إ٢ؿلللللتُيتح،إ تتلللللىعي،إج  ٗلللللحإ ُ ٖى

 .40مإ،إ2001إر جؼرةغ،

لللللل ة٠إ،تغتيللللل إٖللللللاإ ؾلللللل ؽإألالميلللللحإربنؿلللللشيحإرملُٗلللللل ةإ  لللللالإر جلللللضو٫إ اخللللللٔإرنإلتللللل ٥إتلللللغتي  نإباْى

ل ة٠إ بٗىر  إربت٣يياإوتغتي إٖلاإ ؾ ؽإرب٣يملحإربت٣ض لحإرملُٗل ةإباٗىر ل ،إبلظرإن٣ل عنإ نإبل نإربْى

 ؽإربمرتي  نإألاو٫إوربث ن،.رملٗي عأحإٖلاإ ؾ 

يٟت نإ للل ة٠إ تٟللل٤إتغتيباللل إألاو٫إ للل٘إربمرتيللل إربثللل ن،إبسلللاٝإربلللْى بلللاإإK 6،إK 4وناخلللٔإ نإ٧للل إربْى

 دضثإٞحام إربتُ ب٤إٞيم إ تٗا٤إبٗىر ل إرملؿلإوبيحإوربتٗالياإورب٣لضعر إرب٣ٗايلحإبلظرإ  ل إرؾلت ٗ صإ

لل ة٠إ ؾ ؾلليحإفلل إت٣يللياإ لل ة٠إألازللغيإ٧ْى لل ة٠إرملٗي عأللح،إوتؿللتسض إربْى يٟت نإ للالإربْى للل ت نإربللْى

 ربْى ة٠إف إرملتٓمح.

للل  ة٠إفللل إرملتٓملللح،إوأًلللاإللللظرإفلل إألاز لللرإن٣لللى إباٖلللضرصإر جلللضو٫إربلللظيإيؿلللتسض إ٦أؾلل ؽإبت٣يلللياإربْى

ل ة٠إرملٗي عألحإ يٟلحإ لالإربْى ىر ل إربت٣يليا،إوندلضصإٖللاإر جلضو٫إ٢يملحإ٧ل إْو ر جضو٫إٞئ  إألاجلغإٖو

 ٞيم إ تٗا٤إبٗىر  إربت٣ييا،إوطب٪إ٦م إ ت حإف إر جضو٫إربت ت :
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 < ملازهت العىامل لخلييم الىؼاثف(09)الجدٌو زكم

 ٖىر  إربت٣ييا ألاجغإ

رب٣لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضعةإ ر خبرة ربتٗايا رملؿإوبيحإ

 رب٣ٗايح

رب٣لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضعةإ

 ر جؿم نيح

    K3  صج850

      صج900

      صج950

    K1  صج1000

      صج1050

      صج1100

 K3     صج1150

      صج1200

      صج1250

   K5 K2  صج1300

      صج1350

 K1     صج1400

   K2 K5  صج1450

      صج1500

   K1   صج1550

      صج1600

      صج1650

  K3 K5   صج1700

 K5   K2 K5 صج1750

      صج1800

 K2    K2 صج1850

  K3   K3 صج1900

     K1 صج1950

      صج2000

      صج2050

  K1    صج2100

      صج2150

للل  إربشكلللغأح،إرمللللىرعصإئصرعةإبلللىزمسا،إربٟتللل حإٖ لللضاملصعععدز<  ،إ2001إر جؼرةلللغ،إ٢ؿلللتُيتح،إ تتلللىعي،إج  ٗلللحإ ُ ٖى

 .42م
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لللى٫إرجغر رتاللل إوت٩ بيٟإللل إرمل بيلللحإربٗ بيلللح،إ< طعععلىب العععىلغؤ . ب لللاإت٣ٗلللضل إَو تتم لللاإللللظهإربُغأ٣لللحإبض٢لللحإنت ة إللل إٚع

للحإ للالإ(1) ل ة٠إب ًٗلإ إٖلل إ ؾلل ؽإ  مٖى  ٣ى إرؾتسضر إلظهإربُغأ٣حإف إت٣يياإربْى ة٠إٖل إ ٣ عنلحإربْى

لل ة٠إ إ للتاإبكلل٩ إ٦للل إ٦ملل إلللىإربكللأنإفلل إَغأ٣للحإربمرتيلل .إوإربٗىر لل إوهلل إٖىر لل إرمل٣ عنللح،إ يإ نإ ت٣يللياإربْى

لللحإ لللالإربٗىر للل ،إوإصعجلللحإتىرجللللضإ للل ة٠إ٧اإللل إتدتلللىيإٖللللاإ  مٖى تتُاللل٤إللللظهإربُغأ٣لللحإفللل إربت٣يلللياإ لللالإ نإربْى

يٟللللللحإ للللل ة٠إت٩لللللىنإ ت   تلللللح،إوإت٩لللللىنإصعجلللللحإتىرجلللللضل إ  ًللللل إ ستاٟلللللحإٖللللللاإ ؿلللللتىيإربْى لللللللظهإربٗىر للللل إفللللل إربْى

ربٗىر لللل إرملؿللللتسض حإفلللل إربت٣يللللياإو  . بتلللل ت إٞلللل نإألالميللللحإربنؿللللشيحإبإللللظهإربٗىر لللل إت٩للللىنإ ستاٟللللحربىرخلللللضة،إوإب

تستاللل٠إ لللالإ تٓملللحإألزلللغي،إب٨لللالإت مللل٘إ عر إفللل إرب٨ٟلللغإمصرعيإ نإلتللل ٥إ عبللل٘إٖىر للل إ ؾ ؾللليحإتؿلللتسض إفللل إ

 (2)تداي إوإت٣يياإربْى ة٠.إوإتتمث إلظهإربٗىر  إف إ:

ضعر إربظلتيلللحإوإربًٗلللايحإؾلللىر إ٧ نلللدإَ يٗيلللحإ وإ ٨تؿللل حإربًلللغوعأحإألصر إٖمللل إ للل إ ٣هلللضإب ملإللل عةإ٧للل إرب٣لللإاملهعععازة< -

 .ب ب٨ٟ  ةإرملُاىبح.إوربٗىر  إألاؾ ؾيحإربتتإتتد٨اإف إرملإ عةإه :إربتٗايا،إر خبرةإوربتضعأ 

إلللىصإوأ٣هلللضإبللله،إطبللل٪إربنكللل ٍإرب٨ٟلللغيإوإربًٗلللل إربلللظيإ إص لللهإربٟلللغصإبلللضيإ م عؾلللتهإبٗماللله،إوأتمثللل إرمل إاملجهعععىد< -

  للل إرمل إلللىصإربًٗلللل إ .رب٨ٟلللغيإفللل إرب٣لللضعةإٖللللاإربتدايللل ،إربمر٦ لللا،إرب٣لللضعةإٖللللاإئبلللضر إ نت للل ه،إوإرملثللل بغةإوربت٨يللل٠...ر خ

ٞيتمث إف إرمل إىصإر جؿم ن،إربظيإ إص هإربٟغصإبضيإ م عؾتهإباٗم ،إ ث إتأص حإر حغ٦ل  إربًٗايح،إوإربىيلٗيحإربتلتإ

 إ إصيإربٟغصإربٗم إج بؿل إ  إور٢ٟل ،إولل إ ٩لىنإر جؿلاإفل إويلٗيحإرندتل  إ تسظل إجؿاإربٟغصإبضيإ صرةهإباٗم ،إل

  ..  ٗيتح؟إر خ

نا  لحإألا لغ.إورملؿلإوبيحإ٢للضإت٩لىنإ بضيإ م عؾحإربٟغصإبٗمل إ ٗمل إ ٗل نإٞلاإبلضإو نإ تدمل إرملؿلإوبيحإفل إاملظاوليت< -

لللللالإتللللٞى رإ يللللحإرملتت لللل  إوإ٦ميتالللل إٖو ٖللللالإنٖى ٖللللالإؾلللللا حإألاصور إٖللللالإربتتلللل ةجإرملُاىبللللحإ للللالإربٟلللللغصإو  ٗاى لللل  إ ٗيتللللحإ وإ

لللالإ ؿلللتىيإألاصر إربلللظيإ د٣٣ىنللله.إ لللالإ ؿلللتىيإتلللضعأباا،إٖو رملؿلللتسض حإفللل إربٗمللل ،إ٦مللل إت٩لللىنإرملؿلللإوبيحإٖلللالإألاٞلللغرصإٖو

يلللحإألاؾ ؾللليح. لللحإ لللالإربٗىر للل إربٟٖغ للللاإللللظرإألاصر إٞإلللظرإربٗ  للل إ م٨لللالإ نإ ٣ؿلللاإئتلللاإ  مٖى رملؿلللإوبيحإٖللللاإ   إ ٖو

رملؿللإوبيحإ üرملؿللإوبيحإٖللاإرمللىرعصإربت٣ض للحإرملؿلإوبيحإٖللالإؾلا حإألاٞلغرصإ üٖلللاإجلىصةإرملتت ل  إرإملؿلإوبيحإ.وألاجإلؼة

  .ٖالإتٞى رإوإخٟٔإرملٗاى   

                                                           
 .189صجك رورٖ، ػٔبدر أؽّذ أثٛ عيخخ، اٌّرعع   (1)

 .43عجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (2)
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وه إربٓغوٝإربتتإتديِإبل بٟغصإبلضيإتأص تلهإباٗمل ،إ يإربٓلغوٝإربتلتإ مل عؽإفل إئَ علل إٖماله،إوربتلتإإؼسوف العمل< -

٩لللىنإربٟلللغصإٚ لللرإ٢للل صعإٖللللاإربلللتد٨اإٞحاللل .إوتتمثللل إْللللغوٝإربٗمللل إفللل إربٓلللغوٝإتلللإرغإفللل إ٢ضعتلللهإٖللللاإ صرةلللهإباٗمللل ،إبديللل إ 

ىبللح،إربًىيلل  ،إربتاىأللح،إونٓ ٞللحإ ٩ل نإربٗملل إر للخ بٗللضإتدض للضإربٗىر لل إرملؿللتسض حإفلل إ ...ربُ يٗيلحإ ثلل إر حللغرعة،إربَغ

يح،إوأ٣ؿاإ٧ إٖ   إٞغع إئتاإٖضصإ لالإرملغ  رتل إوإربتلتإتكل رإئتلاإت٣يياإربْى ة٠إت٣ؿاإلظهإربٗىر  إئتاإربٗىر  إربٟٖغ

يللح.إرللاإ ربضعجللحإربتللتإ تىرجللض إ نإ ٩للىنإورخللضرإفلل إ٧لل إربٗىر لل إربٟٖغ للضصإرملغرتللل إبللليـإقللٍغ يٟللح.إٖو بالل إربٗ  لل إفلل إربْى

يللح.إ تدللضصإألالميللحإربنؿللشيحإب٩لل إٖ  لل إ للالإربٗىر لل إألاؾ ؾلليح،إةإ٦للظرإألالميللحإربنؿللشيحإب٩لل إٖ  للل إ لللالإربٗىر للل إربٟٖغ

  للل إت٣يلللياإربلللت٣ِإربتلللتإ تدلللدإب٩للل إٖ  للل إ لللالإربٗىر للل إ .ؾ ؾللليحإت ٗللل إأللميتاللل إربنؿلللشيحوتلللىػٕإربلللت٣ِإبللل نإربٗىر للل إألا 

ألاؾ ؾيحإب نإرملغرت إربتتإ ت٩ىنإ جا إربٗ   إألاؾ ؾل،إٞا  إ نإ تاإٖلاإ ؾ ؽإ تىربيحإخؿ بيحإ وإٖلاإ ؾ ؽإ تىربيحإ

رب٣يملحإبل نإرملغرتل إٞتدلضصإرؾلتت صرإئتلاإإلتضؾيح.إٚو ب  إ  إتؿتسض إرملتىربي  إر حؿ بيحإفل إتدض لضإ٢يملحإرملغرتل ،إ  ل 

 (1)ربٗا٢حإربت بيح:

 (إ1إ-٢يمحإ صنىإ غت ح(إ/)ٖضصإرملغرت إ-٢يمحإ ٖلاإ غت ح )=٢يمحإربؼأ صةإب نإرملغرت 

ن٣ُلحإتلىػٕإبل نإإ1000ٞاطرإرٞمريت إ نإ تٓمحإ  إتىصإرب٣ي  إبت٣يياإربْى ة٠إب ؾتسضر إَغأ٣حإربت٣ِ،إو٢ضإخلضص إ

٣ إبامتت بي  إر حؿ بيح،إٖىر  إربت٣يياإ يحإٞو ٣ إبؤللميحإربنؿشيح،إ٦م إخضص إ٢يمحإ غرت إربٗىر  إربٟٖغ رملستاٟحإٞو

 ٦م إف إر جضو٫إربت ت :
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 < جلييم الىؼاثف في ظسيلت الىلغ(10)الجدٌو زكم

ألالميلللللللحإ ربٗىر  

 ربنؿشيح

٢يمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللحإ

ربؼأللللل صةإبللللل نإ

 رملغرت 

 رملغت ح

6 

 رملغت ح

5 

 رملغت ح

4 

 رملغت ح

3 

 رملغت ح

2 

 رملغت ح

1 

        50% رملؿإوبيح

 10 48 86 124 162 200 38 20% ٖلاإألا  إورملىرص

 10 38 66 94 122 150 28 15% ٖلاإألاٞغرص

 10 38 66 94 122 150 28 15% ٖلاإرملىرعصإرمل بيح

        20% رملإ عة

 05 34 63 92 121 150 29 15% ربتٗايا

 05 14 23 32 41 50 09 05% ر خبرة

        20% رمل إىص

 10 28 46 64 82 100 18 10% رب٨ٟغي 

 05 24 43 62 81 100 19 10% ربًٗل 

        10% ْغوٝإربٗم 

 05 14 23 32 41 50 09 05% رملس َغة

 05 14 23 32 41 50 09 %05 ْغوٝإَ يٗيحإ ديُح

 .45،م2001إر جؼرةغ،إ٢ؿتُيتح،إ تتىعي،إج  ٗحإ ُ ٖى  إربشكغأح،إرملىرعصإئصرعةإبىزمسا،إربٟت حإٖ ضإاملصدز<

يٟلحإب لضو٫إربلت٣ِإبتدض لضإربضعجللحإربتلتإ تىرجلضإبال إ٧ل إٖتهلغإ لالإٖت نلغإربت٣يلياإفلل إ بيلتاإبٗلضل إ ٣ عنلحإونل٠إربْى

حإلظهإرملؿتىأ  إ  ٨الإتدىأاإ إئتاإن٣ِ إ،إٞاطرإرٞمريت إ نإبض ت إ عبٗحإْو ة٠إبات٣يليا،إو نربىْيٟح،إوئطرإتمدإ ٗٞغ

ل ة٠إتتدلضصإ٦مل إ صعجحإتىرجضإٖت نغإربت٣يياإف إلظهإربْى ة٠إ٦م إف إر جلضو٫إرمللىرت ،إٞلانإألالميلحإربنؿلشيحإبإلظإربْى

  ل :
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 < ألاهميت اليظبيت للىؼاثف الخاضعت للخلييم(11)الجدٌو زكم 

 الىؼاثف الخاضعت للخلييم عىامل الخلييم

K1 K2 K3 K4 

 124 162 124 200 املظاوليت عرى ألاالث واملىاد

 94 150 94 100 املظاوليت عرى ألافساد

 38 150 38 50 املظاوليت عرى املىازد املاليت

 92 150 121 150 الخعليم

 14 32 32 41 الخبرة

 64 100 46 82 املجهىد الفىسي 

 43 05 81 05 املجهىد العضري

 32 14 14 05 املخاظسة

 23 32 32 14 ؼسوف ظبيعيت مديعت

 524 795 582 647 املجمىع

 .46،م2001إر جؼرةغ،إ٢ؿتُيتح،إ تتىعي،إج  ٗحإ ُ ٖى  إربشكغأح،إرملىرعصإئصرعةإبىزمسا،إربٟت حإٖ ضاملصدز< 

يٟلحإ زلغيإبكلل٩ إ٦لل إبل إ يٟلحإبْى وتمت ػإَغأ٣حإربت٣ِإب بض٢حإف إٖمايحإت٣يياإربْى ة٠إألنا إ إتٗتمضإٖلاإ ٣ عنلحإْو

يٟلح،إ وتدض ضإربٗىر  إربتتإتت٩ىنإ جا ،إوتدض ضإربضعجحإربتلتإ تىرجلضتٗتمضإٖلاإتداي إربْى ة٠إ بال إ٧ل إٖ  ل إفل إربْى

لل ة٠إربتللتإتسًلل٘إبات٣يلليا،إبللظرإ ويٗبللرإٖللالإطبلل٪إبلل بت٣ِ.إوب بتلل ت إٞإللظهإربُغأ٣للحإ م٨للالإرؾللتسضر إ إ إملل إ٧لل نإٖللضصإربْى

إرملتٓم  إرب٨  رةإر يجلا.إوب٨لالإتُ يل٤إللظهإربُغأ٣لحإ  تُال إجإلضرإوو٢تل إ٦  لر الإوطبل٪إ تاإتُ ي٣إ إز نحإ الإَٝغ

يحإو٢يمإ  يحإربتتإتؿتسض إف إربت٣ييا،إوتدض ضإ غرت إربٗىر  إربٟٖغ  1.ألنهإ بضإ الإتدض ضإرملٗ   رإألاؾ ؾيحإوربٟٖغ

 اطخخدام جصييف الىؼاثف في جصميم ألاحىز  .6

ل ة٠ ت٣يليا ٖمايلح  لال  نتال   بٗلض  ئتلا رملتٓمل  إتلجلأ يل خ صعجل  ، فل  ويلٗإ   ي تهلنيٟإ ، ئتلا ر ح جلح تٓإلغ ربْى

ل ة٠ تهلني٠ يٟلح ٧ل   جلغ تدلضص  ن  لال بلض  وللظر ٞئلح، ٧ل   جلغ وت٣لض غ ٞئل   فل  ربْى  ٖلضص  ن ربٗالا  ل٘ .خلضي ٖللاإْو

لح ٞحال  وتلتد٨ا  زلغي  ئتلا  تٓملح  لال  ستال٠ ألاجلغ ٞئل   ل ة٠ ٖلضص رملتٓملح، عجلا فل إتتمثل  ٖىر ل    مٖى  ربتلت ربْى

                                                           
1
 .47رملغج٘إؾ ٤إط٦غه،إمإإبىزمسا،إربٟت حإٖ ض 
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مل ٫   ل ٫ فل  ربؿ ةض وربٗٝغ  جغ،إو صنى  ٖلا ب ن ربٟغ١  رملٗتمضة، ربمر٢يح ؾي ؾح بامرتي ، تسً٘  ئبيله تنتولت ربلظي ألٖا

 (1).رملتٓمح

ح ٧  : الارجيب ظسيلت خظب الىؼاثف جصييف . أ   لميتا إربنؿشيح خي   ال  ت٣ عبح ت٩ىن  ربْى ة٠  ال   مٖى

 . جغ ٞئح تك٩ 

بتدض لضإ يؿلمذ  نله بمل  ربت٣يليا، ئٖلضرص بلضي تتدلضص ألاجلغ ٞئل   :العدزحاث ظسيلعت خظعب الىؼعاثف جصعييف . ة

يٟح ٧  ووي٘ ربٟئ    .بإ  رملت ؾ ح ربٟئح ف  ْو

ل ة٠ تغتل  :العىلغ ظسيلعت خظعب الىؼعاثف جصعييف . د  وبٗلضإ.بإل   تدلد ربتلت ربلت٣ِ  ؾل ؽ ٖللا تهل ٖض   ربْى

لح بل ن ربٟىرنل  تدلضص ربمرتيل  لح   مٖى ل ة٠  لال و  مٖى  بل ن فل إربلت٣ِ ٦  لر ٞلغ١  لتل ٥  ن بلىخٔ ورطر .ربْى

لح ل ة٠  لال   مٖى لح ربْى لح ٧ل  ٞلان  زلغي  و  مٖى يٟيلح ٞئلح تكل٩   ت٣ عبلح   مٖى  تلجلأإرملتٓمل   و٢لض .ْو

للا ألاصنلى ر حلض تدض لض  ي ، رملستاٟلح ربٟئل   خلضوص بتدض لض  ألاؾلاىب وللظرإ.ألاجغألح ربٟئل    لال ٞئلح ب٩ل  وألٖا

ح  تُا  ىب ربٟئ   ٖضص و٦ظر رملتٓمح ف  بات٣ِ مجم ت  ربٗضص  ٗٞغ  . رملٚغ

 جصميم الاحىز  .7

ل ة٠ ٢يملح تدض لض بٗلض يٟلح ربنؿلشيح ألالميلح بل ن ربلغبِ ربًلغوعي   لال  هل ذ بل بت٣ِ ربْى  ٢يملحإ ي ألاجلغ وبل ن باْى

غأ٣ح ربت٣غأشيح ربُغأ٣ح : جا  ئخه ةيح َغ١  لت ٥ ربٛغى لظر ن٣ضر.إوبتد٣ي٤ ربىْيٟح  .رملغبٗ  إربهٛغي  َو

لل ة٠إوألاجللىعإرمل٣ باللحإبإلل إبي نيلل ،إبديلل إتمثلل إإالعسيلععت الخلسيبيععت< -   فلل إْلل إلللظهإربُغأ٣للحإ للتاإتمثيلل إ٢للياإربْى

للل ة٠إ ٗبلللررإٖجاللل إبلللت٣ِإربت٣يلللياإٖللللاإرملدلللىعإربغ  للل تإ ٗلللض  إألاجلللىعإر ح بيلللحإوإتمثللل إٖللللاإرملدلللىعإألا٣ٞللل،إرب ْى

يٟيلللح.إرلللاإندلللضصإزللللِإ ت للل هإربٗللل  إ ملللغإٖللللاإ ٦بلللرإٖلللضصإ م٨لللالإ لللالإربلللت٣ِإبديلللو   إت٩لللىنإ٢لللياإربلللضعج  إربْى

 ندغرٞل  إٖلالإزلِإ ت لل هإربٗل  إ ٢ل إ لل إ م٨لال،إٞلاطرإ٧ نلدإربللت٣ِإٞلى١إزلِإ ت لل هإربٗل  إبمؿل ٞحإ٦  للرةإ

ْلللل ة٠إرمل٣ بالللللحإبإللللظهإربلللللت٣ِإتدهلللل إٖللللللاإ جللللغإ ٚللللللاإ ملللل إيؿلللللتد٤،إولللللىإ إ تم شللللل ىإو٢لللللياإ ٞإللللظرإيٗنلللللتإ نإربى

ل  ة٠إيُٗلىإبإل إ جلغإ ٢ل إٖمل إتؿلتد٣ه،إربت٣ييا،إ   إئطرإو٢ٗدإتدلدإزلِإ ت ل هإربٗل  ،إٞإلظرإيٗنلتإ نإربْى

 (2).ولظرإ  ًل إ إ تم ش ىإونتي حإت٣يياإربْى ة٠

                                                           
 .52اٌّرعع اٌضبثك، ػ   (1)

 .54عجذ اٌفزبػ ثٛخّخُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (2)



ٚداد ثٛرؽبػ درٚس في أصش إدارح اٌّٛارد اٌجغريخ                                           د.  
 

 
79 

ل ة٠إٖلالإَغأل٤إتدض لضإربٗا٢لحإبل نإإظسيلت املسبعاث الصغسي< - ب ت٣ى إَغأ٣حإرملغبٗ  إربهلٛغيإفل إتثمل نإربْى

 إرملؿتسغجحإتم٨الإو ٗ صبحإ ت  هإربٗ  .٢ياإربت٣يلياإو٢لياإألاجلىعإب ؾتسضر إ ت  هإربٗ  إبلخِإرملؿت٣يا

 للالإخؿلل بإ ٗللض  إألاجللغإب٩لل إ٢يمللحإ للالإ٢للياإربت٣يللياإفلل إيللى إربٗا٢لللحإرملدؿللىبحإبلل نإلللظ الإرملتٛ للر الإوربتللتإ

  مثاإ إزِإ ت  هإربٗ باإبإظهإربٗا٢ح....

  Y=a0+a1x ) 2ونأزظإ ٗ صبحإ ت  هإربٗ  إبلخِإرملؿت٣ياإربهيٛحإربت بيح:....)

ن٣ُلحإت٣ل َ٘إزلِإ ت ل هإربٗل  إ ل٘إرملدلىعإ a0 خي إتمثل  a1 ;a0 ٗ صبحإه إرب٣يا؛ورب٣ياإرملغرصإخؿ با إف إرمل

 ربغ   ت.

 وأم٨الإربىنى٫إئتاإطب٪إب ؾتسضر إرملٗ صبت نإرملؿ ٖضت نإبامغبٗ  إربهٛغي،إوإه :إإ

Σ y = a0 N + a1Σ X ……….(1) 

∑xy=a0 ∑x+a1∑x 2 .. ….. …( 2)  

ملتىؾلِإألاجلغإفل إربضعجلحإ Y تغ لؼإملتىؾلِإربت٣يلياإو Xربؿل ب٣ت نإخيل وتتدضصإ٢يمحإربثىربلدإبدل إرملٗل صبت نإ

 (1)بٗضصإرملٟغصر إ)ربضعج  (. n و

III. الخدفيي في املىؽماث 

 حعسيف الحىافص< .5

 رزتا٠إرب٨ت بإوربضرعؾىنإف إتت و٫إر حىرٞؼإب بتٗغأ٠،إو الإلظهإربتٗ عأ٠إنظ٦غ:

لدإر حللىرٞؼإبأنال إ"إ غللل إرملتٓملحإباٗل  ا نإؾللىر إ٧ نلدإ  ص لحإ  إ ٗتىأللحإتالضٝإئتللاإإب٣لضإٖٞغ ربىؾل ة إوألاؾلل بي إربتلتإتٞى

 (2)ئق  ٕإر ح ج  إوربٚغ   إمنؿ نيحإوتد٣ي٤إربٛ  حإرملُاىبح."

حإ لالإرمللإرغر إورملدغ٧ل  إربتلتإتلضٞ٘إربٟلغصإندلىإرتسل طإؾلاى٥إ  الإزا٫إربتٗ عأ٠إربؿ ب٣حإن ضإ نإر حىرٞؼإه إ  مٖى

 ٩ إربظيإ ابتإرختي ج تهإوأد٤٣إرلضرٞه. ٗ نإب بك

 حعسيف الخدفيي< .6

  الإربتٗ عأ٠إربتتإوعص إف إقأنإربتدٟ اإن ض:

حإ الإربٗىر  إباتأر رإٖلاإؾاى٥إألاٞغرصإبيإصورإٖماإاإبٚغ حإورنتم  إر   ب،."  إ"ربتدٟ اإلىإرؾتسضر إ  مٖى

                                                           
 .56، ػ اٌّرعع اٌضبثك (1)

 .114(  عا٘ر عجذ اٌرؽيُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ2)
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إربتدٟ لاإٖللاإ نله:إ"إتعلجي٘إألاٞلغرص إربتدٟ اإٖلاإ نهإ"يٗلٝغ ورؾلتجا ىإلممإلاإختلىإ نكلُىرإفل إ ٖمل بإاإ لالإإ٦م إٖٝغ

 ج إتد٣ي٤إ لضرٝإرملإؾؿح،إوت ض إربٗمايحإب بتأر رإر خ عج إٖلاإألاٞغرصإ٦أنإيٗغىإٖاحااإ جغرإ ٖلاإ الإ ج إرب٣ي  إ

 إإ(1)بٗم إ ٦ثر،إب٨الإن  خإ إ تى٠٢إٖلاإٖىر  إصرزايحإتته إبىيٗيحإربٟغصإربتٟؿيح"

إبُغ١إ وإرت  ل  إإف إخ نإ ق عإبٌٗإربضرعؾ نإئتاإ ن حإ الإرب٣ىيإربتتإتدغ٥إربٟغصإ نإ تهٝغ ربتدٟ اإلىإ"  مٖى

 (2) ٗيتحإ,ندىإتد٣ي٤إ لضرٝإ دضصة."

لحإ لالإرب٣لىيإربنكليُحإربتلتإتهلضعإ لالإصرزل إربعلخوإو ديُلهإفل إ ٦م إ إ٦لضإبٗلٌإربضرعؾل نإ نإربتدٟ لاإ"للىإ  مٖى

إ ٗ نإف إٖماه,إوتدضصإرت  له,إق٩اهإوقضتهإو ضته"إ  (3)آنإورخض,إوه إتد إربٟغصإربٗ   إٖلاإتهٝغ

ٞللللل بتدٟ اإللللللىإٖمايلللللحإربتلللللأر رإٖللللللاإصرٞٗيلللللحإربٟلللللغصإ لللللالإزلللللا٫إتا يلللللحإرختي ج تللللله ايلللللهإ بكللللل٩ إ  ٗالللللهإ تسلللللظإؾلللللاى٦ي  إإٖو

 ورت  ل  إ ٗيتح،إ إصيإ الإزابإ إٖماهإبٚغ حإورنتم  إر   ب،.

 ؤهىاع الحىافص  .4

 تتم  ؼإر حىرٞؼإوطب٪إب زتاٝإرملٗ   رإربتتإنٗتمضل إف إربت٣ؿيا،إو الإلظهإربت٣ؿيم  إ م٨الإ نإنظ٦غ:

 مً خيث ظبيعت ا ؤو كيمت ا . أ

للحإ٧لل ألجغإ:إهلل إر حللىرٞؼإربتللتإؤوال< الحععىافص املادًععت تكلل ٘إخ جلل  إربٟللغصإرمل ص للحإوهلل إخللىرٞؼإ امىؾللحإتتسللظإ قلل٩  إ تتٖى

وربٗللاور إربؿللتىأحإوربؼألل صر إفلل إألاجللغإرمل٣ باللحإباؼألل صةإفلل إن٣ٟلل  إرملٗيكللحإورملكلل ع٦حإفلل إألاعبلل حإوئ ٩ نلل  إربٗملل إرمل ص للحإ

 إ(4)ربٗم .إوؾ ٖ  إربٗم إور خض   إرملستاٟحإربتتإت٣ض إ إمصرعةإباٗ  ا نإويم نإرؾت٣غرع 

 :و الإنىعل 

  :وتمتذإرمل٩ ٞ  إف إنىعإ تٗضصةإ لمإ إامليافأث<

                                                           

 ،1995، اٌغز  اٌضبٔي، ديٛاْ اٌّطجٛعنبد اٌغبِبينخ، نداس ل دتيير: أساسياج ووظارف وختًياجاٌطيت ِؾّذ رفيك،   (1)

 .10ػ

 376، ػ .2007،ِؾر، دار اٌٛفب ، اإلصىٕذريخ، 1ط ،الت ىك اإدارؤ ،اٌؾيرفي ِؾّذ  (2)

 151ؽّذاٚي ٚصيٍخ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (3)

 .174-173-.، ػ ػ 2003، ِىزجخ اٌّغزّع اٌبرثي، إدارت ا  رادؽضٓ عٚيٍف ِٙذي:   (4)



ٚداد ثٛرؽبػ درٚس في أصش إدارح اٌّٛارد اٌجغريخ                                           د.  
 

 
81 

  .رمل٩ ٞ  إٖالإؾ ٖ  إربٗم إمي ٞيح -

  .رمل٩ ٞ  إٖالإر٢مررخ  إربٗ  ا ن -

   ٩ ٞأةإر جإضإربٟغصي. -

لل٘إفلل إرملغتلل إوػألل صةإ : الاركيععت-ب يٟيللحإبملل إ هلل خبا إفلل إ للالإٞع تٗتبللرإربمر٢يللحإر حلل ٞؼإربللضرةاإألا٦ثللرإ لميللحإفلل إر حيلل ةإربْى

لا.إ يٟحإألٖا  با٣ضع)إرمل٩ نحإ(إبت٣اضإربْى

 م٨لالإتٗغأل٠إرملكل ع٦حإفل إألاعبل حإبأنال إنؿل حإ ئىألحإ لالإألاعبل حإربؿلتىأحإتدلضصل إئصرعةإرملنكلأةإإاملشازهت في ألازباح< -ج

تىػيٗإ إٖلاإربٗ  ا نإ،إوتتاإَغأ٣حإرختؿ بإلظهإربنؿ حإئ  إٖلاإ ؾ ؽإألاعب حإمجم بيلحإ وإٖللاإ ؾل ؽإألاعبل حإبيتاإ

و٢ضإ أزظإربتدٟ اإق٨اإآزغرإبأنإ تاإتىػي٘إنؿ حإ الإألاعب حإرملد٣٣حإٖلاإربٗ  ا نإئي ٞحإئتاإربغورتل إربتلتإ ربه ٞيح.

 (1) ت٣ يىنا إ وإيُٗىإربٗ  اىنإ ؾإم إف إربكغ٦ح.

 ٣هضإب  حىرٞؼإرملٗتىأحإتال٪إربتلتإ إتٗتملضإٖللاإرملل ٫إفل إئرل عةإوتدٟ لاإربٗل  ا نإٖللاإربٗمل إبل إ زاهيا< الحىافص املعىىيت<

تٗتمضإٖلاإوؾ ة إ ٗتىأحإ ؾ ؾإ إرخمرر إربٗتهغإربشكغيإربظيإلىإ٧ ةالإ  إبهإ خ ؾيـإوإتُاٗ  إرجتم ٖيحإيؿلىاإ

 إ(2)بتد٣ي٣إ إ الإزا٫إٖماهإف إرملنك ة.

  :و الإنىعل 

 ربتضعأ  .  

 رملك ع٦حإف إتدض ضإألالضرٝإ . ب

 ئقغر٥إربٗ  ا ن .  

 يم نإربٗم إورؾت٣غرعه . ث

  ته ٫ . ج

 ر خض   إ جتم ٖيح . ح

                                                           

 .54، ػ 2010دار ٚائً، عّبْ، ا،ردْ،  ،1ط، الى يا  ي إدارت الهىارد الةشريثِؾّذ لبصُ اٌمريٛري،   (1)

 210، ،ػ  2004، 3ٔغيت عبٚط ِؾطف : إدارح اٌّٛارد اٌجغريخ، دار اٌغرٚق، ا،ردْ، ط  (2)
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 تدؿ نإْغوٝإر حي ةإف إربٗم إ . ر

 الحىافص مً خيث ؤزسها ؤو فاعليت ا واملظخفيدًً م  ا . ب

وهلل إربتللتإتابللتإخ جلل  إوصورٞلل٘إألاٞللغرصإربٗلل  ا نإو هلل  حإرملتٓمللحإ٣ٞيلل  إربٗلل  ا نإبؼألل صةإإؤوال< الحععىافص  ًجابيععت<

يتلهإوت٣لض اإرمل٣مرخل  إرب تل  ةإتٗتبلرإنتل ةجإئ   بيلحإبإل إ ل إ ٣ باإل إ لالإخلىرٞؼإئ   بيلح ت٣لض إ إ ) منتل جإوتدؿل نإنٖى

ىرٞؼإرمل ص للللحإ وإ جتم ٖيللللح،إر حللللىرٞؼإرملإؾؿللللحإ(إتمتدإلللل إرملتٓمللللحإبإللللإ  إربٗلللل  ا نإ)إو للللالإلللللظهإر حللللىرٞؼإن للللضإر حلللل

 (1)ربظرتيحإورملٗتىأح(.

