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 بً باصٌـ مؿخٛاهم           حامٗت ٖبض الخمُض                                         

لىم الدؿُحر  ت ٖو  ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

 ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر 

 

 مظ٦غة جسغج م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾتر ؤ٧اصًمي

 ُحر               الخسهو :حؿُحر اؾتراجُجي الكٗبت:ٖلىم الدؿ

 

 جدذ ٖىىان :

ت وجأثيرها على أداء العاملين   هماذج القيادة إلاداٍر

 سيدي علي مستغاهم دراست حالت متوسطت "محمد الجبلي "

 

جدذ بقغاٝ                                                     م٣ضمت مً َٝغ الُالبت:                          

 ألاؾخاطة :

ت                       ٦بحر   َاصًت                     ٚىاع    مسخاٍع

 ؤًٖاء لجىت اإلاىا٢كت:

 

 

 

 

 

 ًٖ الجامٗت الغجبت الاؾم والل٣ب الهٟت

 حامٗت مؿخٛاهم ؤؾخاط  بغاًىِـ      ٖبض ال٣اصع   عثِؿا

 مؿخٛاهمحامٗت  ؤؾخاط مدايغ )ؤ( صواح       بل٣اؾم  مىا٢كا 

 حامٗت مؿخٛاهم ؤؾخاطة مدايغة )ب( ٦بحر           َاصًت  م٣غعة



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلاهداء 

بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عوح والضي الُاَغة. . . عخمه هللا وؤؾ٨ىه ٞؿُذ 

 حىاجه.

ا ومخٗها  بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى والضحي خٟٓها هللا وؤَا٫ في ٖمَغ

 بالصخت والٗاُٞت .

بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بزىحي وؤزىاحي 

"زًغة،ٞاَمت،ػوبُضة،مىحرة،ًاؾحن 

،مدمض،نباح" و ٖاثالتهم ٞغصا ٞغصا ، خ٨ٟٓم هللا  ،ٞخُدت

 لي حمُٗا ، ؤخب٨م.

٣ُت صعبي و جىؤم عوح ي و ؤزتي ُٖٟٟت خٟٓ٪ هللا بلــــــــــــــــــــــى ٞع

 لي .ؤخب٪.

بلـــــــــــــــى ٧ل مً ؾاٖضوي و آمً بي وشجٗجي باألزو ؤزتي 

ا٫ هىع الهضي   ٍغ وؤمي الثاهُت زًغة و نض٣ًاحي ٖٟاٝ ٞو

 وهىا٫،مىاع،مغاص،َاع١ ،خلُم،ٖاجكت.

بلى ٦خا٦ُذ الٗاثلت "ًىؾ٠،ٖبض الجلُل،ولُض 

ً،الٗ ُض،ٖبض الغاػ١، ،مال٥،َىض،ًاؾمحن،ؤًىب،َضي،ؾحًر

 َُثم،عمِؿاء"

بلى ٧ل َاالء ؤَضي َظا الجهض الٗلمي اإلاخىاي٘ م٘ جدُت 

ان. ٞغ  خب ٖو

 الُالبت

ت .  ٚىاع  مسخاٍع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر وجقدًر

٣ىا في ب٢امت َظٍ الغؾالت ٞما ٧ان لص يء  الخمض هلل الظي ٞو

 ؤن ًدضر بال بمكُئخه حل حالله.

الٟايلت ٦ما ؤج٣ضم بسالو الك٨غ والخ٣ضًغ بلى ألاؾخاطة 

ذ ٖلى اإلاىيٕى وج٣بلخه وؾاٖضججي  "٦بحر َاصًت " التي ؤقٞغ

ٖلى بهجاٍػ ٦ما ال هيس ى مخىؾُت "مدمض الجبلي" بؿُضي 

ذ ٖلى جغبص ي و ؤمضججي ب٩اٞت  ٖلي التي اؾخ٣بلخجي وؤقٞغ

اإلاٗلىماث الالػمت جدُاحي الخالهت  لُا٢مها ؤلاصاعي و٧اٞت 

األزو الؿُض الٗما٫ ٖلى خؿً الاؾخ٣با٫ والخىحُه  وب

اب".  اإلاضًغ " ٖضة ٖبض الَى

ل ل٩ل مً ؾاٖض في بهجاػ َظا الٗمل  ٦ما ؤج٣ضم بالك٨غ الجٍؼ

 اإلاخىاي٘ .

 

 ق٨غا .
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 مقدمت عامت :

مً الب٣اء بن الىا٢٘ الظي حِٗكه اإلاىٓماث في ٖهغها الخالي، وا٢٘ الخدضًاث والهٗىباث ،ولخخم٨ً 

 والهمىص ُٞه ٌؿخىحب ٖلحها ؤن جمخل٪ ٢ُاصة عقُضة مخم٨ىت حؿاٖضَا ٖلى جسُي ال٣ٗباث وبإ٢ل اإلاساَغ .

بن ال٣ُاصة حك٩ل مدىعا مهما جغج٨ؼ ٖلُه مسخل٠ اليكاَاث في اإلاىٓماث الٗامت والخانت ٖلى خض 

ٕ الٗال٢اث الضازلُت وحكاب٨ها ؾىاء، وفي ْل جىامي اإلاىٓماث و٦بر حجمها وحكٗب ؤٖمالها وح٣ٗضَا وجىى 

ا بالبِئت الخاعحُت مً مازغاث ؾُاؾُت وا٢خهاصًت واحخماُٖت، لها ؤمىع حؿخضعي مىانلت البدث و  وجإزَغ

ظٍ مهمت ال جخد٤٣ بال في ْل ٢ُاصة واُٖت. )ؤؾامت زحري(. غ، َو  الاؾخمغاع في بخضار الخُٛحر والخٍُى

٣ها ٌؿخُُ٘ ال٣اثض  حٗخبر ال٣ُاصة مً ؤصواث الخىحُه الٟاٖلتو  ،ٞهي الغ٦حزة ألاؾاؾُت التي ًٖ ٍَغ

 بث عوح الخأل٠ والخٗاٝع واليكاٍ بحن الٗاملحن في اإلاىٓمت مً ؤحل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت وؤَضاٞهم.

ً،ؤي الٗال٢ت التي ج٩ىن بحن الغثِـ  و٦ظل٪ ت مً ؤشخام آزٍغ هي ٖباعة ًٖ ٖال٢ت شخو بمجمٖى

بُجهم بدُث ًخم٨ً الغثِـ مً زاللها الخإزحر ٖلى ؾلى٥ مغئوؾُه  ومغئوؾُه،ولظل٪ هي ٖال٢ت جإزحر 

٤ اججاٍ مدضص. م ٖلى الٗمل ٞو  وجدٟحَز

ت  مً َٝغ الباخثحن والٗلماء في مسخل٠ مجاالث  ومً َىا ؤحى الاَخمام ال٨بحر بإَمُت ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ظا ألن هي ؤؾاؽ  هجاح ؤي ميكإة، وال٣اثض ًلٗب ؤلاصاعة و٦ظل٪ لضي اإلاماعؾحن لها بمسخل٠ اإلااؾؿاث ، َو

ا وهجاخها في جد٤ُ٣  ى اإلاؿئى٫ ًٖ يمان اؾخمغاَع الضوع ألا٦بر في جغؾُش مباصت ال٣ُاصة في اإلااؾؿت َو

ؤَضاٞها التي ؤوكإث مً ؤحلها ،٦ما ؤهه ٌؿاَم في ججضًض ٨ٞغ اإلااؾؿت وجىححهها هدى ؤلابضإ و الخُىع 

ظا الىجاح ال ٩ًىن بال٣اثض لألًٞل بما ًًمً ٢ضعتها ٖلى مىاحهت الخدضً اث اإلاغج٣بت والخهضي لها بىجاح، َو

٣ِٞ وبهما ؤًًا بخ٩اج٠ ال٨ٟاءاث واإلاهاعاث التي جمخل٨ها اإلااؾؿت مً زال٫ ما ج٣ضمه مً ؤ٩ٞاع  و ابخ٩اعاث 

 خضًثت ج٠ًُ ٞىاثض ٖضًضة للماؾؿت.

ت في اإلااؾؿت ًجب ازخُاع همىطج ٢ُاصي مً الى ماطج ال٣ُاصًت ال٨ثحرة الظي ولخجؿُض ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

٤ ٖمل  ٍغ مىخاث الٗاملحن ؤًًا ، ألن ال٣ُاصة ج٩ىن ب٣اثض ٞو مىخاتها َو ًد٤٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت َو

ؼ  مى٠٢ اإلااؾؿت الخىاٞس ي وجدؿحن نىعتها الضازلُت والخاعحُت ، ومىه  ٌؿدثمغون في ٢ضعاتهم لخٍٗؼ

ؾلُمت ومخِىت إلاماعؾت ال٣ُاصة وجغؾُش ٢ىاٖضَا ٦ما الىمىطج ال٣ُاصي اإلاخب٘ ٌؿاٖض ال٣اثض ٖلى بعؾاء ؤعيُت  

اًخه .ٌؿاَم في ص  ٞ٘ الٗاملحن هدى ؤصاء ؤًٞل بٖغ

اإلاٗمى٫ به في اإلااؾؿت  الىمىطج ال٣ُاصيال٣اثض في جىحه  ٠ُ٦ ٌؿاَم ومً َىا ًخم َغح ؤلاق٩ا٫ الخالي :

لى حؿُحر اإلااؾؿت ٩٦ل ؟ ل له جإزحر ٞٗا٫ ٖلى الٗما٫ ٖو  ،َو

خٟٕغ ًٖ ؤلا  ُت :ٍو  ق٩ا٫ الخالي الٗضًض مً ألاؾئلت الٟٖغ
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ت و -  .إصاء الٗاملحن؟ما مٟهىم ماَُت ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 ُٞم ًخمثل صوع ال٣اثض ؤلاصاعي؟و٠ُ٦ ٌؿاَم في الخإزحر ٖلى ؤصاء الٗاملحن؟. -

 .؟َى الىمىطج ال٣ُاصي وما مضي مؿاَمخه في الخإزحر ٖلى ؤصاء الٗاملحن ما-

 و٠ُ٦ ًازغ ٖلى ؤصاء الٗاملحن ؟مخىؾُت مدمض الجبلي اإلاخب٘ في ما الىمىطج ال٣ُاصي  -

ُت ه٣ترح الٟغيُاث آلاجُت:  ولإلحابت ٖلى ؤلاق٩ا٫ اإلاُغوح وألاؾئلت الٟٖغ

٤ بحن اإلاضًغ  ال٣اثض ومغئوؾُه مما ًاصي بلى  - ت صوعا مهما في جىمُت عوح الٍٟغ جلٗب ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

اصة ٞٗالُت الٗاملحن وؤصائهم.  ٍػ

ىطج ال٣ُاصي َى ٖباعة ًٖ همِ ًدبٗه ال٣اثض لُازغ ٖلى الٗاملحن مً زال٫ جىححههم هدى جد٤ُ٣ الىم -

 ألاَضاٝ اإلاغحى جد٣ُ٣ها .

ًخمثل صوع ال٣اثض ؤلاصاعي في اإلاؿاواة بحن الٗاملحن وحصجُٗهم وػٍاصة خماؾهم للٗمل مً زال٫  -

ت اإلامىىخت بلحهم.  الامخُاػاث اإلااصًت واإلاٗىٍى

 :املوضوعأسباب اختيار 

 بن مً ؤَم ألاؾباب التي صٞٗذ الباخث بلى ازخُاع وصعاؾت َظا اإلاىيٕى ما ًلي:

بت في صعاؾت اإلاىيٕى والخٗم٤ ُٞه. -  الٚغ

 هٕى الخسهو الٗلمي الظي ًضعؽ ُٞه. -

- . ت واإلاُضاهُت التي جىاولذ َظا اإلاىيٕى  ٢لت الضعاؾاث الىٍٓغ

- .  ألاَمُت ال٨بري لهظا اإلاىيٕى

 :أهداف الدراست

ت و ؤَمُتها.جدض -  ًض مٟهىم ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 جدضًض مٟهىم ألاصاء. -

 جدضًض نٟاث ال٣اثض ؤلاصاعي. -

ت وجإزحراتها ٖلى ألاٞغاص. -  الخٗٝغ ٖلى هماطج ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 الىنى٫ بلى الىمىطج ال٣ُاصي ألا٦ثر جإزحرا ٖلى ألاصاء. -

ا ٖلى ألاصاء في مخىؾُت مد - ت و جإزحَر  مض الجبلي.جبُان وا٢٘ ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 :أهميت الدراست
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ا ٖلى ؤصاء الٗاملحن في اإلاىٓماث ،خُث ؤنبدذ  ت و جإزحَر جيب٘ ؤَمُت الضعاؾت مً ؤَمُت ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ظا مً زال٫ جبجي همىطج ٢ُاصي لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ  ت صوعا ٞٗاال ووؾُلت في بصاعة اإلاىٓماث َو لل٣ُاصة ؤلاصاٍع

 اإلاىٓمت . 

 : املىهج املستخدم

اؾت اإلاىيٕى و ؤلاخاَت بمسخل٠ حىاهبه،وجدلُل ؤبٗاصٍ و ؤلاحابت ٖلى بق٩الُت البدث و مً ؤحل صع 

ازخباع  صخت الٟغيُاث ؾٝى وٗخمض ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي بهضٝ ون٠ وجدلُل ؤبٗاص اإلاىيٕى و 

 الىنى٫ بلى الىخاثج اإلاؿخىخاة مً البدث.

 :  جقسمياث البحث

٣ؿُم البدث بلى ٢ؿمحن هٓغي وآزغ جُب٣ُي، ال٣ؿم الىٓغي لٛغى الخد٨م في اإلاىيٕى ٢مىا بخ

ت مً  هل ن ؤَم ما جًمىخه اإلا٣ضمت َى َغح ؤلاق٩الُت ونُاٚت مجمٖى ًدخىي ٖلى م٣ضمت ٖامت ٞو

ت ، خُث جم ج٣ؿُمه بلى زالزت  ت لل٣ُاصة ؤلاصاٍع الٟغيُاث ،ؤما الٟهل ألاو٫ ٣ٞض جم الخُغ١ بلى ألاؾـ الىٍٓغ

ت ، وفي  مباخث، اإلابدث ألاو٫  جم مٗالجت ماَُت ال٣ُاصة، ؤما في اإلابدث الثاوي ٞخم جىاو٫ ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 اإلابدث الثالث ٣ٞض جم الخُغ١ بلى ال٣اثض ؤلاصاعي .

ت وؤصاء الٗاملحن،بدُث جم ج٣ؿُمه بلى  ؤما الٟهل الثاوي ٣ٞض جم الخُغ١ بلى هماطج ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ت ، اإلابدث الثاوي جُغ٢ىا بلى ؤصاء الٗاملحن  زالزت مباخث ،اإلابدث ألاو٫ جم مٗالجت هماطج ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ت و ؤصاء الٗاملحن.  ،اإلابدث الثالث بٗىىان ٖال٢ت هماطج ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ؤما الٟهل الثالث ٞخم جسهُهه لضعاؾت الخالت خُث جم ج٣ؿُمه بلى زالزت مباخث ، اإلابدث ألاو٫ 

ٍت(،اإلابدث الثاوي زهو إلاىهج الضعاؾت )مجخم٘ جىاو٫ خضوص الضعاؾت )م٩اهُت،ػمىُت،بكغ 

الضعاؾت،ؤصواتها،ٞغيُاتها(،ؤما اإلابدث الثالث جًمً هخاثج الضعاؾت )ٖغى وجدلُل وجٟؿحر هخاثج 

خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان. ظا جم بااٖل  الضعاؾت،مىا٢كت الىخاثج ٖلى يىء الٟغيُاث،هخاثج الضعاؾت(َو
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ت:الفصل ألاول  ت لل٣ُاصة ؤلاصاٍع  .ألاؾـ الىٍٓغ

اث٠ جمهيد:  ت بحن ال٣ضعة ٖلى الخإزحر وبحن ْو ال٣ُاصة هي ال٣ضعة  ٖلى الخإزحر  ، في خحن جغبِ ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ت بجمُ٘  ت لل٣ُاصة ؤلاصاٍع ؤلاصاعة التي ٖاصة ما ٣ًىم بها اإلاضًغ ، وؾِخم في َظا الٟهل جىاو٫ ألاؾـ الىٍٓغ

 ُلها.جٟان

 .ماَُت  ال٣ُاصة : املبحث ألاول 

 . مٟاَُم  ال٣ُاصة: املطلب ألاول 

بطا عحٗىا لل٨ٟغ  الُىهاوي والالجُجي ٦ى٣ُت اهُال١ لخدضًض مٗجى ال٣ُاصة لىحضها ؤن ٧لمت ٢ُاصة مكخ٣ت مً 

ً ٣ًىم ٖلى ؤه٩ل ٞٗل  ًى٣ؿم بلى الٟٗل "ًٟٗل " ؤو "٣ًىم بمهمت ما" ،ول٣ض ٧ان الاٖخ٣اص الؿاثض في ال٨ٍٟغ

مل ًىجٍؼ آزغون ،وطَب ؤعهضث ً :بضاًت ٣ًىم بها شخو واخض ٖو بلى ؤن الٗال٢ت بحن ال٣اثض   Arndtحٍؼ

ُٟت بُٖاء ألاوامغ  وهي مً خ٤ ال٣اثض ، ووُْٟخه جىُٟظ ألاوامغ  ُٟخحن مخباًيخحن:ْو وألاجبإ جى٣ؿم بلى ْو

لُه ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ٧لمت ٢ُاصة جىُىي  ٖال٢ت اٖخماصًت مخباصلت بحن مً ًبضؤ بالٟٗل واحبت ٖلى ؤجباٖه ،ٖو

 1وبحن مً ًىجٍؼ .

 ٠ م مً الاَخمام الؼاثض مً ٢بل ٖلماء ؤلاصاعة وم٨ٟغحها بضعاؾت مىيٕى ال٣ُاصة،بال ؤهه ال ًىحض حٍٗغ ٖلى الٚغ

٧ل  واخض حام٘ ماو٘ إلاٗجى ال٣ُاصة، جخٗل٤ بٗملُت ؤلاقغاٝ ٖلى جىػَ٘ مهام الٗمل ٖلى اإلاغئوؾحن بدُث ًاصي

بت مىه هابٗت مً صازله.  2مغئوؽ ٖمله بٚغ

( : ال٣ُاصة بإجها بصزا٫ ٩َُل ؤو هٓام حضًض ؤو بحغاءاث خضًثت مً ؤحل جد٤ُ٣  Hemphillٌٗٝغ ) 

 ( . Burns, 1978ؤَضاٝ اإلاىٓمت،ؤو بحغاء حٛحراث في ؤَضاٝ اإلاىٓمت وؤٚغايها.)

ت ؾلى٦ُاث ؤو جهٞغ  ا٦ض )حُى٥( :ٖلى ؤن ال٣ُاصة هي مجمٖى اث مُٗىت جخىاٞغ في شخو ما، ٍو

٣هض مً وعائها خث ألاٞغاص ٖلى الخٗاون مً ؤحل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاٗىُت للٗمل ) (  Faber ,1970ٍو

. 

دُض(   ها )ؤوصٍع ( هي :"اليكاٍ الظي ًماعؾه شخو للخإزحر في  O Tead(ال٣ُاصة بمٗىاَا الٗام ٦ما ٖٞغ

بىن في جد٣  ٣ُه".الىاؽ،وحٗلهم ًخٗاوهىن لخد٤ُ٣ َضٝ ًٚغ

                                                           
ًت وؾُلت واٖغ،صوع ألاهماٍ ال٣ُاصًت في جىمُت ؤلابضإ ؤلاصاعي )صعاؾت خالت مجم٘ نُضا٫(،ؤَغوخت لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاص 1

 . 2،م 2015-2014،ؾىت  -بؿ٨غة -،حامٗت مدمض زًُغ 

اء للُباٖت واليكغ،الُبٗت ألاولى،ؾىت ٖبض ال 2  . 12 10،م م  2014غخمً ؾُاع،ال٣ُاصة الٟٗالت ،صاع الٞى
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ها )باؽ(   ٗٞغ ً وبَال١ َا٢اتهم  (B.Bassَو ٣ها بزاعة اَخمام آلازٍغ ( :"بإجها ٖملُت ًخم ًٖ ٍَغ

ىب".  وجىححهها في الاججاٍ اإلاٚغ

ٗٝغ مغس ي )  ( :"ال٣ُاصة بإجها الؿلى٥ الظي ٣ًىم به الٟغص خحن ًىحه وكاٍ حماٖت هدى  2001َو

ىا٥ م٩ىهاث عثِؿت لهظا الؿلى٥ جخمثل في: اإلاباصؤة ؤي جمل٪ ال٣اثض لؼمام  َضٝ مكتر٥ ،َو

ت ؤي ازخالَه بإًٖاء الجماٖت ، والخمثل ؤي صٞاٖه ًٖ الجماٖت وجمثُله لها" .  اإلاى٠٢،والًٍٗى

ٗٝغ ٞاعو١ )  ( :"ال٣ُاصة بإجها ٖملُت اؾدثاعة الجمهىع اإلاكتر٦ت التي مً زال٫ الخٟاٖل 1997َو

هىص لبلٙى ألاَضاٝ ، ؤو اإلاباصؤة بال٣ُام بةحغاءاث ؤلاًجابي بحن ألاٞغاص ، بدُث ًم٨ً مخابٗت َظٍ الج

 حضًضة مً ؤحل بلٙى ألاَضاٝ".

غي ؤخمض ببغاَُم )  ( :"ؤن ال٣ُاصة حٗجي ال٣ضعة ٖلى الخإزحر في ؾلى٥ الٗاملحن ،والتي جم٨ً 1987ٍو

ال٣اثض مً جىححههم الخىحُه الصخُذ لُد٣٣ىا ألاَضاٝ اإلايكىصة واإلاخ٤ٟ ٖلحها في ْل ٖال٢اث 

 اهُت حُضة بحن ال٣اثض وجابُٗه".بوؿ

:ً ً آزٍغ ها م٨ٍٟغ  ٦3ما ٖٞغ

 Rost (1991) describes leadership as « an influence relationship among leaders and  

collaborators  who intend significant changes that  reflect  their mutual perpores » (102). 

إجها "ٖال٢ت جإزحر بحن ال٣اصة واإلاخٗاوهحن الظًً ٌٗتزمىن ال٣ُام ( ًه٠ ال٣ُاصة ب1991عوؾذ ) -

 بخُٛحراث ٦بحرة التي ح٨ٗـ ؤَضاٞهم اإلاكتر٦ت."

 While  kouzes  and pousner (1991) believe it is « the art of mobilising others to want to 

struggle for shared  aspirationd »(30). 

بت في الىًا٫ مً ؤحل جُلٗاث 1991و بىؾجر )بِىما  ٌٗخ٣ض ٧ىػٍؼ   - ً للٚغ (  ؤجها" ًٞ حٗبئت آلازٍغ

مىخاث مكتر٦ت."  َو

                                                           
3  Global Definitions of leadership and theories of leadership development :literature review, University of cambridgeinstitue for 

sustainbility leadership,p5 . 
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 Senge et al (1991) , for example , describes leadership as « the capacity of a human 

community to share  it ‘s future , and specifically to sustain the significant processes of 

change required to do so »(16). 

ال٣ُاصة ؤجها :"٢ضعة اإلاجخم٘ البكغي ٖلى اإلاكاع٦ت في Senge et alٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ، ًه٠  -

 مؿخ٣بله،وزانت لضٖم ٖملُاث الخُٛحر الهامت التي جخُلب ال٣ُام بظل٪."

 4وحٗٝغ ؤًًا بإجها :

ً بدُث ًجٗلهم ٣ًبل  ىن ٢ُاصجه َىاُٖت وصون التزام ٢اهىوي،وطل٪ ٢ضعة جإزحر شخو ما ٖلى آلازٍغ

مىخاتهم ، مما ًدُذ له ال٣ضعة  تراٞهم الخل٣اجي ب٣ُمت ال٣اثض وؤَضاٞه و٧ىهه مٗبرا ًٖ ؤمالهم َو اٖل

ضٍ .   ٖلى ٢ُاصتهم الجماُٖت بالك٩ل الظي ًٍغ

ت مىٓمت في مهمت جدضًض لألَضاٝ وجد٣ُ٣ه   ا لهظٍ وحٍٗغ٠ آزغون : ٖملُت الخإزحر في وكاٍ مجمٖى

 ألاَضاٝ. 

ً وجىحُه ؾلى٦هم لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ مكتر٦ت    ً ٖلى ؤجها : ال٣ضعة ٖلى الخإزحر ٖلى آلازٍغ دىاولها آزٍغ ٍو

، وحٗٝغ بإجها الٗملُت التي ٌؿخسضم ٞحها شخو هٟىطٍ و٢ىجه لُازغ ٖلى ؾلى٥ وجىححهاث ألاٞغاص مً 

مخل٪ بغهامج ٖمل مدضص ٌٗمل ٖلى  جد٣ُ٣ه . خىله إلهجاػ  ؤَضاٝ مدضصة ٍو

 حٗٝغ ال٣ُاصة بإجها ٖملُت جإزحر مخباص٫ بحن ال٣اثض ومغئوؾُه للىنى٫ بلى ؤَضاٝ مكتر٦ت .  

ً مً زال٫ الاجها٫ للؿعي بدماؽ والتزام بلى جد٤ُ٣   وبمٟهىم آزغ: ال٣ضعة ٖلى الخإزحر في آلازٍغ

لجماٖت ؤو ؤَضاٝ مسُُت ،وؤًًا هي : جيؿ٤ُ ال٣ضعة ٖلى ؤن حؿب٤ مجهىصاث ووكاَاث ؤًٖاء ا

 ألاٞغاص لخد٤ُ٣ َضٝ مكتر٥ .

م٨ً ال٣ى٫: بجها ٖملُت جىحُه وجإزحر في ألاوكُت اإلاغجبُت باإلاهام ألٞغاص الجماٖت.   ٍو

ال٢اتهم مما   ومٟهىم مسخل٠:  بإجها ٖملُت الخإزحر الخىحُهي في ؾلى٥ الٗاملحن وجيؿ٤ُ حهىصَم ٖو

 ٤ُ ألاَضاٝ اإلايكىصة .ًجٗل اإلاغئوؾحن ٣ًبلىن جىححهاث ال٣اثض بما ٨ًٟل جد٣

ٟا ٧اآلحي ًٖ ال٣ُاصة:  ومما ٢ُل ًٖ ال٣ُاصة ًم٨ً ؤن وؿخسلو  حٍٗغ

                                                           
ت و بصاعة الابخ٩اع ،صاع ال٨ٟغ لليكغ و الخىػَ٘،ٖمان،الُبٗت ألاولى،ؾىت ص/ٖ 4  .15، 14،م م  2010الء مدمض ؾُض ٢ىضًل ، ال٣ُاصة ؤلاصاٍع
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ت مً ألاٞغاص في ق٩ل  له ل٣ُاصة مجمٖى غ ُٞه الٗضًض مً الهٟاث واإلاهاعاث التي جَا هي جإزحر شخو جخٞى

٣ت جدثهم هدى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي جي كض اإلااؾؿت مىٓم ،مً زال٫ جىححههم والخإزحر في ؾلى٦هم بٍُغ

 جد٣ُ٣ها  .

