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 ملدمت

ت الخانلت في  هدُجت  زخالٝا ؤنبدذ مٗٓم اإلااؾؿاث ٖلى ،الٗاإلاُت البِئتللخُىعاث اإلاخالخ٣ت اإلادؿاٖع

 مسخل٠ وطل٪ مً زال٫ بخضار ،الٗاإلاُتم٘ ألاويإ واإلاؿخجضاث  ٠یؤهىاٖها حؿعى بلى مداولت اإلاىا٦بت والخ٨

 مً ضیاإلاؼ  خُلبیوهظا  ،والٟاٖلُتمً ال٨ٟاءة  ضیاإلاؼ  ٤یهه جد٣إًٖ ٧ل ما هى مً ق والبدض ر،یحالخٛ ٖملُاث

غ لیالخٗض  تیاإلاٗى وؤنبدذ ؤلاصاعاث تیاإلااص رحٚو تیو الٗىانغ اإلااص بیوالىؾاثل وألاؾالفي ألاهضاٝ  والخٍُى

 ت،یوالخاعظ تیالضازل ریحلضواعي الخٛ بتیجبظ٫ ظهىصا مخىانلت وجامً ؤلام٩اهاث وجغؾم الخُِ مؿخج ریحبالخٛ

اإلاٟخاح  ؤهه ٖلى رحیبلى الخٛ ىٓغیؤي  ،هخاظُتؤلا ال٨ٟاءة  اصةیالٗمل وػ  بیؤؾال غیالاصاء وجُى  نحمً ؤظل جدؿ

خالت  اػصًاص :هي مٗانغة مترابُت، اثی٨یىامیٞاإلصاعة الٗامت جىاظه زالر ص ا،یجىاٞؿ زهاحلىجاح اإلااؾؿاث وجم

مً ؤظل  جُىعها والتي بليهاخالت ٖضم الخإ٦ض بكإن اإلاخُلباث التي جدخاط  واػصعاصالاظخماعي والش٣افي،  الخ٣ُٗض

 .ويٍٛى ألاٞغاص والجماٖاث ،الضًم٣غاَُتالخى٢ٗاث  واػصًاص ،ُٟظهوجى ریحال٨ٟاءة وجبجي الخٛ نحدؿج

اثٟها وجدؿ جإصًتو٦ٟاءة اإلااؾؿاث في  تیهخمام بمضي ٞاٖلالا  جؼاًض و٢ض  ألاهضاٝ التي ؤوكاث مً نحْو

تؤم  نىاُٖتؾىاء ٧اهذ هظه اإلااؾؿاث  ؤظلها  بصاعة ؤؾالُبٖلى  التر٦حز٢خط ى األامغ الظي  ،زضمُتؤم  ججاٍع

تبهىعة جًمً لها الىنى٫ بلى ؤهضاٞها وج٨ٟل لها  اءألاص  اإلاىاعص ومدضوصًتوالخُىع، ٞالخُىع الخ٣جي  الاؾخمغاٍع

 ؾخٛال٫ الٟغم اإلاخاختاؾخسضام اإلاىاعص و ااإلاىاٞؿت ؤنبدذ ٧لها صواٞ٘ جٟغى ٖلى اإلااؾؿت خؿً  وػٍاصة

 بإهىاٖه ریحٞةن بخضار الخٛ راحألاصاء، وؤز مییبضون هٓام ٞٗا٫ لخ٣ خمیاإلاىظىصة في اإلااؾؿت وهظا ال  والُا٢اث

 ؤصائها، لظا ظاءث هظه الضعاؾت نحاإلااؾؿت وجدؿ تیٞاٖل ؼیبلى حٗؼ  هضٝیاملخخلٟت  واؾتراجُجُاجه،  اإلاخٗضصة

٣ا للمخُلباث وؤزغها ٖلى ریحالخٛ اثیجُؾتراجاٖلى مماعؾت  للخٗٝغ  .الٗاملحنؤصاء  ٞو

 :تیالخال تیق٩الَغح الا  م٨ًیمً زال٫ ما ؾب٤ : تیظیالسث تیشيالالا 

 ؟العاملينؤداء  نيفي جدظالخىظُمي   ریيهى دوز بدازة الخغ ما 

 :هظ٦غ منها تیٖضة ؤؾئلت ٖٞغ س يیمً الؿاا٫ الغث خٟٕغی: تیالفسع ألاطئلت

ب في بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي في اإلااؾؿت مدل الضعاؾت هل ٌؿاهم1-    ؟الخضٍع

 ؟ عة الخُٛحر في اإلااؾؿت مدل الضعاؾتفي بصا ل ًخم اقغا٥ الٗاملحنه 2- 

 حؿاٖض بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي في بخضار الخُٛحر في ماؾؿت مدل الّضعاؾت؟هل 3- 

 :تیالخال اثیالٟغي اٚتی٢مىا به تیو ألاؾئلت الٟٖغ تیق٩الختى جدؿجى ؤلاظابت ٖلى الا الدزاطت :  اثیفسط

ب في بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي في اإلا ٌؿاهم -1  اؾؿت مدل الضعاؾت الخضٍع

  ًخم اقغا٥ الٗاملحن في بصاعة الخُٛحر في اإلااؾؿت مدل الضعاؾت 2-

 حؿاٖض بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي في بخضار الخُٛحر في ماؾؿت مدل الّضعاؾت  3- 
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 : البدث ؤهمُت

  الازغاء باإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بةصاعة الخُٛحر الخىُٓمي في اإلااؾؿاث 

 بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي وألاصاء مل مىوٕ ٖلى خضا ومداولت البدض ًٖ ٖال٢ت  جؼاًض الاهخمام بمىيٕى

 الخإزحر بُنهما 

  ببغاػ ؤهمُت وؤهضاٝ بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي، وؤهم البرامج والاؾتراجُجُاث التي ًم٨ً اٖخماصها لخد٤ُ٣

 حُٛحر هاجر ٌؿهم في جدؿحن ألاصاء 

  الّضعاؾت، جدبجى الخُٛحر الهاصٝ وحصج٘ ٖلى بخضازه مؿاهمت هظه الّضعاؾت في مدل اإلااؾؿت مدل

 باؾخمغاع، لخد٤٣ الخمحز ُٞما ج٣ضمه مً زضماث 

 : البدث ؤهداف

 صلُل ٖلمي ًٖ ؤهمُت الاهخمام بخُب٤ُ بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي في جدؿحن ؤصاء الٗاملحن  میج٣ض  1

اع الىٓغي إلصاعة الخُٛحر الخىُٓمي وجدضًض جإزحر الىخا  4  ثج مً جُب٤ُ ٖملُاتها ٖلى ألاصاء جىيُذ ؤلَا

ىُت والّضولُت الُىم   3  الخإ٦ُض ٖلى يغوعة اٖخماص الخُٛحر في مىاظهت الخدىالث التي جٟغيها البِئت الَى

 الخٗٝغ ٖلى مٗى٢اث الخُٛحر ونٗىبت بصاعجه في مشل هظه اإلااؾؿاث   2

ً في خالت ا٢ضامهم ٖلى بخضار ٖمل  5  ُاث حُٛحر مؿخ٣لت ج٣ضًم بٌٗ اإلا٣ترخاث والخلى٫ للمؿحًر

 :اإلاىطىع از یازخ ؤطباب

 اإلاىيٕى ًضزل يمً ازخهانىا  الدؿُحر الاؾتراجُجي الّضولي  -1

 الخٗٝغ ٖلى بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي ٧إهم ع٦حزة في ؤلاصاعة الخضًشت  -4

ضم اهخمامها بةصاعة الخُٛحر الخىُٓمي  -3 ت بلى الخُٛحر ٖو  ىب ك٩ل اإلاُلباٖخ٣اصها باٞخ٣اص اإلااؾؿت الجؼاثٍغ

 :طابلت دزاطاث

ذ: بٗىىان "ؤزغ 4113)ؿتریماظ مظ٦غة، صعاؾت ًىؾ٠ نالر الخمض الٗجزي  1.  (، ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ، ال٩ٍى

ذ"  مً بحن ؤهم ما جىنل بلُه الباخض ؤهه  ؼ ٞٗالُت الكغ٧اث اإلاؿاهمت الٗامت في صولت ال٩ٍى بصاعة الخُٛحر في حٍٗؼ

ؼ ٞٗالُت ًىظض جإزحر إلصاعة الخُٛحر بإبٗاصه )ال خُٛحر في الش٣اٞت، اله٩ُل الخىُٓمي، الخ٨ىىلىظُا، اإلاهام( في حٍٗؼ

ذ وطل٪ مً وظهت هٓغ ُٖىت الّضعاؾت   الكغ٧اث اإلاؿاهمت الٗامت في صولت ال٩ٍى

(، ظامٗت اإلاؿُلت، بٗىىان صوع بصاعة الخُٛحر في جدؿحن اإلاحزة 4113)،  ماظِؿتر مظ٦غة، صعاؾت بلخؿحن صلىضه 2. 

ت الٗملُت الجهاالث الجؼاثغ باإلاؿُلت، اؾخُاٖذ الباخشت مً زاللها الخىنل بلى ظملت مً  الخىاٞؿُت للمضًٍغ

غ ٖلى مهاعاث ؤبغػها مهاعة بصعا٥ الدجت للخُٛحر، بياٞت بلى وظىص مٗى٢اث  الىخاثج جُٟض بإن بصاعة الخُٛحر جخٞى

 سُُِ وجىُٟظ الخُٛحر جدى٫ صون هجاح بصاعة الخُٛحر منها اإلاهاعاث لضي ال٣اثمحن ٖلى الخ
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(، الجامٗت الاؾالمُت بٛؼة، ٞلؿُحن: ظاءث بٗىىان 4112  صعاؾت خامض مدمىص الغ٢ُب، مظ٦غة ماظِؿتر )3

"وا٢٘ بصاعة الخُٛحر لضي وػاعة الؿلُت الٟلؿُُيُت ب٣ُإ ٚؼة، وحكحر الىخاثج التي جىنل بليها الباخض ؤن صوع 

ما ؤقاع بلى ؤهه ال ًىظض مىاثمت لل٣ضعاث اإلاالُت والٟىُت م٘ الخاظت ؤلاصاعاث في ال٣ُام بالخُٛحر ٚحر ٧اٝ، ٦

غ واضخت للمٟاهُم ُٞما جى٨ٗـ ألاويإ الؿُاؾُت والبِئت الخاعظُت  للخُٛحر، ٦ظل٪ ال جىظض زُت جٍُى

 بهىعة مباقغة ٖلى ٖملُاث الخُٛحر 

 مىهج ومساعاة البدث:

اإلاُغوخت وجىنل بلى ؤهضاٝ الّضعاؾت، جم الاٖخماص  مغاٖاة لُبُٗت اإلاىيٕى و٢هض ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت

ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ومىهج الخدلُل الازهاجي، بهضٝ الخٗبحر ًٖ الٓاهغة مدل الّضعاؾت ٦ما و٦ُٟا، 

غوخاث واإلاظ٦غاث،  اع الىٓغي للبدض، باالؾخٗاهت في طل٪ ٖلى ال٨خب، ألَا ٞاإلاىهج ألاو٫ اؾخسضم لىن٠ ؤلَا

 ٣االث،     الخ املجالث واإلا

خماص في ظم٘ بُاهاتها ألاولُت ٖلى: بظغاء م٣ابالث م٘ بٌٗ اإلاؿاولحن في  ؤما الّضعاؾت اإلاُضاهُت ٣ٞض جم الٖا

  SPSSبغهامج مُُٗاتها مً زال٫ اؾخسضام  البى٪، بياٞت بلى اؾخماعة الاؾخبُان التي جم جدلُل

 :البدث ماثیجلظ

 للجاهب نحزالزت ٞهى٫ ،ٞهل كملی ضیبد ٩لیخماص ٖلى هؤلاإلاام بمخُلباث الضعاؾت جم الٖا ٢هض

هل للجاهب الخُب الىٓغي   ؤما الٟهل ر،یحؾيخُغ١ في الٟهل ألاو٫ لئلَاع الىٓغي إلصاعة الخٛ ضی،خ ٣يیٞو

 ؤي بؾ٣اٍ ٣يیالجاهب الخُب دىاو٫ یخى٫ ألاصاء اإلااؾس ي، ؤما الٟهل الشالض  اثیٞجاء بٗىىان ٖمىم الشاوي

الٗاملحن في بى٪ ؤصاء  نحفي جدؿ ریحخى٫ صوع ؤصاعة الخٛ انیؾخباب امیٖلى الىا٢٘، مً زال٫ ال٣ تیالىٓغ  عاؾتالّض 

ُٟت بضاثغة بى٢حراث   الٟالخت والخىمُت الٍغ
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  مهُدج

حِٗل اإلاىٓماث الخضًشت في ْل مدُِ ٌكهض جُىعاث وحٛحراث ٖم٣ُت وواؾٗت الىُا١ في مسخل٠ 

ُت وا ت واإلاٗلىماجُتاملجاالث، الؾُما اإلاٗٞغ وجبرػ ؤهمُت الخُٛحر الخىُٓمي، ٧إخض ؤهم ؤهىإ الخُٛحر   لخ٣ىُت وؤلاصاٍع

ما٫، بؿبب  بمسخل٠ ظىاهب اإلاىٓمت، ؾىاء مً خُض عئٍتها وعؾالتها ؤو مً خُض  ا٢تراههفي مىٓماث ألٖا

اججاهاتهم وبظغاءاث ؤو مً خُض هُا٧لها الخىُٓمُت، ؤو مً خُض ؾلى٥ ألاٞغاص الٗاملحن و ٖملُاتها ومهامها، 

 بحن هٓم اإلاىٓمت وحٛحراث املخُِ وج٣ىُاتها اإلاؿخسضمت، والهضٝ مً وعاء طل٪ هى البدض ًٖ الخالئم ما اإلاىٓمت 

 : ؾيخُغ١ بلىو٦مداولت ؤلاخاَت ب٩ل ظىاهب بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي 
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 ٌ  ماهُت بدازة الخغُير: اإلابدث ألاو

ت اإلاخضاولت ٖلى هُا١ واؾ٘ في اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت، ٌٗخبر مٟهىم الخُٛحر وبصاعجه مً اإلاٟا هُم ؤلاصاٍع

ل  ماؾؿاتهم مً وا٢ٗها الخالي بلى وا٢٘ مؿخ٣بلي خُض ؤن ال٣اثمحن ٖلى جىُٟظه ًغ٦ؼون مً زالله ٖلى جدٍى

ؤًٞل  وهظا ألامغ ال ًخم بال مً زال٫ بجبإ مٟهىم ؾلُم وواضر ٌؿترقض به ٧ل ما ٣ًضم ٖلى ؤي ٖملُت حُٛحر 

 ماؾؿاجُت، الهضٝ منها همى واؾخمغاع اإلااؾؿت بالضعظت ألاولى 

 ٌ  مفهىم بدازة الخغُير:  اإلاؼلب ألاو

 ؤوال : مفهىم الخغُير :

بىاء ٚحر الظي ٧اهذ  صاًتيٚحر الص يء ؤي بضله بٛحره ؤو ظٗله ٖلى ٚحر ما ٧ان ٖلُه ٣ًا٫ ٚحر طاحي، ؤو ٚحرث ":  لغت

حر ٞالن ًٖ بٗحره ؤي خِ وؤ 1نلر مً قإهه"ٖلُه، ٚو
 

م ٢ى٫ الباعت ٖؼ وظل :  وفي ال٣غآن ال٨ٍغ

ض  -  11آلاًت: "بن هللا ال ٌٛحر ما ب٣ىم ختى ٌٛحروا ما بإهٟؿهم" الٖغ

 53: آلاًتألاهٟا٫  ما بإهٟؿهم وؤن هللا ؾمُ٘ ٖلُم" "طل٪ بإن هللا لم ٨ًً مٛحرا وٗمت ؤوٗمها ٖلى ٢ىم ختى ٌٛحروا

الخُٛحر ٞيها واإلا٣هىص منها : ؤن ٌٛحروا ؤلاًمان الظي في ٢لىبهم بًضه التي ط٦غ هللا ٖؼ وظل هظه آلاًاث و 

ٗؼمىا ٖلى جغ٥ ٞٗل ما ؤمغ هللا به وعؾىله، ِٞؿخد٣ىن الٗظاب هىا ٖلى  ب والك٪، َو جغ٥ اإلاإمىع، مً الٍغ

ه وهىا٥ ٖلى ٞٗل املخٓىع و٦ظل٪ ما في الىٟـ مما ًىا٢ٌ مدبت هللا والخى٧ل ٖلُه وؤلازالم له والك٨غ ل

ٌٗا٢ب ٖلُه، ألن هظه ألاوامغ ٧لها واظبت ٞةطا جسلى ال٣لب ٖنها واجه٠ بإيضاصها اؾخد٤ الٗظاب ٖلى جغ٥ هظه 

 الىاظباث 

 

 

 

 

                                                 
ً، صاع خامض لليكغ والخىػَ٘، ٍزًغ مهباح الُبُي، بصاعة الخُٛحر، ا 1       42، م 4112، ٖمان، ألاعصن، 1لخدضًاث والاؾتراجُجُاث للمضعاء اإلاٗانٍغ
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  :الخعٍسف الاصؼالحي

 1: بهٟت ٖامت هى الاهخ٣ا٫ مً خالت بلى خالت ؤزغي ج٩ىن ٖاصة ميكىصة  (Changeالخغُير )

ت َاإلاا ؤنها حٗم ٘ الخُٛحر ٖملُت الػمت ويغوٍع  2ل في بِئت جخه٠ بُبُٗتها بالخُٛحر اإلاؿخمغ والؿَغ

ُىع ألاٞغاص : الخُٛحر هى ؤمغ خخمي ويغوعي َاإلاا ؤن البِئت مخٛحرة بُبٗها، وهى وؾُلت لخؤلاحساجي الخعٍسف

 3واإلاىٓماث واملجخمٗاث 

 : اهُا : مفهىم بدازة الخغُيرز

غظ ت التي ازخل٠ الباخشىن في وي٘ مٟهىم مىخض إلصاعة الخُٛحر ٍو ٘ ؾبب طل٪ الزخالٝ اإلاضاعؽ ال٨ٍٟغ

٠ إلصاعة الخُٛحر  ُما ًلي ًخم ٖغى ظملت مً الخٗاٍع  ًيخمىن بليها، ٞو

-  ٌ ف ألاو التي حؿتهضٝ بخضار حُٛحر ظظعي وقامل ل٩ل ظىاهب ال٣هىع  ؤلاصاعة" هيبصاعة الخُٛحر  : الخعٍس

جً٘ اإلااؾؿت عئٍتها اإلاؿخ٣بلُت ٞالبض ؤن ؤو ما ًدخمل ؤن ٌك٩ل ه٣اٍ ي٠ٗ مىٓمي خالي ؤو مؿخ٣بلي وخُىما 

هظه الغئٍت ٌك٩ل الىا٢٘ الخالي ب٩ل ظىاهب ال٣ىة وال٠ًٗ ُٞه ؤخض الجىاهب التي ًجب حُٛحر لخد٤ُ٣ 

  4 "اإلاؿخ٣بلُت

ًم٨ً ال٣ى٫ بإن بصاعة الخُٛحر هي ٖباعة ًٖ ٖملُت الخُٛحر ٦لي ٌكمل مسخل٠  مً زال٫ هظا الخٍٗغ٠

 بةخضازه  ٤ٍت التي ًخم عؾمها جخد٣ظىاهب ال٣هىع، وؤن الغئ 

                                                 
اء للُباٖت واليكغ، ٍ 1 ً، صاع الٞى   3  12، م4111، اإلاىهىعة، مهغ، 1ٖشمان ٞاعو١ الؿُض، بصاعة الخُٛحر في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ
ت، اججاهاث خضًشت ف - 2 ت، مهغ، ؾُض ؾالم ٖٞغ   12، م 4114ي بصاعة الخُٛحر، صاع الٍغ
س ألافساد وؤزسها على فاعلُت ومعخلداث كُم، ؤمل مهُٟى ٖهٟىع   3 ت: بدىر وصعاؾاث، ، اإلاىٓمت الٗغبُت الخىظُمي الخؼٍى للخىمُت ؤلاصاٍع

 43، م4112ال٣اهغة،مهغ،

 
ً ، :  ت للمدًسبدازة الخغُير والخددًاث العصٍسدمحم بً ًىؾ٠ الىمغان الُُٗاث ،  2 صاع الخامض لليكغ زئٍت معاصسة إلادًس اللسن الحادي والعشٍس

  22، م4112والخىػَ٘ ، ٍ ٖمان ألاعصن ، 
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ف الثاوي - ل اإلااؾؿت مً زال٫ جُب٤ُ مىهج قمىلي، ٖملي مخضعط : بصاعة الخُٛحر هي "الخعٍس ٖملُت جدٍى

ما٫ والؿلى٥، وبةجبإ ؤؾالُب ٖملُت  غ ألٖا مً الىا٢٘ الخالي بلى الىا٢٘ اإلاغاص الىنى٫ بلُه، مً زال٫ جٍُى

ؼ اإلاغاص بخضازه  1  "لخٍٗؼ

الخٍٗغ٠ بلى اهه بياٞت ل٩ىن بصاعة الخُٛحر ٖملُت قمىلُت، ٞهي ؤًًا ٖملُت جخُلب وي٘ زُِ  ؤقاع هظا

ىب  غ ؾلى٦ُاث لالهخ٣ا٫ باإلااؾؿت مً الىي٘ الخالي بلى الىي٘ اإلاٚغ  وجٍُى

ف الثالث - ت مُٗىت مً الخعٍس : بصاعة الخُٛحر هي "الٗملُت التي جدبجى مً زاللها ٢ُاصة اإلااؾؿت مجمٖى

ٗاٝع والخ٣ىُاث م٣ابل الخسلي ًٖ ٢ُم ومٗاٝع وج٣ىُاث ؤزغي"ال٣ُم، اإلا
2   

خؿب هظا الخٍٗغ٠ ٞةن بصاعة الخُٛحر حٗجي جبجي مٟاهُم ؾلى٦ُت، ٢ُم، وج٨ىىلىظُا ظضًضة في م٣ابل 

 ؾب٣ها مً ؾلى٦ُاث، مٗاٝع وج٣ىُاث ؾاب٣ت  ٖماجسلي ماؾؿت 

ف السابع - اٝ وؾُاؾاث ؤلاصاعة في ؤي ٖىهغ مً بصاعة الخُٛحر هي "بخضار حٗضًالث في ؤهض: الخعٍس

ًٖىانغ الٗ ت وؤوظه وكاٍ ظضًضة مل الخىُٓمي مؿتهضٞت ؤخض ألامٍغ : مالثمت ؤويإ جىُٓمُت وؤؾالُب بصاٍع

 3جد٤٣ للماؾؿت ؾب٣ا ًٖ ٚحرها" 

-  ً ٠ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن بصاعة الخُٛحر هي ٖملُت جمخض لدكمل ٞلؿٟت اإلااؾؿحن ٖو مً زال٫ هظا الخٍٗغ

٣ها ًم٨ً  حٗضًل الؿُاؾاث وألاهضاٝ وألاؾالُب الخىُٓمُت ختى جد٤٣ اإلااؾؿت م٩اهت ومغ٦ؼ جىاٞس ي ٢ىي  ٍَغ

ٟاث ًم٨ً ال٣ى٫ بإن بصاعة الخُٛحر هي ؤؾلىب ٖمل جيخهج بصاعة اإلااؾؿت والٗاملحن  مً زال٫ ما ؾب٤ مً الخٍٗغ

اتها، لخاصي بها بلى الخٟاٖل  ما٫ الخىاٞؿُت،  ًجا يؤلا ٞيها إلخضار حُٛحراث ٞٗالت جمـ مسخل٠ مؿخٍى م٘ بِئت ألٖا

 وحُٛحر ويٗها الخالي بلى ويٗها اإلايكىص م٘ مغاٖاة الخُٛحراث الخانلت في بِئتها الضازلُت والخاعظُت 

 

                                                 
1
ً ، :  ت للمدًسبدازة الخغُير والخددًاث العصٍسدمحم بً ًىؾ٠ الىمغان الُُٗاث ،   صاع الخامض لليكغ زئٍت معاصسة إلادًس اللسن الحادي والعشٍس

 22، م4112والخىػَ٘ ، ٍ ٖمان ألاعصن ، 
2
س ؤلادازي ازغوث ٖباؽ مكهىع،      82، م 4112، ٖمان، ألاعصن، 1، صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘، ٍ طتراجُجُاث الخؼٍى

م - 3 ا الضوعي وآزغون، مباصت بصاعة ألٖا  .42، م 4111ا٫، صاع الحزوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ػ٦ٍغ
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 :زالثا : زصاثص بدازة الخغُير

تها وؤلاخاَت بجىاهبها املخخلٟت   1جخه٠ بصاعة الخُٛحر بٗضة زهاثو ًخٗحن ؤلاإلاام بها ومٗٞغ

، بل جم في بَاع خغ٦ت مىٓمت هدُجت بلى الخُٛحر خغ٦ت جٟاٖل ط٧ي ال ًدضر ٖكىاثُا واعججالُا افُت :/ الاطتهد1

وبظل٪ ٞةن بصاعة الخُٛحر جخجه بلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ وحؿعى بلى ٚاًت مٗلىمت مىا٤ٞ مدضصة  وؤهضاٝٚاًت مىظىصة 

 ٖليها مً ٢ىي الخُٛحر 

لىا٢٘ الٗملي الظي حِٗكه اإلاىٓمت وان ًخم في بَاع بم٩اهُتها ًجب ؤن جغجبِ بصاعة الخُٛحر با: / الىاكعُت2

غوٞها التي جمغ بها   ومىاعصها ْو

باث واخخُاظاث  / الخىافلُت3 : ًجب ؤن ٩ًىن هىا٥ ٢ضع مىاؾب مً الخىا٤ٞ بحن ٖملُت الخُٛحر وبحن ٚع

 وجُلٗاث ال٣ىي املخخلٟت لٗملُت الخُٛحر 

ت مىاؾبت، وجمل٪ ال٣ضعة : ًخٗحن ؤن ج٩ىن بصاعة ال / الفاعلُت4 خُٛحر ٞٗالت، ؤي جمل٪ ال٣ضعة ٖلى الخغ٦ت بدٍغ

 ً  ٖلى الخإزحر ٖلى آلازٍغ

: جدخاط بصاعة الخُٛحر بلى الخٟاٖل ؤلاًجا ي، والؿبُل والىخُض لخد٤ُ٣ طل٪ هى اإلاكاع٦ت الىاُٖت / اإلاشازهت5

غاٝ التي جخإزغ بالخُٛحر وجخٟاٖل م٘ ٢اٖضة الخُٛحر   لل٣ىي وألَا

ُت ال٣اهىهُت وألازال٢ُت في آن واخض، و٦ما ٧ان ال٣اهىن ال٣اثم في ؤًجب ؤن ًخم الخُٛحر : الشسعُت /6 ي بَاع الكٖغ

ٞةهه ًخٗحن ؤوال حٗضًل وحُٛحر ال٣اهىن ٢بل بظغاء الخُٛحر مً ؤظل اإلاىٓمت ٢ض ًخٗاعى م٘ اججاهاث الخُٛحر، 

ُت ال٣اهىهُت   الخٟاّ ٖلى الكٖغ

بصاعة الخُٛحر ًجب ؤن جخه٠ باإلنالح، بمٗجى ؤنها ًجب ؤن حؿعى هدى بنالح ما هى  : ختى جىجر / ؤلاصالح7

 ٢اثم مً ُٖىب، ومٗالجت ما هى مىظىص مً ازخالالث في اإلااؾؿت 

: الغقض هى نٟت الػمت ل٩ل ٖمل بصاعي، وبهٟت زانت في بصاعة الخُٛحر، بط ًسً٘ ٧ل ٢غاع و٧ل حٗٝغ / السشد8

خباعاث الخ٩لٟت والٗاث  ض اٖل

                                                 
  43، 12،م ،م، 1223الضاع الٟىُت ، ال٣اهغة ، ، بدازة الخغُيردمحم ؤخمض الخًُغي ، 1  
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: هي زانُت ٖملُت الػمت إلصاعة الخُٛحر، ٞالخُٛحر ًخٗحن ؤن ٌٗمل ٖلى بًجاص / اللدزة على الخؼىٍس والابخياز9

ت ؤًٞل مما هى ٢اثم ؤو مؿخسضم خالُا  ٍغ  ٢ضعاث جٍُى

ع مع ألاخدار10 ٘/ اللدزة على الخىُُف الظَس ا بال٣ضعة ٖلى الخ٠ُ٨ الؿَغ  : بن بصاعة الخُٛحر تهخم اهخماما ٢ٍى

  ٞةنها جخٟاٖل م٘ ألاخضار ٣ِٞ، ول٨نها ؤًًا جخىا٤ٞ وجخ٠ُ٨ مٗهام٘ ألاخضار ومً هىا 

 : زهاثو بصاعة الخُٛحر  (1.1)الك٩ل ع٢م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عة، الجامٗت وػاعاث الؿلُت الٟلؿُُيُت، مظ٦غة ماظِؿخحر، جسهو بصاعة ؤٖما٫، ٧لُت الخجا الخُٛحر لضي: خامض دمحم الغ٢ب، وا٢٘ بصاعة  اإلاصدز

  31، م 4112ؤلاؾالمُت بٛؼة ٞلؿُحن، 

 

 زهاثو بصاعة الخُٛحر

 الاؾتهضاُٞت

 

 

 

 الىا٢ُٗت

 الخىا٣ُٞت

 الٟاٖلُت

غ ال٣ ضعة ٖلى الخٍُى

 والابخ٩اع

ال٣ضعة ٖلى ا٦دؿاب 
٘  الخ٠ُ٨ الؿَغ

 اإلاكاع٦ت

ُت  الكٖغ

 الغقض

 ؤلانالح
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 زؼىاث واطتراججُاث بدازة الخغُير:  اإلاؼلب الثاوي