ه إربتتإتؿلتسض إملتل٘إربؿلاى٥إربؿلابتإ لالإر حلضوثإ وإربت٨لغرعإوت٣ىأملهإور حلضإ تلهإو لالإ  ثالحإ زاهيا< الحىافص الظلبيت<

لللض إ نهلللي ٕإبؤلور لللغإوربتىجحاللل  إوربتٗايمللل  إ مللل إ لللض ٞ٘إمصرعةإئتلللاإربؿلللاى٥إربؿلللابتإربت٩ ؾللل إوربتؿللل ل إوململلل ٫إٖو

رب٣يللل  إبلللل  حىرٞؼإربؿللللا يحإربتلللتإتؿللللتسض إرب٣ٗلللل بإ٦ملللضز إبتٛي للللرإؾللللاى٥إألاٞلللغرصإندللللىإتدؿلللل نإألاصر إوربىنلللى٫إبللللهإئتللللاإ

ىبإبه.  ربإضٝإرملنكىصإورملٚغ

 2  م٨الإربتمي اإب ن:< مً خيث املظخفيدًً م  ا . ت

اإ للللالإوجللللىصإ نٓمللللحإٖض للللضةإبلحللللىرٞؼإرمل ص للللإؤوال< الحععععىافص الفسدًععععععت< حإٖلللللاإ ؿللللتىيإربٟللللغصي،إئ إ نإٖلللللاإربللللٚغ

جميٗإلل إتللغبِإبلل نإ صر إربٟللغصإورمل٩ ٞللأةإوبإللظرإربؿللش إٞللانإنٓلل  إر حللىرٞؼإربٟغأللضةإلللىإ للالإ ٦ثللرإ نللىرٕإر حللىرٞؼإ

 رؾتسضر  إف إرملتٓم  إربهت ٖيحإورملتٓم  إربتتإتؿتاضٝإألاعب ح.إ

 خي نلل إٖللؼ٫إوت٣يللياإألاصر إإٖتللض  إ ٩للىنإلتلل ٥إتللضز إفلل إربٗملل إٞانللهإ للالإربهللٗ  :زاهيععا< الحععىافص الجماعيععت

ربٟللغصيإوفللل إلللظهإر ح بلللحإ ٩لللىنإ للالإألاًٞللل إتهلللمياإنٓلل  إبلحلللىرٞؼإٖلللاإألاؾللل ؽإر جمللل ع إخيلل إ دهللل إ٧للل إ

لللحإ٩٦للل إوتٗتملللضإ ٗٓلللاإزُلللِإر حلللىرٞؼإر جم ٖيلللحإٖللللاإ  ٞلللغرصإر جم ٖلللحإٖللللاإخلللىرٞؼإتٗتملللضإٖللللاإ صر إرمل مٖى

 .ٖىر  إ ث إألاعب حإ وإتسٟيٌإت٩اٟحإربتكٛي 

تدتلللل جإرب٨ث للللرإ للللالإرملتٓملللل  إئتللللاإ ؿللللتىأ  إٖ بيللللحإ للللالإربتٗلللل ونإبلللل نإإفص عرععععى مظععععخىي املىؽمععععت<زالشععععا< الحععععىا

إ الإر حلىرٞؼإ لالإ جل إتٗؼألؼإللظهإ ربٗ  ا نإ الإرج إتد٣ي٤إألاصر إب٨ٟ  ةإٖ بيحإبظب٪إتلج إئتاإت نتإلظرإربتٕى

بؿتىأحإو ا٨يحإربٗل  ا نإر ح بحإٖلاإ ؿتىيإرملتٓمحإ٩٦ إوتت ؿضإلظهإر حىرٞؼإ ثاإف إرملك ع٦حإف إألاعب حإر

                                                           
 .233اٌّٛصٛي صٕبْ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (1)

(
2
 .34ـ  33ػ ػ  ،2007ا،ردْ، اٌزؾفيز ٚاٌّىبفئبد، دار اٌىٕٛع اٌّبرفخ، عّبْ، : ٘يضُ اٌببٔي، اإلدارح ثبٌؾٛافز    (
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 جؼ إ الإ ؾلإاإربكلغ٦حإوزُلِإ ٢مررخل  إربتلتإ ُال٤إٖاحال إ خي نل إزُلِإتلٞى رإربت٩ل بي٠إوربؿلش إفل إطبل٪إ

 رنهإٖ  عةإٖالإزُِإبتعجي٘إألاٞغرصإٖلاإوي٘إ ٢مررخ  إبكأنإتسٟيٌإت٩ بي٠إربٗم إومنت ج.إ
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 وبدازة النياعاثالفصل الظابا< اليلؽت الاحخماعيت 

  <جمهيد الفصل

يٗبرإٖالإخيىأتال إوتٟ ٖاإل إوألإرغإ مث إربٗتهغإربشكغيإربٗتهغإألاو٫إورملىعصإربغةيس تإف إرملتٓم  ،إئطإ  

بم٩ىن تالل إ٦ملل إ تللأرغإلللىإألازللغ،إوبملل إرنإرملتٓمللحإ تٓى للحإ ت٩  اللحإ للالإرب٣ىرٖللضإوربللتٓا،إٞيللتإتتللأرغإبمستالل٠إربٗا٢لل  إ

للحإ جالل إربهللغرٖ  .إ ايلله جتم ٖيللحإرملتىرجللضةإب ملتٓمللح،إ٦ملل إتٟللغػإربٗض للضإ للالإربٓللىرلغإ جتم ٖيللحإرملتتٖى جلل  إلللظرإإٖو

 :إربي٣ٓحإ جتم ٖيحإوئصرعةإربنارٖ  ،إ تًمت إربت٣ ٍإربت بيح:ىرنربٟه إتددإٖت

I. ربي٣ٓحإ جتم ٖيح 

 تٗغأ٠إربي٣ٓحإ جتم ٖيح .1

  ٟإى إع ؽإرمل ٫إ جتم ع  .2

 وؾ ة إوآبي  إبت  إع ؽإرمل ٫إ جتم ع  .3

II. ربهغرٕإربتتٓيوت 

 تٗغأ٠إربهغرٕإربتتٓيوت .1

  ؾ  بإربهغرٕإربتتٓيوت .2

  ق٩ ٫إربهغرٕإربتتٓيوت .3

 ربهغرٕإربتتٓيوتإئصرعة .4
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I. اليلؽت الاحخماعيت 

تمث إربٗا٢  إ جتم ٖيحإم   بيحإب نإٖم ٫إرملتٓمح،إ خضإ لاإربٗىر  إربتتإتؿ لاإف إبت  إبيئحإتتٓيميلحإ

للللاإرملتٓملللحإ للل٘إ لللالإ٢يملللحإرملتٓملللح،إوتد٣للل٤إبإللل إ  لللاةإتت ٞؿللليح،إٖو صرٖملللحإبتد٣يللل٤إألاصر إرب٨ٟلللإإوربٟٗللل ٫،إوربتلللتإتٞغ

 ؿلتمغةإٖللالإألاجللىر إ جتم ٖيلحإربؿلل ةضةإب ملتٓملح،إملٗ  جللحإ ستالل٠إربت٣ا ل  إو زتاٞلل  إربتللتإإرب٣يل  إبضعرؾلل  

  م٨الإ نإتدضث.

وتتمثلللل إفلللل إتدض للللضإو اخٓللللحإ٧لللل إربٓللللىرلغإ جتم ٖيللللح،إ ثلللل إربهللللغرٖ  إ جتم ٖيللللحإ. حعسيععععف اليلؽععععت الاحخماعيععععت< 5

بتمؿلل٪إب بت٣ بيللض،إوتاللضٝإربي٣ٓللحإمجتم ٖيللحإئتللاإر حللضإوربتٗ عيلل  إربض نيللحإوربٗغ٢يللح،إؾللى إربتٟلل لاإبلل نإألاجيلل ٫،إر

م بإ .  (1) الإ ر عإربؿا يحإباٗغر٢ي إف إربٗا٢  إرب٣ ةمحإب نإرملتٓمحإٖو

لللىإ لىعصإ ؿللتمضإ لالإربللغوربِإوربٗا٢لل  إربت  صبيلحإربىري٣للحإبلل نإألاٞلغرص،إوفلل إتٗغألل٠إإ. مفهعىم زؤض املععاٌ الاحخمععا ي<6

لحإرمللىرعصإربٟٗايلحإورملم٨تلح،إرملتهلاحإفل إ/ورملت خلحإ لالإزلا٫/إورملؿلتمضةإ لالإقل ٨حإربلغوربِإوربٗا٢ل  إ آزغإللىإ  مٖى

غوربِإورملىجلىصر إربتلتإ م٨لالإخكلضل إربتتإ مثاإ إربٟغصإ وإر جم ٖح...إول٨ظرإٞانإع ؽإرمل ٫إ جتمل ع إ ًلاإقل ٨حإربل

 (2) الإزا٫إتا٪إربك ٨ح.

 (3) جا : ونظ٦غ وبيئتا  ملتٓمح ٖلا تإرغ ٢ض  تٛ رر  بٗضة ب إلخ َح لت  ألا غ وأتٗا٤

 . ٗإا رملتٓمح تأ٢اا يغوعة  ٘ رملؿتاا٨ ن  طور١ ٖلا ر حغم -

 لظه ف  ؾتح، 30  ال  ٢ إربٗمغأح باٟئح  نتمىن  ػب ةجا   ٗٓا  ٩ىن      تٓمح ٞمثا ربت  عأح ربي٣ٓح  ىيٖى   رزتي ع -

 تدايل  رملتٓملح تؿلتُي٘ ختلى ربكل  ب، ٖاحال   ملرصصإربتلت ألا ل ٦ال فل  بلضيا  ربي٣ٓلح وؾل ة  رملتٓملح تغ٦لؼ  ن   ل  ر ح بلح

 .ٖا  تا  بي٘  ج   ال مقإ ع زا٫إ ال طب٪ ٧  وتغجمح وتُاٗ تاا،  طور٢إا

 

 

                                                           
، اليتتث الدًا تيث  ي خًهيث الهيات الدًا تيث ل هالستث: حالث شوركث الططوىك الجىيوث الجاارريوث أههيثٔؾبصيخ رريجخ،  (1)

رصنننبٌخ ِمذِنننخ  نننّٓ ِزطٍجنننبد ٔينننً عنننٙبدح اٌّبعضنننزير فننني اٌبٍنننَٛ االلزؾنننبديخ، فنننر  إدارح ا،عّنننبي، عبِبنننخ اٌغزائنننر، 

 71، ػ2003/2004

 .423ؽضيٓ ؽريُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (2)

 .86-85ػ ػ اٌّرعع صجك رورٖ،  ق،ثٛعٕب عّبر (3)
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 املاٌ الاحخما يوآلياث بىاء زؤض . وطاثل 7

 للالإرجلل إبتلل  إع ؽإ لل ٫إرجتملل ع إٖلللاإرملتٓمللحإرتسلل طإجماللحإنإ جللغر ر إتؿللتاضٝإتتميللحإوتُللىأغإقلل ٨حإ٢ىأللحإو ٨ثٟللحإ

و تيتللحإو تم ؾلل٨حإ للالإربللغوربِإوربٗا٢لل  إرملؿللتمغةإورملت٨للغعة،إربغؾللميحإوربٛ للرإعؾللميحإبلل نإ صرعةإرمللل ب٨ نإ للالإجإللح،إ

ٞيمللل إبللل نإربٗلللل  ا نإرنٟؿلللإاإفللل إجميللل٘إربىخللللضر إورملؿلللتىأ  ،إو لللالإبللل نإلللللظهإوبللل نإربٗللل  ا نإ لللالإجإلللحإ زللللغي،إو٦لللظب٪إ

 (1)ربىؾ ة :

غ١إربٗم إوربلج نإرملكمر٦ح. .    تعجي٘إرببرر جإرملكمر٦حإٞو

 ٣ٖضإ جتم ٖ  إوربا٣  ر إرملتتٓمحإب نإربٗ  ا نإ الإرملؿتىأ  إوربىخضر إرملستاٟح. . ب

يٟ،إٖلاإ ؿتىيإورؾ٘إف إرملتٓمح. .    تعجي٘إربتضوأغإربْى

 لتمللللل  إب بٗا٢للللل  إو تهللللل   إٚ لللللرإربغؾلللللميحإوتعلللللجي٘إئنكللللل  إربلللللغوربِإوربٗا٢للللل  إٚ لللللرإربغؾلللللميحإرمل٨ثٟلللللحإ . ث

ورملتتٓمحإورملت٨غعةإورملد ٞٓحإٖاحا .إوأم٨الإ نإ تاإطبل٪إبتعلجي٘إربا٣ل  ر إوألا ؿلي  إورملؿل ب٣  إربث٣ ٞيلحإ

حايحإوربغأ ييحإورببرر جإربمروأديح،...  و جتم ٖيحإوربمٞر

ربٟغنلللحإباٗللل  ا نإبابت٣للل  إإإلت خلللحربىؾللل ة إوربتؿلللإيا إصرزللل إرملتٓملللحإ) لللالإ٢ ٖلل  إو اٖللل إٚو رلللل (إر  لل صإ . ج

 و جتم ٕإوت  ص٫إربغ يإوربتىرن إ رت  إٞمرر إ ؾمررخحإٚو رل .

ويللل٘إربؿي ؾللل  إوألانٓملللحإورملم عؾللل  إوتلللٞى رإربٓلللغوٝإربتلللتإتؿللل ٖضإربٗللل  ا نإوتعلللجٗإاإٖللللاإ ؾلللتمغرعإفللل إ . ح

يٟ،.ربٗم إوتد٤٣إ    ؾت٣غرعإربْى

تم ص حإرملت  صبحإب نإربىخضر إرملستاٟح. . ر  تُ ي٤إ جغر ر إورملم عؾ  إإربتتإتعج٘إٖ 

تدٟ لللللاإربٗللللل  ا نإور  للللل صإربضرٞٗيلللللحإبلللللضيااإبلللللأنإبتللللل  إوتُلللللىأغإ ثللللل إللللللظهإربلللللغوربِإوربهلللللا إرب٣ىألللللحإورملؿلللللت٣غةإ . ص

  ٟيضلا.

حإو نٟت حإٚو رل .تُىأغإر٣ ٞحإتتٓيميحإتإ٦ضإٖلاإ٢ياإربٗم إر جم ع إوربث٣حإ . ط  وربهغرخحإوت٣ ؾاإرملٗٞغ

 

 

                                                           

 .425-424ؽضيٓ ؽريُ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ   (1)
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II. الخىؽيمي ساعالص 

إ تستا٠إؾاى٦ي  إورت  ل  إو لضرٝإألاٞغرصإورمل مٖى  ،إ ل إ لضٞٗإاإئتلاإت٩لىأالإجم ٖل  ،إوربتلتإ نل ددإتٗلٝغ

بللل بتتٓياإٚ لللرإربغؾلللوت،إو للل٘إتٗللل عىإألاللللضرٝ،إو ت  لللل  ،إو دضوص لللحإرمللللىرعصإرملت خلللحإفللل إرب يئلللحإربضرزايلللحإبامتٓملللحإ

  ٓإغإربتت ٞـ،إوربهغرٕإب نإألاٞغرصإ وإر جم ٖ  .إ

 الخىؽيمي ساعالص . حعسيف5

رزتا٠إرب٨ت بإوربضرعؾىنإف إوي٘إتٗغأ٠إباهغرٕإربتتٓيوتإب ملتٓمل  ،إوطبل٪إ زلتاٝإربتىجإل  إوربلغؤي،إ لالإللظهإ

 ربتٗ عأ٠إ م٨الإ نإنظ٦غإ  إ ل :

 

ىبللللح،إ لللل إ للللإصيإئتللللاإْإللللىعإ إربهللللغرٕإٖلللللاإ نللللهإنللللؼرٕإ للللالإ جلللل إخهللللى٫إربٟللللغصإٖلللللاإربتتي للللحإرملٚغ تٗغألللل٠إبي٨غأللللد:إ"يٗللللٝغ

 (1)ربٗضر "

ف إخ نإ غيإبٌٗإربضرعؾ نإ نإ"ربهغرٕإربتتٓيوتإلىإصربحإ  تا٥إررت نإ وإ ٦ثرإ الإألاٞغرصإ وإرمل مٖى  إأللضرٝإ وإ

 (2) ٩ٞ عإ وإٞاؿٟ  إ وإتىجإ  إ تٗ عيح."إ

 طإرب٣لغرع،إبيل إ ىرجلهإربٟلغصإ وإسلربهلغرٕإللىإٖ ل عةإٖلالإخ بلحإريلُغرب،إوتُٗيل إبٗمايلحإرت "تٗغأل٠إ ل عفإوؾل  مىن:  

 (3)." نٗىبحإٝإرزتي عإرب ض  إربًٟ إرمل ٖح

إ٦تل بإآزلغونإربهلغرٕإٖللاإ نله للىإنتي لحإتٗل عىإ وإت  ٖلضإفل إألا٩ٞل ع،إ وفل إرملهل  ح،إ وإفل إ خملرر إبل نإ "فل إخل نإٖلٝغ

 (4)." ،إبيجام إٖا٢حإ   قغةإف إبيئحإربٗم )َٞغ ن) ٞغرص

إربهلغرٕإربتتٓيولتإٖللاإ نللهإ"رملى٢ل٠إربلظيإ ىجلضإٞيلهإ للضرٝإ وإ للضع٧  إوإ كل ٖغإٚ لرإ تىر٣ٞلحإصرزل إ وإبلل نإ٦مل إٖلٝغ

 (5)ر جم ٖ  إ م إ إصيإئتاإخضوثإربتٗ عىإ وإربتٟ ٖ إربٗضورن،".

فلللل إخلللل نإيكلللل رإ٦تللللل بإآزللللغونإئتللللاإ نإربهلللللغرٕإربتتٓيوللللتإلللللىإ"خ بللللحإٖلللللض إتللللىرػنإتتٗللللغىإبإللللل إرملتٓمللللحإنتي للللحإبتٗللللل عىإ

 (1)." رمله  ح،إوألالضرٝإب نإألاٞغرص،إور جم ٖ  إورملتٓم  

                                                           

 .143دار اٌغرة ٌٍٕغر ٚاٌزٛعيع، اٌغزائر، دْٚ صٕخ، ػ ، 2ط، نةادئ الدتيير الةشرؤثٛفٍغخ غيبس،   (1)

 .366، ػ2016دار ؽفب ، عّبْ، ا،ردْ،  ،1ط، إدارت الت ىك اإيتايي  ي الهًتهاجإؽضبْ د٘ظ عالة،   (2)

دار اٌّضنيرح ٌٍٕغنر ٚاٌزٛعينع اٌطجبعنخ، عّنبْ،  ،1، طيتريوث الهًتهوثخٍيً ِؾّذ ؽضٓ اٌغّب ، خضير ونبظُ ؽّنٛد،  (3)

 .296، ػ 2000ا،ردْ، 

(4)  sekiou et autres, Gestion des ressources humaines, De Boeck, ed2, paris,2001, p 796 

 .318،ػ 2002ِؾّذ صبيذ صٍطبْ ،اٌضٍٛن اإلٔضبٔي في إٌّظّبد ، دار اٌغبِبخ اٌغذيذح ٌٍٕغر ٚاٌزٛعيع ، ِؾر،  (5)
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 ؤطباب الصساع الخىؽيمي. 6

ا٢تلللللهإ تٗللللىصإربهللللغرٖ  إربتتٓيميللللحإئتللللاإربٗض لللللضإ للللالإألاؾلللل  بإ م٨للللالإت٣ؿلللليمإ إئتلللللاإرؾلللل  بإ تٗا٣للللحإبلللل بٟغصإٖو

 ب الزغأال،إو ؾ  بإ تٗا٣حإب بتتٓياإوربؿاى٥إربتتٓيوت.

 ؤطباب مخعللت بالفسد وعالكخه باآلخسيً . ؤ

 :ربٟغصإوه إ ٨الإ نإنبرػإ لاإربٗىر  إرملؿ ٖضةإٖلاإْإىعإربهغرٕإٖتض

 تؿ لاإ خهيحإربٟغصإبك٩ إورضحإف إتدض ضإؾاى٦ه،إٞ زتاٝإؤوال< الخصاثص والظماث الشخصيت<

زه ةوإ خهيحإربٟغرصإ)ربُٟغأحإورمل٨تؿ ح(إه إربدإتدضصإعصوصإ ٞٗ بإا،إبدي إ نإئصعر٥إ٧ إٞغصإت إ إرغإ ستا٠إ

 (2)٢ضإ تُىعإئتاإنغرٕإخ٣ي٣،.ٖالإئصعر٥إ زغأالإبه،إولظرإ الإق نهإ نإيٛظيإر خاٝإ ٘إ زغأالإو 

وأم٨الإ نإ تُىعإربهغرٕإبؿش إربُمىحإوربٚغ حإربتتإيؿىاإربٟغرصإئتاإتد٣ي٣إ إصرز إرملتٓمحإٞ ٌٗإألاٞغرصإيؿٗىنإ

 . ئتاإتد٣ي٤إ لضرٞإاإربعخهيح،إو جااإ الإ غأضإر حهى٫إٖلاإربؿاُحإوبىإٖلاإخؿ بإ زغأالإ وإ٦ؿ إر٣تاا

إربث٣لللللل ف إألٞلللللغرصإرملتٓمللللللحإربىرخلللللضة،إزهىنلللللل إئطرإ٧ نلللللدإلللللللظهإربث٣ ٞلللللل  إإي<زاهيعععععا< الاخععععععخالف والخىععععععىع الشلعععععاف ئنإربتتللللللٕى

لٌإألا٩ٞل ع،إوتكل رإٚ ب يلحإرب دلىثإرمليضرنيلحإ  تً صة،إؾيؿ ٖضإٖلاإْإىعإ  إيؿوىإبإعإربتىتغإورملك خت  ،إبؿش إٞع

إربث٣للل  ٝإفللل إربتلللأر رإٖللللاإ  غأللل  إربٗمللل إر خ نلللحإب ب ٗلللضإربث٣للل ف إفللل إئصرعةإرمللللىرعصإربشكلللغأحإئتلللاإربلللضوعإربلللظيإ اٗ لللهإربتتلللٕى

،إٞلل زتاٝإربض  نللح،إ وإ نتملل  إ  للض ىبىج ،إ وإر حؼبلل،،إ للضٞ٘إربٟللغصإباكللٗىعإبأنللهإ مثلل إر جإللحإربتللتإ(3)صرزلل إرملتٓمللح.

 زللللغأال،إ  نتوللللتإئبحالللل ،إصرزلللل إرملتٓمللللحإبهللللىعةإ ُا٣للللح،إوأدلللل و٫إبللللظب٪إربث لللل  إٖلللللاإ   صةللللهإوربتمؿلللل٪إبالللل إو ىرجإللللح

إ ٗإاإ الإ  (4)رج إٞغىإونكغإ ٩ٞ عهإ وإص ته.وربته ٕع

يٟلح،إ لإصيإبل بٟغصإئتلاإإزالشا< عدم السضا الىؼيفي< يٟلح،إ وإربتٗايمل  إوربالىرةذإرملتٗا٣لحإب بْى ئنإٖض إربغيل إٖلالإربْى

 (5)ٖض إربتٗ ونإ ٘إػ اةه،إ وإئتاإٖض إئت٣ نهإبٗماه،إ وإئتاإتٛي ه،إو٢ضإ ضٞ٘إٖض إربغي إب بٟغصإئ٫إتغ٥إٖماه.

،إٞي٩لللىنإعصإٞٗاللهإرت لل هإللللظرإبتلل  فلل إ تهللل ٫:إبمٗنللىإ نإربت٣للضإرملىجلللهإباٟللغصإ خي نلل إ ٩للىنإللللضر  ،إوبلليـإإعربٗلل :إر خُللأ

 (6)ربت٣ضإعصإٞٗ إؾابت،إ  إ إصيإئتاإرب٨ث رإ الإر خاٞ  إوربهغرٖ  .

                                                                                                                                                                                     
 .296خٍيً ِؾّذ ؽضٓ اٌغّب ، خضير وبظُ ؽّٛد، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (1)

 .24،ػ  2004دار اٌفىر، عّبْ، ا،ردْ، ، 3ط، الت ىك الدًتيهيوبًِ ِؾّذ اٌّغرثي،   (2)

، أصيٛط، ِؾنر، إدارت الدًى  الثتا ي  ي الهىارد الةشريث، الهًتهث العربيث ل دًهيث االداريثإٌبؽر عٍي ؽّٛدح،  عجذ (3)

 .42دْٚ صٕخ، ػ 

 .368، ػ 2005دار ٚائً ٌٍٕغر، عّبْ، اٌردْ، ، 3ط، الت ىك الدًتيهي  ي نًتهاج العهالِؾّذ صٍّبْ اٌبّيبْ،   (4)

 .312صجك رورٖ، ػ  وبًِ ِؾّذ اٌّغرثي، اٌّرعع  (5)

 .321،ػ  2004، دار اٌغبِبخ اٌغذيذح، اٌضىٕذريخ، ِؾر، الت ىك الدًتيهيِؾّذ صبيذ أٔٛر صٍطبْ،   (6)
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 ألاطباب املخعللت بالخىؽيم والظلىن الخىؽيمي -ب

 باؿاى٥إربتتٓيوتإف إرملتٓمح،إٞديتم إ  ض إربٟغرصئنإربإي٩ إربتتٓيوتإ الإ لاإربٗت نغإألاؾ ؾيحإرملدضصةإ

ربٗملل إفلل إرملتٓمللح،إٞللانااإبد جللحإئتللاإوؾللياحإتدللضصإب٩لل إٞللغصإ إ  للهإوخ٣ى٢لله،إو للالإلتلل إتنكلل إر ح جللحإئتللاإوجللىصإتتٓللياإ

 ىضحإٖا٢تااإب ًٗإاإرب ٌٗ،إو الإ لاإألاؾ  بإربتتٓيميحإربتتإتؿ ٖضإٖلاإْإىعإربهغرٕإف إربإي٩ إربتتٓيوتإ ل إ

 :  ل 

٧امل إتٗلغىإربتتٓلياإال إربغؾلوتإئتلاإربًلَٛى  إوربتاض لضر إر خ عجيلحإ٧امل إػرصإتم ؾل٨ه،إإ:ؤوال< الخىؽيم غير السطمي

إ عجيللللحإفلللل إوجللللىصإنللللغرٕإبيتللللهإوبلللل نإر جم ٖلللل  إ ورب٨ٗللللـإصللللحيذ،إوأغجلللل٘إطبلللل٪إئ٫إَ يٗللللحإألاٞللللغرص،إوتتمثلللل إربًللللٍٛى

إبٌٗإ ٞغرصهإئتاإتاض ضر إز عجيح وربتتٓيم    (1) الإرب يئحإرملديُحإب ملتٓمحإ٩٦ .إألازغي،إ وإزًٕى

تم ص لللحإب ت للل هإورخلللض،إ يإإزاهيعععا< الاعخمادًعععت بعععين وخعععداث املىؽمعععت<  نكلللأإربهلللغرٕإفللل إٚ بللل إألاخيللل نإبؿلللش إوجلللىصإٖ 

بمٗنىإ نإوخضةإتتٓيميحإ ٗيتحإتٗتمضإف إ ضزاتا إٖلاإ سغج  إوخضةإ زغي،إو إ ىجضإرب٨ٗـإٞ بىخلضةإألاوتلاإربتلتإ

 (2)ةإبه  حإ إ٢ضإ٫إ ٩ىنإبضيا إخ ٞؼإ وإصرٞ٘إباتٗ ونإ ٘إربىخضةإربت بٗح.إ مي إ  ارنإرب٣ى 

:إ دلضثإربهللغرٕإ  ًل إخيتملل إتتلضرز إربهللاخي  إزالشعا< الخععداخل فعي الصععالخياث واملظعاولياث فععي الهييعل الخىؽيمععي 

هللىعةإ ٣ٞيللحإ وإٖمىص للحإورملؿللإوبي  إرملدللضصةإبؤلٞللغرصإفلل إرملؿللتىأ  إمصرعأللحإرملستاٟللح،إوأهلل إ ثلل إلللظرإربهللغرٕإئ لل إب

 (3) وبام إ ٗ إف إربإي٩ إربتتٓيوت.

تٗتبللرإربغ٢ بللحإ هللضعرإعةيؿللي إبانللارٕإوربالل٠إربللضرزل إ جم ٖلل  إربٗملل ،إو٦للظرإربُللغ١إ زابعععا< ؤهؽمععت السكابععت الخىؽيميععت<

 (4)نت ة إ .إوألاؾ بي إربتتإتتاإبىرؾُتا إربغ٢ بحإٖلاإ صر إر جم ٖح،إوتىػٕإرملىرعصإ بيحإوربشكغأحإوربٟتيحإبؿ 

 وإ ثلللل إرمل٩ ٞلللل  إ وإربت إ للللار )إ ٨تلللل ،إجإلللل ػإت٨ييلللل٠،إؾللللي عة،إ....ر للللخ(إ وإٞللللغمإباتللللضعأ إمددودًععععت املععععىازد<  خامظععععا<

  بتٗ ثإبلخ عج

 (5). ٘إ٦ثرةإرملتُاٗ نإورملؿتد٣ نإبإ إطادطا< مددودًت فسص الارقي

                                                           
 .156خٍيً ِؾّذ ؽضٓ اٌغّب ، خضير وبظُ ؽّٛد، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (1)

 246،ػ  2003دار ؽبِذ ٌٍٕغر ٚاٌزٛعيع، عّبْ، اٌردْ،  ،1، طإدارت الهًتهاجؽضيٓ ؽريُ،   (2)

 298خٍيً ِؾّذ ؽضٓ اٌغّب ، خضير وبظُ ؽّٛد، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (3)

اٌرينبؿ، اٌٍّّىنخ اٌبرثينخ اٌضنبٛديخ،  ِراِر ٌٍطجبعخ اٌٍىزرٚٔينخ، ،1، طإدارت الت ىك الدًتيهئبؽر ِؾّذ اٌبذيٍي،   (4)

 .343ػ 

 .455، ػ 2002 ِؾر، ،ت، اٌمب٘رحدار اٌىز، إدارح اٌجغر: ا،ؽٛي ٚاٌّٙبراد ؽّذ صيذ ِؾطف ،أ  (5)
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ًلللإاإملكلللغوٕإربتٛي لللر،إ للل إإ<  صعععالح والخغييعععر<طععابعا وتٓإلللغإفللل إ ٣ و لللحإربتٛي لللر،إربتللتإ لجلللأإئبحاللل إألاٞلللغرصإباتٗ  لللرإٖللالإٞع

 (1) إصيإئتاإْإىعإربهغرٕإب،إألاٞغرصإو ٢ؿ  إرملتٓمح.

 الخىؽيمي ساعالص . ؤفيا7ٌ

 (2)إ م٨الإربتمي اإب نإق٩ا نإرؾ ؾ نإباهغرٕ،إنغرٖ  إْ لغةإو زغيإزٟيح.

 : لاإألاق٩ ٫إربٓ لغةإباهغرٕإنظ٦غإ  إ ل ألاق٩ ٫إربٓ لغةإباهغرٕ:إ الإ .  

 .ميغرب 

 .ربتٓ لغإو خت  ج 

 : ألاق٩ ٫إر خٟيحإباهغرٕإ:إتتمث إألاق٩ ٫إر خٟيحإباهغرٕإٞيم إ ل  . ب

 . ربتٛي 

 ربتسغألللللل :إوربللللللظيإ ٓإللللللغإ للللللالإزللللللا٫إئ حلللللل ١إألايللللللغرعإبللللللىإؾلللللل ة إوآ  إربٗمايللللللحإ نت جيللللللحإفلللللل إرملتٓمللللللح،إ

 .ا إرملبرعة،إو الإزا٫إ ؾغرٝإف إرؾتٗم ٫إرملىرصإألاوبيحإ وربتُٗيا وربؿغ٢  إ

 . تغ٥إربٗم 

٦م إ ىجضإ ؾ  بإزٟيحإباهلغرٕإ جال إربٗىر ل إربتٟؿليحإ ثل إربٛ لرةإو٦غرليلحإر جلنـإألازلغإو ؾل  بإ تٗا٣لحإ

ب بتللللل عأشإربعخيللللل تإبٟلللللغصإ للللل إوألؾللللل  بإئ ض ىبىجيلللللحإوخؼبيلللللحإ وإألؾللللل  بإتغجللللل٘إئتلللللاإٖا٢للللل  إٖ َٟيلللللحإصرزللللل إ

 .ربتتٓيا

 الخىؽيمي ساعالص بدازة .8

إ إ وإربؿلش إ  م٨الإتٗغأ٠إئصرعةإربهلغرٕإبهلٟحإٖ  لحإٖللاإ نال إهل إ"ٖمايلحإتدايل إ  ليلحإربهلغرٖ  إ لالإخيل إ ىيلٖى

 (3)ربغةيس تإ حضو ا ،إ وإرملؿتىيإربظيإته إٞيه،إٞغصي،إ وإجم ع ،إ وإٖلاإ ؿتىيإربتتٓيم  إرملستاٟح."

 (4) غرٖ ةإربت٣ ٍإربت بيح:وختىإ ضرعإربهغرٕإبك٩ إٞٗ ٫إور   ب،إ   إ

                                                           
 .316وبًِ ِؾّذ اٌّغرثي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ   (1)

 .385ِؾّٛد صٍيّبْ اٌبّيبْ، اٌّرعع صجك رورٖ،ػ   (2)

 .206ِؾّذ لبصُ اٌمريٛري، اٌّرعع صجك رورٖ،ػ   (3)

 .382،381ِؾّٛد صٍّبْ اٌبّيبْ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ   (4)
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لللحإ كللل ٖغإ َغرٞللله:إ للللالإألاللللضرٝإربتلللتإ  للل إ نإتؿلللىاإمصرعةإبتد٣ي٣إللل إٖتلللضإئصرعتالللل إ1 .إتدض لللضإ ؾللل  بإربهلللغرٕإو ٗٞغ

إٖلللللاإ ؾلللل  بهإر ح٣ي٣يللللح،إوطبلللل٪إ للللالإ جلللل إ ٗ  جتللللهإبكلللل٩ إجللللظعي،إو للللالإر خُللللأإ نإتدلللل و٫إ باهللللغرٕإربتتٓيوللللتإربتٗللللٝغ

إ نكأإ الإجض ض.مصرعةإ نإتاض إربهغرٕإصونإ ٗ  جحإخ٣  ي٣يحإألؾ  بهإألنهإؾٝى

لحإوطبل٪إب مل٘إألا٩ٞل عإوئخلضرثإت٩  ل إبيجال إبلض٫إ لالإ د وبلحإرملؿل و حإ2 لغرٝإرملتت ٖػ .إربتىن إئ٫إربت٩   إفل إ ٩ٞل عإألَا

وربتىنلللل إبلحلللل إرمل٣تلللل٘إباهللللغرٕ،إٞلللل نإربهللللغرٕإ  لللل إ نإيٗلللل   إبتللللضرز إوت٩  لللل إ ٩ٞلللل عإ َللللغرٝإربهللللغرٕ،إبديلللل إ ٩للللىنإ

غرٝإورملتٓمح.رؾتسضر إ ًٞ إألا   ٩ٞ عإربدإتسض إلظهإألَا

.إربتىنلل إئتللاإخاللى٫إخ٣ي٣للحإ م٨للالإ نإتللضٖاإ للالإ٢ لل إ َللغرٝإربنللارٕ،إئنإر حاللى٫إرملإ٢تللحإبللالإتدمللر إ للالإ٢ لل إ َللغرٝإ3

 ربهغرٕإألنا إ إتٗ   إ ؾ  بإربهغرٕ.