 م٩ىهاث ال٣ُاصة : 

ٟاث الؿاب٣ت ًخطح ؤن ٖملُت ال٣ُاصة  حكمل ؤعبٗت م٩ىهاث ؤؾاؾُت  Leadership processومً زال٫ الخٍٗغ

 5هي: 

 Leaderال٣اثض 

 Followersالخابٗحن   

  Interpersonal Interactionجٟاٖالث شخهُت 

 Objectiveَضٝ مُلىب جد٣ُ٣ه 

 

 

 

 

 هاث ٖملُت ال٣ُاصة: م٩ى 1ق٩ل 

ت وبصاعة الابخ٩اع ،م    .17اإلاهضع: ٖالء مدمض ؾُض ٢ىضًل، ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ً  Leaderال٣اثض  ت مً اإلاهاعاث وال٣ضعاث حؿاٖضٍ في الخإزحر ٖلى آلازٍغ ى الصخو الظي ًخمخ٘ بمجمٖى : َو

م  هدى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ مكتر٦ت .  وصٞٗهم وخَٟؼ

ٖؼلت بل جىحض بىحىص جابٗحن ٞالٟغص بضون جابٗحن لِـ ٢اثضا ، ٞالخبُٗت هي جابٗحن : ال٣ُاصة ال جىحض في   -2

ا في الخابٗحن الٟاٖلحن ، وهي حضاعة الث٣ت  ىا٥ بٌٗ الخهاثو التي ًجب جىاَٞغ قٍغ البض مىه لل٣ُاصة ،َو

ت وآلاعاء الضًم٣غاَُت واإلاثابغة والخٗا٠َ واإلاهضا٢ُت ، وؤن ٩ًىن  والىص والخماؽ والخىحه ؤلاًجابي والخٍُى

لى اؾخٗضاص ل٣بى٫ الخُٛحر وؾمإ ؤي ؤ٩ٞاع وجىُٟظَا بن جُلب ألامغ طل٪ ٞالخابٗىن  الخاب٘ مىٟخذ ال٣ٗل ٖو

                                                           
. 51  55د/عالء محمد سيد قنديل،القيادة اإلدارية وإدارة االبتكار ،مرجع سابق،ص ص  5  

قائد

Leader 

تفاعالت شخصية 

Interpersona
l Interaction  

 

 هدف
Objectif 

تابعين  

Followers 



 

 
10 

ؿاَمىن في خل  اثٟهم، َو لهم صوع ٞٗا٫ مً بخضار الخُٛحر في اإلااؾؿاث و ًخدملىن مؿاولُت ؤصاء ْو

ً اإلاك٨الث ؤو في جدؿحن الٗملُاث وم٘ طل٪ ٞمً اإلاهم ؤن ًدخٟٔ ال خابٗىن باؾخ٣ال٫ ٧اٝ ل٩ُىهىا م٨ٍٟغ

م وؤعائهم وحؿمذ لهم بدباص٫ آلاعاء . ت الخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاَع غ لهم اإلااؾؿت خٍغ  وها٢ضًً ، وؤن جٞى

والخابٗىن َم الظًً ًدضصوا مضي ٞٗالُت ال٣اثض و٦ٟاءجه ، ٞلً ًخم٨ً ال٣اثض مً جد٤ُ٣ ألاَضاٝ ما لم 

خ٣ٟىن مٗه ٖلى ج ل٪ ألاَضاٝ ،وبالخالي ًجب ٖلى ال٣اثض ؤن ًىمي اإلاهاعاث الصخهُت ٣ًبل الخابٗىن الغئٍت ٍو

ألجباٖه واؾخٗضاصَم للٗمل في حماٖاث وبىاء ٞغ١ ٖمل ٞٗالت وؤن ًٟىيهم في بٌٗ اإلاهام واإلاؿاولُاث 

٤ وؤًًا بُبُٗت الٗال٢ت بحن ال٣اثض والخابٗحن .  ٞال٣ُاصة الىاجخت ج٣اؽ بمضي ٦ٟاءة ؤصاء الٍٟغ

٣ها ٌؿخُُ٘ الخإزحر ٖلحهم جٟاٖالث شخه -3 ُت : وهي الٗال٢اث الصخهُت بحن ال٣اثض ومغئوؾُه والتي ًٖ ٍَغ

و٢بى٫ ؤ٩ٞاٍع وم٣ترخاجه وؤعاثه وؤوامٍغ ، ونىال ألصاء مثمغ ًد٤٣ ؤَضاٞا مُٗىت ، وؤن َظا الخإزحر  والىٟىط ًخم 

مً ال٣اثض وجابُٗه ،وخُث مً زال٫ الاجها٫ ، خُث جخٟاٖل ال٣ضعاث ال٣ٗلُت والخهاثو الؿلى٦ُت ل٩ل 

ض ز٣تهم في ؤهٟؿهم  ىمي ٢ضعاتهم ، ومً زم ًٍؼ هم ومهاعاتهم ٍو ٠ًُ إلاٗاٞع ٌؿخُُ٘ ال٣اثض ؤن ًىمي خماؾهم ٍو

ت . جب ؤن جخه٠ َظٍ الخٟاٖالث بالخ٨غاع والاؾخمغاٍع ض خماؾهم ووالء َم ،ٍو  ٞحًز

ىب ،خُث : والهضٝ َى الٛاًت اإلاُلىب الى  Objectifَضٝ مُلىب جد٣ُ٣ه  - 4 نى٫ بلحها ٞهى الص يء اإلاٚغ

جب ؤن جخمحز ألاَضاٝ بما ًلي:   اججاَاث ٖمل اإلااؾؿت ٍو

 .غاى الغثِؿت للماؾؿت  ًيبغي ؤن ح٨ٗـ ألٚا

 . ض مً الجهض والابخ٩اع  ؤن جخمحز بغوح الخدضي وجخُلب اإلاٍؼ

 .ؤن ج٩ىن لألَضاٝ مدضصة وواضخت 

 . ؤن حكمل ألاَضاٝ ٖلى جدضًض اإلاهام واإلاؿاولُاث 

 .ُت ووا٢ُٗت وم٣ىٗت ومم٨ً جد٣ُ٣ها ٖلى ؤؾاؽ ٢ضعاث ألاٞغاص  ؤن ج٩ىن مىيٖى

 .ا خؿب مخُلباث اإلاى٠٢  ؤهخ٩ىن ألاَضاٝ مغهت بدُث ًم٨ً حُٛحَر

 

 

 

 

 ال٣ُاصة وؤلاصاعة : - ب
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جبرػ ؤَمُت ؤلاصاعة مً الخاحت بلحها ٞإي مكغوٕ ؤو ميكإة ؤو ٖمل حماعي البض مً بصاعة حؿحٍر وحكٝغ ٖلُه 

ؤمىعٍ وب٣ضع ما ج٩ىن ؤلاصاعة حُضة ب٣ضع ما ج٩ىن حىصة الٗمل الظي ًاصي بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ  وجخىلى

،ٞاإلصاعة هي اإلاؿاولت ًٖ الىجاح ؤو الٟكل الظي ًهاصٝ اإلايكإة ؤو اإلاكغوٕ،لظل٪ ٣ٞض احؿ٘ مٟهىمها 

ٟها،وطل٪ جبٗا للمجا٫ الظي جماعؽ ُٞه ،و٢ض حٗضصث ؤعاء ا لٗلماء خى٫ وي٘ وحٗضصث مهامها وجىٕى حٍٗغ

ٟها ما ًلي:  6حٍٗغ٠ قامل ومً ؤَم حٍٗغ

ً لجٗلهم ٌٗملىن ب٨ٟاءة جد٣ُ٣ا لهضٝ ميكىص".   ٞخٗٝغ بإجها:"الهُمىت ٖلى آزٍغ

٤ الخإزحر في الؿلى٥ ؤلاوؿاوي في هُا١ بِئت   ذ بإجها:" ٖملُت جد٤ُ٣ الىخاثج اإلاغحىة ًٖ ٍَغ ٦ما ٖٞغ

 مىاؾبت".

ىب   ٤ الخإزحر ؤو اؾخمالت الٗىهغ ؤلاوؿاوي في الٗمل ؤو وؤًًا:"ٖملُت جد٤ُ٣ هخاثج مٚغ ٞحها ًٖ ٍَغ

ت واإلااصًت لخد٤ُ٣ َضٝ مٗحن بإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت  ٖلى ؤجها ٖملُت جيؿ٤ُ وجىحُه الُا٢اث البكٍغ

 وبإ٢ل حهض مم٨ً وفي ؤ٢ل و٢ذ".

ىبت جد٤٣ هٟٗا ألصخا  ىجها باجها:"ٖملُت بوؿاهُت تهضٝ بلى جد٤ُ٣ هخاثج مٚغ ب اإلاهلخت وآزغون ٌٗٞغ

ما٫ الىاحبت ،  دضصون ألٖا ت مً اإلاخسههحن ًضًغون اإلاىاعص وؤلام٩اهُاث الالػمت ٍو ٣ًىم ٖلحها مجمٖى

غا٢بىن ؾحر ألاصاء للخإ٦ُض مً جد٤ُ٣  ٣ىصون ال٣اثمحن بالخىُٟظ ٍو ًٗىن الخُِ والبرامج ،ٍو ٍو

 الىخاثج اإلاغحىة".

اث٠ ؤلاصاعة :   7ْو

 

 

 

 

 

اث٠ ؤلاصاعة. 2الك٩ل   :ْو

 .15ضع:مدمىص ٖبض الٟخاح عيىان،   ال٣ُاصة ومهاعاث جدٟحز اإلاغئوؾحن ،ماإلاه

 خُث ؤن:

                                                           
 . 17ص/ٖالء مدمض ؾُض ٢ىضًل ، مغح٘ ؾاب٤ ،م 6

ب واليكغ، مهغ،امدمىص ٖ 7 ت الٗغبُت للخضٍع  14،م م  2013لُبٗت ألاولى،ؾىت بض الٟخاح عيىان،ال٣ُاصة ومهاعاث جدٟحز  اإلاغئوؾحن ،اإلاجمٖى

15 . 

 التخطيط 

 الرقابة                 التنظيم                                       

 

 

 التنسيق 

 

التنسيق    

 

 

التوجيه                 

اتخاذ 

 القرارات
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ت ؤَم ؾبل جد٣ُ٣ها.   الخسُُِ: جدضًض ؤَضاٝ مُٗىت ومٗٞغ

ت:َى الىنى٫ للبضًل ألامثل مً زال٫ ٖملُت حؿمى نى٘ ال٣غاع.   اجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 ٫ مٗاًحر ومباصت مدضصة.الخىُٓم:جىػَ٘ اإلاهام واإلاؿاولُاث ٖلى ألاٞغاص مً زال 

 الخيؿ٤ُ :اإلا٣هىص بها جيؿ٤ُ مهام ؤلاصاعة و٢ُاصتها . 

 الغ٢ابت:مخابٗت وج٣ُُم ماَى ٢اثم وم٣اعهخه بما َى مسُِ. 

 8الٟغ١ بحن ال٣ُاصة وؤلاصاعة:  - ث

اث٠ ؤلاصاعة ووْاث٠ ٣ًkotter (1990)ى٫ ٧ىجغ اث٠ ؤلاصاعة بن  ال٣ُاصة:في ٦خابه الظي ٢اعن ُٞه بحن ْو ْو

ُٟتاإلاهُمىت .ْاث٠ ال٣ُاصة لِؿذ مدكابهت جماماوو  حر الىٓام والاحؿا١ Overridingٞالْى لإلصاعة هي جٞى

ُٟت ألاؾاؾُت لل٣ُاصة هي الخُٛحر والخغ٦ت ِ واإلاىاػهت ٩ًىن جغ٦حز ُوفي مجالي الخسُ.للمىٓماث في خحن ؤن الْى

حر ؤلاصاعة ٖلى بهجاػ بغامج جٟهُلُت ووي٘ الجضاو٫ الؼمىُت التي جترا وخمً ٖضة ؤقهغ بلى بً٘ ؾىىاث وجٞى

ت مً احل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخىُٓمُت وفي م٣ابل َظا جغ٦ؼ ال٣ُاصة ٖلى الخىحهاث وجىيُذ  اإلاىاعص الًغوٍع

لت اإلاضي ووي٘ ؤلا  الخٛحراث  رؾتراجُجُت إلخضاالهىعة ال٩لُت وبىاء الغئٍت اإلاؿخ٣بلُتالتي ج٩ىن ٚالبا ٍَى

 . الخىُٓمُت اإلاُلىبت

 Bennis ،بط ًا٦ض بِىِـان  مخمحزانهب ٧ىجغ ًىحض الٗضًض الظًً ٣ًىلىن: بن ال٣ُاصة و ؤلاصاعة مٟهىمبلى حا

هٙى بُيُيـ. ؤن زمت ازخالٞا ٦بحرا بحن الازىحنNanus  (1985 )وهاهىؽ  هاهىؽ الخمُحز بحن ؤلاصاعة  و ٍو

ًغون َم الظًً ًٟٗلىن ألاقُاء بالك٩ل اإلاض"وال٣ُاصة بك٩ل واضح حضا في ٖباعتهما التي ٦ثحرا ما ًخم ا٢خباؾها 

 ".الصخُذ ؤما ال٣اصة ٞهم الظًً ًٟٗلىن ألاقُاء الصخُدت

ٗض عوؾذ ت مخٗضصة Rost (1991 )َو ضي الخمُحز بحن ال٣ُاصة وؤلاصاعة ٞهى ٣ًغ بإن ال٣ُاصة ٖال٢ت جإزحًر ؤخض مٍا

  .الاججاٍ الاججاَاث في خحن ؤن ؤلاصاعة ٖال٢ت ؾلُت ؤخاصًت 

مض ي ػال ٟحن لخل اإلاك٨الث Zaleznik (1977 ) ؼهُ٪ٍو ًٟلىن الٗمل م٘ اإلاْى ً مخٟاٖلىن ٍو ٣ًغ بإن اإلاضًٍغ

ىن مً ؤحل جدضًض الخُاعاث م ًخهٞغ  ال٣اصة مً حهت بِىما.ول٨جهم ًٟٗلىن طل٪ بإصوى خض مً الٗاَٟت َو

ىن م خهٞغ م ٌؿٗىن بلى حك٨ُل ألا٩ٞاع بضال مً الاؾخجابت لها ٍو ً ؤحل جىؾُ٘ ؤزغي وكُىن ٖاَُٟا َو

٣ت التي ٨ًٟغ بها الىاؽ ٖما َى  ٗملىن ٖلى حُٛحر الٍُغ لت اإلاضي َو الخُاعاث اإلاخاخت لخل اإلاك٨الث الٍُى

 .مم٨ً

ً وال٣اصة م مً وحىص ٞغو١ واضخت بحن ؤلاصاعة وال٣ُاصة ؤوبحن اإلاضًٍغ بال ؤهه ًىحض ؤًًا ٢ضع ٦بحر مً .ٖلى الٚغ

 .الخضازل بُجهما

                                                           
اى،ؾىت    8 ت والخُب٤ُ،مٗهض ؤلاصاعة الٗامت ،الٍغ ت :الىٍٓغ بُتر ج.هىعر َاوؽ )جإل٠ُ(،اإلاُٗىٝ نالح بً مٗاط )مترحم(،ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

.32،م2006  
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 .ت ألاؾاؾُت لل٣ُاصة وألاؾلىب ال٣ُاصي : اإلاباص املطلب الثاوي

 9ؤوال :اإلاباصت ألاؾاؾُت لل٣ُاصة.

خه بإؾلىب  - ٣ت م٣ىٗت ًترجب ٖلحها جىحُه َا٢اث مجمٖى خه بٍُغ ٢ىة جخض٤ٞ بحن ال٣اثض ومجمٖى

 مخىاؾ٤ ومخىاٚم باججاٍ ألاَضاٝ التي خضصَا ال٣اثض.

ُاء م٘ اإلادُِ والجى الٗام الظي حٗمل  -  ُٞه .٢ىة جخٟاٖل ؤزظا ٖو

 ٢ىة صاثبت الٟٗالُت والخغ٦ت ال جخى٠٢. -

٠ اإلاباصت والىؾاثل مً ؤحل ٚاًاث مدضصة واضخت ومخىاؾ٣ت ،ٞال٣اثض َى الغؤؽ  - ٢ىة جْى

 اإلا٨ٟغ ل٩ل جىُٓم والظي ًبٗث ُٞه عوح الخُاة .

 10زاهُا : ألاؾلىب ال٣ُاصي:

ه:              ٟاث للؿلى٥ ؤو الىمِ ال٣ُاصي خُث ٖٞغ  حٗضصث الخٍٗغ

 (.344،م1982الهىاعي بإهه:"ٖباعة ًٖ ؾلى٥ مخ٨غع وممحز لصخو ما"  )الهىاعي:   -

ُت الؿلى٥ وال٣ضعاث الخانت  - ؤما ٚغاب ُٞٗٝغ الىمِ ال٣ُاصي ) ؤؾلىب ال٣ُاصة ( بإهه "هٖى

التي ًخمخ٘ بها اإلاضًغ والتي جم٨ىه مً خؿً جد٤ُ٣ ألاَضاٝ ؤلاؾتراجُجُت اإلاسخاعة لألًٖاء 

ً في الخىُٓ ت اإلاىاؾبت ، آلازٍغ م الظي ًغؤؾه ،وازخحر وجهمُم الخىُٓم اإلاالثم والىٓم ؤلاصاٍع

ووي٘ الؿُاًاث والخُِ الخٟهُلُت الالػمت ، وجىػَ٘ اإلاىاعص اإلااصًت اإلاُلىبت للخُب٤ُ 

 (.28م،م 1987الاؾتراجُجي".)ٚغاب ،

اث التي ًبضحها ال٣اثض صازل - ت الخهٞغ ه الىمغ باهه "ٌٗبر ًٖ مجمٖى الخىُٓم هدُجت  بِىما ٌٗٞغ

لًٍٛى صازلُت ؤو زاعحُت ومً زم جغ٥ ؤزاعا مباقغة ٖلى ؾلى٥ الٗاملحن في الخىُٓم ؾلبا 

 (.298:م1990وبًجابا". )الىمغ،

 

 

 

اث ال٣ُاصة.املطلب الثالث  : ؤق٩ا٫ وهٍٓغ

  ؤق٩ا٫ ال٣ُاصةLeadership Styles :11 
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 ال٣ُاصة ألاوجى٢غاَُت )الدؿلُُت(: .1

دخٟٔ لىٟؿه بال٣ُام ًخمحز ال٣اثض ألاوجى٢غا َي اإلادؿلِ ؤو اإلاخد٨م بإهه ًداو٫ جغ٦حز ٧ل الؿلُاث في ًضٍ ٍو

هغ ٖلى بَاٖت مغئوؾُه  هضع ؤوامٍغ وحٗلُماجه التي جدىاو٫ ٧اٞت الخٟانُل ٍو ب٩ل نٛحرة و٦بحرة بمٟغصٍ ،ٍو

 لها.

ضَا لخ٩ىن ٧ل ولظل٪ ٞهى ال ًٟىى ؾلُاجه ،بل ًداو٫ حهضٍ صاثما جىؾُ٘ هُا١ ؾلُاجه ونالخُاجه،وم

ت إلاغئوؾُه  ى ٣ًىم ب٩ل طل٪ ل٣ىاٖخه بإهه ًجب ؤن ال ٌؿمذ بال ب٣ضع ٌؿحر مً الخٍغ ألامىع جدذ ؾُُغجه،َو

 في الخهٝغ صون مىا٣ٞخه الخانت.

٣ؿم )ٞلبى( َظا الىمِ ال٣ُاصي بلى زالزت ؤق٩ا٫ عثِؿُت ٖلى الىحه الخالي:  ٍو

ي ٌؿخسضم الخإزحراث الؿلبُت بضعحت ٦بحرة الظ hard- boiledألاوجى٢غاَي الٗى٠ُ ؤو اإلادكضص -

ُٗي ألاوامغ الهاعمت التي ًلتزم بها اإلاغئوؾحن. ٠ َو  ٧ال٣ٗاب والخسٍى

الظي ًداو٫ ؤن ٌؿخسضم ٦ثحرا مً ألاؾالُب اإلاغجبُت بال٣ُاصة  Lenevolentألاوجى٢غاَي الخحر  -

غاء و الثىاء و ؤًًا مً زال٫ ال٣ٗاب الخ٠ُٟ ،  وطل٪ ل٩ي ًًمً والء ؤلاًجابُت مً زال٫ ؤلَا

 اإلاغئوؾحن في جىُٟظ ٢غاعاجه .

الظي ًجٗل اإلاغئوؾحن ٌٗخ٣ضون ؤجهم اقتر٧ىا في نى٘ ال٣غاع  Manipulativeألاوجى٢غاَي اإلاىاوع  -

 في خحن ؤهه َى الظي اجسظ ال٣غاع بىٟؿه.

ٌكغ٦هم في وبك٩ل ٖام ٞةن ال٣اثض في َظا الىمِ ال٣ُاصي ٖضًم الث٣ت بمغئوؾُه وصاثم الك٪ ٞحهم وال 

مباقغة مهامه ؤو في نى٘ ٢غاعاجه ٞهى ًدضص مىٟغصا ؾُاؾاث اإلاىٓمت وزُُها صون مكاوعة مغئوؾُه في 

طل٪،وفي اؾخسضامه لؿلُخه ،ٞال٣اثض َىا ًٟهم الؿلُت ٖلى ؤجها ؤصاة يِٛ وتهضًض للخهى٫ ٖلى الٗمل 

 ٩اٞأث .،ٞهى حهضصَم بالٟهل مً الٗمل ؤو بالخهم مً اإلاغجب ؤو الخغمان مً اإلا

 : Democratic  o Participative Leadershipال٣ُاصة الضًم٣غاَُت ؤو اإلاكاع٦ت  .2

ًاء جمثُال  حها ًمثل ألٖا حٗٝغ الضًم٣غاَُت بإجها ٖملُت احخماُٖت جد٨م الجماٖت ٞحها هٟؿها بىٟؿها،ٞو

ا في اجساط ال٣غاعاث.  مدؿاٍو

ٌ الؿلُت ًخمثل ؤؾلىب ال٣ُاصة الضًم٣غاَُت بال٣ُاصة التي حٗخمض  ٖلى الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت واإلاكاع٦ت،وجٍٟى

ٞال٣ُاصة الضًم٣غاَُت حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت الؿلمُت بحن ال٣اثض ومغئوؾُه التي ج٣ىم ٖلى 

بجباٖه لخاحاتهم . و زل٤ الخٗاون ُٞما بُجهم ،وخل مك٨التهم وجيخهج ال٣ُاصة الضًم٣غاَُت ؤؾالُب ؤلا٢ىإ 

م و٦غامتهم وؤَمُتهم في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ ويغوعة والاؾدكهاص ب الخ٣اث٤ واٖخباع ؤخاؾِـ ألاٞغاص ومكاَٖغ

م ٖلى الخٗاون ،لظل٪ ٞةن ال٣اثض الضًم٣غاَي ٌؿخإوـ بإعاء  بقغا٦هم في اجساط ال٣غاعاث ،مً ؤحل خَٟؼ

                                                                                                                                                                                     
اث ومٟاَُم-ص/ماَغ مدمض خؿً،ال٣ُاصة 11  .  79 71،م م  2014، صاع وم٨خبت ال٨ىضي لليكغ،ٖمان،الُبٗت ألاولى،ؾىت -ؤؾاؾُاث وهٍٓغ
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٣ضم لهم اإلاٗلىماث وؤلاعقاصاث الالػمت،ٍو م الاَخمام الالػم ٍو ٗبر ًٖ ؤ٩ٞاَع لٗب صوعا ٞٗاال في جىمُت اجباٖه َو

ا٢اتهم ال٩امىت وجغج٨ؼ ال٣ُاصة الضًم٣غاَُت ٖلى زالزت  الابخ٩اع وجد٤ُ٣ الخٗاون وبَال١ ٢ضعاث مغئوؾُه َو

 مغج٨ؼاث ؤؾاؾُت جخمثل في ب٢امت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت بحن ال٣اثض ومغئوؾُه وجضوع خى٫ ألا٩ٞاع الخالُت:

٠ والخىُٓم الظي ٌٗمل ًم٨ً الخهى٫ ٖلى هخاثج ٞٗالت في الٗمل  - بطا خضر اهضماج بحن اإلاْى

 ُٞه.

ًجب ؤن ٌٗامل ألاٞغاص الٗاملىن اإلاٗاملت التي جدٟٔ لهم ٦غامتهم ،قإجهم في طل٪ قإن بوؿان  -

 آزغ.

٠ م٘ مهالح اإلاىٓمت التي ٌٗمل بها ؤلاً - ن ًداو٫ جابي. بمٗجى ؤًجب ؤن ال جخٗاعى مهالح اإلاْى

ت ؤلا اخ ال٣اثض الخإزحر ٞحهم مً زال٫ قباٖاث اإلاخد٣٣ت لضحهم خماالث ؤلاياٞت بلى مجمٖى

٠ ًم٨ً خٍٟؼ ٖلى الٗمل مً زال٫ بقبإ خاحاجه الا٢خهاصًت ؤو الىٟؿُت  خالُا.طل٪ ؤن اإلاْى

 الاحخماُٖت،٦دهىله ٖلى مغجب ؤٖلى،ؤو ٖمل ؤ٦ثر ؤَمُت ومؿاولُت.

 حن في بٌٗ اإلاهام ال٣ُاصًت.ؤما اإلاغج٨ؼ الثاوي في الىمِ ال٣ُاصي الضًم٣غاَي َى بقغا٥ الٗامل

 : مؼاًا ال٣ُاصة الضًم٣غاَُت ؤو اإلاكاع٦ت 

ت مً الضعاؾاث التي جمذ في َظا  جخطح مؼاًا ال٣ُاصة الضًم٣غاَُت مً زال٫ الىخاثج التي ٦كٟذ ٖلحها مجمٖى

 اإلاجا٫ . وهي في الٛالب هخاثج بًجابُت  باليؿبت للمغئوؾحن.وؤَم َظٍ اإلاؼاًا ما ًلي:

ت جاصي بلى جد٤ُ٣ الث٣ت اإلاخباصلت بحن ال٣اصة والٗاملحن في الخىُٓم وبحن الخىُٓم ؤن اإلاكاع٦ -

والجمهىع الظي ًخٗامل مٗه مً هاخُت ؤزغي ، ؤي ؤجها جاصي بلى ب٢امت ٖال٢اث بوؿاهُت حُضة م٘ 

ال٢اث خؿىت م٘ الجمهىع .  الٗاملحن ٖو

وج٣بله في بَاع مهلخت اإلاغئوؾحن ؤن اإلاكاع٦ت جسل٤ اإلاىار الهالح و اإلاالثم لدصجُ٘ الخُٛحر  -

والخىُٓم وحٗمل ٖلى جِؿحر وجدؿحن ؾُل الاجها٫ بحن ال٣ُاصة واإلاغئوؾحن مما ٌؿهل ٖلى 

 ال٣اصة ؤصاء مهامهم ٖلى ؤخؿً وحه.

ؤن اإلاكاع٦ت في ٖملُت نى٘ ال٣غاعاث حؿاٖض ٖلى جغقُض ٖملُت اجساط ال٣غاع.وطل٪ ألن اإلاكاع٦ت  -

ُت ال٣ غاع ، خُث ًم٨ً لل٣اثض مً زاللها الخٗٝغ ٖلى ٧اٞت آلاعاء ال٣ُمت حؿاٖض ٖلى جدؿحن هٖى

التي ٣ًضمها ؤصخاب ال٣ٗى٫ الىاضجت والخجاعب الىاؾٗت التي ًم٨ىه مً زاللها ج٣ُُمها ازخُاع 

البضًل اإلاالثم واإلاد٤٣ للهضٝ .ًٞال ًٖ ؤن اإلاكاع٦ت في نى٘ ال٣غاع، حؿاٖض ٖلى ٢بى٫ 

.اإلاغئوؾحن لل٣غاع ووالئهم له  ضم مٗاعيتهم له بٗض بنضاٍع  ٖو
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ؤن بقغا٥ اإلاغئوؾحن في نى٘ الخُِ والؿُاؾاث و ألاَضاٝ وفي ٖملُت نى٘ ال٣غاعاث ،ًدُذ  -

لهم اإلاجا٫ للخٗبحر ًٖ آعائهم و ؤلاؾهام با٢تراخاتهم في ٧ل اإلاؿاثل التي تهمهم ؤو جمـ وكاَاتهم 

 ؤو جازغ في ْغوٝ ٖملهم.

ملُاث الخسُُِ وبك٩ل ٖام ٞةهىا هغي ؤن ال٣ُاصة  الضًم٣غاَُت حٗخمض ٖلى اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث ٖو

والخىُٓم مما ٌكٗغ  الجماٖت بااللتزام ججاٍ الٗمل وحصجُٗهم ٖلى جدمل اإلاؿاولُت ، وهي جبٗث عوح 

 الخٗاون وجًمً الخٟاٝ الجماٖت خى٫ ال٣اثض ُٞخمؿ٩ىن بىالئهم له.

 ال٣ُاصة الخغة ؤو الدؿُبُت: .3

  (Free rein approachؤؾلىب ال٣ُاصة الخغة ؤو اإلاىُل٣ت بلى الٟترة التي ؾاص  ٞحها اإلاىهج الخغ  ًغح٘ اؾخسضام

( ؤؾلىبا لخىحُه حهىص ووكاَاث ألاٞغاص ، بال ؤن اؾخسضام َظا ألاؾلىب لم ًهل بلى الخض الظي ًجٗل مىه 

 مىهجا زابخا.

ت  ًخ٤ٟ مٗٓم ٦خاب ؤلاصاعة ٖلى ؤن ؤؾلىب ال٣ُاصة الخغة ٌكتر٥ ً لل٣ُاصة ؤلاصاٍع –م٘ ألاؾلىبحن آلازٍغ

في ؤهه ٌؿتهضٝ جىحُه مجهىصاث ألاٞغاص الٗاملحن في ْله مً زال٫ الخإزحر في  -ألاوجى٢غاَي والضًم٣غاَي

ت الٟغص الٗامل في ؤصاء الٗمل.  ؾلى٦هم.بال ؤجها جغ٦ؼ اَخمامها ٖلى خٍغ

 الضعاؾاث الخهاثو الخالُت: ومً ؤَم الخهاثو اإلامحزة لل٣ُاصة الخغة والتي ٦كٟذ ٖجها

اجبإ ؾُاؾت الباب اإلاٟخىح في الاجهاالث .ٞال٣اثض الظي ًدب٘ ؤؾلىب ال٣ُاصة الخغة ،ًغي ؤن  -

ت في ؤلاصاعة لً ٩ًىن مجضًا بال بطا حٗل بابه مٟخىخا إلاغئوؾُه وؾهل لهم ؾبل  ؤؾلىب الخٍغ

ا .  الاجها٫ به لخىيُذ ألاعاء وألا٩ٞاع  التي ًلخبـ ٖلحهم ؤمَغ

ت إلاغئوؾُه إلاماعؾت وكاَاتهم وبنضاع  ال٣غاعاث واجبإ  - اججاٍ ال٣اثض بلى بُٖاء ؤ٦بر ٢ضع مً الخٍغ

 ؤلاحغاءاث التي ًغوجها مالثمت إلهجاػ الٗمل .

ٌ الؿلُت إلاغئوؾُه ٖلى ؤوؾ٘ هُا١،ومُله بلى بؾىاص الىاحباث بلحهم  - اججاٍ ال٣اثض بلى جٍٟى

ٌ الؿلُت  ٣ت ٖامت مدضصة .. ٞخٍٟى ض  مً بٍُغ ًخم ٖلى ؤوؾ٘ هُا١ ،ألهه ٌُٗي مغئوؾُه اإلاٍؼ

ت والاؾخ٣ال٫ في مماعؾت ؤٖمالهم .  الخٍغ

بن الاججاٍ الٛالب لضي ٦خاب ؤلاصاعة َى ؤن همِ ال٣ُاصة الخغة ٚحر مجض في الخُب٤ُ الٗملي،ل٩ىهه ٣ًىم 

ت اإلاغئوؾحن ال٩املت في الٗمل،والبض لل٣اثض الظي ًدب٘ َظا الىمِ م ال٣اثض الظي  ؤؾاؾا ٖلى خٍغ ًمثل في هَٓغ

 ال ٣ًىص ل٩ىهه ًل٣ي مؿاولُت بهجاػ الٗمل ٖلى مغئوؾُه صون يبِ لؿلى٦هم ؤو جىحُه لجهىصَم. .

ؤال ؤن اججاَا آزغ  ًغي ؤن َظا الىمِ ال٣ُاصي له وحىص في الخُب٤ُ الٗملي وؤهه ًم٨ً ؤن ٩ًىن مجضًا في ْل 

غوٝ مُٗىت ج٣خٌ جُب٣ُه.  مىا٠٢ ْو
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ي ؤهه مً الهٗب الدؿلُم باإلاأزظ الؿاب٣ت ٖلى بَال٢ها ، ألن مضي هجاح َظا الىمِ في الخُب٤ُ بال ؤهىا هغ 

الٗملي ًغجبِ بٓغوٝ ومىا٠٢ مُٗىت ٢ض حؿخضعي جُب٣ُه وجدضًض مضي جد٣ُ٣ه للىخاثج اإلاُلىبت ، وؤن 

م مً ٧ل اإلاأزظ التي ج٣ى٫ بٗضم حضواٍ ومجها:  وحىص مؼاًا له هي خ٣ُ٣ت وا٢ٗت بالٚغ

ت في مماعؾت َظا الٗمل مً  ؤن - ال٣اثض ًجٗل الضاٞ٘ إلاغئوؾُه ٖلى ؤصاء الٗمل مىدهم الخٍغ

زال٫ ز٣خه ب٣ضعتهم ٖلى ؤصاثه ،ِٞؿخجُبىن لهظٍ الث٣ت ببظ٫ ؤ٢ص ى حهىصَم إلزباث خؿً ز٣ت 

 ال٣اثض بهم.