 : دازة الخغُيرؤوال : زؼىاث ب

خ٩ىن هظا الىمىطط مً الخُىاث  ٣ًترح ٖبض الباعت الضعة همىطظا إلصزا٫ حُٛحر مسُِ له في اإلاىٓماث ٍو

غ الخىُٓمي وهي   1: ٧الخالي الخالُت للخُٛحر والخٍُى

 : / معسفت مصادز الخغُير1

وهىا ٢ض ٩ًىن مهضع الخُٛحر بِئت اإلاىٓمت الخاعظُت ٧الخُٛحر الظي ًدضر في ه٩ُل الؿى١، والخٛحراث 

ال٢اث الؿلُت الخ٨ىىلىظُت ، والخٛحراث الؿُاؾُت ؤو ال٣اهىهُت و٢ض ٩ًىن مهضع الخُٛحر ه٩ُل اإلاىٓمت ٖو

خُٛحر اإلاىار الخىُٓمي الؿاثض وه٣هض باإلاىار الخىُٓمي الجى الٗام اإلاخمشل والاجها٫، و٦ظل٪ ٢ض ٩ًىن مهضع ال

 في قٗىع وبخؿاؽ الٗاملحن بةوؿاهُت وصٝء ؤو بغوصة وح٣ُٗض ألامىع في اإلاىٓمت 

ض  نوطل٪ مً زال٫ جدضًض الٟجىة الٟانلت بحن مى٢٘ اإلاىٓمت آلا : جلدًس الحاحت بلى الخغُير/ 2 وبحن ما ًٍغ

 جد٣ُ٣ه 

: واإلاكا٧ل ٢ض جخٗل٤ بإؾالُب الٗمل، الخ٨ىىلىظُا اإلاؿخسضمت، وؿبت الُٛاب، ؤو ُص مشىالث اإلاىظمت/ حشخ3

حرها مً اإلاكا٧ل   صوع ؤن الٗمل ٚو

ت، ؾىء ٞهم آزاع :  / الخغلب على ملاومت الخغُير4 واإلا٣اومت لها ؤؾباب منها الخٝى مً الخؿاعة اإلااصًت ؤو اإلاٗىٍى

غ ٖال ٢اث وؤهماٍ ؾلى٦ُت ظضًضة، بخؿاؽ الٗاملحن ؤنهم اقخٛلىا ؤو ؤظبروا ٖلى الخُٛحر، مخُلباث جٍُى

بت في الاؾخ٣غاع والخٝى مً مسالٟت مٗاًحر جٟغيها  ٣ت مُٗىت، الٚغ الخُٛحر، الخٗىص ٖلى جإصًت الٗمل بٍُغ

 الجمُٗت ٚحر الغؾمُت 

٩ىن طل٪ مً زال٫ جىيُذ ؤهضاٝ الخُٛح جهىد الالشمت للخغُيرال جسؼُؽ /5  ر بك٩ل خ٤ُ٣ ًم٨ً ٢ُاؾه:  ٍو

جب  :وطع الخغُير /6 خباع الٗىهغ الخالي ٢ض هخإزغ بها ؤظغاء اإلاىٓمت وهي اله٩ُل  ؤألزظٍو  الخىُٓميبٗحن الٖا

ما٫ حُٛحر الهالخُاث واإلاؿاولُاث، حُٛحر اله٩ُل الخىُٓمي(، ٠ و ثاْبٖاصة جهمُم الى ( بٖاصة ون٠ ألٖا

                                                 
ٟاث، ؤخمض اإلاٗاوي، 1 س هانغ ظغاصاث، ؤخمض ٍٖغ     32 34، بزغاء لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، م م بدازة الخغُير والخؼٍى
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ب ، حُٛؤلاهخاطالخ٨ىىلىظُا )حٗضًل ؤؾالُب  ت )الخضٍع حر آلاالث وألاظهؼة، بصزا٫ ألاهٓمت للمىٓمت)، ال٣ىي البكٍغ

٠ُ ظضًضة(  حن جىمُت ٞى١ الٗمل جْى بُت لل٣اصة ؤلاصاٍع  ؤزىاء الٗمل، هضواث جضٍع

 جىُٟظ الخُت زال٫ مضة مُٗىت  /7

ت هىاحي ال٣ىة وال٠ًٗ ٞيها  /8   مخابٗت جىُٟظ الخُت ومٗٞغ
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 والخُىع الخىُٓمي( : زُىاث الخُٛحر 1 4الك٩ل )

  

 

 

 

 

 

 

 

  35هانغ ظغصاث وآزغون، مغظ٘ ؾاب٤، م :  اإلاصدز

 :زاهُا : اطتراجُجُاث بدازة الخغُير 

٣ا  ت ًغجبِ بالخسُُِ له ٞو خماص  ؤلاؾتراجُجُتبن خضور الٗملُت الخٛحًر ًىٟظها اإلاٗىُىن بالخُٛحر بااٖل

غاٝ اإلاُالبحن به لجظبهم   1لٗملُت الخىُٟظ، ؤبغػ هظه الاؾتراجُجُاث :ٖلى اإلاىا٢كت والخىاع م٘ ألَا

 :طتراجُجُت البراعت اللُادًتا/ 1

حؿخسضم في الخاالث الُبُُٗت للماؾؿت ؤًً ًباصع ال٣اثض بُغح ٨ٞغة مٟاصها الخُٛحر مً ؤظل هضٝ هاجج 

٣ا لخى٢ٗاجه   ًٖ َمىخاجه الصخهُت ؤو مخٗل٤ بمؿخ٣بل اإلااؾؿت ٞو

 :/ بطتراجُجُت اللىة والصد2

ُت إلخضار الخُٛحر، بدُض ٣ًىم اإلاباصع بالخُٛحر باؾخسضام وج٣ ىم ٖلى اؾخسضام الؿلت وألاؾالُب الكٖغ

ام ألاٞغاص ٖلى الخىُٟظ جدذ التهضًض بال٣ٗاب ؤو ٌؿخٛل َمىخاجه وه٣اٍ يٟٗهم بخلبُت  هٟىطه وؾلُخه إلٚع

٤ الخدٟحز لخىُٟظ الٗملُت  باتهم ًٖ ٍَغ  ٚع

                                                 
 1  22دمحم بً ًىؾ٠ الىمغان الُُٗاث ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م 

( معسفت مصدز 1)

 الخغُير
 

( جلدًس الحاحت 2)

 للخغُير في اإلاىظمت

( حشخُص مشاول 3)
 اإلاىظمت

( الخغلب على ملاومت 4)
 الخغُير

( جسؼُؽ الجهىد 5)

 الالشمت للخغير

تراجُجُاث ( وطع بط6)

 الخغُير

( جىفُر الخؼت زالٌ 7)

 مدة مدددة

( مخابعت جىفُر الخؼت ومعسفت هىاحي 8)

 اللىة والظعف فُه
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ألمغ بالخىُٟظ باؾخسضام الؿلُت ؤو اؾخسضام الىٟىط م٘ بٌٗ الخدٟحزاث ؤو ؤ/ الاؾخسضام اإلاباقغ لل٣ىة با

 التهضًضاث 

٤ الخٟاوى والؿُُغة ٖلى اإلاىاعص بال ؤن ٞٗالُت هظه  ب/ اؾخسضام الخالٖب الؿُاس ي ٚحر اإلاباقغ ًٖ ٍَغ

 ؤلاؾتراجُجُت ًم٨ً خهغها في ق٣حن :

- ُ ت الخىُٟظ مً ٢بل ألاٞغاص هدُجت ألاؾالُب التٚر  بُت والترهُبُت ؾٖغ

ُت ما٢خت  - ل وهخاثجها جب٣ى ْٞغ  ٞكل ؤلاؾتراجُجُت في اإلاضي الٍُى

 :طتراجُجُت ؤلاكىاعا/ 3

ج٣ىم هظه ؤلاؾتراجُجُت ٖلى اؾخسضام ال٣ٗالهُت واإلاى٤ُ إل٢ىإ ألاٞغاص بًغوعة الخُٛحر بخ٣ضًم ٧اٞت 

ٌ الىا٢٘ الخالي وجىيُذ الهضٝ مً الٗملُت  تاإلاٗلىماث الضالت ٖلى ٞع ومىاٞٗها للماؾؿت وألاٞغاص، ومً  الخٛحًر

مؼاًا هظه ؤلاؾتراجُجُت ا٢خىإ بالخُٛحر والالتزام بدىُٟظه والٗمل ٖلى هجاخه بياٞت بلى الش٣ت واإلاهضا٢ُت في 

 ٢ُاصة الخُٛحر 

 : / بطتراجُجُت الدشازن في اللىة4

٣ا إلاا هى وج٣ىم ٖلى مكاع٦ت ؤٞغاص اإلااؾؿت لئلصاعة الٗلُا في جدضًض ألاهضاٝ و  البضاثل اإلام٨ىت لخد٣ُ٣ها ٞو

مخاح للماؾؿت مً مىاعص وبم٩اهاث، والتي ٖلى ؤؾاؾها ًخم ا٦دكاٝ اإلاكا٧ل والهٗىباث التي حؿخضعي بظغاءاث 

ت، ٞهظه ؤلاؾتراجُجُت جدخاط لٟترة ػمىُت مً ؤظل اإلاىا٢كت والخٗاون ول٨نها جب٣ى هاٞٗت إلاا جد٣٣ه مً التزام  حٛحًر

 ، باإلياٞت بلى جش٣ُٟهم هخاظا للمكاع٦ت والخم٨حن وؤلاقغاٝ مً ٢بل ألاٞغاص

 : ؤطباب ومداوالث عملُت الخغُير اإلاؼلب الثالث

  :: ؤطباب الخغُيرؤوال

 1:ًم٨ً بظما٫ ألاؾباب التي جضٖى اإلااؾؿاث وألاٞغاص بلى بخضار الخٛحراث املخخلٟت بلى ألاؾباب الخالُت 

                                                 
س الخىظُمي الادازي بال٫ زل٠ الؿ٩اعهت ، 1 53، م 4112، الاعصن، 1، صاع اإلاحزة لليكغ، ٍالخؼٍى  1 
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بن ما ٌؿىص املجخم٘ مً هؼاٖاث ؤو اججاهاث ؾُاؾُت واظخماُٖت والتي :  ؤ/ ألاطباب الاحخماعُت والظُاطُت

جمـ ٧ل ٞغص مً املجخمٗاث الهٛحرة وال٨بحرة، ؤؾهمذ بك٩ل مًُهض، وزانت زال٫ الؿىىاث ألازحرة في جدى٫ 

ا ت الٟغصًت والىٓغة الجماُٖت، والق٪ ؤن الٗمل ًخإزغ بهظه الجٖز ث والتي همِ الخُاة الاظخماعي اإلاغج٨ؼ ٖلى الجٖز

جازغ بضوعها في اخخُاظاث وؾلى٦ُاث ألاٞغاص املخخلٟت، لظا ًىصر اإلاضًغون وال٣اصة ومخابٗت الخٛحراث اإلاشمغة والتي 

ت ؤؾبابها   جُغؤ ٖلى خُاة ألاٞغاص ومٗٞغ

ؤنبدذ ؾمت مً ؾماث هظا الٗهغ، ؤنبدذ جخم بما : بن الخٛحراث الا٢خهاصًت  ب/ ألاطباب الاكخصادًت

ت ٦بحرة  ظضا ؤو بُئ قضًض، مما ٣ٌٗض ٞغم الخٛلب ٖليها ؤو و٢ٟها، و٢ض ٩ًىن الخُٛحر في ج٣لب ألاؾٗاع ؤو بؿٖغ

غ١ ج٣ضًمها   الخض٣ٞاث الى٣ضًت مما ٢ض ًاصي بلى حُٛحر في اليكاَاث والخضماث َو

اعة وج٣ضًم : جازغ زىعة اإلاٗلىماث الخ٨ىىلىظُت بك٩ل ٦بحر ٖلى ؤؾالُب ؤلاص ج/ ألاطباب الخىىىلىحُت ؤو الخلىُت

٘ ظضا ألن ج٣ىُت  الخضماث، بياٞت بلى ٖملُاث البُ٘ والكغاء، وجخهاٖض هظه الخإزحراث ًىما بٗض ًىم و ك٩ل ؾَغ

وبىاء ٖلى طل٪ ًخطر اإلاٗلىماث ؤنبدذ ظؼءا مً الاججاه الهاصٝ بلى بهجاػ اإلاهام اإلاخضاولت بٟاٖلُت ؤ٦بر، 

ت اإلاٗلىماث للخىاٞـ مً اظل الب٣اء، وبجبإ ؾُاؾت الاهٟخاح ً وال٣اصة الٗمل ٖلى اؾخسضام بج٣ان ج٣ىُللمضًٍغ

 خُا٫ ٧ل جُىع ج٨ىىلىجي 

 : مجاالث عملُت الخغُيرزاهُا : 

 1ًم٨ً للمىٓمت ؤن جدضر الخُٛحر في مسخل٠ ٖىانغها الضازلُت التي ههىٟها بلى ؤع ٘ مجاالث :

اجُجُاث اإلاىٓمت بما ٞيها ؤلاؾتراجُجُت ال٩لُت : ًدضر الخُٛحر في هظا املجا٫ ٖلى بؾتر / الخغُير ؤلاطتراجُجي1

ُُٟت وللخىيُذ ؤ٦ثر الخٍٗغ٠ الخالي لئلؾتراجُجُت  ُت وؤلاؾتراجُجُاث الْى للمىٓمت، بؾتراجُجُاث ؤلاصاعاث الٟٖغ

ت ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بخسهُو اإلاىاعص والىؾاثل الالػمت لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ مدضصة  : ؤلاؾتراجُجُت ٖباعة ًٖ مجمٖى

 ضي البُٗض ٖلى اإلا

                                                 
ما٫، م م  1 غ الخىُٓمي، صاع الحزوعي، ظامٗت الؼع٢اء، ٢ؿم بصاعة ألٖا   23 21ؤخمض ًىؾ٠ صوصي، بصاعة الخُٛحر والخٍُى
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٠ وؿخسلو ؤن الخُٛحر ؤلاؾتراجُجي هى الخُٛحر في ال٣غاعاث اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بٗملُت  اهُال٢ا مً الخٍٗغ

جسهُو اإلاىاعص، وؤًًا حُٛحر ألاهضاٝ اإلا٣ترخت، ومً ؤمشلت هظا الخُٛحر ج٣ضًم اإلاىٓمت إلاىخجاث ظضًضة ؤو 

 صزى٫ ؤؾىا١ ظضًضة 

ُت : ًخمشل الخُٛح / الخغُير الهُىلي2 ر اله٨ُلي في حُٛحر اله٩ُل الخىُٓمي للمىٓمت، وؤًًا هُا٧ل ؤلاصاعاث الٟٖغ

ت، هُا١ ؤلاقغاٝ، والٗال٢اث ما  اث٠، ٦ما ٌكمل مهاصع اجساط ال٣غاعاث، صعظت الغؾمُت واإلاغ٦ٍؼ وجىػَ٘ الْى

 ٓام الغ٢ابت بحن الٗما٫ باإلياٞت بلى ألاهٓمت اإلاخبٗت في اإلاىٓمت مشل هٓام اإلا٩اٞأث، ج٣ُُم ألاصاء وه

: ج٣ىم اإلاىٓمت بالخُٛحر الخ٨ىىلىجي إلاىاظهت ألاويإ الجضًضة وا٢خىاء الخ٨ىىلىظُاث التي / الخغُير الخىىىلىجي 3 

خمشل   حٗىص ٖليها بالٟاثضة، لخسٌُٟ الخ٩ال٠ُ، جدؿحن الجىصة والالتزام ألاًٞل بمىاُٖض حؿلُم ؤلاهخاط، ٍو

ُٟت هخاط خضًشت ؤو حُٛحر َغ١ وزٍُى ؤلاهخاط، ٦ما ؤهه الخُٛحر الخ٨ىىلىجي في بصزا٫ وؾاثل ؤلا  ًخٗضي ْو

غ َغ١ ووؾاثل  الاجها٫ با٢خىاء وؾاثل وج٣ىُاث الاجها٫ الجضًضة، ؤلاهخاط، خُض ؤن اإلاىٓماث خالُا ج٣ىم بخٍُى

ل ألامىا٫ والضٞ٘ بى  ٣ت جدٍى غ َغ١ اإلاٗامالث منها ٍَغ ؾاثل وؤبٗض مً طل٪، جىنل الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي بلى جٍُى

ت ٖبر قب٨ت الاهترهِذ )الخجاعة ؤلال٨تروهُت( هظه الكب٨ت التي جسضم الال٨تروهُت ، وؤًًا ال٣ُام باله٣ٟاث الخجاٍع

ب   ظمُ٘ املجاالث مشل ج٣ضًم بغامج الخٗلُم والخضٍع

 : / الخغُير ؤلاوظاوي4

إزظ ق٩لحنٌٗجي الخُٛحر ؤلاوؿاوي حُٛحر ألاٞغ   :اص ال٣اثمحن بالٗمل، ٍو

 ألاٞغاص باالؾخٛىاء ًٖ بًٗهم وبخال٫ ٚحرهم في مدلهم حُٛحر  /ؤ

٘ مهاعاتهم وجىمُت ٢ضعاتهم ؤو حٗضًل ؤهماٍ ؾلى٦هم و٢ُمهم و٧ل الجىاهب  /ب الخٛحر الىىعي لؤلٞغاص، وطل٪ بٞغ

ت وجُب٤ُ ٢ىاٖض اإلا٩اٞأث والجؼاءاث  ب والخىمُت والبكٍغ الؿ٩ُىلىظُت في الٗمل مً زال٫ هٓم الخضٍع

 الخىُٓمُت 

 : ؤي بخضار ؤوكُت ظضًضة ؤو صمج ؤوكُت م٘ ؤوكُت ؤزغي  ألاوشؼت وألاعماٌ /5

 : ٦خُٛحر الٗضص وآلاالث  / اإلاىازد اإلاادًت2
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 : مشل حُٛحر ؤو حٗضًل ؾُاؾاث مٗمى٫ بها، ؤو بلٛاء ؾُاؾاث ٢اثمت، ؤو بصزا٫ ؾُاؾاث ظضًضة  / الظُاطاث7

 ٖت ببؿُها لخد٤ُ٣ الؿغ َغ١ وبظغاءاث الٗمل : وطل٪  /8

 

 

 

 ( : مجاالث الخُٛحر1 3الك٩ل ع٢م )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٖضاص الُالبت : اإلاصدز 

 اإلادزل الىظُفي

اإلادزل 
 الخىىىلىجي

 اإلادزل البشسي 

 اإلادزل الهُىلي

مدزل عبر حغُير 

 الترجِباث اإلاادًت

 الخغُير
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 :: الخغُير الخىظُمياإلابدث الثاوي

٘ في ال٣ىي اإلاازغة  ت للمىٓمت باٖخباعها حٗمل في بِئت جخمحز بالخُٛحر اإلاخىانل والؿَغ الخُٛحر ٖملُت يغوٍع

٤ الصخُذ للب٣اء وألاصا ء الجُض للمىٓمت ٨ًمً في الخُٛحر للخ٠ُ٨ م٘ البِئت الجضًضة، ٞيها، ومً زمت ًٞٛ الٍُغ

 ؤما بسهىم مٟهىم الخُٛحر الخىُٓمي ٞلم ًخ٤ٟ ال٨ٟغ الا٢خهاصي ٖلى حٍٗغ٠ مدضص هٓغا الحؿإ مجاالجه 

 ٌ  : مفهىم وطُاطاث الخغُير الخىظُمي اإلاؼلب ألاو

 :ؤوال : مفهىم الخغُير الخىظُمي

ذ مٟاهُم الخ ُٛحر الخىُٓمي، ٞمً الباخشحن مً ع٦ؼ ٖلى الخ٨ىىلىظُا اإلاؿخسضمت في ل٣ض حٗضصث وجىٖى

ٟه للخُٛحر، ومنهم مً ع٦ؼ ٖلى اإلاىٓمت والبِئت الخىُٓمُت والؿلى٥ الخىُٓمي ومنهم مً ع٦ؼ ٖلى  حٍٗغ

 ؤلاؾتراجُجُاث والخُِ وبظغاءاث و٢ىاٖض الٗمل، بهضٝ الخ٠ُ٨ وجدؿحن ألاصاء 

  ٌ ف ألاو ُٓمي هى "الخدى٫ مً ه٣ُت الخىاػن الخالُت بلى ه٣ُت الخىاػن اإلاؿتهضٞت، وحٗجي : الخُٛحر الخىالخعٍس

 1الاهخ٣ا٫ مً خالت بلى ؤزغي في اإلا٩ان والؼمان" 

ف الثاوي : الخُٛحر الخىُٓمي هى "بخضار حٗضًالث في ؤهضاٝ وؾُاؾاث ؤلاصاعة ؤو في ؤي ٖىهغ آزغ مً  الخعٍس

ٕ الخىُٓم وؤؾالُب ٖمل ؤلاصاعة وؤوكُتها م٘ حُٛحراث وؤويإ ٖىانغ الٗمل الخىُٓمي بهضٝ مالثمت ؤويا

ت وؤوظه بيكاٍ ظضًضة جد٤٣ للخى ُٓم ظضًضة في اإلاىار املخُِ به، ؤو اؾخدضار ؤويإ جىُٓمُت وؤؾالُب بصاٍع

 2" الؿب٤ ٖلى الخىُٓماث ألازغي 

ف الثالث ىهب ٖلى : الخُٛحر الخىُٓمي هى "ٖملُت مضعوؾت ومسُُت لٟترة ػمىُت َ الخعٍس لت ٖاصة، ٍو ٍى

املخُِ والؿُاؾاث ؤو اله٩ُل الخىُٓمي، ؤو الؿلى٥ الخىُٓمي، ؤو الش٣اٞت الخىُٓمُت وج٨ىىلىظُا ألاصاء، ؤو 

حرها، وطل٪ بٛغى جد٤ُ٣ الخ٠ُُ٨ م٘ الخٛحراث في البِئت الضازلُت والخاعظُت للب٣اء  غوٝ الٗمل ٚو بظغاءاث ْو

 3والاؾخمغاع والخُىع والخمحز" 

                                                 
اء للُباٖت اليكغ، 41ٍٖشمان ٞاعو١ الؿُض، ٢ىي بصاعة الخُٛحر في ال٣غن   1    12، م 4111، اإلاىهىعة، مهغ، 1، صاع الٞى
   234، م 4111، ال٣اهغة، مهغ، 8ؤخمض ماهغ، الؿلى٥ الخىُٓمي، صاع الجامُٗت، ٍ 2
ـ، اإلاضزل الخضًض في ؤلاصاعة الٗامت، صاع الجامُٗ 3 ت، مهغ، زابذ ٖبض الغخمً اصَع    324، م 4113ت، ؤلاؾ٨ىضٍع
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: الخُٛحر الخىُٓمي هى "اؾخجابت وهدُجت َبُُٗت للخُٛحر الظي ًدضر ٖلى الخىُٓماث، وال٣ضعة ٍف السابعالخعس 

 " ، وهى خالت إلًجاص الخ٠ُ٨ والخىاػن البُئي للخٛحراث التي جدضر في اإلاىار املخُِٖلى الخ٠ُ٨ والاؾخجابت

ٟاث الؿاب٣ت ًم٨ً اؾخسالم الؿماث والخهاثو اإلامحز  ة للخُٛحر الخىُٓمي، والتي جخمشل ُٞما مً زال٫ الخٍٗغ

 : 1ًلي

/ ًخًمً الخُٛحر الخىُٓمي ؤي اهدغاٝ ًٖ اإلااض ي، و٢ض ٩ًىن هظا الخُٛحر جل٣اجي ًدضر بُبُٗخه صون جسُُِ 1

خًمً الخُٛحر  ؤو جىظُه، ؤو ٩ًىن حُٛحرا مسُُا ًم٨ً يبُه وجىظيهه هدى ؤهضاٝ م٣هىصة ومدضصة مؿب٣ا، ٍو

 ت لئلصاعة ظاهبا ؤؾاؾُا باليؿب

ت الىٓم ٧إؾاؽ مداوالث بخضار الخُٛحر، وحٗخبر اإلاىٓمت 4 / حؿخسضم ٖملُت الخُٛحر الخىُٓمي مٟهىم هٍٓغ

ُت اإلاخضازلت، وبالخالي ٞةن الٟغص او الجماٖت ؤو ؤي وخضة جىُٓمُت ؤزغي ًىٓغ بليها ٖلى  الكب٨ت مً الىٓم الٟٖغ

 غ بما خىلها ألازغي جازغ وجخإزؤنها وخضة مؿخ٣لت ٖلى ألاخضار 

ىبت م٘ بِئتها، مما ًجٗل اإلاىٓمت ٢اصعة 3 اصة ٞٗالُت اإلاىٓمت، وجدضًض اإلاالثمت اإلاٚغ / ٌؿتهضٝ الخُٛحر الخىُٓمي ٍػ

 ٖلى الخٗامل الٟٗا٫ م٘ الٟغم وال٣ُىص التي ًىاظهها 

الخاعظُت للمىٓمت،  / بن ؤلاصاعة الٟٗالت للخُٛحر حؿخلؼم وظىص ظهاػ ًغنض ٧اٞت الخٛحراث التي جدضر في البِئت2

 وجدضًض البضاثل اإلاىاؾبت للخٗامل م٘ هظه الخٛحراث 

 

                                                 
ً، صاع خامض لليكغ والخىػَ٘، ٍُي، بصاعة الخُٛحر والخدضًاث والا ًغ مهباح الُُز  1   42، م 4112، ٖمان، 1ؾتراجُجُاث للمضعاء اإلاٗانٍغ
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 : زاهُا: ؤطالُب الخغُير الخىظُمي

لت ؤو  الخغُير اإلاصدوج ؤ/ ٣ت بُُئت ٖلى ٞتراث ػمىُت ٍَى : هى الخُٛحر الظي ًٟهم به الصخو ؤو ؤلاصاعة بٍُغ

ٌكىبه جظبظباث بؿُُت، و٢ض ٌكاع٥ في هظه الٗملُت  ٢هحرة، خُض ٌٛلب ٖلُه اإلاٗض٫ الؼمجي الشابذ، بال ؤهه ٢ض

حر مدضوص للخُٛحر   ٖضص مً ؤٞغاص هظه الٗملُت ج٨دؿب ؤهمُت ؤ٦بر بطا ما ا٢ترهذ ببرهامج واؾ٘ الىُا١ ٚو

اه٣الب قامل في  بخضار: ًخمحز هظا الخُٛحر بإهه ٩ًىن مٟاظئا وله آزاع مكهىصة مشا٫ :  ب/ الخغُير الجرزي 

نها بؾتراجُجُت اإلا  1اؾؿت لضزى٫ ؤؾىا١ ظضًضة، و٢ض ًخٗل٤ بالبىاء والتر٦ُب اله٨ُلي للكغ٦ت ؤو ج٩ٍى

: ٖىض جُب٤ُ الخُٛحر ٢ض ٌؿخلؼم ألامغ اإلاؼط بحن ؤهىإ الخُٛحر ؤو الخ٣ضم مً هٕى آلزغ، ج/ اإلاصج بين ألاطلىبين 

م٨ً لهظه الٗملُت ؤن ج٩ىن ٖملُت جٟاٖلُت  ٖىضما ٩ًىن عص الٟٗل ؾلبُا ٖلى هُا١ واؾ٘ في اإلااؾؿت، ٞمشال ٍو

٘ ٞةن وظىص بغهامج مخضعط في مخابٗت الاهجاػاث ؤمغ خُىي ومهم  بخضاراججاه  41حُٛحر ظظعي وؾَغ
 

 

 : ؤهمُت وؤهداف الخغُير الخىظُمي اإلاؼلب الثاوي

 :ؤوال: ؤهمُت الخغُير الخىظُمي

ُٛحر في اإلاىٓمت ومً خضزل وبخضار الخجبرػ ؤهمُت الخُٛحر الخىُٓمي في خاالث مُٗىت ٩ًىن البض ٞيها مً ال

 3:هظه الخاالث

الٟكل في جد٤ُ٣ املخُِ لها ؤن جىجؼ في ٞترة ػمىُت مُٗىت وزانت ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بضزى٫  -1

 اإلاىاٞؿحن، واخخال٫ مىا٢٘ الخىاٞـ في الؿى١ 

اث ٖضًضة بصزا٫ ج٣ىُاث خضًشت بلى بظغاءاث الٗمل وزانت اإلا٣ٗضة منها، والتي جخُلب بظغاء حٛحر   -4

ب وجإهُل الٗاملحن ٖلى بج٣ان اؾخسضامها  جُت، وؤهمها جضٍع  وجضٍع

                                                 
ت للمضًم، صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘، ٍ   1   112 – 115، م م 1، 4112دمحم ًىؾ٠ الىمغان، بصاعة الخُٛحر والخدضًاث الٗهٍغ
ت الىُل الٗغبُت، مهغ، ٍ  4   321،  م 1222، 1ٖلى دمحم مىهىع، مباصت ؤلاصاعة، ؤؾـ ومٟاهُم، مجمٖى
ذ، مظ٦غة هُل قهاصة ماظؿخحر، ظا  3 ؼ ٞاٖلُت الكغ٧اث اإلاؿاهمت الٗامت في صولت ال٩ٍى مٗت الكغ١ ًىؾ٠ نالر الخمض الٗجزي، ؤزغ بصاعة الخُٛحر في حٍٗؼ

  12 - 18،  م  م 4113، ألاوؾِ
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ٗت إلاىاظهت ج٣لباث بِئتها الخاعظُت، ٞخبرػ ؤهمُت الخُٛحر في هظا املجا٫   -3 الخُٛحر في اإلاىٓمت ٧اؾخجابت ؾَغ

 بإهه الٗامل الىخُض ال٣اصع ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ ظمُ٘ الخٛحراث الخاعظُت اإلاٟغويت ٖلى اإلاىٓمت 

حٗخمض الخالت الغابٗت التي جبرػ ٞيها ؤهمُت الخُٛحر ٖلى الخإزحر في ؾلى٥ ألاٞغاص الٗاملحن، ٞالبضء بالخُٛحر   -4