الإربتللىتغ،إوربتللىتغر إ.إ د وبللحإئٖلل صةإتىجيللهإتللىتغر إألاٞللغرص:إ  لل إ نإ  ٣للىإٖتللضإألاٞللغرصإور جم ٖلل  إ ٣للضرعرإصللحي إ لل4

 .   إ نإت٣ننإبك٩ إر   ب،إ سض إ هلححإرملتٓمح

 (1) الإ ج إربتٗ   إ ٘إربهغرٖ  إٖلاإرملتٓمحإرتس طإرخضإ ؾمررتي ي  إربت بيح: 

 .ٝتىييذإربٛ    إوألالضر 

 .تىػي٘إرملىرعص 

 .ملتم  إب بٗضربحإف إ ستا٠إئجغر ر إوؾي ؾ  إئصرعةإرملىرعصإربشكغأح 

 ربٗىرةضإٚ رإرمل بيح:إ ث إػأ صةإربتم٨ ن،إوؾ ٖ  إربٗم إرملغنح،إوخًىعإخا٣  إربت٣ ف،...ربلجى إئتاإ 

 .ح  تُىأغإرملإ عر إربتٟ ٖايح/إ إ عر إٖمايحإرمل مٖى

 .ح  ئُٖ  إ لتم  إبنك َ  إرمل مٖى

 ي ت. ك ع٦حإرب٣ي صةإومصرعةإربٗم ٫إو ؿ نضتااإوئبضر إ ٓ لغإربث٣حإو خمرر ،إوتعجي٘إربتُىأغإربعخ 

 .لتم  إب بٗماي  إربتتٓيميحإ ث إَ يٗحإلي٩ إربؿاُح،إوتتٓياإربٗم ،إورنم ٍإ ته ٫إورملك ع٦ح  

 . ربتٓغإرتاإرملتٓمحإبىنٟإ إنٓ  إرجتم ع إت٨تىبىج 

 

 

                                                           

 .378-377إؽضبْ د٘ظ عالة، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ  (1)
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 الفصل الشامً< بدازة املظازاث املهىيت

 جمهيد الفصل<

ٞغيللدإربتدللض   إر جض للضةإربتللتإ ٞغػتالل إرب يئللحإرملٗ نللغة،إٖلللاإرملتٓملل  إ لتملل  إبمستالل٠إرملؿلل عر إرملإتيللحإباٗملل ٫،إ

وطبلل٪إ للالإ جلل إويلل٘إربغجلل إرملت ؾلل إفلل إرمل٩لل نإرملت ؾلل ،إبلل ملىرػرةإ لل٘إتا يللحإتُاٗلل  إربٟللغصإفلل إتُللىأغإ ؿلل عهإرمل للت،إ لل إ

يٟيلللح،إن للل حإربٟللغصإفللل إ إمتللهإوئت خلللحإربٟللغمإفللل إرن ًللمالإ تم ةلللهإبٗماللهإوبامتٓملللح،إوب بتلل ت إػأللل صةإربغيلل إورب٣ت ٖلللحإربْى

ويؿمذإإبامتٓم  إب  تا٥إ ٖضرصإ٧ ٞيحإ الإربٗم بحإرملإلاحإوطر إرملإ عر إور خبرر إبم إ إ٦ضإربتىرػنإب نإرختي ج  إ

ايهإ.رملتٓمحإوخ ج  إألاٞغرص  ربت٣ ٍإربت بيح::إئصرعةإرملؿ عر إرملإتيح،إ تًمت إج  إلظرإربٟه إتددإٖتىرنإٖو

I. ليحإرملؿ عإرمل ت   

  ٟإى إرملؿل عإرمل ت .1

  لميحإرملؿ عإرمل ت .2

  نىرٕإرملؿ عر إرملإتيح .3

  غرخ إرملؿ عإرمل ت .4

II. تسُيِإرملؿ عإرمل ت 

  ٟإى إتسُيِإرملؿ عإرمل ت .1

  لميحإتسُيِإرملؿ عإرمل ت .2

  ضرز إتسُيِإرملؿ عإرمل تإ .3

  غرخ إتسُيِإرملؿ عإرمل ت .4
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I.  املظاز املنهيماهيت 

يكلللٛ إرملؿلللل عإرمل للللتإخ للللارإ٦  للللررإ لللالإرلتم  لللل  إألاٞللللغرصإورملتٓمللللح،إوطبلللل٪إبٛلللغىإتد٣يلللل٤إتُلللل ب٤إ لللل٘إرملت نلللل إربتللللتإ

 يكٛاإ إربٟغصإ الإجإح،إووي٘إربٟغصإرملت ؾ إف إرمل٩ نإرملت ؾ ،إب بنؿ حإبامتٓمح،

 مفهىم املظعاز املنهي .5

 نظ٦غ: الإربتٗ عأ٠إربتتإتت وبدإرملؿ عإرمل تإ م٨الإ نإ

يٟيلللحإوأت٩لللىنإرملؿللل عإرمل لللتإ لللالإ لللحإرملغر٦لللؼإربتلللتإيؿلللتٛاإ إربٟلللغصإزلللا٫إخي تلللهإربْى  ٣هلللضإب ملؿللل عإرمل لللتإ"إ  مٖى

لل ة٠إب ت  للل  إ للحإ للالإرملت نلل إرملغت ُللحإربتللتإتسُللِإ ؿلل ٣ إوأللتاإتٗيلل نإربٗ  لل إٞحالل إتللضعأ ي إوتتللأرغإلللظهإربْى   مٖى

مىخ ته"  ،إإ(1)ربٟغصإَو

للل٠إربٗمايلللحإؾلللىر إ٧ نلللدإللللظهإربتٛ لللرر إإؾاؿلللاحإ تٗ ٢ لللحإ لللالإربتٛ لللرر " يٟيلللحإربتلللتإتدلللضثإفللل إخيللل ةإرملْى ربْى

يٟيلللحإ يٟ،إوربت للل حإربللظيإ دلللغػهإفلل إٖماللله،إوربللظيإ غر٣ٞلللهإر حهللى٫إٖللللاإ جللغإ ٖللللا،إ وإ ٩ نللحإْو  غت ُللحإب بت٣لللض إربللْى

 (2)إ ." ًٞ إوتدم إ ٖ   إو ؿإوبي  إ ٦بر

ل ة٠إربتلتإت هإبٌٗإربضرعؾل نإٖللاإ نلهإ"٧ ٞلحإربْى ٣الضل إربٟلغصإَيالحإخي تلهإربٗمايلحإنل ٖضرإبل بتُىأغإ٦م إٖٞغ

 (3)وربتتميحإوربمر  "

تتلأرغإ ٖضصإ الإر خُىر إوألانكُحإفل إقل٩ إ ت نل إ تٗ ٢ لحإيكلٛاإ إربٟلغصإٖللاإر تلضرصإخي تلهإرملإتيلح،إربتلت"

مىخ تهإورت  ل تهإوعٚ  تهإو خ ؾيؿهإو٢يمه  (4)."ب   بهإَو

 ".َ عإ إتحإ دضصةإصونإمعت  ٍإبم٩ نإ ٗ نئإربتضعجإ وإربتدغ٥إف ف إخ نإيك رإآزغونإ نإرملؿ عإرمل تإلى"إ

 

 

                                                           
 .112، ػ الهر   سة  ذكرٌٚصيٍخ ؽّذاٚي ،  (1)

 106، ػ 2010، دار عِزَ ، عّبْ، ا،ردْ، الدًتيم اإدارؤ، ا ساليا واالسدشاراجِٛص  اٌٍٛعي،  (2)

 357-356، ػ  2005ِؾّذ ؽبفع ،إدارح اٌّٛارد اٌجغريخ، دار اٌٛفب ، ِؾر، طجبخ غير ِٛعٛدح ، (3)

 165ػ  ،اٌّرعع صجك رورٖ، اسدراخيجياج إدارت الهىارد الةشريثصبِؼ عجذ اٌّطٍت عبِر،  (4)
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لللل  إٞغأللللضةإو م للللاةإ للللالإرملغر٦للللؼإ وأتٓللللغإبامؿلللل عإرمل للللتإٖلللللاإ نللللهإ"إ ؿلللل عإبلحللللغر٥إصرزلللل إ تٓمللللحإ وإتللللغر٦اإ  مٖى

 (1)ور خبرر إزا٫إقٛاهإبْى ة٠إ ٗيتح.إ"

لل إفلل إ ختٟلل ّإبأًٞلل إ ىْٟإلل إوز نللحإربللظ الإ  تمتٗللىنإب٣للضعر إو إلل عر إٖ بيللحإ،إٖاحالل إ نإتٗملل إٞ ملإؾؿللحإربتللتإتٚغ

بللظرإٞتسُلليِإوتُللىأغإرملؿل عإرمل للتإلللىإ"ربُغألل٤إإ(2)ٖللاإتتميللحإ ؿلل علاإرمل لتإبملل إ د٣لل٤إبإللاإربغيل إور حلل ٞؼإفلل إربٗمل إ.

يٟيحإف إرملتٓمح." يٟيحإ ًٞ إزا٫إخي تهإربْى ٠إوتؿ ٖضهإمصرعةإباىنى٫إئتاإ غر٦ؼإْو  (3)ربظيإيؿا٨هإرملْى

 (4)لت إ م٨الإئبغرػإزه ةوإرملؿ عإرمل ت،إوربتتإنظ٦غإ جا :و الإ

 تإلاله ربتلت ب ملإل عر   ٣غونل  طبل٪إ ٩لىن   ن ٖللاإرمل لتإ ؿلت٣ اه  لغي  زابله  لال ربلظي رملؿل ع  غؾا  ن ربٟغص ٖلا .  

 .بظب٪

يٟلحإبكلٛ  تإلاله ربتلت وربهلٟ   ورملإل عر  رب٣لضعر  وتدؿل ن نٟؿله تأليل  ربٟلغص ٖللا . ب  رملتٓملح  لضٞ٘ ربتلت ربْى

 .بكٛاإ  به بتٞى رل 

٤ باٟغص رملت ؾ ح ربىْيٟح إل   ص رملإؾؿح  ؿإوبيح  ؾ ؽ ٖلا  ٣ى إرمل ت رملؿ ع .    ونٟ ته، و إ عرته ٢ضعرتهإٞو

 . إ عر   ال ربٟغص بضي     ؾتثم ع ربٗم   ديِ وبيئح

 وربتٗيل ن  زتيل ع   ل    فل إومصرعألح ربتتٓيميلح رملم عؾل    ال رملتٓمح تم عؽ  ن يؿتاؼ إرمل ت رملؿ ع بىي٘ . ث

 و نتلضرب مقلغرٝ ٢لغرعر  و٦لظب٪ ر خض لح وئنال  إوربت٣ل  وربمر٢يلح وربتلضعأ  ربٗمل  ئتلا ومصزل ٫ وربتأليل 

ي٠ خغ٦ح        ال ٚو رل   و٦ٟ  ته. ٢ضعرته ٖلا بت   ٞغص ب٩  رمل ت ورملؿ ع  ت٤ٟ بم إربتْى

 و٢لضعر  ونلٟ   رت  ل  إب ن ربتىر٤ٞ بتد٣ي٤ ورملإؾؿح ربٟغص  ال ٧  جإىص وت٩    ربتٓا، زا٫  ال ربٗم  . ج

 .و لضرٞإ  رملإؾؿح ورختي ج   وتى٢ٗ ته ربٟغص،

 باٟغص رمل ت رملؿ ع ب ن  ىيىع إتغربِ  ىجض بدي  باٟغص حرملإتي ر حغ٦ح  ٘ ربتٗ    ف   ؾتمغرعأح   ض  ويىح . ح

 .ربٗم بح تكٛي  ف  رملتٓمح وزُِ

                                                           
اإدارت اإسودراخيجيث ل هوىارد الةشوريث: نوداس لدحتيو  الهيوات الدًا تويث لهًتهوث التورو عّبي اٌذيٓ ِؾّنذ اٌّرصني،   (1)

 . 385ػ، 2003، اٌذار اٌغبِبيخ اإلصىٕذريخ، ِؾر، الحادؤ والعشريى

 . 203، ػ  2003/  2004، اٌذار اٌغبِبيخ اإلصىٕذريخ،    نداس اسدراخجي لدططيط وخًهيث الهىاردراٚيخ  ؽضٓ ،   (2)

 .313صجك رورٖ، ػ  اٌّرععٚفب  ثر٘بْ ثرلبٚي،   (3)

 .214_212، ػ ػ2007، اٌذار اٌغبِبيخ، نيات خًا تيثالهىارد الةشريث نداس لدحتي  ِؾطف  ِؾّٛد أثٛ ثىر،   (4)
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 ٖللا ٖ ئل  (رملإؾؿلحإ و ربٟلغص) ربُلٞغ ن  خلض  مثل    خيل  رملكلمر٦ح، ورملهللحح رملت  صبلح رملتٟٗلح   لض  ويلىح . ر

يٟ،  ؿ ع وي٘ زا٫إ ال ربُٞغ ن ب٨ا طرتيح و هلحح  تٟٗح بىجىص وطب٪  زغ  .ٞٗ ٫ ْو

 .بؤلصورع وربٗ ص٫ رملت٣ُ، وربتىػي٘ رملؿئىبيح ف  رملك ع٦ح   ض  ويىح . ص

  و ربتلىتغ خل     لال ٖايلهإ مرتل  و ل  ربٗمل  فل  ربنلارٕ  و ربهلغرٕ رختمل    ت٣ايل  فل  حرملإتيل رملؿل عر  تؿل لا . ط

 .ورملإؾؿح ربٟغص ب ن ربىْيٟح يٍٛى

يٟيح ر حي ة رزتي ع ف  ألاٞغرص  ه  ح تد٣ي٤ . ع  رملستاٟح.  غرخاإ  ف  بت  ح بات٣ض  وئٖضرصل  رملاةمح ربْى

 املنهي. ؤهميت املظاز 6

 :ٖلاإ ؿتىأ نإ ؿتىيإربٟغصإو ؿتىيإرملتٓمحإوطب٪إٖلاإربتدىإربت ت إرمل تتبرػإ لميحإرملؿ عإ

  : م٨الإئ   ػل إف إربت٣ ٍإربت بيحباليظبت للفسد<  املنهيؤهميت املظاز  .أ

 يٟيلللحإب٩للل إٞلللغص،إخيللل إ ستاللل٠إألاٞلللغرصإٞيمللل إ إ تلللىنإبلللهإ لللالإ٢لللياإو للل إ إصونلللهإ لللالإ ئقللل  ٕإرب٣لللياإربْى

يٟيللح،إٞ يتملل إيُٗلل،إبٗللٌإألاٞللغرصإ٢يمللحإ ٦بللرإبامر لل إ وإر حغأللح،إٞللانإ  نللىرٕإرملإلل  إوفلل إتىجإلل تااإربْى

بللللرإ زللللغأالإيُٗللللىنإ٢يمللللحإ ٦بللللرإبامتٗللللحإربضرزايللللحإرملد٣٣للللحإ للللالإربٗملللل ،إوآزللللغونإ ٣للللضعونإبضعجللللحإ ٦

 لللالإألا لللىعإربإ  لللحإإرمل لللتربكلللٗىعإب أل للل نإوتد٣يللل٤إربتلللىرػنإفللل إخيللل تاا،إو لللالإلتللل إ ٩لللىنإعؾلللاإرملؿللل عإ

يٟيحإب٩ إٞغصإ إم إ٧ ندإلظهإرب٣يا.  (1) إلق  ٕإلظهإربتىجإ  إربْى

 تد٣يل٤إربتللىرػنإبل نإر ح جللحإئتللاإرملل ٫إوربمر لل إوربتدللضيإورملؿلإوبيحإفلل إربٗملل إورمل تمل٘،إوبلل نإألاؾللغةإ

 (2).ربٟغرٙ،إوربتتإتأزظإ٢يم إتغجيديحإ ٦برإٖالإربٗم وو٢دإ

 د وبللحإيللم نإ تؿلل ١إوربتىرٞلل٤إبلل نإربتى٢ٗلل  إور خبللرر ،إٞبا لل صةإٚع  تللهإورلتم   تللهإ ميلل إربٟللغصإ 

ئتلللللاإويللللل٘إ للللللضرٝإٚ لللللرإور٢ٗيلللللحإٖلللللالإربٗمللللل ،إوربتى٢ٗللللل  إرمل للللل بٜإٞحاللللل إ م٨لللللالإ نإ نلللللتجإٖجاللللل إمخ للللل ٍإ

ض إربغي إئطرإ  إرزتاٟدإز  (3).ربٗم إ ٘إرب٣ياإوألالضرٝ برر وربًٛ إٖو

                                                           

، رصبٌخ ِبعضزير، رخؾؼ عٍُ ٔفنش نحدداج خططيط الهتاراج الىظيفيث  ي إكار إدارت الهىارد الةشريثلغي إٌٙبَ،   (1)

 166،ػ  2009-2008اٌبًّ اٌزٕظيُ، وٍيخ اٌبٍَٛ اإلٔضبٔيخ ٚاالعزّبعيخ، عبِبخ ِٕزٛري، لضٕطيٕخ، 

 .339،ػ  2004-2003.اٌذار اٌغبِبيخ، اإلصىٕذريخ، إدارت الهىارد الةشريث، رؤيث نتدتة يثراٚيخ ؽضٓ،   (2)

 337ضبثك، ػ اٌّرعع اٌ  (3)
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 لل٠،إخيلل إ نإتكللغيٗ  إربٗملل إفلل إربٗض للضإ للالإباللضرنإربٗلل باإ يٟلل،إٖ صبللحإبامْى تللٞى رإٞللغمإتُللىعإْو

ٟ نإب إليل ٞحإئتلاإتلٞى رإبلغر جإربتُلىأغإوربتلضعأ إتم٨لجااإ لالإتدمل إ غإٞلغمإٖمل إ ت٩ ٞئلحإباملْى تلٞى

ربهلللغرٖ  إفللل إ  للل ٫إربٗمللل إوأتولللتإإرملؿلللإوبي  إ٦مللل إ نإوجلللىصإ ثللل إللللظهإرببلللرر جإيؿللل ٖضإٖللللاإئػربلللح

 ربى  إب٩ ٞحإٞئ  إربٗ  ا ن.

 .يٟ،إ:وأ٣هضإبهإتتميحإربكٗىعإبت٣ض غإربظر إوربت تجإ الإربتمىإوربتٗايا  ربغي إربْى

 بتلل  إرملإلل عر إ:ويٗنللتإتٗاللاإ إلل عر إجض للضةإتؿلل ٖضإربٟللغصإٖلللاإ صر إ إ  للهإر ح بيللحإوت٣للض اإرزت لل عر إ

 (1)ربتتميحإرملؿتمغةإ ؾتٗضرصرتااإو ىرجإحإربتدض   .إ ٦ثرإبامؿت٣  إوتم٨ نإألاٞغرصإ ال

يٟ،إ لميحإ٦  رةإب بنؿ حإبامتٓمحإنظ٦غإ جا  : باليظبت للمىؽمت املنهيؤهميت املظاز  .ب  :بامؿ عإربْى

 ت لللض إئصرعةإرمللللىرعصإربشكلللغأحإب  ؾلللت٣ُ بإو زتيللل عإوربت٨يللل٠إ جتمللل ع إربٟٗللل ٫إباٟلللغصإإ :اخخيعععاز املعععىازد البشعععسيت

ر جض ض،إوتدت جإرملتٓمحإئتاإ لتم  إبتدض ضإٖو  إ الإألاٞغرصإرملإلا نإورملىلىب نإورزتي عإوتٗي نإ ًٞ إٞغصإف إ

تٓمللحإلللظهإرملإلل  إ بللضإو نإتللتٟإاإربٗملل ،إوربللظيإ ٩للىنإلتلل ٥إرختملل   إ ٦بللرإإلؾللإ  هإفلل إربتتميللح.إوب٩لل،إتد٣لل٤إرمل

يٟيحإربتتإت٣ض إ إوربتتإتتىر٤ٞإ ٘إ لضرٞإ إوتى٢ٗ تا   (2).رملؿ عر إربْى

 ٖتلض  إ ٩لىنإويل٘إربٟلغصإفل إرملتٓملحإ إ تت ؾل إ ل٘إ إلاتلهإ وإ يىبلهإ هلي هإ :جىميت واطخخدام املعىازد البشعسيت

ر للللل إٖللللللاإرملتٓملللللحإوللللللظرإ لللللالإزلللللا٫إ صرةلللللهإمخ للللل ٍإنتي لللللحإٖلللللض إوإجلللللىصإٞلللللغمإبتملللللىه،إٞيهللللل ذإربٟلللللغصإٖ ئللللل إوربما 

يٟيح  (3) .ربًٗي٠،إبظب٪إٞانإ هلححإرملتٓمحإ نإتؿ ٖضإ ٞغرصل إٖلاإئصرعةإ ؿ عرتااإربْى

 ٞلغم بله  ٣لض  و تل رإٖماله رب يئلح بلأن ئصعر٦له  لضي ٖللا  تى٢ل٠ بٟٗ بيلح باٗمل  ربٟلغص صرٞٗيلح ئرل عة ئن: الدافعيعت 

 رملؿل ع ٞل ن ورضلح للى و٦مل  وب زتهل عإ.ربعخيل ت ربتملى بتد٣يل٤ بامإؾؿلح، رملكلمر٦ح ورملؿلئىبيح وربتدلضي ربتملى

 للظه تد٣يل٤ ٞ لضون  رملإؾؿلح، صرزل  ربشكلغأح رمللىرعص  ٦بلرإ نكلُح ٢يملح تًلٟ، ربتلت ربغؾل بح بمث بلح يٗتبلر رمل لت

 (4).ؾيتٗض  وألاٞغرص رملإؾؿح بغر ج ب ن  ته ٫ ٞ ن رملىرعصإربشكغأح،  نكُح ب ن رملمرربُح ربٗا٢ح

                                                           

(1)  Bernard Martory. Daniel Crozet, Gestion des resources humaines, Nathan, 1998, p65. 

 168، ػ اٌّرعع صجك رورٖلغي إٌٙبَ،   (2)

، رصنبٌخ ِبعضنزير، خؾنؼ إدارح اٌّننٛارد خططويط الهتوار الوىظيفي، دراسوث حالووث نالستوث االسوهًحفنبئزح ثنٛراس،   (3)

 62،ػ 2008اٌجغريخ، وٍيخ اٌبٍَٛ االلزؾبديخ ٚعٍَٛ اٌزضيير، عبِبخ اٌؾبط ٌخضر ثبرٕخ، 

 ,558اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  ،إدارت الهىارد الةشريث راٚيخ ؽضٓ، (4)
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 >ل٠إفل إويل٘إ هلٗ إ بدازة السطىب ؤو الجمىد العىؼيفي يٟ،إرملؿلتىيإربلظيإ ٩لىنإٖايلهإرملْى  لغرصإبل  جمىصإربلْى

يٟ، خيل إ ىجلضإٖلضصإ٦  لرإ لالإرملغ لح نإملغر٦لؼإ ٗيتلحإبضعجلحإتٟلى١إٖلضصإرملغر٦لؼإ ٖايهإني إربمر٢يحإف إربؿااإربلْى

للل ة٠إت٣للض إٞلللغمإ دللضوصةإب امر للل ،إوأمثلل إللللظرإرملى٢لل٠إتدلللضيإب بنؿللل حإرملت خللح.إوللللظرإ لل إ لللإصيإئتللاإب٣للل  ااإفلل إْو

وأتى٢للل٠إن لل حإرملتٓمللحإفللل إ .بامتٓمللحإربتللتإتؿللىاإبئلب٣للل  إٖلللاإٞٗ بيللحإللللإ  إألاٞللغرصإطويإٞللغمإربمر للل إرملدللضوصة

 (1). ٣ باحإلظرإربتدضيإٖلاإ ضيإٞإمإ إمل  صبإربض ت  ي٨يحإرملإتيح

 >ونٗنتإبهإتضٖياإج طبيحإرملت رإربتتٓيوتإ٦م٩ نإيؿىاإألاٞغرصإرملىلىب نإباٗم إبه.إالاطخلعاب 

 ورملإل عة رب٨ٟل  ة  ثل  ٖ صبلح  ؾل بي إ ؾل ؽ ٖللا ألاصر  ت٣يليا بٗمايل   رب٣يل   فل  رمل لت رملؿل ع يؿل لا :ألاداء جليعيم 

يحإ ثل إر جلنـ،إربؿلال،إ  ٗل   ر  ؾل ؽ ٖللا وبليـ  ؾلتٗضرص و لضي ربٗملغ،إو لالإرلاإتىيليذإن٣ل ٍإٚ لرإ ىيلٖى

 (2)رب٣ىةإورب٠ًٗإف إ صر إربٟغص.

 ؤهىاع املظازاث املهىيت .7

 (3)ورملتمثاحإٞيم إ ل :إرملإتيح م٨الإتدض ضإراثإ نىرٕإ الإرملؿ عر إ

ل ة٠إ ٖلللاإإالخلليعدي< املنهععياملظعاز  -   لل ة٠إ صنلىإئتللاإْو ل٠إربٗمىص للحإ لالإْو  مثلل إللظرإرملؿلل عإخغ٦لحإرنت٣لل ٫إرملْى

يٟللحإرب٣ض مللحإ للالإخيلل إَ يٗتاللل إ يٟللحإربتللتإؾلل ٤إئبحالل إطر إٖا٢للحإب بْى ٖللالإَغألل٤إربمر٢يللحإٖلللاإ نإت٩للىنإربْى

يٟحإر جض ضة. ٠إب٩،إ غ اإباْى ايلهإ م٨ل بمٗنىإ نإربىْيٟحإربؿ ب٣حإه إبمث بحإئٖضرصإوبيئحإبامْى الإرب٣لى٫إٖو

لل٠إ للالإبضر للحإتٗيتللهإ لل ة٠إربتللتإ م٨للالإ نإ غ للاإ وإ ت٣لل إئبحالل إرملْى يللحإربْى بللأنإرملؿلل عإربت٣ايللضيإ مثلل إٖللضصإونٖى

يللحإورخللضةإ لل ة٠إربىر٢ٗلحإٖلللاإرملؿل عإربت٣ايللضيإت٩للىنإ لالإنٖى ختلىإئخ بتللهإٖللاإربت٣ ٖللضإ ٟإللاإ لالإطبلل٪إ نإربْى

٠إ نت٣ إوتسهوإورخض،إوطب٪إ الإ ج إتد٣ي٤إربمرربِإب نإربْى ة٠إربىر٢ٗ ح،إٖايهإ الإلت إن ضإ نإرملْى

يٟللحإر جض للضةإئ إبٗللضإت٣ًلليحإٞمللرةإػ تيللحإفلل إ زُللىةإبسُللىةإٖبللرإرملؿلل عإربت٣ايللضيإخلل نإ إ م٨تللهإ نت٣لل ٫إباْى

يحإ ربىْيٟحإربؿ ب٣ح،إ ىن٠إلظرإرملؿ عإب ملؿ عإربًي٤إ وإرملدضوصإألنهإ دضصإؾاؿاحإ الإربْى ة٠إطر إنٖى

بتللل ت إ ٣ٟلللضإللللظرإربهلللت٠إ ؿللل عإرملغونلللحإوأ ٗللل إبلللضرة إربمر٢يلللحإو نت٣للل ٫إورخلللضةإ غت ُلللحإب ًٗلللإ إربللل ٌٗإوب 

يٟ،إٖايللهإ ٗضو للحإ ملل إ هلل خ إطبلل٪إن٣للوإفلل إٞللغمإربمر٢يللحإرملت خللح،إفلل إرمل٣ بلل إ تم للاإبأنللهإ  لل نإباٟللغصإ ربللْى

                                                           

 214-212ػ -ٛ ثىر، اٌّرعع صجك رورٖ، ػِؾطف  ِؾّٛد أث  (1)

 .15، ػ1995اٌذار اٌغبِبيخ، اإلصىٕذريخ، ِؾر،  دلي ك إل  خططيط وخطىير الهتدتةس الىظيفي،أؽّذ ِب٘ر،   (2)

 .553- 550عّر ٚؽفي عميٍي، اٌّرعع صجك رورٖ ، ػ ػ   (3)
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يٟيلللللحإفللللل إ للللل٠إٖبلللللرإ ؿللللل رةإخي تلللللهإربْى للللل ة٠إربتلللللتإ م٨لللللالإ نإ نت٣للللل إئبحاللللل إرملْى وبىيلللللىحإتللللل  إوبض٢لللللحإٖ بيلللللحإربْى

يٟللحإور٢ٗللحإٖايللهإ حللل نإرملإؾؿلل حإ٦ملل إ تم للاإلللظرإرملؿلل عإبلللأنإربٟللغصإ إ م٨للالإٞمللرةإَىأاللحإ للالإربلللؼ الإفلل إآزللغإْو

لض إ لتمل  إ ئخ بتهإٖلاإربت٣ ٖضإ،وللظهإربٟملرإةإتلضعاإٞملرةإربغ٧لىصإربتلتإئطرإ٧ نلدإَىأالحإيكلٗغإربٟلغصإب ملال إٖو

  إ سٌٟإعجاإرملإ  إورملؿإوبي  إٖايهإ خي ن إألنهإزابإ إ إتىجضإػأ صر إٖلاإربغرت إو إ ىجضإتضعأ إٚو ب

 (1)بؿش إ٦برإؾته.

لل٠إربٗمىص لحإوألا٣ٞيلحإبلل نإورخلضإفل إربإي٩لل إإاملظعاز الشعبيي < - ب يكلل رإللظرإرملؿل عإئتلاإرختملل ٫إخغ٦لحإرنت٣ل ٫إرملْى

لاإب إ يٟحإف إرملؿتىيإمصرعيإألٖا يٟيحإبمٗنىإ نإرملؿ عإ إ د٤٣إ٣ِٞإ نت٣ ٫إبْى ربتتٓيوتإٖبرإخي تهإربْى

 إٖلاإن٣اهإف إٖضةإْو ة٠إف إرملؿلتىيإمصرعيإربىرخلضإٖللاإ لضيإٞملرةإ لالإربلؼ الإوللظرإيٗنلتإ نإب٣ل ؤهإفل إيٗم

ل ة٠إفل إ يٟلحإورخلضةإوهل إربتلتإع لاإئبحال إ،بل إ نت٣ل إبل نإٖلضةإ لالإربْى للاإ إ ٣تهلغإٖللاإْو رملؿتىيإمصرعيإألٖا

ٟلللـإرملؿللتىيإمصرعيإربىرخللضإ مللل إنٟللـإرملؿللتىيإمصرعيإولللظرإبٛ  لللحإئ٦تؿلل بإ إلل عر إوزبلللرر إ تٗللضصةإفلل إن

للا يٟلحإفل إرملؿلتىيإمصرعيإألٖا  ملؿل عإربكل ٩،إوب بتل ت إٞإ. تيذإبهإربمر  إبٗضإٞمرةإػ تيحإ دضصةإئتاإ ٦ثلرإ لالإْو

ٟ نإبتللٞى رإٞللغمإ  ٦ثلرإ غونللحإو إيٗتمللضإٖلللاإربتسهللوإربًللي٤إ،بلل إيٗتملضإٖلللاإتىؾللي٘إنُلل ١إتسهللوإرملللْى

لللللحإ ٦ثلللللرإ،تؿللللل لاإٖ للللللاإتد٣يللللل٤إَمىخللللل تااإرملؿلللللت٣ ايحإبؿلللللإىبحإو غونلللللحإ ٦ثلللللرإ لللللالإرملؿللللل عإوبلللللضرة إتغ٢يلللللحإ تتٖى

 ربت٣ايضي.

فلللل إْلللل إرختملللل   إتؿللللغأذإرملللللىرعصإربشكللللغأحإ للللالإربٗملللل إباللللضٝإتسٟلللليٌإعجمإلللل إويللللِٛإمظععععاز  هجععععاش < -حععععع 

يٟيللحإربتتٓيميللحإْإللغإ ٟإللى إ إنا  للحإرملؿلل عر إربْى ٟ نإباللٙى ربت٩اٟللحإو لل إ هلل خ إطبلل٪إ للالإٖللض إئ ٩ نيللحإرملللْى

يٟلللحإجض للضإب لل٠إبٟملللرةإ دللضصةإ لللالإربللؼ الإب ر للاإوأنت٣للل إئتللاإْو إب٣لل  إرملْى يٟ،إربتتٓيوللتإ إيكلللمٍر امؿلل عإربلللْى

يٟللحإ زلللغيإور٢ٗلللحإٖلللاإزلللِإرملؿللل عإ  زللغي،إ٣ٞلللضإع٦للؼإربتىرجلللضإر جض لللضإٖلللاإ نإت٩لللىنإربمر٢يلللحإو نت٣لل ٫إئتلللاإْو

ضةإربؼ تيلحإربتلتإ٢ًلإ إفل إ ٗتمضةإٖلاإربت  خ  إومن  ػر إربتتإ د٣٣إ إربٟغصإف إٖمايهإبٌٛإربتٓغإٖالإرملل

يٟح.  ربْى

يٟيلللحإ  للل٠إنا  لللحإ ؿللل عإر خض لللحإربْى إرملْى فللل إللللظهإر ح بلللحإن لللضإ نإَلللى٫إربٟملللرةإربؼ تيلللحإرباػ لللحإب الللٙى

حإربمر٢يللحإو نت٣لل ٫إ ربتتٓيوللتإ إ للظو١إٖاحالل إنا  تللهإ،ئطإ٧املل إػرص إن  خ تللهإوئن  ػرتللهإؾلل ٖضهإطبلل٪إٖلللاإؾللٖغ

إر هإنا  حإرملؿ ع،إطب٪إألنإباٙى بجا  حإٚ رإ غت ُحإؾ ٤إمخ بحإٖللاإربت٣ ٖلضإ،و لالإللظرإرملتُل٤إن لضإبلأنإوباٚى
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إنا  للحإرملؿلل عر إفلل إؾللالإرمل ٨للغةإنؿللشي إ للالإ٢ لل إ صللح بإمن لل ػر إوربت  خلل  إورعصإجللضرإ،ولتلل إ رختملل ٫إباللٙى

إللإ   يٟلحإألاز ل تبلرػإ كل٩احإوهل إ: نإبالٙى حإؾلي ٗ إٞملرةإع٧لىصلاإ وإ ٩لى ااإفل إربْى رةإنا  لحإرملؿل عر إبؿلٖغ

للل٠إبؿلللش إٖلللض إربتٛي لللرإفللل إٖمالللهإ إؾلللالإربت٣ ٖلللضإَىأالللحإ مللل إ دلللضثإبلللضيإرملْى ربىر٢ٗلللحإٖللللاإرملؿللل عإ حللل نإبالللٙى

 ولظرإ سٌٟإ الإصرٞٗيحإربٗم .

 :املنهي املظاز مساخل .8

يٟيح رملؿ عر  و ت ٢كح بتداي  رؾتسضر إ   م٨ال ربتت ربىؾ ة   ال   تٗضصة ٖمايح ئبحا إب ٖت  عل  ربتٓغ لى ربْى

يٟ،،إرب دل  رلا  ؾت٨كل ٝ ن٣ُلح  لال ربت٣لض  ٞل ن وب بتل ت  رملغرخل ، يٟ،،  ؾلت٣غرع رلا ربلْى يٟلح، تلغ٥ و ز لرر ربلْى  ربْى

يٟيح خي ته ف  ربٟغص با   مغ  تم اة  غرخ   عب٘ وجىص ٖلا رب  خثىن   ت ،إوأت٤ٟ ٧  خي ة ف  َ يٗيح  غرخ  تمث   ه : ربْى

يم  ربىْيٟح تغ٥ و ز رر ربهي نح،  و ر حٟ ّ ربتأؾيـ،  ؾت٨ك ٝ،  رمل ت. رملؿ عإملغرخ  قغخ   ل  ٞو

ل٠ تٗيل ن بٗلض رملغخالح للظه ت لض : الاطخىشعاف مسخلعت .    ٞملرة ئتلا زابإل   سًل٘إخيل     قلغة، رملإؾؿلح فل  رملْى

  ٢ عبله بله يكل ر  و  ٣ىبله وبمل إو٢ضعرتله  يىبله خيل   لال بظرتله ب ؾت٨كل ٞه  تلأرغ لتل  وللى وتأليل ، ت غبلح

 بتًلي٠  لإصي ربلظي ألا لغ ربتاٟؼأىنيلح،إورملؿاؿلا  ربؿليتم ةيح ألاٞلا  فل   لغره و ل  و ؾل تظته، و نلض٢  ه

 ورخض.إرت  ه ف  وأًٗإ  تدض ضر،  ٦ثر جٗاإ   و رزتي عرته

ل ة٠ ٖلضة فل  وت غبته ربٟغص تألي  رنتا   وبٗض  ؾت٨ك ٝ  غخاح بضر ح ف   ر٦تكل ٝ ب إل ٩ل ن  ٩لىن  ٞحال ،إ صرةله وت٣يليا ْو

،  إل عر   لال  متال٪  نل ذ و ل  بض له  ل   للظه يلى  فل  خيل  و يى تله، وتًٟلياته ورلتم   تله، ٢ضعرتله،إوتدض لض و ٗل ٝع

ل ة٠إتدض ض  م٨ال  ٦تك ٞ   يٟ،،  ؿلت٣ اه  ؿل ع تدلضص وربتلت رملؿلت٣  ، فل  يكلٛاإ   ن  م٨لال ربتلت رملدتمالح ربْى  ربلْى

ل ة٠ للظه ئتلا وأنت٣ل  بيتلضعج ئبحال ، بد جلح للى ربتلت وربتتمىألح ربتضعأشيلح رملؿل ٖضر   ل٘إتدض لض  ئتلاإنا  لح وأهل إربْى

 (1) ؿ عه.