ٌ ؾلُاث ال٣اثض في َظا الىمِ ال٣ُاصي ًدخاج بلى وحىص مغئوؾحن ٖلى مؿخىي ٖا٫  - بن جٍٟى

هم ال٣هض مً الخٗلُماث . مً ً ٖلى اؾدُٗاب الىاحباث اإلاٟىيت ٞو  الخٗلُم،٢اصٍع

ٌ ٖلى هُا١ واؾ٘ ًخُلب مً ال٣اثض ؤن ًدؿً ازخُاع  مً ًٟىيهم  - بن اؾخسضام الخٍٟى

٩ىن طل٪ مً ز٣خه ب٣ضعتهم وزبرتهم في الٗمل التي ججٗلهم ؤَال  الؿلُت مً مغئوؾُه،ٍو

٠ الؾخٗما٫ الؿلُت اإلاٟىيت بلحهم ،  ض مً الىاحباث للمْى ٌ اإلاٍؼ وؤن ًغاعي ٖضم جٍٟى

جُا ٧لما ؤزبذ  الجضًض بل ًداو٫ بُٖاءٍ ٢ضعا مدضصا مً الؿلُت في بضاًت حُِٗىه جؼصاص جضٍع

 حضاعجه ونىاب خ٨مه ٖلى ألامىع.

ٖىضما ج٩ىن الٓغوٝ ؤو اإلاىا٠٢ مالثمت لخُب٣ُه ٞمثل َظا الىمِ ال٣ُاصي ًم٨ً ؤن ٩ًىن  -

اليكاٍ ٧اإلااؾؿاث الٗلمُت ومغا٦ؼ البدث الٗلمي ،خُث ٚالبا ما ٩ًىن نالخا لبٌٗ ؤوحه 

ت البدث وبحغاء الخجاعب.  الٗاملىن مً الٗلماء الظًً ًٟترى ؤن جتر٥ لهم خٍغ
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بر الجضو٫ الخالي ع٢م )  12(: م٣اعهت بحن ألاهماٍ ال٣ُاصًت الثالر ألاوجى٢غاَي والضًم٣غاَي والدؿُبي:1ٖو

 ال٣ُاصة الخغة ؤو الدؿُبُت ضًم٣غاَيال ألاوجى٢غاَي

ج٣غع ٖبر مىا٣ٞت الجماٖت ومىا٣ٞت  ٧ل الؿُاؾاث ٣ًغعَا اإلاضًغ  - 1

 ال٣اثض.

ت ال٩املت للجماٖت والٟغص في اجساط ال٣غاع  م٘  الخٍغ

 مكاع٦ت مدضوصة مً ال٣اثض.

مغاخل الٟٗالُاث وؤؾالُبها جدضص ٧ل  - 2

مغة ؤو ل٩ل ٢ًُت مً ٢بل اإلاضًغ 

اخل اإلاؿخ٣بلُت ٚحر واضخت بك٩ل ٞاإلاغ 

 ٦بحر.

جخدض في اإلاىا٢كاث اإلاغاخل الغثِؿُت 

ألَضاٝ الجماٖت وألاؾالُب التي 

 جدخاحها ،ال٣اثض ٣ًترح ؤ٦ثر مً بضًل.

ت مما ًجٗل واضخا بإهه  ًجهؼ ال٣اثض ؤصواث مخىٖى

غ اإلاٗلىماث ٖىضما جُلب وال ًإزظ ؤي صوع آزغ  ًٞى

 في مىا٢كاث الٗمل.

اإلاضًغ ٖاصة ٖمل الٟغص ًدضص  – 3

٤ الٗمل. ٍغ  واإلاهماث ٞو

م مً  ًاء ؤخغاع في ازخُاَع ألٖا

ٌٗملىن مٗهم وج٣ؿُم الٗمل ًتر٥ 

 للجماٖت.

غ اإلاهماث وعٞا١ الٗمل.  ٖضم جضزل ال٣اثض في ج٣ٍغ

ال٣اثض ًمُل للظاث في بَغاء ؤو ه٣ض  – 4

خدٟٔ ٖىضما جٓهغ   ًاء ٍو ٖمل ألٖا

 ع٦ت. الجماٖت اؾخٗضاصا وكُُا للمكا

ال٣اثض مىيىعي ؤو ٣ٖالوي وا٢عي في 

داو٫ ؤن ٩ًىن ًٖىا  غاء والى٣ض ٍو ؤلَا

مىخٓما بغوخه صون ٞٗل ال٨ثحر في 

 الٗمل.

مكاع٦ت هاصعة في اليكاَاث ما لم ٌؿإ٫ طل٪ وال 

غاء ؤو الاهخٓام في ؾُا١ ألاخضار.  ًداو٫ ؤلَا

اث ومٟاَُم –اإلاهضع: ماَغ مدمض خؿً، ال٣ُاصة   . 80،م ؤؾاؾُاث وهٍٓغ

 

  اث ال٣ُاصة  : Leadership Thoeoriesهٍٓغ

اث ال٣ُاصة ٦ما ًلي: ٣ا لخُىع ال٨ٟغ ؤلاصاعي وجهى٠ هٍٓغ اث ال٣ُاصة ٞو  13جُىعث هٍٓغ

  اث ال٨الؾ٨ُُت  :TraditionalTheoriesالىٍٓغ

ضٍو ال٣ُاصة ٖلى ن اث الخ٣لُضًت ال٨الؾ٨ُُت التي ج٣ىم ٖلى اإلاضزل الصخص ي الظي ًبجي مٍا ٟاث هي الىٍٓغ

ت الؿماث،واإلاضزل اإلاىيىعي الظي ًبجي ال٣ُاصة ٖلى َبُٗت الٓغوٝ  وزهاثو الصخهُت ومىه حاءث هٍٓغ

٣ىم  ت اإلاى٠٢،ؤما اإلاضزل الثالث ِٞك٩ل ه٣ُت الخ٣اء بحن اإلاضزلحن الؿاب٣حن ٍو واإلاى٠٢ ومىه حاءث هٍٓغ

 ٖلى الخٟاٖل الظي ًدهل بحن ال٣اثض وجابُٗه في مى٠٢ مٗحن.

اث  الخ٣لُضًت ماًلي: ومً الىٍٓغ

ت الؿماث  - ؤ  Traits Theoryهٍٓغ

اث التي جىاولذ ال٣ُاصة ،ول٨جها بُٗضة ًٖ الىا٢٘ .بط جىاصي بإن ال٣ُاصة جبجى ٖلى  حك٩ل حجغ  ألاؾاؽ للىٍٓغ

ٖضص مً الهٟاث والخهاثو وال٣ضعاث التي مىدها هللا ؾبداهه وحٗالى للٗٓماء زم ًىعزىجها ألبىائهم.وط٦غ 

                                                           
اث ومٟاَُم-ص/ماَغ مدمض خؿً،ال٣ُاصة 12  . 80،مغح٘ ؾاب٤، م -ؤؾاؾُاث وهٍٓغ

غ اإلاىٓماث ألامىُت واإلاضهُت في الجمهىعٍ 13 بي ،صوع ال٣ُاصاث ؤلاؾتراجُجُت في جٍُى ت الٗغبُت الؿىعٍت،ؤَغوخت للخهى٫ ٖلى صعحت مدمض مىس ى الٚؼ

اى ، ؾىت   . 25 20،م م  2010الضو٦خىعاٍ الٟلؿٟت في الٗلىم ألامىُت،حامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم الٗغبُت ألامىُت، الٍغ
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اثض مثل الظ٧اء ،الث٣ت بالىٟـ،ال٣ضعة ؤلاقغاُٞت،اإلاؿخىي الا٢خهاصي البٌٗ ؾماث لل٣

والاحخماعي،الُى٫،الك٩ل،ال٣ىة،الاهضٞإ،الصجاٖت....،ول٨ً لم ًخم الاجٟا١ ٖلى ٖضص الؿماث والخهاثو 

هٗب ؤن ججخم٘ ٧ل الهٟاث والخهاثو في شخو واخض.  ،ٍو

ت اإلاى٠٢  - ب  SituationalTheoryهٍٓغ

غ الٓغوٝ جغي ؤن ال٣اثض ًبرػ  ٖىضما جتهُإ الٓغوٝ الؾخسضام مهاعاجه ،وجد٤ُ٣ َمىخاجه ،ٖىضما جخٞى

ت لم جى٨غ الؿماث،ول٨جها ويٗذ اإلاى٠٢ ؤوال ،وجغ٦ؼ ٖلى م٣ضعة ال٣اثض ومهاعاجه  الخاعحُت اإلاىاؾبت.َظٍ الىٍٓغ

ظ٦غ ال٣دُاوي ؤن ُٞضلغ لخو ٖىانغ اإلاى٠٢ في  الث٣ت ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ ْغوٝ اإلاى٠٢ الظي ًىاحهه.ٍو

اإلاخباصلت بحن ال٣اثض واإلاغئوؾحن ، وجدضًض ؤَضاٝ الخىُٓم ومهامه بىيىح ،وحجم الهالخُاث اإلامىىخت 

ت جبرػ اإلاى٠٢ ؤلاصاعي ٦ٗامل مازغ ٖلى الٗملُت ال٣ُاصًت،وال جى٨غ  بُٗتها. وبن ٧اهذ َظٍ الىٍٓغ لل٣اثض َو

ت الؿماث وبهما عبُتها بمى٠٢ مٗحن.ل٨ً الخالٝ ٧ان خى٫ ٖى انغ اإلاى٠٢،ومً ًهى٘ آلازغ  ال٣اثض ؤو هٍٓغ

 اإلاى٠٢..

ت الخٟاٖلُت  -ج      InteractionalTheoryالىٍٓغ

جغي ؤن ال٣ُاصة الىاجخت ج٩ىن هدُجت الخٟاٖل بحن ٖىانغ اإلاى٠٢، وؾماث ال٣اثض، وزهاثهه، وزهاثو 

ت الؿماث واإلاى٠٢ ،وؤبغػث صوع البِئت  ٣ُُت بحن هٍٓغ الاحخماُٖت صازل اإلاىٓمت اإلاغئوؾحن.ومحزتها ؤجها جٞى

ض لل٣اثض صوما،ولم جبحن عصوص ٞٗل ال٣اثض ًٖ الؿلى٥ ٚحر  وزاعحها.ول٨جها جٟترى ؤوؿلى٥ اإلاغئوؾحن مٍا

 اإلاخى٢٘ مً اإلاغئوؾحن.

  : ت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت  :Human Relations Theoryهٍٓغ

ُت بحن ال٣اثض والجماٖت في جغ٦ؼ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ٖلى ًٞ الخٗامل الٟايل وال٣اثم ٖلى ؤؾـ ٖلم

اإلاىٓمت،م٘ بقبإ خاحاث الٗاملحن الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والىٟؿُت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ للمىٓمت والٗاملحن 

ٗض مً ؤبغػ عواص الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت في الٗهغ الخضًث بلخىهماًىن  ومداولخه بحغاء   Elton Mayoٞحها ،َو

٪ بمهاو٘ َ ٨ُت بحن ٖامي ججاعبه في قغ٦ت وؾترن بل٨تًر ىزىعن بمضًىت ق٩ُاٚى في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ىبت والًىياء ٖلى ال٨ٟاًت  1932- 1924) ت والَغ ( .التي صعؾذ ؤزغ الٗىامل اإلااصًت للٗمل ٧اإلياءة والتهٍى

 ؤلاهخاحُت.

 

 

 

  اث الؿلى٦ُت  :BehavioralTheoryالىٍٓغ
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ت ؾلى٦ُاث ًماعؾها ٖمضث بلى صعاؾت الؿلى٥ الٟٗلي لل٣اثض وألاجبإ ٖ لى الؿىاء ، وحٗض ال٣ُاصة مجمٖى

اث الؿلى٦ُت للبدث ًٖ  ٣ا لؿلى٦ُاث ؤجباٖه لخثهم ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاكتر٦ت .ومً الىٍٓغ ال٣اثض ٞو

 ال٣اثض الىاجح هظ٦غ ماًلي :

ت الخاحاث إلااؾلى - ؤ  هٍٓغ

ت لألٞغاص وب حن بهخاحُتهم،وحٗض بؾهاماث ٢ام  الٗضًض مً الٗلماء بضعاؾت الٗال٢ت بحن الغوح اإلاٗىٍى

وجغجِبه الخاحاث ؤلاوؿاهُت ٖلى ق٩ل َغم ٢اٖضجه الخاحاث الٟؿُىلىحُت وجىضعج اعجٟاٖا بلى  Maslowماؾلى

 ٢مت الهغم خُث الخاحت لخد٤ُ٣ الظاث.

خا  - ب جغ X and Yهٍٓغ  إلاا٥ حٍغ

جغ حن خؿب عئٍتهم لل Mc Gregorؤ٢ام ما٥ حٍغ ً هٖى خه ٖلى اٞتراى ؤن اإلاضًٍغ  ىاؽ:هٍٓغ

مىخه ي٠ُٗ ،لظل٪ ًجب ب٦غاٍ الٗامل ٖلى  Xألاو٫ ) مُل لل٨ؿل ، َو ؽ( ًغي ؤن ؤلاوؿان ٨ًٍغ الٗمل، ٍو

ت بًغوعة ُٚاب الهغإ بحن الغثِـ واإلاغئوؾحن  الٗمل ومٗا٢بخه بطا جسل٠ ًٖ طل٪،وجامً َظٍ الىٍٓغ

ت جخىا٤ٞ م٘ ؤعاء جاًلىع  ظٍ الىٍٓغ ت الى٢ذ والخغ٦ت  Taylor،َو ،والخىاٞؼ اإلااصًت  Time and motionفي هٍٓغ

غي ؤن التهضًض بال٣ٗاب ال ًاصي بلى بهجاػ  Yوؤلا٦غاٍ. والثاوي  ى زالٝ الاٞتراى الؿاب٤ ،ٍو )م( َو

ما٫،ولضي ألاٞغاص ٢ضع ٦بحر مً الاؾخٗضاص وجدمل اإلاؿاولُت ،و٢ضعة ٦بحرة ٖلى ؤلابضإ والابخ٩اع،وؤن  ألٖا

اما حؼثُا ،و٢ض حاء َظا الىمىطج ال٣ُاصي ٦إؾلىب وؾُي لخل ال٣ضعاث ال٣ٗلُت لم حؿخسضم بال اؾخسض

 الهغاٖاث التي ْهغث في الخىُٓماث .

ت  -ج          ت الكب٨ت ؤلاصاٍع  ManagerialGridهٍٓغ

ت ٖلى ؤبدار بال٥  و مىجىن  اعص  Elake and Moutonجإؾؿذ َظٍ الىٍٓغ اٞع اًى َو في حامٗاث ؤَو

ؼث الؿلى٥ ال٣ُاصي بلى ٖ املحن:الاَخمام بالٗاملحن واخخُاحاتهم،والاَخمام بالٗمل لخد٤ُ٣ ومُدصجان،ٖو

ت ٖلى ق٩ل زىاثُاث مخ٣ابلت ٧الخالي: ً في قب٨ت بصاٍع  ؤَضاٝ اإلاىٓمت ، وجم جهي٠ُ اإلاضًٍغ

 ال٣اثض الظي حهخم باإلهخاج م٣ابل اإلاهخم بالٗاملحن. -

 ال٣اثض ألاوجى٢غاَي م٣ابل ال٣اثض اإلاكاع٥. -

 ال٣اثض اإلاخٗا٠َ.ال٣اثض اإلاباصع م٣ابل  -

 ال٣اثض مدضوص الاَخمام م٣ابل ال٣اثض مخ٩امل الاَخمام. -

 ال٣اثض اإلادؿلِ م٣ابل ال٣اثض الؿهل. -

 ال٣اثض اإلاخد٨م م٣ابل ال٣اثض اإلا٣ى٘. -
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ت ٖام  ت الكب٨ت ؤلاصاٍع ت ) 1994و٢ض ٖمل عوبغث بلُ٪ ٖلى بصزا٫ حٗضًل ٖلى هٍٓغ (  Rs 4م وؾماَا هٍٓغ

 صع والٗال٢اث والىخاثج وعصاث الٟٗل .والتي حٗجي ازخهاع للمها

ت ألابٗاص الثالزت  -ص           هٍٓغ

ت ولُم عصن  وج٣ىم ٖلى زالزت ؤبٗاص وهي صعحت ال٨ٟاءة ال٣ُاصًت في  William Reddenومً عواص َظٍ الىٍٓغ

 ٝ اإلاى٠٢.الاَخمام بالٗمل ،والاَخمام بالٗاملحن،و٦ٟاءة ال٣ُاصة في بخضار الخإزحر ؤلاصاعي بىاء ٖلى ْغو 

وبغػث هدُجت طل٪ همِ ال٣اثض الظي ال حهخم بالٗمل وال بالٗاملحن )اإلاخساط٫( ،وال٣اثض الظي حهخم بالٗاملحن 

ول٨ً اَخمامه بالٗمل ؤ٢ل )اإلادؿامذ( ،ال٣اثض الظي حهخم بالٗمل ٣ِٞ )الض٨ًخاجىع( ،وهمِ ال٣اثض اإلاخ٩امل 

ظٍ هي ال٣ُاصة ت وؤبغػتها. الظي حهخم بالٗاملحن والٗمل مٗا،َو  الٟٗالت التي ع٦ؼث ٖلحها َظٍ الىٍٓغ

ت جىيبىمىقمُضًذ -ٌ           Tannenbaum and Schmidtهٍٓغ

ان ال٣اثض والخابٗحن،وخاو٫ الباخث قغح ٠ُ٦ ًجخاػ  ت ؤن الؿلى٥ ال٣ُاصي ًدضصٍ َٞغ ج٣ى٫ َظٍ الىٍٓغ

٤ ؾبٗت ؤهماٍ،جهىع الؿلى  ٥ ال٣ُاصي ٖلى ق٩ل زِ مخهل ج٣٘ ال٣اثض ؤلاصاعي همِ ال٣ُاصة التي ًدبٗها ٞو

ٖلى َىله ؤهماٍ ال٣ُاصة التي جتراوح بحن ال٣ُاصة الخ٣لُضًت اإلاؿُُغة التي ال تهخم بال بالٗمل ، وال٣ُاصة 

الضًم٣غاَُت التي تهخم باإلاغئوؾحن وحكغ٦هم في اجساط ال٣غاعاث .وجخإزغ َظٍ ألاهماٍ بٗىامل شخهُت ال٣اثض 

ت ،وال٣ُم،و  ىامل جخٗل٤ بالٓغوٝ ٧الخبرة،واإلاٗٞغ ٖىامل جخٗل٤ بالخابٗحن ٦خدمل اإلاؿاولُت،والخبرة،ٖو

واإلاى٠٢ البُئي والخىُٓمي ٧اإلاىار الخىُٓمي،والث٣اٞت،٨ٞما اػصاص اؾخسضام ال٣اثض لؿلُاجه ٢لذ صعحت 

 مكاع٦ت اإلاغئوؾحن في اجساط ال٣غاعاث وال٨ٗـ صخُذ .

ت اإلاؿاع للهضٝ  -و          theory- Goal-Pathهٍٓغ

ت ٖلى ؤ٩ٞاع ماعجً بًٟان  ىعَا عوبغث َاوؽ Martin Evanؤؾؿذ َظٍ الىٍٓغ وبكغخها   House Robert ،َو

وج٣ى٫ ؤن ال٣اثض ًىضح لألٞغاص الٗاملحن مٗه الُغ١ التي جىنلهم للهضٝ  Desslerبالخٗاون م٘  صٌؿلغ

م للٗمل ،وبػالت ،وجخى٠٢ ٞٗالُت ال٣اثض ٖلى ما ًدضزه ؾلى٦ه و٢ُاصجه مً ؤزغ  ٖلى عيا الٗام لحن وخَٟؼ

ٗض ؤًٞل ؾلى٥ ٢ُاصي َى الظي ًىجؼ َظٍ  ٣هم وبعقاصَم ل٨ُُٟت الىنى٫ للهضٝ،َو الخىاحؼ  مً ٍَغ

 اإلاهماث الؿاب٣ت مٗا.

ت ُٞضلغ -ػ           Fiddler ‘s ContingenTheoryاإلاى٢ُٟت هٍٓغ

مهم للٗاملحن مٗهم،٩ًىهىا ؤ٦ثر  جغ٦ؼ ٖلى الٗال٢ت بحن ألاصاء وؾلى٥ ال٣اثض ،ٞال٣اصة ألا٢ل جمُحزا في ج٣ٍى

مهم. محزون الٗاملحن ٖىض ج٣ٍى  بهخاحُت مً ال٣اصة الظًً ًلخىن ٖلى ؤصاء الٗمل ٍو

ُٗت م٣اعهت م٘ الجماٖاث ألازغي،واؾخسضامُٟضلغ لظل٪  ٞال٣اثض ال٠٨ء َى الظي حٗمل حماٖخه بك٩ل ؤ٦ثر َع

ظًً ًىٓغ بلحهم بإًٞلُت ؤ٢ل في الخٗاون والٗمل م٣ُاؽ ًضعى "الؼمُل" ًخُلب مً اإلاجُب بُان ألاشخام ال

٤ صعحاث مً ) (.وخضص الٗىامل التي ج٩ىن في نالح ال٣اثض ٞهي الٗال٢ت الخمُمت م٘ ألاٞغاص والث٣ت 8-1ٞو
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بُجهم،وؤؾلىب بغمجت الٗمل وؤلاحغاءاث اإلاخبٗت لخله،ومغ٦ؼ ال٣ىة الظي ًم٨ً ال٣اثض مً الخهى٫ ٖلى ٢بى٫ 

٤ الٗمل ٞٗىضما ٩ًىن الىي٘  جابُٗه ّ،وجىنل  بلى ؤن الىمِ ال٣ُاصي اإلاىاؾب ًغج٨ؼ ٖلى بًجابُت الخالت لٍٟغ

"مدببا" ٞال٣اصة الظًً ًد٣٣ىن الهضٝ َم ألا٦ثر مىاؾبت،وبن لم ٨ًً الىي٘"مدببا" ٞال٣اثض الظي ًىز٤ 

 الٗال٢اث ٩ًىن ؤ٦ثر ٞاٖلُت.

ت هطج ألاجبإ -ح          هٍٓغ

ت ؤن الؿلى٥ ال٣ُاصي اإلاىاؾب ًخُلب  ٢Blanchard and Heresyضم َغس ي و بالوكاعص  ونٟا ًٖ َظٍ الىٍٓغ

ُٟي التي جمغ بإعبٗت  ً،وصعحت هطج ألاجبإ الْى صعحاث مسخلٟت مً التهُئت إلاهام الٗمل والٗال٢اث م٘ آلازٍغ

ت الخامت ،مغخلت ت اإلابضثُت ،مغخلت الًٍٗى الىطج  مغاخل )مغخلت الاهًمام اإلاب٨غ للمىٓمت ،مغخلت الًٍٗى

لى ال٣اثض الخى٣ل بحن الؿلى٥ ال٣ُاصي اإلاىاؾب .و٢ض محز  ٣ت حٗامل مُٗىت ،ٖو الٗالي( و٧ل مغخلت جخُلب ٍَغ

َغس ي و بالوكاعص بحن الؿلى٥ اإلاخٗل٤ بالٗمل وما ًجب ٖلى ال٣اثض جىيُده ،مً جىػَ٘ ألاصواع ،واليكاَاث 

.الىاحب ال٣ُام بها متى وؤًً و٠ُ٦.والؿلى٥ اإلاخٗل٤ بالٗال ٍغ  ٢اث بحن ال٣اثض وجابُٗه ومضي جدؿِىه وجٍُى

ت اإلاى٢ُٟت(:2والجضو٫ ع٢م ) اث الثالزت )الؿماث،الؿلى٥ والىٍٓغ  14(  الخالي :ًلخو ؤَم زهاثو هٍٓغ

ت  ؤَم زهاثهها الىٍٓغ

ؾماث 

 ال٣اثض

ت،وجغي ؤن َظٍ الهٟاث ٢ض ججٗل مً الٟغص  جغ٦ؼ ٖلى نٟاث ال٣اثض وؾماجه ٧الهٟاث الجؿضًت وال٨ٍٟغ

 ٢اثضا ٧الظ٧اء وال٣ىي الًٗلُت .وج٣ى٫ بإن ال٣اثض ًىلض وال ًهى٘ .

ؾلى٥ 

 ال٣اثض

ً: َل َى شخو صًم٣غاَي ؤم ص٨ًخاجىعي . وال جغج٨ؼ  وجغ٦ؼ ٖلى ٦ُُٟت ؾلى٥ ال٣اثض ؤزىاء حٗامله م٘ آلازٍغ

ل ال٣اثض في ؾلى٦ه ًغ٦ؼ ٖلى الٗ ت الؿاب٣ت،َو ( ؤم workمل )ٖلى ؾماث ؤو نٟاث ال٣اثض ٦ما َى في الىٍٓغ

 (.workersالٗاملحن )

 

ت  الىٍٓغ

 اإلاى٢ُٟت

ت بلى ؤهه لِـ َىا٥ ؾلى٥ واخض )ص٨ًخاجىعي،ؤو صًم٣غاَي ..الخ( في ال٣ُاصة ًهلح ل٩ل  وحكحر َظٍ الىٍٓغ

ا في ٧ل ٢اثض ل٩ُىن هاجخا بل بن اإلاى٠٢ له  ػمان وم٩ان ،٦ما ؤهه لِـ َىا٥ نٟاث مُٗىت ًجب جىاَٞغ

 ًض ٞٗالُت ال٣ُاصة )بصاعة السجً جدخاج بلى همِ بصاعي ًسخل٠ ًٖ بصاعة الجامٗت(.ؤَمُت ٦بحرة في جدض

ت، م   . 78اإلاهضع : مدمض ٖبض اإلا٣هىص مدمض ،  ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 

 

 

 

 

                                                           
ت ،م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبي لليكغ،ٖمان،الُبٗت ألاولى،م 14  . 78ص/مدمض ٖبض اإلا٣هىص مدمض،ال٣ُاصة ؤلاصاٍع
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تاملبحث الثاوي  : ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ت .املطلب ألاول   :مٟهىم ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

  :ت  مٟهىم ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ٟاث اإلاخٗضصة التي ويٗها لها ٖلماء ؤلاصاعة ، والتي ًم٨ً مً ًخطح مٗجى ال٣ُاصة ؤلا  ت مً زال٫ الخٍٗغ صاٍع

ا وم٣ىمتها .  15زال٫ اؾخٗغاى بًٗها اؾخسالم ٖىانَغ

ت ٖىض " ٧ىهتز و اصوهُل" حٗجي :" ٖملُت الخإزحر التي ٣ًىم بها اإلاضًغ في مغئوؾُه إل٢ىاٖهم وخثهم  ٞال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 جهىصَم في ؤصاء اليكاٍ الخٗاووي".ٖلى اإلاؿاَمت الٟٗالت ب

ها "ٟٞجروبغوؾثىؽ " ) ٗٞغ ت واإلاؿاولُت التي جخجؿض في Pfiffner&Presthus َو (  بإجها :"هٕى مً الغوح اإلاٗىٍى

 اإلاضًغ ،والتي حٗمل ٖلى جىخُض حهىص مغئوؾُه لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاُلىبت، والتي جخجاوػ مهالخهم الىاهُت".

ها ألاؾخاطة "ؾ٩ُلغ  ت ال٨بحرة  Ceckler- hudsonَضؾىن" )وحٗٞغ ت في الخىُٓماث ؤلاصاٍع ( ب٣ىلها:"ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 والىاؾٗت حٗجي الخإزحر في ألاٞغاص وجيكُُهم للٗمل مٗا في مجهىص مكتر٥ لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىُٓم ؤلاصاعي ".

م صعوَل ولُلى ج٨ال ب٣ىلها":"ال٣ضعة التي ٌؿخإزغ بها اإلاضًغ  ها "ٖبض ال٨ٍغ ٗٞغ ٣ت َو ٖلى مغئوؾُه وجىححههم بٍُغ

ًدؿجى بها ٦ؿب َاٖتهم واخترامهم ووالئهم وشخظ َممهم وزل٤ الخٗاون بُجهم في ؾبُل جد٤ُ٣ َضٝ 

 بظاجه"...