 ٌٗمل ٖلى بزاعة الخاظت لضي آلازغ ٖلى البضء بالخُٛحر ؤًًا 

 : ؤهداف الخغُير الخىظُمي :زاهُا

اػن وخٟٔ اؾخ٣غاعها في وؾِ الخُٛحر الخىُٓمي مداولت إلًجاص الخى  بخضارحٗخبر مداولت اإلاىٓماث 

ت واعججالُت، وبهما ٩ًىن ٖملُت  الخٛحراث التي جدضر ٣ت ٍٖٟى في اإلاىار املخُِ، ٞالخُٛحر الخىُٓمي ال ًإحي بٍُغ

 1 :هاصٞت ومضعوؾت ومسُُت، ومً ؤهضاٝ بغهامج الخُٛحر الخىُٓمي هجض

 الُت مً الخٗاون ؤ/ الاعجٟإ بمؿخىي ألاصاء وجد٤ُ٣ مؿخىي ٖالي مً الضاُٞٗت وصعظت ٖ

ب/ ًجب ؤن یهضٝ بغهامج الخُٛحر الخىُٓمي بلى ظٗل اإلاىٓمت ؤ٦ثر ٢ابلُت للخ٠ُ٨ م٘ البِئت الخالُت ؤو 

 اإلاخىايٗت 

 ط/ البض للبرهامج مً اؾخسضام الُغ١ اإلاٗضة إلخضار الخُٛحر في اإلاٗاٝع واإلاهاعاث وألاهماٍ الؿلى٦ُت 

اث في اإلاىٓمت ص/ بىاء ظى مً الش٣ت والاهٟخاح بحن ألا   ٞغاص الٗاملحن واملجمٖى

ً مً بجبإ ؤؾلىب ؤلاصاعة باألهضاٝ بضال مً ؤؾالُب ؤلاصاعة الخ٣لُضًت   هـ/ جم٨حن اإلاضًٍغ

 

 :اإلاؼلب الثالث: ؤهىاع ومساخل الخغُير الخىظُمي

 :ؤوال: ؤهىاع الخغُير الخىظُمي

 2: لُه وجخمشل ُٞما ًليجخٗضص ؤهىإ الخُٛحر وجسخل٠ بازخالٝ ألاؾاؽ الظي ًىٓغ مىه ب

 

                                                 
   321، م 4112، ٖمان، ألاعصن، 5دمحم ٢اؾم ٢غبىحي، الؿلى٥ الخىُٓمي، صاع واثل لليكغ، ٍ 1

غ الخىُٓمي وبصاعة الخُٛحر لضي اإلااؾؿاث ٚحر الخ٩ىمُت، ٚؼة،   4  12 – 12، م م 4112ابدؿام ابغاهُم مغػو١، ٞٗالُت مخُلباث الخٍُى
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 :  الخغُير وفلا للحدازت -1

: ًخمشل هظا ألاؾلىب في مداولت الخٛحراث ؤو جغمُم ألاٞغاص التي ٌؿببها الخُٛحر، وهى  الخغُير الخللُدي -1 -1

ؤؾلىب صٞاعي بُبُٗخه، ًخسظ قض عص ٞٗل، ؤي ؤن ؤلاصاعة جيخٓغ ختى ًدضر الخُٛحر زم جداو٫ البدض 

 ٘ ألاويإ الجضًضة ًٖ وؾُلت للخٗامل م

ضاص اإلاؿب٤ للخٗامل م٘ الٓغوٝ الخغُير الحدًث -2 -1 : ًخمشل هظا ألاؾلىب في جى٢ُ٘ الخُٛحر وؤلٖا

 الجضًضة 

٣ا للمىهج :  -2  الخُٛحر ٞو

: ججضع ؤلاقاعة ؤن الخُٛحر املخُِ لِـ ٣ِٞ عص ٞٗل واؾخجابت إلاٗالجت مك٩لت  الخغُير املخؼؽ -1 -3

 ى٢٘ وعنض ؤي حٛحراث بُئُت مخى٢ٗت ومدخلت الخضور مُٗىت، وبهما ًم٨ً ؤن ًخًمً ج

ا جل٣اثُا بهىعة َبُُٗت ؤو  الخغُير غير املخؼؽ : -2 -4 ًُل٤ ٖلُه البٌٗ الخُٛحر الظي ًدضر َٖى

 ٖكىاثُت صون اهخمام مً ظهت مُٗىت 

 : مساخل الخغُير الخىظُمي :زاهُا

ت مً اإلاغاخل بما ؤن الخُٛحر ٖملُت اهخ٣الُت مً الىي٘ الخالي بلى وي٘ مؿخ ىب ٞةهه ًمغ بمجمٖى ٣بلي مٚغ

لت وم٣ٗضة جًم زالزت مغاخل ؤؾاؾُت : الخدٟحز للخٛحر،  والخىُٟظ، جشبُذ الخُٛحر  الالتزامباٖخباعه ٖملُت ٍَى

 1ُذ هظه اإلاغاخل ؾٝى هخُغ١ بلى همىطط "لًُٟ" :يمؿخمغة، ولخى وظٗله ٖملُت 

 الخُٛحر، الخجمُض  : ؤلاطابت،الر مغاخلٞدؿب "لًُٟ" ًمغ الخُٛحر بش

ً وؤًٖاء اإلاىٓمت بلى يغوعة الخاظت بلى الخُٛحر مسخلت ؤلاذابت -ؤ/  : تهضٝ هظه اإلاغخلت بلى قض اهدباه اإلاضًٍغ

 بخىيُذ اإلاكا٧ل التي حٗى١ ج٣ضمهم في الٗمل ومكا٧ل الخ٠ُ٨ م٘ البِئت 

                                                 
اء للُباٖت واليكغ، ٍ  1  ً، صاع الٞى   12، م4111، مىهىعة، مهغ، 1ٖشمان ٞاعو١ الؿُض، ٢ىي بصاعة الخُٛحر في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ
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اءاث التي ًم٨ً اؾخسضامها لجٗل ألاؾالُب وؤلاظغ وفي هظه اإلاغخلت ًخم ازخُاع بٌٗ  مسخلت الخغُير : -ب/ 

: اؾؿت خؿب ما ج٣خًُه الٗملُت ؾىاءالخُٛحر مىي٘ الخىُٟظ، بةصزا٫ الخٗضًالث اإلاىابت في وخضاث اإلا

 الىاظباث ؤو اإلاهام ؤو الخ٣ىُاث ؤو الخ٨ىىلىظُا ؤو اله٩ُل الخىُٓمي 

مً الالتزام هدى الىي٘ الجضًض،  : وحٗجي هظه اإلاغخلت مداولت اإلااؾؿت بىاء صعظت ٖالُتمسخلت الخجمُد -ج/ 

٣ا للُغ١ الجضًضة   بدُض تهضٝ بلى جشبُذ الخُٛحر واؾخ٣غاعه بخىظُه مؿاع ألاصاء والٗمل ٞو

 ( : همىطط "لًُٟ" إلاغاخل الخُٛحر الخىُٓمي 1 1ع٢م ) الجضو٫ 

 اإلاسخلت الثالثت  اإلاسخلت الثاهُت  ألاولى اإلاسخلت

 جمُضبٖاصة الخ الخُٛحر بطابت الجلُض

بًجاص الكٗىع  -

بالخاظت بلى 

 الخُٛحر 

ج٣لُو م٣اومت  -

 الخُٛحر

 حُٛحر ألاٞغاص -

ما٫ -  حُٛحر ألٖا

 حُٛحر البىاء الخىُٓمي -

 حُٛحر الخ٣ىُاث -

 

ؼ الىخاثج -  حٍٗؼ

 ج٣ُُم الىخاثج -

بظغاء حٗضًالث  -

 بىاءة

 

 

 

  121: ٢ِـ اإلاامً وآزغون، هٟـ اإلاغظ٘، م  اإلاصدز
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 لخغُير: ملاومت ااإلابدث الثالث

وطل٪ ٧ىن ألاٞغاص ًًٟلىن ما  ،الخُٛحر مً ؤنٗب ألامىع التي ٖلى اإلاهخم باإلصاعة الخٗامل مٗها حٗخبر بصاعة 

اٖخاصوا ٖلُه لظا ٞةن عص ٞٗل الُبُعي ٖلى الخُٛحر في ؤٚلب ألاخُان هى م٣اومت في البضاًت ب٣ىة، ألن ألاٞغاص ًغون 

سكىن ُٞه تهضًضا ألهماٍ الٗال٢اث وؤؾالُب ٢اثمت ؤن ًمـ مهالخهم لظل٪ ٢بل البضء في جُب٤ُ الخٛحراث ، ٍو

هٟهم ظمُ٘ اإلاٗىُحن لضواعي الخُٛحر، ختى ًم٨ً يمان حٗاونهم م٘ ؤلاصاعة في جد٤ُ٣ ٖملُت  ؤناإلاُلىبت، البض 

 ما هي ؤؾباب ْهىعها؟ و٠ُ٦ ًم٨ً مٗالجتها؟و الخُٛحر، ٞما اإلا٣هىص بم٣اومت الخُٛحر؟ 

 

 ىم وؤطباب ملاومت الخغُيراإلاؼلب ألاٌو : مفه

 ؤوال : مفهىم ملاومت الخغُير :

حٗٝغ ؤنها "حٗبحر ْاهغي ؤو باَجي إلاغصوص الٟٗل الغاًٞت للخُٛحر، وهي ْاهغة َبُُٗت قإنها قإن الخُٛحر 

 1هٟؿه" 

وحٗٝغ ؤًًا م٣اومت الخُٛحر ٖلى ؤنها ٖملُاث م٣اومت مً ٢بل ألاٞغاص ؤمغا َبُُٗا ٌٗٝغ بإهه اؾخجابت 

وبالخالي ٞةن م٣اومت الٗاملحن للخُٛحر هى ؤمغ َُٟت ؾلى٦ُت هدى زُغ خ٣ُ٣ي ؤو مخى٢٘ یهضص ألاؾلىب الخالي، ٖا

اط الضازلي في هٟـ خخمي، وؤلاوؿان  ا مً ؤن ٌؿبب له ؤلاعبا٥ وؤلاٖػ بُبُٗخه ًمُل بلى م٣اومت الخُٛحر زٞى

 4الٟغص 

٠ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن م٣اومت الخُٛحر   لها ؤع ٘ عئي ؤؾاؾُت هي :مً زال٫ هظه الخٗاٍع

 اإلا٣اومت ٧اؾخجابت ؾلى٦ُت َبُُٗت ال ًم٨ً ججىبها مً ظاهب ًخى٢٘ وظىص تهضًض هاظم ًٖ الخُٛحر  -

 اإلا٣اومت ٦دملت ميؿ٣ت جدغ٦ها صواٞ٘ ؾُاؾُت مً الٗهُان اإلاؿلر وهًا٫ الُب٣اث  -

٣ت ظُضة -   اإلا٣اومت ٦ىٕى مً الخىاػن اإلاًاص البىاء للخُٛحر ٖبر اإلاٗض بٍُغ

                                                 
ش لليكغ، الٍغاى، الؿٗىصًت، هُجل ٦ىج وهُل ؤصٌؿىن، بصاعة ؤوكُت الابخ٩اع والخُٛحر، صلُل اهخ٣اصي   1 ب مدمىص خؿً خؿجي، صاع اإلاٍغ للمىٓماث، حٍٗغ

   341، م 4112
اى، الؿٗ  4 ش لليكغ، الٍغ ب مدمىص خؿً خؿجي، صاع اإلاٍغ ىصًت، حٛحرص نالر ؾُٟان ، بصاعة ؤوكُت الابخ٩اع والخُٛحر، صلُل اهخ٣اصي للمىٓماث، حٍٗغ

 341، م 4112
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اإلا٣اومت ٦خٗبحر مً الهٗىباث التي جىاظه بٖاصة ه٩ُلت الخُِ والؿلى٦ُاث و٢ىاهحن الٗمل وز٣اٞت  -

 اإلااؾؿت في مىخه٠ ٖملُت الخُٛحر 

 :زاهُا: ؤطباب ملاومت الخغُير

1/  ٌ ت الازجُاح للمإلىف والخىف مً املجهى ألنهم : ًمُل الىاؽ ٖاصة بلى خب املخاٞٓت ٖلى ألامىع اإلاإلٞى

ت ٌكٗغون  سكىن الخُٛحر بما ًجلبه مً ؤويإ ظضًضة ٚحر مإلٞى  بالغيا والاعجُاح ٍو

ه العاداث /2 ٣ت جهٞغ اث الخٗلُم املخخلٟت ٖلى ؤن الٟغص ٩ًىن ٖاصاث وؤهماٍ ؾلى٥ جدضص ٍَغ : جض٫ هٍٓغ

كٗغ الٟغص باالعجُاح لها ألجه ال ٩ًىن مًُغ للخ٨ٟحر في ٧ل مى٠٢ ظضًض بُ ٤ و٦ُُٟت اؾخجابخه للمى٠٢، َو ٍغ

ت بل ًهبذ عوجُيُا ومبرمجا بلى خض ما   ظظٍع

: بن ٖضم ال٣ضعة ٖلى ؤلاصعا٥ هىاحي ال٠ًٗ في الىي٘ الخالي و٦ظل٪ ٖضم ال٣ضعة ٖلى بصعا٥ طىء ؤلادزان /3

 ظىاهب ال٣ىة ومؼاًا الىي٘ الجضًض ٌك٩ل ٖاث٣ا ٦بحرا في وظه الخُٛحر 

 ٣ًاوم ؤي حُٛحر ألهه باَا وز٣ُا بالىي٘ ال٣اثم مما ًجٗله : جغجبِ مهالر الٟغص ؤخُاها اعجاإلاصالح اإلاىدظبت /4

ت ؤو مالُت به  ٌٗجي  له زؿاعة شخهُت ٦ًُإ مغ٦ؼه ؤو هٟىطه ؤو بلخا١ زؿاعة مٗىٍى

: جيكإ م٣اومت الخُٛحر ؤخُاها ٖىضما ٌكٗغ الٟغص ؤو الجماٖت ؤن ج٣الُض ومٗاًحر ظماٖاث  / الاهخماءاث الخازحُت5

ُضة م٘ ؤٞغاص نض٣ًه مهضصة بؿبب ال خُٛحر الجضًض اإلاٟاجئ، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ٢ض ج٩ىن للمغء ٖال٢اث وصًت َو

ومً هىا  ،وظماٖاث مُٗىت، وفي خالت بصزا٫ الخُٛحر ٣ٞض ًهِب هاالء ألاٞغاص والجماٖاث الهض٣ًت الًغع 

مُٟضا لها وبحن  ًسل٤ ٖىض الٟغص هٕى مً الخًاعب بحن مهلخت اإلاىٓمت التي ٌٗمل ٞيها والتي ؾ٩ُىن الخُٛحر

 ٠  مهلخت الجماٖت الهض٣ًت التي ؾ٩ُىن الخُٛحر ياع بها، وهظا ٌؿبب مك٩لت التزام ووالء باليؿبت للمْى
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 ( : الٗىامل الٟغصًت اإلااصًت إلا٣اومت الخُٛحر1 2الك٩ل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت، : ٢ِـ إلاصدزا   122، م 1228ػَ٘، ٖمان، ألاعصن، صاع الؼهغان اليكغ والخى  اإلاامً وآزغون، الخىمُت ؤلاصاٍع

 

 : ؤشياٌ ملاومت الخغُير وآزازهاإلاؼلب الثاويا

 :ؤوال: ؤشياٌ ملاومت الخغُير

ت مً عصوص ألاٞٗا٫، تهضٝ بلى جد٤ُ٣ ٚغى مٗحن، ؤي ؤنها ؾلى٥ ًدغ٦ه هضٝ  اإلا٣اومت ٖباعة ًٖ مجمٖى

اتهاوهى الخٟاّ ٖلى الىي٘ ال٣اثم بإ٢ص ى ٢ىة مم٨ىت، ٖلى مؿخىي اإلااؾؿ والك٩ل  ،ت ٩٦ل ؤو بخضي مؿخٍى

 :ق٩ا٫ املخخلٟت إلا٣اومت الخُٛحرآلاحي ًىضر ألا 

 الخٝى مً املجهى٫ 

 ٗلىماثالخٗامل الاهخ٣اجي م٘ اإلا

 ٖىامل ا٢خهاصًت

 ٖامل ألامان

 الٗاصة

 اإلا٣اومت الٟغصًت
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  م٣اومت الخُٛحر ؤق٩ا٫ (1 5)الك٩ل ع٢م 

 

ت الٗملُت ال بصاعة الخُٛحرصوع ، بلخؿً صلىضةاإلاهضع :  ، حرمظ٦غة ماظؿخحر ٢ؿم ٖلىم الدؿُ، جهاالث الجؼاثغ باإلاؿُلتفي جدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت للمضًٍغ

لىم الدؿُحر ش اإلاىا٢كت ألاخض ، ظامٗت اإلاؿُلت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو   82، م 4113ظىان  14جاٍع
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اتها، ٨ٞظل٪ الخا٫ باليؿبت ألق٩الها، ٣ٞض  مً زال٫ الك٩ل هالخٔ ؤن م٣اومت الخُٛحر ٦ما جخٗض مؿخٍى

ىي الٟغصي لخًم هبٍى الخىاٞؼ، ج٩ىن ٞغصًت ؤو ظماُٖت، ٖلىُت ؤو مؿخترة، خُض ًم٨ً ؤن جٓهغ ٖلى اإلاؿخ

الخٌٟ اإلا٣هىص لؤلصاء، ؤو ٖضم اؾخٛال٫ ؤلام٩اهُاث، وجٓهغ في ق٩لها الٗلجي ٖىضما جخجه لًم ؤ٦بر ٖضص مً 

٣ضان الضاُٞٗت للٗمل   الٗاملحن، ؤما الك٩ل اإلاؿختر ٩ُٞىن مً زال٫ ي٠ٗ الىالء للماؾؿت، ٞو

م٨ً جلخُو ؤ  1:ق٩ا٫ اإلا٣اومت في الى٣اٍ الخالُتٍو

 ج٣لُل ألاٞغاص اللتزاماتهم اججاه اإلااؾؿت  -

ً با٢تراح الخُٛحر  - اصة الٗضاء اإلاىظه هدى اإلاباصٍع  ٍػ

ب هٓام ؤلاهخاط  - اصة مٗضالث الخُٛب، الخإزحر، ؤو ختى زٌٟ وجسٍغ  ٍػ

اصة اإلاُل هدى الاجداص وؤوكُت ه٣اباث الٗمل  -  ٍػ

 زاهُا : آلازاز اإلاترجبت على ملاومت الخغُير :

البٌٗ ؤن م٣اومت الخُٛحر صاثما ؾلبُت وجًغ بإهضاٝ اإلااؾؿت، ل٨ً الىا٢٘ ًٓهغ ؤن لها مؼاًا، ٢ض ٌٗخ٣ض 

وؤهه باإلم٩ان مً زاللها جد٤ُ٣ هخاثج بًجابُت وطل٪ ٖىضما ج٩ىن الٟىاثض التي ؾدىجم ًٖ الخُٛحر اإلا٣ترح ؤ٢ل مً 

ضم الامخشا٫ له في مهلخت اإلااؾؿت ت، ٖو  2 الخ٩ال٠ُ اإلاضٖٞى

 3ُاث م٣اومت الخُٛحر هظ٦غ ما ًلي :مً بًجابو 

/ ًم٨ً للم٣اومت ؤن حصج٘ ؤلاصاعة ٖلى جٟدو م٣ترخاتها للخُٛحر بك٩ل ؤٖم٤، للخإ٦ض مً ؤنها مىاؾبت، وهظا 1

 ًمىٗها مً اجساط ٢غاعاث زاَئت 

                                                 
  115٘ ؾاب٤، م هُجل ٦ىج وهُل ؤهضعؾىن، مغظ 1
ت لخىػَ٘ ال٨هغباء وا 2 غ الخىُٓمي وبق٩الُت م٣اومخه في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت، صعاؾت خالت اإلااؾؿت الجهٍى لٛاػ، مٗمىعي نىعٍت، الخُٛحر والخٍُى

لي، الكل٠، ال لىم الدؿُحر، ظامٗت خؿِبت بً بٖى   35، م 4114جؼاثغ، الكل٠، مظ٦غة ماظؿخحر، ٢ؿم ٖلىم ا٢خهاصًت، ٧لُت ٖلىم الا٢خهاصًت ٖو
٠ هاصًت، ؤهمُت بصاعة الخُٛحر في الخ٠ُ٨ م٘ جدىالث املخُِ، مضازلت م٣ضمت يمً ملخ٣ى صولي بٗىىان "صوع ؤلابضإ والخٛ 3 ُحر الخىُٓمي جىمي مُلىص وزٍغ

ىُت وصولُت "ظامٗت ؾٗض صخلب، البلُضة، الجؼاثغ، ًىمي     14، م 4111ماي،  12 و 12في اإلاىٓمت الخضًشت"، صعاؾت وجدلُل ججاعب َو
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ىبها ؤو / ج٨ك٠ بٌٗ الهٗىباث واإلاكا٧ل التي ٌؿببها الخُٛحر، ٞخلجإ ؤلاصاعة بلى اجساط بظغاءاث و٢اثُت لخج4

م الاًجابُاث الىاظمت ًٖ م٣اومت الخُٛحر، بال ؤهه البض مً ؤلاخاَت بؿلبُاتها والخىبُه لها، ختى جخم٨ً  مىاظهتها ٚع

اع هظ٦غ بٌٗ الؿلبُاث وهي ؤلاصاعة مً بًجاص ؾبل مٗالجتها والخ٣لُل منها  وفي هظا ؤلَا
1 : 

والخجضًض، وبالخالي بٞكا٫ زُِ الخُٛحر آلاجُت، : ٞاإلا٣اومت جاصي بلى ظمىص ال٨ٟغ ومداعبت الخُىع  الجمىد -

تها   ما ٣ًٟض اإلااؾؿت خٍُى

ت الخ٣لُضًت ٖلى ال٨ُان ؤلاصاعي، ٩ًىن هىا٥ مداعبت ألا٩ٞاع الالمباالة والؿلبُت - : هدُجت ؾُُغة الجٖز

ُاب الخٗاون وصٖم اإلا٣اومحن   والغئي الجضًضة، وهى ما ًدؿبب في ؤلاهما٫ ٚو

اث اإلا٣اومت بىيىح في جغاظ٘ اإلااؾؿت ًٖ مجاعاث مشُلتها، ؤو ٖلى ألا٢ل : هىا جٓهغ ؾلبُالخسل٠ -

ت والخُىع والخجضًض اإلاؿخمغ   مداولت اللخا١ بها في الؼمً الؿٖغ

اث ألاصاء وؤلاهخاط الخضهىع  -  : بمٗجى ونى٫ جإزحر اإلا٣اومت لخض جضهىع وي٘ اإلااؾؿت وجضوي مؿخٍى

ل زُحرة مً الاهدضاع، بدُض ٢ض جهل بلى خض الٟىض ى : وهىا جهل اإلااؾؿت بلى مغاخالخدلل والخ٨ٟ٪ -

 التي جاصي بلى ج٨ٟ٪ اإلاىٓمت واهترائها 

: ال ٌؿدبٗض ٖىض الىنى٫ بلى جل٪ الخالت الؿِئت مً جٟص ي ألاويإ الؿلبُت التي جاصي الازخٟاء والخالش ي -

 بلى بنهاء اإلاىٓمت 

 :طالُب الخعامل مع ملاومت الخغُير: ؤاإلاؼلب الثالث

ٗىبت ججىب الخُٛحر، وظب ٖلى ؤلاصاعة ؤن ج٩ىن خؿاؾت للٗىاث٤ التي ج٠٣ ٣ٖبت في ؾبُل بجمامه هٓغا له

ُما ًلي  ختى ًم٨ً الخٛلب ٖليها، وبالُب٘ ٞةهه مً الؿهل الخلٟٔ بالخٗبحر الؿاب٤، ل٨ً جىُٟظه نٗب ظضا، ٞو

ٌ وم٣اومت الخُٛحر وهيًم٨ً بصعاط بٌٗ ؤؾلُب الخٛ  :2لُب ٖلى ٞع

                                                 
1
ىت، "ؤهمُت صعاؾت اججاهاث الٗاملحن لخ٣لُل مً م٣اومت جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت ٧الىمىطط مً الخُٛحر الخىُٓمي"، مجلت    صعاؾاث خضًضان نبًر

ت، الٗضص    115، م 4111ظىان  12، ٢ؿىُُىت، الجؼاثغ، 2هٟؿُت وجغبٍى
2
ت الٗامت الجهاالث الجؼاثغ باإلاؿُلت، مظ٦غة ماظؿخحر، ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر، ٧لُت  بلخؿحن صلىضة، صوع بصاعة الخُٛحر في   جدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت للمضًٍغ

لىم الدؿُحر، ظامٗت اإلاؿُلت الجؼاثغ،  ت ٖو   24 – 21م :  –، م 4114الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع
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اإلاازغة : ختى ًخم ٢بى٫ الخُٛحر ٞةهه مً الًغوعي الخهى٫ ٖلى صٖم طوي الؿلُت ومً لهم جإزحر  / ق٩ل ال٣ىي 1

 ٖلى الٗاملحن في اإلااؾؿت، ما ًاصي بلى ب٦ؿاب الخُٛحر عزما ٦بحرا 

: وطل٪ بةُٖاء خىاٞؼ للٗاملحن الظًً ًدبٗىن الؿلى٥ اإلاُلىب، ٞخُٛحر هٓام الٗمل في / حصجُ٘ الؿلى٥ البىاء4

 اؾؿت ًدبٗه حُٛحر في ؾلى٥ الٗاملحن ألامغ الظي ًيبغي ٖلى ال٣اثمحن ٖلى ٖملُت الخُٛحر الخىبُه له وم٩اٞإجه اإلا

/ زل٤ ماؾؿت ٢ابلت للخٗلم : ًُل٤ ٖلى اإلااؾؿاث التي لضیها َا٢ت إلخضار الخُٛحر باؾخمغاع باإلااؾؿاث 3

ه اإلااؾؿاث ٌؿدبض٫ ألاٞغاص َغ٢هم ال٣ضًمت في ال٣ابلت للخٗلم، ؤي التي جبجي هٓام الخٗلُم اإلاؿخمغ، وفي هظ

ك٩لىن عئٍت بؾتراجُجُت للماؾؿت ٌٗملىن ٖلى جد٣ُ٣ها  ً في ج٣ُُم ؤ٩ٞاعهم، َو تر٧ىن آلازٍغ  الخ٨ٟحر، ٍو

: مالم جلتزم ؤلاصاعة الٗلُا بالخُٛحر ٞلِـ مً املخخمل ؤن ٣ًىم الٗاملحن بالخُٛحر / جىمُت الالتزام بالخُٛحر2

 ار الخدؿِىاث اإلاُلىبت الًغوعي إلخض

: جلٗب ؤلاصاعة صوعا ؤؾاؾُا في حك٨ُل الش٣اٞت الخىُٓمُت، وختى حؿخُُ٘ / جىمُت ز٣اٞت جىُٓمُت مٟخىخت5

 اإلااؾؿت جبجي وبخضار الخُٛحر، ٞةهه ًيبغي ؤن ج٩ىن لضیها ز٣اٞت جىظب بخدمل املخاَغ، وباالهٟخاح والىمى 

ٗجي هظا اإلاكاع٦ت اليكُت لؤلٞغاص مً ٧ل / بصماط الٗاملحن بال٩امل في الخدضًاث 2 التي جىاظهها اإلااؾؿت : َو

اث في خل اإلاكا٧ل، ولِـ مجغص ؾمإ وظهت هٓغهم في ٦ُُٟت خلها   اإلاؿخٍى

غاٝ التي لها جإزحر ٞاٖل ٖلى الٗاملحن، ولى مً زاعط اإلااؾؿت، ؤو الجماٖاث ٚحر الغؾمُت 8 / الاؾخٗاهت باأَل

 ، ختى ًبٗض الك٪ في خضوص الخُٛحر لكغح ؤؾباب الخُٛحر وؤهضاٞه

/ بقٗاع الٗاملحن باإلا٩اؾب التي ًم٨ً ؤن جخد٤٣ مً ظغاء الخُٛحر ٖلى اٖخباع ؤن الهضٝ مً الىنى٫ بالجمُ٘ 2

 بلى ألاًٞل 

ٗاث الخ٩ىمُت وؤلام٩اهُاث البُئُت 2 ت املخلُت والٗاإلاُت، والدكَغ / اٖخماص اإلاٗلىماث اإلاخاخت ًٖ الىٓم ؤلاصاٍع

للخسُُِ ؤلاصاعي، والخىُٓم والخىظُه واجساط ال٣غاعاث و٦ظل٪ الخبراث الخانت املجخمٗت لضي ؤٞغاص ؤؾاؾا 

 اإلااؾؿت 
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لى جغقُضه 11 ت والخغم ٖلى الخىمُت باؾخمغاع ٖو / اٖخماص صوع الٗىهغ البكغ ٦ضوع ؤؾاس ي في الٗملُت ؤلاصاٍع

 وبنالخه 

ٗت، وخؿً الخ٣ُُم والٗمل للٓغوٝ املخُُت به في يىء / مؿاًغة الٗهغ في جهمُم الىٓم، الخسُُِ، اإلاخاب11

 ٧ل اإلاٗلىماث املجخمٗت والتي جم جدلُلها 

 والجضو٫ الخالي ًىضر ؤؾالُب الخ٣لُل مً م٣اومت الخُٛحر :

 ( ؤؾالُب مٗالجت م٣اومت الخُٛحر4-1الجضو٫ ع٢م )

اإلاىا٠٢ التي ٌؿخسضم  ألاؾلىب

 ٞيها

 الُٗىب اإلاؼاًا

ٖضم وظىص مٗلىماث  الخٗلُم والاجها٫

 ص٣ُ٢ت للخدلُل 

 