بال ،إورؾلتٗغرىإإ:إت لض إٞملرةإبضر لحإرملؿل عإب  تهل ٫إبمتٓملحإ وإ تٓمل  إ تى٢ل٘إربٟلغصإ نإيٗمل مسخلت بداًت املظعازب.إ

تضةلظإ دهل إٖللاإ ٠إورملٟ يلاحإبيجامل إئنإتٗلضص ،إرلاإرزتيل عإ تهل إ ت٣لض إبكلٛاه،إٖو  تهل هإربٟغمإرملم٨تحإربتْى
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مى لللل إ ألاو٫،إوأتا٣للللىإربتللللضعأ إويؿللللىاإألنإ ٩للللىنإ ٣ للللى إبلللل نإ ٢غرنللللهإوػ اةللللهإوربللللتٗااإ للللالإ زُ ةلللله،إوتدؿلللل نإ صرةلللله.إٖو

يضإ ٢ضر هإف إرملته إربظيإقٛاهإورملتٓمحإربتتإرنًاإئبحا .  (1) د و٫إتَى

ختىإ هاىإرإملغخاحإ تته٠إرملؿ ع،إإرمل ت إ هُض إ ٗٓاإألاٞغرصإب بتدض   إف إرملؿ عإإ:مسخلت مىخصف املظاز .إ

وه إ غخاحإتكإضإئ  إتدؿ نإ وإرؾت٣غرعإ وإتضلىعإ صر إربٟغص،إ  الإ إ  ٣ىإربٟغصإف إربٛ ب إ تٗام إ٦م إ٧ نإف إ غخاحإ

ربتأؾيـ،إوتتى٢٘إ تهإمصرعةإ نإ ٩ىنإ ؿإو إ اما  إبمٗ   رإألاصر ،إ٦م إتإصيإ زُ  إربٗم إب٣ٗىب  إ ٦برإ الإتا٪إ

 .ندإتدضثإف إ غخاحإربتأؾيـربتتإ٧ 

إلظهإرملغخاحإٞيٗإضإئبحااإبمؿإوبي  إ ٦برإوأت بىنإخىرٞؼإ ٦ثر،إو   إربظ الإ تٗثرونإٞانإ    إربظ الإ تجحىنإف إباٙى

 (2)لظهإرملغخاحإتيت إبإاإٞغنحإإٖل صةإت٣يياإربظر إ وإتٛ رإرملته إ وإربٗم .

 ٧ل  ٖللا نلٗ ح وت٩لىن  بات٣ ٖلض،  ؾلتٗضرصإ غخالح وهل  ،رمل لت رملؿل ع فل  ألاز لرة رملغخالح هل  لظه(:إمسخلت ن اًت املظاز )الاهدداز

  لال ٣ٖلىص بٗلض ربت٣ ٖض و٢د خ ن ئط ربؿ ب٣ح، رملغرخ  ف   ؿتمغر ن  خ إخ٣٣ىر ربظ ال لإ   ٖلا  نٗ  ت٩ىن  و٢ض ٞغص،

 ٣ٞلضإربٗمايلح، ر حيل ة ؾلتىر  ٖبلر  تت ٢هل   تىريلٗ   و ٣ٞ لرر  صرؤللا ٧ل ن مللال ب بنؿل ح   ل  و ن ل ػإربتل جح ألاصر 

 رملؿ ع. بجا  ح يؿٗضون 

ل٠ خيل ة صوعة  ن نكل ر ربجا  لح ف  ل٠  لال تستال٠ رملْى ٟ نإٞل ٌٗ رملد ٞٓلح، ٞملرة وز نلح الزلغ  ْى  زلا٫ ن لضلا رمللْى

 فل  ر٦تؿل ىه  ل  ٖللا  د ٞٓىن  ب   تُىعون  و   ت٣ض ىن إ  آزغون خ ن ف  ب ؾتمغرع، أتُىعون و   ت٣ض ىن  رملد ٞٓح ٞمرة

 ربتأؾيـ.  غخاح ب نتا   وأتدضع  مررج٘ ؾ ب٣  ط٦غن  ٦م  ئ ٩ ن تااإوب٠ًٗ وبًٗإا ربتأؾيـ،  غخاح

II.  املنهيجخعيغ املظاز 

 املنهيمفهىم جخعيغ املظاز  . ؤ

يٟلحإإئخضيإْو ة٠إئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإربتلتإتٗنلتإباخلضرثإتىرٞل٤إوتُل ب٤إرمل ت مث إإتسُيِإرملؿ عإ بل نإربٟلغصإوربْى

وطبللل٪إبٛللغىإ ؾ  لل تإللللىإتد٣يلل٤إ لللضرٝإرملإؾؿلللحإفلل إمنت جيللحإوتد٣يللل٤إ لللضرٝإألاٞللغرصإفللل إربغيلل إٖلللالإإ،ربتللتإيكللٛاإ 

 (1)ربٗم .
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 املنهيؤهميت جخعيغ املظاز  . ب

بإلل إ لميللحإب بٛللحإب بنؿلل حإباٟللغصإربٗ  لل إورملإؾؿللحإنٓللغرإباتتلل ةجإم   بيللحإربتللتإ م٨للالإإرمل للتئنإٖمايللحإتسُلليِإرملؿلل عإ 

 (2):  إ ل و الإ لاإلظهإربتىر  إم   بيحإإرمل تتد٣ي٣إ إ الإزا٫إربتسُيِإر جيضإبتتميحإرملؿ عإ

يٟيلحإ  تلضرصإربُ يىل إبٗمايلحإإ<جىفير الىفعاءاث املميعية مظعخلبال ضمان .   تمثل إجإلىصإتسُليِإرملؿل عر إربْى

 يإ نإربتٛ للرر إرملؿللتمغةإملتُا لل  إ٢للىةإربٗملل إفلل إألاجالل نإرملتىؾللِإإ،يِإمؾللمررتيد إبامللىرعصإربشكللغأحربتسُلل

وربُىأاللللللحإ  لللللل إتدض للللللضل إٖتللللللض  إت٣للللللى إرملتٓمللللللحإبتدض للللللضإ لللللللضرٞإ إربعخهلللللليحإ ؼأللللللضإ للللللالإرختملللللل   إتللللللىرٞغإ

 ت ؾ حإملىرجإحإ ختي ج  إرملتٛ رر .رب٨ٟ  ر إرمل

ٞ بٗ  اىنإز نحإ الإنٛ عإربؿالإ ٓإغونإٚع لحإفل إتد٣يل٤إ ؼألضإ لالإفساد< ملابلت العمىخاث الىؼيفيت لأل  . ب

يٟيحربؿيُغةإٖلاإ ؿ عرتا و إ ٣ الىنإرملإل  إوألاصورعإربتلتإتدلضصل إبإلاإمصرعةإٞإلاإ غألضونإرملؼألضإ لالإإ،اإربْى

يٟ،إو٦ظب٪إرب ضرة يٟحإولىإألا غإربظيإ م٨الإتد٣ي٣هإ الإزا٫إتسُيِإرملؿ عإربغي إربْى  .رمل ت إربْى

ربٟٗللللل ٫إبات خلللللحإربٟغنلللللحإفللللل إجميللللل٘إ ؿلللللتىأ  إإرمل لللللت لللللتاإبغنللللل  جإتسُللللليِإرملؿللللل عإإحشعععععجيا جىعععععىع الشلافعععععاث < .  

ايلهإٞلانإ ىرجإلحإربٟغنلحإرملإتيلحإرملمتلضةإفل إ نل إْل لغةإربٗىمللحإورملكلغوٖ  إإربتتٓياإب٩ إٞئ  إربٗم ٫، ٖو

ىب إوور٢ٗ إ امىؾ .رمل إربث٣ ٞ  إ  غرإ ٚغ  كمر٦حإخى٫إربٗ باإ  ٗ إ الإتتٕى

يٟ،إتللللإصيإئتللللاإبتلللل  إتى٢ٗلللل  إخ٣ الحععععد مععععً بخبععععاط العععععاملين< . ث ي٣يللللحإوتُاٗلللل  إئنإوجللللىصإزُللللِإبامؿللل عإربللللْى

  ةإف إطب٪إ،إوللىإ ل إ لإصيإفل إربجا  لحإئتلاإت٣ايل إخلضةإ كل ٖغإمخ ل ٍإربتلتإ٢لضإتؿلىصإبل نإ ٣ ىبحإبض إ الإرملٛ

ربٗلللللل  ا نإٞمللللللثاإفلللللل إخ بللللللحإؾلللللليُغةإخلللللل   إرب٨ؿلللللل صإ ٢تهلللللل صيإورعتٟلللللل ٕإخللللللضةإرملت ٞؿللللللحإو يلللللل إربٗض للللللضإ للللللالإ

رملإؾؿلل  إبت نللتإبللغر جإبتسٟلليٌإربت٩اٟللحإٞللانإطبلل٪إ٢للضإ للإصيإئتللاإت٣الليوإٞللغمإ ؾللتثم عإفلل إربٗملل إو٦للظب٪إ

ىنإوجىصإٞ ىةإ٦  رةإربمر٢يحإ،وبت  إٖلاإطب٪إ٣ٞضإ تؿغبإمخ  ٍإئتاإ٢ُ ٖ  إ٦  رةإ الإألاٞغرصإخي إ امؿ

غمإتد٣ي٣إ إف إربىر٢٘إربٗمل ēب نإَمىخ   . إٞو

يٟ،إربٟٗلللللل ٫إفلللللل إتى٢لللللل٘إربتُللللللىعر إ٧لللللل بتٛ رإإججىععععععب الخلععععععادم املهععععععازي< . ج تؿلللللل ٖضإبللللللغر جإربتسُلللللليِإبامؿلللللل عإربللللللْى

ربت٨تىبىج إربؿغي٘إوربتُىعر إ ٢ته ص حإ،ب إلي ٞحإئتاإربتٛ رر إف إ طور١إرملؿتاا٨ نإ،و الإرلاإربٗمل إٖللاإ

 (1)بإألاٞغرصإرملإ عر إر جض ضةإربتتإتتت ؾ إ ٘إلظهإربتُىعر .ئ٦تؿ 

                                                                                                                                                                                     
  .522أؽّذ ِب٘ر، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (1)

 287عّبي اٌذيٓ ِؾّذ اٌّرصي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (2)



ٚداد ثٛرؽبػ درٚس في أصش إدارح اٌّٛارد اٌجغريخ                                           د.  
 

 
102 

إرمل لتئنإتلىرٞغإزُلِإبتتميلحإوتُلىأغإرملؿل عإإجدظين كدزة املاطظت فعي خعدة الحفعاػ عرعى العمالعت املاهلعت< . ح

يٟيحإبؤلٞغرصإو ؿت٣ اإاإرمل تإ م إيعجٗإاإٖللاإ بتدل ١إ ف إ يإ إؾؿحإيؿ لاإف إتد٣ي٤إربُمىخ  إربْى

باللل إوطبللل٪إز نلللحإفللل إْللل إرملت ٞؿلللحإربكلللض ضةإبللل نإرملإؾؿللل  إربتلللتإتٗمللل إ٧للل إ جاللل إج للللضةإبلحهلللى٫إٖللللاإللللظهإ

ٟ نإٞلللللانإوجلللللىصإللللللظهإر خُلللللِإيؿللللل ٖض يلللللحإ لللللالإربٗم بلللللحإ،  للللل إب بنؿللللل حإألوبئللللل٪إرمللللللْى ٖللللللاإتتميلللللحإربلللللى  إإربتٖى

 .و نتم  إورؾتمغرعإربٗم إبا 

  املنهيمداخل جخعيغ املظاز  . ث

يٟيلللحإبإللللاإإرمل لللتلتللل ٥إصوعإب٩للل إ للللالإرملإؾؿلللحإوألاٞلللغرصإفلللل إتسُللليِإوتُللللىأغإرملؿللل عإ ٞلللل بٟغصإ سُلللِإوأُلللىعإخي تللللهإربْى

إ ٞلل٤إبللل نإرختي جلل  إألاٞللغرصوتُللىعإ٢للضعرتااإوب٨للالإ بلللضإ للالإوجللىصإنلللٕى يٟيللحإوبلل نإرختي جللل  إَمىخللل تااإإ، للالإربتىر ربْى

 .رملإؾؿحإرمل بيحإرملؿت٣ ايح

 املنهياملدخل الفسدي في جخعيغ املظاز  . ؤ

يٟيلحإ ل٠إٖبلرإخي تلهإربْى حإتمثل إتُلىعإون ل حإرملْى إ كلٞغ يٟيلحإبؤلٞلغرصإهل إزُلٍى ئنإتسُيِإ ؿ عر إرملؿت٣  إربْى

ل ة٠إبضإ،ورملغونحإتٗنتإ نإربمر٢يح يٟحإورخضةإ٣ِٞإب إبٗضةإْو مايلحإربتسُليِإهل إ ؿلإوبيحإٚ رإ دهىعةإبْى  الحإ،ٖو

 (2):ربٟغصإ نإ ٣ى إب ألنكُحإربت بيحإربٟغصإطرتهإف إرمل٣  إألاو٫إ،خي إ   إٖلا

 > إٖلاإ٢ضعرتهإوئ ٩ ني تهإو إ عرتهإ،راإ ٣ عنإإجلىيم الفسد لراجه إٖلاإَمىخ تهإوآ  بهإراإ تٗٝغ خي إ تٗٝغ

َمىخ تللهإوآ  بللهإ،وئطرإ٧ نللدإٚ للرإ٧ ٞيللحإٞمتللهإر حاللى٫إوم ٩ نيلل  إو إلل عر إ٧ ٞيللحإبتد٣يلل٤إإئطرإ٧ نللدإرب٣للضعر 

غةإفلل إربى٢للدإر ح يللغإ وإ للالإزلللا٫إإبالل إهلل إ نإ ٣للى إربٟللغص ربٗ  للحإربتللتإ  لل إرب٣يلل   بلل ٌٗإربتلللضعأ   إرملتللٞى

 .ربغؤؾ  إف إرملتٓمحإربتتإيٗم إبا إر حهى٫إٖلاإ كىعةإبٌٗإر جإ  إرملتسههحإ وإ الإزا٫إرملض غأالإ و

 ؾلىر إفل إصرزل إرملإؾؿلحإربتلتإيٗمل إبال إربٟلغصإخ بيل إوربتلتإ م٨لالإخهلغل إإت املخاخعت<جددًد الفسص الىؼيفيع

يٟيللللحإ،ٞللللغمإربمر٢يللللحإإ للللالإزللللا٫إ لللل إتنكللللغهإ للللال لللل ة٠إ ثلللل إصبيلللل إربكللللغ٦ح،إرملؿلللل عر إربْى  ٗاى لللل  إٖللللالإربْى

يٟيحإرملت خحإف إؾى١ إ،ف إرملؿت٣  إوربت٣   .ربٗم إ٩٦ إ وإربٟغمإربْى

                                                                                                                                                                                     
 .379عّبي اٌذيٓ ِؾّذ اٌّرصي ، اٌّرعع صجك رورٖ ،ػ   (1)

 .517عّر ٚؽفي عميٍي ، اٌّرعع صجك رورٖ ،ػ   (2)
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 وأ للل إ اخٓلللحإ نإألاللللضرٝإربتلللتإإللصعععيرة واملخىطععععت والعىيلعععت ألاحعععل<جددًععد الفعععسد ألهدافعععه الىؼيفيعععت ا

إربتتإتتا  إ ٘إتا٪إربُمىخ  إإتتًمالإَمىخ  إٖ بيحإتتًمال   ً إربتدض   إ ٦تؿ بإرملإ عر إورملٗ ٝع

 . تتا  إ ٘إئ ٩ ني  إو٢ضعر إربٟغصإ،٦م إ نإألالضرٝإربتتإتم٨الإتد٣ي٣إ إه إألالضرٝإربتت

 ٗللللضإطبلللل٪إئٖللللضرصإر خُللللِإرملؿللللت٣ ايحإإبليت<بعععععداد الخعععععغ املظععععخل يٟيللللحإ ٣للللى إب ٗللللضإتدض للللضإألالللللضرٝإربْى ب

رباػ حإبتد٣ي٤إ ستا٠إلظهإألالضرٝ،إوتم٨الإ نإ  ض إربٟغصإب  خُِإرب٣ه رةإألاج إو٦ظرإرببرر جإربغؾميحإ

 .ف إتد٣ي٤إطب٪

 يٟيلحإٞإلىإبد جلحإئتلاإ تل رإ<جىفير الخعغ تتٓيولتإيؿل ٖضإإختىإ د٤٣إربٟلغصإزُلِإرملستاٟلحإب ألللضرٝإربْى

يٟيلللحإئيللل ٞحإئتلللاإربٗمللل إٖللللاإتُلللىأغإَمىخ تلللهإ٦مللل إ ن  للل إٖللللاإرملإؾؿلللحإ نإتلللضٖاإ ويعلللج٘إٖللللاإربتتميلللحإربْى

وئخللضرثإربتٗللض ا إإ،ُحإربتث٣يٟيللحألانكللإ،ٞللغمإربتللضعأ ألانكللُحإربتللتإتؿلل ٖضإٖلللاإتد٣يلل٤إطبلل٪إ ثلل إتللٞى رإ

 إ(1)ربإي٩ايحإربتتإتؿ ٖضإٖلاإٞتذإ     إربمر٢يحإ    إألاٞغرص.

بؤلٞلللللغرصإ للللللضرٞإ إ بلللللضإ لللللالإرؾلللللتمغرعإباٗمايلللللحإوربتلللللتإتكلللللم إجمللللل٘إإرمل لللللتو ز لللللررإوبٛلللللغىإتد٣يللللل٤إئصرعةإوتسُللللليِإرملؿللللل عإ

إٖللاإرب يئلحإرملديُلح،إتدض لضإوتتٟيلظإ يٟ،،إوربتٗلٝغ ر حهلى٫إإ،ألاللضرٝرملٗاى   إخى٫إتدض ضإتهلىعإبامؿلت٣  إربلْى

 ٖلاإ ٗاى   إ غتضةإو ز رإربت٣ىأا.

إرمل للت إ تٟهل إصوعإرملإؾؿلحإٖللالإصوعإربٟلغصإفل إتسُليِإرملؿل عإإ<املنهعيخععيغ املظععاز املعدخل الخىؽيمعي فعي ج . ب

رإ،وأللللتاإلللللظرإربتىرٞلللل٤إ للللالإزللللا٫إēخيلللل إتؿللللىاإئتللللاإتد٣يلللل٤إربتىرٞلللل٤إبلللل نإرختي جلللل  إربٟللللغصإرملإتيللللحإورختي جلللل 

لللللل ة٠إ ًٞللللللل إ رٖمررٞإلللللل إبىر٢لللللل٘إألا للللللغإولللللللىإ نإ٧لللللل إٞللللللغصإيؿللللللىاإ لللللللالإزللللللا٫إتتميللللللحإطرتللللللهإئتللللللاإر حهللللللى٫إٖلللللللاإْو

يٟيلللل إ،٦ملللل إ للللتاإربتىرٞلللل٤إبلللل نإربُللللٞغ نإئؾللللتت صرإئتللللاإو ؿلللل إوبي  إ ٦بللللرإتٟللللتذإبللللهإربُغألللل٤إبات٣للللض إئتللللاإألا لللل  إْو

 (2)ر خ نحإب بٟغصإ ث : ربتىر٤ٞإب نإربٗىر  إربعخهيحإ

 رملإ عر إور خبرر إرملستاٟح. 

 ،مصعر٥إربظرت. 

 .،ربتمِإربؿاى٧ 

 : وب نإربٗىر  إر خ عجيحإب ملإؾؿحإ ث  

                                                           
 266، ػ 2002ؽالػ عجذ اٌجبلي ،اٌضٍٛن اٌفببي في إٌّظّبد اٌذار اٌغبِبيخ اٌغذيذح ٌٍٕغر ،اإلصىٕذريخ ،  (1)

 .266ؽالػ عجذ اٌجبلي ،اٌضٍٛن اٌفببي في إٌّظّبد ،ِرعع صبثك ،ػ  (2)
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o ٝيٗحإمقغر َ . 

o  زه ةوإو تُا   إربٗم. 

o تم٨ نإألاٞغرص. 

o   نٓ  إرملغت   إورمل٩ ٞئ.  

يٟيل إئطإ يٟلحإ زلغيإفل إويٗمل إربٟلغصإٖللاإربتسُليِإبتتميلحإطرتلهإْو وف إخ بحإٖلض إتد٣٣لهإ  لض إربٟلغصإفل إرب دل إٖلالإْو

ب٨ٟللل  ر إتللاإربتىرٞللل٤إرملُالللىبإ،إ إؾؿلللحإ زلللغإيإ  ثلل إو٢لللضإ لللإصيإٖلللض إربتىرٞللل٤إ خي نلل إ نإت٣ٟلللضإرملإؾؿلللحإجلللؼ إ لللالإر

للل ة٠إ غةإوربٗ  الللحإبلللضيا إوربتلللتإتم٨لللالإ نإ ٩لللىنإ ًٞللل إ للل إتمتا٨للله.إبلللظرإ  للل إٖاحاللل إ نإتؿلللىاإج للللضةإئتلللاإزاللل٤إْو رملتلللٞى

لغمإٖملل إ ًٞلل إ إتيلل إبؤلٞللغرصإب  نلل إ ؿلل ٖض  إٖللاإر للتا٥إور٦تؿلل بإر خبللرر إورب٣للضعر إرباػ للحإوإرملاةمللحإبإللظهإēٞو

لل ة٠إوربٟللغمإ للالإزللا٫إربٗض للضإ للالإبللغر جإربتللضعأ .إولللظرإإرمل للت إوربتتميللحإو٦للظب٪إ للالإزللا٫إئٖلل صةإربتٓللغإب ملؿلل عإربْى

 مل إتد٣ل٤إإرمل لت الإزا٫إ ل إ ىضلحإيلغوعةإربتٟ ٖل إبل نإألاٞلغرصإورملإؾؿلحإٖتلضإرب٣يل  إبأنكلُحإتسُليِإونملىإرملؿل عإ

 ربت٩   إب نإألالضرٝ.

 

ي٦ٟم إ م٨الإتىييذإ ت  عر إربتتإتدضصإٞٗ بيحإتسُيِإرملؿ عإربْى  (1):إ ،إف إربت تٖ 

 > للحإربتُ ي٣يللحإرملغت ُلللحإإالخععىاشن بععين الخبععرة العمليععت واملعسفععت الىؽسيعععت يٗتبللرإٚيلل بإر خبللرةإربٗمايللحإ وإرملٗٞغ

يٟ،إ،و٢للضإيؿلللتاؼ إصبلل٪إ نإ دلللغمإ يٟللحإ للالإ للللاإربٗىرةلل٤إربتلللتإ تٗللغىإبإللل إربٟللغصإفلل إبضر لللحإ ؿلل عهإربلللْى ب بْى

ربٟغصإف إ غرخ إربتٗاياإرملستاٟحإ نإ ٨تؿ إبٌٗإرملإ عر إربٗمايحإ الإربتُ ي٤إربٗمل إؾىر إ٧ل نإطبل٪إ لالإ

 . ربعخهيحإ وإ بتد ١إب ٌٗإرملإؾؿ  إزا٫إ غرخ إربضعرؾحزا٫إجإىصهإ

 > بلضيإربٟلغصإ لالإصرٞل٘إبضعجلحإ٦  لرةإ مل إإرمل لتتتدضصإٞٗ بيحإتسُيِإرملؿ عإإالدافعيت واللدزة عرى جعىيسها

لللحإ لللالإرب٣لللضعر إإ،وربتلللتإبئلن للل ػ وبمللل إبض لللهإ لللالإرؾلللتٗضرصإبتُلللىأغإوػأللل صةإللللظرإربلللضرٞ٘إيلللغوعةإر٦تؿللل بهإ  مٖى

ربتتإتتٗا٤إ ؾ ؾ إب بتدض ضإربض٢ي٤إبؤللضرٝإوتدض ضإربٟغمإورب٣يىصإورملت ٢كحإور حىرعإو ٢تتل ٕإورملإ عر إ

غىإمن  ػر   .وربتأر رإٖو

                                                           

 .244ِؾطف  ِؾّٛد أثٛثىر ،ِرعع صبثك ،ػ   (1)
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  >ُلليِإرملؿلل عإمظععخىي الى ععل والخععىاشن الععراحي بضعجللحإ ٗيتللحإٖلللاإ٢للضعةإربٟللغصإٖلللاإإرمل للتتتى٢لل٠إٞٗ بيللحإتس

يٟللحإو ر إر جض للضةإربتٟ ٖلل إ لل٘إربللؼ ا إربتٗ  لل إ لل٘إرملتٛ للر  ربتللتإٖلل صةإ لل إ ىرجإإلل إألو٫إ للغةإٖتللضإربتد ٢للهإب بْى

يللللللحإربٟللللللغصإبأنللللللهإربتد ٢للللللهإو٢ىرٖللللللضإوئجللللللغر ر إربٗملللللل ،إو إ ثلللللل إربتٗ  لللللل إ لللللل٘إنٓللللللاإوؾي ؾلللللل   يؿللللللتاؼ إطبلللللل٪إتٖى

،إ لضرٞهإو لضرٝإ٤إتىبيٟحإ ت ؾ حإب نإرختي ج تهإوربغؤؾ  ب ملإؾؿحإيٗنتإر تضرصإبات  وبإربٟٗ ٫إبم إتد٣

 . رملإؾؿح

 يؿللللللتاؼ إٖلللللللاإرملإؾؿللللللحإتُللللللىأغإ ؾلللللل بي إ زتيلللللل عإوربتٗيلللللل نإوت٣لللللل عأغإرب٨ٟلللللل  ةإوربمر٢يللللللحإإظععععععخلبليت <الىؽععععععسة امل

وربتللللضعأ إور حللللىرٞؼإبهللللىعةإتد٣لللل٤إربمللللرربِإربىرضللللحإبلللل نإ لللل إ دهلللل إٖايللللهإربٟللللغصإ للللالإ ؼر لللل إو لللل إ ٣ض للللهإ للللالإ

يٟ،   .ئن  ػر إف إ ؿ عهإربْى

 >رإ٦  لللللررإفللللل إتدض لللللضإرختمللللل   إنجلللللحإتلللللإصيإؾي ؾللللل  إونٓلللللاإربٗمللللل إب ملتٓمللللل  إصوع إطياطعععععاث وهؽعععععم العمعععععل

ُلليِإرملؿللل عإ حإ لللالإتٗيللل نإ،تغ٢يلللحإ،إ ٣تهللغإطبللل٪إٖللللاإؾي ؾللل  إونٓللاإربٗمللل إر خ نلللحإبللل ب٣ىيإربشكللغأرمل لللتتس

منتلللل ج،إربٗملللل إفلللل إ٧ ٞللللحإ نكللللُحإرملتٓمللللحإفلللل إتللللضإطبلللل٪إئتللللاإؾي ؾلللل  إونٓللللاإٚ رللللل .إووئنملللل إتمإ،وتدٟ للللاإٚو رللللل 

      إربتؿىأ٤.إ

 > للللالإبلللل نإإورزتي عرتللللههلللل ةوإؾللللى١إربٗملللل إصوعرإبلللل عػرإفلللل إتىجحالللل  إربٟللللغصإتاٗلللل إزإخصععععاثص طععععىق العمععععل 

يحإف إؾى١إربٗم بلحإيؿلتُي٘إ غإزه ةوإربىيىحإومؾت٣غرعإورملىيٖى يٟيحإرب ض احإ،إ ٣ضعإتٞى رملؿ عر إربْى

يٟ،إبٟٗ بيح  .ربٟغصإ نإ سُِإ ؿ عهإربْى

 إئنإتهللللللىعر إربٟللللللغصإ للللللالإربىيلللللل٘إر حلللللل ت إورملؿللللللت٣ ل إملتٛ للللللرر إرب يئللللللحإ للللللالإجىرنبالللللل إإاملىكععععععف البياععععععي العععععععام:

 للللللالإبلللللل نإإورزتي عرتلللللله ٩للللللىنإبإلللللل إتللللللأر ررإورضللللللح إٖلللللللاإعؤأتللللللهإإو ٢تهلللللل ص حوربث٣ ٞيللللللحإإو جتم ٖيللللللحربؿي ؾلللللليحإ

يٟيلللحإرب ض الللحإ،وإب٣لللضعإ٢لللضعةإربٟلللغصإٖللللاإئصعر٥إللللظهإرملتٛ لللرر إب٣لللضعإئ ٩ نيلللحإربتسُللليِإ ربٟٗللل ٫إرملؿللل عر إربْى

يٟ،  .ملؿ عهإربْى

  يٟيلللحإفللل إإ<املنهعععيفعععي بععععداد املظعععاز  الاطعععاراجي يجعبيعععم معععىفل الخفىيعععر تتى٢للل٠إٞٗ بيلللحإتسُللليِإرملؿللل عر إربْى

تيد إفلل إئٖللضرصإرملؿلل عر إرملتٓملل  إرملٗ نللغةإٖلللاإ للضيإن لل حإلللظهإرملتٓملل  إفلل إتُ يلل٤إ للتج إربت٨ٟ للرإمؾللمرر

يٟيح حإ الإإ،ربْى بال إعؾلاإوتتميلحإرملؿل عإ ربتؿ ؤ  إربتتإتىضحإرب٨يٟيحإربتتإ تاوأتمث إلظرإرملتج إف إ  مٖى

 .رمل ت
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 املنهيمساخل جخعيغ املظاز  . ر

 : م٨الإتدض ضإرملغرخ إربتتإ مغإ الإزابإ إتسُيِإرملؿ عإرمل تإف إرملتٓم  إٞيم إ ل  

ب ملتٓملحإ ل٘إت ؼةلحإ تاإ لالإزلا٫إللظهإرملغخالحإصعرؾلحإلي٩ل إرملت نل إرملىجلىصةإ< رملإتيحجصميم املظازاث  .  

يٟيحإ تم  ؼةإ وإ ستاٟحإٖالإبًٗإ إرب ٌٗإ ل٘إيلغوعةإوجلىصإرعت ل ٍإورضلحإ لظهإرملت ن إئتاإ ؿ عر إْو

َ يٗلللحإرملؿلللإوبي  إو تُا للل  إ٧للل إ ؿللل عإ تًلللمتحإ بللل نإرملت نللل إرمل٩ىنلللحإب٩للل إ ؿللل ع،إوأت للل٘إطبللل٪إتدض لللض

إورملإلل عر إوربتللضعأ ،إب إليلل ٞحإئتللاإت٣يلليا ٟ نإبٛ  لل  إربمر لل إإرملللإلا إو ؿللتىيإرملٗلل ٝع  صر إو٢للضعر إرملللْى

 (1).إرمل تٖبرإرملؿ عإ

ؾللىر إفلل إألاجلل إرب٣هلل رإ وإرملتىؾللِإ وإربُىألل إبملل إفلل إطبلل٪إتدض للضإجىصععيف وجددًععد ؤهععداف وععل مظععاز<  . ب

 .َ يٗحإرملؿإوبي  إو تُا   إ٧ إ ؿ ع

ألاٞلللللغرصإ لللللالإئجلللللغر إت٣يلللللياإب٣لللللضعر إوئ ٩ نيللللل  إربٟلللللغصإبالللللضٝإت٣يلللللياإن٣للللل ٍإرب٣لللللىةإوربًللللل٠ٗإب٩للللل إٞلللللغصإ لللللالإ .  

وربعخهلليحإرب٣ي ص للح،إربٗملل إر جملل ع ،إ بت٩لل ع(،إ ...ربتلل خيت نإرملإتيللحإ) ؿللتىيإربتٗالليا،إربتللضعأ ،إر خبللرة

يٟيحإربتتإيؿىاإج لضرإئتاإتد٣ي٣إ   (2).ب إلي ٞحإئتاإألالضرٝإربْى

يٟيلللح . ث يٟيلللحإربٟٗايلللحإربكللل ٚغةإب٩للل إ ؿللل عإ لللالإرملؿللل عر إربْى ى إخيللل إ نإرملتٓملللحإت٣للل :تدض لللضإربٟلللغمإربْى

بظب٪إف إيى إصعرؾحإنت ةجإٖمايحإتسُيِإرملىرعصإربشكغأح،إ يإ نإرملتٓمحإت٣ى إبتٞى رإ ٗاى   إ ت ضصةإ

يٟيحإر جض ضةإرملت خحإبؤلٞغرص  (3) .ٖالإربٟغمإربْى

بم إ تا  إ ٘إ٢ضعرتهإوزبررتهإونٟ تهإربعخهيحإ :ت٣يياإبضرة إرملؿ عر إربتتإ م٨الإباٟغصإ زتي عإ الإبيجا  . ج

يٟيللحإرملت خللحإوتنتيلتإلللظهإرملغخاللحإب زتيل عإرملؿلل عإرملت ؾلل إباٟلغصإٖلللاإيللى إرمل٣ عنلحإبلل نإ ؼر لل إوربٟلغمإ ربْى

يىبإ٧ إ ؿ عإب بنؿ حإباٟغصإو الإزا٫إر حىرعإرب ت  إب نإربٟغصإوعةيؿهإرمل  قغ  .ٖو

حإرباػ لحإ ىضحإٞحا إألانكُحإوبغر جإربتضعأ إوربتألي إوربتتميحإربظرتيل:إوي٘إوتتٟيظإزُحإ وإبغن  جإٖم  . ح

بات  حإف إرملؿ ع،إوأتاإف إلظهإرملغخاحإئٖضرصإزُِإبتد٣ي٤إ لضرٝإرملؿ عإرمل تإويكم إطب٪إٖللاإؾلشي إ

 :رملث ٫

                                                           
 .36، ػ اٌّرعع صجك رورٖرٚال ٔبيف اٌّببيطخ، ؽبٌؼ صٍيُ اٌبّٛري،  (1)

 234ِؾطف  ِؾّٛد أثٛ ثىر، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (2)

ؽالػ اٌذيٓ ِؾّنذ عجنذ اٌجنبلي، اٌغٛأنت اٌبٍّينخ ٚاٌزطجيمينخ فني إدارح اٌّنٛارد اٌجغنريخ. اٌنذار اٌغبِبينخ، اإلصنىٕذريخ،  (3)

 .250-249ػ -،ػ 2011
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 .تدض ضإر خبرر إربتتإ م٨الإر٦تؿ با إف إألاج إرب٣ه رإ رت  إربٗم  - 

 تدض ضإألانكُحإربتضعأشيحإربتتإتٟيضإربعخوإ الإز عجإربٗم . - 

ربلظيإتلاإ تٟل ١إٖايلهإبمل إفل إطبل٪إٖمايل  إرملت بٗلحإورملغرجٗلحإرملؿلتمغةإإ:ملظاز املنهيبدازة وجلييم بسهامج ا . ر

بٛلللللغىإت٣يلللللياإألاصر إربٟٗلللللل إو ٣ عنتلللللهإبللللل ألصر إرملتى٢للللل٘،إبمللللل إ لللللإصيإفللللل إنا  لللللحإألا لللللغإئتلللللاإتعلللللخيوإ كللللل٨ا إ

 .و ٗى٢  إربت٣ض إف إرملؿ ع

رملكل٨ا إوربتٛال إٖللاإرملٗى٢ل  إبمل إفل إإوللظرإ لالإ٢ ل إمصرعةإرباػ لحإ حل < اجخاذ اللسازاث الخصعحيديت . ص

 (1). ؾتمغرعإف إرملؿ عإر ح ت  طب٪إتٗض  إرملؿ عإف إخ بحإتٗظع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 236ّٛد أثٛ ثىر، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ِؾطف  ِؾ  (1)
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 الفصل الخاطا< جلييم ألاداء

 جمهيد الفصل<

يٗلضإت٣يلياإألاصر إبمث بلحإ غرجٗللحإ وإ ت بٗلحإب ٣يلحإؾي ؾلل  إئصرعةإرمللىرعصإربشكلغأحإخيلل إتؿلتُي٘إمصرعةإ لالإزابللهإإإإإإ

ٟ نإوربٗل  ا نإألنإربت٣يلياإ  ل نإ ل إئطرإ٧ل نإربعلخوإرملت ؾل إ ٩اٟل إ  نإتد٨اإٖلاإ لضيإن ل حإؾي ؾلحإ زتيل عإباملْى

يٟللحإربتللتإتىرٞلل٤إ يىبللهإو٢ضعرتللهإوتت ؾلل إ إل ايللهاتللهإوتنسللجاإ لل٘إَمىخ تلله.إب بْى جلل  إلللظرإربٟهلل إتدللدإٖتللىرن:إإٖو

 ت٣يياإألاصر ،إ تًمت إربت٣ ٍإربت بيح:

I.  ليحإت٣يياإألاصر   

  ٟإى إت٣يياإألاصر  .1

  لميحإت٣يياإألاصر  .2

  لضرٝإت٣يياإألاصر  .3

 َغ١إووؾ ة إت٣يياإألاصر  .4

II.  غرخ إت٣يياإألاصر  

 تدض ضإربٛغى .1

  ٗ   رإت٣يياإألاصر  .2

 ٖالإربٗمايحإتدض ضإرملؿإو٫ .3

 تدض ضإو٢دإربت٣ييا .4

إربٗ  ا نإب ملٗ   رإألاصرةيحإرملتى٢ٗحإ الإ٧ إ جاا .5  ئبٙا

 ٢ي ؽإألاصر إربٟٗل  .6

يح .7   ٣ عنحإألاصر إربٟٗل إب ملٗ   رإرملىيٖى

 ئز  عإرملغؤوؾ نإبنت ةجإألاصر  .8

 رؾتسضر إنت ةجإت٣يياإألاصر  .9
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I. ماهيت جلييم ألاداء 