 16وحٗٝغ ؤًًا:

ها "الً") - ٣ىمىن بٗلم ٞٗا٫". L.allenٌٗٞغ  (بإجها:"اليكاٍ الظي ًماعؾه اإلاضًغ  لُجٗل مغئوؾُه ٍو

ت بلى ؤَضاٝ مُٗىت ".ؤجها : "ًٞ جيؿ٤ُ ألاشخام وعٞ -  ٘ عوخهم اإلاٗىٍى

 

 

 

ت . املطلب الثاوي  :ؤهماٍ ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ت ما ًلي:  17مً ؤَم ؤبغػ ؤهماٍ ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

                                                           
ت الٟٗالت،صاع اإلاؿحرة،ٖمان،الُبٗت ألاولى ،ؾىتص/بال 15  . 104،م ٫2014 زل٠ الؿ٩اعهت ،ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

غ والخُٛحر الخىُٓمي ؤلاًجابي في البىى٥ الٗاملت في ٢ُإ ٚؼة ،مجلت حامٗ 16 ت وصوعَا في بخضار الخٍُى ا،ال٣ُاصاث ؤلاصاٍع ٤ُ خلمي ألٚا غ ٞو ت ألاَػ

غ ،ٚؼة ،ؾىت بٛؼة،ؾلؿلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،  . 304،م  2،الٗضص  2010حامٗت ألاَػ

ت،صاع الغاًت لليكغ ،الُبٗت ألاولى ،ؾىت  17  .                                                                                                       141 133،م م  2013ص/ ؤؾامت زحري ،الجضًض في ال٣ُاصة ؤلاصاٍع
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 ال٣ُاصة باإلاكاع٦ت: -1

ل٣ض اججه بٌٗ الباخثحن في مىيٕى ال٣ُاصة بلى الغبِ بحن ال٣ُاصة ومكاع٦ت اإلاغئوؾحن في اجساط ال٣غاعاث و٢ض 

 ة وؤؾالُب ال٣ُاصة خؿب صعحت اإلاكاع٦ت.نىٟىا ال٣اص

ُا ال٣اثضألاوجى٢غاَُإواإلادؿلُىؤؾلىبهُٟال٣ُاصةؤؾمىألاؾلىبالدؿلُي،ٞو ٞال٣اثضالظًالًدُدٟغنتإلاغئوؾحهإؾمَى

ُىمىال٣اصةجخٟاوجضعحتاإلاكاع٦ت اآلزغهجضال٣اثضالضًم٣غاَُالظًِكغ٦مغئوؾحهُٟىيٗال٣غاعاث،وبُجهظًىالىٖى لُٞغ

 :اإلاكاع٦تًم٨ىإهخ٩ىوٗالُتؤومىسًٟت٦ماَىمبُيبالك٨اللخالي،وبالخالُإؾلىبال٣ُاصةٞ

 ٢ُاصة صًم٣غاَُت ٢ُاصة حؿلُُت. -

 ٖالُت صعحت مكاع٦ت اإلاغئوؾحن مىسًٟت. -

ت مً الباخثحن ٖلى ُٖىت مً اإلاغئوؾحن باؾخٗما٫ ؤؾالُب ال٣ُاصة الثالزت وهي  وفي صعاؾت ؤحغاَا مجمٖى

 :الدؿلُُت ،الضًم٣غاَُت ،الؼمام الخغ.

ت جدذ ألاؾالُب ال٣ُاصًت الثالزت اجطح ماًلي:وبٗض   حم٘ وجدلُل اإلاٗلىماث ًٖ ؤصاء ٧ل مجمٖى

 .ًاصي ألاؾلىب الدؿلُي بلى ؤٖلى مؿخىي لإلهخاج 

 .ُت لإلهخاج  ًاصي ألاؾلىب الضًم٣غاَي بلى ؤًٞل هٖى

 .ت  ًداٞٔ ألاؾلىب الضًم٣غاَي ٖلى جماؾ٪ اإلاجمٖى

 ت.ال ًداٞٔ ألاؾلىب الدؿلُي ٖلى جماؾ٪ اإلا  جمٖى

 ؤؾلىب ال٣ُاصة باإلاكاع٦ت: -2

ًضٖى ال٣اثض َىا ألاٞغاص بلى مكاع٦خه نى٘ ال٣غاع  وجباص٫ آلاعاء ،مما ًاصي بلى جٟاَم مكتر٥ للمكا٧ل والتزام 

ًهم الجساط ما ًغوهه مً ٢غاعاث صاٖمت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ،  ٣ىم بخٍٟى حماعي بال٣غاعاث ؤو بالخلى٫، ٦ما ٍو

٣ىم الٗاملىن َىا بمىا٢ كت ألاَضاٝ م٘ ال٣ُاصة وازخُاع ؤؾالُب الٗمل الخانت بهم للىنى٫ لهظٍ ٍو

ىضما ج٩ىن اإلاهام  ىصح بهظا ألاؾلىب في خالت وحىص اخترام وجٟاَم بحن ال٣ُاصة والٗاملحن، ٖو ألاَضاٝ ، ٍو

 واضخت ، و٦ظل٪ في خاالث الخجضًض والخُٛحر والاؾخدضار ،وخل اإلاكا٧ل الٗملُت ٦خدؿحن زُىاث الٗمل ،

م ومؿاولُاتهم واعجٟإ ٢ضعاتهم ومهاعاتهم.وال٣ُاصة َىا  وفي خالت وحىص جٟهم ٦بحر مً الٗاملحن إلاهامهم و ؤصواَع

٤ الٗمل مً اإلاهغة طوي الخبرة،٧اإلاهىضؾحن والباخثحن وعحا٫ اإلابُٗاث  جهبذ هاجخت زانت بطا ما ٧ان ٍٞغ

 ٤ ت ؤو ٞو ت والخهٝغ بؿٖغ بت في ،خُث بن َبُٗت الٗمل ج٣خض ي الخٍُى م٣خًُاث الٓغوٝ ،م٘ ٖضم الٚغ

الجمىص ؤو الغوجحن، ؤما في خاالث الٗمل الغوجُيُت والجامضة )الخٔ ألاو٫ للخجمُ٘ مثال ؤو ؤٖما٫ 
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ت(،خُث الٗمل مخ٨غع ومدكابه وجدذ ْغوٝ ٖمل واخضة،وخُث ًيخٓغ الٗاملىن صاثما الخىحُه  الؿ٨غجاٍع

بىن في اإلاكاع٦ت وجدمل اإلا  ؿاولُاث ،ٞال ًىصح بهظا ألاؾلىب.والخٗلُماث وال ًٚغ

 ال٣ُاصة الاؾتهاللُت: -3

لى  ٘ والخُِ باؾتهاللها ؤو َغخها )ؤي عؾم ؤَضاٝ وؾُاؾاث الٗمل(،ٖو ًٟخخذ ال٣اثض في َظا الىٕى اإلاكاَع

ؾبُل اإلاثا٫ ٌؿتهل الٗمل بىي٘ ؾُاؾاث مُٗىت وج٣ضًم زُىاث مدضصة جاصي لإلهجاػ،وفي َظا ألاؾلىب 

كبه في طل٪ ؤؾلىب ٌصج٘ ال٣اثض جغجِ ب زُىاث الٗمل،بدُث ًدُذ لألٞغاص ؤ٦بر ٢ضع مً الاهًباٍ الظاحي َو

الاَخمام بمكاٖغ الٗاملحن خُث ٩ًىن الاهًباٍ طاجُا،ومً مىُل٤ ا٢خىإ ألاٞغاص بإَمُت الٗمل،وؤًٞل 

ً واخترامهم،وال ًهلح َ ٠ُ لهظا ألاؾلىب َى م٘ ؤؾلىب ال٣ُاصة التي تهخم بمكاٖغ آلازٍغ ظا ألاؾلىب م٘ جْى

 الىهج الخد٨مي.

 ال٣ُاصة اإلاخىاػهت: -4

بن الصخهُت اإلاخىاػهت مً ألامىع اإلاهمت لخؿً ؤلاصاعة،احخىاب ما ٌؿبب هٟغة الىاؽ ،ٞةهه وبن ٧اهذ الىٟغة 

ض  ألؾباب جاٞهت، ج٩ىن مًغة باإلصاعة واإلاضًغ،ومما ٌؿبب الىٟغة ؤبىاب ٦ثحرة،هظ٦غ مجها حملت: بزالٝ الٖى

ضم خًىع الاحخماٖاث اإلاى٣ٗضة في ،وبْهاع الا  ؾدبضاص والخىاي٘ اإلالخ٤ باإلاهاهت، وهجغ الىاؽ وججىبهم، ٖو

تزاػ بالىٟـ وبالٗمل مٓهغا طل٪ ب٣ى٫ ؤو ٖمل ، وؤلاجُان بما ال ًل٤ُ ٖىض الىاؽ ٧األ٧ل في  اإلاىاؾباث ،والٖا

٤ والطخ٪ بهىث ٖا٫ والبها١ ؤمامهم واإلاؼاح اإلاثحر ...بلخ ،ووي٘ الى ٟـ ٞى١ مؿخىاَا ٧انُداب الٍُغ

ُ٘ بٌٗ ٖلى بٌٗ في اإلاٗاقغة واإلاهاص٢ت، وما ؤقبه مما ٌؿبب  مً ٞى٢ه والجلىؽ ٞى١ مجلؿه ، وجٞغ

حلب ٖضاوة مً ه٣ههم خ٣هم، وجى٣ُو الىاؽ خ٣هم واإلاجاصلت، والخ٩لم بما ال ًهض٢ه الىاؽ وبن ٧ان خ٣ا 

ش وما ؤقبه، وال٨ظب ،وؤلاجُان باألمى  ا مً ألامىع مً ال٣هو والخىاٍع ا بلى ٚحَر ا ؤو ٣ٖال ؤو ٖٞغ ع اإلاى٨غة قٖغ

 ال٨ثحرة اإلاىٟغة.

 ال٣ُاصة الضًم٣غاَُت: -5

ج٣٘ َظٍ ال٣ُاصة بحن ال٣ُاصة اإلاؿدبضة وال٣ُاصة باإلاكاع٦ت،وال٣ُاصي َىا ًدخٟٔ بد٤ اجساط ال٣غاعاث الجهاثُت 

ما٫ الخُب٣ُُت والخلى٫ ؤو ال٣غاعاث الدكُٛلُت للٗاملحن ، تر٥ ألٖا ؤي ؤن ال٣ُاصي َىا ًىٓغ في آعاء الٗاملحن  ٍو

ظٍ ال٣ُاصة جهلح في الخاالث التي ًهٗب مٗها  خسظ ال٣غاع الجهاجي، َو واججاَاتهم، زم ٣ًاعن طل٪ بإ٩ٞاٍع ٍو

جدلُل الٗمل وجدلُل آلازاع  والاو٩ٗاؾاث الىاججت ًٖ زُىاجه وبحغاءاجه و٢غاعاجه )٦ةهخاج مىخج ؤيافي بلى 

ضون الاهخ٣ا٫ ألؾلىب اإلاكاع٦ت ، مىخجاث اإلاهى٘ ؤو  هلح َظا الىٕى لل٣ُاصًحن الظًً ًٍغ ٞخذ ٕٞغ حضًض(، ٍو

جُا. ت الٗمل مٗه بلى الاهخ٣ا٫ للمكاع٦ت جضٍع  خُث ٌؿخُُ٘ ال٣ُاصي ؤن ٠ُ٨ً هٟؿه ومجمٖى

 

 ال٣ُاصة باألجبإ:  -6
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جب ٖلى ال٣اصة ؤن ًدترمىا آعاء ؤجبا دغنىا ٖلى بن الخٗامل الصخُذ بحن ال٣اصة وألاجبإ،ٍو ٖهم ٍو

دغنىا ٖلى الخإ٦ض مً صخت  لى ألاجبإ ؤن ًدبٗىا ٢اثضَم َاٖت واُٖت ال َاٖت ٖمُاء ، ٍو اؾدكاعتهم،ٖو

وحهت هٓغ ال٣اثض وجىا٣ٞها م٘ ال٣ُم واإلاباصت الصخُدت ، ٦ما ٖلحهم ؤن ٣ًىمىا بخصخُذ مؿاع ال٣اثض بن 

ٗمضوا بلى اجساط ؤلاحغاءاث ؤزُإ ؤو ٟٚل ؤو ؾها، ٦ظل٪ ٖلى ألاجبإ ؤن ٩ًىهىا بًجاب ً ، َو ُحن ومباصٍع

لحهم ؤن ًٟهمىا ؤن ٢ُاصتهم بكغ ، و ؤي بوؿان ٢ض ًهِب ، و٢ض  ضم اهخٓاع ألاوامغ ٣ِٞ ، ٖو الصخُدت ٖو

ًسُئ ، وؤي بوؿان ال ًدُِ ٖلما بجمُ٘ ألامىع ، لظا ٣ٞض ًلخٟذ ؤي حىضي بؿُِ بلى ش يء ًٟىث ٦باع 

لى ال٣اصة ؤن ًدترمىا آعاء ؤجباٖهم   ال٣ىاص ولظا ٞٗلى ألاجبإ ج٣ضًم الىهُدت واإلاكىعة صاثما بلى ٢ىاصَم، ٖو

م. غى ؤ٩ٞاَع لحهم حصجُ٘ ؤجباٖهم ٖلى ببضاء آعائهم ٖو ا بمدمل الجض،بل ٖو إزظَو ىهخىا بلحها ٍو  ٍو

 ال٣ُاصة اإلاؿدبضة: -7

 مً نٟاث ال٣ُاصة اإلادؿلُت واإلاؿدبضة:

 ن جٟؿحر .٧ل الؿُاؾاث و ؤلاحغاءاث ًدضصَا ال٣اثض صو  -1

ب٣ى اإلاغئوؾحن في ْالم صون  -2 ٤ الؿلُت زُىة زم الخالُت، ٍو ؤهىإ الخ٨خُ٪ و اليكاٍ جىنل ًٖ ٍَغ

 ٖلم بما ٢ض ًسبئ اإلاؿخ٣بل لهم.

ت. -3  ًب٣ى ال٣اثض بُٗضا ًٖ ؤي مكاع٦ت م٘ اإلاجمٖى

 ًبضؤ ال٣اثض ٧ل ألاوكُت . -4

 وج٩ىن ال٣ُاصة اإلادؿلُت ؤو اإلاؿدبضة ؤ٦ثر ٞٗالُت.

 ُىاعت.في خاالث ال -1

 في الٓغوٝ التي ٩ًىن ٞحها يِٛ بؿبب ي٤ُ الى٢ذ. -2

ت. -3 ٩ىن َىا٥ ق٣ا١ بحن اإلاجمٖى  في ألاويإ التي ٩ًىن ٞحها الىٓام والاهًباٍ يُٟٗا،ٍو

ى٣ههم الاَخمام بالٗمل. -4 ب ٍو  م٘ ألاشخام يُٟٗي الخضٍع

 في الى٢ذ الظي جٟكل ُٞه ٧ل الُغ١ ألازغي. -5

 

 

ت.: ؤَمُت ال٣ُاصة ؤلا  املطلب الثالث  صاٍع
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ت و٢لبها الىابٌ وؤجها مٟخاح ؤلاصاعة وان  غ الٗملُت ؤلاصاٍع ٖض ٦ثحر مً ٖلماء ال٨ٟغ ؤلاصاعي بان ال٣ُاصة هي حَى

ملها ٦إصاة مدغ٦ت  ت ، ٖو ؤَمُتها هابٗت مً ٧ىجها ج٣ىم بضوع ؤؾاس ي ًضزل في ٧ل حىاهب الٗملُت ؤلاصاٍع

ا ٖل ٟحها ٞخ٣ل الٟجىة الىٟؿُت والاحخماُٖت بحن لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها ،طل٪ ؤجها حٗمل مً زال٫ جإزحَر ى مْى

ٟحن وال٣اثض )الٛامضي،  18(:2010:14( وؤقاع زل٠ بلى ؤن ؤَمُت ال٣ُاصة ج٨مً في )زل2011:11،٠اإلاْى

 ؤجها خل٣ت الىنل بحن الٗاملحن وبحن زُِ اإلااؾؿت وجهىعاتها اإلاؿخ٣بلُت. -1

 اجُجُاث والؿُاؾاث.ؤجها البىج٣ت التي جىههغ صازلها ٧اٞت اإلاٟاَُم والاؾتر  -2

 ؤجها ٖملُت جضُٖم ال٣ىي ؤلاًجابُت في اإلااؾؿت وج٣لُو الؿلبُت ٢ضع ؤلام٩ان. -3

 ٢ضعتها في الؿُُغة ٖلى مك٨الث الٗمل وخلها،وخؿم الخالٞاث والترحُذ بحن ألاعاء . -4

م ؤَم مىعص للماؾؿت. -5 بهم وعٖاًتهم باٖخباَع  ٢ضعتها ٖلى جىمُت ألاٞغاص وجضٍع

ُٟها لخضمت اإلااؾؿت. ٢ضعتها ٖلى مىا٦بت -6  اإلاخٛحراث اإلادُُت وجْى

 ٢ضعتها ٖلى حؿهُل ٖملُت جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغؾىمت للماؾؿت.  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ال٣اثض ؤلاصاعي .املبحث الثالث

                                                           
ت والا٢خهاصًت ،وػاعة التربُت،حمهىعٍت مد 18 ا ٖلى ؤصاء الٗاملحن،مجلت ال٣اصؾُت للٗلىم ؤلاصاٍع ت وؤزَغ الٗغا١،ؾىت مض ٖبض هللا ؤمحن ،ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 . 204،م  3،الٗضص  2017
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٠ ال٣اثض ؤلاصاعي. املطلب ألاول   : حٍٗغ

  :ال٣اثض 

ُت َى طل٪ الصخو الظي ًدىػ ؤٖٓم ٢ضع مم٨ً مً الؿماث والخهاثو والهٟاث الصخه -

ىبت.  19اإلاٚغ

ال٣اثض َى طل٪ الغحل الظي ًجب ؤن ًخدلى بهٟاث ججٗله ٣ًىص الجماٖت مً خؿً بلى ؤخؿً  -

. خه٠ بٗضة نٟاث حؿمُت وشخهُت واحخماُٖت جمحٍز ًٖ ٚحٍر  20ولظل٪ ٞةهه ًجب ؤن ًخدلى ٍو

  ٩ىن مؿئىال ًٖ شخو واخض اإلاضًغ :َى الصخو الظي ًدخل مغ٦ؼا عثِؿُا في مىٓمت عؾمُت ٍو

مخل٪ ؾلُاث عؾمُت ججاٍ طل٪ الصخو وهُا١ ؤخ٩امه ٢انغا ٖلى البِئت ٖلى  ألا٢ل ٍو

 21الضازلُت للمىٓمت.

    .22الٟغ١ بحن اإلاضًغ وال٣اثض 

 

 .ً( : الٟغ١ بحن ال٣اصة واإلاضًٍغ3ق٩ل )

ت وبصاعة الابخ٩اع،م   . 33اإلاهضع : ٖالء مدمض ؾُض ٢ىضًل،ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 اثض: َى طل٪ الصخو اإلاٗحن مً ٢بل ؾلُت ؤٖلى ل٣ُاصة ،وجىحُه ال٣اثض ؤلاصاعي ؤو اإلاضًغ ال٣

خىاٞغ له ٢ضع مً الخإزحر الصخص ي ٖلى َاالء  ت مً ألاٞغاص هدى جىُٟظ ؤَضاٝ مدضصة، ٍو مجمٖى

ألاٞغاص ،٦ما ًخىاٞغ له ًٞال ًٖ طل٪ بد٨م مىهبه الغؾمي ٢ضع مٗحن مً الؿلُت الغؾمُت ٖلحهم 

هه و٢ُاصجه لهاالء ألاٞغاص ٖلى جإزحٍر الصخص ي ؤ٦ثر مً اٖخماصٍ ،ول٨ىه ٌٗخمض بهٟت ؤؾاؾُت جىحح

 23ٖلى ؾلُخه الغؾمُت. 

 ال٣اثض ؤلاصاعي. : نٟاث  ومهاماملطلب الثاوي

                                                           
ت،حامٗت مدمض إلاحن صباٚحن ؾ٠ُُ 19 لىم التربُت و ،٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخما 2ص/الهالح بى ٖؼة ،ال٣ُاصة التربٍى ُٖت ،٢ؿم ٖلم الىٟـ ٖو

ىهُا ،جسهو ٖلىم التربُت،ؾىت  ٞى  . 5،م  2016/ 2015الاَع

ت ،صاع اإلاؿحرة لليكغ ،الُبٗت ألاولى ،ؾىت 20 ت والخىمُت البكٍغ  . 59،م 2008ص/مدمض خؿحن العجمي،الاججاَاث الخضًثت في ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ت ؤلابضا21ٖ ت،ؾىت ص/مدمض الهحرفي،ال٣ُاصة ؤلاصاٍع  . 17،م  2006ُت ،صاع ال٨ٟغ الجامعي،ؤلاؾ٨ىضٍع

 . 30ٖالء مدمض ؾُض ٢ىضًل ،مغح٘ ؾاب٤ ،م 22

ت في ؤلاؾالم ،اإلاٗهض الٗالمي لل٨ٟغ ؤلاؾالمي،ٞحرهضن 23 الىالًاث اإلاخدضة  –ٞغحُيُا –ٖبض الكافي مدمض ؤبى الُٗىحن ؤبى الًٟل ،ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

٨ُت،الُبٗت ألاولى  ،ؾىت   . 23،م 1996ألامٍغ
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 الٟٕغ ألاو٫ : نٟاث ال٣اثض ؤلاصاعي  

غ (٢Danny Coxام ٦ال مً صاوي ٧ى٦ـ حن  John Hoover)((وحىن َٞى ت مً ال٣اصة ؤلاصاٍع بضعاؾت ٖلى مجمٖى

غ في ب ٌٗ اإلاىٓماث واؾخُاٖىا مً زاللها جلخُو نٟاث ال٣اصة بلى ٖكغ نٟاث هي )٧ى٦ـ و َٞى

 24(: 104-71،م م 1998،

 ن٣ل اإلا٣اًِـ الٗلُا لألزال٢ُاث الصخهُت : .1

بدُث ال ٌؿخُُ٘ ال٣اثض الٟٗا٫ ؤن ٌِٗل ؤزال٢ُاث مؼصوحت بخضاَا في خُاجه الٗامت )الصخهُت(             

 ، ٞاألزال٢ُاث الصخهُت البض ؤن جخُاب٤ م٘ ألازال٢ُاث اإلاهىُت.وألازغي في الٗمل 

ىٛمـ في ال٣ًاًا الجلُلت في خا٫ ا٦دكاٞه  .2 ٘ ال٣اثض ًٖ جىاٞه ألامىع ٍو اليكاٍ الٗالي:  بدُث ًتٞر

 بإجها مهمت ومثحرة.

اث ،ٚحر ؤن َىا٥ ٞغ٢ا ما بحن ب .3 ٖضاص ؤلاهجاػ:ٞال٣اثض الٟٗا٫ ج٩ىن لضًه ال٣ضعة ٖلى بهجاػ ألاولٍى

ا. اث وبهجاَػ  ألاولٍى

٣ت التي ًخٗامل بها الصخو الصجإ والصخو الخجى٫ م٘  .4 امخال٥ الصجاٖت:ٞهىا٥ ٞغ١ في الٍُغ

ما٫ م٘ جدمله  الخُاة،ٞالصخو الجغيء اإلا٣ضام ٢ض ًلجإ بلى اإلاص ي ٖلى الخاٞت بهضٝ بهجاػ ألٖا

صخو اإلاؿالم طا الخغ٦ت البُُئت ل٩اٞت الىخاثج اإلاترجبت ٖلى طل٪ واإلاؿاولُت ال٩املت، في خحن ؤن ال

لى ؤَغاٝ ألاناب٘ بهضٝ الىنى٫ بلى اإلاىث بؿالم.  والث٣ُلت ٠٨ٌٗ ٖلى اإلاص ي بدظع ٖو

الٗمل بضاٞ٘ ؤلابضإ: ًخمحز ال٣اصة الٟٗالىن بضواٞٗهم الظاجُت لإلبضإ والكٗىع بالطجغ مً ألاقُاء  .5

٢ضام ٞلً ٩ًىن لضحهم الهبر الهخٓاع عهحن التي ال ججضي هٟٗا ؤما ألاٞغاص الظًً ًخمخٗىن بالخماؽ و ؤلا

الهاج٠ مً ؤحل البضء بالٗمل ، ٞال٣اثض الٟٗا٫ َى شخو مبضٕ زال١ ًًٟل ؤن ًبضؤ بُلب 

 اإلاٟٛغة ٖلى َلب ؤلاطن.

ُاء ٦بحر ٦ما ٩ًىن  .6 الٗمل الجاص بخٟان والتزام:ٞال٣اصة الٟٗالحن ٣ًىمىا بةهجاػ ؤٖمالهم بخٟان ٖو

ما٫.لضحهم التزام ججاٍ جل٪   ألٖا

جدضًض ألاَضاٝ:ٞجمُ٘ الٟٗالحن الظًً جم صعاؾتهم ًمخل٩ىن نٟت جدضًض ألاَضاٝ الخانت بهم  .7

 والتي حٗخبر  طاث يغوعة ٢هىي الجساط ال٣غاعاث الهٗبت.

 

 

 اؾخمغاع الخماؽ: .8

                                                           
ت،صاع البضاًت،الُبٗت ألاولى،ؾىت  24 ض مىحر ٖبىصي ،ال٣ُاصة وصوعَا في الٗملُت ؤلاصاٍع  . 30 27،م م  2012ص/ ٍػ
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بن ؤٚلب ال٣اصة ًمخل٩ىن خماؾا ملهما،ٞهم جماما ٧الكٗلت التي الجىُٟئ  ؤبضا لخب٣ى مخ٣ضة ٖلى      

لضوام،ٞىمى ال٣اثض وجُىعٍ ًخُلب خماؾا خ٣ُ٣ُا ملهما وبطا ٧ان الٟغص في خحرة خى٫ ال٨ُُٟت التي ًم٨ً ا

الخهى٫ بها ٖلى طل٪ الخماؽ ٞما ٖلُه بطا بال بٖاصة الهٟاث ال٣ُاصًت الؿاب٣ت لىحىص ٖال٢ت وز٣ُت و 

 مترانت بحن جل٪ الهٟاث .

 امخال٥ الخى٨ت: .9

ُٗا مً الخى٨ت بدُث ًخم٨ً مً جىُٓم ٞال٣اثض الٟٗا٫ َى طل٪ ا       لصخو الظي ًمخل٪ مؿخىي ٞع

ت ، ٞهى ال ًخجاوب م٘ اإلاكا٧ل بل ٌؿخجُب لها.  اإلاىا٠٢ الٟىيٍى

ً ٖلى الىمى: .10  مؿاٖضة آلازٍغ

ىضما ٩ًىن حى الٗمل ؾلُما وصخُا و         غ والىمى الظاحي ٣ِٞ،ٖو ٞال٣اصة الخ٣ُ٣ُىن ال ٌؿٗىن للخٍُى

ت مما ًاصي بلى الخٗاون ، ومً زال٫ َظا الخٗاون جهبذ زالُا مً الخٟاَاث  ًخم خُجها جباص٫ ألا٩ٞاع بدٍغ

٣ا ًخهضي أل٢ىي الٟغ١ واإلاهام.  اإلاىٓمت والٗاملىن ٞحها حؼءا مخ٩امال ال ًخجؼؤ مىخجحن ٍٞغ

 ( 53،م  2001وخضص ٖلٍُى الهٟاث الصخهُت وال٣ُاصًت ٦ما ًلي:)ٖلُىة،

 ؤوال:الهٟاث الصخهُت :

 الُُبت وألاماهت وألازال١ الخؿىت. الؿمٗت .1

 الهضوء والاجؼان في مٗالجت ألامىع والغػاهت والخ٣ٗل ٖىض اجساط ال٣غاعاث. .2

 ال٣ىة البضهُت والؿالمت الصخُت. .3

 اإلاغوهت وؾٗت ألا٤ٞ. .4

 ال٣ضعة ٖلى يبِ الىٟـ ٖىض اللؼوم. .5

 اإلآهغ الخؿً. .6

 اخترام هٟؿه واخترام الٛحر. .7

 ؤلاًجابُت في الٗمل . .8

. ال٣ضعة .9  ٖلى الابخ٩اع  وخؿً الخهٝغ

 ؤن جدؿم ٖال٢اجه م٘ ػمالثه وعئؾاثه ومغئوؾُه بال٨ما٫ والخٗاون. .10

ب وؤَمها ما ًلي:  زاهُا : الهٟاث ال٣ُاصًت: ٧اإلاهاعاث وال٣ضعاث الٟىُت والتي ًم٨ً جىمُتها بالخضٍع
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ال٢اث الٗمل . .1  ؤلاإلاام ال٩امل بالٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ٖو

 ذ وال٣ىاهحن اإلاىٓمت للٗمل .ؤلاإلاام ال٩امل باللىاث .2

 ال٣ضعة ٖلى ا٦دكاٝ ألازُاء  وج٣بل الى٣ض البىاء . .3

ٗت في اإلاىا٠٢ الٗاحلت صون جغصص. .4  ال٣ضعة ٖلى اجساط ال٣غاعاث الؿَغ

٤ ال٨ٟاءة الٗالُت في جسههه وا٦دؿاب ز٣ت الٛحر. .5  الث٣ت في الىٟـ ًٖ ٍَغ

ت البذ وججىب الاهضٞإ والتهىع . .6  الخؼم وؾٖغ

 َُت في ال٣ُاصة وججىب الاؾخئثاع بالغؤي ؤو الؿلُت.الضًم٣غا .7

 ال٣ضعة ٖلى زل٤ الجى الُُب واإلاالثم لخؿً ؾحر الٗمل. .8

 اإلاىاْبت و الاهخٓام ختى ٩ًىن ٢ضوة خؿىت إلاغئوؾُه. .9

 ؾٗت الهضع وال٣ضعة ٖلى الخهٝغ ومىاحهت اإلاىا٠٢ الهٗبت. .10

 جىدي الٗضالت في مىاحهت مغئوؾُه. .11

 اث وبُٖاء الٟغنت إلاغئوؾُه إلبغاػ مىاَبهم و٢ضعاتهم.ججىب ألاهاهُت وخؿب الظ .12
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 الٟٕغ الثاوي : مهام ال٣اثض ؤلاصاعي. 

 25ًم٨ً جدضًض مهام ال٣اثض ؤلاصاعي ُٞما ًلي:

 اإلاهام الغؾمُت: -

ت التي خضصَا اإلا٨ٟغ ؤلاصاعي الٟغوس ي  والتي  H.Fayolجخلخو َظٍ اإلاهام بمغاٖاة مباصت الٗملُاث ؤلاصاٍع

 َا بما ًلي:هىحؼ 

ى ٌٗجي عؾم الؿُاؾت الٗامت للميكإة ،ؤو اإلاىٓمت ؤو ؤلاصاعة،ووي٘ اؾتراجُجُاتها  - الخسُُِ:َو

بت،ووي٘ الخُِ الخٟهُلُت اإلاىنلت بلى جل٪ ألاَضاٝ وجدضًض  وجدضًض ألاَضاٝ البُٗضة وال٣ٍغ

ت واإلااصًت واإلاالُت الالػمت لظل٪.  اإلاىاعص البكٍغ

ى ٌٗجي ج٣ؿُم الٗ - مل صازل اإلايكإة ،ؤو اإلاىٓمت ؤو ؤلاصاعة،وجىػَ٘ اإلاؿاولُاث بحن ألاٞغاص الخىُٓم:َو

مىخاتهم،ؤي وي٘ ؤلاوؿان اإلاىاؾب في اإلا٩ان  الٗاملحن ٞحها خؿب ٦ٟاءاتهم،وزبراتهم،و٢ضعاتهم،َو

 اإلاىاؾب.