خاإلاا ٣ًخى٘ الىاؽ بالخُٛحر 

ٞٛنهم ؾِؿاٖضون في 

 جىُٟظه 

مً اإلام٨ً ؤن ٌؿخٛغ١ 

ال بطا ٧ان ٖضص  و٢خا ٍَى

ألاٞغاص اإلاٗىُحن بالخُٛحر 

 ٦بحرا 

التزام اإلاكاع٦حن بما  ٖضم وظىص م٣اومت ٦بحرة  اإلاكاع٦ت

 ٌكاع٧ىن بىيٗه 

مً اإلام٨ً ؤن ٩ًىن 

لى٢ذ بط ما ٢ام مًُٗت ل

اإلاكاع٧ىن بخسُُِ حُٛحر 

 ال ًخالءم م٘ الخاظت 

 

اإلاىا٠٢ التي ٣ًاوم الىاؽ  الضٖم واإلاااػعة

الخُٛحر ٞيها بؿبب ٖضم 

 الخ٠ُ٨ 

ال ًىظض ؤؾلىب مدضص 

إلاٗالجت مك٨الث ٖضم 

 الخ٠ُ٨ 

ل وم٩ل٠  ؤزظ و٢ذ ٍَى

٣ت ؾهلت وؿبُا ٖىضما ًخٗغى شخو ؤو  الخٟاوى والاجٟا١ مً اإلام٨ً ؤن ٩ًىن ٍَغ
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ظماٖت للخؿاعة مً ظغاء 

 الخُٛحر 

لخٟاصي ٢ضع ٦بحر مً 

 اإلا٣اومت 

 

م٩لٟا زانت بطا اهخهج 

 آلازغون ألاؾلىب 

خُىما ًخٗغى شخو ؤو  الخد٨م والاؾخمالت

ظماٖت للخؿاعة مً ظغاء 

 الخُٛحر 

٣ت ؾهلت وؿبُا  ٍَغ

لخٟاصي ٢ضع ٦بحر مً 

 اإلا٣اومت 

 

مً اإلام٨ً ؤن ٩ًىن 

بطا اهخهج  م٩لٟا زانت

 آلازغون ألاؾلىب هٟؿه 

ذ والًمجي ٖىضما ج٩ىن هىا٥ خاظت  ؤلا٦غاه الهٍغ

لئلؾغإ بالخٛحر وجخىاٞغ 

لؤلشخام الظًً ٌؿٗىن 

 للخُٛحر ؾلُت واؾٗت 

م٨ً الخٛلب ٖلى  ٘ ٍو ؾَغ

 ؤي هٕى مً ؤهىإ اإلا٣اومت 

مً اإلام٨ً ؤن جدٟه 

املخاَغ بطا ما ؤصي بلى 

بزاعة الىاؽ ٖلى مً ًباصع 

 بالخُٛحر 

غ الخىُٓمي ؤؾاؾُاث ومٟاهُم خضًشت، صاع واثل لليكغ، ٍ   52، م 4113، ٖمان، ألاعصن، 4اإلاهضع : مىس ى اللىػي، الخٍُى

ؤما باليؿبت لؤلؾلىب اإلاؿخسضم إلاٗالجت م٣اومت الخُٛحر ٞةن ازخُاعه ٌٗىص للخالت ؤو اإلاى٠٢ اإلا٣اوم للخُٛحر، 

ُٛحر والضاٖمحن له في ؤلاصاعة الٗلُا للماؾؿت، ٞغصوص ؤٞٗا٫ ألاٞغاص ٖلى و٦ظل٪ ٌٗىص لصخهُت ال٣اثمحن ٖلى الخ

 1الخُٛحر جمغ بٗضة مغاخل هي :

ضم ال٣ضعة ٖلى الاجها٫ الصدمت -  : وهي قٗىع خاص بٗضم الاجؼان ٖو

ُت الخُٛحر عدم الخصدًم -  : وهى قٗىع بٗضم وا٢ُٗت ومىيٖى

 للخُٛحر : وهى قٗىع الٟغص بإهه ؤزُإ ما ؤوظض الخاظت الرهب -

 : وهى جإهِب الصخو لصخو ٚحره ٖلى خضور الخُٛحر ؤلاطلاغ -

س - ٗجي ٢ُام الٟغص بىي٘ ؤؾباب للخُٛحر مً ٖىضه الخبًر  : َو

                                                 
ً، صاع وم٨خبت خامض لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، زًغ مهباح الُُُي، بصاعة الخُٛحر الخدضًاث واؾتراجُجُاث للمضعا 1   21، م 4111ء اإلاٗانٍغ
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له بلى مؼاًا ًخمخ٘ بها هى اإلااؾؿت الخيامل -  : بمٗجى ٢ُام الٟغص باخخىاء الخُٛحر وجدٍى

-  ٌ ه للىي٘ الجضًض اللبى  : وطل٪ بٗض ٞخىع الٟغص وزًٖى

ًٖ م٣اومت الخُٛحر ال ٌٗجي ؤنها وخضها مً حك٩ل الٗاث٤ ؤمام جُب٤ُ بغامج الخُٛحر، خُض جىظض  بن الخضًض

م٨ً جىيُدها في الى٣اٍ آلاجُت :  1ٖىاث٤ ؤزغي حؿاهم بك٩ل ما في ٞكل بغامج الخُٛحر، ٍو

 الغيا اإلابالٜ ُٞه ًٖ الىي٘ الخالي، ٞاإلااؾؿت الغايُت ًٖ ؤوياٖها ال جدكض الجهىص وال جى٣ُ٘ -

 الٗهىص الالػمت إلخضار الخُٛحر 

ل الخُٛحر  - ال٢اتهم لخدٍى ُٚاب الخدال٠ بحن ؤلاصاعة وألاٞغاص الظًً ًمل٩ىن ال٣ىة مً زال٫ مىا٢ٗهم ٖو

 مً ؤ٢ىا٫ بلى ؤٞٗا٫ 

ت وا٢خهاع ٖملُت الخُٛحر ٖلى مىاظهت الؿلبُاث واإلاك٨الث اإلاا٢خت  -  ٖضم اؾخمغاٍع

                                                 
  352ؤوٗام الكها ي، مغظ٘ ؾاب٤، م  1
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 : زالصت

التي جخضازل م٘ مٟهىم الخُٛحر، ول٨ً ألا٦ُض ؤهه ال ًمشل خضزا بل حٗضصث اإلاٟاهُم واإلاهُلخاث  -

ؾحروعة، وله ٖضة ؤؾباب منها ما هي صازلُت مغجبُت باإلااؾؿت وؤزغي زاعظُت ٖنها، وفي ٧لذ الخالخحن 

 مٟغوى ٖليها الخٗٝغ في الاججاه الصخُذ لخًمً الب٣اء والاؾخمغاع 

مً الباخشحن زانت في الٟترة ألازحرة خُض حٗضصث ؤق٩اله، ٧ان الخُٛحر وال ًؼا٫ مدل الهخمام الٗضًض  -

 ٞمنها ما ًدضر بمباصعة مً بصاعة اإلااؾؿت ؤو ًإحي ٦غص ٞٗل للًٍٛى اإلاٟغويت ٖليها 

٣ت مشلى لدؿُحر الخُٛحر، ول٨ً ألا٦ُض ؤهىا وؿحر ْغوٝ خضوزه ووؿحر خضوزه  - م٘ الٗلم ؤهه ال جىظض ٍَغ

ر ومً زم ٞةن ٖملُت حؿُحر الخُٛحر هي ٖملُت مؿخمغة، ٞاإلااؾؿاث الٟٗلي ؤي وؿحر ال٣ضعة ٖلى الخُٛح

 الُىم حؿحر بالخُٛحر 
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 :جمهُد

بن ألاصاء مً ؤهم اإلاىايُ٘ التي ج٨دس ي ؤهمُت بالٛت ومتزاًضة في اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت إلاا جدٓى به مً 

ما٫  وهظا مً مىُل٤ جضازل اإلاخٛحراث وحؿ ت اهدكاع اإلاٗلىماث مً ظهت، و٦ظا م٩اهت مخمحزة في بِئت ألٖا ها ؾٖغ اٖع

لضوع ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء الهاصٞت بلى جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة باؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت، والخ٨م ٖلى مضي هجاخه في 

 جد٤ُ٣ ألاهضاٝ املخُُت مً ظهت ؤزغي 

بؾتراجُجي  لظا حؿعى مٗٓم اإلااؾؿاث بلى جد٤ُ٣ الىجاح في ٖملُاتها وؤوكُتها باؾخمغاع لبىاء مغ٦ؼ

ُاء نىعة واضخت ًٖ ألاصاء في  وجىاٞس ي مخمحز ًًمً لها الب٣اء وجدؿحن ألاصاء في ْل التي حٗمل ٞيها، وإٖل

 :الٗىانغ الخالُت اإلااؾؿت ؾٝى هخُغ١ في الٟهل بلى
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 ٌ  : عمىمُاث خىٌ ؤداء العامليناإلابدث ألاو

ً والباخشحن في مجا٫ بصاعة ٌٗض مٟهىم ألاصاء مً بحن اإلاٟاهُم التي خُٓذ باهخمام واؾ٘ م ً ٢بل اإلا٨ٍٟغ

 ً ما٫، وعٚم طل٪ بال ؤن اإلاٟهىم ٌكىبه الالخباؽ والٛمىى الزخالٝ اججاهاث اإلا٨ٍٟغ  ألٖا

 ٌ  مفهىم ألاداء : اإلاؼلب ألاو

ف ألاداءؤوال   : حعٍس

 ٌ ف ألاو ما٫ ٦ما ًجب ؤن جىجؼ، والظي ًخه٠ الخعٍس بالكمىلُت : ألاصاء هى الٟٗل الظي ٌٗىص ٖلى بهجاػ ألٖا

ت، ومً زم ٞهى بهظا اإلاٗجى ٌٗخبر املخضص لىجاح اإلااؾؿت ونٟائها في ألاؾىا١، ٦ما ٨ٌٗـ في الى٢ذ  والاؾخمغاٍع

٣ترن مٟهىم ألاصاء بمهُلخحن  هٟؿه مضي ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ بِئتها ؤو جد٤ُ٣ الخإ٢لم اإلاُلىب، ٍو

 1هامحن الدؿُحر ال٨ٟاءة والٟٗالت 

ف الثاو تها و٢ضعتها ٖلى  الخإ٢لم  يالخعٍس : ألاصاء هى وكاٍ قامل ومؿخمغ ٨ٌٗـ هجاح اإلااؾؿت واؾخمغاٍع

لت  لى يىء ألاهضاٝ ٍَى ٤ مٗاًحر وؤؾـ جًٗها اإلااؾؿت، وو٣ٞا إلاخُلباث وكاَها، ٖو والخ٠ُ٨ م٘ البِئت، ٞو

 2ألامض 

ف الثالث ت، واؾخٛاللها بالهىعة : ألاصاء هى او٩ٗاؽ ل٨ُُٟت اؾخسضام اإلااؾؿت إلاىاعصها اإلا الخعٍس اصًت والبكٍغ

 3 التي ججٗلها ٢اصعة ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٞها

٠ اإلاخٗل٣ت به مً  ٠ مىخض لؤلصاء وطل٪ لخٗضص الخٗاٍع مً زال٫ ما ؾب٤ وؿخيخج ؤهه مً الهٗب بُٖاء حٍٗغ

خه واهخماماجه الخانت  خه وعٍئ  زال٫ الباخشحن الظًً جىاولىه ٧ل مً ػاٍو

٠ في اإلاىٓمت والىىاجج املخ٣٣ت مً زال٫ لظل٪ ه٣ترح الخٍٗغ٠ الخا لي لؤلصاء هى : اإلاهام وألاوكُت اإلاى٧لت للمْى

 ٢ضعاجه والتي جى٨ٗـ بك٩ل واضر ٖلى جدؿحن ألاصاء الكامل للمىٓمت 

 

                                                 
ت إلاٟهىم ألاصاء، مجلت الباخض، ظامٗت وع٢لت، الٗضص   1   483، م 4112/4111، 8الكُش الضاوي، جدلُل ألاؾـ الىٍٓغ
  24، م 4112، 4113ؤصاء اإلااؾؿت، قهاصة الض٦خىعاه في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت ؾ٠ُُ، الهاقمي بً واضر، جإزحر مخٛحراث البِئت ٖلى   2
  32، م 4112واثل دمحم نبخي وآزغون، ؾُاؾاث ألاصاء وبُا٢ت ألاصاء اإلاخىاػن، صاع واثل لليكغ، ألاعصن،   3
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 عىاصس ألاداء "الىفاءة والفاعلُت" ::  زاهُا

ٗخبر ال٨شحر  مً الباخشحن بإن ال٨ٟاءة والٟاٖلُت هما ٌٗخبر هظان اإلاٟهىمان مً ؤقض اإلاٟاهُم اإلاغجبُت باألصاء، َو

 البٗضان الغثِؿُان له خُض ٣ًهض ب٩ل منهما :

 : مضي جد٤ُ٣ ألاهضاٝ ٞهي ج٣اؽ بالٗال٢ت بحن الىخاثج املخ٣٣ت وألاهضاٝ اإلاغؾىمت الىفاءة  ( ؤ

اث اؾخسضام اإلاىاعص صون اإلاؿاؽ باألهضاٝ اإلاؿُغة التي ج٣اؽ  الفاعلُت ( ب : ال٣ضعة ٖلى جضهُت مؿخٍى

 الٗال٢ت بحن الىخاثج واإلاىاعص اإلاؿخسضمت ب

باإلياٞت بلى الازخالٝ في حٍٗغ٠ ال٨ٟاءة والٟاٖلُت ًدًغ الباخشحن ألاصاء في اخض بٗضًه ًجٗله مغاصٝ بما 

لى هظا  لل٨ٟاءة ؤ و الٟاٖلُت، ٞمنهم مً ًغي ؤن مٟهىم ؤلاهخاظُت الٟٗالُت حؿاوي م٘ مٟهىم ألاصاء الكامل ٖو

 صاء ٖلى ؤهه : ألؾاؽ ٣ٞض ٖٝغ أل 

ٖال٢ت بحن اإلاىاص املخههت والىاججت  املخ٣٣ت ومنهم مً ًغي بإهه ًمشل : ال٨ُُٟت التي حؿخسضم بها الىخضة 

ت في ؾبُل جد٤ُ٣ ألاهضاٝ املخضصة، في الىا٢٘ ال٨ٟاءة والٟٗالُت هما وظهان  ؤلاهخاظُت مىاعصها اإلااصًت والبكٍغ

اػاث، ٦ما ٨ٌٗـ طل٪ الخىظه الظي ًهٝغ ألاصاء اهُال٢ا م٘ البٗضًً، مخالػمان ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ ب٣ُاؽ الاهج

ه بإهه الٗال٢ت بحن الىدُجت واملجهىص هى ؤًًا مٗلىمت ٦مُت في ؤٚلب ألاخُان جبحن خالت ؤو صعظت بلٙى  خُض ٖٞغ

 1الٛاًاث وألاهضاٝ واإلاٗاًحر والخُِ اإلاخبٗت مً َٝغ اإلااؾؿت 

 : زالثا : مددداث ألاداء

ُٟي ال ًخدضص هدُجت ل٣ىي ؤو يٍٛى هابٗت مً صازل الٟغص هٟؿه ٣ِٞ، ول٨ً هدُجت لٗملُت بن ألاصا ء الْى

 الخٟاٖل والخىا٤ٞ بحن ال٣ىي الضازلُت للٟغص وال٣ىي الخاعظُت املخُُت به 

ت مً الٟغوى خى٫ مدضصاث ألاصاء  ا ٖلى مجمٖى و٢ض وضر "بىعجغ" وػمُله "بصواعص لىلحر" همىطظا هٍٓغ

ُٟي، ج  خ٩ىن مً زالر ٖىامل عثِؿُت هي :الْى

                                                 
قهاصة ماؾتر في ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت الجُاللي بىوٗامت بسمِـ ملُاهت، الٗابضي ظمُلت وبىظال٫ ٖاجكت، صوع بصاعة الخُٛحر في جدؿحن ألاصاء اإلااؾـ،   1

  43 – 44م  –، م 4115/4112
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 ٌ : وهى ٨ٌٗـ صعظت اوسجام الٟغص ألصاء ٖمله ٞالجهض اإلابظو٫ ًمشل خ٣ُ٣ت صعظت صاُٞٗت الٟغص  ؤ/ الجهد اإلابرو

 ألصاء ٖمله 

 : جمشل ٢ضعاث الٟغص وزبراجه الؿاب٣ت التي جدضص صعظت ٞٗالُت الجهض اإلابظو٫  ب/ اللدزاث والخصاثص الفسدًت

ً ال٨ُُٟت التي  سد لىظُفخهج/ بدزان الف : ٌٗجي جهىعاجه واهُباٖاجه ًٖ ألاوكُت التي ًخ٩ىن منها ٖمله، ٖو

 ًيبغي ؤن ًماعؽ بها صوعه في اإلاىٓمت، والك٩ل الخالي ًىضر هظه املخضصاث 
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 ( مدضصاث ؤصاء الٗامل1-4الك٩ل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  112، م 4115مُٗت، مهغ، : ؤخمض ن٣غ ٖاقىع، بصاعة ال٣ىي الٗاملت، الضاع الجا اإلاصدز

 

 اإلاؼلب الثاوي : ؤهىاع ألاداء

بٗضما جم الخٗغى بلى مٟهىم ألاصاء هيخ٣ل بلى ٖغى ؤهىإ ألاصاء في اإلااؾؿت، وجدضًض ألاصاء ًٟغى ازخُاع مٗاًحر الخ٣ؿُم 

 ًم٨ً جدضًضها في ؤع ٗت ؤق٩ا٫ :

حن : خظب معُاز اإلاصدز -1  1: هىا٥ هٖى

ٖليها اؾم ؤصاء الىخضة، ؤي ؤهه ًيخج بًٟل ما جمخل٨ه اإلااؾؿت مً مىاعص، ٞهى ًيخج ؤؾاؾا مً  : ًُل٤ ألاداء الدازلي –ؤ 

 الخىلُٟت الخالُت :

: هى ؤصاء ؤٞغاص اإلااؾؿت الظًً ًم٨ً اٖخباعهم مىعص اؾتراجُجي ٢اصع ٖلى نى٘ ال٣ُمت وجد٤ُ٣ ألاًٞلُت  ألاداء البشسي 

 الخىاٞؿُت مً زال٫ حؿُحر مهاعاتهم 

خمشل في ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى اؾخٗما٫ اؾخماعاتها بك٩ل ٞٗا٫  الخلنيألاداء   : ٍو

                                                 
مبر،   1  28، م 4111ٖبض اإلاالُ٪ مؼهىصة، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الا٢خهاصًت، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، ظامٗت دمحم زُٟغ، بؿ٨غة، الٗضص ألاو٫، هٞى

 ألاداء

 اإلاعسفت إلاا ًادي اللدزاث

 ما طىف ًادي
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٨مً في ٞٗالُت حٗبئت واؾخسضام الىؾاثل اإلاالُت اإلاخاخت  : ألاداء اإلاالي  ٍو

: هى ألصاء الىاجج ًٖ  الخُٛحراث التي جدضر في املخُِ الخاعجي للماؾؿت، ٞاإلااؾؿت ال جدؿبب في بخضازه ول٨ً  ألاداء الخازجي

 ملخُِ الخاعجي هى الظي ًىلضه ا

ما٫ هدُجت العجٟإ ؤؾٗاع البُ٘ ؤو  ٞهظا الىٕى ًٓهغ بهٟت ٖامت الىخاثج الجُضة التي جخدهل ٖليها اإلااؾؿت ٧اعجٟإ ع٢م ألٖا

ل زغوط ؤخض اإلاىاٞؿحن، اعجٟإ ال٣ُمت اإلاًاٞت م٣اعهت بالؿىت اإلاايُت هدُجت الهسٟاى ؤؾٗاع اإلاىاص واللىاػم والخضماث، ٩ٞ

 هظه الخٛحراث جى٨ٗـ ٖلى ألاصاء ؾىاء باإلًجاب ؤو بالؿلب 

 :  خظب معُاز الشمىلُت  - 2

 1خؿب هظا اإلاُٗاع ٣ًؿم ألاصاء صازل ألاهٓمت بلى ؤصاء ٦لي وؤصاء ظؼجي 

نها صون اهٟ ألاداء الىلي –ؤ  غاص ظؼء ؤو : ًخمشل في الىخاثج التي ؾاهمذ ُٞه ظمُ٘ ٖىانغ اإلااؾؿت وألاهٓمت الخدخُت في ج٩ٍى

ٖىهغ لىخضه في جد٣ُ٣ها، ٞالخٗغى لؤلصاء ال٨لي للماؾؿت ٌٗجي الخضًض ًٖ ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٞها الغثِؿُت 

 بإصوى الخ٩ال٠ُ اإلام٨ىت 

: هى ٢ضعة الىٓام الخدتي ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٞه بإصوى الخ٩ال٠ُ اإلام٨ىت، ٞالىٓام الخدتي ٌؿعى بلى جد٤ُ٣  ألاداء الجصجي –ب 

هضاٞه الخانت به، ال ؤهضاٝ ألاهٓمت ألازغي، وبخد٤ُ٣ مجمٕى ؤصاءاث ألاهٓمت الخدخُت بخد٤ُ٣ ألاصاء ال٨لي للماؾؿت، ؤ

جب ؤن ج٩ىن ألاهضاٝ مدؿلؿلت ومخ٩املت حك٩ل ُٞما بُنها قب٨ت   ٍو

 : خظب معُاز الصمً – 3

لى اإلاضي ٣ا لهظا اإلاُٗاع ٣ًؿم ألاصاء بلى ؤصاء ٖلى اإلاضي ال٣هحر ٖو  2اإلاخىؾِ والبُٗض : ٞو

هبذ ألاصاء ُٞما ًلي : ألاداء في اإلادي اللصير –ؤ  ٗجي ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٞها ٖلى اإلاضي ال٣هحر، ٍو  : َو

٣ا إلاخُلباث البِئت الخاعظُت  ؤلاهخاج  ٗبر ًٖ ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى زل٤ مسغظاث ٞو  : َو

ما٫ وهي وؿبت الىفاءة   اإلاضزالث/املخغظاث  : حٗبر ًٖ ال٨ُُٟت التي جاصي بها ألٖا

                                                 
   22، م ٖبض اإلاالُ٪ مؼهىص، مغظ٘ ؾاب٤ 1

لىم الدؿُحر، ظامٗت ا  2 ِل ٖبض الخلُم، جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿت في ْل بصاعة الجىصة الكاملت، عؾالت ماظؿخحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو  3م :  –، م 4114لجؼاثغ، مٚؼ

– 42  
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: وطل٪ باٖخباع اإلااؾؿت هٓام اظخماعي یهضٝ بلى جد٤ُ٣ الاقبإ مً جٟاٖل ألاٞغاص يمً هٓام مٗحن،هظا ؤلاقبإ  السطا 

ًخمشل في جد٤ُ٣ الغيا الىٟس ي والاظخماعي في م٩ان الٗمل، وال ًخم هظا بال بالخدغع مً الؿلى٦ُاث ٚحر اإلاالثمت والخهى٫ 

 ٞ٘ ؤلاياُٞت وال٣ضعة ٖلى الخىاع والخٟاوى ٖلى خهو مً اإلاىا

ً مهمحن ٨ٌٗؿان مٟهىم ألاصاء وهما :ألاداء في اإلادي اإلاخىطؽ – ب خمشل في ٖىهٍغ  : ٍو

: ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الخٟاٖل م٘ اإلاخٛحراث املخُُت بها ومداولت حُٛحر ألاوكُت ٧لما لؼم طل٪، ٞمؿإلت ال٣ضعة  الخىُف 

غوهت الظي ًًمً للماؾؿت املخاٞٓت ٖلى مى٢ٗها في الؿى١ وبال البض ؤن جخدمل الٗىا٢ب ٖلى الخ٠ُ٨ مغهىهت بٗامل اإلا

 بطا لم ج٨ً ٢اصعة ٖلى وي٘ هظا اإلاٟهىم ههب اهخمامها 

ت التي هي ؤؾاؽ الب٣اء والظي ٌٗخبر الهضٝ الغثِس ي ل٩ل مىٓمت وماؾؿت، بن الىمى  الىمى  : مٟهىم ًض٫ ٖلى الاؾخمغاٍع

٘ خهو اإلااؾؿت في الؿى١ ؾٝى ًم٨ً مً جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الاظخماُٖت ؾىاء بخُٗٓم وجذجُم  ٖىامل ؤلاهخاط ؤو بٞغ

ىب خهىلها ٧ابخإل البُالت   اإلاٚغ

لى الهُٗض الجؼجي، ال ًخم  ألاداء في اإلادي البعُد – ج : ٨ٌٗـ مٟهىم الب٣اء في ْل ٧ل الخٛحراث البُئُت ٖلى الهُٗض ال٨لي، ٖو

ُه بال بىظىص جسُُِ اؾتراجُجي  بُٗض الىٓغ ٢اصع ٖلى جد٤ُ٣ هظا ال٣هض، ووظىص جهضع واضر لؤلصاء بُٞغ

 ))ال٨ٟاءة/الٟاٖلُت

 : : العىامل اإلاازسة على ؤداء العامليناإلاؼلب الثالث 

 مً ؤهم الٗىامل اإلاازغة ٖلى ؤصاء الٗاملحن ما ًلي :

ؤهضاٞه ومٗضالث ؤلاهخاط اإلاُلىب ؤصائها ،لً : ٞاإلاىٓمت التي ال جمل٪ زُِ جٟهُلُت لٗملها و  غُاب ألاهداف املحددة /1

ٟيها ٖلى مؿخىي ؤصائهم لٗضم وظىص مُٗاع مدضص مؿب٣ا لظال٪ ٞال جمل٪  حؿخُُ٘ ٢ُاؽ ما جد٤٣ مً بهجاػ ؤو مداؾبت مْى

٠ طو ألاصاء ا ٠ طو ألاصاء الجُض م٘ اإلاْى  ل٠ًُٗ  اإلاىٓمت مٗاًحر  ؤو مازغاث لئلهخاط وألاصاء املجُض ،ٞٗىضها ًدؿاوي اإلاْى

ت املخخلٟت في الخسُُِ وي٘ ال٣ضعاث ٌؿاهم في  عدم اإلاشازهت في ؤلادازة /2 اث ؤلاصاٍع : بن ٖضم مكاع٦ت الٗاملحن في اإلاؿخٍى

اث الضهُا ، وبالخالي ًاصي بلى ي٠ٗ الكٗىع باإلاؿاولُت والٗمل الجماعي  ٟحن في اإلاؿخٍى ت واإلاْى وظىص ٞجىة بحن ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ٟحن لكٗىعهم بإنهم لم ٌكاع٧ىا في وي٘ ألاهضاٝ لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلا ىٓمت ، وهظا ًاصي بلى جضوي مؿخىي ألاصاء لضي هاالء اإلاْى

 اإلاُلىب بهجاػها ؤو في الخلى٫ للمكا٧ل  التي ًىاظهىها في ألاصاء ، و٢ض ٌٗخبرون ؤهٟؿهم مهمكحن في اإلاىٓمت   
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ت التي جغبِ بحن مٗضالث ألاصاء : مً الٗىامل اإلاازغة ٖلى ؤصا ازخالٌ مظخىٍاث ألاداء /3 ء الٗاملحن ٖضم هجاح ألاؾالُب ؤلاصاٍع

واإلاغصوص اإلااصي واإلاٗىىي الظي ًدهلىن ٖلُه، ٩ٞلما اعجبِ مؿخىي ؤصاء الٗامل بالتر٢ُاث والٗالواث والخىاٞؼ التي ًدهل 

 ٖليها 

٠ املجتهض طو ٦ما ٧اهذ ٖىامل الخدٟحز ٚحر مازغة بالٗاملحن، وهظا الخمحز الٟٗلي بحن اإلاى  ٠ْ املجتهض طو ألاصاء الٗالي  واإلاْى

٠ ٚحر اإلاىخج  ٠ ال٨ؿى٫ واإلاْى  ألاصاء اإلاخىؾِ واإلاْى

ُٟي مً الٗىامل ألاؾاؾُت اإلاازغة ٖلى مؿخىي ؤصاء الٗاملحن، ٞٗضم الغيا  مشىالث السطا الىظُفي /4 : ٞالغيا الْى

ُٟي ؤو اهسٟايه ًاصي بلى ؤصاء ي٠ُٗ وبهخاظُت ؤ٢ل، و  ُٟي ًخإزغ بٗضص ٦بحر مً الٗىامل الخىُٓمُت الْى الغيا الْى

٠ مشل الٗىامل الاظخماُٖت ٧الؿً واإلااهل الخٗلُمي والجيـ والٗاصاث والخ٣الُض، والٗىامل الخىُٓمُت  والصخهُت للمْى

 ٧اإلاؿاولُاث والىاظباث وهٓام التر٢ُاث والخىاٞؼ في اإلاىٓمت 

يُإ ؾاٖاث الٗمل في ؤمىع ٚحر مىخجت بل ٢ض ج٩ىن مازغة بك٩ل ؾلبي ٖلى ؤصاء  : الدؿِب ؤلاصاعي ٌٗجي الدظِب ؤلادازي  /5

ً، و٢ض ًيكإ الدؿِب ؤلاصاعي هدُجت ألؾلىب ال٣ُاصة ؤو ؤلاقغاٝ ؤو للش٣اٞت الخىُٓمُت الؿاثضة في اإلاىٓمت  ٟحن آلازٍغ  اإلاْى

 ( الٗىامل اإلاازغة ٖلى ؤصاء الٗاملحن4-4الك٩ل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ً بٖضاص الُالبت : ماإلاصدز 

ازخالف مظخىٍاث 
 ألاداء

غُاب ألاهداف 

 املحددة

عدم مشازهت 

 العاملين في ؤلادازة

مشىالث السطا 
 الىظُفي

 الدظِب ؤلادازي 

العىامل اإلاازسة في 
ينؤداء العامل  
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 : اإلابدث الثاوي : جلُُم ؤداء العاملين

ت خُض ٌؿاهم في ج٣ضًم اإلاٗلىماث والبُاهاث التي حؿخسضم في ٢ُاؽ مضي  ٌٗض ج٣ُُم ألاصاء ٖىهغا ؤؾاؾُا للٗملُت ؤلاصاٍع