 مفهىم جلييم ألاداء. 5

ئنإربإلللضٝإألاؾ  للل تإ لللالإت٣يلللياإألاصر إللللىإتد٣يللل٤إ ٖللللاإ ؿلللتىيإ لللالإألاصر إصرزللل إربتتٓلللياإوبمؿلللتىيإ لللالإرب٨ٟللل  ةإإإإإإ

ومنت جيحإخيل إيٗتبلرإربت٣يلياإ لالإربغ٧ل ةؼإألاؾ ؾليحإرمللإرغةإٖللاإ  ل   إربتُلىأغإوربتتميلحإرملستاٟلحإصرزل إ يإ نكلأة،إ

ل ة٠إئتلاإألا٦ٟل  إ لالإربٗل  ا نإرب٣ل صعأالإٖللاإوبم إ نإربٟغصإلىإرملدىعإألاؾ   تإف إٖمايحإربت٣يلي اإ لالإزلا٫إئؾلت صإربْى

تدم إرملؿإوبيحإوربجاىىإبأٖ   إربْى ة٠إبظرإ٧ نإ الإربُ يى إوجىصإ ٗ   رإو ؿتىأ  إ دضصةإبت٣يياإ صر إربٗ  ا نإ

للحإباللاإو٢للضإتٗللضص إربتؿللمي  إربتللتإ َا٣إلل إ٦تلل بإمصرعةإٖلللاإت٣ يللياإألاصر إ٣ٞللضإوربتأ٦للضإ للالإنللاخيتااإبؤلٖملل ٫إرملتَى

و ل٘إتٗلضصإربتؿلميحإتٗلضص إ لالإ .(1)ؾميدإت عةإت٣يياإألاصر ،إوؾميدإب٣ي ؽإرب٨ٟ  ةإوآزغونإؾمىل إبت٣يياإرب٨ٟ  ة

جإحإ زغيإربتٗ عأ٠إربتتإتت وبدإ٦ٟ  ةإ صر إربٟغص،إوطب٪إبتٗضصإربتىجإ  إورملتٓىعإربلظيإتلاإفل إْالهإويل٘إربتٗغأل٠،إ

  َغإ ٟ ليميحإتُٛ،إجىرن إ٦ٟ  ةإربٟغصإوه :إون ضإ نإ  م إربتٗ عأ٠إته إف إ عبٗح

 ت٣يياإباٗم إوربؿاى٥.إئطإ غيإ صح بإلظرإربتىجهإ نإإ"ٖمايحإت٣يياإألاصر إهل إٖمايلحإت٣لض غإ صر إ٧ل إٞلغصإ لالإ

يلللحإ صرةللله،إوتتٟيلللظإربٗمايلللحإبتدض لللضإٞيمللل إئطرإ٧للل نإألاصر إ ربٗللل  ا نإزلللا٫إٞملللرةإػ تيلللحإ ٗيتلللحإبت٣لللض غإ ؿلللتىيإونٖى

م ٫إرملؿتضةإباٟغصإ وإجإىصهإ وإؾاى٦ه"إجيضرإ  إ ،إوف  .إويك َغهإ(2) يإرمل    ،إلظرإألاصر إيكم إتتٟيظإألٖا

ربغ يإبٌٗإربضرعؾ نإوأ٣ىبىنإ نإإت٣يياإألاصر إ"هل إتال٪إربٗمايلحإربتلتإتٗنلىإب٣يل ؽإ٦ٟل  ةإربٗل  ا نإونلاخيتااإ

إٖللاإ لضيإ ٣لضعتااإٖللاإتدمل   ؿلإوبيتااإر ح بيلحإورؾلتٗضرصلاإإورن  ػرتااإوؾاى٦إاإف إٖماإلاإر حل ت إباتٗلٝغ

.إ إ سٟىإٖالإلظرإربتىجهإ نإت٣يياإألاصر إ تٗا٤إبك٩ إ٦  رإبم م إتهلٞغ  إ(3)بت٣اضإ ت ن إ ٖلاإ ؿت٣ ا"

ألاٞغرصإ رت  إئن  ػلاإملإ  إاإبم إتتًمتهإ لالإؾلاى٦ي  إرت ل هإػ ا الاإإوللظرإ ل إ إ٦لضهإ٦تل بإآزلغأالإ٢ل ةا نإ نإ

م ٫إربتتإ تمإ إزا٫إٞمرةإػ تيحإ ٗيتحإت٣يياإألاصر إ"لىإت٣يياإ خوإ  الإربٗ  ا نإف إرملإؾؿحإٖلاإ ؾ ؽإألٖا

وت٣يلياإتهلٞغ تهإ ل٘إ للالإيٗمالىنإ ٗله".إوأتٟل٤إ لل٘إللظرإربؿلي ١إبل خث نإآزللغأالإئطإيٗبلرونإٖلالإت٣يلياإ صر إربٟللغصإ

 ؿل لمحإ٧ل إإٖلاإ نهإ"إمجغر إربظيإياضٝإئتاإت٣يياإ ت ؼر إألاٞغرصإٖالإَغأ٤إوؾياحإ ٗيتحإبلح٨لاإٖللاإ لضي

                                                           

 .178اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  ،إدارت ا  راد ( عٚيٍف ِٙذري ؽضٓ،1)

 .378( صببد ٔبئف اٌجرٔٛطي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ 2)

 .169( ٔؾر هللا ؽٕب، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ 3)
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يح،إو٦للظب٪إر ح٨للاإٖلللاإؾللاى٦هإوتهللٞغ تهإ رتلل  إربٗملل ،إ ملل ٫إربتللتإتى٧لل إئبيللهإوبُغأ٣للحإ ىيللٖى ٞللغصإفلل إرن لل ػإألٖا

لاإ ٣ضرعإربتدؿالإربظيإَغ إٖلاإ ؾاىبهإف إ صر إربٗم إو ز ررإٖلاإ ٗ  اتهإبؼ اةهإو غؤوؾيه"  .(1)ٖو

 إرب للل خثىنإت٣يلللياإألاصر إٖللللاإ نلللهإ"تدايللل إئن للل ػإربٟلللغصإو٢ضعتلللهإٖللللاإربت٣لللض إوربتُلللىع.إو لللالإللللظرإرملتٓلللىعإ يٗلللٝغ

لل ة٠إر ح بيللحإ وت٣يللياإ صر إربٗلل  ا نإو ؿللا٨إاإٞيللهإو٢يلل ؽإ للضيإنللاخيتااإو٦ٟلل  تااإفلل إربجاللىىإبأٖ لل  إربْى

،إوأإ٦لللضإ(2)ربتلللتإيكلللٛاىنا إوتدماإلللاإملؿلللإوبي تاا،إوئ ٩ نيللل  إت٣الللضلاإملت نللل إووْللل ة٠إطر إ ؿلللتىيإ ٖللللا"

ىبللللىنإ نإ"إت٣يللللياإألاصر إلللللىإٖمايللللحإربت٣يللللياإوربت٣للللض غإرملتٓمللللحإورملؿللللتمغةإبٗللللٌإرب٨تلللل بإٖلللللاإلللللظرإربللللغ يإٞي٣

،إوفل إنٟلـإربؿلي ١إ ًلي٠إ(3)باٟغصإب بنؿ حإإلن  ػإربٟلغصإفل إربٗمل إوتى٢ٗل  إتتميتلهإوتُلىأغهإفل إرملؿلت٣  "إ

يٟ،إبٟلللغصإ للل ،إوخ٨لللاإٖللللاإ٢ضعتلللهإورؾلللتٗضرصه إبٗلللٌإربضرعؾللل نإ نإت٣يلللياإألاصر إللللىإ"٢يللل ؽإ٦ٟللل  ةإألاصر إربلللْى

 .(4)بات٣ض "

 ٖمايحإتغت٨ؼإٖلاإرملٗاى   .إخي إ غ٦ؼإ صح بإلظرإربتىجهإٖللاإ لميلحإرملٗاى لحإفل إٖمايلحإت٣يلياإ صر إربٟلغصإ

وأإ٦لللللضونإ نإت٣يلللللياإألاصر إللللللىإ"إمجلللللغر ر إربتلللللتإتؿللللل ٖضإفللللل إت ميللللل٘،إ غرجٗلللللح،إ كللللل ع٦حإوئُٖللللل  إورؾلللللتسضر إ

 .(5) إربٗم "رملٗاى   إرملت مٗحإ الإوخى٫إألاٞغرصإبٛغىإتدؿ نإ صر ااإف

 ت٣ض غإبلجإىص.إ ثمالإ صح بإلظرإربتىجهإٖمايحإت٣ض غإجإىصإربٗ  ا نإبتدٟ الاإٖلاإتُىأغإ صر ااإوأإ٦ضونإ

ل ص٫،إبت لغيإ ٩ ٞللأتااإ  نإت٣يلياإ صر إربٟلغصإللى"إٖمايلحإ للتاإبمىجبال إت٣لض غإجإلىصإربٗل  ا نإبكلل٩ إ تهل٠إٖو

ٗض  إتتاإٖلاإ ؾ ؾإ إ ٣ عنحإ صر الاإبال إبتدض لضإب٣ضعإ  إيٗماىنإو  إ نت ىنإوطب٪إب  ؾتت صإئتاإٖت نغإو 

 .(6) ؿتىيإ٦ٟ  تااإف إربٗم إربظيإيٗماىنه

 ؤهميت جلييم ألاداء .6

ئنإربإلللضٝإألاؾ  للل تإ لللالإت٣يلللياإألاصر إللللىإتد٣يللل٤إ ٖللللاإ ؿلللتىيإ لللالإألاصر إصرزللل إربتتٓلللياإوبمؿلللتىيإ لللالإرب٨ٟللل  ةإإإإإإ

إرغةإٖلللاإ  لل   إربتُللىأغإوربتتميللحإرملستاٟللحإصرزلل إ يإ تٓمللحإمنت جيللح،إخيلل إيٗتبللرإربت٣يللياإ للالإربغ٧لل ةؼإألاؾ ؾلليحإرمللل

                                                           

 .322ػ، 2011، ِىزجخ اٌّغزّع اٌبرثي، عّبْ، ا،ردْ، إدارت الهىارد الةشريث( ِٕير ٔٛري، فريذ وٛررً،  1)

 .295، ػ 2001، ِطجبخ داد اٌضالصً: اٌىٛيذ، اٌىٛيذ، أساسياج اإدارت٘بعُ عوي ِؾّٛد،  (2)

 .323( ِٕير ٔٛري، فريذ وٛررً، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ 3)

 .238ػ ،   سة  ذكرٌالهر( ؽضٓ راٚيخ، ِؾّذ صبيذ صٍطبْ،  4)

 .225، ػ 2014، دار اٌرٚاد، عّبْ، ا،ردْ، إدارت الهىارد الةشريث( يٛصف وبفي ِؾطف ، 5)

 .322ػ  صجك رورٖ، ععِٕير ٔٛري، فريذ وٛررً، اٌّر (6)
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لل ة٠،إبللظرإ٧لل نإ للالإربُ يىلل إوجللىصإ ٗلل   رإ وبملل إ نإربٟللغصإلللىإرملدللىعإألاؾ  لل تإفلل إٖمايللحإربت٣يللياإ للالإزللا٫إئؾللت صإربْى

حإباا  .(1)و ؿتىأ  إ دضصةإبت٣يياإ صر إربٗ  ا نإوربتأ٦ضإ الإناخيتا إبؤلٖم ٫إرملتَى

حإت٣يياإألاصر إ عبٗحإ ؿتىأ  إوهل إ ؿلتىيإرملتٓملح،إرمللض غأال،إ ؿلتىيإربٗل  ا ن،إو ؿلتىيإجم ٖلحإتؿتاضٝإٖمايإإإإإ

إربٗم ./  ٕٞغ

حإ الإربت٣ ٍإنظ٦غإ جا :إؤهميت جلييم ألاداء عرى مظخىي املىؽمت< .أ  تٓإغإ الإزا٫إ  مٖى

 نإرت  هإرملتٓمح؛ر   صإ ت رإ اةاإ الإربث٣حإوربتٗ   إألازا  إربظيإ  ٗضإرختم ٫إتٗضصإق٩ ويإربٗ  ا  

 ٘إ ؿتىيإ صر إربٗ  ا نإورؾتثم عإ٢ضعرتااإبم إيؿ ٖضلاإٖلاإربت٣ض إوربتُىع؛  ٞع

 ت٣ض اإبغر جإوؾي ؾ  إئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإ٧ىنإنت ةجإربٗمايحإ م٨الإ نإتؿتسض إ٦مإقغر إتد٨لاإٖللاإص٢لحإ

 لظهإربؿي ؾ  ؛

 ؛(2) ؿ ٖضةإرملتٓمحإٖلاإوي٘إ ٗض  إ صر إ ٗي عأحإص٢ي٣ح 

 رؾلللللت٣ُ بإرملإللللل عر إورب٨ٟللللل  ر إرباػ لللللحإورملم لللللاةإ لللللالإرمللللللىرعصإربشكلللللغأح،إرلللللاإرملد ٞٓلللللحإٖاحاللللل إ لللللالإزلللللا٫إتدؿللللل نإ

 ؛(3)ويٗيتا إف إربٗم 

 يٗتبرإبمث بحإ برعإبا٣غرعر إمصرعأحإربتتإتتسظل إئصرعةإرملىرعصإربشكغأح،إ٦م إيٗتبرإوؾياحإبتُىأغإ٦ٟ  ر إربٗ   إ

 ؛(4)و إ عرته

 ألالضرٝإمؾمررتي يحإبامتٓمح؛إرملؿ ٖضةإٖلاإتد٣ي٤ 

 ر٦تك ٝإرملك٨ا إربتتإتىرجهإرملتٓمح؛ 

 (5)ت٣يياإجإىصإربتٛي ر. 

حإ الإربت٣ ٍإنظ٦غإ جا :ؤهميت جلييم ألاداء عرى مظخىي املدًسيً<  .ب  تٓإغإ الإزا٫إ  مٖى

                                                           

 .178، ػ 2007، دار اٌفىر، اإلصىٕذريخ، إدارت ا عهال: نًهج حديث نعاصر( طٗ طبرق، 1)

 .227-226صجك رورٖ، ػ ػ  ّرعع( يٛصف وبفي ِؾطف ، ا2ٌ)

(3) Christian Batal, La gestion des Ressources Humaines dans le Secteur public, les 

éditions d’organisation, 2éme édition, paris, France, 2000, p87. 

(4) Sid Ahmed Benraouane, Le Management Des Ressources Humaines – Etude des 

consepts approches et outils développés par les entreprises américaines, Office Des 

Publications Universitaires : Alger, Algerie, 2010, p104 . 

 .249،250ػ ػ اٌّرعع صجك رورٖ، ( ؽضيٓ ؽريُ، 5)
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 باىنللى٫إئتللاإت٣للىأاإإصٞلل٘إرملللض غأالإورملكللٞغ نإئتللاإتتميللحإ إلل عرتااإوئ ٩ نيلل تااإرب٨ٟغأللحإوتٗؼأللؼإ٢للضعرتااإمبضرٖيللح

 ؾاياإو ىيىع إألصر إت بٗحاا؛

   إٖلاإرملك ٧ إوربهٗىب  ؛(1)صٞ٘إرملض غأالإئتاإتُىأغإربٗا٢  إر جيضةإ ٘إرملغؤوؾ نإوربت٣غبإئبحااإباتٗٝغ

 إ الإرمل٣ ب إبؤلصر ؛  تدض ضإػأ صر إألاجغ،إورمل٩ ٞ  إوربٗاور إربتتإ م٨الإ نإ ده إٖاحا إربٟغصإوطب٪إ٦تٕى

 يٟحإ زغيإوعبم إ ؾتٛت  إٖته؛إتدض ضإ ت ؾ ح يٟحإر ح بيحإباٟغص،إوتدض ضإئ ٩ نيحإن٣اهإئتاإْو  ربْى

 (2)تىجيهإرملض غأالإبغبِإؾاى٥إ غؤوؾحااإبتىرتجإربٗم إو٢يمتهإربجا ةيح. 

حإ الإربت٣ ٍإنظ٦غإ جا :إؤهميت جلييم ألاداء عرى مظخىي العاملين< .ت  تٓإغإ الإزا٫إ  مٖى

 ا٫إر٦تك ٝإ ىرَالإ٢ىتهإوربٗم إٖلاإتٗؼأؼلل ،إو ٗ  جلحإجىرنل إرب٣هلىعإتدؿ نإئنت جيحإربٟغصإوطب٪إ الإز

 ٖالإَغأ٤إربتضعأ ،إوربتىجيهإٚو رل ؛

 تدؿلللل نإصرٞٗيللللحإوخ ٞؼأللللحإربٗ  لللل ،إٞللللانإقللللٗىعإربٟللللغصإورٖت٣لللل صهإبللللأنإرمل٩ ٞلللل  إتللللغت ِإبت٣يللللياإألاصر إ ؼأللللضإ للللالإ

 ؛(3)صرٞٗيحإربٟغصإوخم ؾهإباٗم 

 ب٪إبؼأ صةإقٗىعإب بٗضربحإوبأنإجمي٘إجإىصهإرمل ظوبحإتأزظإب  حؿ  نإت ٗ إربٗ   إ ٦ثرإقٗىعإب ملؿإوبيحإوط

  الإ٢  إرملتٓمح؛

   ؛(4)صٞ٘إربٗ   إباٗم إب جتا صإوجض حإوئزامإبيمر٢ إٞىػهإب خمرر إوت٣ض غإعؤؾ ةهإ ٗتىأ إو  ص 

  ًٞم بإا،إوطب٪إبتدؿيتهإئتاإألا  .(5)ت٣ض اإ ٗاى   إباٗ  ا نإ نٟؿإاإٖالإجىصةإو٦ٟ  ةإ صر ااإأٖل

 حماعت العمل< /ؤهميت جلييم ألاداء عرى مظخىي فسيم .ث

ئنإت٣يياإربٟغصإ٢ضإ تُا إت٣يياإبٌٗإربؿاى٦ي  إرملتهاحإب بٗم إربت ػعيإوربٗمل إربٟغأ٣ل،،إوب بتل ت إٞلانإت٣يلياإ

حإ م إيؿ ٖضإ   صر إربٗ  ا نإيعج٘إٖلاإربتٟ ٖ إوربت ػعإوربتٗ ونإوت  ص٫إرملٗٞغ

                                                           
 .73، ػ2004ارح، اٌمب٘رح، ِؾر، ِروز اٌخجراد إٌّٙيخ ٌإلدنةادئ ختييم ا داء، ( رٛفيك عجذ اٌرؽّبْ، 1)

دار أصننننبِخ، عّننننبْ، ا،ردْ،  ،1ط، إدارت الهووووىارد الةشووووريث  ووووي الهالستوووواج الدع يهيووووثصننننبذ عننننبِر أثننننٛ عننننٕذي،  (2)

 .95.ػ2011

 .248صجك رورٖ، ػ  ّرععؽضيٓ ؽريُ، اٌ (3)

 .73( رٛفيك عجذ اٌرؽّبْ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ4)

 .95رورٖ، ػصبذ عبِر أثٛ عٕذي، اٌّرعع صجك  (5)
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 .(1)جم ٖ  إربٗم /ٖلاإتدؿ نإٞٗ بيحإون  حإٞغ١إ

 ؤهداف جلييم ألاداء .7

ئنإرب٣يللل  إببلللرر جإت٣يلللياإألاصر إيٗملللضإئتلللاإتد٣يللل٤إربٗض لللضإ لللالإألاللللضرٝ،إوألللغيإبٗلللٌإربضرعؾللل نإ نإ للللضرٝإت٣يلللياإإ

 ألاصر إ تضعجإيمالإنٖى نإ الإألالضرٝإلم :

يح،إنظ٦غإ جا :هدف بدازي<  .     تًمالإربإضٝإمصرعيإجماحإ الإألالضرٝإربٟٖغ

 ربٗ  ا نإخؿ إ٢ضعرتااإو إ عرتاا؛تىػي٘إربٗم إٖلاإ 

 ؛(2)ر٦تك ٝإربٗ  ا نإرملإلا نإبكٛ إْو ة٠إ٢ي ص ح 

 ئٖ صةإتهمياإنٓاإألاجىعإورمل٩ ٞ  إوربتٗىأٌ؛ 

 يٟ،؛  ئٖ صةإتهمياإنٓاإربت٣ إوربمر٢يحإوربتُىعإرمل تإوربْى

 ئٖ صةإتهمياإنٓاإ ؾت ٣  إ وإ ؾت ٗ ص؛ 

 يٟحإب نإرب  ْى ة٠إألازغي؛ئٖ صةإت٣يياإوتدض ضإ٢يمحإربْى

 تؿتسض إنت ةجإت٣يياإألاصر إ٦مإقغإٖلاإنض١إرزت  عر إ زتي ع؛ 

 تؿتسض إربت٣ عأغإرملنكىعةإوربت ت حإ الإت٣يياإألاصر إ٦اَ عإ ؿلتتضيإ لضٖاإرملم عؾل  إرب٣ نىنيلحإإلصرعةإرمللىرعصإ

اإرملؿللتىيإرب٣لل نىن،إ وإربشكللغأح.إ ثلل إألاجللىعإرملدللضصة،إربت٣لل ،إ ؾللت ٗ صإوربتللتإتث للرإ٦ث للرإ للالإرملكلل ٧ إؾللىر إٖللل

 ؛(3)إ ؿتىيإربت٣ ب  إربٗم بيح

 يحإوصحيدحإٖالإ صر إرملىرعصإربشكغأح؛  تٞى رإ ٗاى   إٞتيحإوورضحإو ىيٖى

 حإخ٣ي٣حإ ؿتىيإ صر إربٗ  ا ن؛   ٗٞغ

                                                           

 .249صجك رورٖ، ػ  ّرعع( ؽضيٓ ؽريُ، ا1ٌ)

 .188، ػاٌّرعع صجك رورِٖؾّذ لبصُ اٌمريٛري،  (2)

 .513.، ػ 2009، عبِبخ لٕبح اٌضٛيش، ِؾر، إدارت الهىارد الةشريثصيذ ِؾّذ عبد اٌرة،   (3)
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 ؛(1)تىجيهإوئعق صإربغؤؾ  إرمل  قغأال 

 ٠إف إتد٣ي٤إ  رملتٓمحإأللضرٞإ ؛ صرةإع٢ بيح،إخي إ ت  نإف إنا  حإربٟمرةإربت٣ييميحإصوعإرملْى

 ٠إٖلاإلظرإألاؾ ؽ؛  رصرةإتىجيهإوت٣ىأا،إخي إ تاإتدض ضإ ىرَالإرب٠ًٗإورب٣ىةإوتىجيهإرملْى

 ٠إرملؿت٣ ايح  ؛(2) صرةإتسُيُيح،إخي إتدضصإ لضرٝإرملْى

 تدض ضإألاٞغرصإرملم٨الإتغ٢يتاا؛ 

 تدض ضإألالضرٝإر خ نحإب ألصر ؛ 

 ت٣ض اإتٛظ حإ غتضةإباٗ  ا نإف إ ؿتىأ  إ صر اا؛ 

 ،ٟي  ؛(3)إرملؿ ٖضةإف إتسُيِإرملؿ عإربْى

 تٟ صيإرملدؿىبيحإٖالإَغأ٤إتىخيضإألاؾـإربتتإ تاإٖاحا إبت  إربمر٢يحإوػأ صةإألاجىعإوتىخيضإألاؾـإربتتإٖاحا إ

 ربٟه إ وإتى٢ي٘إر جؼر ر ؛

 تعجي٘إرملت ٞؿحإب نإألا٢ؿ  إرملستاٟحإبؼأ صةإئنت جيتاا؛ 

 ٗ لللللحإألاٞلللللغرصإربلللللظ الإ م٨لللللالإ نإ تلللللضعجىرإفللللل إ ت نللللل إ ٖللللللاإفللللل إتؿلللللإي إتسُللللليِإرب٣لللللىيإربٗ  الللللحإٖلللللالإَغأللللل٤إ ٞغ

 .(4)إرملؿت٣  

وطبللل٪إٖلللالإَغأللل٤إتدض لللضإن٣للل ٍإربًللل٠ٗإٖتلللضإربٗللل  ا نإتمإيلللضرإباتٛاللل إٖاحاللل إب إليللل ٞحإئتلللاإإهعععدف جععععىيسي< . ب

يحإف إٖمايحإربت٣ييا.  ػأ صةإخٟؼإربٗ  ا نإٖالإَغأ٤إرؾتسضر إَغ١إ ىيٖى

 ربٗضربحإوربض٢حإف إرمل٩ ٞ  ؛ 

                                                           

، 2014، ر ننٛاْ، عّننبْ، ا،ردْ، دار ا1ٌ، طإدارت الهووىارد الةشووريثِؾّننذ عبصننُ اٌغننبجبْ، ِؾّننذ ؽننبٌؼ ا،ثغننع،  (1)

 .260ػ

 .117، ػاٌّرعع صجك رورٖ( رٚال ٔبيف اٌّببيطخ، ؽبٌؼ صٍيُ اٌؾّٛري، 2)

 324صجك رورٖ، ػ  ّرععِٕير ٔٛري، فريذ وٛررً، اٌ (3)

 .73( رٛفيك عجذ اٌرؽّبْ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ 4)
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   ٓرته ت إطوإرت  ل ن؛إتٞى رإن 

 تدض ضإ ختي ج  إربتضعأشيح؛ 

 ؛(1)رملؿ ٖضةإف إتدؿ نإ ؿتىيإألاصر إرمل ض ت 

 تتميللللحإرملت ٞؿللللحإبلللل نإألاٞللللغرصإوتعللللجيٗإاإٖلللللاإبللللظ٫إ  إللللىصإ ٦بللللرإختللللىإيؿللللتٟيضورإ للللالإٞللللغمإربت٣للللض إرملٟتىخللللحإ

     إا؛

 حإألاٞغرصإربظ الإ دت جىنإئتاإٖت  حإز نحإ وإتضعأ إ م اإبتدؿ نإ  ٦ٟ  تاا؛ ٗٞغ

 رملد ٞٓحإٖلاإ ؿتىيإٖ ٫إ ؿتمغإبا٨ٟ  ةإمنت جيح؛ 

 ؿ ٖضةإرملكٞغ نإٖلاإتٟإاإربٗ  ا نإتددإئقغرٞإاإوتدؿ نإ ته ٫إباا،إ م إيؿ ٖضإٖلاإت٣ىأحإربٗا٢  إ 

٘إرب٨ٟ  ةإمنت جيحإ الإن خيح،إوبتتميحإ٢ضعر إألاٞغرصإ الإن خيحإ زغيإ ب نإربُٞغ ن،إوػأ صةإربتٗ ونإبيجااإبٞغ

 ؛(2)اؾتٟ صةإ الإٞغمإربت٣ض ب

  (3) نت  هإملإقغر إٖض إرب٨ٟ  ةإف إربٗم. 

 ب٨الإ  إ ت لاإف إربىر٢٘إ نإ ٗٓاإرملإؾؿ  إتً٘إبغر جإتسض إربإضٝإألاو٫إصونإتد٣ي٤إربإضٝإربتُىأغي.إإإإإ

 ظسق ووطاثل جلييم ألاداء .8

للحإباللا،إورؾللت  ب تااإإإإإإ يٗتبللرإت٣يللياإألاصر إٖمايللحإئصرعأللحإ للتاإ للالإزابإلل إتدض للضإ للضيإ٦ٟلل  ةإربٗلل  ا نإبؤلٖملل ٫إرملتَى

باتُللللىعر إوربت٣للللض إربللللظيإ دللللضثإصرزلللل إربتتٓللللياإو٢للللضإنت للللدإجإللللىصإربٗاملللل  إورب لللل خث نإٖللللالإٖللللضةإَللللغ١إبات٣يللللياإ جالللل إ

للل عإربٗللل  إ ختي جللل  إربت٣ايض لللحإو جاللل إر حض ثلللحإ جمللل٘إرملٗاى للل  إرملتٗا٣لللحإبلللأص ر إربٗللل  ا نإربتلللتإ  للل إت٣ييمإللل إيلللمالإَم

رملتٓمللللحإوتى٢ٗ تالللل ،إخيلللل إتستالللل٠إربُللللغ١إربىرجلللل إرؾللللتسضر إ إبلللل زتاٝإ لللللضرٝإربتتٓلللليا،إولللللظهإربُللللغ١إتتٟلللل و إفلللل إ

حإألا خ مإألا٦ٟ  إف إربٗم إوأم٨الإتهني٠إلظهإربُغ١إئ  تا:ؾإىبحإرب٣ي  إبا إوف إت٩اٟتا إو٢ضعتا إربتن إأحإٖلاإ ٗٞغ

                                                           

 .324( ِٕير ٔٛري، فريذ وٛررً، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ 1)

 .73عجذ اٌرؽّبْ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ( رٛفيك 2)

 .188ِؾّذ لبصُ اٌمريٛري، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ (3)
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 ت٩للىنإرملللضز إرمل٣لل عنإفلل إت٣يللياإألاصر إ للالإ ؾلل بي إٖللضةإتؿللتتضإئتللاإت٩ايلل٠إرب٣لل ةاإٖلللاإربت٣للض غإاملععدخل امللععازن<   . ؤ

 بم٣ عنحإ صر إربٟغصإبأصر إ زغأالإ الإػ اةه،إو الإلظهإألاؾ بي إنظ٦غإ  إ ل :

    >إبمرتيلل إألاٞللغرصإخؿلل إ٦ٟلل  تااإو للالإإظسيلععت الارجيععب بمىجل إلللظهإربُغأ٣للحإ ٣للى إرملللض غإ وإرملكلٝغ

زلللللا٫إ ٣ عنلللللحإ٧للللل إٞلللللغصإ لللللجااإبلللللأ٢غرن،إ يإ ًللللل٘إ ٦ثلللللرلاإ٦ٟللللل  ةإٖللللللاإع ؽإرب٣ ةملللللحإو ٢اإلللللاإفللللل إنا  تاللللل ،إ

وأًٟللل إرؾلللتسضر إللللظهإربُغأ٣لللحإٖتللللض  إ ٩لللىنإٖلللضصإألاٞلللغرصإرملُاللللىبإت٣لللىأاإ صر الللاإ٢ايللل إويٗيبالللل إ نإ

ب٨ٟلل  ةإ إتت للحإتم  لل إ للالإزللا٫إلللظهإربُغأ٣للحإ ملل إ للإصيإئتللاإٚللبنإخ٣للى١إبٗللٌإألاٞللغرصإربٟللغو١إفلل إر

،إوتللتجحإلللظهإربُغأ٣للحإفلل إرملإؾؿلل  إربتللتإ(1)وت٣للض غإآزللغأالإبمؿللتىيإ ٖلللاإ للالإرؾللتد٣ ٢إاإر ح٣ي٣لل،

 .(2)تمتا٪إ ؾت٣ابيحإف إتٗي نإربٗ  ا نإورنا  إزض  تااإبت  إٖلاإألاصر 

     ًتٗتملللضإللللظهإربُغأ٣لللحإٖللللاإ ٣ عنلللحإ ػورجإ لللالإربٗللل  ا ن،إخيللل إالععععاملين< ظسيلعععت ملازهعععت ؤشواج مععع

لللح،إ مللل إيؿلللإ إٖمايلللحإ للحإ ٗيتلللحإ للل٘إب٣يلللحإربٗمللل ٫إفلل إللللظهإرمل مٖى  ٣لل عنإ٧للل إٖ  للل إفللل إ٢ؿلللاإ وإ  مٖى

رمل٣ عنحإوعبم إ  ٗاإ إ ٦ثرإص٢ح.إوأتاإتغتي إربٗ   إخؿ إٖضصإرملغر إربتتإ مت ػإ) وإ إ مت ػ(إٞحا إٖلالإ

للح.إوأدؿلل إٖللضصإألاخ٩لل  إربتللتإ هللضعل إ ٢غرنلله،إوت للغ  يإلللظهإربٗمايللحإب بنؿلل حإب٩لل إألاٞللغرصإفلل إرمل مٖى

إٖلاإ غؤوؾيهإَ ٣ إبٗضصإرمل٣ عن  إب نإألاػورج  .(3)رملكٝغ

 >للللحإألاٞلللغرصإرملُاللللىبإت٣لللىأمإاإ  لللل إ نإإظسيلعععت الخىشإلاععععا  لصامعععي بمىجلللل إللللظهإربُغأ٣للللحإٞلللانإ  مٖى

ب ملئلحإإ10ب ملئلحإ ٣ لى٫،إإ20ب ملئلحإجيلض،إإ40ئحإجيضإجضر،إب ملإ20ب ملئحإر تي ػ،إإ10تسً٘إبات٣ؿيا:إ)إ

اإ للللالإ نإلللللظرإألاؾلللاىبإ ًلللل٘إربُغأ٣للللحإ ؾ ؾلللل إ دلللضصرإبٗمايللللحإت٣للللىأاإألاصر ،إوأمتلللل٘إ يلللٗي٠إ(إوبلللل بٚغ

رمل٣للللللللياإ للللللللالإربتؿلللللللل ل إ وإربتكللللللللضصإفلللللللل إ٢يلللللللل ؽإألاصر ،إئ إ نللللللللهإ٢للللللللضإ إ تللللللللىرٞغإٖللللللللضصإ ٨ٟلللللللل،إبٗملللللللل إلللللللللظهإ

غإنٟـإنؿ إربت ىػي٘إب نإ مت ػإويٗي٠إف إ    ي٘إألاٞغرص،إ٦مل إ نلهإ٢لضإ ٓالاإربت٣ؿيم  ،إ وإ إتتٞى

تملل صإٖلللاإلللظهإربنؿلل إبكلل٩ إ(4)بٗللٌإألاٞللغرصإبىيللٗهإفلل إت٣للض غإ ٢لل  .إوأم٨للالإخلل إلللظهإرملكلل٩احإب ٖ 

حإباؾمرق صإوإلج  عإرملض غأالإٖلاإتىػي٘إربٗ  ا نإٖلاإٖضةإت٣ض غر   .(5)ت٣غأبتإو نا إ ىيٖى

                                                           
 .270، ػ اٌّرعع صجك رورٖ( ٚفب  ثر٘بْ ثرلبٚي، 1)

 .102صبذ عبِر أثٛ عٕذي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ (2)

 .26صجك رورٖ، ػ  ّرععؽضٓ راٚيخ، صٍطبْ ِؾّذ صبيذ، اٌ (3)

 .93ػ ، 2000ا،ردْ،  ،، دار اٌغرٚق، عّبْارت الهىارد الةشريثإدِؾطف  ٔغيت عبٚيظ،   (4)

 .103( صبذ عبِر أثٛ عٕذي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ5)
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رملؿللللتسض حإفلللل إ٢يلللل ؽإوت٣يللللياإألاصر إتهللللماإ للللالإ جلللل إ٢يلللل ؽإر خهلللل ةوإإئنإ تلللل ل إربؿللللم  مععععدخل الظععععماث< إ . ب

إٖاحال إنٓلغرإ وربؿم  إربٗ  حإبؤلٞغرصإ ث إ ؾت٣ا٫،إمبلضرٕ،إرمل ل صعة،إورب٣يل صة،إوللظهإربؿلم  إ لالإرملإلاإربتٗلٝغ

يٟللحإٖتللضإتهللم يٟ،إوألاصر إربتتٓيوللتإ٩٦ل ،إوتٗتمللضإلللظهإربُغأ٣للحإٖلللاإتدايل إربْى يمإ ،إو لل إ عت  َإل إبلل ألصر إربللْى

ٟ ن،إوتًللاإَللغ١إربؿللم  إ إ إ م٨للالإ ؾللتٟ صةإ جالل إز نللحإفلل إج نلل إتُللىأغإرملللْى بللاإ للتاإتهللميمإ إجيللضرإٞؿللٝى

يحإنظ٦غإ جا : حإ الإربُغ١إربٟٖغ    مٖى

    >إبت٣للللىأاإ صر إإظسيلععععت الليععععاض املخععععدزج وهلللل إ للللالإ ٢للللض إ قلللل٩ ٫إت٣للللىأاإألاصر ،إخيلللل إ ٣للللى إرملكللللٝغ

ٟيللهإب ؾللتسضر إ  للارنإ تللضعجإ للالإ غ  تٟلل٘إئتللاإ للتسٌٟإ وإب ألع٢لل  إ للالإورخللضإئتللاإرارللحإ وإزمؿللحإ وإ ْى

بت٣للض غر إ للالإ متلل ػإئتللاإٚ للرإ للغى،إوتتم للاإلللظهإربُغأ٣للحإب بؿللإىبحإوربشؿلل َحإويٗيبالل إرختملل ٫إربتد للاإ

 .(1) الإربعخوإرب٣ ةاإب بت٣ىأا

 >لحإتهل٠إ ؿلتىأ  إظسيلت اللىاثم إف إلظهإربُغأ٣حإ٢ ةمحإتدتىيإٖلاإجمل إ تتٖى إيؿتٗم إرملكٝغ

إتاللل٪إر جمللل إربتلللتإيٗت٣لللضإ ناللل إتهللل٠إ صر إربٗ  للل إربلللظيإ ٣لللى إ  ستاٟلللحإألصر إربٗللل  ا ن.إوأستللل عإرملكلللٝغ

ل ة٠.إوط٫إ مل ٫إ وإربْى إ لالإألٖا بت٣ييمه.إو٢ضإتٟيضإلظهإربُغأ٣حإئطرإ  ٨الإوي٘إجم إنمُيلحإب٩ل إنلٕى

ٗ  للل إوؾلللإىبحإبٗلللضإرزتيللل عإللللظهإر جمللل إوربتأ٦لللضإ لللالإصلللحتا إوص٢تاللل إوؾلللا حإبٛتاللل إوص بتاللل إٖللللاإ صر إرب

 .(2)ٞإمإ إ الإج ن إرمل٣يم ن

  >تغت٨للؼإلللظهإربُغأ٣للحإٖلللاإ ٣ عنللحإؾللم  إربٟللغصإبمٗيلل عإ دللضص،إخيلل إظسيلععت مليععاض املعيععاز املخععخلغ

إٖللاإ٧ل إ إبل بتٗٝغ يُٗ،إرمل٣ياإرارحإجىرن إ تاإٖلاإ ؾ ؾإ إت٣يياإربهٟحإرملٗيتح،إراإ ٣ى إرملكٝغ

فللل إئَللل عإرمل٣ عنلللحإربت بيلللح:إ ًٞللل إ لللال،إ ؿللل وأحإبلللل،إ وإ ٢للل إإج نللل إوص  إللل إ ٗللل إو ٣ عنتاللل إب ملٗيللل عإرملدلللضص

 .(3) ال

 >إٖلللللالإربٗمللللل إبتسلللللجي إ صر إرب٣لللللىيإربٗ  الللللحإ لللللالإزلللللا٫إت٣يلللللياإإظسيلعععععت الخلعععععازيس خيللللل إ ٣لللللى إرملكلللللٝغ

 ٖم بإاإربتتإ٢  ىرإبا إزا٫إٞمرةإإػ تيلح،إو لالإزلا٫إٖت نلغإو ٗل   رإ دلضصةإتإزلظإفل إر حؿل  نإٖتلضإ

يحإوربض٢لحإوفل إطر إربى٢لدإ ئٖضرصإلظرإربت٣ىأا،إوتمت ػإربت٣ عأغإب بكمى٫،إبم إ ٨ؿبا إنلٟ  إرملىيلٖى

                                                           
، اٌّغّٛعننخ اٌبرثيننخ ٌٍزننذريت ختيوويم أداء الهالستوواج  ووي ظووس نعووايير ا داء الهدووىا وِؾّننٛد عجننذ اٌفزننبػ ر ننٛاْ،  (1)

 .23، ػ 2013ٚإٌغر، اٌمب٘رح، ِؾر، 

 .256صجك رورٖ، ػ  ّرععصٍطبْ ِؾّذ صبيذ، اٌ ؽضٓ راٚيخ، (2)

 .530صجك رورٖ، ػ  ّرععصيذ ِؾّذ عبد اٌرة، اٌ (3)
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ى٫إٖ ئللل إٖللللاإرمل٣لللى إًٞلللاإٖمللل إتدت جلللهإللللظهإربت٣للل عأغإ لللالإٞملللرر إػ تيلللحإَىأالللحإفللل إ٦ت بتاللل إ مثللل إربكلللم

 وئٖضرصل .