ى ٌٗجي الٗمل بحن مسخل٠ صواثغ وؤ٢ؿام اإلايكإة لُخ٩امل الٗمل بُجها حؿهُال لخد٤ُ٣  - الخيؿ٤ُ:َو

ا مً الخٗاون والاجداص والخأل٠.ألا   َضاٝ اإلاغؾىمت،بما ٌكُ٘ هٖى

ى ٌٗجي بوكاء قب٨ت مً الاجهاالث الٗمىمُت مً ٢مت الهغم بلى ٢اٖضجه ،والاجهاالث  - الاجها٫:َو

 ألا٣ُٞت بحن الضواثغ وألا٢ؿام اإلاخ٩املت حؿهُال لٗملُت الخيؿ٤ُ ويبُا لؿحر الٗمل ٖلى وجحرة مخىاػهت.

ى ٌٗ - إل ًٖ ؤلاقغاٝ: َو ما٫ ،وجصخُذ الازخال٫ ٞحها،في الى٢ذ اإلاىاؾب والَا جي مخابٗت جىُٟظ ألٖا

 ٦ثب ٖلى بهجاػاث الٗاملحن وم٩اٞئت الىاقُحن مجهم ومٗا٢بت الخاملحن  وال٨ؿالى.

 اإلاهام الٛحر الغؾمُت: -

ى ال ٣ًل ؤَمُت ًٖ الخىُٓم الغؾمي ،بل ًخ٩امل َىا٥ جىُٓم ٚحر عؾمي في ٧ل ميكإة ؤو مىٓمت،ؤو بصاعة َو

مٗه ولظل٪ ٞةن ٖلى ال٣اثض الىاجح ؤال ٌٟٛل َا الىٕى مً  الخىُٓم ،بل ٖلُه ؤن ًىلُه اَخمامه 

خمثل طل٪ بما ًلي:  وعٖاًخه،ٍو

٣ُم مٗهم اجهاالث ٚحر  - الاجها٫ :ٖلى ال٣اثض ؤن حهخم بالخىُٓم الاحخماعي للٗاملحن في اإلايكإة ،ٍو

ظا  ٣ًغبه بلحهم وال ٌٗؼله ٖجهم ُٞخٗٝغ ٖلى مكا٧لهم ًٖ عؾمُت باٖخماص اإلا٣ابالث الصخهُت ،َو

 الخلى٫ لها بالخٗاون مٗهم. ٦ثب،ُٞداو٫ بًجاص

                                                           
ت في بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي،)صعاؾت خالت بى٪ الجؼاثغ الخاعجي و٧الت ؤم البىاقي(،مظ٦غة لىُل قهاصة م  25 م،صوع ال٣ُاصة ؤلاصاٍع مي اؾتر ؤ٧اصًٖاٌل مٍغ

 . 28 27،م م  2016/ 2015في ٖلىم الدؿُحر،جسهو بصاعة ؤٖما٫ اإلااؾؿت،حامٗت ؤم البىاقي ،ؾىت 
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ى ؤمغ ال ًيبغي ؤن ٩ًىن مهضع مًا٣ًت لهم،مً خُث جخاب٘ وجحرجه بما ًجٗلهم ٌكٗغون  - ؤلاقغاٝ:َو

 بإجهم ٚحر مىزى١ بهم،ُٞىٛل٣ىن ٖلى ال٣اثض صون ؤن ًىٟخدىا ٖلُه.

ى ؤمغ في ٚاًت ألاَمُت بدُث ٌكٗغ  الٗاملىن في اإلايكإة ،ؤو اإلاىٓمت ؤو الاقترا٥ في اجسا - ط ال٣غاعاث:َو

م ؤًًا.  ؤلاصاعة ؤن ال٣غاع اإلاخسظ مً ٢بل ال٣ُاصة َى ٢غاَع

ت  - ظا ًخُلب مٗٞغ مهاعة الغبِ بحن ؤَضاٝ اإلايكإة ؤو اإلاىٓمت وألاَضاٝ الٗامت للضولت واإلاجخم٘، َو

 وجٟهما ٧اُٞا لالججاَاث الؿُاؾُت حمُٗا،والخٗامل مٗها بد٨مت.حُضة بالؿُاؾت الٗامت للضولت 

اإلاهاعة في بصاعة الى٢ذ: وطل٪ مً زال٫ جدضًض ألاولُاث وجخابٗها بما ًاصي بلى جالفي َضع  الى٢ذ ،بل  -

 اؾخسضامه الاؾخسضام ألامثل.
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 : ألاصواع التي ًلٗبها ال٣اثض  املطلب الثالث

 RolesLeader :26ىم بها ال٣اثضألاصواع التي ج٣

 مً زال٫ ما ؾب٤ مً حٍٗغ٠ لإلصاعة وؤَمُتها ًم٨ً ال٣ى٫: بن ال٣اثض٣ًىم بإصواع ٖضة عثِؿت ُٞما ًلي :

 : Educatorال٣اثض ٦مٗلم  .1

ا و٢ىاٖضَا وؤَضاٞها للٗاملحن ٞةخضي ٖالماث  ٗها وؤصواَع ٣ًىم ال٣اثض بخىيُذ ؤَضاٝ اإلااؾؿت ومكاَع

ل اإلاىْٟحن باإلاٗلىماث الهامت ًٖ ؾحر ؤصاء اإلااؾؿت ٦ما ٣ًىم بةمضاصَم بمٗلىماث ي٠ٗ ال٣ُاصة هي حه

Knowledge  وباإلاهاعاثSkills  والاججاَاثAttitudes  اثٟهم باإلياٞت والتي حؿاٖض الٗاملحن ٖلى ؤصائهم لْى

بُت  ٍض هٟؿه ،ومً زم ًجب ٖلى ال٣اثض ؤن ٣ًىم بتزو Training Needsبلى جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

 باإلاٗلىماث واإلاهاعاث الخضًثت في مجا٫ ٖمله.

 : Counselorال٣اثض ٦مغقض  .2

٣ت الؿلُمت وختى ٩ًىن مؿخٗضا صاثما لخ٣ضًم  خُث ٣ًىم ال٣اثض بخىحُه الٗاملحن هدى ؤصاء الٗمل بالٍُغ

 ه الٗاملحن.الىصح واإلاؿاٖضة البض ؤن ًخىاٞغ  لضًه ؤؾالُب الخ٨ٟحر الابخ٩اعي في خل اإلاك٨الث التي جىاح

 : Evaluatorال٣اثض ٦م٣ُم  .3

٣ًىم ال٣اثض بخ٣ُُم ؤصاء الٗاملحن لِـ بٛغى جهُض ألازُاء ول٨ً لخدضًض مىاًَ ال٣ىة وال٠ًٗ في ألاصاء 

 ،وجدضًض مجاالث الخدؿً اإلاُلىب في خالت ألاصاء اإلاخضوي وبػالت ال٣ٗباث التي ًىاحهىجها .

 : Organizerال٣اثض ميؿ٤ حهىص الٗاملحن  .4

ُض الٗمل الجماعي والخٗاون بحن الٗاملحن ٖلى مؿاهضة  خُث ٌٗخمض الخيؿ٤ُ بحن حهىص الٗاملحن ٖلى جَى

 ال٣اثض وجضُٖمه.

 : Spokesmanال٣اثض ٦مخدضر باؾم الجماٖت  .5

اث  م وم٣ترخاتهم بلى اإلاؿخٍى ًجب ؤن ٩ًىن ال٣اثض خل٣ت ونل بحن الٗاملحن وؤلاصاعة الٗلُا، وؤن ًى٣ل ؤ٩ٞاَع

ؤن ٌٗمل ٖلى مؿاهضة َظٍ آلاعاء وألا٩ٞاع ، وؤن ًسل٤ لضحهم ؤلاخؿاؽ بالث٣ت في ٢ضعجه ٦مخدضر الٗلُا،و 

 باؾمهم ومُالبا باخخُاحاتهم ومؿاهضا لهم ومٗبرا ًٖ ؤعائهم ؤما ؤلاصاعة الٗلُا.

 

 

                                                           
 . 23  22ص/ٖالء مدمض ؾُض ٢ىضًل ،مغح٘ ؾاب٤ ، م م   26
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 خالصت الفصل: 

ت مً ألاٞغاص  مً زال٫ جىححههم و مً زال٫ َظا الٟهل اجطح ؤن ال٣ُاصة ما هي بال ٖملي جإزحر  في مجمٖى

٣ت جدثهم ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت، وحكمل َظٍ الٗملُت ال٣ُاصًت ٖلى ؤعبٗت  الخإزحر في ؾلى٦هم بٍُغ

مخل٪ ٢ضعاث زانت جسىله  م٩ىهاث ؤؾاؾُت جخٟاٖل ُٞم بُجها ؤال وهي ، ٢اثض ًخمخ٘ بهٟاث شخهُت ٍو

٤ الٗمل، ومجمىٖت مً ألاٞغاص ٌٗملىن جدذ ٢ُاصجه ً ُل٤ ٖلحهم بالخابٗحن،م٘ ٖضة جٟاٖالث ب٣ُاصة ٍٞغ

اث٠ ول٨جها جخضازل مٗها  ضٝ مُلىب جد٣ُ٣ه،وجسخل٠ ال٣ُاصة ًٖ ؤلاصاعة مً هاخُت الْى شخهُت بُجهم َو

في الٗضًض مً ألامىع . ًىحض زالزت ؤق٩ا٫ لل٣ُاصة ٢ُاصة ؤوجى٢غاَُت ص٨ًخاجىعٍت ،و٢ُاصة صًم٣غاَُت مكاع٦ت 

اث ٖجها و٢ُاصة خغة حؿُبُت . جُىع ال٣ُ اصة ٖبر ال٨ٟغ ؤلاصاعي ؤصي بلى ْهىع ٖضة هٍٓغ

ت اهُال٢ا مً حٍٗغ٠ ال٣ُاصة ٖلى  ٠ ال٣ُاصة ؤلاصاٍع م٨ىىا حٍٗغ ت اإلاى٢ُٟت(،ٍو ؤَمها)الؿماث،الؿلى٥،الىٍٓغ

ؤجها ٖملُت جإزحر ٣ًىم بها اإلاضًغ في مغئوؾُه لخثهم ٖلى اإلاؿاَمت في ؤصاء اليكاَاث اإلاكتر٦ت وجىحض الٗضًض 

ماَها مجها )ال٣ُاصة باإلاكاع٦ت،اإلاخىاػهت،الضًم٣غاَُت ،ال٣ُاصة باألجبإ ،اإلاؿدبضة(،وجخجلى ؤَمُت ال٣ُاصة مً ؤه

م ؤَم مىاعص  ت ٧ىجها خل٣ت ونل بحن الٗاملحن وزُِ اإلااؾؿت ،و٦ظل٪ جضٖم جىمُت ألاٞغاص باٖخباَع ؤلاصاٍع

 اإلااؾؿت.

ت ألاٞغاص َ االء هدى جىُٟظ ؤَضاٝ اإلااؾؿت،وله ال٣ضعة ٖلى الخإزحر ال٣اثض ؤلاصاعي َى مً ًخىلى جىحُه مجمٖى

٣ىم بٗضًض مً الهام الغؾمُت مجها والٛحر  الصخص ي ٖلحهم ٧ىهه ًخمخ٘ بهٟاث و٢ضعاث جسىله مً طل٪ ، ٍو

لٗب ٖضة ؤصواع عثِؿت ٦مٗلم ومغقض و٦م٣ُم وميؿ٤ لجهىص الٗاملحن.  عؾمُت ،ٍو
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ت وأداء العاملين : لثاويالفصل ا  .هماذج القيادة إلاداٍر

ت ، آلان ؾيخٗٝغ  في َظا الٟهل ٖلى الىماطج ال٣ُاصًت التي جسهها ، جمهيد:  ىا بلى ال٣ُاصة ؤلاصاٍع بٗض ما حٗٞغ

لى الٗال٢ت بُجهما . غ١ ج٣ُُمه ٖو لى ألاصاء َو  ٖو

ت.: املبحث ألاول   هماطج ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ت وؤهماَها  )ؤؾالُب( ، وآلان ؾىضعج ٖلى ٖغى بٌٗ الىماطج التي ٖغيىا ؾالٟا مٟهىم ال٣ُ اصة ؤلاصاٍع

ا في ؾلى٥ ألاٞغاص صازل اإلاىٓمت،وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:  27نىٟذ ؤهماٍ )ؤؾالُب( ال٣ُاصة وبُيذ جإزحَر

 ( Tannenbaum and Shmidt: همىطج جىيباومىقمُضث:)  املطلب ألاول 

م( بمداولت لىي٘ بَاع ٖام للؿلى٥ ال٣ُاصي الظي ًم٨ً لل٣اصة 1958وقمُضث ٖام) ٢ام ٧ل مً جىيباوم

ً الاؾخٟاصة به في مٗالجت اإلاىا٠٢ التي جىاحههم اهُال٢ا مً اٞترايحن ؤؾاؾُحن َما:ؤهه لِـ َىا٥  وللمضًٍغ

ا ،ٞال٣اثض ٌؿخُُ٘ ؤن ًخسظ ؤو ًدبجى ؤؾالُب  ؾماث ؤو ؤؾالُب له٣ُت بصخهُت ال٣اثض،وال ًم٨ىه حُٛحَر

٣ا لل٨ثحر مً اإلاخٛحراث.مسخ  لٟت ٞو

ؤن الؿلى٥ ال٣ُاصي لِـ و٢ٟا ٖلى ال٣اثض هٟؿه ، ٞهى مجغص َٝغ واخض،في مٗاصلت الؿلى٥ ؤلاصاعي،والُٝغ 

آلازغ َم اإلاغئوؾىن،ٞةطا ػاصث صعحت مكاع٦ت اإلاغئوؾحن في اجساط ال٣غاع،٢ل اؾخسضام ال٣اثض لؿلُاجه.و٧لما 

وقمُضث  لذ صعحت مكاع٦ت اإلاغئوؾحن في اجساط ال٣غاعاث.و٢ض ٢ام جىيباوماػصاص اؾخسضام ال٣اصة لؿلُاتهم، ٢

غ َظٍ الٗال٢ت بحن َغفي م  الك٩ل:ٗاصلت الؿلى٥ ؤلاصاعي مً زال٫ بخهٍى

 

 ( بضاثل الؿلى٥ ؤمام ال٣اثض ؤلاصاعي 4الك٩ل ع٢م ) 

ُٟي، م  ال٢تها بالغيا الْى  . 68اإلاهضع: ٖاص٫ ٖبض الغػا١ َاقم ، ال٣ُاصة ٖو

                                                           
ُٟي، مغح٘ ؾاب٤ ، م    ال٢تها بالغيا الْى  27. 69، م  68ص/ٖاص٫ ٖبض الغػا١ َاقم ، ال٣ُاصة ٖو
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٣ا للمخٛحراث 4مً الك٩ل ع٢م )  ًخطح ( ؤن َىا٥ ؾبٗت ؤهماٍ مدضصة مً الؿلى٥ ًسخاع ال٣اثض ؤي مجها ٞو

ظٍ ألاهماٍ الؿبٗت هي  :التي ج٣ابله في مى٠٢ مٗحن، َو

 : (ًخسظ ال٣اثض ال٣غاعاث مىٟغصا زم ٌٗلجها ٖلى مغئوؾُه ؤ

خٗٝغ ٖلى ؤؾ ً٘ البضاثل إلاٗالجت َظٍ ألاؾباب.و في َظٍ الخالت ًىٟغص بالخ٨ٟحر في اإلاك٩لت ،ًدضصَا ٍو بابها ٍو

الخٔ في َظٍ الخالت ؤن  هضع ٢غاٍع بهظا البضًل َالبا مً اإلاغئوؾحن الخىُٟظ.  ٍو ًسخاع  ؤخض َظٍ البضاثل ٍو

م البضاثل اإلاسخلٟت ،بال ؤهه في  ال٣اثض ٢ض ًً٘ في اٖخباٍع ؤن إلاغئوؾُه ؤعاء ،و٢ض ًإزظَا في خؿباهه ٖىض ج٣ٍى

 .لظي ًخسظ ال٣غاع مىٟغصاالجهاًت َى ا

 :(ًخسظ ال٣اثض ال٣غاعاث زم ًداو٫ ؤن ًدهل ٖلى جإًُض اإلاغئوؾحن ب

خسظ ٢غاعا بكإجها  ًدكابه َظا الىمِ الؿلى٧ي م٘ الىمِ الؿاب٤ ،خُث ًدضص  ال٣اثض اإلاك٩لت وبضاثل خلها ٍو

٣غاع الظي اجسظٍ ٧ان َى ؤوؿب .ول٨ً في َظٍ اإلاغخلت ال ٨ًخٟي ال٣اثض بظل٪ ،بل ًداو٫ ب٢ىإ مغئوؾُه بإن ال

٢غاع لخل اإلاك٩لت وؤهه ال ًخٗاعى م٘ مهالخهم ختى ًًمً جإًُضَم لل٣غاع وجدمؿهم لخىُٟظٍ ب٣ضع ما  

 .ٌٗخ٣ض

ضٖى اإلاغئوؾحن للخ٨ٟحر بكإجها ث  :(٣ًضم ال٣اثض ألا٩ٞاع ٍو

ض ألامغ  ٢لُال ًٖ الخالخحن الؿاب٣خحن،صخُذ ؤن ال٣اثض َى م هضع ألا٩ٞاع،وصخُذ ؤهه وفي َظٍ الخالت ًٍؼ

م  ضَٖى ُلب مجهم بٗض طل٪ الخ٨ٟحر ُٞما قغخه لهم ٍو ٌؿعى للخهى٫ ٖلى جإًُض مغئوؾُه لهظا ال٣غاع ،ٍو

ض بهجاٍػ  .لخ٣ضًم حؿائالتهم ختى ًؼصاص جٟهمهم إلاا ًٍغ

 :(٣ًضم ال٣اثض ٢غاعاث مبضثُت ٢ابلت للخٗضًل ر

ىا ٣ِٞ ًبضؤ الخىاػن بحن ؾلُت ال٣اثض ومكاع٦ت م غئوؾُه في اجساط ال٣غاع ،ٞهى ٌؿمذ لهم بمىا٢كت َو

البضاثل التي ًُغخها ؤمامهم،ول٨ً اإلاباصعة جإحي مً حاهبه ٞهى الظي ًدضص البضاثل اإلاؿمىح بمىا٢كتها،وال ًضٕ 

٩ىن صوعَم َى مىا٢كت َظٍ البضاثل ،بل ؤ٦ثر مً َظا ٞةهه ًسخاع البضًل  إلاغئوؾُه ؤن ٣ًترخىا بضاثل ؤزغي.ٍو

٣ضم ٢غا  .عا مبضثُا ٢ض ٩ًىن ٢ابال للخٗضًل بٗض اإلاىا٢كت مٗهم ول٨ً ما جؼا٫ اإلاباصعة ؤؾاؾا في ًضٍ َىٍو

 :(٣ًضم ال٣اثض اإلاك٨الث واإلاغئوؾحن ٌٗغيىن ا٢تراخاتهم زم ًخسظ َى ال٣غاع ج

ض ظا ًٍؼ ت ٧ي ٣ًترخىا الخلى٫ اإلام٨ىت. َو مً  ٣ًىم ال٣اثض بخدضًض اإلاك٩لت ،ول٨ً ًتر٥ للمغئوؾحن بٌٗ الخٍغ

ا وؤ٦ثر ببضاٖا ألجها ال جإحي مً شخو واخض،ول٨ً مً ٖضة ؤشخام َم  بم٩ان الٗثىع ٖلى خلى٫ ؤ٦ثر جىٖى

اإلاغئوؾحن. ول٨ً ال٣اثض في الجهاًت َى الظي ًخسظ ال٣غاع ٖلى ؤؾاؽ ؤن َىا٥ مخٛحراث ٢ض ال ًدُِ بها 

لى ؤؾاؽ ؤهه َى اإلاؿاو٫ في الجهاًت ًٖ اجساط ال٣غاع .ول ٨ىه ًؿ٩ُىن ؤ٦ثر مىاؾبت للىا٢٘ مً اإلاغئوؾىن ٖو

 ألاؾالُب الؿاب٣ت ماصام اإلاغئوؾىن َم الظًً ٣ًضمىن الخلى٫ التي ؾٝى ٣ًىمىن بدىُٟظَا
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اع الٗام للخهٝغ مً الجماٖت اجساط ال٣غاع ح  :(ًدضص ال٣اثض ؤلَا

ا زم ًتر٥ للجماٖت ً٘ خضوصا ًجب اجساط ال٣غاع  في بَاَع ت ا٢تراح  ٣ًىم ال٣اثض بخدضًض اإلاك٩لت ٍو خٍغ

ُىب ٧ل بضًل وازخُاع البضًل ألامثل مً بُجها .ومً الىاضح ؤن صعحت اقترا٥  البضاثل ومىا٢كت مؼاًا ٖو

ٌ خ٣ُ٣ي  اإلاغئوؾحن في اجساط ال٣غاع واضخت في َظٍ اإلاغخلت،ولظل٪ حٗض َظٍ اإلاغخلت اججاَا مً ال٣اثض لخٍٟى

 .ٞمً اإلاخى٢٘ ؤن ٩ًىهىا ؤ٦ثر خماؾا في جىُٟظٍ لؿلُاجه.وماصام اإلاغئوؾىن َم الظًً ؾِخسظون ال٣غاع ،

ت الٗمل في بَاع الؿُاؾُاث واإلادضصاث الٗامت لإلصاعة ر  :(ٌؿمذ ال٣اثض إلاغئوؾُه بدٍغ

ت في جدضًض اإلاك٩لت وجدضًض ؤؾبابها والبضاثل اإلاخاخت لخل اإلاك٩لت  وفي َظٍ الخالت ًهبذ للمغئوؾحن الخٍغ

ُىبها. ول٨ً ال٣اثض ًخ٣ُض بالُب٘ بالؿُاؾاث الٗامت واإلادضصاث ووػن َظٍ البضاثل بم٣اعهت مؼاًاَا  ٖو

والاججاَاث التي جدضصَا بصاعة اإلاىٓمت،زم ًسخاع البضًل ألاوؿب. بن ال٣اثض ًلتزم بما ًخىنل بلُه اإلاغئوؾحن 

ا بإهٟ اصة ما جىمى لضحهم عوح اإلاؿئىلُت والخماؽ لخىُٟظ ال٣غاعاث التي اجسظَو ٗض واز٣ا في ٢ضعاتهم. ٖو ؿهم.َو

 .َظا الؿلى٥ مً ال٣اثض َى ؤٖلى صعحاث الضًم٣غاَُت و الخىاع اإلاٟخىح بحن الجماٖت و٢اثضَا

 . َظٍ هي البضاثل الؿلى٦ُت التي َغخها همىطج  جىيباوم وقمُضث لل٣اثض ؤلاصاعي 

ٖلى وحهاث هٓغ  " بلى التر٦حز 1وهي جتراوح بحن التر٦حز ٖلى ؾلُاث ال٣اثض مىٟغصا في اجساط ال٣غاعاث "في ع٢م 

ت ومكاع٦تها في اجساط ال٣غاع" ع٢م   ." 7اإلاجمٖى
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  ( Blake and Mouton) : : همىطج بلُ٪ و مىجىن املطلب الثاوي

اث ؤؾاؾُت ح٨ٗـ  ( Blake and Mouton) ًه٠ ٧ل مً بلُ٪ ومىجىن  الؿلى٥ ال٣ُاصي في زمـ مجمٖى

ما صعحت الاَخمام باإلهخاج ؤو صعحت صعحت اَخمام ال٣اصة في ٧لمجها بضعحاث مسخلٟت م ً اإلادىعًٍ اإلاظ٧ىعًٍ َو

 .الاَخمام بالٗاملحن وبالٗال٢اث ؤلاوؿاهُت

ت ٦ما َى مىضح في )الك٩ل ع٢م   ت بصاٍع  (.     5وجىضح َظٍ ألاهماٍ في قب٨ت ؤو مهٟٞى

    

 ( :قب٨ت ؤهماٍ الؿلى٥ ال٣ُاصي. 5الك٩ل ع٢م )

 . 70مغح٘ ؾاب٤ ، م اإلاهضع: ٖاص٫ ٖبض الغػا١ َاقم ، 

( "ؤن اإلادىع ألا٣ٞي ًضوع خى٫ مضي الاَخمام باإلهخاج و ؤلاهخاحُت والٗمل مً 5ًالخٔ مً الك٩ل ع٢م ) 

حاهب ال٣اثض . ؤما اإلادىع الغؤس ي ُٞضوع خى٫ مضي اَخمام ال٣اثض بالٗاملحن وبالٗال٢اث ؤلاوؿاهُت .ول٣ض خضص 

م٨ً ؤن  9/9و5/5و9/1و 1/9و1/1ؿلى٥ ال٣اصة هي )الباخثان زمؿت ؤهماٍ جمثل الخاالث ال٣هىي ل ( ٍو

ًدضص ال٣اثض اإلاغب٘ الظي ًىاؾب اَخمامه والظي ًى٨ٗـ ٖلى ؾلى٦ه ال٣ُاصي في ؤي مً اإلاغبٗاث الىاخضة 

ُما ًلي وٗغى ألاهماٍ الخمؿت التي جمثل الخاالث الجاصة في  والثماهحن التي ًدخىحها الك٩ل ع٢م ) (.ٞو

 اَخماماث ال٣اصة:

 (:1/1ىمِ )ال - ؤ

 َظا الىمِ مً ال٣اصة ًمثل ؤصوى ه٣ُت ٖلى مدىعي الاَخمام باإلهخاج ؤو بالٗاملحن.

ى ٖضًم الاَخمام بالٗاملحن.  ولظل٪ ٞهظا الىمِ مً ال٣اصة ًىلي ؤصوى اَخمام لإلهخاج َو
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ًٟكل في  ولظل٪ ًُل٤ ٖلُه البٌٗ "همِ ؤلاصاعة الؿلبُت" .ومً اإلاخى٢٘ ؤن الؿلى٥ الؿلبي لهاالء ال٣اصة

ؿىص ٖال٢اث الٗمل ال٨ثحر مً الهغاٖاث  جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت.٦ما ؤن الٗاملحن ال ٌكٗغون بالغيا،َو

 والخالٞاث.

 (: 9/1الىمِ) - ب

بن َظا الىمِ مً ال٣اصة حهخم بالضعحت ال٣هىي باإلهخاج والٗمل.ول٨ً اَخماماجه بالٗاملحن يئُلت 

٘ ٦ٟاءجه بلى الخض للٛاًت.ولظل٪ ٞهظا الىٕى مً ال٣اصة حهخم بال جىاهب الٟىُت في الٗمل مً ؤحل ٞع

ألا٢ص ى،ول٨ىه في ٚمغة اَخماماجه بالجىاهب الٟىُت في الٗمل ًيس ى الجىاهب ؤلاوؿاهُت ومكاٖغ الٗاملحن مٗه 

ا مً ؤلاخباٍ.ولظل٪ ًُل٤ البٌٗ ٖلى َظا الىمِ مً ال٣اصة"ال٣اثض الٗلمي" الظي  ،مما ٢ض ٌؿبب لهم هٖى

الٗلمُت" التي هاصي بها ؤصخاب مضعؾت الٛضاعة الٗلمُت.ٞةطا هجح َظا الىمِ مً الؿلى٥ ًدب٘ "ؤلاصاعة 

ضم  ل بلى حمىص اإلاىٓمت ٖو اصة ؤلاهخاحُت ٞةهه ًم٨ً ؤن ًاصي في اإلاضي الٍُى ال٣ُاصي في اإلاضي ال٣هحر في ٍػ

غ ؤهٟؿهم و٢ضعاتهم. ضم ٢ضعة الٗاملحن بها ٖلى جٍُى  جُىعَا ٖو

 (:1/9الىمِ) - ث

لىمِ حهخم ال٣اثض ٚاًت الاَخمام بالٗاملحن،ولًُ ًخًاء٫ اَخمامه باإلهخاج والٗمل بلى الخض الاصوى في َظا ا

اًت الٗاملحن وجلبُت خاحاتهم والٗمل ٖلى عيائهم وهمى ٢ضعاتهم.  .بط حهخم بٖغ

ظا الىمِ مً ال٣اصة ؤَل٤ ٖلُه البٌٗ اؾم " ال٣اثض الاحخماعي".ألهه حهخم بالٗاملحن مً ؤحل  َو

غ ٢ضعاتهم وجىمُت مهاعاتهم.الٗ  املحن،ٖلى جٍُى

 ( :5/5الىمِ) - ر

٤ ٖضم  ا مً الخىاػن بحن الاَخمام باإلهخاحُت والاَخمام بالٗاملحن ول٨ً ًٖ ٍَغ بن َظا الىمِ ًد٤٣ هٖى

 اإلاٛاالة ،ٞهى ال حهخم بالٗاملحن ٖلى خؿاب الٗمل،٦ما ال حهخم باإلهخاحُت ٖلى خؿاب الٗاملحن.