مض ٖليها للىنى٫ جد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلااؾؿت، باؾخسضام ال٣ُاؽ اإلاىاؾب لخدؿحن ألاصاء و٧لها ٖملُاث مغجبُت ومدؿلؿلت حٗخ

اث ألاصاء بك٩ل ٞٗا٫ و٦ٟئ وهظا ما ؾيخُغ١ بلُه في هظا اإلابدض   بلى ؤٖلى مؿخٍى

 اإلاؼلب ألاٌو : ماهُت جلُُم ألاداء 

 : ؤوال : مفهىم عملُت جلُُم ألاداء

ٌكحرون بلى ٢ُاؽ  حٗضصث الدؿمُاث التي ؤُٖاها اإلاهخمىن بهظا اإلاىيٕى خى٫ مٟهىم ج٣ُُم ألاصاء ٞخاعة ٌؿمىنها ألاصاء ومغة

 1ال٨ٟاءة بال ؤن اإلاهُلر ألا٦ثر اهدكاعا هى مهُلر ج٣ُُم ألاصاء 

 ومً بحن الخٗاٍع٠ املخخاعة ما ًلي :

٣ًهض بخ٣ُُم ألاصاء هى ٖملُت الخ٣ُُم والخ٣ضًم اإلاىخٓمت واإلاؿخمغة بالبِئت الهجاػاجه في الٗمل وجى٢ٗاث جىمُخه وجُىعه  

 في اإلاؿخ٣بل 

اث٠ التي الهُٛت الىٓامُ  ت ؤو الغؾمُت التي حٗبر ًٖ م٩امً ال٣ىي وم٩امً ي٠ٗ اإلاؿاهماث التي ٌُٗيها الٟغص للْى

 ٧لٟىا بةهجاػها ؤو ال٣ُام بها 

بطا ٖٝغ ِٞكغ وعٞا٢ه ج٣ُُم ألاصاء ٖلى ؤهه الٗملُت التي ًخم بىاؾُتها جدضًض اإلاؿاهماث التي ٌُٗيها الٟغص للماؾؿت مً  

 زال٫ ٞترة ػمىُت مدضصة 

ما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤهه ال ًىظض اجٟا١ بحن مٗٓم ال٨خاب خى٫ جدضًض مٟهىم قامل لخ٣ُُم ألاصاء، ٩ٞل مٟهىم ًغجبِ م

ٟا قامال لخ٣ُُم ألاصاء  ٠ حٍٗغ  بالٛغى مىه وبالخالي وؿخيخج مً هظه الخٗاٍع

ػمً مدضص باإلااؾؿت، و ٗض طل٪ : هى ٖملُت بنضاع خ٨م ٖلى اليكاَاث التي جم مماعؾتها مً َٝغ الٗامل في  جلُُم ألاداء

ً عؤي قامل ومىيىعي ٚحر  ٣ت حؿمذ للمكٝغ بخ٩ٍى خماصه ٖلى م٣اًِـ ؤصاء واضخت ومٗاًحر مؿخسغظت بٍُغ خ٨م مشالي اٖل

 مخدحز ٖلى ؤصاء الٟغص الٗامل 

 

                                                 
  422، م 1222ىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، مهضي خؿً ػعل٠ُ، بصاعة ألاٞغاص مً مىٓىع ٦مي والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت، صاع مدضالوي لليكغ والخ  1
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 : زاهُا مبادت الخلُُم

خحن مً اإلاباصت ًجب مغاٖاتها ٖىض ال٣ُام بالخ٣ُُم جخمشل في :  هىا٥ مجمٖى

ٟي البرهامج بالخإ٦ُض الجهض املخ٤٣  ًد الهدف مً عملُت الخلُُمجدد  : هى الهضٝ الظي ٌؿعى بلُه اإلاضعاء ومْى

 وألاؾلىب، والاؾخٟاصة مً الىاجج لخدؿحن مسخل٠ البرامج اإلاؿخ٣بلُت 

غ ف ؤهمُت وهفاءة اإلاشسف على الخلُُم  ملُت ًجب ؤن جخٞى ي الٟغص الظي ٣ًىم : ٖملُت الخ٣ُُم جدخاط بلى بم٩اهُاث ماصًت ٖو

ت ال٩اُٞت بخهمُم البدىر ُٞما ًخٗل٤ بجمُ٘ البُاهاث، جدلُلها وجٟؿحرها، وؤن ًدؿم  غ اإلاٗٞغ بها بياٞت بلى جٞى

ُت الٗلمُت في ويٗه للخىنُاث وجىُٟظها   باإلاىيٖى

ٗخمض ٖلى الخٗاون : ٞٗالُت البدىر الخ٣ُمُت ح ألازر في الاعخباز خاحاث ومخؼلباث الخاطعين للخلُُم ومدي حعاونهم 

 الُىعي لؤلٞغاص باٖخباعهم مىيٕى الضعاؾت، ٞمً ٚحر اإلام٨ً بظباعهم ٖلى اإلاكاع٦ت في الضعاؾت الخ٣ُُمُت 

: هى بدض جُب٣ُي مُضاوي له بم٩اهُت الخُب٤ُ في الٓغوٝ الُبُُٗت، ٞالخ٣ُُم ًجب ؤن ًغج٨ؼ ٖلى  البدث الخلُُمي 

 ؾالُب جدخُت مم٨ىت مى٤ُ الٓغوٝ الٗلمُت وؤن ٌؿخُٟض مً ؤي ؤ

 : زالثا : ؤهداف عملُت جلُُم ألاداء

اث هي اإلاىٓمت، اإلاضًغ والٟغص الٗامل، هىضخها ُٞما ًلي :  بن ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء تهضٝ بلى زالر ٚاًاث ج٣٘ ٖلى زالر مؿخٍى

 1: وجخمشل ؤؾاؾا ُٞما ًلي : على مظخىي اإلاىظمت

 ي الظي ًبٗض اخخما٫ حٗضص ق٩اوي الٗاملحن ججاه اإلاىٓمت بًجاص مىار مالثم مً الش٣ت والخٗامل ألازالق 

٘ مؿخىي ؤصاء الٗاملحن واؾدشماع ٢ضعاتهم وبم٩اهاتهم بما ٌؿاٖضهم ٖلى الخ٣ضم والخُىع    ٞع

ت ص٣ُ٢ت، جم٨نها مً الاخخٟاّ بال٣ىي الٗاملت طاث اإلاهاعاث وال٣ضعاث   مؿاٖضة اإلاىٓمت في وي٘ مٗضالث ؤصاء مُٗاٍع

 اإلاخمحزة 

ت ج٣ُُ   م بغامج وؾُاؾاث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ً م٨ً ط٦غها في الى٣اٍ الخالُت : على مظخىي اإلادًٍس  2: ٍو

                                                 
ت مضزل بؾتراجُجي، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، ٍ  1   411 – 411م :   –، م 4115، ألاعصن، 4زالض ٖبض الغخمً الهُتي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ت،   2 ت، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع   412، م 4118دمحم اإلاحرفي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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غ الٗال٢اث الجُضة م٘ الٗاملحن والخ٣غب بليهم للخٗٝغ ٖلى مكا٧لهم والهٗىباث التي جىاظههم في الٗمل    جٍُى

ت ختى ًم٨نهم ا  ً بلى جىمُت مهاعاتهم وبم٩اهُتهم ال٨ٍٟغ  لخىنل بلى ج٣ُُم ؾلُم ومىيعي ألصاء جابُٗتهم صٞ٘ اإلاضًٍغ

ٞمىاظهت اإلاضًغ ؤو اإلاكٝغ للٟغص الٗامل للخ٨م ٖلى ؤصاثه ال حٗخبر ٖملُت ؾهلت وبهما ٖملُت جخمحز بُاب٘ الخدضي الظي ًضٞ٘ 

ؼ ٢ضعاتهم ؤلابضاُٖت للىنى٫ بلى ج٣ُُم ؾلُم وم ت وحٍٗؼ ً بلى جىمُت مهاعاتهم وبم٩اهُاتهم ال٨ٍٟغ ىيعي ألصاء جابٗيهم، وهظا اإلاضًٍغ

غ الٗال٢اث الجُضة م٘ الٗاملحن والخ٣غب بليهم للخٗٝغ ٖلى مكا٧لهم ونٗىباتهم   ما ًضٞ٘ باججاه جٍُى

  1: مً بحن هظه ألاهضاٝ ما ًلي : ألاهداف على مظخىي العاملين

ؼ خالت الكٗىع باإلاؿاولُت لضي اإلاؿاولحن مً زال٫ جىلُض ال٣ىاٖت ال٩املت لضیهم   مً ؤن الجهىص التي ًبظلىنها في حٍٗؼ

 ؾبُل جد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاؿاولُت هي جدذ ٖملُت الخ٣ُُم، مما ًدٟؼهم لىُل اإلا٩اٞأث وججىب ال٣ٗىباث 

غ   ٟحن وجٍُى غ ؾلى٥ اإلاْى ت مً الىؾاثل والُغ١ اإلاىاؾبت لخٍُى حؿاهم ٖملُت ج٣ُُم ؤصاء الٗاملحن في ا٢تراح مجمٖى

ُُٟت   بِئتهم الْى

غ ٢ض  عاتهم ومهاعاتهم، خُض حؿاٖض ٖملُت الخ٣ُُم ٖلى اؾدشماع مهاعاث و٢ضعاث الٗاملحن بك٩ل ؤًٞل في حؿُحر وجٍُى

اإلاؿخ٣بل، زانت وؤن مٟهىم اإلاهاعاث الُىم ؤنبذ ٌك٩ل ظىهغ بق٩الُت زل٤ ال٣ُمت في اإلاىٓماث، مما ًجٗل بصاعة اإلاىاعص 

ت ٞيها جىظه ؤ٦ثر ٞإ٦ثر ؾُاؾتها هدى حؿُحر ٦ٟاءاث ومه  اعاث ؤٞغاصها البكٍغ

 بمضاصهم بخٛظًت مغجضة ٖلى ؤصائهم باإلا٣اعهت م٘ ما ٧ان مخى٢ٗا منهم، والك٩ل الخالي ًىضر ؤهضاٝ ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  115ض ؾالم، ٖاص٫ خغخىف نالر، مغظ٘ ؾاب٤ ط٦غه، م ماٍض ؾُٗ  1



 املينز اإلافاهُمي ألداء العؤلاػا     الفصل الثاوي                                                                                                                 

 

47 

 

 ( ؤهضاٝ ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء3-4الك٩ل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : زابعا : الصعىباث  التي جىحه جلُُم ألاداء

 1إلاكٝغ اإلا٣ُم واإلاك٨الث ؾلى٦ُت جخٗل٤ باإلاغئوؽ الظي ًخم ٢ُاؽ ؤصاثه :هىا٥ مك٨الث ؾلى٦ُت جخٗل٤ با

م٨ً بهجاػها ُٞما ًإحي : اإلاشىالث التي جخعلم باإلالُم  : ٍو

ىن ظُضا ما ٣ًىم به الٗاملىن، ومً زم ال ٌؿخُاٖىن ؤن ٣ًىم ؤصائهم بك٩ل مىيىعي    حن ال ٌٗٞغ  بن اإلاكٞغ

ؤصاء الٗاملحن مما ًاصي بخالي بلى ج٣ُُماث ٚحر ؾلُمت هدُجت ال ازخالٝ  وجىٕى ٢ض ال ج٩ىن لضیهم مٗاًحر واضخت ل٣ُاؽ  

 اإلاٗاًحر   

حن  ًتراء صون في بُٖاء الخ٣ُُماث للٗاملحن الؾُما بطا ٧اهذ ج٣ُُماتهم ؾلبُت     هىا٥ بٌٗ اإلاكٞغ

                                                 
ت، صاع الكغ١ لليكغ والخىػَ٘، ٍ  1 ل مهُٟى هجُب، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ   111 – 112م :  –، م 4118، ٖمان، ألاعصن، 1قاَو

 اإلاظاهمت في جسؼُؽ اللىي العاملت

 ازخُاز العماٌ الصالحين للتركُت

 وطع زؼؽ جدظين ألاداء

 حشجُع اإلاىافظت بين العماٌ

 كُاض الىفاءة ؤلاهخاحُت جفهم اإلادًس للدزاث العماٌ

بُت  جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

 جسؼُؽ الحىافص واإلاظاز

 جسكُت طُاطت ألاحىز والحىافص

ملُت الاجصاٌجدظين ع  

ؤهداف عملُت جلُُم ؤداء 

 العاملين

المصدر
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حن ؤزىاء ج٣ُُماتهم في ؤزُاء مشل :اإلاُل هدى الىؾِ في الخ٣ُُم، واإلاُل   ٚلى اللحن ؤو الدكضص في الخ٣ُُم ، و٢ٕى اإلاكٞغ

 الى٢ٕى في الخدحزاث الصخهُت، واإلاُل بلى زُاء الخ٣ُُم الٗكىاجي 

م٨ً خهغها ُٞما ًلي : اإلاشىالث اإلاخعللت باإلاسئوطين الرًً ًخم كُاض ؤدائهم  : ٍو

ت الٗامل ما هى اإلاُلىب مىه      ٖضم مٗٞغ

 ٖضم ٢ضعة الٗامل ٖلى ؤصاء ما هى مُلىب مىه  

 ٖضم ٞهم الٗامل لىٓام الخ٣ُُم  

ضم اهخمامه بيخاثج الخ٣ُُم    مُل الٗامل لل٨ؿل ٖو

زمت مك٨الث حؿبب ؤزُاء في الخ٣ُُم وال ٩ًىن الٗامل مؿاوال ٖنها وطل٪ مشل : وظىص ؾماث وزهاثو لضي الٗامل  

 حكبه زهاثو اإلا٣ُم مما ًجٗل ألازحر ًخدحز له ألا٢ضمُت في الٗمل 

 

 : ألاداء زامظا : ػسق جلُُم

م حٗضص وجباًً َغ١ ج٣ُُم ألاصاء، بال ؤن مسخل٠ الضعاؾاث ججم٘ ٖلى ؤن هىا٥ َغ١ ج٣لُضًت وؤزغي خضًشت، وؾىىضر   ٚع

 طل٪ ٦ما ًلي : 

 : حٗخمض الُغ١ الخ٣لُضًت في ٖملُت الخ٣ُُم ٖلى الخ٨م الصخص ي للغئؾاء ٖلى اإلاغئوؾحن، ومً ؤهمها : الؼسق الخللُدًت 

لت الخدزج -ؤ/   ت الؿماث  الشباوي ػٍس ٣ت مً ؤبؿِ َغ١ ج٣ُُم ألاصاء، وج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ خهغ مجمٖى : وحٗض هظه الٍُغ

بضؤ  ؤو الخهاثو اإلاغاص ج٣ُُمها مشل الجىصة واإلاهضا٢ُت، زم جدضًض مضي ج٣ُُم ٧ل زانُت بضءا مً ٚحر مغيُت، ٍو

 1هل ٖليها الٟغص في ظمُ٘ الخهاثو اإلاكٝغ في ج٣ُُم ٧ل مغئوؽ باليؿبت ل٩ل زانُت، زم ججم٘ الضعظاث التي ًد

لت الترجِب -ب/   : ٩ًىن الغثِـ ٨ٞغة ٖامت ًٖ ؤٞغاصه، وبالخالي ًم٨ىه ؤن ٣ًىم بترجُبهم جهاٖضًا ؤو جىاػلُا، جُلب  ػٍس

٣ت وظىص ٖضص مدضوص مً ألاٞغاص ختى ال ٌؿخُُ٘ الغثِـ جغجُبهم، ٦ما جمخاػ بالؿهىلت والبؿاَت، ل٨نها جٟخ٣ض  هظه الٍُغ

ُت وال حُٗي هخاثج ص٣ُ٢ت ألنها حٗخمض ٖلى الخ٨م الصخص ي، ٦ما ؤنها نٗبت ٖىض وظىص ٖضص ٦بحر مً ألاشخام اإلا  2ىيٖى

                                                 
اى،   1 ش لليكغ، الٍغ ت، جغظمت دمحم ؤخمض اإلاخٗا٫، صاع اإلاٍغ   342م  ،4118ظاعي صٌؿخلغ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ت، صاع واثل لليكغ، ألاعصن، ٍ  2   421، م 4112، 4حجاعي دمحم خاٞٔ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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لت اإلالازهت اإلاصدوحت -ج/   ٩ىن  ػٍس ً م٣اعهت ػوظُت، ٍو ٣ت ًخم ج٣ُُم الٗاملحن بم٣اعهت ٧ل واخض منهم باآلزٍغ : بهظه الٍُغ

 1م الظي جدضص ٖلى ؤؾاؾه الغجبت التي ًمشلها بحن ألاٞغاص مدل الخ٣ُُم ٖضص اإلاغاث التي ازخحر ٞيها الٟغص هى الغ٢

٤ اإلاٗاصلت الخالُت :  وجدؿب ٖضص مغاث اإلا٣اعهت ٞو

 ٖضص اإلاغاث = ٖضص ألاٞغاص 

لت الخىشَع ؤلاحبازي  -د/  ٣ت ب٣ُام اإلاكٝغ بخىػَ٘ مغئوؾُه خؿب ٢ضعاتهم و٦ٟاءاتهم ٖلى ق٩ل مىدجى  ػٍس : جخم هظه الٍُغ

ت ٦بحرة في الٟئت اإلاخىؾُت زم جىضعط الخىػَٗاث بيؿب ؤ٢ل بالدؿاوي ٖلى َغفي  َبُعي، خُض ج٣٘ اليؿبت الٗالُت في ؤي مجمٖى

ٟحن ٩ًىن ٖاصة مً طوي ال٨ٟاءاث اإلاخىؾُت، في خحن ج٩ىن  ٣ت مً اٞتراى ماصاه ٚالبُت اإلاْى اإلاىدجى، وه٨ظا جىُل٤ هظه الٍُغ

٣ت وؿبت ٢لُلت منهم مً طو ال٨ٟاءاث اإلاغج ٗاب ٖلى هظه الٍُغ با مً طو ال٨ٟاءاث الًُٟٗت، َو ٟٗت وج٣ابلها هٟـ اليؿبت ج٣ٍغ

ال١ مً الىاخُت الخُب٤ُ لخ٣ُُم ؤصاء الٗاملحن   2ؤنها ٚحر ٖاصلت ٖل ؤلَا

خماصها ٖلى الؿماث الصخهُت للمغئوؾحن  الؼسق الحدًثت :  ل٣ض وظهذ اهخ٣اصاث ٦شحرة بلى َغ١ الخ٣ُُم الخ٣لُضًت، اٖل

مً اٖخماصها ٖلى ألاهضاٝ اإلام٨ً ٢ُاؾها لؤلصاء، ٦ما ؤنها حٗاوي مً الخدحز الصخص ي للغئؾاء، وبالخالي بضؤ الخ٨ٟحر بضال 

غ الُغ١ الخ٣لُضًت، ومً بحن جل٪ الُغ١ الخضًشت ما ًلي :  في جٍُى

لت الىكاجع الحسحت  -ؤ/  ٣ت مً ؤخضر َغ١ ج٣ُُم ألاصاء، بط ًخم بمىظبها ػٍس ظم٘ ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً : حٗخبر هظه الٍُغ

ُلب مً اإلا٣ُم ؤن ٣ًىم بمالخٓت ؤصاء مغئوؾُه بك٩ل ص٤ُ٢ لُدضص ؤًا مً هظه الى٢اج٘  ٠، ٍو الى٢اج٘ التي جازغ في ؤصاء اإلاْى

٠، وطل٪ ٖلى ؤؾاؽ  اثٟهم، و ٗض الاهتهاء مً طل٪ ج٣ىم ؤلاصاعة بخ٣ُُم ؤصاء اإلاْى خضزذ زال٫ جإصًتهم واظباث ومؿاولُاث ْو

 3ج٘ التي خضزذ في ؤصاثه ٖضص الى٢ا

لت الازخُاز ؤلاحبازي  -ب/  ٣ت ٖلى جدضًض الٗىامل املخخلٟت اإلاخٗل٣ت بالٗمل هٟؿه ولِـ التر٦حز ٖلى  ػٍس : ج٣ىم هظه الٍُغ

ت مً الٗباعاث التي جه٠ ؤصاء الٟغص في ق٩ل زىاثُاث  ُٟت، وجُب٣ُها ٌؿخلؼم وي٘ مجمٖى الؿماث الصخهُت لكاٚل الْى

لى ال٣اثم بالخ٣ُُم ؤن ًسخاع مً ٧ل )واخضة حٗبر ًٖ  ىبت في ؤصاثه(، ٖو ىبت وألازغي حٗبر ًٖ الهٟاث ٚحر اإلاٚغ الهٟاث اإلاٚغ

                                                 
ت، ظامٗت دمحم بىيُاٝ باإلاؿُل  1 ب، عؾالت ماظِؿخحر في الٗلىم الخجاٍع   48 – 42م :  –، م 4112ت، ٖماع بً ِٖص ى، صوع ج٣ُُم ؤصاء الٗاملحن في جدضًض اخخُاظاث الخضٍع
ما٫، الجامٗت ؤلاؾالمُت بٛمدمىص ٖ  2 ت، عؾالت ماظؿخحر في بصاعة ألٖا   22، م 4112ؼة، بض الغخمان ببغاهُم الكىُي، ؤزغ اإلاىار الخىُٓمي ٖلى ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ
ما٫، الجامٗت ؤلاؾالمُت بٛ  3   43، م 4118ؼة، زالض ماض ي ؤبى ماض ي، مٗى٢اث ج٣ُُم ؤصاء الٗاملحن وؾبل ٖالظها، عؾالت ماظؿخحر في بصاعة ألٖا
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 ٤ ػوط مً الٗباعاث جل٪ الٗباعاث ألا٦ثر جُاب٣ا ٖلى ؤصاء الٟغص مدل الخ٣ُُم، زم جغظمت هظه الٗباعاث بلى ؤوػان ٦مُت ٍَغ

ت ال٣اثم بالخ٣ُُ ت لِـ إلاٗٞغ  1م مٟخاح ؤو قٟغة ؾٍى

لت الخىشَع ؤلاحبازي  -ج/  ت  ػٍس ٤ وؿب مئٍى : ًُلب مً اإلا٣ُم بمىظب هظا ألاؾلىب بظغاء ج٣ُُم للٗاملحن ومً زم جىػَٗهم ٞو

اث ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ًُلب مً  اث ؤصاء مدضصة مسخلٟت ٖلى ق٩ل الخىػَ٘ الُبُعي، خُض ٣ًؿم الٗاملحن بلى مجمٖى مً مؿخٍى

ً بمؿخىي ظُض، بمؿخىي ؤ٢ل مً اإلاخىؾِ ٚحر م٣بى٫ ؤي اإلا٣ُم ما وؿبخه مً الٗاملحن بضع  ظت مخىؾِ، منهم ٦مخمحًز

  2ي٠ُٗ 

لت ؤلادازة باألهداف -د/  ٣ت ٖلى اقترا٥ الغئؾاء واإلاغئوؾحن مٗا في جدضًض ؤهضاٝ مدضصة لٟترة ػمىُت  ػٍس : حٗخمض هظه الٍُغ

ة ًخم ج٣ُُم ؤصاء الٟغص ٖلى ؤؾاؽ ما خ٣٣ه مً ؤهضاٝ، م٣بلت بكٍغ ٢ابلُت جل٪ ألاهضاٝ لل٣ُاؽ وفي نهاًت ٞترة ػمىُت مدضص

يهئ الٟغنت للمكاع٦ت ؤلاًجابُت للٗاملحن وجدؿحن الاجها٫ بحن الغثِـ  مخاػ هظا ألاؾلىب بإهه ؤؾلىب ٖاص٫ في ج٣ُُم ألاصاء ٍو ٍو

اث٠، وجخُلب ا ٣ت ٖلى ؤنها ًهٗب جُب٣ُها ٖلى ظمُ٘ ؤهىإ الْى ٗاب ٖلى هظه الٍُغ ل٨شحر مً الى٢ذ والجهض واإلاغئوؾحن، َو

 والخبرة في جُب٣ُها 

 اإلاؼلب الثاوي : ألاطع العامت لخلُُم ألاداء

ت مً ألاؾـ الٗامت ًم٨ً جىيُدها ُٞما ًلي :  جغج٨ؼ ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء ٖلى مجمٖى

هضاٝ : ل٩ل ماؾؿت ٖضص مً ألاهضاٝ حؿعى بلى جد٣ُ٣ها، لظا ًيبغي ؤوال جدضًض هظه ألا  جددًد ؤهداف اإلااطظت – (1

خمشل الخدضًض الض٤ُ٢ لؤلهضاٝ في جغظمت ؤوظه اليكاٍ الغثِؿُت  وصعاؾتها ٢هض الخٗٝغ ٖلى مضي ص٢تها ووا٢ُٗتها، ٍو

   3بض٢ت، ٦ما ًجب ؤن جدضص ؤهضاٝ اإلااؾؿت ٖلى ؤؾاؽ مجاالث وؤوظه وكاٍ مسخل٠ الىخضاث وألا٢ؿام الخابٗت لها 

جٟهُلُت ل٩ل مجا٫ مً مجاالث ؤوكُت اإلااؾؿت، بدُض  : وي٘ زُِ وطع الخؼؽ الخفصُلُت لخدلُم ألاهداف (2

ت الالػمت و٦ُُٟت الخهى٫ ٖليها مً ظهت، زم ؤوظه  ح٨ٗـ هظه الخُِ الؿُاؾاث الخانت بخدضًض اإلاىاعص البكٍغ

                                                 
ت، م٨دؿبت ٖحن الكمـ، مهغ، ٍ  1   218، م 4114، 1مدمىص ؤخمض الخُُب، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ت، صاع ػهغان لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ٍ  2   122، م 4112، 1ههغ هللا خىا، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ت، ٖمغ وخامض، ج٣ُُم ألاصاء اإلااؾـ في الىخضاث الخ٩ىمُت، مجم٘ ؤٖما٫   3 ماجمغ ٢ُاؽ ألاصاء ٦مضزل لخدؿحن ظىصة ألاصاء اإلااؾس ي، اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

  145، م 4112ال٣اهغة، 
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اؾخسضام جل٪ اإلاىاعص بك٩ل ًد٤٣ ؤ٢ص ى اؾخٟاصة مم٨ىت ومً ظهت ؤزغي ٣ًهض بها وي٘ زُت ؤو ؤ٦ثر ل٩ل مجا٫ مً 

٤ بلى جىُٟظ ألاهضاٝ اإلاؿُغة يمً بَاع ػمجي مدضص  مجاالث وكاٍ   1اإلااؾؿت لخدضًض الٍُغ

: ٣ًهض بمغا٦ؼ اإلاؿاولُت ٧ل وخضة جىُٓمُت مسخهت بإصاء مٗحن ولها ؾلُت اجساط ال٣غاعاث  جددًد مسهص اإلاظاولُت (3

 التي مً قإنها ظؼء مً وكاٍ اإلااؾؿت وجدضًض الىخاثج التي ؾٝى جدهل ٖليها 

: حٗخبر زُىة جدضًض اإلاازغاث التي ًخم ٖلى ؤؾاؾها ج٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿت ؤو الجىاهب في ٖملُت  ألاداء جددًد مازساث (4

الخ٣ُُم، ٦ما ؤنها ألا٦ثر نٗىبت في الى٢ذ هٟؿه، وجغظ٘ نٗىبت هظه الخُىة بلى الخٗضص الٟٗلي ليكاٍ اإلااؾؿت 

تي حٗبر ؤنض١ الخٗبحر ًٖ مؿخىي ألاصاء باليؿبت ل٩ل وبالخالي حٗضص اإلاازغاث اإلاخاخت ًهبذ مً الًغوعي اهخ٣اء جل٪ ال

 2مغ٦ؼ مً مغا٦ؼ اإلاؿاولُت مً ظهت وباليؿبت للماؾؿت مً ظهت ؤزغي 

: جخُلب ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء يغوعة وظىص ظهاػ ع٢ابت ًسخو بمغا٢بت الخىُٟظ  جىافس حهاش مىاطب للسكابت على الخىفُر (5

ت، ٦ما ٌؿخمض ظهاػ الغ٢ابت ؤهمُت مً الاعجباٍ الىز٤ُ بحن الٟٗلي وحسجُل الىخاثج الؾخسضامها في ألا  ٚغاى ؤلاصاٍع

ُتها وصختها ٖلى ص٢ت وصخت البُاهاث  ٞٗالُت الغ٢ابت ومضي ص٢ت البُاهاث اإلاسجلت، حٗخمض هخاثج الخ٣ُُم ٖلى مىيٖى

 3اإلاسجلت 

 :: ؤهمُت واطخسداماث عملُت جلُُم ؤداء العامليناإلاؼلب الثالث

 4ُُم ؤصاء الٗاملحن ُٞما ًلي :جخمشل ؤهمُت ج٣

اثٟهم، ٦ما ٌؿاٖض في ه٣ل ووي٘ ٧ل ٞغص في   اث٠ ؤٖلى مً ْو ٨ًك٠ ًٖ ٢ضعاث الٗاملحن وبالخالي ًخم جغ٢ُتهم بلى ْو

ُٟت التي جدىاؾب م٘ ٢ضعاجه   الْى

بت للٗاملحن، ٟٞي يىء بظغاء حٗضًالث في الغواجب وألاظىع، بطا ؤن ج٣ُُم ألاصاء ٌؿهم في ا٢تراح اإلا٩اٞأث اإلاالُت اإلاىاؾ 

اصة عواجب وؤظىع الٗاملحن ؤو به٣انها، ٦ما ًم٨ً ا٢تراح هٓام  اإلاٗلىماث التي ًخم الخهى٫ ٖليها مً ج٣ُُم ألاصاء ًم٨ً ٍػ

 خىاٞؼ مٗحن لهم 

                                                 
م ألاصاء باؾخسضام اليؿب اإلاالُت، صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،    1  32، م 4118مجُض ال٨غدي، ج٣ٍى
  122، م 1222ض لليكغ، ٖمان، ٣ُٖل ظاؾم ٖبض هللا، ج٣ُُم اإلاكغوٖاث، صاع الخام  2
  32ٖمغ ال٨غدي، مغظ٘ ؾاب٤، م   3
غة،   4  – 111م :  –، م 4113/4112صباف ؾامُت، صوع الخىاٞؼ في جدؿحن ؤصاء الٗاملحن، قهاصة الض٦خىعاه في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت ؤو ٦لى مدىض ؤو لخاط، البٍى