إ امل إب٣لضعر إ غؤوؾليه،إو نإت٩لىنإٖتلضإ٢لضعةإتدايايلحإختلىإيؿلتُي٘إ وتتُا إلظهإربُغأ٣حإ نإ ٩ىنإرملكٝغ

 .(1) نإ برػإنىر  إرب٣ىةإورب٠ًٗإف إ صر إ الإ ٣ى إبت٣ييمإا

جلل   إَللغ١إربؿللم  إبتٗلل   إربهللٗىب  إورملٗى٢لل  إربتللتإ٧ نللدإتىرجللهإَللغ١إربؿللم  إوربتللتإمععدخل الظععلىن<   . ث

يحإربؿم  إف إربت٣ييا،إ الإَغ١إربؿاى٥إن ض:إ ض إ ىيٖى  ٧ ندإ بغػل إٚمىىإٖو

   >ت٣لللى إٖللللاإعنلللضإوتسلللجي إألاخلللضرثإم   بيلللحإربتلللتإتإ٦لللضإ٦ٟللل  ةإربٟلللغصإفللل إظسيلعععت ألاخعععدار الحسحعععت

ربتتإتض٫إٖلاإٖض إ٦ٟ  ةإلظرإربٟغصإوأتاإف إنا  حإربٗ  إئجلغر إ ٣ عنلحإإٖماهإو٦ظب٪إألاخضرثإربؿا يح

جىلغألللحإبللل نإلللللظهإألاخلللضرثإوربىنلللى٫إوب بتلللل ت إئتلللاإت٣لللىأاإ ىيللللىع إ ت٩  للل إبإلللظرإربٟللللغص،إوتتم لللاإلللللظهإ

يح،إو٢للللضعتا إٖلللللاإتدض للللضإنللللىر  إربًلللل٠ٗإفلللل إ صر إربٟللللغصإ٦ملللل إتتلللليذإباللللغةيـإئُٖلللل  إ ربُغأ٣للللحإب ملىيللللٖى

ٗلحإفلل إربى٢لدإرملت ؾل إبكللأنإ ل إ ٣لى إبللهإبهلىعةإجيلضةإ وإؾلليئح.إو٦لظب٪إ ٟيلضإلللظرإربٗ  ل إتٛظ لحإعرج

ألاؾاىبإرمللض غإفل إعبلِإألاخلضرثإبملضيإٞ ةلضتا إو ؿل ٖضتا إربٗمل إٖللاإتد٣يل٤إ للضرٝإرملتٓملح.إوب٨لالإ

إ وإرمل٣ياإئتاإ اػ حإرب٣ىيإربٗ  احإو غر٢ تااإٖلالإ٢لغبإوتضزالهإفل إ٧ل إ ل إ  إزظإٖاحا إريُغرعإرملكٝغ

اىن،إ م إيكٗغلاإ نالاإ دل إ غر٢ لحإقلض ضةإوئقلغرٝإنل ع ،إ٦مل إ نإألاخلضرثإر حغجلحإ م٨لالإ نإ ٟٗ

.إوأالؼ إبت ل حإللظهإربُغأ٣لحإٖلضةإقلغوٍإ(2)ت٩ىنإٞغأضةإوباظرإ إتؿمذإب مل٣ عنحإ ٘إربٗ  ا نإ زلغأال

 (3) جا :

ثإل  للللحإون٣لللل ٍإٖلللللاإرملللللض غإ نإ ٩للللىنإ ؿللللتٖى  إبُ يٗللللحإٖملللل إ٧لللل إٞللللغصإ للللالإ غؤوؾلللليهإو لللل إ تًللللمتهإ للللالإ خللللضر -

 خغجح؛

  نإ ت ٢لإلظهإر ح   إوألاخضرثإر حغجحإ ٘إ غؤوؾيهإو ؾتم ٕإئتاإوجإحإنٓغلاإٞحا ؛ -

إربٟغصإخ ٫إخضورهإو ت ٢كتهإ ٗهإبتدض ضإر جىرن إم   بيحإوربؿا يحإٞيه. -   نإيسج إرملض غإتهٝغ

                                                           

 .263 -262صجك رورٖ، ػ ػ  ّرععؽضٓ راٚيخ، صٍطبْ ِؾّذ صبيذ، اٌ (1)

 .268صجك رورٖ، ػ  ّرععؽضيٓ ؽريُ، اٌ (2)

 .105صبذ عبِر أثٛ عٕذي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (3)
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     >للللظسيلععععت كاثمععععت املساحعععععت الظععععلىهيت حإ للللالإر جملللل إوهلللل إ للللالإربُللللغ١إرب٣ض مللللحإوتت٩للللىنإ للللالإ  مٖى

وربٗ للل عر إو ؾتٟؿللل عر إوربتلللتإيٗت٣لللضإرمل٣لللياإ ناللل إت٨ٗلللـإزهللل ةوإ وإؾلللم  إ وإؾلللاى٥إ صر إألاٞلللغرصإ

للللللاإؾلللللشي إرملثللللل ٫،إٞلللللانإ٢ ةملللللحإرملغرجٗلللللحإربؿلللللاى٦يحإوربتلللللتإتهلللللماإ لللللالإ جللللل إت٣يلللللياإ خلللللضإعجللللل ٫إبيللللل٘إ ٖو

 (1)ر ح ؾ إ ت إ م٨الإ نإتدتىيإٖلاإر جم إو ؾتٟؿ عر إربت بيح:

 ٢ صعإٖلاإقغحإر جإ ػإبىيىح؛ل إعج إرب ي٘إ -

تهإب بتُىعر إر حض ثحإف إربت٨تىبىجي ؛ -  صعجحإ ٗٞغ

 ٢ضعتهإف إ نإ ٩ىنإٖ  اإ ىرى٢ إٞيهإوأتم اإب بإضو إو ؾت٣غرع؛ -

 ربتٟ ٖ إربؿغي٘إ ٘إخ ج  إربٗما ؛ -

  ضيإصححإ ور غإربكغر إورب ي٘إربتتإ هضعل . -

     >تغت٨للؼإلللظهإربُغأ٣للحإٖلللاإنمللىطجإت٣يللياإظسيلععت مليععاض الخلععدًس املعخمععد عرععى الجىاهععب الظععلىهيت

 تًللللمالإٖللللضصرإ لللللالإٖت نللللغإألاصر ،إ ٩لللللىنإب٩لللل إٖتهلللللغإٖللللضصإ للللالإألا ثالللللحإربؿللللاى٦يحإربتلللللتإت لللل نإصعجللللل  إ

 إ تٟ وتلللللحإ لللللالإألاصر إوألا ثالللللحإربؿلللللاى٦يحإو وػرناللللل إ لللللالإزلللللا٫إر خُلللللىر إربت بيلللللح:إتدض لللللضإ ؿلللللتىيإألاصر

يٟ،إرملتم للللاإ رملغتٟلللل٘إورملتىؾللللِإورملللللتسٌٟإب٩لللل إبٗللللضإ للللالإألابٗلللل ص،إ للللالإرللللاإتدض للللضإنمللللِإربؿللللاى٥إربللللْى

يٟ،إبيلللتاإتدض للللضإصعجللللحإ ورملتىؾلللِإوربًللللٗي٠،إنلللي ٚحإٖ لللل عر إب٩للل إنمللللِإ لللالإ نملللل ٍإربؿلللاى٥إربللللْى

إ1 وإ الإإ7ئتاإإ1ربٟ ٖايحإ الإزا٫إئُٖ  إ٢يمحإع٢ميحإ ٗيتحإب ؾتسضر إ ٣ي ؽإ مرروحإف إربٗ صةإ الإ

لل٠إوبلليـإنللٟ ته،إتؿللإاإفلل إربٗضربللحإفلل إربت٣يللياإ9ئتللاإ .تتم للاإلللظهإربُغأ٣للحإبأنالل :إتغ٦للؼإٖلللاإؾللاى٥إرملْى

للضرصل ،إ ٟ ن،إئ إ نللهإ إزللظإٖاحالل إ نالل إت٣ت لل تإو٢تلل إوجإللضرإ٦  للررإإٖل غإتٛظ للحإ٨ٖؿلليحإجيللضةإبامللْى وتللٞى

 .(2)٦م إتتُا إنم طجإ٦ث رةإب٩،إتت ؾ إألانىرٕإرملستاٟحإ الإربْى ة٠

  >ولللىإ تكللل بهإ لل٘إَغأ٣للحإرمل٣يلل ؽإرملٗتمللضإٖللللاإر جىرنلل إربؿللاى٦يح،إخيلل إ٧للل إملععاًيع مالخؽععت الظععلىن

 جال إتٗتمللضإٖللاإألاخللضرثإربُ عةللح،إوتهلماإَغأ٣للحإ ٣ل  يـإو اخٓللحإربؿللاى٥إب٩ل،إت٣لليـإ٦يل٠إ ت٨للغعإ٧لل إ

رملاخٓلللحإإؾلللاى٥إ لللالإربؿلللاى٦ي  إربتلللتإ لللتاإ اخٓتاللل .إوتؿلللمذإللللظهإربُغأ٣لللحإبا٣للل ةم نإبللل بت٣يياإب ؾلللتسضر 

                                                           
 .534صجك رورٖ، ػ ّرععاٌرة، اٌ( صيذ ِؾّذ عبد 1)

 .214-212صجك رورٖ، ػ ػ ّرعع( ِؾّذ أؽّذ عجذ إٌجي، ا2ٌ)
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ًلللل إ للللالإر ح٨للللاإربعخيلللل تإفلللل إ ٣يلللل ؽإت٨لللللغرعإربؿللللاى٥،إوأم٨للللالإباماخللللٔإ نإ ٣للللض إرملٗاى لللل  إرملٟيلللللضةإ ٞ 

باٗ  لل إربللظيإ٢يملله،إوربكللغ٧  إربتللتإرؾللتسض دإلللظهإربُغأ٣للحإ وضللحدإ نالل إتًٟللاإ إٖلللاإربُللغ١إألازللغي،إ

 (1)وطب٪إبؤلؾ  بإربت بيح:

يحإف إربت٣ييا؛ -  تد٤٣إرملىيٖى

 ٚو رإر جيض؛تم اإب نإألاصر إر جيضإ -

 ت٣ض إربتٛظ حإرملغتضةإربححيدح؛ -

 تدضصإر ح ج  إربتضعأشيحإرملُاىبح. -

وأ٣للى إلللظرإرملللضز إٖلللاإ ؾلل ؽإت٣للىأاإ صر إربٗ  لل ،إولللظهإربتتلل ةجإيكللمر٥إٞحالل إربللغةيـإمععدخل ظععسق الىخععاثج<   . ر

لل إ للالإربتٗلل ونإفلل إألاصر إورملكلل ع٦حإفلل إرملؿللإوبيح،إٞتكللي٘إ عوحإربُمأنيتللحإو غؤوؾلليه،إٞإللظهإربُغأ٣للحإتسالل٤إنٖى

 .(2)وألا  نإف إنٟىؽإربٗ  ا نإوت ٗاإاإ ٦ثرإرؾت  بحإبٗمايحإربت٣ىأا

     >وهللللل إ ؾلللللاىبإ لللللتٓاإإ(3)تٗتملللللضإللللللظهإربُغأ٣لللللحإٖللللللاإ نإربٗبلللللرةإب بتتللللل ةج،ظسيلعععععت  دازة باألهعععععداف

تإبات٣يللليا،إ تٟللل٤إبمىج لللهإربغؤؾللل  إورملغؤوؾللل نإٖللللاإألاللللضرٝإربٗ  لللح،إورمل للل   إربغةيؿللليحإباتتللل ةجإربتللل

تضز إف إ ؿإوبي تاا،إورملٗ   رإربتتإتؿتسض إب٣يل ؽإربت٣لض إندلىإربإلضٝ،إوب بتل ت إٞل ب٨ٟغةإألاؾ ؾليحإ

فللل إتُ يللل٤إللللظرإألاؾلللاىبإهللل إفللل إت٣لللض غإربغ٢ بلللحإربظرتيلللحإبلللضيإربٗ  للل إئتلللاإصعجلللحإ٦  لللرة،إوأ٨لللالإطبللل٪إٖلللالإ

 َغأ٤إر خُىر إربت بيح:

 تدض ضإربإضٝإبك٩ إجم ع ؛ -

 وي٘إزُحإٖمايحإربتتٟيظ؛ -

يٟح؛إتدض ض - حإ الإ نم ٍإربؿاى٥إربًغوعأحإألصر إربْى    مٖى

 تٗغأ٠إرملغؤوؾ نإبمؿتىأ  إألاصر إو ٩ ٞأةإربتت ةجإ    بيح؛ -

غىإطب٪إٖلاإعةيؿه. -  ٢ي  إربٗ   إنٟؿهإبمغرجٗحإ صرةهإٖو

                                                           

 .537-536( صيذ ِؾّذ عبد اٌرة، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ 1)

 .96( ِؾطف  ٔغيت عبٚيظ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ 2)

 .105صبذ عبِر أثٛ عٕذي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (3)
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 و الإ لاإ م ارتا :إ

يح،إتلإإإإإ إصيإئتلاإتٗغأل٠إألاٞلغرصإبمل إتعجي٘إألاٞغرصإف إتدض ضإ لضرٝإزا٢لح،إ مل إ ؼألضإ لالإصرٞٗيلتاا،إَغأ٣لحإ ىيلٖى

للىإ ُاللىبإ لجااإ ؿلل ٣ إو ل إهلل إر ٩ نيلل تاا،إ٦مل إ نإلللظهإربُغأ٣لحإتؿللإ إ للالإٖمايلحإربتسُلليِإوربتنؿلي٤إفلل إألالللضرٝإ

إربٗلللل  ا ن،إوتللللإصيإئتللللاإتدؿلللل نإ تهلللل   إبلللل نإ(1)ربٗ  للللحإبامتٓمللللح .إ٦ملللل إتلللللئإربٟغنللللحإبامكلللل ع٦حإ    بيللللحإ للللالإَللللٝغ

 .(2)ربغةيـإورملغؤوؽ

 للللالإرملللللأزىطإٖلللللاإلللللظهإربُغأ٣للللح:إتإ٦للللضإبضعجللللحإ٦  للللرةإٖللللاإربتتلللل ةجإ ملللل إ للللإصيإئتللللاإئلملللل ٫إ٦يٟيللللحإتد٣يلللل٤إلللللظهإب٨لللالإإإإإإ

ربتت ةج،إ٦م إ نهإ الإربهٗىبحإ ٣ عنحإ ؿتىيإ صر إألاٞغرصإرملستاٟ ن،إ زتاٝإصعجحإنٗىبحإألالضرٝ،إنٗىبحإتُ ي٤إ

.إب إلي ٞحإئتاإئ ٩ نيحإتٗ عىإألالضرٝإربتتإتاإويلٗإ إ(3)لظهإربُغأ٣حإف إربىر٢٘إربٗمل إألنا إتدت جإئتاإ إ عر إٖ بيح

 .(4) ٘إبًٗإ إرب ٌٗ

 (5) م٨الإت٣ؿياإلظرإألاؾاىبإئتاإرارحإَغ١،إوتتمث إف :إمدخل الخغرًت املسجدة<  . ج

    >حالل إإؤخبععر وؤهصععذ   للالإتللضرعإرمل٣ باللحإٖلل صةإٖلللاإجللؼ  الإوأسللتوإر جللؼ إألاو٫إ جالل إبٗمايللحإربت٣يللياإٞو

 سُغإرملغؤوؽإب ىرن إ٢ىتهإويٟٗهإو  حإئجلغر ر إٖاجيلحإ٢لضإت٩لىنإيلغوعأح،إ  ل إر جلؼ إربثل ن،إ لتاإ

مرريلل  إبلل نإ للغربإٖللالإ خ ؾيؿللهإربهلل ص٢حإت لل هإربت٣يلليا،إبيللتاإ ت ٢كللحإٖ  تعللجي٘إرملللغؤوؽإٖلللاإٖم

ياإورمللغؤوؽ،إوللظرإ لل إ ًلمالإٖا٢لحإَي لحإبلل نإرمل٣لياإورمللغؤوؽ،إخيل إ سللغجإ لالإٖمايلحإربت٣يللياإرمل٣ل

و٢ضإت نىإرت  ل إر   بي إندىإرمل٣ياإورملتٓمح،إب٨الإ إزظإٖلاإلظهإربُغأ٣ح،إٖض إويىحإرب٨ٟغةإبضيإ

 رملغؤوؽإٖالإ صرةهإل إلىإر   ب،إ  إؾابت،إو٦ي٠إ ه إئتاإتدؿ نإ صرةه.

    >ٝإللللظرإألاؾلللاىبإئتلللاإئزُللل عإرملغؤوؾللل نإبت٣يللليمإاإبض٢لللحإب٣لللضعإم ٩للل نإوأ٣لللى إرمل٣لللياإيالللضإؤخبعععر وبعععا

يٟتللللله،إوأ ٗاللللهإ ٣ لللل إزُلللللِإربت٣للللىأا،إوأ٣تٗللللهإ ز لللللررإ  ؾ ؾلللل إبازُلللل عإرملغؤوؾللللل ن،إب٨يٟيللللحإ٢ي  للللهإبْى

                                                           

ػ   ،2009اإلصننىٕذريخ، ِؾننر،  ،، ِؤصضننخ ؽننٛرس اٌذٌٚيننخ1، ط يم أداء العووان يى:يوواو وختووى ( ِؾّننذ اٌؾننيرفي، 1)

 .150-145ػ

 . 212صجك رورٖ، ػ  ّرععِؾّذ أؽّذ عجذ إٌجي، اٌ (2)

 150-145صجك رورٖ، ػ ػ  ّرععاٌ ،:ياو وختىيم أداء العان يى ِؾّذ اٌؾيرفي، (3)

 .212صجك رورٖ، ػ  ّرععِؾّذ أؽّذ عجذ إٌجي، اٌ (4)

، اٌغنروخ اٌبرثينخ اٌّزؾنذح ٌٍزضنٛيك دور ختيويم ا داء  وي خًهيوث الهوىارد الةشوريثعغّبٚي ِؾّذ عجنذ اٌٛ٘نبة ؽضنٓ،   (5)

 .231-230،ػ ػ 2014ٚاٌزٛريذاد، اٌمب٘رح، ِؾر، 
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بات  ٕإر خُحإربتتإتاإتلخيهإ إباضٝإمناح،إون ضإ نإر٢مررخ  إ الإ دٓىنإب  خمرر إ الإربغؤؾ  إ

 ٧ىنا إ ٦ثرإ٢ ى إ الإرملغؤوؾ نإ الإرملؿتىأ  إربىؾُى.إتمي إئتا

    >اٗللل إلتللل إرمل٣للياإصوعإرملٗللل ونإ ٦ثلللرإ تلللهإ د٨لللا،إ لللالإزلللا٫إ ٗ ونلللحإرملغؤوؾللل نإٖللللاإإخعععل املشعععىالث 

ئنلللاحإ صر الللاإوتُلللىأغه،إوفللل إللللظهإربُغأ٣لللحإٞلللانإر٢مررخللل  إمنلللاحإوربتُلللىأغإتلللأت،إ لللالإرمللللغؤوؽ،إ  للل إ

 ٩ٞ عإوبيـإربتأر رإٖاحا .رمل٣ياإٞياٗ إصوعإرملنكِإبؤل 

ئنإٖمايللللحإ٢يللللل ؽإ صر إربٗتهلللللغإربشكلللللغيإٖمايلللللحإ ٣ٗللللضةإتتلللللضرز إٞحاللللل إ٦ث لللللرإ لللللالإرب٣للللىيإوربٗىر للللل ،إبلللللظرإ  للللل إٖللللللاإإإإإإ

رب٣ ةم نإبا إف إرملتٓم  إرملستاٟحإ نإ سُُىرإبإ إجيضرإو نإ ت ٗىرإزُىر إ ت٣ُيحإ تؿاؿاحإ٧،إ د٤٣إ٢ي ؽإألاصر إ

 (1) لضرٞهإو لاإلظهإر خُىر :

 وي٘إ ٗ   رإ٢ي ؽإألاصر ؛ -

 تدض ضإَغ١إ٢ي ؽإألاصر ؛ -

 تدض ضإ ه صعإجم٘إرب ي ن  إبت٣غأغإ٢ي ؽإألاصر ؛ -

 تداي إت٣ عأغإ٢ي ؽإألاصر ؛ -

  ت ٢كحإت٣ عأغإألاصر إ ٘إربٗ  ا ن؛ -

 تدض ضإ ضةإ)إٖضةإ غر (إ٢ي ؽإألاصر . -

III. مساخل جلييم ألاداء 

 تتُا إٖمايحإت٣يياإألاصر إجماحإ الإرملتُا   إوج إ نإتتىرٞغإختىإتتجحإٖمايحإت٣يياإألاصر ،إإإإإإ

 (2) الإلظهإرملتُا   إ م٨الإ نإنظ٦غإ  إ ل :

 ٠إوز نحإٞيم إ تٗا٤إبمىري٘إرملؿ  بحإٖالإربٗم إو لضرٞه؛   نإ ٩ىنإلت ٥إتٟ لاإ كمر٥إب نإرملض غإورملْى

                                                           

 .101صجك رورٖ، ػ  ّرعع( ِؾطف  ٔغيت عبٚيظ، ا1ٌ)

، الوىظيفي نوى و هوث يتور العوان يى ب نوارت نيوث الهيرنوثا يهاك التياديث وعال:دها با داء اٌغريف طالي عجذ اٌٍّه،  (2)

 .90_89، ػ ػ 2004رصبٌخ ِبعضزير، عبِبخ ٔبيف اٌبرثيخ ٌٍبٍَٛ ا،ِٕيخ، اٌريبؿ، اٌٍّّىخ اٌبرثيخ اٌضبٛديخ، 
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  صر إوربت٣ض إف إيى إرملؿ  بحإٖالإربٗم ،إو لضرٞهإوب٩،إتته٠إلظهإرملغخاحإ نإ ٩ىنإلت ٥إت٣يياإ ؿتمغإبؤل

 ب بٟ ٖايحإومنه ٝإوربٗضربحإورب٨ٟ  ةإٞانا إ بضإ نإت٣مرنإبٗتهغإربؼ الإو دتىيإت٣ عأغإرب٨ٟ  ة؛

 بضإ الإربتسجي إربغؾوتإبؤلصر إٖالإَغأ٤إرؾتيٟ  إبي ن  إرؾتم عةإت٣يياإألاصر ؛  

  تججيحإبت٣يياإألاصر ؛ نإ ٩ىنإلت ٥إ ت ٢كحإ 

 .  ٞ نإ ستاإربت٣يياإبنت ةجإعؾميحإطر إٞ ةضةإباٗ  ا نإ الإتٗىأٌإوػأ صةإ ؾتد٣ ٢  إورمل٩  

 (1)وف إمجم ٫إ م٨الإوي٘إ غرخ إت٣يياإألاصر إٖلاإربتدىإربت ت :

رملٗاى لللل  إولللللىإٖمايللللحإتدض للللضإربإللللضٝإربللللظيإتؿللللىاإبللللهإمصرعةإ للللالإوعر إربٗمايللللحإوجمٗإلللل إبإللللظهإجددًععععد الغععععس <  .5

ورب ي نل  ،إٞ أللللضرٝإتؿلل ٖضإٖلللاإتىيلليذإألا لىعإٖلللاإ ؿللتىيإربٟللغصإور جم ٖللحإوربلضرةغةإوهلل إتُٗلل،إرملكللغوٖيحإمللل إ

للللاإجميلللل٘إ للللىإ تى٢للل٘إ للللالإألاٞلللغرصإور جم ٖللل  .إوخيتملللل إت٩لللىنإلت بللل٪إ لللللضرٝإورضلللححإو كلللمر٦حإبامتٓمللللحإ٩٦للل إٖو

 (2)رملؿتىأ  ،إٞإظرإيؿ ٖضإٖلا:

  هإو  إلىإ تى٢٘إ تهإو ؿ  بته؛ نإ تٟإاإ٧ إٞغصإبىيىحإصوع 

 م ٫إف إرملتٓمح؛  ت٩   إٞٗ ٫إع   تإو ٣ٞ،إبؤللضرٝإوألٖا

 رؾتثم عإ ًٞ إإل ٩ ني  إربٟغصإ الإزا٫إ ىر  حإألالضرٝإ ٘إرب٣ضعر ؛ 

 صرٞٗيحإ ٖلاإ الإزا٫إربتىجيهإوربغ٢ بحإربظرتيحإف إئَ عإ دضصإ الإرملؿ  بح؛ 

 ؾ ؽإجيضإباتسُيِإوربغ٢ بح؛  

 ب نإألاصورعإوتدؿ نإربٗا٢  إف إرملتٓمح؛ت٣ايوإربنارٕإ 

 ػأ صةإ نً  ٍإو نتم  إو بمار ،إخي إيكٗغإربٟغصإب  عت  ٍإبغؾ بحإرملتٓمح.إ 

تٗملل إمصرعةإٖلللاإويلل٘إ لللضرٝإورضللححإب٩لل إ  لل ٫إونكلل ٍ،إولللظرإألنإألاصر إوربتتلل ةجإتللإرغإ   قللغةإٖلللاإب٣لل  إ

ي٠إٖمايحإت٣ي  (3)إياإألاصر إبٗضةإ ٚغرىإ جا إ  إ ل :رملتٓمحإورػصل عل ،إخي إ م٨الإتْى

                                                           

 .31 -25، ػ ػ ّرعع صجك رورٖ(ِؾّٛد عجذ اٌفزبػ ر ٛاْ، ا1ٌ)

 .255صجك رورٖ، ػ  ّرععؽضيٓ ؽريُ، اٌ (2)

 .31 -25صجك رورٖ، ػ ػ  ّرععجذ اٌفزبػ ر ٛاْ، اٌِؾّٛد ع (3)
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 .م بإا  ت٣ض اإ ٗاى   إباٗ  ا نإ نٟؿإاإٖلاإجىصةإو٦ٟ  ةإ صر ااإأٖل

 . تدض ضإ ؿتىيإألاجغإورب٨ٟ  ر إوربٗاور إربتتإ م٨الإ نإ ده إٖاحا إربٟغصإوطب٪إ ٣ ب إألاصر 

 يٟلللحإرملؿلللت٣ ايحإربتلللتإ م٨لللالإ نإ ت٣للل ٟلللحإر ح بيلللحإرملت ؾللل ح،إوربْى ي  إبإللل إربٗ  للل ،إ وإ ؾلللتٛت  إٖلللالإتدض لللضإربْى

يٟحإر ح بيح؛  ربٗ   إولظرإف إخ بحإباإ ٨الإٖلاإرملؿتىيإرملُاىبإف إربْى

 ٠إولظرإف إخ بحإر ح جحإئتاإلظهإرملإ  ؛ م ٫إورملإ  إربتتإ الإرملم٨الإ نإتؿتضإئتاإرملْى إٖلاإألٖا  ربتٗٝغ

 وربتتميحإوطب٪إ الإزا٫إجإىصإربتضعأ ؛تدض ضإ وجهإرب٣هىعإف إ صر إربٟغص،إورختي ج تهإئتاإربتُىأغإ 

 .ئج  عإرملض غأالإ نإ غبُىرإؾاى٥إ غؤوؾحااإبتىرتجإربٗم إو٢يمتهإربجا ةيح 

وه إتا٪إربٗت نغإربتتإتؿتسض إ٦غ٧ ةؼإبات٣يياإوتهت٠إلظهإرملٗل   رإئتلا:إ ٗل   رإنلىرتجإألاصر ،إمعاًير جلييم ألاداء<  .6

 .(1) ٗ   رإؾاى٥إألاصر ،إ ٗ   رإنٟ  إ خهيح

  >تغ٦لؼإللظهإرملٗل   رإٖللاإزهل ةوإوؾلم  إ خهليحإ ن  ل إ نإتتلىرٞغإفل إربعلخوإمععاًير صعفاث صخصعيت

ب٩للللل،إ لللللتم٨الإ لللللالإ صر إربٗمللللل إٖللللللاإرملؿلللللتىيإرملُالللللىب،إوتكلللللم إ لللللثاإ لتمللللل  ،إربلللللى  ،إ إللللل عر إربتٟ ٖللللل ،إ

إربعخوإوبيـإ  إ ٣ى إبهإ وإ  ت ؼهإفل إربٗمل .إو ته ٫،إورب٣ي صةإٚو رل .إ ث إلظهإرملٗ   رإتغ٦ؼإٖلاإنٕى

مللل ٫إربتلللتإ هلللٗ إ كللل لضتا إ وإ اخٓتاللل .إئ إ نإللللظهإرملٗللل   رإ٢لللضإ إت٩لللىنإ إقلللغر إ وهللل إتهللللحإبللل ٌٗإألٖا

ر بتحإو ىرى٢حإباض بحإٖلاإ ؿتىيإألاصر إربٟٗل إباٗم .إو٢ضإتتٗلغىإرملتٓمل  إربتلتإتٗتملضإٖاحال إفل إت٣يلياإ

بؼألللل صر إوربٟهلللل إٚو رللللل ،إبامدلللل ٦اإورب٣ًلللل  إفلللل إ صر إربٗلللل  ا نإوتؿللللتسض إ إ ؾ ؾلللل إفلللل إ٢للللغرعر إربمر٢يللللحإور

ٗإ إربٗ  اىنإرملتٓامىن،إوبظرإ ًٟ إرؾتسضر إ ٗ   رإ صرةيحإ زغي.  ربضٖ ويإربتتإ ٞغ

 >تاتاإلظهإرملٗ   رإب٨يٟيحإ٢ي  إربٗ   إبأصر إورن  ػإربٗم .إو٢ضإتكم إؾاى٦ي  إئ   بيحإإاملعاًير الظلىهيت

طر إٖا٢حإبأصر إربٗم إ وإؾاى٦ي  إٚ رإبتل  ةإٖ  لحإ ثل إربتٛيل إٖلالإربٗمل ،إربتلأزغإٖلالإربٗمل ،إململ ٫إ

مللللل ٫إٖض لللللضةإو ستاٟلللللح،إوتتلللللي ذإباعلللللخوإٚو رلللللل .إوب بنؿللللل حإباؿلللللاى٦ي  إ    بيلللللحإٞللللليم٨الإرؾلللللتسضر إ إأٖل

ت  عإٖىر  إ إتسً٘إبؿيُغةإربٗ   إوتإرغإٖلاإألاصر ،إوتؿمذإبت٣يياإ٢ ى٫إ /رمل٣ضع رمل٣ياإ نإ أزظإف إٖ 

يتا إو٢ بايتال إباتد لا.إوتتُ ل٤إللظهإرملٗل   رإ ربؿاى٦ي  .إو الإب نإ لاإؾلا ي  إللظهإرملٗل   رإهل إٖلض إ ىيلٖى

ٖلللل إ ًللللمالإربتٟ  ملللل ٫إربتللللتإتت ٞللللغرصإ) ثلللل إ ٖملللل ٫إزللللض   إربؼبلللل ةال،إربؿللللاى٦يحإبكلللل٩ إزلللل مإٖلللللاإألٖا بلللل نإألا

                                                           

 .31 -25ِؾّٛد عجذ اٌفزبػ ر ٛاْ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ  (1)
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للللل ة٠إمصرعي(إ ثللللل إرمللللللىصة،إوربهلللللضر٢حإٚو رلللللل .إورملٗللللل   رإربؿلللللاى٦يحإ ٟيلللللضةإبكللللل٩ إزللللل مإفللللل إتُلللللىأغإ وربْى

 ربٗ  ا نإئطرإ  إتاإجمٗإ إ ٘إربتٛظ حإرب٨ٗؿيح.

 >لالإ٦يٟيلحإئن ل ػه.إوللظهإرملٗل   رإتٗنلىإب٣يل ؽإ ل إتلاإئن ل ػهإوئنت جلهإٞٗايل إبلض إإمعاًير الىخعاثج املىضعىعيت 

و٢للضإت٩للىنإ ت ؾلل حإئطرإ٧ نللدإرملتٓمللحإٚ للرإ ٗتيللحإٚو للرإ إتمللحإب٨يٟيللحإتد٣يلل٤إربتتلل ةج،إوب٨جالل إ إتت ؾلل إ٧لل إ

مل ٫.إولللظهإرملٗلل   رإتؿللتسض إٖلللاإنُلل ١إورؾلل٘إٖللاإ ؿللتىيإٞللغ١إربٗملل ،إربىخللضر إربتتٓيميللحإ ٦ثللرإ ملل إ ألٖا

ٗ إبهىعةإٖ  حإتدض ضإربتت ةجإٖللاإ ؿلتىيإه إٖلاإ ؿتىيإ٢ي ؽإ صر إربٟغصإ تٟغصر.إوطب٪إألنإ الإربه

ربٟغصإألنإ صر هإيٗتمضإ٦ث ررإٖلاإ زغأال.إو الإ نت٣ صر إربتتإتىجلهإبإلظهإرملٗل   رإ نال إت٣ليـإجىرنل إل  لحإ

ٗلللللحإٖلللللالإَغأللللل٤إتعلللللجي٘إ وفللللل إربٗمللللل إ هلللللٗ إتغجمتاللللل إ٦ميللللل .إو٦لللللظب٪إ م٨لللللالإ نإتؿلللللش إ كللللل٨ا إٚ لللللرإ تى٢

 بتت ةجإ إم إ٧ نإربثمال".رب٣ٗايحإب نإربٗ  ا نإ"تد٣ي٤إر/ربظلتيح

 وتهت٠إ ٗ   رإربتت ةجإٚ ب  إئتاإ عبٗحإ نىرٕإوه :

بلللرإبكللل٩ إ٦ولللتإٖلللالإٖلللضصإربىخلللضر  - ٖلللضصإ/ربٗت نلللغإرملتى٢للل٘إئن  ػلللل إ لللالإ٢ للل إٞلللغص/ ٗللل   رإ٦ميلللح:إٖو جم ٖلللحإ)إ

 ر خض ح(.إ/رملسغج  

ئتملللل  إربٗمايللللحإبهللللىعةإ ٗلللل   رإربت٩اٟللللح:إوتٗبللللرإٖللللالإ ٣للللضرعإربت٣ٟلللل  إ وإرملهللللغوٞ  إرملتى٢ٗللللحإإلنتلللل جإوخللللضةإ وإ -

 ٖ  ح.