 ( :9/9الىمِ) - ج

ظا  غون ؤهه الىمِ الظي ًيبغي ؤن ًداو٫ ٧ل ٢اثض ؤو َو ا.ٍو لماَئ َى الىمِ الظي ًخُل٘ بلُه ٦خاب ؤلاصاعة ٖو

مضًغ ؤن ًهل بلُه.ٞهى حهخم بخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت ، ؤي بالٗمل بلى ؤ٢ص ى خض،وحهخم ؤًًا بالٗاملحن ؤو 

 اإلاغئوؾحن بلى ؤ٢ص ى خض ....
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 28( William Reddinلثالزت:) :همىطج عصن طو ألابٗاص ا املطلب الثالث

غي عصن ؤن َىا٥ 1970) (William Reddin)ٌٗخبر همىطج عصن  اًى،ٍو م( مبيُا ٖلى هخاثج صعاؾاث حامٗت ؤَو

ت لل٣اثض ؤلاصاعي....ججٗله ًدبجى مٟهىم ٦ٟاءة ال٣ُاصة ؤو الخإزحر  ؤلاصاعي ؤ٦ثر مً ٞٗالُت ال٣ُاصة  مازغاث ْاٍَغ

ٗجي مٟهىم ٦ٟاءة ال٣ُاصة ؤ و الخإزحر ؤلاصاعي اإلاجا٫ ؤو الىُا١ الظي ٌؿخُُ٘ ال٣اثض الخإزحر ُٞه ٖلى الٗمل ؤو .َو

ت لخمحز بحن ألاهماٍ الىاججت ًٖ ؤبٗاص زالزت هي صعحت ٦ٟاءة ال٣ُاصة  الٗاملحن وبالخالي ٣ٞض حاءث َظٍ الىٍٓغ

ت في الاَخمام بالٗمل والاَخمام بالٗاملحن،وطل٪ مً مىُل٤ ؤهه ًم٨ً الخمُحز بحن ؤ عبٗت هماطج لل٣ُاصة ؤلاصاٍع

٧ل مجها ٖلى صعحاث مُٗىت مً الخإزحر ٖلى الٗمل ؤو الٗاملحن.في ْل مخٛحر زالث َى ٦ٟاءة ال٣ُاصة الظي ًاصي 

 ( . 6بلى خضور الخإزحر ؤلاصاعي ؤو ٖضمه..بىاء ٖلى ما جملُه َبُٗت اإلاى٠٢ ق٩ل )

  

 ( : همىطج عصن طو ألابٗاص الثالزت  .6الك٩ل ع٢م ) 

 . 75اإلاهضع : ٖاص٫ ٖبض الغػا١ َاقم ،مغح٘ ؾاب٤، م 

٨ظا ٩ًىن لضًىا ؤعبٗت  هماطج ؤو ؤهماٍ ٢ُاصًت جخٛحر ٖىضما ًضزل ٖلحها ٖىهغ ٦ٟاءة ال٣ُاصة ُٞهبذ لضًىا  َو

ؤعبٗت ؤهماٍ ؤزغي ،ؤي ؤن ٧ل همِ مً ؤهماٍ ال٣اصة ألاعبٗت ألاؾاؾُت ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٦ٟئا ؤو  ٚحر ٠٦ء 

لظا ٞةهه ًهبذ لضًىا زماهُت ؤهماٍ لل٣ُاصة ؤعبٗت ٚحر ٦ٟئت وؤعبٗت طاث ٦ٟاءة . وألاهماٍ ٚحر خؿب اإلاى٠٢،و 

 ( ٢بل صزى٫ ٖىهغ ال٨ٟاءة ٖلحها وبٗضٍ هي ٧الخالي: Reddinال٨ٟئت التي ؤوعصَا عصن )

                                                           
 28. 76،م 75، مغح٘ ؾاب٤ ، م ص/ ٖاص٫ ٖبض الغػا١  َاقم   
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ى ال٣اثض الظي ال حهخم بالٗمل ؤو بالٗاملحن بال بضعحت ٢لُل - ت وبضون همِ ال٣اثض اإلاخساط٫ ؤو اإلاىٗؼ٫:َو

 ؤي ٦ٟاءة ٢ُاصًت.

ى ال٣اثض الظي اعجبِ م٘ الٗاملحن بٗال٢اث َُبت هدُجت الَخمامه  - همِ ال٣اثض  اإلادؿامذ ؤو اإلاغجبِ: َو

 بهم،ول٨ً ب٨ٟاءة ٢ُاصًت ؤ٢ل،في خا٫ ؤهه ال حهخم بالٗمل.

ى ال٣اثض الظي حهخم بالٗمل ٣ِٞ،ولظل٪ ًخٗامل م٘  - الٗاملحن همِ ال٣اثض الض٦خاجىع ؤو اإلاخٟاوي: َو

 ب٣ؿىة وحكضص،صون ؤن ٨ًترر بضعحت جإزحر ال٨ٟاءة ال٣ُاصًت ٖلى حٗامله طل٪ .

ى ال٣اثض الظي حهخم _بضعحت ٖالُت بالٗمل ٦ما حهخم ٦ظل٪  - والىمِ ألازحر َى همِ ال٣اثض اإلاخ٩امل :َو

 بالٗاملحن بىٟـ اإلاؿخىي.

 RensisLikert) )29ل٨ُغث اإلاُلب الغاب٘ : همىطج عوؿِـ

ل٨ُغث  وػمالٍئ في حامٗت مدكٛان حكحر بلى ؤن َىا٥ خاحت بلى  ج ألابدار التي ٢ام بها عوؿِـ٧اهذ هخاث

٣ت اإلاىاؾبت،وبالخالي  ت و اإلاهاصع اإلااصًت في اإلاىٓمت،و٦ظل٪ الاَخمام بةصاعتها بالٍُغ الاَخمام باإلاهاصع البكٍغ

ت مخخابٗت لخُُٗىا همىطج مخهل مً الخل٣اث  التي حك٩ل َظٍ الىٓم،و٢ض ؤَل٣ىا  جىنلىا بلى ٖضة هٓم بصاٍع

غي ل٨ُغث ؤن  (  4Continumfrom system 1 through system) 4بلى  1اؾم ؾلؿلت الىٓم  مً  ٖلحها .ٍو

ظٍ الىٓم هي  ال٣اثض ؤلاصاعي ًدى٣ل بحن َظٍ الىٓم بدؿب الخاحت واإلاى٠٢ الظي ًىاحهه في الىا٢٘ الٟٗلي.َو

 ٦ما ًلي: 

ؿخسضم َظا ال1الىٓام ) -  ىٓام مً ٢بل ال٣اثض الظي ال ًث٤ بإجباٖه.(:َو

ؿخسضمه ال٣اثض الظي ًجض لضًه بٌٗ الث٣ت بمغئوؾُه.2الىٓام ) -  ( : َو

ىحض في َظا الىٓام مؿخىي ٦بحرا مً الث٣ت ٚحر اإلاُل٣ت م٣اعهت باألؾالُب الؿاب٣ت .3الىٓام ) -  (:ٍو

ٗخبر َظا الىٓام ٖلى ال٨ٗـ جماما مً هٓام )4الىٓام) -  ثض ال ٌك٪ ؤبضا في اإلاغئوؾحن.( ،ٞال٣ا1(:َو

( في همىطحها َظا ونٟا لىي٘ الظي ٩ًىن  Blanchard Kennethوبالوكاعص )  ( ٢PualHerseyضم َحرس ي )

ً ، وعٚبخه في ؤلاهجاػ  والخدهُل وجدمل اإلاؿاولُت ومؿخىي  ٖلُه اإلاغئوؾحن مً خُث ٖال٢خه باآلزٍغ

 ٓمال٣ضعاث والخبراث في مغاخل مُٗىت مً ٖمله باإلاى

 

                                                           
 29 76ص/ ٖاص٫ ٖبض الغػا١ َاقم ، مغح٘ ؾاب٤ ، م   
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 ( همىطج هطج ألاجبإ ) ؤلاقغاٝ اإلاى٢ٟي(7الك٩ل ع٢م  ) 

  .78اإلاهضع: هٟـ اإلاغح٘، م 

 و٢ض محز َحرس ي وبالوكاعص بحن ؾلى٦حن ٢ُاصًحن .... ق٨ال بٗضًً لهظا الىمىطج.

ى الؿلى٥ اإلاخٗل٤ بالٗمل وما ًجب ٖلى ال٣ اثض الؿلى٥ ال٣ُاصي الظي ٌك٩ل البٗض ألاو٫ في َظا الىمىطج .. َو

جىيُده للمغئوؾحن ، ؤما الؿلى٥ ال٣ُاصي الثاوي ُٞخٗل٤ بٗض الٗال٢اث الصخهُت بحن ال٣اثض وؤجباٖه 

 ،ولهظا ٣ٞض جم ج٣ؿُم مغاخل الىطج ٖىض ألاجبإ بلى ؤعب٘ مغاخل وهي :

٩ىن جدذ  - ٠ الجضًض للمىٓمت ٍو مغخلت الاهًمام اإلاب٨غ : وهي اإلاغخلت ألاولى التي ًىًم ٞحها اإلاْى

ُاثه الخىححهاث وطل٪ ألهه ٚحر مؿخٗض  -صاثما -بت مما ًجٗله ًخُل٘ الخجغ  وب٩ل عيا بلى اإلاضًغ  إٖل

 ( . SellingBehaviorلخدمل اإلاؿاولُت ،ٞهظٍ اإلاغخلت جخُلب ؾلى٥ ٢ُاصي ًغ٦ؼ ٖلى الخىحُه ) 

٠ ٢ض ا٦دؿب بٌٗ الخبراث واإلاهاعاث  - ت اإلابضثُت: وفي َظٍ اإلاغخلت ٩ًىن اإلاْى ألصاء مغخلت الًٍٗى

ما٫ ألهه ما ًؼا٫ ٢لُل الث٣ت ب٣ضعجه ٖلى ؤصائها بمٗؼ٫ ًٖ جىححهاث الضًغ ومخابٗخه ٞهظٍ  بٌٗ ألٖا

ؿمى َظا الؿلى٥ ؾلى٥ ؤلا٢ىإ  اإلاغخلت جخُلب ؾلى٥ ٢ُاصي ٣ًىم ٖلى ؤلا٢ىإ َو

(SellingBehavior.) 

٩ىن اإلاغئوؽ في َظٍ اإلاغخلت مؿخٗض لل٣ُام باإلا - ت الخامت : ٍو هام اإلاُلىبت مىه صون ؤي مغخلت الًٍٗى

جىحُه مباقغ مً ال٣اثض ولهظا ٣ٞض ؾمُذ َظٍ اإلاغخلت بمغخلت ؾلى٥ ال٣ُاصة اإلاكاع٦ت 

Participative Behavior).) 
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٠ ؤ٦ثر ما ٩ًىن ز٣ت بىٟؿه و٢ضعة ٖلى جدمل  - مغخلت الىطج الٗالي: وفي َظٍ اإلاغخلت ٩ًىن اإلاْى

ض ي اإلاؿاولُت والؿلى٥ الظي ًجب ؤن ًدبٗه ال٣ا  ثض م٘ اإلاغئوؾحن في َظٍ اإلاغخلت َى الؿلى٥ الخٍٟى

DelegationBehavior) .) 

تراٝ باإلؾهام الظي ٢ضمه همىطج ؤلاقغاٝ اإلاى٢ٟي في مجا٫ ؤؾالُب ال٣ُاصة.وطل٪ مً خُث الخإ٦ُض  وم٘ الٖا

ُب مخٗضصة ٖلى ؤَمُت اإلاى٠٢ في ال٣ُاصة،وؤهه لِـ َىا٥ ؤؾلىب مىحه في ال٣ُاصة ؤو ؤلاقغاٝ وبهما ؤؾال

ُٟه،وجدضًض ألاؾلىب ؤلاقغافي اإلاالثم جبٗا  ٌٗخمض هجاح ٧ل مجها ٖلى ٢ضعة اإلاضًغ في الخٗٝغ ٖلى بم٩اهاث مْى

 لهظٍ ؤلام٩اهاث .

ظا  ت ٞةهه البض مً ؤلاقاعة بلى يغوعة ؤن ٩ًىن ال٣اثض ٞٗاال،َو ب٦ماال إلاا وعص مً ٖغى لىماطج ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ا في زمؿت ٖىانغ هي:ًخُلب ؤوال ؤن ٩ًىن ٞٗاال   ٖلى اإلاؿخىي الصخص ي ، والٟٗالُت ال٣ُاصًت ًم٨ً خهَغ

:بط ال ًم٨ً ل٣اثض ال ًخىاٞغ ُٞه الخىحُه ؤلاًجابي ان ًُلب  (Posistive Attitude)الخىحه ؤلاًجابي  -

ً ؤن ٩ًىهىا مخىحهحن بًجابُا.  مً آلازٍغ

:بط البض ألي ٢اثض ل٩ي ٩ًىن ٞٗاال ؤن ج٩ىن له عئٍت مؿخ٣بلُت ، ٞالغئٍت  (Vision)الغئٍت اإلاؿخ٣بلُت  -

بمثابت خلم مُلىب جد٣ُ٣ه،ُٞه بخؿاؽ بٛغى ووجغ هبُل اهٟٗالي ًدٍٟؼ َى شخهُا ؤن ًدٟؼ 

. ً  آلازٍغ

اإلاهضا٢ُت:ومً ؤَم زهاثو ال٣اثض الٟٗا٫ ؤن ج٩ىن مهضا٢ُخه ٖالُت،ٞلِـ َىا ٧امل في ٢اثض ال  -

ؤي ٌكٗغ  (Empathy)اؽ .. ومً ؤحل ان ًخمخ٘ بث٣ت الىاؽ البض وؤن ًخىخض وحضاهُا ًث٤ ُٞه الى

م.  بمكاَٖغ

اث: ل٩ي ٩ًىن ال٣اثض ٞٗاال البض ؤن ٌٗٝغ ؤَضاٞه وبطا حٗضصث ألاَضاٝ ٞالبض مً  - جغجِب ألاولٍى

اث  اث ًهٗب جدضًض الاججاٍ. (Priorities)جدضًض ألاولٍى  وبضون جدضًض لألولٍى

ُت وال٣ٗلُت والىٟؿُت: وؤزحرا ٌُٗى الجاهب الهخي الكامل ؤَمُت ٦بحرة لٟٗالُت ال٣اثض بطا الصخت الجؿماه

ُما ًلي الك٩ل ع٢م )  ت التي هي اخض قغوٍ الٟٗالُت ٞو ( والظي 8بضون طل٪ ال ًم٨ً ؤن جدضر الاؾخمغاٍع

 ًىضح ٖىانغ الٟٗالُت ال٣ُاصًت .
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 ( ٖىانغ الٟٗالُت ال٣ُاصًت 8الك٩ل ع٢م )

 . 80اإلاهضع: هٟـ اإلاغح٘ ،م 

والبٌٗ ًغي بإن ٖىانغ الٟٗالُت ال٣ُاصًت هي الا٢خىإ بإَضاٝ اإلاىٓمت والخُل٘ بلى ألامام ، والخهٝغ ٖلى 

ازغ اإلاهلخت  مؿخىي اإلاؿاولُت ومغاٖاة اإلاهلخت الٗامت ّ، ٞال٣اثض الىاجح َى الظي ًيخمي بلى الجماٖت ٍو

صجب ٧ لى في مىٓمخه الٗاملت ٖلى مهلخت الصخهُت،َو ٗمل ٖلى بهجاػ ألٖا ل مٓاَغ اإلاىالاة والخدحز ، َو

اٖلُت ج٣ىم ٖلى الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت الؿلُمت.  ب٨ٟاءة ٞو

ظ٦غ  بإن الٟٗالُت ج٨مً في ال٣ضعة ٖلى نىاٖت الخُٛحر  في ٧ل مىاحي الخُاة لِـ ٖلى  (Heuen&Hindle)ٍو

اث الخانت مجها غ اإلاؿخمغ  ل٩ل ما َى  مؿخىي اإلاىٓمت ول٨ً ٖلى حمُ٘ اإلاؿخٍى ا وطل٪ مً زال٫ الخٍُى حَر ٚو

 بًجابي .

غي  ى  (Effectiveness)بان ال٣اثض َى اإلاؿئى٫ ًٖ الٟٗالُت  (Pree)ٍو كحر بلى ؤقهغ مً ٦خبىا ًٖ الٟٗالُت َو َو

ظٍ مً ؤَم زهاثو ال٣اثض الىاجح. ها بإجها ٞٗل ألاقُاء الصخُدت َو  بُتر صعا٦غ الظي ٖٞغ

٨ظا ج٣خض ي ال٣ُ ت مً اإلاضزالث و اإلاسغحاث ، َو اصة الٟٗالت الىاجخت مخابٗت اإلاٗلىماث اإلاىحهت في مجمٖى

حكمل اإلاجاالث ألاعبٗت : ال٣اثض و الخاب٘ واإلاى٠٢ والبِئت. ومً َىا ج٣اؽ ٞٗالُت ال٣ُاصة بىٕى الؿلى٦ُاث التي 

٪ الخابٗحن في مؿاع ًًمً زالله حٛظًت ؤمامُت  بًجابُت ) ؤي جضٞ٘  (FeedForward)ًخبىاَا ال٣اثض لخدٍغ

باوؿُابُت اإلاٗلىماث اإلاىحهت .بمٗضالث ٖالُت بلى خل٣اث مخ٣ضمت ، حؿهم في الجهاًت في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ 

 اإلادضصة ب٨ٟاءة ٖالُت . 
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 :ؤصاء الٗاملحن.املبحث الثاوي

 :حٍٗغ٠ ألاصاء ومدضصاجه.املطلب ألاول 

 حٍٗغ٠ ألاصاء: 

ٟاث  لألصاء مجها: ًم٨ً بُٖاء الٗضًض مً الخٍٗغ

ى ٨ٌٗـ ال٨ُُٟت ٌكب٘ بها الٟغص  - ُٟت الٟغص َو ألاصاء:ٌكحر بلى صعحت جد٤ُ٣ وبجمام اإلاهام اإلا٩ىهت لْى

ُٟت.الجهض:الُا٢ت اإلابظولت. ومىه ٞاألصاء هاجج ًٖ الجهض ،ال٣ضعاث وبصعا٥ الضوع ؤو  مخُلباث الْى

 30اإلاهمت.

ى مٟهىم ٨ٌٗـ ٦ال  ٦ما ٣ًهض بمٟهىم ألاصاء "اإلاسغحاث ؤو ألاَضاٝ التي - ٌؿعى الىٓام لخد٣ُ٣ها،َو

 31مً ألاَضاٝ والىؾاثل الالػمت لخد٣ُ٣ها".

 :32مدضصاجه والتي جخمثل في 

ٗبر ًٖ صعحت خماؽ الٟغص ألصاثه ٖمله  -1 الجهض:ٌكحر بلى الىخاثج مً خهى٫ الٟغص ألصاثه ومهمخه َو

٨ٗـ صعحت وا٢ُٗت ؤصا ض الٗامل مً حهض ب٣ضع ما ٌٗبر َو  ثه .وب٣ضع ما ًٍؼ

ُٟت وال جخٛحر ؤو جى٣لب َظٍ ال٣ضعاث  -2 ال٣غاعاث:ٞهي جمثل الخهاثو الصخهُت اإلاؿخسضمت ألصاء الْى

 ٖبر ٞترة ػمىُت.

بصعا٥ الضوع ؤو اإلاهمت:الاججاٍ الظي ٌٗخ٣ض الٟغص ؤهه مً الًغوعي جىحُه حهىصٍ في الٗمل مً  -3

م ألاوكُت والظي ٌٗخ٣ض الٟغص بإَمُتها في ؤصاء مهام  ه بخٍٗغ٠ بصعا٥ الضوع .زالله،وج٣ٍى

 

 

 

 

 

                                                           
ت في ْل اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت الٗاإلاُت والخالُت،الُبٗت ألاولى،ؾىت  32    .  301،م 2010ص/ مٗحن ؤمحن الؿُض،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ٖلى ؤصاء الٗاملحن 33 ،مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ماؾتر ؤ٧اصمي ،جسهو بصاعة وا٢خهاص ماؾؿت،حامٗت ٖبض الكاٝع ِٖس ى ؤمُىت،ؤزغ ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 . 47،م  2017/ 2016الخمُض بً باصٌـ مؿخٛاهم،ؾىت 

ىة مدمض ، ؤزغ اإلاهاعاث ال٣ُاصًت ٖلى ؤصاء الٗاملحن)صعاؾت مُضاهُت(  34   حامٗت  –٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت  والاحخماُٖت –حاَل مىس ى ، هٍى

 .17،م 2016/2017جسهو بصاعة ؤٖما٫ الخجاعة الضولُت ،حامٗت اإلاؿُلت،ؾىت  –مظ٦غةلىُل قهاصة ماؾتر ؤ٧اصًمي في ٖلىم الدؿُحر اإلاؿُلت،
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 :ج٣ُُم ألاصاء.املطلب الثاوي

ظٍ  ت في اإلاىٓماث الخضًثت.َو اث٠ اإلاخٗاٝع ٖلحها في بصاعة ألاٞغاص واإلاىاعص البكٍغ ٌٗخبر ج٣ُُم ألاصاء ؤخض الْى

ُٟت طاث مباصت ومماعؾاث ٖلمُت مؿخ٣غة وج٣ُُم ألاصاء َى هٓام ًخم مً زالله جدضًض مضي ٦ٟاءة ؤصاء  الْى

دخاج ألامغ، بطن،ؤن ٩ًىن الٗاملىن ٢ض ٢ًىا ٞترة ػمىُت في ؤٖمالهم،وبك٩ل ًم٨ً مً  مالهم ٍو الٗاملحن أٖل

غ  ُل٤ ٖلى ج٣ُُم ألاصاء مؿمُاث ؤزغي مثل هٓام ج٣ُُم ال٨ٟاءة،ؤو هٓام ج٣اٍع ال٣ُام بخ٣ُُم ؤصائهم زاللها. ٍو

 33جدضًض مضي ٦ٟاءة الٗاملحن في ؤصائهم للٗمل.ال٨ٟاءة،ؤو هٓام ج٣ُُم الٗاملحن.وؤًا ٧ان اإلاؿمى ٞهى ٌٗجي 

ظا الزخالٝ وحهاث الىٓغ.وؾىٝ  ؤُُٖذ حٗاٍع٠ ٖضًضة لخ٣ُُم ألاصاء مً ٢بل الا٢خهاصًحن والباخثحن َو

 34وؿخٗغى ُٞما ًلي ؤَمها وؤخضثها لىسلو في ألازحر  بلى حٍٗغ٠ حام٘ والظي ؾى٣ىم بخدلُله في ألازحر:

صاء بلى الٗملُت التي ًخم بم٣خًاَا ج٣ُُم ألاصاء الخالي ؤو الؿاب٤ للٟغص الخٍٗغ٠ ألاو٫:ٌكحر ج٣ُُم ألا  -

٣ا لخُىاث مدضصة.  م٣اعهت بمٗاًحر ألاصاء اإلاىيىُٖت ٞو

لى  - ما٫ التي جى٧ل بلحهم ٖو الخٍٗغ٠ الثاوي:الخ٨م اإلاىيىعي ٖلى مؿاَمت الٗاملحن في بهجاػ ألٖا

لى م٣ضاع الخدؿً اتهم ؤزىاء الٗمل،ٖو الظي َغؤ ٖلى ؤؾلىبهم في ؤصاء الٗمل وؤزحرا  ؾلى٦هم وجهٞغ

 مٗاملت ػمالئهم ومغئوؾحهم.

ت في اإلاىٓمت ًخم ٖلى ٧ل  - الخٍٗغ٠ ؤلاحغاجي : ج٣ُُم ألاصاء َى هٓام عؾمي جهممه بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

الٗاملحن ٞحها مً زال٫ اإلاالخٓت ومخابٗت ؤصاء وؾلى٥ مً ٣ًُمىن بك٩ل مؿخمغ  زال٫ ٞتراث ػمىُت 

.مدض  صة وؤزىاء ؤصاء ٖملهم وم٣اعهت طل٪ بما َى مُلىب مجهم بهجاٍػ

غ الجهاجي ٖلى ؤؾاؽ مىيىعي،ٖاص٫ مخٗغيحن لجىاهب ال٣ىة و  خُث ًخم في جهاًت الٟترة وي٘ الخ٣ٍغ

 ال٠ًٗ في ألاصاء م٘ ط٦غ مدضصاث ٧ل حاهب وؤؾبابه.

ُت هي: ٠ الؿاب٤ ًخًمً زالر ٖملُاث ٖٞغ  بن الخٍٗغ

 ُل٤ ٖلى َظٍ الٗملُت ال٣ُاؽ.٢ُاؽ ألاصاء اإلاد ُت ٍو  ٤٣ م٣اعهت بمٗاًحر مىيٖى

  ُل٤ ٖلى جدضًض مؿخىي ألاصاء اإلاد٤٣ ُٞىا بطا ٧ان ؤصاء حُض ؤو ي٠ُٗ.ؤي بُٖاء الضاء ٢ُمت ٍو

 . Assessmentَظٍ الٗملُت بالخ٣ُُم ؤو الخ٣ضًغ 

ُل٤ ٖلى َظٍ  ؼ ه٣اٍ ال٣ىة ومٗالجت ه٣اٍ ال٠ًٗ في ألاصاء اإلاخد٤٣، ٍو م حٍٗؼ الٗملُت بالخ٣ٍى

Evaluation .مه م ألاصاء جخًمً ٢ُاؾه ،ج٣ُُمه وج٣ٍى  .ومىه ٞةن الٗملُت اإلاخ٩املت لخ٣ٍى

 

                                                           
ت،ؾىت35 ت،الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع  . 284،م  2004ص/ؤخمض ماَغ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت في ْل اإلاخٛحراث الا36  . 302 ٢301خهاصًت الٗاإلاُت الخالُت،مغح٘ ؾاب٤،م م ص/مٗحن ؤمحن الؿُض ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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  م ألاصاء  Criteria of Performance Appraisal35مٗاًحر ج٣ٍى

ألاؾاؽ الظي ًيؿب بلُه الٟغص وبالخالي ٣ًاعن به للخ٨م  ٣ًPerformance Standardsهض بمٗاًحر ألاصاء 

اث التي ٌٗخبر ٞحها ألاصاء حُضا و مغيُا، وؤن جدضًض َظٍ اإلاٗاًحر ؤمغ يغوعي لىجاح  ٖلُه،ؤو  هي اإلاؿخٍى

٠ الٗاملحن بما مُلىب مجهم بسهىم جد٤ُ٣ ؤَضاٝ  م ألاصاء، خُث ؤجها حؿاٖض في حٍٗغ ٖملُت ج٣ٍى

غ ألاص خباع لخٍُى ً بلى ألامىع التي ًيبغي ؤن جازظ بٗحن الٖا  اء.اإلاىٓمت ،وجىحُه اإلاضًٍغ

٘ صعحت ؤصائهم للٗمل وبزالنهم  والبض مً ؤن جهاٙ َظٍ اإلاٗاًحر بمكاع٦ت الٗاملحن مما ٌؿاٖض ٖلى ٞع

 للمىٓمت.

ت مً اإلاٗاًحر ل٩ل مؿخىي جىُٓمي  و٢ض ازخل٠ الباخثىن في جدضًض َظٍ اإلاٗاًحر ٞمجهم مً زهو مجمٖى

اث٠ ؤو ألا  ت مٗاًحر ًم٨ً جُب٣ُها ٖلى حمُ٘ الْى ت،ومً ؤمثلت جل٪ ومجهم مً ٢ضم مجمٖى ٖما٫ ؤلاصاٍع

اإلاٗاًحر الٗمل،ال٣ُاصة،ؤلابضإ،ألاصاء،حجم الٗمل،ال٣ضعة ٖلى اجساط ال٣غاعاث،ال٣ضعة ٖلى خل 

ٌ الؿلُاث.  اإلاكا٧ل،وجٍٟى

 وبهىعة ٖامت ٞةهه اإلاٗاًحر جا٦ض ٖلى حاهبحن ؤؾاؾُحن َما:

ُت  مىيىعي: ٌٗبر ًٖ اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت،التي حؿخلؼمها َبُٗت الٗمل -1 مثل ٦مُت ؤلاهخاج ،الىٖى

ت،وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ.  ،الؿٖغ

ت في الخٗلم والاؾخٟاصة مً  -2 طاحي ؤو ؾلى٧ي:٨ًك٠ ًٖ نٟاث الٟغص الصخهُت ٧ال٣ابلُت والؿٖغ

.ً ال٢خه م٘ الغئؾاء واإلاضًٍغ خماص ٖلُه ٖو ب وبم٩اهُت الٖا  الخضٍع

بت في جدؿحن ؤلاهخاحُت وبالخالي ًجب ؤن ج٩ىن جل٪  ؤن مٗضالث ألاصاء ًجب ؤن جتر٥ الٗاملحن الخاٞؼ والٚغ

ىا٥ اؾخسضاماث ؤزغي إلاٗضالث ألاصاء ٧اجساطَا  اإلاٗضالث مغهت وبما ًدىاؾب م٘ ْغوٝ الٗمل والبِئت ،َو

ؤؾاؾا في الخىػَ٘ الؿلُم للٗمل ٖلى ؤٞغاص ال٣ىي الٗاملت صازل اإلاىٓمت ،والغ٢ابت ٖلى ؤٖمالهم والخٗٝغ 

حر بغامج  ا،وحؿخسضم ٦ظل٪ في ج٣ضًغ ٖلى هىاحي ال٠ًٗ لخٞى َؼ لى هىاحي ال٣ىة لخٍٗؼ ب اإلاىاؾبت،ٖو الخضٍع

حر طل٪ مً الاؾخسضاماث.  الى٢ذ الالػم لخىُٟظ الخُِ والغ٢ابت الٟاٖلت ٖلى الخىُٟظ ٚو

٩ىن اإلاُٗاع  ُخه ؤن ٩ًىن ص٣ُ٢ا في الخٗبحر ًٖ ألاصاء اإلاغاص ٢ُاؾه،ٍو كتٍر في اإلاُٗاع ومهما ٧اهذ هٖى َو

 بالخهاثو الخالُت: ٨َظا بطا جمحز 

 Validityنض١ اإلا٣ُاؽ  -1

اصة  ؤي ؤن الٗىامل الضازلت في اإلا٣ُاؽ ًجب ؤن حٗبر ًٖ جل٪ الخهاثو التي ًخُلبها ؤصاء الٗمل بضون ٍػ

ىا٥ خالخان ٩ًىن ٞحها اإلا٣ُاؽ ٚحر ناص٢ا:  ؤو ه٣هان.َو

                                                           
ت،صاع واثل لليكغ والخىػَ٘ ،ٖمان ،الُبٗت الثالثت،ؾىت 37  . 204 202،م م  2010ص/زالض ٖبض الغخُم الهُثي ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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ظا الىٕى مً ال - ؤ خُإ ٌٗٝغ ب٣هىع في خالت ٖضم اخخىاء اإلا٣ُاؽ ٖلى ٖىامل ؤؾاؾُت في ألاصاء َو

 اإلا٣ُاؽ.

ظا الىٕى مً الخُإ ٌٗٝغ بخلىر  - ب في خالت اخخىاءٍ ٖلى مازغاث زاعحت ًٖ بعاصة الٟغص َو

 اإلا٣ُاؽ.