113  
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ب اٖخباعه م٣ُاؽ ؤو مُٗاع م٣بىال في ج٣ُُم ؾُاؾاث وجُب٣ُاث ؤزغي في مجا٫ ألاٞغاص، والخد٨م ٖلى مضي ٞٗالُت الخضٍع 

 في اإلااؾؿت 

غ الصخص ي وم٣ُاؾا له باإلياٞت بلى جم٨ً اإلااؾؿت مً :  ٗخبر ج٣ُُم ألاصاء خاٞؼا للخٍُى  َو

ٟحن ٢ض جمذ مٗاملتهم بٗضالت وؤن اإلاؿدىضاث اإلاىز٣ت خى٫ هظا اإلاىيٕى ؾخ٩ىن ٖىهغا هاما في   الخإ٦ض ؤن ظمُ٘ اإلاْى

ٟحن مً ال٣غاعاث الت  ي جُا٫ جغ٢ُخه ؤو بنهاء زضماجه جإًُض مى٢ٟها ُٞما لى جٓلم ؤخض اإلاْى

ٟحن وجًٗهم في الهىعة ؤمام اإلاؿاولحن والؼمالء جمهُضا الجساط ال٣غاعاث خى٫ جغ٢ُتهم   ً مً اإلاْى ؤن جدضص ؤلاصاعة اإلاخمحًز

 بلى مىانب ٖلُا 

اإلااؾؿت  بن مً قإن الخىاع بحن الٗامل وعثِؿه اإلاباقغ خى٫ هخاثج الخ٣ُُم ؤن ًٓهغ ؤًًا ظىاهب الى٣و في ؾُاؾاث 

 وؤهٓمتها 

م٨ً خهغ ٖضة اؾخسضاماث جغجبِ بالخ٣ُُم اإلاىيىعي لؤلصاء جخلخو ُٞما ًلي :  ٍو

 ٌؿاٖض الىٓام اإلاىيىعي في ج٣ُُم ألاصاء ٖلى زل٤ واؾخمغاع الضاٞ٘ ٖلى الٗمل لضي الٗاملحن  

 ًاصي الىٓام اإلاىيىعي لخ٣ُُم ألاصاء بلى ال٣ًاء ٖلى الخدحز الصخص ي ٖىض الخ٣ُُم  

 جبِ الىٓام اإلاىيىعي لخ٣ُُم ألاصاء بإهٓمت التر٢ُت اعجباَا وز٣ُا ًغ  

كمل  مىما ًم٨ً ؤن هدهغ اؾخسضاماث مٗلىماث ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء في اججاهحن وهما : ألاو٫ ًخٗل٤ باألٞغاص الٗاملحن َو ٖو

كمل بٖاصة الىٓغ في ؾُا ؾاث اإلااؾؿت وعبما بٖاصة الىٓغ جُىعهم وعٞ٘ صواٞ٘ الٗمل لضیهم، ؤما الشاوي ًخٗل٤ باإلااؾؿت َو

 في ؤهضاٞها ؤًًا 
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 ( اؾخسضاماث ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء2 – 4الك٩ل ع٢م )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ٖلى ؤصاء الٗاملحن، عؾالت ماظؿخحر في ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت ٢انضي مغباح بىع٢لت،  اإلاصدز   112، م 4112: زالض عظم، ؤزغ هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 

 

عملُت التركُت : جخم بىاءا على مدي هفاءة 

 العامل بمىاصب ؤعلى مً زالٌ هخاثج الخلُُم

جددًد اإلايافأث والحىافص مً زالٌ 

مظخىي العامل مً ؤحل جدفيزه 

 وحشجُعه

دي الخعُين والىلل مً زالٌ معسفت م

ؤخلُت العامل بالىظُفت، باإلطافت بلى 

 بمياهُت الىلل بلى وظاثف ؤزسي 

ب والخؼىٍس : مً زالٌ معسفت  الخدٍز

مظخىٍاث العاملين لىطع البرامج 
بُت لخؼىٍس ؤدائهم  الخدٍز

جسؼُؽ عملُت الخىظُف : مً زالٌ 

معسفت الىلص اإلاىحىد على مظخىي بعع 

 الىطاثف

زالٌ معسفت الاهظباغ وبنهاء الخدمت مً 

ؤداء العامل ًخم بهراز معاكبت ألاكل 

مظخىي واللجىء بلى ؤلاكصاء النهاجي مً 
 الىظُفت

جدظين عملُت الاجصاٌ : مً زالٌ معسفت 

اإلاشسف بإداء مسئوطُه والعمل على 

 جدلُم ألاهداف

اطخسداما

ث مسسحاث 

عملُت 

جلُُم ؤداء 

 العاملين
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 بدث الثالث : عالكت بدازة الخغُير الخىظُمي بخدظين ألاداء اإلا

 اإلاؼلب ألاٌو : جدظين ألاداء

 ؤوال : مفهىم جدظين ألاداء : 

هى اؾخسضام ظمُ٘ اإلاىاعص اإلاخاخت لخدؿحن املخغظاث وبهخاظُت الٗملُاث وجد٤ُ٣ الخ٩امل بحن الخ٨ىىلىظُا الصخُدت التي 

٣ت اإلاشلى ٠ عؤؽ اإلاا٫ بالٍُغ   1:لظا ًخُلب جدؿحن ؤصاء ؤي ماؾؿت جىاػن الٗىانغ ألاع ٗت الخالُت  ،جْى

 الجىصة  -1

 ؤلاهخاظُت  -4

 الخ٨ىىلىظُا  -3

 الخ٩لٟت  -2

ُل٤ ٖلى هظا اإلاىهج  خباع ٍو ًا٦ض جىاػن هظه الٗىانغ ؤن جى٢ٗاث واخخُاظاث ؤصخاب اإلاهلخت في اإلااؾؿت ٢ض ؤزظث في الٖا

 اإلاخ٩امل "بصاعة الخدؿحن الكامل" 

 : عىاصس بدازة الخدظين الشاملزاهُا : 

جخ٩ىن بصاعة الخدؿحن الكامل مً زمؿت ٖىانغ ؤو َب٣اث ؤؾاؾُت هي :
2 

: ًخمشل الخىظُه في ؤلاؾتراجُجُت التي جدضص اججاهاث الخدؿحن اإلاؿخ٣بلُت والتي حٗمل ٖلى جغ٦حز  الؼبلت ألاولى : الخىحُه

 في اإلااؾؿت  الُا٢اث وخكض الجهىص لخدؿحن الٗال٢اث الٗمل الغثِؿُت

: جخمحز هظه الُب٣ت بإن ؤحجاع بىائها جهى٘ اإلااؾؿت ؤمام مىهجُاث الخدؿحن  الؼبلت الثاهُت : اإلافاهُم ألاطاطُت

ما٫   ألاؾاؾُت التي جخ٩امل م٘ ألاوكُت الٗاظُت ألصاء ألٖا

خج ؤو الخضمت التي ججٗل اإلااؾؿت : ًغج٨ؼ بىاء هظه الُب٣ت ٖلى ٖملُاث جدٟحز نىاٖت اإلاى الؼبلت الثالثت : عملُاث الدظلُم

ض مً ٢ضعتها ٖلى الخ٠ُ٨ وفي الى٢ذ طاجه جسٌٟ الى٢ذ والجهض والخ٩لٟت  ٗالُت، جٍؼ  ؤ٦ثر ٦ٟاءة ٞو

 : ًسخو هظا البىاء بىي٘ م٣اًِـ واله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت  الؼبلت السابعت : الخإزير الخىظُمي

                                                 
اى، ٞهض ؾلُان دمحم آ٫ ن٣غ الىصٖاوي، صوع ال  1 ت، الٍغ غ ؤلاصاعي في جدؿحن ألاصاء، مؿى ي بصاعاث التربُت والخٗلُم بىاصي الضواؾغ، عؾالت ماظِؿخحر في الٗلىم ؤلاصاٍع خٍُى

  22 – 22م :  –، م 4111
  31الٗابضي ظمُلت، بىظال٫ ٖاجكت، مغظ٘ ؾاب٤، م   2
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تراٝ بالًٟل الظي ًخًمً : ً الؼبلت الخامظت : اإلايافأث والاعتراف بالفظل سخو هظا البىاء بىٓام  اإلا٩اٞأث والٖا

حر اإلاالُت بهضٝ صٖم ؤهمُت اإلاهام ألازغي صازل البىاء الهغمي   اإلا٩اٞأث اإلاالُت ٚو

 

 ( ٖىانغ بصاعة الخدؿحن الكامل5 – 4الك٩ل )

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 : مً بٖضاص الُالبت  اإلاصدز

 

 : ؤطالُب جدظين ألاداءاإلاؼلب الثاوي

ف بعادة الهىدطت ؤ  وال: حعٍس

٣ت الخىُٓم، وبالخالي في ؤصاء ألاقُاء، وبهىعة ؤ٦ثر جدضًضا ٞةهه ٌكمل حُٛحر ٖملُاث، وهُا٧ل  حٗخبر حُٛحر زىعي في ٍَغ

ًاث واإلا٩اٞأث باإلياٞت بلى الٗال٢ت م٘ ؤصخاب ألاؾهم والٗمالء،  جىُٓمُت باإلياٞت بلى همِ ؤلاصاعة وؾلى٦ها، وحٗم الخٍٗى

 1عصون، والكغ٧اث الخاعظحن، بٖاصة الهىضؾت مغاصٝ لالبخ٩اع وهي ؤ٦ثر جل٣اثُت، ؤو خىؾبت الٗملُاث اإلاىظىصة واإلاى 

                                                 
اى، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، ظىػ٠ٍ ٦ُالصا، ج٩امل بٖاصة الهىضؾت م٘ بصاعة الخ٩ىمت الكاملت، صا  1 ت، الٍغ ش لليكغ، اإلاُبٗت ؤلاهجلحًز   131، م 4112ع اإلاٍغ

اإلافاهُم 

 ألاطاطُت

الخإزير 

 الخىظُمي

 الخىحُه

اإلايافأث 

والاعتراف 

 بالفظل

عملُاث 

 الدظلُم

عىاصس بدازة 

الخدظين 

 الشامل



 املينز اإلافاهُمي ألداء العؤلاػا     الفصل الثاوي                                                                                                                 

 

56 

 

اث٣ت في مٗاًحر  ت ٞو ت ظىهٍغ ت لخد٤ُ٣ جدؿِىاث ظظٍع هي بٖاصة الخ٨ٟحر ألاؾاس ي وبٖاصة الخهمُم الجظعي للٗملُاث ؤلاصاٍع

ت والخضمت   ألاصاء الخاؾمت مشل الخ٩لٟت، الؿٖغ

 1:اصة الهىضؾت جخ٩ىن مً ؤع ٘ ٖىانغًمً هظا الخٍٗغ٠ مٟاجُذ ٖملُت بًٖ

ُاث التي جدضص ؤؾالُب الٗمل اإلاخبٗت، جبضؤ مً الٗضم صون  ؤطاس ي -1 : َغح ؤؾئلت ؤؾاؾُت ًخم مً زاللها في ألاؾـ والٟٖغ

 ؤي اٞتراياث عاسخت جغ٦ؼ ٖلى ما ًجب ؤن ٩ًىن 

ت ألاوكُت التي حكمل واخض العملُاث -2  ؤو ؤ٦ثر مً مضزالث لخ٣ضًم مىذ طو ٢ُمت للٗمالء : مجمٖى

ت -3 : الخُٛحر مً الجظوع ولِـ ؾُخي ؤو ْاهغي للىي٘ ال٣اثم مً ٢بل، بًجاص ؤؾالُب ظضًضة وخضًشت ألصاء الٗمل، حرٍز

 بمٗجى الابخ٩اع والخجضًض 

خدؿِىاث البؿُُت وبهما جخُلب : تهضٝ بلى جد٤ُ٣ َٟغاث هاثلت وٞاث٣ت في مٗضالث ألاصاء، في ال تهخم بال فاثلت وهاثلت -4

 الخُٛحر ال٨لي والخسلو مً ال٣ضًم واؾدبضاله بالجضًض 

 : بدازة الجىدة الشاملت :زاهُا

 2: مفهىم بدازة الجىدة الشاملت ومبادئها

ت والٟلؿُٟت الغاثضة التي اؾخدىطث ٖلى الاهخمام الىاؾ٘ مً ٢بل  حٗض بصاعة الجىصة الكاملت مً ؤ٦ثر اإلاٟاهُم ال٨ٍٟغ

غ وجدؿحن ألاصاء ؤلاهخاجي والخضمي في مسخل٠ اإلااؾؿاث  حن الظًً ٌٗىىن بك٩ل زام في جٍُى الازخهانحن والباخشحن ؤلاصاٍع

 التي حٗٝغ ؤخُاها جًبِ الجىصة ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت ٩٦ل 

ة والدكُٛل حٗٝغ مىٓمت الخٟؿحر الٗاإلاُت بصاعة الجىصة الكاملت بإهه ٣ُٖضة ؤو ٖٝغ مخإنل وقامل في ؤؾلىب ال٣ُاص

إلااؾؿت ما، بهضٝ الخدؿحن ٖلى مخُلباث وجى٢ٗاث الؼباثً م٘ ٖضم بٟٚا٫ مخُلباث اإلاؿاهمحن وظمُ٘ ؤصخاب اإلاهالر 

 ً  آلازٍغ

 وؤهم اإلاباصت إلصاعة الجىصة الكاملت هي :

تهم الخالُت : حٗخمض اإلاىٓمت ٖلى ػباثنها في اؾخمغاعها وهجاخها، مما ًخىظب ٖليها ٞهم خاظا الترهيز على الصبىن  -1

 واإلاؿخ٣بلُت 

                                                 
ت، م٣ا٫، ظامٗت بؿ٨غة، الجؼاثغ، الٗضص   1 ت، ؤبدار ا٢خهاصًت وبصاٍع   158 – 152م :  –، م 14/14/4114زان ؤخالم، بٖاصة الهىضؾت ٦مضزل لخمحز البكٍغ
  21 – 32م :  –، م 4115لجىصة الكاملت، صاع الُاػوعي الٗملُت لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت الٗغبُت، ألاعصن، دمحم ٖبض الىهاب الٛؼاوي، بصاعة ا  2
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: ج٣٘ ٢ُاصة اإلااؾؿت مؿاولُت زل٤ وخضة الٛغى والخىظه ال٨لي للمىٓمت وبًجاص البِئت الضازلُت اإلاىاؾبت التي  اللُادة -2

 حؿمذ للٗاملحن باإلاكاع٦ت الٟاٖلت في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ 

اث هم ؤؾاؽ اإلااؾؿت والؿماح ل مشازهت ألافساد -3 هم باإلاكاع٦ت ال٩املت جم٨نهم مً بْهاع : بن ألاٞغاص في ظمُ٘ اإلاؿخٍى

 ٢ضعاتهم ومىاهبهم مً ؤظل ٞاثضة اإلاىٓمت 

: بن الىنى٫ للىخاثج اإلاىظىصة ًخد٤٣ بهىعة ؤ٦ثر ٦ٟاءة ٖىضما ًخم بصاعة ألاوكُت واإلاىاعص طاث الٗال٢ت  مدزل العملُت -4

 مً زال٫ همىطط الٗملُت 

هم بصا اطخسدام مدزل الىظام لإلدازة -5 عة الٗملُاث اإلاترابُت واإلاخٟاٖلت ٦ىٓام ٌؿهم في جد٤ُ٣ للماؾؿت : بن جدضًض ٞو

 ؤهضاٞها جٟاٖلُت و٦ٟاءة 

 : بن الخدؿحن اإلاؿخمغ لؤلصاء ال٨لي للمىٓمت ًجب ؤن ٩ًىن هىا٥ هضٞا زابخا ومؿخمغا الخدظين اإلاظخمس -6

البُاهاث واإلاٗلىماث ولِـ ٖلى  : بن ال٣غاعاث الٟاٖلُت هي جل٪ اإلاؿدىضة ٖلى جدلُل مدزل الحلاثم في اجساذ اللساز -7

 الخضؽ ؤو الخسمحن ؤو الخبرة

ً ٦ال ٖلى آلازغ، جغبُهم ٖال٢ت مهلخت مكتر٦ت جاصي   -8 ً : حٗخمض اإلااؾؿت واملجهٍؼ ٖال٢اث اإلاىٟٗت اإلاخباصلت م٘ املجهٍؼ

ؼ ٢ضعتهما ٖلى زل٤ ٢ُمت مًاٞت ل٩ل منهما   ٖىض بصاعتها ب٨ٟاءة بلى حٍٗؼ

 : زاهُا : الخمىين

 :  ف الخمىينحعٍس -1

لنهاوؽ الخم٨حن بإهه الخاٞؼ الضازلي الجىهغي الظي ًبرػ مً زال٫ ٖضص مً اإلاضاع٥ التي ح٨ٗـ مغا٤ٞ  ٌٗٝغ جىماؽ ٞو

اثٟهم وهظه اإلاضاع٥ هي :  ألاٞغاص هدى اإلاهام التي ٣ًىمىن بها في ْو

٠ ٢ُمت الٗمل الظي ٣ًىم به ومٗىاه ؤي الخىا٤ٞ بحن مخُل اإلاعنى باث الٗمل، وألاصواع التي ٣ًىم بها الٟغص مً : اؾدكٗاع اإلاْى

خ٣اصاث وال٣ُم والؿلى٦ُاث مً ظهت ؤزغي   ظهت والٖا

ت الخصسف مل ألاقُاء، ُٞهج له الخ٤ في  الاطخلاللُت وخٍس خه باالزخُاع ٖىضما ًغجبِ ألامغ باإلهجاػ، ٖو : قٗىع الٟغص بدٍغ

 ج٣ضًغه الخامازخُاع البضًل لخىُٟظ الٗمل بما ًدىاؾب م٘ وظهت هٓغه، و 
1 

                                                 
  31، م 4112ًخي ؾلُم ملخم، الخم٨حن ٦مٟهىم بصاعي مٗانغ، مهغ، ال٣اهغة،   1
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 ؤبعاد الخمىين :  -2

٠ مً ؤظلها  ؤ( اإلاهمت ت الخهٝغ التي حؿمذ للٟغص الظي جم جم٨ُىه مً ؤصاء اإلاهام التي ْو  : خٍغ

: ًغج٨ؼ ٖلى صعاؾت مٟهىم ال٣ىة و٦ُُٟت جإزحرها ٖلى ٖملُت الخم٨حن، ؾىاء مً ظهت هٓغ ال٣ُاصة ؤو الٗاملحن ٖلى خض  ب( اللىة

 ؾىاء 

اصة جدٟحز ألاٞغاص  : الالتزامط(   ا٦دكاٝ الاٞتراياث ًٖ مهاصع التزام ألاٞغاص ًخهل بٗض الالتزام باإلاىاي٘ اإلاخهلت بٍؼ

ؼ الكٗىع بالخم٨حن، ٞالش٣اٞت الخىُٓمُت التي جىن٠ بال٣ىة والخد٨م مً ٚحر  الثلافتص(  : ًبدض ًٖ ٢ضعة اإلاىٓمت ٖلى حٍٗؼ

غ بِئت مالثمت لىجاح حك٩ل ٖاث٤، خباع اججاهاث الٟغص  املخخمل ؤن جٞى ًجب جبجي ز٣اٞت مؿاهضة للخم٨حن، جإزظ بٗحن الٖا

وؾلى٦ُاجه، واإلاماعؾاث الخىُٓمُت ٦ٗىانغ جغبِ بدُاة اإلاىٓمت، ؾُٗؼػ جدؿحن ؤلاهخاظُت، الجىصة، جدلُل الخ٩ال٠ُ، اإلاغوهت 

ُٟي  ٘ مؿخىي الغيا الْى  في الٗمل، ٞع

 

 1خه :ؤهمُت الخمىين وألاطباب التي جدعى بلى دزاط -3

 ًاصي بلى تهظًب ٧اصع اإلااؾؿت الظًً ٌكاع٧ىن في مهامهم الُىمُت بإ٢ل ٖضص مً اإلاضعاء  

٣ت ظضًضة لخُٛحر اإلااؾؿاث باججاه   غ مهاعاث الٗاملحن، ٍَغ غنت لخٍُى ٖامل مهم لخىمُت ؤلابضإ صازل اإلاىٓمت ٞو

لم، والخم٨حن ٌكٗغ الٗاملحن باإلاؿاولُت مؿخ٣بل ؤ٦ثر مىاٞؿت وح٣ُٗض، ًجٗل اإلااؾؿت ؤ٦ثر مغوهت وال٣ضعة ٖلى الخٗ

اصة ؤلاهخاظُت ومً ألاؾباب الضاُٖت له : ؿاهم في ٍػ مىدهم الؿلُت وواؾٗت في جىُٟظ اإلاهام، َو  ٍو

 زُت بلؼامُت ؤو ملمت لخدؿحن اإلاىخجاث والخضماث  

 ألن الكغ٧اث ألازغي حٗمل في نىاٖتها )٦ُُٟت جىظه اإلااؾؿاث ممازلت في هٟـ البِئت(  

ضة مً هىٖها مً ٢ضعاث ؤصاء ٖالُت مً    ؤظل زل٤ وب٢امت ماؾؿت حٗلُم ٍٞغ

 : ؤزس بدازة الخغُير الخىظُمي في جدظين ألاداء :اإلاؼلب الثالث

ت، ومداولت الخ٠ُ٨ م٘  حؿعى ظل اإلااؾؿاث وطل٪ بازخالٝ ؤهىاٖها وؤحجامها وجىظهاتها ٖلى جد٤ُ٣ الىمى والب٣اء والاؾخمغاٍع

ال ًخم طل٪ بال مً زال٫ بخضار الخُٛحر اإلاىاؾب للماؾؿت الظي ًخالءم م٘ ويٗها، وهىا٥ ٖضة مضازل اإلاؿخجضاث البُئُت، و 

                                                 
ا مُل٪ الضوعي، بصاعة الخم٨حن وا٢خهاصًاث الش٣اة، صاع الُاػوعي، ٍ ٖغبُت، ٖمان، ألا   1   31 – 42م :  –، م 4112عصن، ػ٦ٍغ
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ت جاصي بلى بخضار الخُٛحر، والتي هجض منها بصاعة الجىصة الكاملت، بٖاصة الهىضؾت، الخم٨حن، والتي في هٟـ الى٢ذ ؤؾالُب  بصاٍع

 آلازاع : جدؿحن ألاصاء، وهظا ًٓهغ جإزحر ٖلى ألاصاء مً ؤهم

 جدضًض ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ خؿب الخٛحراث الخانلت هظا ما ٌؿاٖض ٖلى اؾخٛال٫ ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ  

 ؾاٖض اإلااؾؿاث ٖلى جلبُت خاظاث الؼباثً بك٩ل ؤًٞل  

٘ ٖملُت اجساط ال٣غاعاث وبالخالي ج٣لُو الى٢ذ    ؾَغ

 لخ٨ىىلىظُا الخضًشت بَال١ الٗىان لل٣ابلُاث ؤلابضاُٖت والابخ٩اع مً زال٫ اؾخسضام ا 

ت الٗلُا وج٣لُل اإلاغاظٗت وؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى اإلاغئوؾحن مً   اث ؤلاصاٍع ًس٠ٟ الٗبء ٖلى اإلاضعاء والغئؾاء في اإلاؿخٍى

 ٢بلهم 

٘ ٖملُت اجساط ال٣غاعاث مً ج٣لُو الى٢ذ    حؿَغ

مالهم    ٌؿاٖض الٗمالء في الخهى٫ ٖلى تهىع ؤ٦بر باهجاػهم أٖل

اث ألاٞغاص وجس٠ُٟ يٍٛى الٗمل ٖليهم وػٍاصة الش٣ت بإهٟؿهم وحصجُٗهم ٖلى ؤلابضإ والالتزام ٌؿاهم في بقبإ خاظ 

٤ وػٍاصة الضاُٞٗت الٟغصًت والكٗىع باإلاؿاولُت   بغوح الٍٟغ

 جد٤ُ٣ هخاثج هاثلت في م٣اًِـ ألاصاء املخخلٟت بالخدؿحن  

ٗالُتها، وجً٘ ٞغوى ظضًضة مخُىعة، ال  تهضم الٟغيُاث التي ٢امذ ٖليها الٗملُاث الخالُت والتي اهسًٟذ  ٦ٟاءتها ٞو

 جبض ؤي جدحز مؿب٤ 

هخسلو مً ال٣ىاهحن الجامضة ؤو ألانى٫ التي جدضص مؿب٣ا ٠ُ٦ جاصي اإلاىٓمت ؤٖمالها وجخسظ َغ١ ظضًضة جدىاؾب م٘  

غوٞها   ؤهضاٝ اإلاىٓمت ْو

 الخدضًض والاؾخٛال٫ ألامشل لل٨ٟاءاث وؤلام٩اهُاث ألاؾاؾُت  

 ٞغاص ومكاع٦تهم في نى٘ ال٣غاعاث جدٟحز ألا  

ت ولِـ الٗملُاث الهامكُت وطل٪ للىنى٫ بم٣ُاؽ ألاصاء بلى اإلاؿخىي ألاًٞل    التر٦حز في الٗمالُاث ال٩لُت والجىهٍغ

 الُمىح الٟاث٤ لخد٤ُ٣ هخاثج باهغة وجدؿِىاث ٞاث٣ت في ألاصاء  
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 : زالصت

اء ٣ًهض به الىنى٫ بلى الخٟى١ والخمحز، ٞاإلااؾؿت طاث ألاصاء هي التي مٟهىم ألاص نما ًم٨ً اؾخيخاظه مً زال٫ هظا الٟهل ؤ

ً في الب٣اء والىمى، وال ًخم طل٪ بال باالهخمام باألبٗاص الخالُت : لت ألاظل واإلاخمشلت بةظمإ اإلا٨ٍٟغ  بةم٩انها بلٙى ؤهضاٞها ٍَى

وهمى اإلااؾؿت، بل ٖلى اإلااؾؿت ؤن جخٗضي بلى ألاصاء  ال٨ٟاءة والٟاٖلُت، بال ؤن جد٤ُ٣ مؿخىي ؤصاء مخمحز ال ٨ًٟي لًمان ب٣اء

 الخىُٓمي والاظخماعي 

ً،  اإلاهُلخان اللظانومً ؤهم م٩ىهاث ؤصاء الٗاملحن الغثِؿُت ال٨ٟاءة والٟٗالُت، هظا ؤن  اج٣ٟا ٖليها ٧ل الباخشحن واإلا٨ٍٟغ

حرها مٗا ل٩ي  ٠ الؿاب٣ت التي ع٦ؼث ٖلى يغوعة جٞى  ًخد٤٣ ألاصاء بدُض ؤ٦ضتهما ٧ل الخٗاٍع
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 : جمهُد

ت لضوع بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي في جدؿحن ؤصاء الٗاملحن، ؾىداو٫ في  بٗضما جُغ٢ىا في الٟهل ألاو٫ والشاوي بلى ألاصبُاث الىٍٓغ

حن في هظا الٟهل بؾ٣اٍ اإلاٟاهُم ٖلى ؤعى الىا٢٘ مً زال٫ صعاؾت صوع بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي واو٩ٗاؾاتها ٖلى ؤصاء الٗامل

ُٟت بضاثغة بى٢حراث، ولخىيُذ طل٪ ؾيخُغ١ بلى :   بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ
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 ٌ فُت اإلابدث ألاو  : بىً الفالخت والخىمُت الٍس

فُت  ف بىً الفالخت والخىمُت الٍس  اإلاؼلب ألاٌو : وشإة وحعٍس

ش  412/24جإؾـ باإلاغؾىم ع٢م  ىُت جيخمي بلى ا13/13/1224بخاٍع ل٣ُإ الٗمىمي، وؤؾىضث بلُه مهام ، وهى ماؾؿت مالُت َو

ل الهُا٧ل ووكاَاث ؤلاهخاط الؼعاعي و٧ل ألاوكُت اإلامضة ؤو اإلاخممت للؼعاٖت و٦ظل٪ الهىاٖاث الؼعاُٖت والخٝغ  جمٍى

اٝ و٧ل اإلاهً الخغة واإلايكأث الخانت اإلاخىاظضة في الٍغ٠ ؤًا ٧ان هٕى وكاَها   الخ٣لُضًت في ألاٍع

غ ؤلاهخاط بطن، بهه بى٪ مخسهو مهمخه  غ الٍغ٠ وجٍُى ٠ وطل٪ ب٣هض جٍُى ل ال٣ُإ الٟالحي وألاوكُت املخخلٟت في الٍغ جمٍى

جي  –الٛظاجي )الؼعاعي  جي الجؼاثغي )اإلاؿاو٫ الىخُض  الخُىاوي( ٖلى الهُٗض الَى ٘ ًٖ ٧اهل البى٪ الَى وبةوكاثه ٩ًىن ٢ض ٞع

اث٠ ًٖ الاثخمان الؼعاعي ؾاب٣ا(  ظاهبا هاما مً ازخهاناجه وبظل ا ٣ِٞ باإلا٣اًِـ الخ٣لُضًت لْى ٪ ؤنبذ البى٪ ألازحر ججاٍع

 البىى٥ 

٣غى  ت ؤو ألظل مً ؤي شخو ماصي ؤو مٗىىي ٍو والبى٪ الٟالحي ًخمحز بإهه وفي آن واخض بى٪ الىصاج٘ )٣ًبل الىصاج٘ الجاٍع

ً لت ألاظل حؿتهضٝ ج٩ٍى ٍى ؤو ججضًض عؤؽ ما٫ زابذ( وهى  ألامىا٫ بأظا٫ مسخلٟت(، وبى٪ الخىمُت )ًمىذ ٢غويا مخىؾُت َو