 ر خض حإرمل٣ض حإ وإربٗم إرملت ؼ.إ/ ٗ   رإر جىصة:إتٗبرإٖالإ ؿتىأ  إر جىصةإرملُاىبإتد٣ي٣إ إف إربؿاٗح -

  ٗ   رإػ تيح:إوتمث إ ٣ضرعإربى٢دإربظيإ   إ نإ تاإزابهإئن  ػإربٗم إ وإئنت جإربؿاٗحإ وإت٣ض اإزض ح. -

مللللل ٫إ إ لللللتاإئن  ػللللل إإإإإإ ورب٣يللللل  إباللللل إبكلللل٩ إجيلللللضإصونمللللل إئن لللل ػإورب٣يللللل  إب بٗض لللللضإ للللالإربىرج للللل  إورملإللللل  إئنإ ٗٓللللاإألٖا

يٟ،،إ للحإوربتلللتإي٨ٗؿللإ إربىنلل٠إربلللْى للحإبكلل٩ إجيللض،إوللللظرإ تُالل إرؾللتسضر إ إللل عر إو٢للضعر إوؾللاى٦ي  إ تتٖى رملتتٖى

للللللللح،إٞلللللللل ٌٗإ و للللللللالإن خيللللللللحإ زللللللللغيإيُٛلللللللل،إجميلللللللل٘إجىرنلللللللل إربٗملللللللل ،إوبللللللللظب٪إ بللللللللضإ للللللللالإرؾللللللللتسضر إ ٣لللللللل  يـإألاصر إرملتتٖى

ؾلم  إربٟلغصإوربل ٌٗإ زلغإتتُال إ ٣ل  يـإؾلاى٦يح،إور بثلحإتُال إ/ورج   إربٗم إ٢ضإتتُا إ ٗ   رإزه ةو/   إ

  ٣  يـإربتت ةج.
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لحإ دلضصةإ لالإ  ل   إألاصر إربتلتإتُٛل،إجميل٘إر جىرنل إ يإٖمل إت٣غأ ل إويل٘إوػنإإإإإإ ول٨ظرإ ن   إرؾتسضر إ  مٖى

  ٗ نإب٩ إ ٗي عإ صرت،.

ملل ٫إربتللتإتتُالل إرؾللتسضر إٖللضةإ ٗلل   رإ ستاٟللح،إ نإ للتاإتىيلليذإ لميللحإ٧لل إ ٗيلل عإ للالإ ًٟلل إخلل نإت٣يللياإ صرإإإإإ  إألٖا

زللللا٫إويلللل٘إوػنإ)ن٣لللل ٍ(إ ٗيتللللحإب٩لللل إ ٗيلللل عإوأتدللللضصإطبلللل٪إخؿلللل إ لميللللحإ٧لللل إ جالللل إباٗملللل ،إوأتى٢لللل٠إطبلللل٪إٖلللللاإت٨للللغرعإ

 ربىرج إو لميته.

إ إب٩ إٖم إف إيى إ يإتٛي رإف إربٗم إ وإٚ لره،إوت ضعإمق عةإئتاإ نهإ   إ غرجٗحإرملٗ   رإألاصرةيحإربتتإ تاإويٗإإإإإ

 .(1) م إت٣ت  تإئٖ صةإربتٓغإف إلظهإرملٗ   ر

حإ الإرمل  صبإنظ٦غإ جا :إإإإإإ  (2)ٖتضإرؾتسضر إرملٗ   رإ   إ غرٖ ةإ  مٖى

    إ ؾتٗ نحإبٗضصإ٦  رإنؿشي إ الإرملٗ   رإوطب٪إبتٗضصإألانكُحإربتتإ م عؾإ إرملغؤوؾىن؛ -

يح،إ يإتٗبرإٖالإرمل٣ى   إألاؾ ؾيحإربتتإتؿتاؼ إ إَ يٗحإربٗم ؛   إ نإت٩ىنإ -   ىيٖى

 نض١إرملٗي ع،إبدي إت٩ىنإربٗىر  إرملضعجحإف إرملٗي عإتٗبرإبهض١إٖالإر خه ةوإربتتإ تُابا إألاصر ؛ -

 ر   إرمل٣ي ؽإ وإرملٗي ع؛ -

إ عإ زتاٞ  إف إ ؿتىأ  إألاصر إ إم  -  ٧ ندإبؿيُح؛إربتمي ا،إويٗنتإطب٪إخؿ ؾيحإرملٗي عإإْل

 ربؿإىبحإف إرؾتسضر إرملٗي ع؛ -

 ٢ بايحإرب٣ي ؽ. -

لللغرٝإربت بيلللح:إربلللغةيـ،إرمللللغؤوؽ،إػ لللا إجددًعععد املظعععاوٌ ععععً العمليعععت<  .7  م٨لللالإ نإ ٣لللى إبالللظهإربٗمايلللحإ يإ لللالإألَا

 ربٗم ،إ جتحإربت٣ييا،إربت٣يياإربظرت،إوربٗما .

 >تٗتبرإربُغأ٣حإألاوتاإألا٦ثرإقيٖى ،إوطب٪إبت  إٖلاإربٟغييحإرب٣ ةاحإبأنإربغةيـإرمل  قلغإللىإإجلييم السثيع

،إ٦ملل إ م٨للالإ(3) ٢للضعإربتلل ؽإٖلللاإ اخٓللحإؾللاى٥إ غؤوؾلليهإوت٣يلليمإاإبد٨للاإ تهلل ٫إرمل  قللغإورملؿللتمغإباللا

                                                           
 .31 -25( ِؾّٛد عجذ اٌفزبػ ر ٛاْ، ِرعع صجك رورٖ، ػ ػ 1)

 .31 -25، ػ ػ ّرعع اٌضبثكاٌ (2)

 ،2014 اٌغبِبيننخ، اٌغزائننر اٌببؽننّخ، اٌغزائننر،، ديننٛاْ اٌّطجٛعننبد 02، طختوويير الهووىارد الةشووريث( ِٕيننر ٔننٛري،  3)
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لاإ الإربلغةيـإرمل  قلغإب ٖتمل صإربت٣يلي ا،إئ إ نإرملؿلإوبيحإت٣ىأحإلظهإربُغأ٣حإ الإزا٫إ٢ي ؽإربغةيـإألٖا

إ لالإ ربغةيؿلحإفل إربت٣يلياإت٣ل٘إٖللاإٖل ت٤إربلغةيـإرمل  قلغ.إوفل إ٦ث لرإ لالإر حل   إ سًل٘إربلغةيـإرمل  قلغإبتلٕى

يحإربت٣ييا،إوتتاإ غرجٗحإت٣يياإربغةيـإرمل  قغإ لالإ٢ ل إ ربغ٢ بحإف إلظرإرمل  ٫،إولظرإباتأ٦يضإٖلاإ ىيٖى

لاإربظيإ تىتاإرٖتم صإربت٣ييا،إبً  .(1)م نإٖضربته،إوص٢ته،إوئجغرةهإٖلاإندىإؾاياربغةيـإألٖا

 >وتتمثلل إربُغأ٣للحإربث نيللحإفلل إ٢يلل  إرملغؤوؾلل نإبت٣يللياإربغؤؾلل  ،إٞيللتإإتسللوإتالل٪إرملتٓملل  إإجليععيم املععسئوض

طر إرملىر٢لللل٠إر حغجللللح،إوطر إر حؿ ؾلللليحإربٗ بيللللح،إ إزللللظإٖلللللاإلللللظهإربُغأ٣للللحإ نالللل إتتلللل ٢ٌإ  لللل صبإمصرعة،إ

ئ إ ناللل إتم٨لللالإ لللالإ٦كللل٠إر جىرنللل إإ(2)وؾللل نإ لللالإرخت للل جإ لللالإ٢ للل إربغؤؾللل  .ب إليللل ٞحإئتلللاإ للل إ ا٢يلللهإرملغؤ 

رب٣ي ص حإباغةيـإ٧ىنإرب٣ضعةإٖلاإرب٣ي صةإتٗتمضإبضعجحإ ل إٖللاإخؿلالإربتٗ  ل إ ل٘إرملغؤوؾل نإورب٣لضعةإٖللاإ

 .(3)ربتأر رإٞحاا

 >لل إربُغأ٣للحإربث بثللحإورملتمثاللحإفلل إت٣يللياإربللؼ ا إوهلل إنلل صعةإ ؾللتسضر إنٓللغرإبامكلل ٧ إإجليععيم شمععالء العمععل  

٦مللللل إ٢للللضإيكلللللىبإلللللظهإربُغأ٣لللللحإرمل   الللللحإإ(4)ربتللللتإتدلللللض ا إز نللللحإفللللل إربٗا٢لللل  إ جتم ٖيلللللحإصرزللللل إربٗملللل ،

تم صإٖاحا إبٛغىإتدض ضإ ؾتٗضرصر إرب٣ي ص حإومصرعأح(5)رملت  صبحإب نإربؼ ا  رملدتماحإبضيإإ،إ م٨الإٖ 

 ٢ صةإو ض غيإرملؿت٣  .

 >ٞيملل إ سللوإربُغأ٣للحإربغربٗللحإوربتللتإتؿللتسض إ جتللحإ للالإربغؤؾلل  إيٗماللىنإٖلللاإويلل٘إإجليععيم لجىععت الخليععيم

يحإوربٗضربلح،إألنال إ(6)ت٣يياإ كمر٥إبيجااإب٩ إ غؤوؽإٖلاإخضة .إولظهإربُغأ٣لحإجيلضةإو ٢لغبإئتلاإرملىيلٖى

 ناللللل إ لللللالإج نلللللل إآزلللللغ،إوفللللل إخللللل ٫إٖلللللض إ٢لللللغبإرمل٣لللللى  نإ للللللالإإت٣اللللل إ لللللالإربتد لللللار إربعخهللللليحإباغؤؾللللل  ،إئ  

رملغؤوؾ نإف إربٗم ،إ٢لضإتديل إربت٣يلياإئتلاإخهلياحإجإل إ كلمر٥،إوتميل إبٗلٌإرملإؾؿل  إئتلاإت٩ايل٠إ٧ل إ

ًٖلللىإفللل إ جتلللحإربغؤؾللل  إملللل  إنملللىطجإربت٣يلللياإ٧للل إٖللللاإخلللضةإرلللاإ لللتاإجمللل٘إوت ىأللل إ٧للل إربتمللل طجإفللل إجلللضو٫إ

ربك٩ إرملىيىع إربظيإ  ٗضهإٖالإربٟغص ح.إو الإ  ار إلظهإربُغأ٣حإإورخض.إولظرإيؿ ٖضإف إئُٖ  إربت٣ييا

                                                           

 .97( صبذ عبِر أثٛ عٕذي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ1)

، أثوور اسوودراخيجيث خًهيووث الهووىارد الةشووريث ع وو  أداء الهووىارد الةشووريث ع وو  أداء ا  ووراد  ووي الجانعوواج(صننجريٕخ ِننبٔع،  2)

 .227، ػ 2015-2014بِبخ ِؾّذ خيضر ثضىرح، اٌغزائر،رصبٌخ ِمذِخ ٌٕيً عٙبدح دوزٛراٖ عٍَٛ في عٍَٛ اٌزضيير، ع

 .213صجك رورٖ، ػ  ّرعع( ِؾّذ لبصُ اٌمريٛري، ا3ٌ)

، دار اٌينبعٚري، عّنبْ، الىظوارف اإسودراخيجيث  وي إدارت الهوىارد الةشوريث(ٔغُ عجذ هللا اٌبزاٚي، عجبس ؽضيٓ عٛاد، 4)

 .391، ػ2010ا،ردْ، 

 .97ك رورٖ، ػ( صبذ عبِر أثٛ عٕذي، اٌّرعع صج5)

 .227( صجريٕخ ِبٔع، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ 6)
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٠إ الإ ٦ثرإ الإ هضع،إور حهى٫إٖلاإت٣يلياإ ٦ثلرإص٢لحإور  تل إو ىرى٢يلحإطبل٪إ غإتٛظ حإعرجٗحإبامْى  نا إتٞى

لللل٠إبنتللللل ةجإربت٣يلللللياإت٩للللىنإٖ بيلللللحإٞيت٣ اإللللل ،إ  نإرمل٣للللى إ إتغبُلللللهإبلللل مل٣ى إٖا٢للللل  إٖمللللل ،إ٦ملللل إ نإر٣لللللحإرملْى

رإٞ ةلللضةإفللل إتىجحالللهإوتتميتللله.إ  للل إٖيىباللل إٞتتمثلل إفللل إقلللٗىعإربلللغةيـإرمل  قلللغإبٗلللض إرملؿلللإوبيحإٖلللالإٞت٩للىنإ ٦ثللل

 غؤوؾلليهإ ملل إ ًلل٠ٗإربتىجيلله،إ٦ملل إ نالل إتدتلل جإو٢تلل إَللىأاإإلن  ػللل ،إٖللاوةإٖلللاإ نإ لل إ تًللمتهإربت٣يللياإ

إ٢ضإ ٟتذإرمل  ٫إبازتاٞ  إب نإرمل٣ى  ن  .(1) الإتتٕى

  >٣للحإر خ  ؿللحإٞتتمثلل إفلل إربت٣يللياإربللظرت،،إولتلل إيؿللمذإبامللغؤوؽإ نإ مللؤلإنمللىطجإ  لل إربُغأإالخليععيم الععراحي

ربت٣يياإٖالإنٟؿه،إتهلحإلظهإربُغأ٣حإ ٘إربٗ  ا نإ صح بإربضعج  إربغر٢يحإ لالإربلىع ،إوربلظ الإ ميالىنإ

ئتلاإربتمتلل٘إبمؿل خ  إورؾللٗحإ للالإر حغألحإألاصرةيللح،إوربللظ الإ سًلٗىنإئتللاإباغ٢ بللحإب ألللضرٝإوربتتلل ةج،إوبلليـإ

للاإ تم صإٖلاإربتٟـإوربث٣حإب بتٟـ،إٖو ب ألؾ بي إومجغر ر .إتؿ ٖضإلظهإربُغأ٣حإٖلاإتتميحإ إ عر إٖ 

.إ إزلللظإٖللللاإللللظهإربُغأ٣لللحإ   بٛلللحإربٟلللغصإفللل إربت٣يلللياإ   للل ب،إبتٟؿلللهإَمٗللل إفللل إ(2)ص مى لللحإربًلللم رإربلللي٣ٔ

ملتللللضن،إبٗللللض إتٗلللل ونإربللللؼ ا إ وإؾللللى إتغ٢يتللللهإ وإػألللل صةإعرت لللله،إب إليلللل ٞحإئتللللاإ يلللل إرملغؤوؾلللل نإئتللللاإتبر للللغإألاصر إر

إربٗم  .إوأم٨الإ ٗ  جحإإبٌٗإ ك ٧ إربت٣يياإربظرت،إ الإزا٫إت٣ض اإت٣يلياإربٟلغصإ(3)ربتىجيهإ وإيٍٛى

ربظرت،إباغةيـإربظيإ ت ٢كهإف إت٣غأغإربت٣يياإ٢  إ نإيٗتمضهإب ملىر٣ٞحإ وإب بتٗض  ،إولظرإ  إ الإقأنهإ نإ

إ نللهإؾلللتتاإ توللتإ ٟإلللى إربغ٢ بللحإربظرتيلللحإبللضيإرمل للل٠إوأمللل إٖايلللهإر حللغمإرملؿللل ٤إٖلللاإربٗمللل إألنللهإيٗلللٝغ ْى

 .(4) ت ٢كتهإٞيم إؾي٣ض هإف إت٣غأغإت٣يياإألاصر إب ٖت  عهإ و٫إ الإ  ض إبٗمايحإربت٣ييا

 >لت ٥إرت  هإراث،إبٗمايحإربت٣يياإوطب٪إٖالإَغأ٤إ٢ي  إربغةيـإوربؼ يل إورمللغؤوؽإنٟؿلهإإالخلييم الشالسي

إفلللل إٖمايللللحإربت٣يللللياإٞمللللثاإ بٗمايللللحإربت٣يلللليا،إوأللللتاإلللللظرإٖلللللاإ ؾلللل ؽإتسُلللليِإ وػرنإ ٗيتللللحإبللللغ يإ٧لللل إَللللٝغ

يلياإبت٣إ%20بت٣يلياإربلؼ ا إوإ%إ30 الإٖمايحإربت٣ييا،إإ%50يؿتٗم إت٣يياإربغةيـإرمل  قغإوػن إيؿ ويإ

 .(5)ربٟغصإنٟؿه

   >وتتمثلل إربُغأ٣للحإألاز للرةإفلل إرؾللتسضر إربٗمللا إ للالإ جلل إت٣يللياإألاصر ،إخيلل إيٗتبللرإربٗميلل إجليععيم العمععالء

 هللللللضعرإل  لللللل إفلللللل إربت٣يللللللياإب بنؿلللللل حإمل٣للللللض إر خض للللللحإ خت٩ ٦للللللهإرمل  قللللللغإبللللللهإو اخٓللللللحإ صر هإبلخض للللللح.إو لللللللاإ

                                                           
 .99-98( صبذ عبِر أثٛ عٕذي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ 1)

 .144صجك رورٖ، ػ  ّرععاٌ، :ياو وختىيم أداء العان يى( ِؾّذ اٌؾيرفي، 2)

 .227صجك رورٖ، ػ  ّرعع( صجريٕخ ِبٔع، ا3ٌ)

 .212صجك رورٖ، ػ  ّرععِؾّذ لبصُ اٌمريٛري، اٌ (4)

 .328-327صجك رورٖ، ػ ػ  ّرعع( ِٕير ٔٛري، فريذ وٛررً، ا5ٌ)
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للللل٠إ للللل٘إربٗميللللل إو٦لللللظرإخؿلللللالإ ؾلللللت٣  ٫،إرملٗاى للللل  إربتلللللتإ م٨لللللالإتدهلللللياإ إ لللللالإربٗمللللل ،إٞتيلللللحإتٗ  للللل إرمل ْى

لللللل٠إو٦لللللظب٪إربؿللللللاى٦ي  إربتلللللتإ٢للللللضإت٣ٟلللللضإرملإؾؿللللللحإو  إ إرملْى ربٗلللللغىإر جيلللللضإبلخض للللللحإرمل٣ض لللللحإ للللللالإَلللللٝغ

 .(1) تٗ  احا 

 (2)ف إلظهإرملغخاحإ   إمج بحإٖلاإألاؾئاحإربت بيح:إجددًد وكذ الخلييم<  .8

 ٦اإ غةإؾيتاإربت٣يياإؾتىأ ؟؛ 

 ؟. تىإتتاإٖمايحإربت٣ييا 

ٚ ب للل إ لللل إت٣للللى إرملإؾؿلللل  إباللللظهإربٗمايللللحإفلللل إنا  للللحإربؿلللتح،إئ إ نإطبلللل٪إياللللضصإٖمايللللحإربت٣يللللياإوطبلللل٪إبًللللي٤إربى٢للللدإإإإإإ

خي إ تىج إ نتٓل عإالزلغإربٗل  إبيتٟ جلأإبت٣غألغإت٣يلياإألاصر إو إيُٗل،إٞغنلحإبتلضرع٥إنلىر  إإرملسهوإبإظهإربٗمايح.

 إتغر٦ميلللحإألصر إربٗللل  ا ن،إوللللظهإَغأ٣لللحإت٨ثلللرإٖيىباللل ،إألناللل إ.إوألللتاإربت٣يلللياإٖللل صةإٖللللاإقللل٩ا نإبلللضونإ لللجا (3)رب٣هلللىع 

تلؼخاإربغؤؾلل  إبت٣يللياإربٗل  ا نإفلل إٞمللرةإيللي٣ح،إبلظب٪إ  لل إوجللىصإ للجا إ صر إتغر٦ميلحإباٗلل  ا نإتتًللمالإ ٗلل   رإ صر إ

 .(4) دضصة

إ٧ل إ٢ ل إرب لض إب٣يل ؽإوت٣لض غإ صر إببالغ العاملين باملعاًير ألاداثيت املخىكععت معً وعل مع  م<  .9 ربٗل  ا ن،إ ن  ل إئَلٕا

 جااإٖلاإرملٗ   رإوربتى٢ٗ  إألاصرةيحإرملُاىبحإ الإ٧ إٞغص،إٚو ب  إ الإ ٣ى إبظب٪إلىإربغةيـإرمل  قغإباٗم ٫إربظيإ

ل٠إر جض لضإ م٨لالإئَاٖلهإٖللاإ  ٣ى إبضوعإربغةيـإوخيىيإف إت٣يياإ صر إرملغؤوؾ نإربٗل  ا نإ ٗله.إوب بنؿل حإبامْى

إ لالإخل نإئتلاإآزلغإبتلظ٦ رإ٧ل إ لالإربٗل  ا نإبلضيإطب٪إخ نإربتد ٢هإبٗماه.إو   الإرملٟيضإوربًغوعيإ نإ ٣ى إرملكلٝغ

  رت  إ ت بٗتهإ صر إربٟغص،إو ضيإت٣ض هإف إألاصر إو ن  ػ.

إ نإ تللل ب٘إكيعععاض ألاداء الفعرعععي<  .: للل ص إ ن  للل إٖللللاإرملكلللٝغ ي إوص٢ي٣للل إٖو ب٩للل،إ ٩لللىنإر ح٨لللاإٖللللاإ صر إربٗ  للل إ ىيلللٖى

بكلل٩ إخثيللل إوبهللىعةإ تتٓملللحإويسلللج إ لل إ الللؼ إ للالإ اخٓللل  إو خللضرثإوو٢للل ت٘إخلللى٫إربٗ  لل إ رتللل  إ صرةللهإربٗمللل إ

يحإ ؾلل بي إ جىرنل إ ستاٟللحإ لالإ صرةلله.إو نإتتللىرٞغإبض لهإ ٗاى لل  إ٧ ٞيللحإوورضلححإوصللحيدحإتمثلل إبض٢لحإو ىيللٖى

إربلظيإ ٣لى إب٣يل ؽإألاصر إ نإ أزلظإفل إٖل  نإن ص٢حإو ىرى٢حإيٗتمضإٖاحا إف إ٢يل ؽإألاصر .إو لالإربًلغوعيإبامكلٝغ

يحإوربض٢لللللحإ ت للللل عإ لميلللللحإت٣يلللللياإألاصر إ لللللالإوجإلللللحإنٓلللللغإربٗ  للللل إنٟؿللللله،إو نإ دلللللغمإ٧للللل إر حلللللغمإٖللللللاإرملىيلللللٖى  ٖ
                                                           

 .227( ِٕير ٔٛري، فريذ وٛررً، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ 1)

 .31 -25صجك رورٖ، ػ ػ  ّرععِؾّٛد عجذ اٌفزبػ ر ٛاْ، اٌ (2)

 .214ِؾّذ لبصُ اٌمريٛري، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ (3)

 .99اٌّرعع صجك رورٖ، ػ( صبذ عبِر أثٛ عٕذي، 4)
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يٟيللحإربتلتإتاللاإربٗ  لل إ)ربٗللاوة،إربؼألل صر ،إر حللىرٞؼ،إ وربٗضربلحإفلل إرب٣يلل ؽإألنللهإ تى٢لل٠إٖايلهإرب٨ث للرإ للالإألا للىعإربْى

إتلإرغإئ   بل إوؾلا  إ)خؿل إئصعر٥ ربٗ  ل إبٗمايلحإربت٣يليا(إٖللاإصعجلحإعيل هإوصرٞٗيتللهإإربمر٢يل  ،...ئ خ(،إربتلتإؾلٝى

 .(1)وو ةهإٚو رل 

ربغةيـإ/بٗضإ نإتتاإٖمايحإ٢ي ؽإألاصر إربٟٗل ،إ ٣ى إربعخوإرمل٣ياملازهت ألاداء الفعري باملعاًير املىضىعيت<  .;

حإباٗم .إوأم٨الإ نإت٩ىنإنتي حإرمل٣ عنحإرخضإ ختم   إ رمل  قغإباٗ   إبم٣ عنحإألاصر إربٟٗل إ ٘إرملٗ   رإرملىيٖى

 ربثارحإ تيح:إ

 نإ ٩ىنإ ؿتىيإألاصر إربٟٗل إ ؿ وأ إبؤلصر إرملتى٢٘؛  

   ٗإوػأل صةإصرٞٗيتلهإباؾلتمغرعإرنإ ٩ىنإ ؿتىيإألاصر إربٟٗل إ ٟى١إرملؿتىيإرملدضص،إولظرإيؿتضع إتدٟ اإرب 

 ٖلاإلظرإرملؿتىيإ الإألاصر ،إبت٣ض اإر حىرٞؼإ    بيحإرمل ص حإ وإرملٗتىأح؛

 للللل إ ختمللللل ٫إربث بللللل إ نإ ٩لللللىنإ ؿلللللتىيإألاصر إربٟٗلللللل إصونإرملٗللللل   رإرملدلللللضصة.إوللللللظرإ تُاللللل إرتسللللل طإمجلللللغر ر إ  

 رملت ؾ حإ) ث إربتضعأ ،إربتىجيه،إ وإربٟه إ وإٚ رل (.

ل إفل إتؿلاياإربتتل ةجإملسئوطعين بيخعاثج ألاداء< بخباز ا .> ٢لضإتًٟل إبٗلٌإرملتٓمل  إفل إٖلض إت٨ٗ لرإجلىإربٗمل إٞلاإتٚغ

 وتٗت٣ضإ نإطب٪إ ًٞ .إف إخ نإتًٟ إ تٓم  إ زغيإئز  عإرملغؤوؾ نإبنت ةجإألاصر إبٗضةإ ؾ  بإنظ٦غإ جا :

 إٖلاإ ؿتىيإ صرةهإوع يإربغةيـإرمل  قغإٞيه؛  ٚع حإرملغؤوؽإف إربتٗٝغ

  وبحإزا٤إجىإ الإربتٗ ونإوربتٟ لاإوربىيىحإصرز إربٗم إ إم إ٧ ندإربتت ةج؛ د 

 ٘إ ؿتىيإ صرةهإر ح ت ؛  ٚع حإرملغؤوؽإف إٞع

 . تدٟ اإربٗ   إٖلاإتدؿ نإ صرةهإزا٫إرمل٣ با إربغؾميحإربتتإتتًمالإئز  عإرملغؤوؾ نإبنت ةجإألاصر 

حإ  (2) الإربت٣ ٍ،إنظ٦غإ جا :ٖتضإئز  عإرملغؤوؾ نإبتتي حإربت٣يياإ   إ غرٖ ةإ  مٖى

 ربهغرخحإف إت٣ض اإرملٗاى   إٖالإرملغؤوؽ؛ 

 ت٣ض اإ ٦برإ٢ضعإ الإرملٗاى   إئتاإرملغؤوؽ؛ 

 ئ٢ت ٕإرملغؤوؽإبنت ةجإربت٣ييا؛ 

                                                           
 .31 -25صجك رورٖ، ػ ػ  ّرععِؾّٛد عجذ اٌفزبػ ر ٛاْ، اٌ (1)

 .31 -25صجك رورٖ، ػ ػ  ّرعع( ِؾّٛد عجذ اٌفزبػ ر ٛاْ، ا2ٌ)
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 ئُٖ  إٞغنحإبامغؤوؽإب٩،إ  ضيإع  ه؛ 

 . ئت  ٕإ ؾاىبإرمل٣ باحإبٗغىإربتت ةج،إ٦ؿشي إبتُىأغإوتدؿ نإألاصر 

  ل إ نإ ٩لىنإلتلل ٥إخا٣لحإعبلِإبلل نإتدض لضإ للضرٝإربت٣يللياإورملإل  إألازللغيإإلصرعةإاطعخخدام هخعاثج جليععيم ألاداء<  .=

رملللللىرعصإربشكللللغأح،إوطبلللل٪إب ؾللللتسضر إربتتلللل ةجإ٦أؾلللل ؽإبإللللظهإرملإلللل  ،إو للللالإ  لللل   إرؾللللتسضر إنتلللل ةجإت٣يللللياإألاصر إ لللل إ

 (1) ل :

 ،نإر جضص؛إرزت  عإ ضيإٖاميحإؾي ؾ  إ ؾ بي إ زتي عإوربتٗي ن ٟ   الإزا٫إت٣يياإ صر إرملْى

 ت٣ىأحإرلتم  إربغؤؾ  إب ملغؤوؾ ن،إخي إتتُا إٖمايحإت٣يياإرملغؤوؾ نإئتاإجم٘إرملٗاى   إٖالإرملغؤوؾل ن،إ

 ولظرإ  إ ٣ىيإٖا٢تااإباا؛

 نإ الإربتضعأ إو الإراإ٢ي ؽإٞ ٖايحإرببرر جإربتضعأشيح؛ ٟ  تدض ضإرختي ج  إرملْى

 إر حىرٞؼإربتتإت حإ ؿتد٣حا ؛ت٣غأغإنٕى ٟ نإو ٗٞغ  ٣ض إبامْى

 للحإ للإلا إ للالإيكللٛاإ ،إوفلل إ لل ة٠إو ٗٞغ لتلل ٥إرؾللتسضر   إٖض للضةإ زللغي،إ ثلل إرؾللتسضر إ إفلل إتىنللي٠إربْى

 تدض ضإ ؿت٣  إربمر٢ي  إووي٘إر خُِإرملؿت٣ ايحإ ختي ج  إرملتٓمحإ الإربٗم بح.

ٖلاإٞ ٖايتا ،إوأم٨الإتهني٠إ كل ٧ إت٣يلياإ٢ضإ ه خ إٖمايحإت٣يياإألاصر إبٌٗإربهٗىب  إورملك ٧ إربتتإتإرغإإإإإإ

يح.  ألاصر إئتاإ ك ٧ إطرتيحإو ك ٧ إ ىيٖى

  الإرملك ٧ إربظرتيحإربتتإ م٨الإ نإتىرجهإٖمايحإت٣يياإألاصر إنظ٦غإ  إ ل :املشاول الراجيت<  . ؤ

 >إفل إإخصاثص وصفاث امللىم وتتٗا٤إللظهإربهلٟ  إبملضيإ إل عةإوزبلرةإرمل٣لى إملم عؾلتهإبامإتلح،إبلظرإيكلمٍر

 .(2)رمل٣ى إ نإ ٩ىنإطرإزبرةإٖ بيحإورب٣ضعةإٖلاإربتٟ ٖ إ جتم ع 

 >خيللل إ لللتاإربت٣يلللياإ لللالإ تٓلللىعإ خيللل تإويٗتملللضإ٧ىؾلللياحإبامد بللل ةإ وإ نت٣للل  إ لللالإربللل ٌٗإإاملدابعععاة الخديعععي

يح  .(3)ألؾ  بإ خهيحإٚ رإ ىيٖى

                                                           

 .215-214صجك رورٖ، ػ ػ ّرععِؾّذ أؽّذ عجذ إٌجي، اٌ (1)

 .233يٛصف وبفي ِؾطف ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (2)

 .211اٌمريٛري، اٌّرعع صجك رورٖ، ِؾّذ لبصُ  (3)
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 >إولت إن ضإ كل٩ إ(1) تاإربت٣يياإٖ صةإبٟمرةإػ تيحإ٢ضإتمتضإ الإؾتحإ قإغإئتاإؾتحإ٧  احإألاوليت والحدازت،

 لل إ للضعاإب ألوبيللحإور حضررللحإربتللتإتٓإللغإفلل إٖمايللحإربت٣يللياإَىأاللحإرملللضةإخيلل إ للتاإألازللظإألاوتلل إألصر إربٟللغصإصونإ

غصإربؿللل ب٤إويٗملللضإرمل٣للللى إئتلللاإئُٖلللل  إنلللىعةإٖللللالإربتٓلللغإئتلللاإربتُللللىعر إرباخ٣لللحإألو٫إت٣يلللليا،إ وإيامللل إ صر إربٟلللل

 خللضثإ ؿللتىيإبللؤلصر ،إٞإللظرإ للالإقللأنهإ نإيٗللض إز نلليحإ ؾللتمغرعإبإللظهإربٗمايللحإربتللتإتؿللتاضٝإٖمايللحإجملل٘إ

 .(2)ربتٛي رر إرمل ييحإور ح بيحإورملتى٢ٗحإف إرملؿت٣  

 ب٣لل ةاإبللهإٞللاطرإ٧لل نإربت٣يللياإ،إ٣ٞللضإ للإرغإربإللضٝإ لالإربت٣يللياإٖلللاإرت  للل  إرالخععإزس بالهععدف مععً بحععساء الخليععيم

 .(3) الإ ج إربمر٢يح،إٞؿتستا٠إر ح ٫إٖتهإب بنؿ حإبتدض ضإ ختي ج  إربتضعأشيح

 ٞٗتللضإت٣يللياإ صر إربٗلل  ا نإ٢للضإ ميلل إبٗللٌإربغؤؾلل  إئتللاإربتؿلل ل إ لل٘إإالدظععاهل واللععين ؤو الدشععدد والصععسامت

لللللاإ٨ٖللللـإطبلللل٪إ٢للللضإن للللضإبٗللللٌإرملللللض غأالإ  تؿللللاإب بتكللللضصإوربهللللغر حإر جميلللل٘إوطبلللل٪إبىيلللل٘إصعجلللل  إٖ بيللللحإٖو

.إخيلللل إ٢للللضإ تؿلللل ل إربغؤؾلللل  إفلللل إربت٣يللللياإ للللالإ جلللل إت تلللل إرملكلللل ٧ إ لللل٘إرملغؤوؾلللل ن،إطبلللل٪إ نإ(4)رمل  بٛللللحإٞحالللل 

ربت٣للض غإربًللٗي٠إ دللغ إربٟللغصإ للالإبٗللٌإر حللىرٞؼإ وإتللأز رإتغ٢يتلله،إو للالإج نلل إآزللغإ٢للضإن للضإبٗللٌإربغؤؾلل  إ

ٗللهإؾلل٠٣إتى٢ٗ تللهإ للالإربللظ الإيٗتمللضونإ ؾللاىبإربتكللضص،إألؾلل  بإتٗللىصإئتللاإ خهلليحإربلل غةيـإوتأليالله،إ وإبٞغ

 .(5)ربٗ  ا ن،إ وإ ٣ عنتهإ صر إ غؤوؾيهإ ٘إ ٞغرصإيٗماىنإف إ إؾؿ  إ زغي 

 لحإرملغ٦ؼألحإويكل رإطبل٪إئتلاإ يل إرمللض غأالإئتلاإئُٖل  إصعجلحإ تىؾلُحإٖتلضإإامليل هدعى الىطعغ  وإ ل إيؿلوىإب بنٖا

ت٣يللليمإاإألصر إ غؤوؾلللحااإوطبللل٪إبلللأنإ ستللل عورإٚ ب للل إرملٗلللض  إرملتىؾلللُحإرٖت٣للل صرإ لللجااإ نإطبللل٪إ ًٞللل ،إ وإفللل إ

إٖالحااإوب  غإرملٗاى   إربض٢ي٣حإورب٩ ٞيحإٖلالإ صر إربٗل  ا نإربلظ الإيكلٝغ بتل ت إ ت  لل إربتٟل و إخ بحإٖض إتٞى

.إ٦م إ٢ضإ ٩ىنإطب٪إٖ ةضرإبٗض إ٢ضعةإربغةيـإٖلاإتدض لضإربٟغو٢ل  إر ح٣ي٣يلحإبل نإرملغؤوؾل ن،إ(6)ب نإ صر اا