 Reliabilityزباث اإلا٣ُاؽ  -2

ٌٗجي ؤن ج٩ىن هخاثج ؤٖما٫ الٟغص مً زال٫ اإلا٣ُاؽ زابخت ٖىضما ٩ًىن ؤصاءٍ زابخا ،ؤما ٖىضما جسخل٠ 

اث ؤصاءٍ وبن طل٪ لِـ ُٖبا ُٞه وبهما خالت َبُُٗت . هخاثج ال٣ُاؽ بازخالٝ صعحاث  ؤو مؿخٍى

 Discriminationالخمُحز  -3

اث ألاصاء مهما ٧اهذ بؿُُت ُٞمحز بحن  ووٗجي بها صعحت خؿاؾِخه اإلا٣ُاؽ بةْهاع الازخالٞاث في مؿخٍى

ت مً ألاٞغاص.  ؤصاء الٟغص ؤو مجمٖى

 Easinessؾهىلت اؾخسضام اإلا٣ُاؽ  -4

 ٣ُاؽ وبم٩اهُت اؾخسضامه مً ٢بل الغئؾاء في الٗمل.ووٗجي به ويىح اإلا

 :ؤَضاٝ ج٣ُُم ألاصاء 

خحن مً  ما٫ ججغي لخد٤ُ٣ مجمٖى ظ٦غ الٗامغي والٛالبي ؤن ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء في حمُ٘ مىٓماث ألٖا ٍو

 36ألاَضاٝ :

ت،وجخمثل في : - ؤ ٍغ  ألاَضاٝ الخٍُى

 __ الخٛظًت ال٨ٗؿُت ًٖ ألاصاء.

 ء.__ الخىحه اإلاؿخ٣بلي لألصا

بُت.  __حصخُو الاخخُاحاث الخضٍع

 ألاَضاٝ الخ٣ُُمُت،وجخمثل في: - ب

 __ ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت باإلا٩اٞأث.

 __٢غاعاث اؾخ٣ُاب وحُٗحن الٗاملحن.

 __ ج٣ُُم هٓام ازخُاع الٗاملحن.

                                                           
ما٫،الُبٗتالثاهُت،ٖمان، 36 اَغ مدؿً مىهىع الٛالبي،ؤلاصاعةوألٖا  .662،م 2008صاع واثل لليكغ والخىػَ٘،ؾىت الٗامغي،نالح مهضي مدؿً،َو
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 37ؤما صعة والهباٙ ُٞدىاوالن ؤَضاٝ ج٣ُُم ألاصاء مً خُث ٖضة ػواًا ؤَمها:

ل َى ؤصاء مغى ؤم ًؼوص ج٣ُُم ألاصاء مخسظي ال٣ -1 غاعاث في اإلاىٓمت بمٗلىماث ًٖ ؤصاء الٗاملحن ،َو

 ٚحر مغى .

ٌؿاٖض ج٣ُُم ألاصاء اإلاؿاولحن في اإلاىٓمت ٖلى الخ٨م ٖلى مضي بؾهام الٗاملحن في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ  -2

 اإلاىٓمت ،و ٖلى بهجاػاتهم الصخهُت.

م ي٠ٗ الٗاملحن وا٢تراح بحغاءاث لخ -3 دؿحن ؤصائهم،و٢ض ًإزظ ٌك٩ل ج٣ُُم ألاصاء ؤصاة لخ٣ٍى

ب صازل اإلاىٓمت ؤو زاعحها.  الخدؿحن ق٩ل جضٍع

ٌؿهم ج٣ُُم ألاصاء في ا٢تراح اإلا٩اٞأث اإلاالُت اإلاىاؾبت للٗاملحن،ٟٞي يىء اإلاٗلىماث التي ًخدهل  -4

اصة عواجب الٗاملحن ؤو جسًُٟها،بل ًم٨ً ا٢تراح هٓام خىاٞؼ لضحهم.  ٖلحها مً ج٣ُُم ألاصاء ًم٨ً ٍػ

 م ألاصاء ًٖ ٢ضعاث الٗاملحن وا٢تراح بم٩اهُت جغ٢ُتهم وجىلي مىانب ٢ُاصًت ؤٖلى.٨ًك٠ ج٣ُُ -5

غ مىاعص  -6 ت في اإلاىٓمت ٞهى ٌك٩ل ؤصاة مغاحٗت إلاضي جٞى ًُٟض ج٣ُُم ألاصاء في الخسُُِ للمىاعص البكٍغ

ت ؤزغي مدلها. الث مدضصة وا٢تراح ؤخال٫ مىاعص بكٍغ ت مُٗىت بمَا  بكٍغ

٤ مٗاًحر ؤصاء مُٗىت .ٌٗخبر  ج٣ُُم ألاصاء وؾُ -7  لت حٛظًت عاحٗت ،ٞهى ًبحن اإلاُلىب مً الٗاملحن ٞو

ًمثل ج٣ُُم ألاصاء ؤصاة اجها٫ بحن الٗاملحن مً حهت وبحن عئؾائهم مً حهت ؤزغي و٢ض ٌؿاٖض في  -8

حن.  جدؿحن ؤو بؾاءة الٟهم  اإلاكتر٥ بحن الُٞغ

ت بمٗلىماث  -9 وا٢ُٗت ًٖ ؤصاء وؤويإ الٗاملحن في ًؼوص ج٣ُُم ألاصاء مؿاولي بصاعاث اإلاىاعص البكٍغ

اإلاىٓمت .مما ٌٗخبر ه٣ُت اهُال١ إلحغاء صعاؾاث مُضاهُت جُب٣ُُت جدىاو٫ ؤويإ الٗاملحن ومك٨التهم 

 ،وبهخاحُتهم ،ومؿخ٣بل اإلاىٓمت هٟؿها.

ت بماقغاث جيبا لٗملُاث الازخُاع والخُٗ -10 حن ٌؿهم ج٣ُُم ألاصاء في جؼوٍض مؿاولي بصاعاث اإلاىاعص البكٍغ

 في اإلاىٓمت.

ت والٟىُت  وبالخالي ٞةن هخاثج ٖملُت الخ٣ُُم ألصاء الٗاملحن حؿخسضم في اجساط الٗضًض مً ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

والتي لها ؤَمُتها ؾىاء ٖلى مؿخىي اإلاىٓمت ؤو ٖلى مؿخىي الٟغص.وججضع  ؤلاقاعة بلى ؤن ٖملُاث ج٣ُُم 

ح ُت ٚو ر مخدحزة ،وؤن حٗخمض ٖلى نض١ اإلاٗلىماث وص٢ت ؤصاء الٗاملحن وهخاثجها ًجب ؤن ج٩ىن مىيٖى

 الخدلُالث .

 

                                                           
ً،صاع واثل لليكغ والخىػَ٘ ،ؾىت  37 ت في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ ،م  2008صعة ،ٖبض الباعي ببغاَُم،وػَحر وُٗم الهباٙ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 . 260،م259
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 : ؤَمُت ج٣ُُم ألاصاء 

اتها،ٞهى الىؾُلت التي  ت وبحن مىيٖى م ؤصاء الٗاملحن بإَمُت مغمى٢ت في الٗملُت ؤلاصاٍع ًدٓى مىيٕى ج٣ٍى

ت ووكاٍ ،خحن ججٗل الغئؾاء  ًخابٗىن واحباث ومؿاول ت  للٗمل بدٍُى ُاث جضٞ٘ ألاحهؼة ؤلاصاٍع

 38مغئوؾحهم بك٩ل مؿخمغ ،وجضٞ٘ اإلاغئوؾحن للٗمل بٟٗالُت.

م ألاصاء  وجٓهغ ؤَمُت َظٍ الىؾُلت ؤًًا ٖىض الىٓغ بلى اإلاجاالث التي حؿخسضم ٞحها هخاثج ج٣ٍى

م وؾُلت لخدضًض اإلا٩اٞأث والٗالواث  ٍغ ،واٖخماص َظا الخ٣ٍى ،وؤَمها:جدؿحن ؤصاء اإلاى٠ْ وجٍُى

بُت،ووؾُلت للخ٨م ٖلى مضي ؾالمت ؾُاؾاث الازخُاع الضوعٍت،وؤصاة لل٨ك٠ ًٖ الا  خخُاحاث الخضٍع

ُا ٦ظل٪ لغؾم َظٍ الؿُاؾاث. ب....الخ،وؤؾاؾا مىيٖى  والخُٗحن والخضٍع

م ؤصاء الٗاملحن،والخإ٦ض  ُت لخ٣ٍى اث مدضصة بمىيٖى بػاء طل٪ ،ًهبذ مً الًغوعي وحىص مٗاًحر ومؿخٍى

اث٠ ؤٖلى.مً نالخُتهم إلاباقغة واحباث ومؿاولُاث و   ْاثٟهم،ًٞال ًٖ نالخُتهم لكٛل ْو

ت مً الىاحباث  ُٟت جخ٩ىن مً مجمٖى وبطا ما اهتهُىا مً َظٍ ؤلاخاَت،بىؾٗىا ال٣ى٫:بهه إلاا ٧اهذ الْى

واإلاؿاولُاث ،ٞةن الجهىى بهظٍ الىاحباث وجدمل جل٪ اإلاؿاولُاث ًخُلب ؤن ًخم بقٛالها باألٞغاص 

ً ٖلى طل٪ ،ومً َىا ٣ٞض اجج م ال٣اصٍع ت بلى ألازظ بىٓام ج٣ٍى هذ ؤؾالُب بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ألاصاء،بدُث ًخم جدضًض مؿخىي ؤصائهم بهٟت صوعٍت. و٢امذ،جبٗا لظل٪ ،بخًمً هٓمها م٣ىماث َظا 

 الىٓام.

ت الٗلُا،بط  اث ؤلاصاٍع م مً َم في اإلاؿخٍى م ؤصاء الٗاملحن مؿإلت م٣ٗضة ،وبسانت ج٣ٍى ٖلى ؤن ج٣ٍى

م مً زال٫ ًهٗب الخىنل بلى  ُت واخضة لألصاء،وطل٪ خحن ًخم اللجىء بلى الخ٣ٍى م٣اًِـ مىيٖى

ُت الخامت،)مثل حىصة الٗمل،ومضي ج٣بل الى٣ض والخىحُه،وال٣ُٓت،وخؿً  ٖىانغ ٢ض ال جدؿم باإلاىيٖى

،والهض١ ،وألاماهت....الخ(،ألامغ الظي ؤٞغػ ؤؾلىب "ؤلاصاعة باألَضاٝ والىخاثج    MBORالخهٝغ

م ؤصاء الٗاملحن ،ال بهضٝ الؿعي بلى بنضاع "٦بضًل،ٖلى ه دى ما ؾُإحي ،ًٖ ألاؾالُب الخ٣لُضًت في ج٣ٍى

خم جُب٤ُ َا  اث ؤلاصاعة ،بل بهضٝ مؿاٖضتها ٖلى الىمى والخُىع .ٍو ؤخ٩ام ٖلى ؤصاء َظٍ الٟئت مً مؿخٍى

ُت للىخضاث الخىُٓمُت،ومً زم ًخم  ألاؾلىب ،مً زال٫ وي٘ ؤَضاٝ للمىٓمت حكخ٤ مجها ؤَضاٝ ٖٞغ

م ؤصاثه ،ب٣ُاؽ صعحت جد٤٣ َظٍ ألاَضاٝ.  وي٘ ؤَضاٝ ٖلى مؿخىي الٟغص ،ًخم مً زاللها ج٣ٍى

 

 

 

 

                                                           
ت،صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘،ٖمان،الُبٗ 38   332، م  331،م  2013ت الثاهُت،ؾىت هاصع ؤخمض ؤبى قُست،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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 :َغ١ ج٣ُُم ألاصاء : املطلب الثالث

ت ؤن َىا٥ َغ٢ا ٖضًضة قاجٗت الاؾخٗما٫ في ج٣ُُم ألاصاء  ًدبحن إلاً ًخٟدو ٦خب بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 39ظٍ الُغ١:وؾىداو٫ ُٞما ًلي ج٣ضًم ٖغيا ألَم َ

٣ت الخضعج البُاوي  -1  : (Graphic Rating Scale)ٍَغ

٤ مٗاًحر مدضصة  ٠ َىا ٞو ٣اؽ ؤصاء اإلاْى ا . ٍو ٣ت مً ؤٞضم وؤبؿِ الُغ١ وؤ٦ثر َا قُٖى حٗخبر َظٍ الٍُغ

ت بُبُٗت الٗمل،اإلآهغ،الخٗاون ... وجدضص الضعحاث ٖلى ؤؾاؽ ) ُت ألاصاء ، ٦مُت ألاصاء،اإلاٗٞغ (  5-1مثل هٖى

م )1( خُث الغ٢م ) 3-1ؤو ) هىع لىا الك٩ل ع٢م ) ( همىطج لهظٍ 3( ؤو )5( ؤ٢ل صعحت للخ٣ٍى ( ؤٖلى صعحت.ٍو

٣ت .  الٍُغ

م  ٣ت واهسٟاى ج٩ال٠ُ بٖضاصَا بال ؤجها جٟترى ؤوػان واخضة ل٩ل الخهاثو ٚع وعٚم ؾهىلت َظٍ الٍُغ

ت زايٗت للجض٫ ولِؿذ ص٣ُ٢ت ازخالٝ ؤَمُت َظٍ الخهاثو بًٗها ًٖ بٌٗ ، ٦ما ؤن اإلاٗاًحر اإلاؿخسضم

م . وؤزحرا ٢ض ال جغجبِ بٌٗ الخهاثو اإلاىضخت في  ، بلى حاهب اخخما٫ جدحز اإلاكٝغ ال٣اثم بٗملُت الخ٣ٍى

مها. ُٟت اإلاغاص ج٣ٍى م بالْى  همىطج الخ٣ٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت )مضزل اؾتراجُجي(،ٖالم ال٨خب الخضًث لليكغ والخىػَ٘،ألاعصن،الُبٗت   41   ض ؾُٗض الؿالم ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ص/ ٖاص٫ خغخىقهالح،ص/مٍا

 . 120بلى م  110،م  2009الثالثت ، ؾىت 
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٣ت "ؾلم الخضعج البُاوي" 9ق٩ل ع٢م) ٠ ٖلى ٍَغ  (همىطج لخ٣ُُم ؤصاء اإلاْى

 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الكغ٦ت الٗامت . .

ٟحن  م ؤصاء اإلاْى  اؾخماعة ج٣ٍى

ُٟت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٠. . . . . . . . . . . . . .ٖىىان الْى ش . . . . . . /. . . . .. . . . .  . . . . .    اؾم اإلاْى .  الخاٍع

 . . . . . . ./  . . . . . 

م: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ال٣ؿم: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ال٣اثم بالخ٣ٍى

 . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 العىاصر  

ـــ ــــدرحـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ٍـ ــــاث التقو ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــم ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  ــ

 ي٠ُٗ 

(1) 

 م٣بى٫ 

(2) 

 حُض

(3) 

 حُض حضا

(4) 

 مخمحز

(5 ) 

ُت ألاصاء  هٖى

ُت(   )الض٢ت /اإلاىيٖى

     

      صاء ٦مُت ألا 

      الخاحت لإلقغاٝ والخىحُه 

      الاهخٓام في الضوام

      ال٣ضعة ٖلى ؤلابضإ 

      الخٗاون م٘ الؼمالء والغئؾاء 

      بجبإ الخٗلُماث وألاهٓمت

ش. . . . . / . . . . . /الخى٢ُ٘ . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . عثِـ ال٣ؿم:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخاٍع

 . . . 

ت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخى٢ُ٘ . . . . . . . . .  . . . . . .  .. . . . . . . . . . .  مؿئى٫ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 . . 

 

٣ت الترجِب  -1  RankingScaleٍَغ

ٟحن خُث ٣ًىم مضًغ ال٣ؿم بةٖضاص ٢اثمت بإؾماء الٗاملحن  ٣ت ؾهلت و٢ضًمت في ج٣ُُم ؤصاء اإلاْى ظٍ الٍُغ َو

٣ىم بترجُبهم جهاٖضًا ؤو جىاػلُا اٖخماصا ٖلى ؤخؿجهم ٦ٟاءة وؤ٢لهم ، وطل٪ بةُٖاء ع٢م ) ( مثال 1مٗه ٍو

ال٣اثمت الظي ًمثل ألاؾىؤ .وجخم اإلا٣اعهت َىا بحن ألاشخام ولِـ  لألخؿً زم ًخضعج ختى ًهل بلى جهاًت

٣ت في اخخما٫ جدحز اإلاضًغ في ٖملُت الترجِب لظل٪ بًٟل  ُٟت. وجبضو ؾلبُت َظٍ الٍُغ اؾدىاصا بلى مٗاًحر الْى

ٟحن الظًً ؾِخم  ُت بإلاامهم ٞٗال بإصاء اإلاْى ج٣ُُم ٢ُام ؤ٦ثر مً شخو بٗملُت الترجِب بلى حاهب اإلاضًغ قٍغ

 ؤٖمالهم.

٣ت الى٢اج٘ الخغحت  -2  CriticalIncedentMethodٍَغ

م ألاصاء  خم ج٣ٍى ٣ت َى اؾدبٗاص اخخما٫ الخ٣ُُم ٖلى ؤؾـ شخهُت بدخت . ٍو الهضٝ مً اؾخسضام َظٍ الٍُغ

٠ بدسجُل الى٢اج٘ و  ٣ىم اإلاضًغ اإلاباقغ للمْى ٠ ؤزىاء الٗمل .ٍو ٣ت اؾدىاصا بلى ؾلى٦ُاث اإلاْى في َظٍ الٍُغ
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م ألا  ىض ٖملُت الخ٣ٍى ٠. ٖو ٠ ؾىاء ٧اهذ "حُضة" ؤو "ؾِئت" في مل٠ اإلاْى خضار التي جُغؤ  زال٫ ٖمل اإلاْى

.٠  الضوعٍت ٣ًىم اإلاضًغ بمغاحٗت َظا اإلال٠ جمهُضا إلنضاع خ٨مت ٖلى ؤصاء اإلاْى

ت خهلذ َُلت ٞت ٍغ م م٣ترهت بإخضار حَى ٣ت بٗضم الخدحز الصخص ي وؤن ٖملُت الخ٣ٍى رة وجخمحز َظٍ الٍُغ

ىا٥ اخخماالث اإلاُل الُٟغي  ٠،َو ٣ت حؿخضعي هٕى مً الغ٢ابت اإلاباقغة ٖلى اإلاْى م ، بال ؤن َظٍ الٍُغ الخ٣ٍى

 للمكٝغ هدى حسجُل الى٢اج٘ الؿِئت وج٣لُل قان ؤلاهجاػاث ؤلاًجابُت.

٣ت ٢اثمت الازخباع   -3  ChecklistMethodٍَغ

باعاث  ٣ت ٖلى "٢اثمت مغاحٗت" بإؾئلت ٖو ٣ىم الغثِـ اإلاباقغ حٗخمض َظٍ الٍُغ ٠. ٍو مدضصة خى٫ ؤصاء اإلاْى

ت بةُٖاء ألاوػان لهظٍ ؤلاحاباث )صون ٖلم  باإلحابت ٖلى َظٍ ألاؾئلت . زم ج٣ىم بٗض طل٪ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

٣ا ألَمُت ووػن ٧ل ٖباعة ؤو ؾاا٫.  ال٣اثم بالخ٣ُُم( ٞو

ا لخىاؾب ٧ َغ ٣ت بؿاَتها و بم٩اهُت جدٍى اث٠ ٚحر ؤن ؤَم ُٖىبها ومً ممحزاث َظٍ الٍُغ ت مً الْى ل مجمٖى

٣ت. دخل الك٩ل الخالي نىعة لهظٍ الٍُغ ت ال٣اثم بالخ٣ُُم باألوػان اإلاُٗاة ل٩ل ؾاا٫ ٍو  َى ٖضم مٗٞغ

 ( :همىطج ل٣اثمت الازخباع في ج٣ُُم ألاصاء.10ق٩ل ع٢م )

٠ Xالخٗلُماث :ي٘ ٖالمت )  (ؤمام ال٣ٟغة التي جمثل مؿخىي ؤصاء اإلاْى

٠:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ال٣ؿم : . . . . . . . . . . . . اؾم اإلا ْى

 . . . . . . . . . . . . 

م :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ش:. . . . .  اؾم ال٣اثض بالخ٣ٍى . .الخاٍع

 . . . . ./ . . ./ 

 ي٘ الٗالمت في اإلا٩ان اإلاىاؾب  الٗباعاث ؤو ألاؾئلت  وػن ألاَمُت للؿاا٫ 

)                ( 

 

)                ( 

 

)               ( 

 

)              ( 

)              ( 

 

)              ( 

 

زاعج ؤو٢اث ٣ًىم بإٖما٫  -1

 بطا ٧لب مىه طل٪ .الضوام 

خٍغو ٖلى جىُٓم و هٓاٞت  -2

 م٩ان الٗمل.

ٌؿاٖض ػمالثه في الٗمل ٖىض  -3

 الخاحت .

 ًسُِ لٗمله مؿب٣ا. -4

ًدب٘ ال٣ىاٖض و الخٗلُماث  -5

ت.  ؤلاصاٍع

لضًه ال٣ضعة ٖلى اإلابضؤة و  -6

 الابخ٩اع .

 ال  وٗم 
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  مجمٕى الضعحت اإلاُٗاة  )              (

 

 

غ اإلا٨خىب  -2 ٣ت الخ٣ٍغ  EssayMethodٍَغ

٠ ًه٠ ُٞه ه٣اٍ ال٣ىة  غ جٟهُلي ًٖ اإلاْى ٣ت بؿُُت خُث ٣ًىم اإلاضًغ ؤو اإلاكٝغ ب٨خابت ج٣ٍغ وهي ٍَغ

ا مؿخ٣بال،ومضي بم٩اهُت الخ٣ضم  َغ وه٣اٍ ال٠ًٗ التي ًخمخ٘ بها بياٞت بلى ما ًمخل٨ه مً مهاعاث ًم٨ً جٍُى

م مً ٚؼاعة اإلاٗلىماث ٠ . وبالٚغ ُٟي والتر٢ُت لهظا اإلاْى ٨ـ ما ًمل٪  الْى غ ٖو التي ًم٨ً ؤن ًخًمجها الخ٣ٍغ

ت زانت بك٩ل  ٣ت ال جمخل٪ مىانٟاث مُٗاٍع ٣ت ٦خابت ، ل٨ً َظٍ الٍُغ ٍغ به اإلاكٝغ مً ؤ٩ٞاع و ؤؾلىب َو

غ ٌٗخمض ٖلى مهاعة ال٣اثم بةٖضاصٍ  غ، وما هي م٩ىهاجه ، ومضي  َىله ، ؤي٠ بلى طل٪ ؤن َظا الخ٣ٍغ الخ٣ٍغ

حن مسخلٟحن..ولٗل َظٍ ألاؾباب ج٣ٟض  غ ألازغي التي ٌٗضَا مكٞغ غ ٖىهغ اإلا٣اعهت م٘ الخ٣اٍع  الخ٣ٍغ

٣ت الخضعج البُاوي الؿلى٧ي   -3   BehaviorallyAnchored Ratingٍَغ

٣ت الخضعج البُاوي التي جىاولتها في  ٣ت َى الخٛلب ٖلى اإلاكا٧ل التي امخاػث بها ٍَغ الهضٝ مً َظٍ الٍُغ

م ؤصاثه.البضاًت، ول٨ً بةصزا٫ الٗامل الؿل ٠ اإلاغاص ج٣ٍى م والى٢اج٘ الخغحت للمْى  ى٧ي في الخ٣ٍى

٠ مً زال٫ بٌٗ الى٢اج٘ الؿاب٣ت في  اث اإلاخباًىت لؿلى٦ُاث اإلاْى ٣ت ح٨ٗـ اإلاؿخٍى لُه ٞةن َظٍ الٍُغ ٖو

٣ت حٗامله م٘ الؼباثً ، مضي اَخمامه  ُٟت ،ٍَغ ٠ لُبُٗت واحباث الْى ت اإلاْى الٗمل ) مثال مضي مٗٞغ

 ا١ ٖمله . . . (.بالجضًض في هُ

خم الخ٣ضًغ بك٩ل مخضعج مً )  ( ٦دض ؤ٢ص ى.10( ؤو )7( ؤو )5( ٦إ٢ل ٢ُمت في الخ٣ضًغ بلى )1ٍو

م ُٞما ًلي :  وجخمثل ؤلاحغاءاث اإلاُلىبت إلحغاء َظا الخ٣ٍى

ُٟت باجساط ٢غاع خى٫ حاهبحن َما : ىن الْى ت مً الخبراء ممً ٌٗٞغ  ؤوال : ج٣ىم مجمٖى

ُٟت  - غ ٢ضعاث اإلاغئوؾحن .   Barsاإلاسخلٟت جدضًض ؤٖمضة الْى ا ، جٍُى )مثل جدضًض ألاَضاٝ و بهجاَػ

.). 

حر الٟٗا٫ ل٩ل بٗض مً ألابٗاص واإلاؿاولُاث الؿاب٣ت. -  جىيُذ وجدضًض هماطج الؿلى٥ الٟٗا٫ ٚو

خحن َما: ت الؿاب٣ت مً ػاٍو م هخاثج اإلاجمٖى ت زاهُت مً الخبراء بخ٣ٍى  زاهُا: ج٣ىم مجمٖى

مها )٧ل مؿاولُت ٖلى خضة (.عبِ هماطج الؿلى  - ُٟت اإلاغاص ج٣ٍى  ٥ اإلاسخلٟت بإبٗاص ومؿاولُاث الْى

بُٖاء صعحت ج٣ضًغ ل٩ل همىج مً هماطج الؿلى٥ اإلادضصة مً مىٓىع ٞٗالُخه ؤو ٖضم ٞٗالُخه في  -

 بهجاػ اإلاؿاولُت اإلا٣غعة.
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ت الؿاب٣ت ب ت زالثت مً الخبراء واؾدىاصا ٖلى ؤٖما٫ اإلاجمٖى خدلُل هماطج الؿلى٥ اإلاسخلٟت زالثا:ج٣ىم مجمٖى

لى يىء طل٪ ًخم الاخخٟاّ  ُٟت مىيٕى الضعاؾت. ٖو وج٣ضًغ ما بطا ٧اهذ مغجبُت ٞٗال بمؿاولُاث الْى

ت الؿلى٦ُاث التي ًخم الاجٟا١ ٖلحها والخجاوػ ًٖ الؿلى٦ُاث التي ال ًخم الاجٟا١ بكإجها.  بمجمٖى

ىضح الك٩ل ع٢م ) ُٟ 11ٍو ٣ت لْى ت مبرمج خاؾب آلي لُٗىت مً الؿلى٥ ( همىطحا لهظٍ الٍُغ

ُٟي)مؿاولُت بهجاػ اإلاهام (.  الْى

م ؤصاء  ٣ت ص٣ُ٢ت في ال٣ُاؽ م٣اعهت بالُغ١ الؿاب٣ت في ج٣ٍى ٣ت الخضعج البُاوي الؿلى٧ي بإجها ٍَغ وجخمحز ٍَغ

م واضخت ومخٗضصة و٦ظل٪ هماطج ؾلى٦ُاث ألاصاء ؤٖضث بض٢ت وباإلم٩ان عبِ ٠ و ؤن م٣اًِـ الخ٣ٍى  اإلاْى

٣ت بٌٗ الُٗىب ،  َظٍ الؿلى٦ُاث بم٣اًِـ مٗغوٞت )ممخاػ،حُض حُضا، ولٛاًت ي٠ُٗ( ،ٚحر ؤن لهظٍ الٍُغ

٣ت  لٗل ؤبغػَا ؤن ما ٌٗخبر ؾلى٥ مخمحز زال٫ ٞترة ٢ض ال ٩ًىن ٦ظل٪ في مغخلت ؤزغي ،ًٞال ًٖ ؤجها ٍَغ

ؤجها جخُلب ٖضة هماطج للخهمُم م٣ٗضة وجدخاج بلى مجهىص وو٢ذ ٦بحر في ٖملُت الخهمُم والخىُٟظ،بلى حاهب 

اث٠ اإلادكابهت. ت مً الْى ُٟت ؤو ٧ل مجمٖى  وو٣ٞا ل٩ل ْو

٣ت الخضعج البُاوي الؿلى٧ي 11ق٩ل ع٢م  )  في ج٣ُُم ؤصاء مبرمج خاؾب آلي  BARS( همىطج لٍُغ

 ) مؿاولُت اؾخسضام اإلاهاعاث الٟىُت والاهجاػ (                                 

 . ٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ال٣ؿم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اؾم اإلاْى

. . . . .  . . . . . . 

ش  م: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخاٍع . . . . . . / . . . . . اؾم ال٣اثم بالخ٣ٍى

. . ./ . . . . / . . 