ُٟت بمىدها ٢غويا بكغوٍ ؤؾهل )ؤي ؾٗغ ٞاثضة ؤ٢ل ويماهاث ؤز٠ مما ًٟٗله م٘ ٚحرها(   ٌُٗي امخُاػ للمهً الٟالخُت والٍغ

فُت  ف بىً الفالخت والخىمُت الٍس  :  حعٍس

ُٟت :  ٠ بى٪ الٟالخت والخىمُت والٍغ  ومىه وؿخيخج حٍٗغ

ىان الا٢خهاصًحن لٛغى  لُاتهاهى ماؾؿت مالُت جىهب ٖم الغثِؿُت ٖلى ظم٘ اإلاىاعص اإلاالُت الٟاثًت ٖلى خاظت الجمهىع وألٖا

لمـ ظمُ٘ ال٣ُاٖاث  ىو وكاَها ٍو ل ٍو ً الظي هى في خاظت بلى الخمٍى  ب٢غايها لآلزٍغ

جي الجؼاثغي  121في بضاًت اإلايكىع ٧ان م٩ىن مً    32ىم م٩ىهت مً وؤنبدذ الُ BNAو٧الت مخىاػ٫ ٖنها مً َٝغ البى٪ الَى

ت و كٛل بى٪  311مضًٍغ جي َو ٠ هٓم ل٨شاٞت  8111خىالي  BADRو٧الت مىػٖت ٖلى اإلاؿخىي الَى ٖامل بحن بَاع مْى

ت   قب٨خه وؤهمُخه حك٨ُلخه البكٍغ

فُت وؤهدافه  اإلاؼلب الثاوي : مهام بىً الفالخت والخىمُت الٍس

فُت  ؤوال : مهام بىً الفالخت والخىمُت الٍس

 هام البى٪ ألاؾاؾُت ُٞما ًلي :ًم٨ً جلخُو م
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ت ألظل ال٣ُإ    وي٘ ؤلام٩اهُاث اإلاالُت اإلامىىخت مً ٢بل الضولت الجؼاثٍغ

ت واليكاَاث اإلاخٗل٣ت باإلااؾؿاث واليكاَاث الخانت والتي حؿاهم في الخىمُت   ال٣ُام باإلاؿاهماث اإلاالُت الًغوٍع

ُٟت   الٍغ

ُت اإلاخمشلت في :الخُىع الا٢خهاصي، بياٞت بلى طل٪ ٞةن بى٪ الٟال   ُٟت مشل ؤي بى٪ ٣ًىم بالٗملُاث اإلاهٞغ  خت والخىمُت الٍغ

  مىذ ال٣غوى 

 ىت مٗالجت ظمُ٘ ٖم ، زٍؼ  لُاث البى٪ مً ال٣غوى، نٝغ

  الخٗامل م٘ اإلااؾؿاث ألازغي 

  الالتزام وال٣ُام بالًماهاث 

 ل مسخل٠ الٗم ؤن البى٪ ٣ًضم مؿاٖضاث زانت ل٩ل  لُاث اإلاخٗل٣ت بالخجاعة الخاعظُت مً اؾخحراص وجهضًغ، ٦ماجمٍى

باء والهُاصلت  ٟي زانت ألَا  اإلااؾؿاث التي حؿاهم في جىمُت املجخم٘ الٍغ

ٟي  ُٟت ٌٗمل ٖلى جىمُت ال٣ُإ الٟالحي والٍغ  ومً ٧ل هظا ًم٨ً ال٣ى٫ بإن بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

فُت  زاهُا : ؤهداف بىً الفالخت والخىمُت الٍس

 جىدهغ ُٞما ًلي :

 خٟاّ ٖلى خهخه في الؿى١ والخإ٢لم م٘ الخٛحراث ال 

 ظلب الؼباثً  

 الٗمل ٖلى جىؾُ٘ قب٨خه  

غ ظىصة الخضمت والٗال٢اث م٘ الؼباثً    جٍُى

الم آلالي و٧ل الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخضًشت    جىؾُ٘ بصزا٫ ؤلٖا

فُت  اإلاؼلب الثالث : الهُيل الخىظُمي لبىً الفالخت والخىمُت الٍس

ُٟت ٩٦ل ماؾؿت جمخل٪ ه٩ُل ٌٗخبر ٣٦اٖضة جىُٓم الدؿلؿلُت خؿب اإلاؿاولُت في مسخل٠ ؤظؼاءه بى٪ الٟالخت وا لخىمُت الٍغ

ُٟت   وإلجمام صوعه ٖلى ؤخؿً وظه، وفي الك٩ل التي ؾىىضر اله٩ُل الخىُٓمي لبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ
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ُٟت11-13الك٩ل )  ( اله٩ُل الخىُٓمي لبى٪ الٟالخت والخىمُت والٍغ

 

  اإلاٟدكُت الٗامت                                                                                                                                                                ماهتألا 

 مضًغ الخض٤ٞ الضازلي                                                                                                             اللجان

 صاثغة الاجها٫                                                                                                                                               اإلاؿاع

                  

         

 

 

 صاثغة الضولت 

 

  

 

 DI داثسة الدولت

مدًس العملُاث الخلىُت مع 

 DOTEالخازج 

ت العالكاث الدولُت   DRLمدًٍس

ت مساكبت الدظُير  مدًٍس
 

ت السكابت وؤلاخصاثُاث  مدًٍس

DCS 

ت مساكبت الالتزاماث  مدًٍس

ت مسا كبت الخجازة مدًٍس

 الخازحُت
 

ت  عامتمدًٍس  

ت  عىن بداٍز

ت  وطاثل بداٍز
 

ت  م البشٍس ت جلٍى مدًٍس
D.R.R.H 

ت الىطاثل  مدًٍس
 DMGالعامت 

ت اإلاظخسدمين  مدًٍس
DP 

ت الشاون  مدًٍس
 اللاهىهُت واإلاىاشعاث

ت الخىكُعاث  مدًٍس

 ومساكبت الدظُير

ت املحاطبت العامت  مدًٍس
D.C.G 

مدًس اإلاخابعت 
 D.R.Sلخدصُل وا

ىت  ت الخٍص  DTمدًٍس

ت ؤلاصالح آلالي  مدًٍس

DTMI 

ت ؤلاعالم آلالي  مدًٍس
 شبىت الاطخلباٌ

ت عامت  مدًٍس

عىن بعالم آلي 

 ومداطبت و
 

مدًس بعالم آلي مسهصي 
DIC 

 زثِع اإلادًس العام

 مدًس الخدفم الدازلي

 

ت العامت  اإلادًٍس

لعىن مىازد 

 الخدصُل
 

ت جمى  ٍل مدًٍس

اإلااطظاث الىبري 

D.F.G.C 
 

ت جمىٍل  مدًٍس

اإلااطظاث الصغيرة 

 واإلاخىطؼت
 

ت جمىٍل  مدًٍس

وشاػاث الفالخت 

فُت   DFAAوالخىمُت الٍس

 

ت دزاطت الظىق  مدًٍس

 وؤلاهخاج
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 : وزاث٤ م٣ضمت مً اإلااؾؿت مدل الّضعاؾت اإلاصدز

 اإلابدث الثاوي : مىهجُت وعُىت  الدزاطت :

 اإلاؼلب ألاٌو : ملحت عً الىوالت وهُيلها الخىظُمي 

 : ؤوال : ملحت عً الىوالت

ٗخبر البضع البى٪ ججاعي ناخب ؤ٦بر قب٨ت بى٨ُت في الجؼاثغ باإلا٣اعهت م٘ الهُئاث   21آلازغي، خُض ػاص ٖضص الى٧االث مً َو

جي ٦ما ؤن الُض الٗاملت ُٞه جخجاوػ  52بلى  1223و٧الت ؾىت   2281مجم٘ ظهىي لالؾخٛال٫ في ًىماها هظه ٖلى اإلاؿخىي الَى

 1ٖامل ؤي ؤ٦بر ًض ٖاملت  م٘ البىى٥ ألازغي 

ت الجمهىزٍت لالطخغالٌ )  ف اإلادًٍس  ( :27حعٍس

ت مً الى٧االث ج٣ىم بخىظيهاث وبعؾا٫ حٗلُماث بليها : مجم٘ ظهىي لالؾخٛال٫ هى اله  ُئت الغؾمُت ملجمٖى

 222مؿخٛاهم و٧الت عثِؿُت  -

 282بى٢حراث  -

 284ٖحن جاصلـ  -

 228ؾُضي لخًغ  -

  282ماؾغي  -

ف ووالت بىكيراث ) -  ( مدل الدزاطت :874حعٍس

ُت جإؾؿذ  ت الجه 12/14/1225هي ماؾؿت مالُت مهٞغ ت لىالًت مؿخٛاهم )جابٗت للمضًٍغ ٠  14( مبلٜ ٖضص ٖمالها 48ٍى مْى

٘ في ظمُ٘ ال٣ُاٖاث هٓغا الٗضم وظىص مىاٞؿحن لهظا الى٧الت في اإلاى٣ُت  ل ؤٚلب اإلاكاَع  بما ٞيها مضًغ الى٧الت وجمخاػ بخمٍى

                                                 
ُٟت   وزاث٤ م٣ضمت مً بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ 1  
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 ( اله٩ُل الخىُٓمي لى٧الت بى٢حراث4 – 3الك٩ل ع٢م )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت مً الى٧الت : وزاث٤ م٣ضم اإلاصدز

 مدًس الىوالت

 ألاماهت العامت

ت مصلحت الاطخلباٌ مصلحت الصباثً  الىخدة ؤلاداٍز

العامت العالكاث شبان الاطخلباٌ  مصلحت اللسوض 

 ميلف باملحاطبت الُىمُت اللظم اللاهىوي الشبان الخلفي

 الصىدوق  مصلحت اإلادازُل والحظاباث مدفظت ألاوزاق اإلاالُت

 الخجاعة الخاعظُت
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 زاهُا : الهُيل الخىظُمي لىوالت بىكيراث

 اإلاؼلب الثاوي : ألادواث اإلاظخعملت

 بجم٘ اإلاٗلىماث اؾخٗملىا ٖضة ؤصولذ واإلاخمشلت في :

: خُض حٗخبر مً ألاصواث اإلاهمت التي ؾاٖضجىا في ظم٘ البُاهاث وحسجُل وون٠ الخ٣اث٤ وألاخضار، ٣ٞض  اإلاالخظت -1

مً ؤمىع ٢ض ج٩ىن ٞيها مبالٛت مً َٝغ الٗما٫ ٧الخٗٝغ ٖلى ْغوٝ الٗمل التي جدُِ بهم مشال، ٦ما ظىبدىا م٨ىدىا مً الخد٤٣ 

اإلاالخٓت مً الى٢ٕى في ألازُاء التي ٢ض جهاخب ظم٘ البُاهاث وطل٪ مً زال٫ مالخٓت الاهٟٗاالث التي جض٫ ٖلى الصخت في الغص 

 ٖلى ألاؾئلت 

ا في ظم٘ اإلاٗلىماث زانت في الٗلىم الاظخماُٖت، وطل٪ مً : ٌٗض مً ؤهم الىؾاثل  الاطخبُان  -4 اإلاؿخٗملت وألا٦ثر قُٖى

زال٫ نُاٚت همىطط مً ألاؾئلت جخٗل٤ بالضعاؾت جىظه بلى ؤٞغاص اإلااؾؿت للخهى٫ ٖلى مٗلىماث وبُاهاث مُٗىت، و٢ض اقخمل 

 الاؾخبُان ٖلى زالزت مداوع هي :

 ػساف اإلاظخجىبين مثل : الجيع، اإلاظخىي الخعلُمي، ألاكدمُت واإلاىصب.املحىز ألاٌو : ًظم البُاهاث الشخصُت لأل 

 املحىز الثاوي : ًظمً بخدي عشسة طااٌ مخعلم بةدازة الخغُير.

خظمً عشسة ؤطئلت مخعلم بخلُُم ألاداء.  املحىز الثالث : ٍو

 خالي :و٢ض جم اٖخماصه م٣ُاؽ ل٩ُاعث الشالسي لئلظابت ٖلى ٣ٞغاث الاؾخماعة وطل٪ بالك٩ل ال

 الزخُاع ٚحر مىا٤ٞ  1بُٖاء الٗالمت 

 الزخُاع مداًض  4بُٖاء الٗالمت 

 الزخُاع مىا٤ٞ  3بُٖاء الٗالمت 

لى هظا ألاؾاؽ ؾ٩ُىن مضي اإلاخىؾِ الخؿا ي الججاهاث ؤٞغاص الضعاؾت ٖلى ٧ل ٣ٞغة مً مداوع الاؾخماعة ٦ما ًلي :  ٖو

 الٟئاثؤصوى مكاهضة( / ٖضص  –َى٫ الٟئت = )ؤٖٓم مكاهضة 

0,66 = 3/(1-3) 

 لىترظمها ٦ما ًلي : 
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 : َى٫ الٟئاث(1 – 3الجضو٫ ع٢م )

 الضعظت صعظت اإلاىا٣ٞت الٟئت

 مىسٌٟ ٚحر مىا٤ٞ 1,66 – 1

 مخىؾِ مداًض 1,67 – 2,33

 مغجٟ٘ مىا٤ٞ 2,34 – 3

 : مً بٖضاص الُالبت  اإلاصدز

ٜ البُاهاث الىاعصة وجدلُلها باؾخٗما٫ بغه ت ؤلاخهاثُت و٢ض ٢مىا بخَٟغ   SPSSامج املجمٖى

 اإلاؼلب الثالث : عُىت الدزاطت وألادواث ؤلاخصاثُت اإلاظخعملت 

ت مً ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت  ُما ًلي مجمٖى و٢ض وػٖىا هظه الاؾخبُاهت ٖلى ُٖىت م٩ىهت مً ازىا ٖكغ ُٖىت ؤو ٞغص، ٞو

 في جدلُل البُاهاث :

ت زباث -1  ٣ٞغاث الاؾخبُان  جم ازخُاع ؤلٟا ٦غوهبار إلاٗٞغ

ت للخٗٝغ ٖلى الهٟاث الصخهُت إلاٟغصاث الضعاؾت  -4  جم خؿاب الخ٨غاعاث واليؿب اإلائٍى

ت صعظت بظاباث ؤٞغاص الُٗىت ٖلى ٧ل ٖباعة مً ٖباعاث الاؾخبُان  -3  اإلاخىؾِ الخؿا ي إلاٗٞغ

 ؿا ي الاهدغاٝ اإلاُٗاعي لبُان مضي التر٦حز ؤو حكدذ بظاباث مٟغصاث الُٗىت ٖلى اإلاخىؾِ الخ -2

5-  ً ت الاؾخ٣اللُت بحن اإلاخٛحًر  ٧اي مغ ٘ إلاٗٞغ

 اإلابدث الثالث : جدلُل وجفظير الىخاثج اإلاُداهُت 

هخُغ١ في هظا اإلابدض بلى ٖغى وجدلُل هخاثج صعاؾت و٦ظا الخدلُل الىنٟي ألؾئلت بصاعة الخُٛحر وجدؿحن ؤصاء الٗاملحن 

 باإلياٞت بلى مىا٢كت هخاثج الضعاؾت 

 عسض وجدلُل هخاثج الدزاطت اإلاؼلب ألاٌو : 

ؾِخم مً زال٫ هظا اإلاُلب ٖغى الىخاثج التي جم الخىنل بليها في ق٩ل ظضاو٫ بهضٝ بزباث ؤو هٟي الٟغيُت ال٣اثمت ٖلى وظىص 

 صوع جُب٤ُ بصاعة الخُٛحر ٖلى جدؿحن ؤصاء الٗاملحن 

 ؤوال : زباث صحت الاطخبُان وصدكه 
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ال٫ مٗامل آلٟا ٦غوهبار، خُض ٣ًهض بصباث الاؾخبُان ؤن ٌُٗي هٟـ الىدُجت لى جم ٢ض جم الخد٤٣ مً زباث الاؾخبُان مً ز

 بٖاصة جىػَٗها، و٢ض ٧اهذ هخاثج خؿاب مٗامل آلٟا ٦غوهبار ٦ما هي مىضخت في الجضو٫ الخالي 

 ( مٗامل آلٟا ٦غوهبار4 – 3الجضو٫ )

 آلٟا ٦غوهبار ٖضص الٗباعاث

41 0,695 

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج  : مً بٖضاص الُالبت اإلاصدز  SPSSبااٖل

ض ًٖ  وهي ال٣ُمت الضهُا التي ح٨ٗـ مضي زباث ٖباعاث  0,60مً زال٫ الجضو٫ ؤٖاله ًخطر ؤن ٢ُمت مٗامل آلٟا ٦غوهبار جٍؼ

مما ًض٫ ٖلى زباث صعظت ٖباعاث الاؾخماعة، وهظا ما ٌُٗي لها صعظت  0,695الاؾخماعة  ٦ما بلٛذ ٢ُمت مٗامل آلٟا ٦غوهبار 

 مٗخبرة مً زباث جاهلها ألن ج٩ىن وؾُلت لجم٘ اإلاٗلىماث 
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 زاهُا : جدلُل البُاهاث الشخصُت ألفساد العُىت

 ( الىخاثج اإلاخدهل ٖليها بخدلُل البُاهاث الصخهُت لُٗىت الضعاؾت 3 – 3الجضو٫ ع٢م )

 املجمىع ٍتئى اليظب اإلا املجمىع الخىساز اإلاخغيراث الشخصُت

 الجيع
 2 غط٦

11 
21 % 

111 % 
 % 41 4 ؤهثى

 ألاكدمُت

 2 ؾىىاث 5ؤ٢ل مً 

11 

21 % 

111 % 
 % 51 5 ؾىىاث 11بلى  5مً 

 % 11 1 ؾىت 41بلى  11مً 

 1 1 ؾىت 41ؤ٦ثر مً 

 اإلاظخىي الخعلُمي

ً منهي  1 ج٩ٍى

11 

1 

111 % 
 % 51 5 زاهىي 

 % 51 5 ظامعي

 1 1 صعاؾاث ٖلُا

 صباإلاى
 2 بَاعاث

11 
21 % 

111 % 
 % 21 2 ٖما٫ جد٨م

 

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج  اإلاصدز   SPSS: مً بٖضاص الُالبت بااٖل

ؤٞغاص، ؤما وؿبت ؤلاهار  2ؤي ما ٌٗاص٫  % 21هالخٔ مً الجضو٫ ؤن ٖضص الظ٧ىع ؤ٦بر مً ٖضص ؤلاهار، خُض بلٛذ وؿبت الظ٧ىع  

لُ % 41ٞبلٛذ   ه وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن ؤٚلبُت الٗاملحن ببى٪ الٟالخت والخىمُت ٕٞغ بى٢حراث ط٧ىع ؤي ما ٌٗاص٫ ٞغصًً، ٖو

، زم جليها ؤ٢ل % 51ؾىىاث، خُض بلٛذ ؤٖلى وؿبت  11بلى  5ؤما باليؿبت إلاخٛحر ألا٢ضمُت ٞىالخٔ ؤن مٗٓم ؤٞغاص الُٗىت مً  

 .% 11ؾىت بيؿبت  41بلى  11، وؤزحرا مً % 21ؾىىاث بيؿبت  5مً 

 سو مخٛحر اإلاؿخىي الخٗلُمي هالخٔ ؤن ؤٞغاص الُٗىت لضیهم مؿخىي ظامعي والىه٠ آلازغ لضیهم مؿخىي زاهىي ؤما ُٞما ً 

  % 21زم جليها بَاعاث بيؿبت  % 21ؤما باليؿبت إلاخٛحر اإلاىهب هالخٔ ؤن ؤٚلبُت الٟئت هم ٖما٫ جد٨م بيؿبت  
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 ين ؤداء العاملين.اإلاؼلب الثاوي : الخدلُل الىصفي ألطئلت بدازة الخغُير وجدظ

 ؤوال : جدلُل ؤطئلت اللظم الثاوي خىٌ بدازة الخغُير 

 ( ًبحن اإلاخىؾِ الخؿا ي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي ل٣ٟغاث بصاعة الخُٛحر 2 – 3الجضو٫ ع٢م )

 مظخىي اإلاىافلت الاهدساف اإلاعُازي  اإلاخىطؽ الحظابي العبازاث

تهخم بصاعة اإلااؾؿت بخىيُذ الهضٝ مً 

ر ل٩اٞت ألاٞغاص اإلاٗىُحن ٖملُت الخُٛح

 بالخُٛحر

 مغجٟ٘ 0,850 2,50

حر البِئت  حٗمل بصاعة اإلااؾؿت ٖلى جٞى

 اإلاالثمت إلخضار الخُٛحر
 مخىؾِ 0,994 1,90

ًخم قغح وجىيُذ صواٞ٘ وؤؾالُب الخُٛحر 

 لؤلٞغاص الٗاملحن
 مغجٟ٘ 0,527 2,50

حٗمل اإلااؾؿت  ٖلى الخ٣غب مً الٗما٫ 

ٖملُت الخُٛحر والخىانل مٗهم ؤزىاء  
 مغجٟ٘ 0,675 2,70

حٗمل بصاعة اإلااؾؿت ٖلى ب٦ؿاب الٗما٫ 

 اإلاهاعاث الالػمت لل٣ُام بٗملُت الخُٛحر
 مخىؾِ 1,033 2,20

ٌ الؿلُت للٗما٫  ج٣ىم ؤلاصاعة بخٍٟى

 ؤزىاء ال٣ُام بٗملُت الخُٛحر
 مخىؾِ 0,738 1,90

حكٛل اإلااؾؿت صاُٞٗت ألاٞغاص لئلبضإ 

٣ُام بٗملُت الخُٛحروالخُٛحر في ال  
 مىسٌٟ 0,843 1,60

 مغجٟ٘ 0,675 2,30 ًخم بقغا٥ الٗاملحن في جىُٟظ الخُٛحر

م ألاٞغاص الٗاملحن اإلاؿاهمحن في  ًخم ج٨ٍغ

 بخضار ٖملُت الخُٛحر بىجاح
 مغجٟ٘ 2,90 2,90

ج٣ىم بخصبِذ ألاٞغاص الٗاملحن ٖلى الالتزام 

 بالىي٘ الجضًض بٗض ال٣ُام بالخُٛحر
 مىسٌٟ 1,50 1,50

جخاب٘ بصاعة اإلااؾؿت ؾلى٦ُاث الٗاملحن 

 ؤزىاء ٖملُت الخُٛحر
 مخىؾِ 2,20 2,20

 مخىؾِ 0,47185 2,21 املجمٕى

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج  اإلاصدز   SPSS: مً بٖضاص الُالبت بااٖل
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٣ً٘ يمً املجا٫  2,21لٜ مً الجضو٫ ؤٖاله هالخٔ ؤن ٢ُمت اإلاخىؾِ الخؿا ي ال٨لي زام ب٣ٟغاث بصاعة الخُٛحر والبا 

الضا٫ ٖلى صعظت ٢بى٫ مخىؾُت، وهظا ٌٗجي ؤن بٌٗ ؤٞغاص الُٗىت ٚحر مىا٣ٞىن ٖلى وظىص مماعؾت للخُٛحر باإلااؾؿت 

 مدل الضعاؾت 

 زاهُا : جدلُل ؤطئلت اللظم الثالث خىٌ جدظين ؤداء العاملين 

 ل٣ٟغاث جدؿحن ؤصاء الٗاملحن( ًبحن اإلاخىؾِ الخؿا ي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي 5 – 3الجضو٫ ع٢م )

 مظخىي اإلاىافلت الاهدساف اإلاعُازي  اإلاخىطؽ الحظابي العبازاث

ب ألاٞغاص الٗاملحن في بخضار  ًخم جضٍع

 اإلااؾؿت باالؾخمغاع
 مغجٟ٘ 0,850 2,50

ب بلى الاؾخجابت  تهضٝ زُِ الخضٍع

 للخٛحراث والخ٨ىىلىظُا ومىاهج الٗمل
 مخىؾِ 1,054 2,00

ً حصج٘ اإلااؾؿت  الٗاملحن ٖلى الخ٩ٍى

 الظاحي
 مخىؾِ  0,994 1,90

ًخم جغ٢ُت الٗما٫ في اإلااؾؿت ٖىض 

بُت  خهىلهم ٖلى ماهالث ٖلمُت ؤو جضٍع

 مغجٟ٘ 699 ,0 2,40

غ بظغاءاث الٗمل باؾخسضام  ًخم جٍُى

 الٗمل باؾخسضام ؤؾالُب خضًشت
 مغجٟ٘  0,699 2,60

ًخم جدؿحن بظغاءاث الٗمل بهٟت 

 مؿخمغة

 مىسٌٟ  0,966 1,60

ٌٗمل ألاٞغاص صازل اإلااؾؿت بغوح 

٤ الىاخض  الٍٟغ
 مىسٌٟ  0,876 1,90

ج٣ىم ؤلاصاعة بةظغاء صعاؾاث وبدىر 

 للخٗٝغ ٖلى خاظاث وعٚباث الؼبىن 
 مغجٟ٘ 0,316 2,90

ج٣ىم ؤلاصاعة بمخابٗت ق٩اوي الؼباثً ؤو 

 ج٣ضًم الخلى٫ لها
 مخىؾِ  0,949 1,70

الضاثم م٘  حؿعى اإلااؾؿت بلى الاجها٫

 اإلاؿخُٟضًً مً زضماتها
 مخىؾِ  0,632 2,20
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 مخىؾِ 0,63782 2,12 املجمٕى

 

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج  اإلاصدز   SPSS: مً بٖضاص الُالبت بااٖل

هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ؤن مخىؾِ الخؿاب لجمُ٘ الٗباعاث ٣ً٘ يمً مجا٫ الخ٣ُُم اإلاخىؾِ، خُض بلٜ اإلاخىؾِ  

ب مما ٌٗجي ؤن ؤٞغاص الُٗىت ال ًىا٤ٞ اؾخٗما٫  0,63باهدغاٝ مُٗاعي  ٣2,12غاث الٗباعة الخؿا ي ال٨لي للٟ الخضٍع

 ، بظغاءاث الٗمل، عيا الؼبىن في جدؿحن ألاصاء، ؤي ؤن اإلااؾؿت ال جد٤٣ مؿخىي ٖالي مً ألاصاء والخٗلُم

 

 زالثا : ازخُاز ومىاكشت الفسطُاث

ب في بصاعة ا الفسطُت ألاولى  لخُٛحر الخىُٓمي في ماؾؿت مدل الضعاؾت : ٌؿاهم الخضٍع

ت والبضًلت ٖلى الىدى الخالي :  هظ٦غ الٟغيُت الهٍٟغ

ت  ب في بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي في ماؾؿت مدل الضعاؾت  H0الفسطُت الصفٍس  : ال ٌؿاهم الخضٍع

ب في بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي في ماؾؿت مدل الضعاؾت  H1الفسطُت البدًلت   : ٌؿاهم الخضٍع

ً  KHI Deuxلىخإ٦ض مً صخت الٟغيُت ازترها ازخباع ٧اي مغ ٘   لالؾخ٣اللُت بحن اإلاخٛحًر

 ٢مىا بم٣اَٗت ٖباعة مً مخٛحر مؿخ٣ل ومخٛحر جاب٘ 

حر البِئت اإلاالثمت إلخضار الخُٛحر  4الٗباعة ع٢م   : حٗمل اإلااؾؿت ٖلى جٞى

ب ألاٞغاص الٗاملحن في اإلااؾؿت با 14الٗباعة ع٢م   ؾخمغاع : ًخم جضٍع

 ( ازخباع ٧اي مغ ٘ للٟغيُت ألاولى2 – 3الجضو٫ ع٢م )

 

 KHI Deuxواي مسبع 

ت اللُمت  اللساز Sigمعىىٍت  دزحت الحٍس

 ٚحر صالت بخهاثُا 0,1960 4 6,036

 11 عدد اإلاظخجىبين

 0,05مؿخىي الضاللت ٖىض 

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج  اإلاصدز   SPSS: مً بٖضاص الُالبت بااٖل
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ت ؤ٢ل ؤو حؿاوي  6,036ال٫ الجضو٫ ؤٖاله هالخٔ ؤن ٢ُمت ٧اي مغ ٘ = مً ز  وهي ٢ُمت ٚحر صالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ت  0,05 ت  0,01960خُض بلٛذ صعظت اإلاٗىٍى ٌ الٟغيُت البضًلت وه٣بل الهٍٟغ  وبالخالي هٞغ

ب ال ٌؿاهم   ً مؿخ٣لحن ال جىظض ٖال٢ت بُنهما وبالخالي الخضٍع  في بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي في اإلااؾؿت مدل الضعاؾت مٗىاه اإلاخٛحًر

 الٟغيُت الشاهُت : ًخم بقغا٥ الٗاملحن في بصاعة الخُٛحر في اإلااؾؿت مدل الضعاؾت 

ت والبضًلت ٖلى الىدى الخالي :  هظ٦غ الٟغيُت الهٍٟغ

ت   دل الضعاؾت : ال ًخم بقغا٥ الٗاملحن في بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي في ماؾؿت م H0الفسطُت الصفٍس

 : ًخم بقغا٥ الٗاملحن في بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي في ماؾؿت مدل الضعاؾت  H1الفسطُت البدًلت 

ً  KHI Deuxلىخإ٦ض مً صخت الٟغيُت ازترها ازخباع ٧اي مغ ٘   لالؾخ٣اللُت بحن اإلاخٛحًر

 ٢مىا بم٣اَٗت ٖباعة مً مخٛحر مؿخ٣ل ومخٛحر جاب٘ 

 ت صاُٞٗت ألاٞغاص لئلبضإ والخُٛحر في ال٣ُام بٗملُت الخُٛحر : حؿخٛل اإلااؾؿ 8الٗباعة ع٢م 

 : ًخم جدؿحن بظغاءاث الٗمل بهٟت مؿخمغة  18الٗباعة ع٢م 

 ( ازخباع ٧اي مغ ٘ للٟغيُت الشاهُت8 – 3الجضو٫ ع٢م )

 