ٛللبنإبلل ملتم ا الإ للالإألاٞلللغرصإ ُلل  إت٣للض غر إ تىؾللُحإبلجميلل٘،إو ثلل إلللظرإربتىجللهإ للإصيإئتللاإئ حلل ١إرب ٞيت للهإإٖل

 .(7)ا م إ إصيإئتاإتثشيِإمبضرٕإوعوحإربتم اإبضيا

                                                           

 .109صبذ عبِر أثٛ عٕذي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ (1)

 .233يٛصف وبفي ِؾطف ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (2)

 .171ػ  ،عجذ اٌؾّيذ عجذ اٌفزبػ اٌّغرثي، اٌّرعع صجك رورٖ (3)

 .171، ػ ّرعع اٌضبثكاٌ (4)

 .109-108( صبذ عبِر أثٛ عٕذي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ 5)

 .171( عجذ اٌؾّيذ عجذ اٌفزبػ اٌّغرثي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ 6)

 .109صبذ عبِر أثٛ عٕذي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ  (7)
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 ن،إالخععإزس بييععت  دازة فععي اطععخعماٌ الخليععيم ٟ ،إئطرإ٧ نللدإمصرعةإتتللىيإرؾللتٗم ٫إربت٣يللياإبمر٢يللحإبٗللٌإرملللْى

ٟ نإختلىإيؿلتٟيضورإ للالإربمر٢يلح،إوئطرإ٧ نللدإمصرعةإ ُل  إت٣لض غر إخؿللتحإبإلإ  إرملللْى ىنإإٖل ٣ٞلضإ  لتذإرملكللٞغ

ىنإت٣لللللض غر إيلللللٗيٟحإنؿلللللشي إختلللللىإتغألللللضإ نإتؿلللللتٗم إربت٣يلللللياإبتهلللللمياإبلللللغر جإربتلللللضعأ ،إ٣ٞلللللضإيُٗللللل،إ رملكلللللٞغ

ىنإ غؤوؾلحااإت٣لض غر إ متل ػةإئطرإ٧ نلدإمصرعةإتتلىيإ ٟ نإباتضعأ ،إ٦م إ٢ضإيُٗ،إرملكٞغ  ٓإغورإخ جحإرملْى

 .(1)رؾتسضر إلظهإربت٣ض غر إف إت٣يياإربغؤؾ  إ نٟؿإا

 نإف إ غؤوؾيهإ م إ  ٗاهإ،إوأض٫إطب٪إٖلاإتأرغإرملض غإبٗ   إ ٗ الاهعباع الشخص ي ؤو ما ًد ى بخإزير الهالت

ايلللللهإ ٣للللى إرمل٣لللللياإبت٣يلللللياإ صر إربٟلللللغصإبتللللل  إٖللللللاإرملىر٢للللل٠إوربتهلللللٞغ  إ   نللللتإت٣ييملللللهإرب٨لللللل إبتللللل  إٖللللللاإطبللللل٪،إٖو

لل٠إب٨ت بللحإربت٣غأللغإيٗنللتإئجلل صةإ(2)ربؿلل ب٣حإوتٗمللياإتالل٪إرملىر٢لل٠إؾللىر إ٧ نللدإؾللا يحإ وإر   بيللح .إٞاجلل صةإرملْى

٠إئن  .(3)  ػر إٚ رإور٢ٗيح جىرن إربٗم إرملستاٟح،إ يإ نؿ إبامْى

 هإٖلالإالخلغ بين الهدف والىطيلت إب بمر٦ اإٖلاإئجغر ر إربٗم إوبيـإربإضٝإرملغرصإباٚى ،إ  الإ ٣ى إرملكٝغ

 .(4)َغأ٤إلظهإمجغر ر 

 إويكلل رإطبلل٪إئتللاإ يلل إرمللض غإئتللاإ للالإلللاإ للإصونإربٗمل إبللتٟـإربُغأ٣للحإربتللتإ٧لل نإالدشعابه والخلععازب مععا امللععيم،

 .(5)٩ ناا ت ٗإ إو٢دإ نإ٧ نإ 

 ،نإو إيٗتللىنإبللل ألصر إإالخععإزس بععأخس جليععيم ٟ  للظل إبٗلللٌإرملكللٞغ نإئتللاإربمر٦ للاإٖلللاإربت٣ييمللل  إربؿلل ب٣حإبامللْى

ٟ ن.إٞيت هإبٌٗإرملكٞغ نإبت٣يياإ غؤوؾحااإَ ٣ إالزغإت٣غأغإٖجاا  .(6)ر ح ت إ وإرملتى٢٘إبإإ  إرملْى

 ن،إ  ٫إئتاإتٗميمهإٖلاإ،إخي إئطرإع يإنٟحإ وإميل بعض املدًسيً بلى الخعميم ٟ  ى٢ٟ إ الإ٢  إ خضإرملْى

 .(7)ب   إؾاى٦ي تهإ وإ ٖم به

                                                           
 .248 -247ؽضٓ راٚيخ، صٍطبْ ِؾّذ صبيذ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ  (1)

 .171( عجذ اٌؾّيذ عجذ اٌفزبػ اٌّغرثي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ 2)

 .110اٌّرعع صجك رورٖ، ػ صبذ عبِر أثٛ عٕذي،  (3)

 .248 -247ؽضٓ راٚيخ، صٍطبْ ِؾّذ صبيذ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ  (4)

 .171( عجذ اٌؾّيذ عجذ اٌفزبػ اٌّغرثي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ 5)

 .248 -247( ؽضٓ راٚيخ، صٍطبْ ِؾّذ صبيذ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ 6)

 .274( ٚفب  ثر٘بْ ثرلبٚي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ 7)
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 للللل ة٠إربتلللللتإيكلللللٛاىنا .إٞلللللاطرإ٧للللل نإ غ٦لللللؼإالخعععععإزس بالىؼيفعععععت ؤو املسهعععععص ،إوطبللللل٪إخللللل نإ ٣لللللياإألا لللللخ مإَ ٣للللل إباْى

يٟلللحإت٣للل٘إفللل إٞئلللحإألاجلللىعإربٗ بيلللح،إٞلللا يٟلللحإفللل إربإي٩للل إربتتٓيولللتإٖ بيللل إ وإ إمللل ،إ وإئطرإ٧ نلللدإربْى نإرمل٣لللياإربْى

 .(1)يُٗ،إق ٚاإ إت٣ض غرإجيضر،إورب٨ٗـإصحيذ

 تتٗا٤إب بٗمايحإبدضإطرتا ،إوه إتتمث إٞيم إ ل :إاملشاول املىضىعيت< . ب

 ٚي بإرملٗل   رإورمل٣ل  يـإورملإقلغر إرب٨ميلحإربتلتإتؿلإ إتغجملحإربهلٟ  إورمللإلا إو نمل ٍإربؿلاى٥،إووخلضر إ

 .(3)ٖمايحإربت٣يياإٖمايحإ ؼرجيحإو خهيحإ.إٟٞ،إْ إٖض إوجىصإ ٗ   رإورضححإته ذ(2)من  ػ

 .تم صإٖلاإ ٗاى   إورٞيحإوص٢ي٣حإف إٖمايحإربت٣ييا  ٖض إٖ 

 لض إتلأرغإربمر٢يل  إوربٗلاور إومجل ػر إورمللتذإورمل٩ ٞل  إبمل إ ٖلض إ ٦ملررثإبنتل ةجإربت٣يلياإ لالإج نل إمصرعةإٖو

ٟىنإ الإت٣ض غر إوصعج    .(4) دوإٖايهإرملْى

 إ الإربٗكىرةيح.ٖض إربىيىحإف إ   لضرٝإربٗمايحإيُٗ،إنٕى

 . ض إ٢ضعتا إٖلاإربتٗ  رإر ح٣ي٣،إبؤلصر  ٖض إص٢حإرملٗ   رإٖو

 .ٖض إوجىصإتٗايم  إؾايمحإو٧ ٞيحإف إ ؾاىبإربت٣ييا 

 .ٖض إص٢حإصعج  إرب٣ي ؽإف إربتمي اإب نإربٗ  ا ن 

  ض يٟحإ٧ إورخضإ جام .إٖض إويىحإربٗا٢حإب نإرملض غأالإربتتٟيظ  نإوئصرعةإرملىرعصإربشكغأحإٖو  ويىحإْو

 . ٖض إتدض ضإربٟمرةإربؼ تيحإربتتإ   إت٣يياإ ؿتىيإربٟغصإ جا 

 .ت٣ٗضإمجغر ر إوربتم طجإرملؿتسض حإف إٖمايحإربت٣ييا 

  (5)ي٠ٗإ ته   إب نإ َغرٝإٖمايحإربت٣يياإف إٞكاإ. 

 ي للللل٤إ ٗللللل   رإٚ لللللرإ ىيلللللٖى إٖاحاللللل إٞو حإ٧ بهلللللضر٢ح،إرب٣غربلللللح،إرملغ٦لللللؼإت٣يلللللياإربٗللللل  ا نإفللللل إربىخلللللضةإمصرعألللللحإرملكلللللٝغ

يٟ،...  .(1) جتم ع ،إرملغ٦ؼإربْى

                                                           
 .248 -247( ؽضٓ راٚيخ، صٍطبْ ِؾّذ صبيذ، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ ػ 1)

 .216ِؾّذ أؽّذ عجذ إٌجي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ (2)

 . 210( ِؾّذ لبصُ اٌمريٛري، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ3)

 .216( ِؾّذ أؽّذ عجذ إٌجي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ4)

 .233( يٛصف ِؾطف  وبفي، اٌّرعع صجك رورٖ، ػ 5)
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 كاثمت املساحا

 باللغت العسبيت ؤوال_ 

 الىخب

 .2016صرعإنٟ  ،إٖم ن،إألاعصن،إ،إ1ٍ،إبدازة الظلىن  وظاوي في املىؽماثئخؿ نإصللإجاب،إ .1

 .2002 هغ،إ،إصرعإرب٨ت ،إرب٣ لغة،إبدازة البشس< ألاصٌى واملهازاث خمضإؾيضإ هُٟى،إ .2

  .2007،إربضرعإر ج  ٗيحإمؾ٨تضعأح،إ هغ،إبدازة املىازد البشسيت خمضإ  لغ،إ .3

 .1995،إربضرعإر ج  ٗيح،إمؾ٨تضعأح،إ هغ،إ، دليلً بلى جخعيغ وجعىيس املظخلبل الىؼيفي خمضإ  لغ .4

 .2008،إصرعإربغر ح،إٖم ن،إألاعصن،إ1،إٍ دازة الحدًشت للمىازد البشسيتبك عإ ؼأضإربىبيض،إ .5

لجحإٚي ث،إ .6  ،إصرعإربٛغبإبانكغإوربتىػي٘،إر جؼرةغ،إصونإؾتح.2،إٍمبادت الدظيير البشسي بٞى

ي٤إٖ ضإربغخم ن،إ .7  .2004،إ غ٦ؼإر خبرر إرملإتيحإبئلصرعة،إرب٣ لغة،إ هغمبادت جلييم ألاداء، تٞى

امليعععية الخىافظعععيت ملىؽمعععت  دازة  طعععاراجيجيت للمعععىازد البشعععسيت< معععدخل لخدليعععم جمللل ٫إربلللض الإ دملللضإرملغ للل ت،إ .8

 .2003،إربضرعإر ج  ٗيحإمؾ٨تضعأح،إ هغ،إاللسن الحادي والعشسيً

 .2000 بانكغإوربتىػي٘،إٖم ن،إألاعصن،إ نٟ   ،إصرع البشسيت املىازد بدازة  ح صةإنٓوت،  دمض، ر جيى  ت .9

إ،إ .10 ربجاًللحإربٗغبيللح،إب للرو ،إب تلل ن،إ،إصرعإ1،إٍإبدازة املععىازد البشععسيت مععً مىؽععىز اطععاراجي يخؿللالإئبللغرلياإباللٍى

 .إ2002

 .إ2004-2003.إربضرعإر ج  ٗيح،إمؾ٨تضعأح،إ هغ،إبدازة املىازد البشسيت< زئيت مظخلبليت،إعروأحخؿالإ .11

 .2014،إ ؾ٨تضعأح،إ هغإ،،إصرعإربتٗاياإر ج  ى بدازة املىازد البشسيتإخؿالإعروأح،إ دمضإؾٗيضإؾاُ ن، .12

 .2013،إصرعإر ح  ض،إٖم ن،إألاعصن،إالبشسيتبدازة املىازد خؿ نإخغأا،إإ .13

 وربُ  ٖلح، وربتىػيل٘ بانكلغ رملؿل رة ،إصرع1ٍ ،البشعسيت املعىازد بدازة ر خغقلح، ٧ ؾل    ؾل ن خملىص، ٧ل ْا زًل ر .14

 .2007 ٖم ن،

                                                                                                                                                                                     

الىظووارف، -اإدارت العانووث: الهفوواهيمطٍننك عننٛؿ هللا اٌضننٛاط، طٍبننذ عننجظ اٌٛ٘ننبة صننٕذي، طننالي ِضننٍظ اٌغننريف،  (1)

 .152-151، ػ ػ2007، دار ؽبفع، عذح، اٌٍّّىخ اٌبرثيخ اٌضبٛديخ، ا يشطث
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،إصرعإرملؿللل رةإبانكلللغإوربتىػيللل٘إربُ  ٖلللح،إ1،إٍهؽسيعععت املىؽمعععتزايللل إ دملللضإخؿلللالإربكلللم ٕ،إزًللل رإ٧للل ْاإخملللىص،إ .15

 .2000ألاعصن،إٖم ن،إ

 .2003ربغأ ى،إربؿٗىص ح،إ بانكغ، رملغأش  دمض،إصرع ربٗ ٫ ٖ ض :تغجمح ،البشسيت املىازد بدازة ج عي، صيؿاغ .16

 .2003 وربتىػي٘إ،ٖم ن،إألاعصن،إ بانكغ نٟ   صرع ،1 ٍ ،البشسيت املىازد بدازة ٖلا، عب بٗح .17

ح،إٖم ن،إألاعصن،إالبشسيت، بدازة املىازد عو إن  ٠إرملٗ  ُح،إن  حإؾاياإر حمىعي .18  .2012،إ٦تىػإرملٗٞغ

 .2016،إصرعإربغر ح،إٖم ن،إ عصن،إمفاهيم حدًدة في بدازة املىازد البشسيتػرلغإٖ ضإربغخيا،إ .19

 .2001،إصرعإرب٨ٟغ،إٖم ن،إألاعصن،إبدازة املىازد البشسيت< مدخل هميػوأا٠إ إضيإخؿالإ،إ .20

 .إ2003انكغ،إٖم ن،إألاعصن،إ،إصرعإربهٟ  إبإبدازة ألافسادػویا٠إ إضيإخؿال،إ .21

،إصرعإرب٨ٟللللغإن قللللغونإو ىػٖللللىن،إٖملللل ن،إألاعصن،إاطععععاراجيجياث بدازة املععععىازد البشععععسيتؾلللل  ذإٖ للللضإرملُالللل إٖلللل  غ،إ .22

 .إ2011

،،إإ .23  .2003،إٖم ن،إألاعصنإ،،إصرعإورة بدازة املىازد البشسيتؾٗ صإن ة٠إرببرنَى

 .2011،إصرعإ ؾ  ح،إٖم ن،إألاعصن،إ1ٍ،إاملاطظاث الخعليميتبدازة املىازد البشسيت في إؾٗضإٖ  غإ بىإقتضي، .24

 .2009،إ هغإ،،إج  ٗحإ٢ت ةإربؿىيـبدازة املىازد البشسيتؾيضإ دمضإج صإربغب،إإ .25

،إٖمللللل ن،إألاعصن،إصرعإربكلللللغو١إبانكلللللغإوربتىػيللللل٘،إ3(،إٍبدازة املعععععىازد البشعععععسيت )بدازة ألافعععععسادقللللل ويلإ هلللللُٟى،إإ .26

2005. 

 .2000 ٖم ن،إألاعصن، وربتىػي٘،إ بانكغ ربكغو١ ،إصرع3 ٍ ،البشسيت املىازد بدازة  هُٟى، ق ويل .27

رمل٨تل إر جل  ى إر حلض  ،إإ،بدازة املعىازد البشعسيتناحإربض الإٖ ضإرب    ،إٖل إٖ ضإربإ صيإ ؿلاا،إعروألحإخؿلال،إ .28

 .2007مؾ٨تضعأح،إ هغ،إ

،إربلللللضرعإر ج  ٗيلللللح،إة املعععععىازد البشعععععسيتالجىاهعععععب العلميعععععت والخعبيليعععععت فعععععي بداز نلللللاحإربلللللض الإ دملللللضإٖ لللللضإرب للللل   ،إ .29

 .2011مؾ٨تضعأح،إ

 .2002،إربضرعإر ج  ٗيحإر جض ضةإبانكغ،إمؾ٨تضعأح،إ هغ،إالظلىن الفعاٌ في املىؽماثناحإٖ ضإرب    ،إ .30

 .2008،صرعإٖ باإربث٣ ٞحإبانكغإوربتىػي٘،إألاعصن،1ٍإجىميت وبدازة املىازد البشسيت،َ لغإ دمىصإرب٨ابضه،إ .31

- دازة العامععععععت< املفععععععاهيمَالللللل٤إٖللللللىىإعإربؿللللللىرٍ،إَاٗللللللدإٖلللللل جإربىللللللل بإؾللللللتضي،إَللللللا٫إ ؿللللللاِإربكللللللغأ٠،إ .32

 .2007،إ،إصرعإخ ٞٔ،إجضة،إرملما٨حإربٗغبيحإربؿٗىص حالىؼاثف، ألاوشعت
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 .2007،إمؾ٨تضعأحإ،،إصرعإرب٨ٟغبدازة ألاعماٌ< مىفل خدًث معاصسإَهإَ ع١، .33

ي٤،إ .34 ل  إر ج  ٗيلح،إياث ووؼاثف وجلىياثمدخل للدظيير< ؤطاطربُي إ دمضإٞع ،إر جلؼ إربثل ن،،إص لىرنإرملُ ٖى

1995. 

،ج  ٗللحإنلل  ٠إ1،إٍزئيععت معاصععسة لللععسن الحععادي والعشععسيً –الخععدزيب  دازي وألامنععي ٖلل  غإزًلل رإرب٨ يسلل ت،إ .35

 .2010ربٗغبيحإباٗاى إ  تيح،إربغأ ى،إ

،إرمل٨ت للحإاملععىازد البشععسيت فععي املىؽمععاث املعاصععسةدليععل  دازة الرهيععت لخىميععت إٖ للضإر حميللضإٖ للضإربٟتلل حإرملٛغبلل،، .36

 .2007 هغ،إرملتهىعة،إإ،ربٗهغأح

،إصرعإرملؿللللل رة،إٖمللللل ن،إألاعصن،إ1،إٍعىملعععععت بدازة املعععععىازد البشعععععسيت< هؽعععععسة اطعععععاراجيجيتٖ لللللضإربٗؼألللللؼإبلللللضعإربتلللللضروي،إ .37

2009. 

 .2000ألاعصن،إ،إصرعإربث٣ ٞح،إٖم ن،إبدازة ألافساد باملىؽماث< مدخل وؼيفيٖ ضإربٟٛ عإختٟ،،إ .38

 .2001،إ ُ ٖى  إج  ٗحإ تتىعي،إ٢ؿتُيتح،إر جؼرةغ،إبدازة املىازد البشسيتٖ ضإربٟت حإبىزمسا،إ .39

،إ، بدازة الخىعععىع الشلععافي فععي املععىازد البشعععسيتٖ للضإربت نللغإٖللل إخمللىصة .40 ،إرملتٓمللحإربٗغبيللحإباتتميللحإمصرعأللح،إ ؾللليٍى

  هغ،إصونإؾتح.

 .2010،إصرعإػ ؼ ،إٖم ن،إألاعصن،إ1،إٍلبشسيتبدازة املىازد اٖ ضإربتبتإ دمضإ خمض،إ .41

،إربكللللغ٦حإربٗغبيللللحإرملتدللللضةإدوز جليععععيم ألاداء فععععي جىميععععت املععععىازد البشععععسيتٖكللللم ويإ دمللللضإٖ للللضإربىللللل بإخؿللللال،إإ .42

 .2014باتؿىأ٤إوربتىعأضر ،إرب٣ لغة،إ هغ،إ

 .2001،إصرعإٚغأ ،إرب٣ لغة،إ هغ،بدازة املىازد البشسيت الاطاراجيجيتٖل إربؿاوت،إ .43

 .2012،إصرعإ ؾ  حإبانكغإوإربتىػي٘،إٖم ن،إألاعصن،إ1،إٍاججاهاث الخدزيب املعاصسٖم عإبالإٖيص ى،إ .44

 وربتىػيل٘، بانكللغ ورةلل  ،إصرع1ٍ ، -اطععاراجي ي بعععد– املعاصععسة البشععسيت املععىازد بدازة ٣ٖيللل ، ونللٟ، ٖملغ .45

 .2005ٖم ن،

 .2008ربتىػي٘،إٖم ن،إألاعصن،إ،صرعإ ؾ  حإبانكغإوإإ1،إٍ، بدازة املىازد البشسيتٞيه إخؿىنح .46

،إرملإؾؿلللللحإر ج  ٗيلللللحإباضعرؾللللل  إوربنكلللللغ،إب لللللرو ،إبدازة املعععععىازد البشعععععسيت وهفعععععاءة ألاداء الخىؽيمعععععي٧  للللل إبغبلللللغ،إ .47

 .1997ب ت ن،

 .إ2004،إصرعإرب٨ٟغإباُ  ٖحإوربنكغإوربتىػي٘،إٖم ن،إربغصن،إ3،إٍ، الظلىن الخىؽيمي٧   إ دمضإرملٛغب، .48
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 .2008 ٖم ن،إألاعصن، ورة ، ،إصرع2ٍ ، -والىؼاثف املفاهيم– ألاعماٌ ماثمىؽ وآزغون، جىصة  دّٟى .49

 2006صرعإرب٨ٟغإر ج  ى ،إمؾ٨تضعأح،إ هغ،إ،إ1ٍإ، بدازة املىازد البشسيت، دمضإربه رف  .50

 .2007،صرعإربٞى  ،إمؾ٨تضعأح،إ1،إٍالظلىن  دازي  دمضإربه رف ،إ .51

 .2009،إمؾ٨تضعأح،إ هغإ،،إ إؾؿحإخىعؽإربضوبيح1،إٍإكياض وجلىيم ؤداء العاملينإ دمضإربه رف ، .52

 .2014،إ،إٖم ن،إألاعصن،إصرعإربغيىرن1،إٍبدازة املىازد البشسيتإج ؾاإربكٗ  ن،إ دمضإن  حإألاب ٘، دمضإ .53

 .2005،إصرعإربٞى  ،إمؾ٨تضعأح،إ هغ،إبدازة املىازد البشسيت دمضإخ ٞٔإعج ػي،إ .54

 .إ2004صرعإر ج  ٗحإر جض ضة،إ ؾ٨تضعأح،إ هغ،إإ،الظلىن الخىؽيمي دمضإؾٗيضإ نىعإؾاُ ن،إ .55

حإر ج  ٗيح،إصونإت عأش.بدازة املىازد البشسيت دمضإؾٗيضإؾاُ ن،إ .56  ،إصرعإرملٗٞغ

 .2002،إصرعإر ج  ٗحإر جض ضةإبانكغإوربتىػي٘،إ هغ،إالظلىن  وظاوي في املىؽماث دمضإؾٗيضإؾاُ ن،إ .57

 .إ2005،إصرعإورة إبانكغ،إٖم ن،إربغصن،إ3،إٍث العماٌالظلىن الخىؽيمي في مىؽما دمضإؾام نإربٗمي ن،إ .58

 .2010،إٖم ن،إألاعصنإ،صرعإورة إ،1ٍ،إالىحيي في بدازة املىازد البشسيتإغأىت،، دمضإ٢ ؾاإرب٣ .59

لللحإربٗغبيللحإباتلللضعأ إجليعععيم ؤداء املاطظععاث فعععي ؼععل مععععاًير ألاداء املخععىاشن إ دمللىصإٖ للضإربٟتللل حإعيللىرن، .60 ،إرمل مٖى

 .2013،إرب٣ لغة،إ هغإ،وربنكغ

صرعإربٟ لللغإبانكللللغإوربتىػيللل٘،إرب٣لللل لغة،إإبدازة العمليعععت الخدزيبيت)الىؽسيععععت والخعبيعععم(، لللضخدإ دملللضإ بللللىإربتهلللغ،إ .61

 .2008 هغ،إ

لح1ٍ ، املعاصعسة الاججاهعاث -البشعسيت املعىازد وجىميعت بدازة ربتهلغ،  بلى  دملض  لضخد .62  ربٗغبيلح، ربتيل  ،إ  مٖى

 .2007إ هغ، رب٣ لغة،

 .2007،إربضرعإر ج  ٗيح،إاملىازد البشسيت مدخل لخدليم ميية جىافظيت هُٟىإ دمىصإ بىإب٨غ،إ .63

 .2014،إ،إص ىرنإرملُ ٖى  إر ج  ٗيح،إر جؼرةغإربٗ نمح،إر جؼرةغ2،إٍحظيير املىازد البشسيتإ ت رإنىعي، .64

 .2011،إ ٨ت حإرمل تم٘إربٗغب،،إٖم ن،إألاعصن،إ1ٍإبدازة املىازد البشسيت، ت رإنىعي،إٞغأضإ٧ىعت ،إ .65

 .2004،صرعإ  ض وي،إألاعصن،1ٍإ دازة املعاصسة،رملىؾىيإؾت ن،إ .66

 .2010،إصرعإػ ؼ إ،إٖم ن،إألاعصن،إالخىؽيم  دازي، ألاطاليب والاطدشازاث ى  ىإرباىػي،إ .67

،إئرغر إبانكغإوربتىػي٘،إٖم ن،إألاعصن،إ1،إٍبدازة املىازد البشسيت< مدخل اطاراجي ي جيامري إأضإؾٗيضإربؿ با،إ .68

2009. 
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 وربتىػيل٘، بانكلغ نلٟ   ،إصرع1ٍ ، -عمليعت وخعاالث هؽعسي  بظعاز – البشعسيت املعىازد بدازة قليسح،  بلى  خملض نل صع .69

 .2010ٖم ن،إ

ٖللللحإ ب٨مرونيلللللح،إربغأللللل ى،إرملما٨لللللحإربٗغبيلللللحإ1،إٍبدازة الظعععععلىن الخىؽيمعععععين نللللغإ دملللللضإربٗلللللض ل ،إ .70 ،إ غر لللللغإباُ  

 ربؿٗىص ح،إصونإؾتح.

 .2008،إصرعإربي ػوعيإبانكغإوإربتىػي٘إ،إٖم ن،إألاعصن،إحىدة الخدزيب  دازي ن اإربٗؼرويإٖ ضإع،إ .71

إ،،إصرعإربيللل ػوعي الىؼعععاثف  طعععاراجيجيت فعععي بدازة املعععىازد البشعععسيتإرص،ن لللاإٖ لللضإعإربٗلللؼروي،إٖ للل ؽإخؿللل نإجلللى  .72

 .2010،إٖم ن،إألاعصن

 .2002،إ،إج  ٗحإربؼأتىنحإألاعصنيح،إٖم ن،إألاعصناملىازد البشسيتبدازة نهغإعإخت ،إإ .73

 .2001،إ،إ ُ ٗحإطر إربؿاؾ ،إرب٩ىأد،إرب٩ىأدؤطاطياث  دازةل قاإػ٧،إ دمىص،إ .74

 .1999،إ ضز إرؾمررتيد ،إٖم ن،إألاعصن،إصرعإر ح  ضإبانكغإوربتىػي٘،إبدازة املىازد البشسيتز بض،إربإيتتإ .75

ح،إٖم ن،إألاعصن،إإبالحىافص < الخدفيي وامليافئاث، دازة ليثاإربٗ ن،،إ .76  2007صرعإرب٨تىػإرملٗٞغ

 .2004 ض غأحإربنكغإ ج  ٗحإ٢ ملح،إر جؼرةغ، بدازة املىازد البشسيت،وؾياحإخمضرويإ، .77

للللللل  إبغلللللللل نإبغ٢للللللل وي،إ .78 ،إخ  لللللللضةإباضعرؾللللللل  إ1،إٍبدازة املعععععععىازد البشعععععععسيت< املفهعععععععىم والىؼعععععععاثف والاطعععععععاراجيجياثٞو

 .2013،إألاعصن،إر ج  ٗيح،إ عبض

 .2014صرعإربغورص،إٖم ن،إألاعصن،إإبدازة املىازد البشسيت، ىؾ٠إ٧ ف إ هُٟى،إ .79

 

 ألاظسوخاث

إؤزس الاركيت املىضعىعيت وغيعر املىضعىعيت عرعى ؤداء املشعسفين وعرعى السضعا املىضعى ي لألجبعاع بىزا٠إزضی ح، .2

 .إ2007-.2006،إعؾ بحإ  جؿت ر،إج  ٗحإر جؼرةغ،إ٧ایحإربٗاى إمنؿ نيحإو جتم ٖيحإ،إ

عؾل بحإ  جؿلت ر،إإ، :611-6119طياطت الخىؼيف في ؼل بصالح الىؼيفت العامت فعي الجصاثعس بىعرفإقل ٞيح،إ .3

ا إ،  .2008ج  ٗحإر جؼرةغإ،إ٧ايحإربٗاى إربؿي ؾيحإوٖم

،إعؾلل بحإ  جؿللت رإفلل إىازد البشععسيت ضععمً معععاًير  ًععصو وبدازة الجععىدة الشععاملتمياهععت حظععيير املععؾلل  يحإ للىػروي،إ .3

اى إربتؿي ر،إج  ٗحإر جؼرةغ،إر جؼرةغ،إ  .2004ربٗاى إ ٢ته ص ح،إ٧ايحإربٗاى إ ٢ته ص حإٖو
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،إالجامععاثؤزعس اطعاراجيجيت جىميعت املعىازد البشعسيت عرعى ؤداء املعىازد البشعسيت عرعى ؤداء ألافعساد فعي ؾلبر تحإ ل ن٘،إإ .4

 .2015-2014،عؾ بحإ ٣ض حإبتي إقإ صةإص٦تىعرهإٖاى إف إٖاى إربتؿي ر،إج  ٗحإ دمضإزيًغإبؿ٨غة،إر جؼرةغ

ألاهمعععاط الليادًعععت وعالكت عععا بعععاألداء العععىؼيفي معععً وحهعععت هؽعععس الععععاملين بةمعععازة مىعععت ربكلللغأ٠إَلللا٫إٖ لللضإرملاللل٪،إ .5

 .2004،إتيح،إربغأ ى،إرملما٨حإربٗغبيحإربؿٗىص ح،إعؾ بحإ  جؿت ر،إج  ٗحإن  ٠إربٗغبيحإباٗاى إألا املىسمت

،إعؾلللل بحإ  جؿللللت ر،إج  ٗللللحإ دمللللضإدوز جليععععيم ؤداء العععععاملين فععععي جددًععععد اخخياحععععاث الخععععدزيبٖملللل عإبللللالإٖيصلللل ت،إ .6

 .2006/2005بىيي ٝإرملؿياح،إر جؼرةغ،إ

ةإرملىرعصإ،إعؾ بحإ  جؿت ر،إزهوإئصرع جخعيغ املظاز الىؼيفي، دزاطت خالت ماطظت الاطمىذٞ ةؼةإبىعرؽ،إ .7

اى إربتؿي ر،إج  ٗحإر ح جإ خًغإب تتح،إ  .2008ربشكغأح،إ٧ايحإربٗاى إ ٢ته ص حإٖو

،إعؾلل بحإ  جؿللت ر،إتسهللوإمدععدداث جخعععيغ املظععازاث الىؼيفيععت فععي بظععاز بدازة املععىازد البشععسيت٢صلل تإئبإلل  ،إ .8

 .إ2009-2008يتح،إٖااإنٟـإربٗم إربتتٓيا،إ٧ايحإربٗاى إمنؿ نيحإو جتم ٖيح،إج  ٗحإ تتىعي،إ٢ؿتُ

ؤهميعت اليلؽعت الخىافظعيت فعي جىميعت امليعية الخىافظعيت للماطظعت< خالعت فعسهت الخععىط الجىيعت ند ؾيحإعتي لح،إ .9

م ٫،إج  ٗحإالجصاثسيت إئصرعةإألٖا ،إعؾ بحإ ٣ض حإيمالإ تُا   إني إقإ صةإرمل جؿت رإف إربٗاى إ ٢ته ص ح،إٕٞغ

 .2003/2004ر جؼرةغ،إ

 

 امللخلياث

رملات٣ل،إربلضوت إألاو٫إخلى٫إإبدازة املعىازد البشعسيت وحظعيير  املععازف فعي خدمعت الىفعاءاث )املهعازاث(،ن  حإ ٟت ح،إ .1

لللحإورب٨ٟللل  ر إربشكلللغأح،إ٧ايلللحإر ح٣لللى١إوربٗالللى إ ٢تهللل ص ح،إ لللغمإ نلللض  جإفللل إر٢تهللل صإرملٗٞغ ربتتميلللحإربشكلللغأحإٞو

 .إ2004  عؽإإ10-9ج  ٗحإوع٢اح،إ

،إ ضرزاللللحإفلللل إرملات٣للللىإربللللضوت إخللللى٫إربتتميللللحإجىميععععت املععععىازد البشععععسيت فععععي ؼععععل العىملععععت بفععععياليتٖ للللضإرمل يللللضإ٢للللضي،إ .2

 .2004ربشكغأح،إج  ٗحإوع٢اح،إر جؼرةغ،إ

،إرملات٣لىإجفعيل دوز املىزد البشعسي باملاطظعت الاكخصعادًت <الىاكعا و ألافعاق دمضإربشك رإ   رو٥إ،إبىرجإ ت ر،إ .3

نتإخى٫إتٟٗي إصوعإرملىعصإربشكغيإف إ  .2008رٞغأ إ29و28رملإؾؿحإ ٢ته ص حإ:ربىر٢٘إوإربتدض   إ،٢ ملحإ،ربَى
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رملات٣لللل،إإجعععععىز دوز املععععىازد البشععععسيت فععععي املاطظععععاث الاكخصععععادًت< خالععععت املاطظععععاث الجصاثسيععععت، دمللللضإبللللىػلغة،إ .4

حإورب٨ٟ  ر إربشكغأح،إ٧ايحإر ح٣ى١إور غمإ نض  جإف إر٢ته صإرملٗٞغ بٗاى إربضوت إألاو٫إخى٫إربتتميحإربشكغأحإٞو

 .2004  عؽإإ10-9 ٢ته ص ح،إج  ٗحإوع٢اح،إ

نتإإامليية الخىافظيت للمىازد البشسيت و دوزها الاطاراجي ي في هلل وجىظين الخىىىلىحيان ٤إبىب٨غ،إ .5 ،رملات٣لىإربلَى

مبرإ27و26ربث ن،إخى٫إتؿي رإرملإؾؿ  إ:رملإؾؿحإ ٢ته ص حإر جؼرةغأحإوربتم ا،إج  ٗحإ٢ ملح،إ  .2007نٞى
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 100 رمل ت ٟإى إتسُيِإرملؿ عإ .1

 100 رمل ت لميحإتسُيِإرملؿ عإ .2

 102  رمل ت ضرز إتسُيِإرملؿ عإ .3

 106 رمل ت غرخ إتسُيِإرملؿ عإ .4

 108 الفصل الخاطا< جلييم ألاداء

 108 تمإيضإربٟه 

I. 109 ماهيت جلييم ألاداء 

 109  ٟإى إت٣يياإألاصر  .1

 110  لميحإت٣يياإألاصر  .2

 113  لضرٝإت٣يياإألاصر  .3

 115 َغ١إووؾ ة إت٣يياإألاصر  .4

II. 122 مساخل جلييم ألاداء 

 123 تدض ضإربٛغى .1

 124 تدض ضإرملؿإو٫إٖالإربٗمايح .2

 126 تدض ضإو٢دإربت٣ييا .3

 129  ٗ   رإت٣يياإألاصر  .4

إربٗ  ا نإب ملٗ   رإألاصرةيحإرملتى٢ٗحإ الإ٧ إ جاا .5  129 ئبٙا

 129 ٢ي ؽإألاصر إربٟٗل  .6

يح .7  130  ٣ عنحإألاصر إربٟٗل إب ملٗ   رإرملىيٖى

 130 ئز  عإرملغؤوؾ نإبنت ةجإألاصر  .8
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 131 رؾتسضر إنت ةجإت٣يياإألاصر  .9

 135 ٢ ةمحإرملغرج٘

 143 ٞإغؽإرملدتىأ  

 