 KHI Deuxواي مسبع 

ت اللُمت  اللساز Sigمعىىٍت  دزحت الحٍس

 ٚحر صالت بخهاثُا 0,530 2 1,270

 11 دد اإلاظخجىبينع

 0,05مؿخىي الضاللت ٖىض 

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج  اإلاصدز   SPSS: مً بٖضاص الُالبت بااٖل

ت ؤ٢ل ؤو حؿاوي  1,270مً زال٫ الجضو٫ ؤٖاله هالخٔ ؤن ٢ُمت ٧اي مغ ٘ =   وهي ٢ُمت ٚحر صالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ت  0,05 ت وبالخالي هٞغ 0,530خُض بلٛذ صعظت اإلاٗىٍى  ٌ الٟغيُت البضًلت وه٣بل الهٍٟغ

ً مؿخ٣لحن ال جىظض ٖال٢ت بُنهما وبالخالي ال ًخم بقغا٥ الٗاملحن في بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي في اإلااؾؿت مدل   مٗىاه اإلاخٛحًر

 الضعاؾت 

ً الظاحي في ماؾؿت مدل الضعاؾت   الٟغيُت الشالشت : حؿاٖض بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي في بخضار الخ٩ٍى
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ت والبضًلت ٖلى الىدى الخالي : هظ٦غ  الٟغيُت الهٍٟغ

ت  ً الظاحي في ماؾؿت مدل الضعاؾت  H0الفسطُت الصفٍس  : ال حؿاٖض بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي في بخضار الخ٩ٍى

ً الظاحي في ماؾؿت مدل الضعاؾت  H1الفسطُت البدًلت   : حؿاٖض بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي في بخضار الخ٩ٍى

ً  KHI Deuxٟغيُت ازترها ازخباع ٧اي مغ ٘ لىخإ٦ض مً صخت ال  لالؾخ٣اللُت بحن اإلاخٛحًر

 ٢مىا بم٣اَٗت ٖباعة مً مخٛحر مؿخ٣ل ومخٛحر جاب٘ 

 : حٗمل بصاعة اإلااؾؿت ٖلى ب٦ؿاب الٗما٫ اإلاهاعاث الالػمت لل٣ُام بٗملُت الخُٛحر  5الٗباعة ع٢م 

ً ا 12الٗباعة ع٢م   لظاحي : حصج٘ اإلااؾؿت الٗاملحن ٖلى الخ٩ٍى

 ( ازخباع ٧اي مغ ٘ للٟغيُت الشالشت2 – 3الجضو٫ ع٢م )

 

 KHI Deuxواي مسبع 

ت اللُمت  اللساز Sigمعىىٍت  دزحت الحٍس

 ٚحر صالت بخهاثُا 0,392 2 1,875

 11 عدد اإلاظخجىبين

 0,05مؿخىي الضاللت ٖىض 

خماص ٖلى مسغظاث بغهامج  اإلاصدز   SPSS: مً بٖضاص الُالبت بااٖل

ت ؤ٢ل ؤو حؿاوي  ٫1,875 الجضو٫ ؤٖاله هالخٔ ؤن ٢ُمت ٧اي مغ ٘ = مً زال  وهي ٢ُمت ٚحر صالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ت  0,05 ت  0,392خُض بلٛذ صعظت اإلاٗىٍى ٌ الٟغيُت البضًلت وه٣بل الهٍٟغ  وبالخالي هٞغ

ً مؿخ٣لحن ال جىظض ٖال٢ت بُنهما وبالخالي ال حؿاٖض بصاعة الخُٛ  ً الظاحي في اإلااؾؿت مٗىاه اإلاخٛحًر حر الخىُٓمي في بخضار الخ٩ٍى

 مدل الضعاؾت 
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 :الخالصت

مما ؾب٤ جىاوله في الٟهل الىٓغي ومً زال٫ الىخاثج اإلاخىنل بك٩ل ٖملي وواضر ٖلى وظىص ٖال٢ت جإزحر مباقغة بحن بصاعة 

ى ؤؾئلت الاؾخبُان اإلاٗض لٛغى اإلاؿاٖضة في الخُٛحر الخىُٓمي وجدؿحن ؤصاء الٗاملحن في اإلااؾؿاث، ومً زال٫ بظابت الٗما٫ ٖل

 عبِ اإلاخٛحراث ْهغ ؤن ٖما٫ بى٪ الٟالخت والخىمُت ٕٞغ بى٢حراث ًىٟىن وظىص الخُٛحر الظي ًدؿً مً ؤصائهم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عامة خاتمة

 

79 

 

 :زـــــاجمت

ب٣ا وؤحجامها ؤهىاٖها وبمسخل٠ اإلااؾؿت  ِاملخُ م٘ ومخٟاٖل مٟخىح هٓام هي اإلاٟخىح الىٓام لىٓغیت َو

ت، الب٣اء قٍغ جد٤٣ ل٩ي باؾخمغاع جخٛحر وبهما ؾ٩ىن  خالت في لِؿذ ٞهي لظا الخاعجي  والاؾخمغاٍع

ما٫ صهُا مً  ال ًخجؼؤ ظؼءا ٞالخُٛحر ؤنبذ لى خضوزه، ومجاالث وؤهىاٖه ؤق٩اله حٗضص ًٟؿغ ما وهظا ألٖا هظا  ٖو

 .اإلااؾؿت ؤصاء جدؿحن في الخُٛحر بصاعة صوع  ٦ك٠ بُان بلى زال٫ صعاؾدىا مً ألاؾاؽ ؤعصها

 : بليها اإلاخىنل الىخاثج ؤهم

لمي وإ بإؾلىب الخُٛحر ٢ُاصة - بى٪ الٟالخت والخىمُت ٕٞغ  في وألاهضاٝ جُاثُوالاؾتراج الغئي لخد٤ُ٣ ٖو

 .بى٢حراث

حن بصعا٥ يغوعة - ت ٦مهاعة الخُٛحر بصاعة إلاٟهىم ؤلاصاٍع  .مماعؾتها بج٣ان مً البض ٖهٍغ

 .اإلا٣اومت لخجىب الخُٛحر بخضار ٖىض البضاًت ومىظ الٗاملحن ظمُ٘ مكاع٦ت ؤهمُت ٖلى الخإ٦ُض -

ت الٗىانغ ازخُاع خؿً -  .ومخابٗخه بالخُٛحر ج٣ىم التي البكٍغ

ت ؤظل مً والبحرو٢غاَُت والغوجحن ال٣ُىص جدُُم ٖلى الٗمل- ما٫ اهجاػ ؾٖغ  .وا٢خضاع بخمحز ألٖا

ت الخ٨ىىلىظُت ال٣ضعة ب٦ؿاب يغوعة -  ب٨ٟاءة اإلاخٛحرة والٓغوٝ ألاخضار م٘ للخ٠ُ٨ والبُئُت والبكٍغ

ٗالُت  .ٞو

ت اإلاٟاهُم مً ٦شحر نُاٚت بٖاصة-  . الخضًشت اإلاخٛحراث م٘ لخخالءم ماؾؿاجىا في والخىُٓمُت ؤلاصاٍع

 :الخىصُاث

 :الخالُت الخىنُاث ا٢تراح ًم٨ً ٖليها اإلاخدهل الىخاثج يىء ٖلى

٘ وبىاء اله٩ُلت، بٖاصة جخًمً قاملت حُٛحراث بظغاء ٖلى اإلا٣بلت اإلااؾؿاث ٖلى - حرها ظضًضة مكاَع  ٚو

 :في جخجلى التي والخسُُُُت الخىُٓمُت الش٣اٞت جىمُت زال٫ مً الخٛحراث جل٪ ل٣بى٫  الٗاملحن يغوعة تهُئت

ً مٗلىماث جىمُت .1  .لها املخُِ ؾتراجُجُتالا  الخٛحراث ًٖ اإلاضًٍغ

اث في والٗاملحن اإلاضًٍغً بحن الخيؿ٤ُ .2 ت اإلاؿخٍى  .الغؤي وجباص٫ ٧لها، للمىا٢كت ؤلاصاٍع
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ػما  ا والذ وخماؾا اهخماما ؤ٦ثر ی٩ىن  ما ٖمل في ع٥ایك مً ألن الخُٛحر، في الٗاملحن بقغا٥ ٖلى الٗمل .3

 .الخىُٟظ في واهضٞاٖا

ً ٌكغ٥ ؤن .4 ت الخُِ بٖضاص مغاخل مسخل٠ في اإلاضًٍغ لهظا  اإلاك٩لت واللجان الهُئاث في وجمشُلهم الخُٛحًر

 :ؤظل مً الٛغى

اصة - اث ٍػ  .ٞيها الؿاثضة الخُٛحر لش٣اٞت ؤلاصعا٥ مؿخٍى

ؼ -  .اإلاضًٍغً لضي والخماؽ ال٩افي والخإًُض ال٣ىاٖت حٍٗؼ

غ اإلادؿإع الخٛحر ٖالم هى الخالي الٗالم ؤن - غ  جإهُل بصاعي  ٧ل ٖلى ًىظب والظي اإلاؿخمغ والخٍُى وجٍُى

ت بالٗلم اإلاخجضص ع٦به م٘ الؿحر لًمان مٗه ومً هٟؿه  .واإلاٗٞغ

 :الدازطت آفاق

 مسخلٟت ظىاهب ٖضة مً اإلاىيٕى مٗالجت بم٩اهُت هغي  خُض الضاعؾت، مىيٕى في غمؿخم الٗلمي البدض ًب٣ى

 :بُنها مً اإلاىايُ٘ مً ظملت ا٢تراح لهظا ًم٨ً

 .للماؾؿت جىاٞؿُت محزة زل٤ في الخُٛحر بصاعة صوع  -

ت ال٣ُاصة -  .الخُٛحر جُب٤ُ في عهاوصو  ؤلاصاٍع

 .اإلاؿدكُٟاث ؤصاء ٖلى الخُٛحر بصاعة ؤزغ -
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م.   اللسآن الىٍس

 الىخب:

  4111، ال٣اهغة، مهغ، 8ؤخمض ماهغ، الؿلى٥ الخىُٓمي، صاع الجامُٗت، ٍ -1

ً، صاع خامض لليكغ  -4 زًغ مهباح الُُُي، بصاعة الخُٛحر، الخدضًاث والاؾتراجُجُاث للمضعاء اإلاٗانٍغ

  4112، 1َ٘، ٖمان، ألاعصن، ٍوالخىػ 

اء، للُباٖت واليكغ، ٍ -3 ً، صاع الٞى ، 1ٖشمان ٞاعو١ الؿُض، بصعاة الخُٛحر في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

  4111مىهىعة، مهغ، 

ت، مهغ،  -2 ت، اججاهاث خضًشت في بصاعة الخُٛحر، صاع الٍغ   4114ؾُض ؾالم ٖٞغ

ت للمضًغ، عئٍا مٗانغة إلاضًغ ال٣غن دمحم بً ًىؾ٠ الىمغان الُُٗاث، بصاعة الخُٛحر والخد -5 ضًاث الٗهٍغ

ً، صاع خامض لليكغ والخىػَ٘، ٍ   4112، ٖمان، ألاعصن، 1الخاصي والٗكٍغ

غ  ؤلاصاعي، صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘، ٍ -2 ، ٖمان  ن 1ٞغوث ٖباؽ مكهىع، اؾتراجُجُاث الخٍُى

  4112ألاعصن، 

ما٫، صاع  -8 ا الضوعي وآزغون، مباصت بصاعة ألٖا   4111الُاػوعي لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، الاعصن، ػ٦ٍغ

ما٫، الضاع الٟىُت ال٣اهغة،  -2   1123دمحم ؤخمض الخًُغي، بصاعة ألٖا

غ  -2   4112، بزغاء لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، هانغ ظغصاث وآزغون، بصاعة الخُٛحر والخٍُى

ا مُل٪ الضوعي، بصاعة الخم٨حن وا٢خهاصًاث الش٣اة، صاع الُاػوعي، ٍ ٖ -11   4112غبُت، ٖمان، ألاعصن، ػ٦ٍغ

دمحم ٖبض الىهاب الٛؼاوي، بصاعة الجىصة الكاملت، صاع الُاػوعي الٗملُت لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت  -11

  4115الٗغبُت، ألاعصن، 

  4112ًخي ؾلُم ملخم، الخم٨حن ٦مٟهىم بصاعي مٗانغ، مهغ، ال٣اهغة،  -14

ت، ظىػ٠ٍ ٦ُالصا، ج٩امل بٖاصة الهىضؾت م٘ بصاعة الخ٩ىمت ال -13 ش لليكغ، اإلاُبٗت ؤلاهجلحًز كاملت، صاع اإلاٍغ

اى، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،    4112الٍغ



 قائمة المصادر والمراجع

 

83 

 

  ٣ٖ1222ُل ظاؾم ٖبض هللا، ج٣ُُم اإلاكغوٖاث، صاع الخامض لليكغ، ٖمان،  -12

م ألاصاء باؾخسضام اليؿب اإلاالُت، صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،  -15   4118مجُض ال٨غدي، ج٣ٍى

ت، صاع ػهغان لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ٍههغ هللا خىا،  -12   4112، 1بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت، م٨دؿبت ٖحن الكمـ، مهغ، ٍ -18   4114، 1مدمىص ؤخمض الخُُب، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت، صاع واثل لليكغ، ألاعصن، ٍ -12   4112، 4حجاعي دمحم خاٞٔ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت، جغظمت  -12 اى، ظاعي صٌؿخلغ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ش لليكغ، الٍغ   4118دمحم ؤخمض اإلاخٗا٫، صاع اإلاٍغ

ت، صاع الكغ١ لليكغ والخىػَ٘، ٍ -41 ل مهُٟى هجُب، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ   4118، ٖمان، ألاعصن، 1قاَو

ت مضزل بؾتراجُجي، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، ٍ -41 ، 4زالض ٖبض الغخمً الهُتي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  4115ألاعصن، 

ت، دمحم اإلاح -44 ت، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع   4118رفي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

مهضي خؿً ػعل٠ُ، بصاعة ألاٞغاص مً مىٓىع ٦مي والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت، صاع مدضالوي لليكغ والخىػَ٘،  -43

  1222ٖمان، ألاعصن، 

غ الخىُٓمي الاصاعي، صاع اإلاحزة لليكغ، ٍ -42   4112، الاعصن، 1بال٫ زل٠ الؿ٩اعهت ،الخٍُى

غ الخىُٓمي، صاع الحزوعي، ظامٗت الؼع٢اء، ٢ؿم بصاعة  -45 ؤخمض ًىؾ٠ صوصي، بصاعة الخُٛحر والخٍُى

ما٫   ألٖا

  4111، ال٣اهغة، مهغ، 8ؤخمض ماهغ، الؿلى٥ الخىُٓمي، صاع الجامُٗت، ٍ -42

ت، مهغ،  -48 ـ، اإلاضزل الخضًض في ؤلاصاعة الٗامت، صاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع   4113زابذ ٖبض الغخمً اصَع

ت الىُل الٗغبُت، مهغ، ٍ -42   1222، 1ٖلى دمحم مىهىع، مباصت ؤلاصاعة، ؤؾـ ومٟاهُم، مجمٖى

  4112، ٖمان، ألاعصن، 5دمحم ٢اؾم ٢غبىحي، الؿلى٥ الخىُٓمي، صاع واثل لليكغ، ٍ -42

غ الخىُٓمي وبصاعة الخُٛحر لضي اإلااؾؿاث ٚحر  -31 ابدؿام ابغاهُم مغػو١، ٞٗالُت مخُلباث الخٍُى

  4112، الخ٩ىمُت، ٚؼة
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ت، صاع ػهغان لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن،  -31   ٢1228ِـ اإلاامً وآزغون، الخىمُت ؤلاصاٍع

ب مدمىص  -34 هُجل ٦ىج وهُل ؤصٌؿىن، بصاعة ؤوكُت الابخ٩اع والخُٛحر، صلُل اهخ٣اصي للمىٓماث، حٍٗغ

اى، الؿٗىصًت،  ش لليكغ، الٍغ   4112خؿً خؿجي، صاع اإلاٍغ

ب مدمىص خؿً حٛحرص نالر ؾُٟان ، بصاعة  -33 ؤوكُت الابخ٩اع والخُٛحر، صلُل اهخ٣اصي للمىٓماث، حٍٗغ

اى، الؿٗىصًت،  ش لليكغ، الٍغ   4112خؿجي، صاع اإلاٍغ

غ الخىُٓمي، اإلاىٓمت الٗغبُت  -32 ؤمل مهُٟى ٖهٟىع، ٢ُم ومٗخ٣ضاث ألاٞغاص وؤزغها ٖلى ٞاٖلُت الخٍُى

ت: بدىر وصعاؾاث، ال٣اهغة، مهغ،   4112للخىمُت ؤلاصاٍع

  4112ل دمحم نبخي وآزغون، ؾُاؾاث ألاصاء وبُا٢ت ألاصاء اإلاخىاػن، صاع واثل لليكغ، ألاعصن، واث -35

 :السطاثل وألاػسوخاث الجامعُت

ب، عؾالت ماظِؿخحر في الٗلىم  -1 ٖماع بً ِٖص ى، صوع ج٣ُُم ؤصاء الٗاملحن في جدضًض اخخُاظاث الخضٍع

ت، ظامٗت دمحم بىيُاٝ باإلاؿُلت،   .4112الخجاٍع

ت، عؾالت ماظؿخحر في  مدمىص -4 ٖبض الغخمان ببغاهُم الكىُي، ؤزغ اإلاىار الخىُٓمي ٖلى ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ

ما٫، الجامٗت ؤلاؾالمُت بٛؼة،   .4112بصاعة ألٖا

ما٫،  -3 زالض ماض ي ؤبى ماض ي، مٗى٢اث ج٣ُُم ؤصاء الٗاملحن وؾبل ٖالظها، عؾالت ماظؿخحر في بصاعة ألٖا

 .4118الجامٗت ؤلاؾالمُت بٛؼة، 

ٖمغ وخامض، ج٣ُُم ألاصاء اإلااؾـ في الىخضاث الخ٩ىمُت، مجم٘ ؤٖما٫ ماجمغ ٢ُاؽ ألاصاء ٦مضزل  -2

ت، ال٣اهغة،   .4112لخدؿحن ظىصة ألاصاء اإلااؾس ي، اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

ٗت ؤو صباف ؾامُت، صوع الخىاٞؼ في جدؿحن ؤصاء الٗاملحن، قهاصة الض٦خىعاه في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظام -5

غة،   .٦4113/4112لى مدىض ؤو لخاط، البٍى

غ ؤلاصاعي في جدؿحن ألاصاء، مؿى ي بصاعاث التربُت  -2 ٞهض ؾلُان دمحم آ٫ ن٣غ الىصٖاوي، صوع الخٍُى

اى،  ت، الٍغ  .4111والخٗلُم بىاصي الضواؾغ، عؾالت ماظِؿخحر في الٗلىم ؤلاصاٍع
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ت، ؤبد -8 ت، م٣ا٫، ظامٗت بؿ٨غة، زان ؤخالم، بٖاصة الهىضؾت ٦مضزل لخمحز البكٍغ ار ا٢خهاصًت وبصاٍع

 .14/14/4114الجؼاثغ، الٗضص 

ِل ٖبض الخلُم، جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿت في ْل بصاعة الجىصة الكاملت، عؾالت ماظؿخحر، ٧لُت الٗلىم  -2 مٚؼ

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ،   .4114الا٢خهاصًت ٖو

جدؿحن ألاصاء اإلااؾـ، قهاصة ماؾتر في ٖلىم الٗابضي ظمُلت وبىظال٫ ٖاجكت، صوع بصاعة الخُٛحر في  -2

  4115/4112الدؿُحر، ظامٗت الجُاللي بىوٗامت بسمِـ ملُاهت، 

ت الٗامت الجهاالث الجؼاثغ  -11 بلخؿحن صلىضة، صوع بصاعة الخُٛحر في جدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت للمضًٍغ

لىم الدؿُحر، باإلاؿُلت، مظ٦غة ماظؿخحر، ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و  ت ٖو الخجاٍع

  4114ظامٗت اإلاؿُلت الجؼاثغ، 

الهاقمي بً واضر، جإزحر مخٛحراث البِئت ٖلى ؤصاء اإلااؾؿت، قهاصة الض٦خىعاه في الٗلىم الا٢خهاصًت،  -11

  4112، 4113ظامٗت ؾ٠ُُ، 

ؼ ٞاٖلُت الكغ٧اث اإلاؿاهمت الٗامت في  -14 صولت ًىؾ٠ نالر الخمض الٗجزي، ؤزغ بصاعة الخُٛحر في حٍٗؼ

ذ، مظ٦غة هُل قهاصة ماظؿخحر، ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ،   .4113ال٩ٍى

غ الخىُٓمي وبق٩الُت م٣اومخه في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت، صعاؾت خالت  -13 مٗمىعي نىعٍت، الخُٛحر والخٍُى

ت لخىػَ٘ ال٨هغباء والٛاػ، الكل٠، مظ٦غة ماظؿخحر، ٢ؿم ٖلىم ا٢خهاصًت، ٧لُت ٖلىم  اإلااؾؿت الجهٍى

لي، الكل٠، الجؼاثغ،  الا٢خهاصًت لىم الدؿُحر، ظامٗت خؿِبت بً بٖى  .4114ٖو

جىمي مُلىص وزٍغ٠ هاصًت، ؤهمُت بصاعة الخُٛحر في الخ٠ُ٨ م٘ جدىالث املخُِ، مضازلت م٣ضمت يمً  -12

ملخ٣ى صولي بٗىىان "صوع ؤلابضإ والخُٛحر الخىُٓمي في اإلاىٓمت الخضًشت"، صعاؾت وجدلُل ججاعب وَىُت 

  4111ماي،  12و  12ت ؾٗض صخلب، البلُضة، الجؼاثغ، ًىمي وصولُت "ظامٗ
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 املجالث:

ىت، "ؤهمُت صعاؾت اججاهاث الٗاملحن لخ٣لُل مً م٣اومت جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت  -1 خضًضان نبًر

ت، الٗضص   12، ٢ؿىُُىت، الجؼاثغ، ٧2الىمىطط مً الخُٛحر الخىُٓمي"، مجلت صعاؾاث هٟؿُت وجغبٍى

 .4111ظىان 

ت إلاٟهىم ألاصاء، مجلت الباخض، ظامٗت وع٢لت، الٗضص الك -4 ، 8ُش الضاوي، جدلُل ألاؾـ الىٍٓغ

4112/4111.  

ٖبض اإلاالُ٪ مؼهىصة، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الا٢خهاصًت، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، ظامٗت دمحم زُٟغ،  -3

مبر،    4111بؿ٨غة، الٗضص ألاو٫، هٞى

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ت الاكخصادًت وعلىم الدظُيرولُت العلىم الاك  خصادًت الخجاٍز

 كظم علىم الدظُير

 اطخبُان ًسص دوز بدازة الخغُير الخىظُمي في جدظين ؤداء العاملين

 البُاهاث الشخصُت: -1

 ؤهثىط٦غ                                                    :الجيع 

 :طىىاث ألاكدمُت 

  ًؾىت  41ؾىت                     ؤ٦ثر مً  41 -11ؾىىاث                    11 -5                      ؾىىاث 5ؤ٢ل م 

 منهي                          زاهىي                   ظامعي                 صعاؾاث ٖلُا  :اإلاظخىي الخعلُمي ً  ج٩ٍى

 ٖما٫ جد٨م                 بَاعاث         : اإلاىصب 

 ة الخغُير:بداز  -2

 ( في الخاهت اإلاىاؾبت:Xي٘ ٖالمت )

 ؤوال: جسؼُؽ الخغُير

 مىافم مداًد غير مىافم ألاطئلت

تهخم بصاعة اإلااؾؿت بخىيُذ الهضٝ مً ٖملُت   1

 الخُٛحر ل٩اٞت ألاٞغاص اإلاٗىُحن بالخُٛحر 

   

حر البِئت اإلاالثمت إلخضار   4 حٗمل بصاعة اإلااؾؿت ٖلى جٞى

 الخُٛحر 

   

ىيُذ صواٞ٘ وؤؾالُب الخُٛحر لؤلٞغاص ًخم قغح وج  3

 الٗاملحن 

   

 

 

 



 

 

 جىفُر الخغُير زاهُا: 

 مداًد غير مىافم مىافم ألاطئلت

حٗمل اإلااؾؿت ٖلى الخ٣غب مً الٗما٫ والخىانل   2

 مٗهم ؤزىاء ٖملُت الخُٛحر 

   

حٗمل بصاعة اإلااؾؿت ٖلى ب٦ؿاب الٗما٫ اإلاهاعاث   5

 الالػمت لل٣ُام بٗملُت الخُٛحر 

   

ٌ الؿلُت للٗما٫ ؤزىاء ال٣ُام   2 ج٣ىم ؤلاصاعة بخٍٟى

 بٗملُت الخُٛحر 

   

حكٛل اإلااؾؿت صاُٞٗت ألاٞغاص لئلبضإ والخُٛحر في   8

 ال٣ُام بٗملُت الخُٛحر 

   

    ًخم بقغا٥ الٗاملحن في جىُٟظ الخُٛحر   2

 

 مخابعت الخغُير:  زالثا

 مداًد غير مىافم مىافم ألاطئلت

م ألاٞغا  2 في بخضار ص الٗاملحن اإلاؿاهمحن ًخم ج٨ٍغ

 ٖملُت للخُٛحر بىجاح 

   

ج٣ىم جشبُذ ألاٞغاص الٗاملحن ٖلى الالتزام بالىي٘   11

 الجضًض بٗض ال٣ُام بالخُٛحر 

   

ؤزىاء ٖملُت جخاب٘ بصاعة اإلااؾؿت ؾلى٦ُاث الٗاملحن   11

 الخُٛحر 

   

 

 



 

 

 جلُُم ؤداء العاملين: -3

ب وال  خعلُمؤوال: الخدٍز

 مداًد مىافم يرغ مىافم ألاطئلت

ب ألاٞغاص الٗاملحن في اإلااؾؿت باالؾخمغاع  14     ًخم جضٍع

ب بلى الاؾخجابت للخٛحراث   13 تهضٝ زُِ الخضٍع

 والخ٨ىىلىظُا ومىاهج الٗمل 

   

احي   12
ّ
ً الظ     حصج٘ اإلااؾؿت الٗاملحن ٖلى الخ٩ٍى

ًخم جغ٢ُت الٗما٫ في اإلااؾؿت ٖىض خهىلهم ٖلى   15

بُت   ماهالث ٖلمُت ؤو جضٍع

   

 زاهُا: بحساءاث العمل

 مداًد غير مىافم مىافم ألاطئلت

غ بظغاءاث الٗمل باؾخسضام الٗمل   12 ًخم جٍُى

 باؾخسضام ؤؾالُب خضًشت 

   

    ًخم جدؿحن بظغاءاث الٗمل بهٟت مؿخمغة   18

٤ الىاخض   12     ٌٗمل ألاٞغاص صازل اإلااؾؿت بغوح الٍٟغ

 زالثا: زطا الصبىن 

 اًدمد غير مىافم مىافم ألاطئلت

بةظغاءاث بمخابٗت ق٩اوي الؼباثً ؤو ج٣ضًم ج٣ىم ؤلاصاعة   12

 الخلى٫ لها 

   

    ج٣ىم اإلااؾؿت بمخابٗت ق٩اوي الؼباثً ؤو ج٣ضًم الخلى٫ لها   41

حؿعى اإلااؾؿت بلى الاجها٫ الضاثم م٘ اإلاؿخُٟضًً مً   41

 زضماتها 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إلالخصا

 حؿعى اإلااؾؿاث للب٣اء و الىمى، ٞاإلااؾؿت التي جغیض الاؾخمغاع، یجب ٖليها ؤال ج٠٣ زابخت ؤمام الخٛحراث

ت، ٞمىظ ؤن هٓمذ ٖال٢اث الٗمل ٞهى صاثما في خالت م  ٣اعبت بحن ج٣ىیاجه وبماقغاث ألاصاء الخالي، ٩ٞلاإلادؿاٖع

ضم الاؾخ٣غاع  تهضٝ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى مضي جبجي ماؾؿاجىا الٗمىمیت  ٞترة لها نٟتها مً الخظبظب ٖو

ٕٞغ  -BADR–لخُبی٤ بصاعة الخٛیحر في ؤصائها ألوكُتها املخخلٟت، َب٣ذ الضعاؾت ٖلى بى٪ الٟالخت والخىمُت 

ٖاملحن و٢مىا باؾخجىابهم، 11هم لخُبی٤ وازخباع ٞغيیاث الضعاؾت، ازترها ٖیىت م٩ىهت مً بى٢حراث، مؿخٛا

في جٟغیٜ البیاهاث وجدلیلها الظي یؿمذ بخدلیل مضي جإزحر بصاعة الخٛیحر spss ٦ما اٖخمضها ٖلى البرهامج ؤلاخهاجي 

لخىُٓمي بك٩ل ٌؿاٖض في جدؿحن ؤصاء ٖلى ؤصاء الٗاملحن    وجىنلىا بلى ؤهه ال ًىظض جُب٤ُ إلصاعة للخُٛحر ا

 الٗاملحن 

 

 : بصاعة الخُٛحر، الخُٛحر الخىُٓمي، ألاصاء، الٗاملحن، اإلااؾؿت اليلماث اإلافخاخُت

 

Résumé 

Organisations pour survivre et se développer la recherche, l'établissement que vous souhaitez 

garder ne doit pas rester constants changements rapides, depuis les syndicats relations est toujours 

comparer ses techniques et ses méthodes d'indicateurs de performance en son temps, chaque 

période a sa part de volatilité et d'instabilité. L'étude vise à identifier comment les institutions 

étreinte changement gestion méthode publique appliquée dans diverses activités, appliquée à 

l'étude sur l'institution de –BADR- et appliquer et étude d'hypothèses de test peut contribuer à un 

échantillon de 11 travailleurs et nous avons demandé, que nous nous sommes appuyés sur le 

programme statistique spss en réception des données et d'analyse, l’effet d’amélioration de la 

gestion qui affectent les performances des travailleurs. 

 

Les mots clés :   management de changement, changement organisationnel, la performance, 

travailleurs, entreprise. 
 