٠ زم ي٘ ٖالمت صح ) ت الؿلى٦ُاث الخالُت لٗمل اإلاْى ( ؤمام الخالت التي  Xالخٗلُماث: ا٢غؤ مجمٖى

ا .  جىُب٤ ٖلُه ؤ٦ثر مً ٚحَر

   صعحت ال٣ُاؽ

 ممخاػ

 

 حُض حضا

 

 

 حُض

 

 مخىؾِ

 

 ي٠ُٗ

- 10  

- 9  

- 8  

- 7  

 

- 6 

- 5 

- 4  

- 3 

- 2 

ىجؼ ٧ل ٣ًىم باؾخسضام  - ٧ل مهاعاجه الٟجي،ٍو

٣ت عاجٗت.  اإلاهام بٍُغ

٣ًىم في مٗٓم ألاو٢اث باؾخسضام حؼء ٦بحر  -

ىجؼ مٗٓم اإلاهام  مً اإلاهاعاث الٟىُت ،ٍو

٣ت حُضة .  بٍُغ

اإلابرمج ٢اصع ٖلى ؤن ٌؿخسضم بٌٗ اإلاهاعاث  -

ىجؼ مٗٓم اإلاهام.  الٟىُت ، ٍو

ًىاحه اإلابرمج نٗىبت في اؾخسضام اإلاهاعاث  -

 ٍىجؼ مٗٓم اإلاهام مخإزغا.الٟىُت ، و 

ًىاحه نٗىباث ٦ثحرة في اؾخسضام اإلاهاعاث  -
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- 1 

 

 

ىجؼ اإلاهام مخإزغا بؿبب َظٍ الهٗىباث.  ٍو

 

 

٣ت ؤلاصاعة باألَضاٝ  -4  Management By Objectivesٍَغ

ت اٞتراياث ؤؾاؾُت زالنتها ؤن الٗاملحن في اإلاىٓمت ًمُلىن بلى  ٣ت ؤلاصاعة باألَضاٝ ٖلى مجمٖى ج٣ىم ٍَغ

ت هم الىىاحي اإلاخى٢٘ مجهم ال٣ُام بها،وعاٚبحن في اإلاكاع٦ت بٗملُت اجساط ال٣غاعاث التي جمـ خُاتهم  مٗٞغ ٞو

٣ت ؤجها جخم  اث ؤصائهم باؾخمغاع.ومما ًالخٔ ٖلى َظٍ الٍُغ بىن في الى٢ٝى ٖلى مؿخٍى ومؿخ٣بلهم . ٦ما ًٚغ

م بٗض ألاصاء.٢بل ٖغى ألاصاء في الى٢ذ الظي ج٣ىم ُٞه الُغ١ ألازغي التي ها٢كىاَ  ا ؾاب٣ا في الخ٣ٍى

٣ت ؤلاصاعة باألَضاٝ ٖلى ؤؾاؽ ؤجها ٖملُت مخ٩املت مً ٖضة مغاخل  و باإلم٩ان الىٓغ ؤو  الخٗامل م٘ ٍَغ

 ًىضخها الك٩ل آلاحي:

 ( زُىاث ؤلاصاعة باألَضاٝ 12الك٩ل ع٢م )
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م ألاصاء )الخُىة الخامؿت( َى ٖملُت حٗاوهُ خطح مً َظا الك٩ل ؤن ج٣ٍى ت بحن الغثِـ واإلاغئوؽ مدىعَا ٍو

٠ لألَضاٝ التي ؾب٤ ؤن اقتر٥ عثِؿه في جدضًضَا .وألانل ؤن ٣ًىم  ت مضي جد٤ُ٣ اإلاْى اؾخٗغاى ومٗٞغ

ا يمً ٞترة ػمىُت  اإلاغئوؽ بىٟؿه بخىيُذ ما ؤهجٍؼ مً ؤٖما٫ للىنى٫ بلى ألاَضاٝ اإلاخ٤ٟ ٖلى بهجاَػ

غ بلى عثِؿه اإلاباقغ لُىا٢كاٍ مٗا  مدضصة مؿب٣ا ،ومٗؼػا مى٢ٟه بد٣اث٤ ع٢مُت . و٢ض ٣ًضم طل٪ في ج٣ٍغ

ؿخٗغيا ما ٢ض ٩ًىن َىا٥ مً مكا٧ل مً ؤحل جٟاصحها زم ًخ٣ٟان ٖلى  دضصان ؾُل جد٤ُ٣ ألاصاء َو ٍو

٨ظا . . . . . .   ؤَضاٝ ؤزغي . . . . َو

اصة اإلاى  م الغثِـ اإلاباقغ له مً ؤحل ٍػ ُت و بُٖاء ومً الًغوعي ؤن ًغاح٘ عثِـ الغثِـ ؤصاء وج٣ٍى يٖى

. ً حر اإلاباقٍغ ً ٚو لى نىعة مخ٩املت ًٖ ٢ضعاث مغئوؾُه اإلاباقٍغ  الغثِـ ألٖا

ُما ًلي حضو٫ ) ( ٣ًاعن  ا ًٖ الُغ١ الؿاب٣ت ٞو ٣ت ؤلاصاعة باألَضاٝ مؼاًا ٖضًضة جمحَز و٦ما جغي ٞةن لٍُغ

٣ت ؤلاصاعة باألَضاٝ م٘ الُغ١ ألازغي.  ٍَغ

٣ت 3حضو٫  ع٢م )  ؤلاصاعة باألَضاٝ والُغ١ ألازغي اإلاؿخسضمت في ج٣ُُم ؤصاء الٗاملحن . ( م٣اعهت بحن ٍَغ

 

 ٖىانغ اإلا٣اعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــًـَغ١ ج٣ُُم ؤصاء الٗاملُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣ت ؤلاصاعة باألَضاٝ  الُغ١ ألازـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغي  ٍَغ

 التر٦حز 

 الهضٝ 

 

 اإلاٗاًحر اإلاؿخسضمت 

 

 صعحت عياء الٟغص ٖجها 

 صوع الغثِـ 

 صوع اإلاغئوؽ 

 

ت اإلاغئوؽ بىدُجت  مٗٞغ

م  الخ٣ٍى

غ الغثِـ  مؿاَمتها في جٍُى

 واإلاغئوؽ 

الخماؾ٪ بحن الغثِـ 

 واإلاغئوؽ 

 ألاصاء الؿاب٤ واإلاؿخ٣بلي.

 جدضًض ألاصاء وجىمُت ٢ضعاث الٟغص.

ُٟت مُٗىت .  زانت بد٣ل ؤو ْو

 

 ٖالُت.

 اإلاؿاٖضة والىصح وؤلاعقاص.

م بهضٝ الخٗلم.  اإلاكاع٦ت في الخ٣ٍى

ها مؿب٣ا .  ٌٗٞغ

 

 ٖالُت.

 

كاث اإلاؿخمغة ٢ىي بؿبب اإلاىا٢

 وجباص٫ وحهاث الىٓغ.

 ألاصاء الؿاب٤ ٣ِٞ.

 مداؾبت الٟغص.

 

ٖامت جُب٤ُ ٖلى حمُ٘ 

اث٠ .  ؤهىإ الْى

 مىسًٟت.

م.  بنضاع الخ٨م والخ٣ٍى

غ الؿلى٥ والضٞإ  جبًر

 ًٖ الىٟـ.

ها ٞهي  هاصعا ما ٌٗٞغ

ت.  ؾٍغ

 مىسًٟت.

 ي٠ُٗ.
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٣ت ؤلا  م مً َظٍ اإلاؼاًا التي جخمحز بها ٍَغ صاعة باألَضاٝ . هجض ؤجها حٗاوي مً بٌٗ اإلاكا٧ل مً بُجها ول٨ً بالٚغ

اث٠  ُٟخه الخالُت ٣ِٞ،بمٗجى ؤجها حعجؼ ًٖ بُٖاء ماقغ لىجاخه في ْو ٠ في ْو مثال ؤجها ج٣ِـ ؤصاء اإلاْى

ت الخهٝغ وببضاء الغؤي،و٢ض ٩ًىن ٖضم اإلا٣ضعة  ؤزغي مؿخ٣بال ، ٦ما ؤجها جخُلب ٢ضعا ٦بحرا مً الخ٨ٟحر وخٍغ

٣ت جٟترى ؤن الغثِـ ٖلى ال خٗبحر ًٖ ألاَضاٝ بك٩ل ٦مي ؾببا مباقغا في ٞكلها في الخُب٤ُ . وؤن َظٍ الٍُغ

ؤو اإلاكٝغ ًٟهم واحباجه وؾلُاجه حُضا ٦ما ٌٗٝغ الخضوص التي جدُِ بخل٪ الؿلُاث والىاحباث  ،وؤزحرا 

٣ت ًهٗب جُب٣ُها في ألاوكُت اإلاخضازلت ال ؾُما ٖىضما ًهٗب ٞ هل ألاصاء الٟغصي ًٖ ؤصاء ٞةن َظٍ الٍُغ

ت لخدضًض صعحت اإلاؿاَمت.  اإلاجمٖى

ت و ؤصاء الٗاملحن.املبحث الثالث  : ٖال٢ت هماطج ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 : جإزحر الىمىطج ال٣ُاصي  .املطلب ألاول 

 ُٞم ًلي ؾىٗغى بٌٗ الىماطج ال٣ُاصًت وجإزحراتها.

 ـــــــــٍغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجإزُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الىمــــــــــــــىطج ال٣ُـــــــــــــــــــاصي 

 همىطج جخيباومىقمُضث ٖام -1

 (1998.) 

 

 

 

 

 

 

 همىطج بلُ٪ ومىجىن  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 همىطج عصن طو ألابٗاص الثالزت  -3

 

ًخمحز َظا الىمىطج بإهه ًغ٦ؼ ٖلى الجاهب الؿلى٧ي ل٩ل مً ال٣اثض  

ومغئوؾُه بدُث ٧لما ػاصث صعحت مكاع٦ت اإلاغئوؾحن في اجساط 

ل٣غاع ، ٢ل اؾخسضام ال٣اثض للؿلُت .وو٣ٞا لهظا الىمىطج َىا٥ ا

٣ا لُبُٗت مغئوؾُه  ؾبٗت ؤهماٍ ًم٨ً لل٣اثض ؤن ًسخاع ؤًا مجها ٞو

غوٝ الٗمل . وبالخالي ًسخاع الىمِ الظي ًجٗله ؤ٦ثر جإزحرا ٖلى  ْو

ؼ الٗال٢ت بحن اإلاضًغ ال٣اثض  ظا الىمىطج ًغ٦ؼ ٖلى حٍٗؼ اإلاغئوؾحن. َو

م ٖلى ؤصاء ؤًٞل بجٗلهم حؼء مً ٖملُت وألاٞغاص و  بالخالي جدٟحَز

 نى٘ ال٣غاع .

اث ؤؾاؾُت ح٨ٗـ صعحت  ًه٠ الؿلى٥ ال٣ُاصي في زمـ مجمٖى

اَخمام ال٣اصة باالهخاج والٗاملحن والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ، بدُث 

ُه حُٗي ال٣ُاصة ،  -ؤهماٍ :  5خؿبه جىحض  ال٣ُاصة ال٣ٟحرة:ٞو

ال٣ُاصة الخ٣ُ٣ُت :وهي ه٣ٌُ  -هخاج.اَخماما يئُل باألٞغاص وؤلا 

ُه ٌُٗي ال٣اثض اَخمامه بلى -الىمِ ألاو٫ . ال٣ُاصة الاحخماُٖت  : ٞو

ال٣ُاصة الاؾدبضاصًت -ألاٞغاص والٗال٢اث صون الاَخمام باإلهخاج.

ال٣ُاصة -وألاوجى٢غاَُت :وهي الى٣ٌُ لل٣ُاصة الاحخماُٖت.

حها ًدؿاوي اَخمام ال٣اثض بحن ؤلا   هخاج والٗاملحن.الىؾُُت:ٞو

 

ًغ٦ؼ ٖلى مازغاث ال٣اثض ؤلاصاعي ، ومٗىاٍ التر٦حز ٖلى اإلاجا٫ ؤلاصاعي 

خُث ٌؿخُُ٘ ال٣اثض الخإزحر ٖلى الٗمل والٗاملحن .و٢ض هخج ًٖ َظا 
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 الجضو٫ مً بٖضاص الُالبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همىطج عوؿِؿل٨ُغث -4

 

 

 

 

همِ ال٣اثض اإلاخساط٫ ؤو اإلاىٗؼ٫ -الىمىطج ؤعبٗت ؤهماٍ وهي ٧اآلحي :

ى الظي ال حهخم بالٗمل ؤو بالٗاملحن بال ب همِ ال٣اثض -ضعحت ٢لُلت.:َو

ى ال٣اثض اإلاغجبِ بالٗاملحن بٗال٢ت َُبت،  اإلادؿامذ ؤو اإلاغجبِ:َو

ى ال٣اثض الظي -ول٨ىه ال حهخم بالٗمل. همِ الض٨ًخاجىع ؤو اإلاخٟاوي:َو

حهخم بالٗمل ٣ِٞ،ولظل٪ ًخٗامل م٘ الٗاملحن ب٣ؿىة وحكضص ،صون 

ى ال٣اثض الظي-ؤصوى ا٦ترار. حهخم بضعحت  همِ ال٣اثض اإلاخ٩امل:َو

 ٖالُت بالٗمل والٗاملحن وبىٟـ اإلاؿخىي.

ًغي ل٨ُغث ؤن ال٣اثض ؤلاصاعي ًيخ٣ل مً همِ لىمِ آزغ بدؿب 

اجه ألاهماٍ  الخاحت واإلاى٠٢ الظي ًىاحهه في الىا٢٘ الٟٗلي َو

لؼم اإلاغئوؾحن بدىُٟظٍ.-٧اآلحي:  اإلادؿلِ الاؾخٛاللي:ًخسظ ال٣غاع ٍو

 حن بمىيٕى ال٣غاع زم ًخسظٍ بىٟؿه.اإلادؿلِ الىٟعي:ًداوع اإلاغئوؾ-

ؿمذ بمكاع٦تهم في - الاؾدكاعي:ٌؿدكحر مغئوؾُه بإمىع ال٣غاع َو

الجماعي)اإلاكاع٥(:ًخم بقغا٥ اإلاغئوؾحن في -بٌٗ حىاهب ال٣غاع.

غي ل٨ُغث ؤن َظا الىمِ َى  لبُت. ٍو نى٘ ال٣غاع  الظي ًخسظ باأٚل

 ؤ٦ثر ٞٗالُت.
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 : وؾاثل و ؤصواث الخإزحر ال٣ُاصي ٖلى ألاٞغاص.املطلب الثاوي

ً والتي جخمثل ُٞما  َىا٥ بٌٗ اإلا٣ىماث والىؾاثل التي ًجب ؤن جخىاٞغ  ٞمً ًماعؽ ٖملُت الخإزحر ٖلى آلازٍغ

 40ًلي:

 : Formal Authority Resourceمهضع الؿلُت الغؾمُت  .1

٤ الؿلُت    وهي مً ؤَم الىؾاثل التي ٌؿخسضمها ال٣اثض  في الخإزحر  ٖلى مغئوؾُه وطل٪ ًٖ ٍَغ

ظٍ الؿلُت جُل٤ ٖلحها الؿلُت ال٣اهىهُت  اإلامىىخت له بد٨م ٖمله واإلاغ٦ؼ الظي ٌكٛله في اإلااؾؿت َو

Legitimate Authority  والخد٨م في ؾلى٦هم وجىححههم ً خُث ؤجها حُٗي لهاخبها الخ٤ في الخإزحر ٖلى آلازٍغ

 وج٣ُُم ؤصائهم .

 : Expertخبرة التي ًمخل٨ها ال٣اثض: ال .2

 خُث ٌؿخمض ال٣اثض ٢ضعجه في الخإزحر ٖلى ألاٞغاص وؾلى٦هم مً زال٫ اإلاٗلىماث والخبرة واإلاهاعة التي 

ت والخبرة لهاالء ألاٞغاص،ومً زم ٨ًدؿب اخترامهم إلاا لهظٍ الخبرة  ًمخل٨ها،ومً زم حٗخبر مهضعا للمٗٞغ

ت مً ؤَمُت لهم،وصاثما ون بلُه لخل اإلاك٨الث التي جهاصٞهم وؤزظ عؤًه في ٦ُُٟت جدؿحن ألاصاء لجا ً واإلاٗٞغ

ظٍ الخبرة واإلاهاعة جضٞ٘ الخابٗحن لإلطٖان لخىححهاجه صون الخاحت بلى اؾخمالت ؤو ب٢ىإ .  َو

 : ٢Referentىة الصخهُت التي ًخمخ٘ بها ال٣اثض :  .3

ً مً  زال٫ اإلا٣ىماث الصخهُت التي ًخمخ٘ بها مهضع  خُث ٌؿخمض ال٣اثض ٢ىجه في الخإزحر ٖلى ؾلى٥ آلازٍغ

 الخإزحر  هدُجت ؤلاعجاب مً الخابٗحن له بصخهِخه والتي جاصي بلى الخ٣ضًغ والىالء لهظا الٟغص.

 : Influence Versus Respectالخإزحر الىاب٘ مً الاخترام  .4

ى مً الىؾاثل التي ٌؿخسضمها ال٣اثض في جد٤ُ٣ بطٖان اإلاغئوؾحن لخىححهاجه ،وحٗخمض َظٍ ألاصاة ٖلى َو

الاخترام الىاش ئ مً ٖىامل ٖضة مجها:اإلاغ٦ؼ الاحخماعي ،والخبرة ،٦بر الؿً،اإلاهاعة التي ًخمحز بها الٟغص ًٖ ٚحٍر 

. ُٟت بلى ٚحر طل٪ مً ٖىامل جمحز الٟغص ًٖ ٚحٍر  والجزاَت،و ألا٢ضمُت في الْى
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٤ ؤلازابت  .5  : Influence by Motivatingالخإزحر ًٖ ٍَغ

غ٦ؼ َظٍ الىؾُلت ٖلى ٢ضعة ال٣اثض في الخإزحر ٖلى الخابٗحن وؾلى٦هم مً زال٫ ؾلُخه التي ًخمخ٘ بها في مىذ وج

في ق٩ل ماصي ٧الٗالواث ؤو اإلا٩اٞأث ؤو في ق٩ل مٗىىي ؤصبي ٧الك٨غ وجؼاص َظٍ  Positiveاإلا٩اٞأث الاًجابُت 

 ال٣ضعة ٧لما ػاصث ٢ُمت الثىاب اإلاخى٢٘.

 : Influence by Arguingؤلا٢ىإ  الخإزحر ال٣اثم ٖلى .6

ً ؤو الخابٗحن مً زال٫ اؾخمالتهم وا٢خىاٖهم بإن الؿلى٥ اإلاُلىب ؤصاٍئ       ٌؿخُُ٘ ال٣اثض الخإزحر ٖلى آلازٍغ

 ًمثل ؤًٞل الُغ١ لخد٤ُ٣ َمىخاتهم ؤو بقبإ خاحاتهم وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ. 

 : Influence by Threadingالخإزحر ال٣اثم ٖلى ال٣هغ والًِٛ  .7

٣هض به اٖخماص ال٣اثض ٖلى وؾاثل وؤصواث الًِٛ والتهضًض وال٣ٗاب لُد٤٣ بطٖان الخابٗحن لخىححهاجه  ٍو

ومُالبه ٞسٝى اإلاغئوؾحن مً آلازاع الؿلبُت التي ٢ض جهُبهم في خالت ٖضم الخًٕى إلاُالبه جضٞٗهم بلى 

ت اؾخسضامها مً حهت و٧لما ٧اهذ ٢ُمت الخمازل لخىححهاجه،وجؼاص ٞٗالُت َظٍ الىؾُلت ٧لما ؤزبدذ اإلاىا٠٢ حضً

 ال٣ٗاب اإلاخى٢٘ ٦بحرة .

وباإلياٞت بلى الىؾاثل الؿاب٣ت ٞةن َىا٥ بٌٗ ال٣اصة الظًً ٌؿخسضمىن آلُاث ووؾاثل ؤزغي للخإزحر ٖلى 

 ؾلى٥ الخابٗحن ومً ؤَمها ما ًلي :

 ٫ بقغا٦هم في اجساط اإلاكاع٦ت في ال٣غاعاث:خُث ٌؿخُُ٘ ال٣اثض الخإزحر ٖلى ؾلى٥ الخابٗحن مً زال

 بٌٗ ال٣غاعاث التي ًُلب مجهم جىُٟظَا.

  الالتزام :خُث ٩ًىن ال٣اثض باليؿبت إلجباٖه همىطحا ًدخظي به ُٞٓهغ جىا٣ٞا بحن ؤ٢ىاله وؤٞٗاله

٩ىن مثال في التزامه بال٣ىاٖض واللىاثذ اإلاىٓمت للٗمل.  ٍو

 ٣ت الىص في الخٗام ٍغ حها ٌؿخسضم ال٣اثض ؤؾلىب َو  ل م٘ مغئوؾُه.الخىصص:ٞو

 .ى  ؤؾلىب صٖابت مً ال٣اثض والتي جس٠ٟ خضة الخىجغ والهغإ في بِئت الٗمل  اإلاؼاح:َو

  الخإزحر  مً زال٫ اإلاهالح: وحكابه ألاؾلىب وؤؾلىب اإلا٩اٞأث، خُث ٌؿخسضم ال٣اثض ؤؾلىب

ه في ؤصاء اإلاؿاومت م٘ مغئوؾُه ٦إن ًدضص ال٣اثض م٘ ؤخض مغئوؾُه ٖالوة مُٗىت هٓحر  ؤصاءٍ و٦ٟاءج

 ٖمل مٗحن.
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 خالصت الفصل: 

ىا ٖلى ؤَم الىماطج ال٣ُاصًت و ؤهماَها ، جبُان ؤن الىمىطج ال٣ُاصي ما  مً زال٫ َظا الٟهل حٗٞغ

َى بال ؤؾلىب بصاعي مبجي ٖلى ؤؾـ ٖلمُت ًم٨ً لل٣اثض ؤن ًخبىاٍ بةجبإ همِ مً ؤهماَه للخإزحر ٖلى 

٦ما جُغ٢ىا بلى ؤصاء الٗاملحن الظي ٣ًهض به صعحت جد٤ُ٣  ألاٞغاص  وخثهم ٖلى بلٙى الهضٝ اإلاُلىب ،

اث٠ بصاعة ألاٞغاص ، وبالخالي ج٣ُُم  ٗخبر ج٣ُُم ألاصاء ؤخض ْو ُٟت ٧ل ٞغص ،َو وبجمام اإلاهام اإلاى٧لت لْى

ت الىمِ  ظا ٌؿمذ لل٣اثض بمٗٞغ ت مضي ٦ٟاءة الٗاملحن في ؤصائهم لألٖما٫ ، َو ألاصاء ٌؿاَم في مٗٞغ

الىمىطج الظي ًخىحب ٖلُه بجباٖه للخإزحر ٖلحهم وجىححههم لألصاء الظي ًد٤٣ ألاَضاٝ  ؤو ألاؾلىب ؤو 

٣ت اإلاالثمت مجها.  اإلاُلىبت ولخ٣ُُم ألاصاء جىحض ٖضة َغ١ ًم٨ً اؾخسضام الٍُغ

جخجلى ٖال٢ت الىمىطج ال٣ُاصي بإصاء الٗاملحن ، بإجها ٖملُت جإزحر  بُجهما،٧ىن الىمىطج ال٣ُاصي اإلاخب٘ 

لل٣اثض بةجبإ همِ ٢ُاصة مٗحن لخىحُه الخابٗحن )الٗاملحن ( هدى ج٣ضًم ؤًٞل ؤصاء مم٨ً ٌؿمذ 

ىا٥ بٌٗ ألاصواث والىؾاثل ٌؿخٗملها ال٣اثض للخإزحر  ىبت ، َو ٌؿاَم في الىنى٫ بلى ألاَضاٝ اإلاٚغ

اص الٗاملحن ٖلى ألاٞغاص مً بُجها ؾلُخه الغؾمُت و الخبرة التي ًخمخ٘ بها ،٢ىة شخهِخه واخترام ألاٞغ 

ت ٧الك٨غ ،٦ظل٪ ب٢ىاٖهم بالؿلى٥ اإلاُلىب ؤصاٍئ والظي  له،ؤلازابت ومىذ اإلا٩اٞأث اإلااصًت واإلاٗىٍى

د٤٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت ٩٦ل ، اإلاكاع٦ت في ال٣غاعاث ، ؤن ٩ًىن ال٣اثض همىطحا  ًد٤٣ َمىخاتهم ٍو

اث ًدخظي به ،بيٟاء هٕى مً الضٖابت لخلُحن الٗال٢ت بحن ال٣اثض والٗاملحن  والخس٠ُٟ مً يَٛى

 الٗمل ... الخ مً الىؾاثل التي جلبي الٛغى.
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ا ٖلى ؤصاء الٗاملحن في مخىؾُت مدمض الجبلي.الفصل الثالث ت وجإزحَر  : هماطج ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

مً زال٫ الخُغ١ بلى صعاؾت خالت ؾِخم في َظا الٟهل  ببغاػ جإزحر الىمىطج ال٣ُاصي ٖلى ؤصاء الٗاملحن جمهيد:

 مؿخٛاهم  باالؾخٗاهت باالؾخبُان. –مخىؾُت "مدمض الجبلي" بؿُضي ٖلي 

 : خضوص الضعاؾت .املبحث ألاول 

 : الخضوص اإلا٩اهُت.املطلب ألاول 

جمذ َظٍ الضعاؾت ٖلى مؿخىي ماؾؿت مخىؾُت مدمض الجبلي التي ج٣٘ في حي مدمض الجبلي بلضًت ؾُضي  

 الجؼاثغ. -ؿخٛاهم  ٖلي والًت م

ا  ، 1984مؿاخت مبيُت، ؤوكإث ؾىت  ²م3200، مجها  ²م 27000ج٣٘ مخىؾُت مدمض الجبلي ٖلى مؿاخت ٢ضَع

جلمُظ  250)ٖلى خؿب حٗضاص الهُا٧ل والخالمُظ(،حكمل ٖلى هٓام هه٠  صازلي بخٗضاص  6طاث همِ ٢اٖضة 

ً  22مً  هه٠ صازلي ، جخ٩ىن مً حىاح بصاعي وحىاح بُضاٚىجي ، جخ٩ىن  اصة ٖلى مسبًر ب ٍػ ٢اٖضة جضٍع

ايت.  ووعقخحن ، مضعج ، و٢اٖت للٍغ

ايُحن ، وبىاًت مخ٩ىهت مً  ؾ٨ىاث  ٦6ما حكمل اإلااؾؿت ٖلى مُٗم ، وعقت لل٣ُم ، حجابت ، ملٗبحن ٍع

ُُٟت، ًبلٜ ٖضص الٗما٫ باإلااؾؿت  ما٫ مهىُحن (. 23ؤؾخاط ،  38ْو  )مً الُا٢م ؤلاصاعي ٖو

 ي:٩َُلها الخىُٓم 

 

 

 

 

 

 

 

 اله٩ُل الخىُٓمي: إلاخىؾُت مدمض الجبلي

 المدير 

اغوجيةالمصلحةالبيد  المصلحة المالية مانة المديرأ 

مستشار  -

 التربية

 مشرفو التربية -

 ملحق المخبر  -

 عون مكتب  -

المقتصد  - األساتذة  -

)المدير 

 المالي(

 نائب المقتصد -

 مصالحأعوان  -

المهنيوالعمال -

 ن 

 التالميــــــــــــــــــــــــــــــذ  
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 ًىضح الك٩ل ؤٖالٍ :

 :اإلاهلخت البُضاٚىحُت: وحٗجى ب 

 في جغ٢ُت الخُاة اإلاضعؾُت .اإلاؿاَمت  -

ملهم وهخاثجهم اإلاضعؾُت ومخابٗتهم. -  مغا٢بت مىايبت الخالمُظ ٖو

 الؿهغ ٖلى جُب٤ُ الىٓام الضازلي للمخىؾُت. -

 واؾخ٣با٫ ؤولُاءَم.بٖالم الخالمُظ وجىححههم  -

 

  :اإلاهلخت اإلاالُت 

 الدؿُحر اإلاالي و اإلااصي  للماؾؿت . -

 حؿُحر الٗما٫ اإلاهىُحن ) ٖما٫ الهُاهت ،. . . . . . الخ(، ومخابٗت ؤٖمالهم. -

 

  : اإلاضًغ 

 ًضًغ قاون اإلااؾؿت بمؿاٖضة ألاماهت ومً بحن مهامه:  -

 الخهٝغ باؾم اإلاخىؾُت. -

 الظي ٌك٩ل بغهامج ٖمل اإلاخىؾُت َىا٫ الؿىت.مخابٗت جىُٟظ مكغوٕ اإلااؾؿت  -

 جىُٟظ مضاوالث مجلـ التربُت والدؿُحر. -

 بٖضاص مكغوٕ اإلاحزاهُت و ألامغ بهٝغ الى٣ٟاث وجدهُل ؤلاًغاصاث. -

 ببغام اله٣ٟاث و الاجٟا٢اث. -

غ  الخ٣ُُمُت الضوعٍت وبعؾالها بلى الؿلُت الىنُت. -  بٖضاص الخ٣اٍع

 ُت.:الخضوص الؼمى املطلب الثاوي

،في مضة قهغ مً  2019/2020جم جُب٤ُ الضعاؾت اإلاُضاهُت زال٫ الٟهل الثاوي مً الٗام الضعاس ي 

 . 14/05/2019بلى ٚاًت  14/04/2019

ت.املطلب الثالث  :الخضوص البكٍغ

 ج٣خهغ الضعاؾت ٖلى الُا٢م ؤلاصاعي  والٗما٫ اإلاهىُحن في مخىؾُت مدمض الجبلي .

 

 



 

 
69 

 ت .:مىهج الضعاؾاملبحث الثاوي

 :مجخم٘ الضعاؾت. املطلب ألاول 

ا لٛغى الضعاؾت ج٣ضع ب  ، ؤي بيؿبت   23ٖامل و بصاعي مً ؤنل  15ُٖىت الضعاؾت التي ٢مىا بازخُاَع

65,21 %  . 

 :ؤصواث الضعاؾت.املطلب الثاوي

 إلاىا٢كت بق٩الُت البدث اجبٗىا ٖضة ؤصواث للضعاؾت مجها:

اعجىا اإلاالخٓت: حٗخبر اإلاالخٓت مً ألاصواث الت -1 ي ؾاٖضجىا في الخ٣ص ي وحم٘ اإلاٗلىماث مً زال٫ ٍػ

إلاخىؾُت مدمض الجبلي بؿُضي ٖلي والًت مؿخٛاهم، التي م٨ىدىا مً حم٘ الٗضًض مً اإلاالخٓاث التي 

 جهب في مىيٕى البدث.

ت  -2 ت ؤؾئلت جم َغخها مباقغة ٖلى اإلاضًغ بهضٝ ج٣ص ي الخ٣اث٤ والىنى٫ بلى مجمٖى اإلا٣ابلت: مجمٖى

 ج.مً الىخاث

لى اإلاىهج اإلاخب٘ في البدث و الى٢ذ اإلاؿمىح  -3 الاؾخبُان: بىاء ٖلى َبُٗت البُاهاث التي ًغاص حمٗها ، ٖو

٣هض به جهمُم ٌكمل  له و ؤلام٩اهاث اإلااصًت اإلاخاخت، اٖخمضها ٖلى الاؾخبُان في َظٍ الضعاؾت ٍو

ت مً ألاؾئلت خى٫ مىيٕى مٗحن بدُث حُٛى ٧اٞت.  مجمٖى

لُه ٣ٞض نممىا اؾ - ت وألاصاء ٖو خماص ٖلى الضعاؾت التي جىاولذ هماطج ال٣ُاصة ؤلاصاٍع خبُان بااٖل

خ٩ىن مً:  ٍو

الجؼء ألاو٫:ًخًمً مخٛحراث خى٫ اإلاٗلىماث الصخهُت ألٞغاص الضعاؾت :الجيـ،الؿً،الٟئت  -

ل الخٗلُمي،٦ُُٟت الالخدا١ باإلااؾؿت.  اإلاهىُت، ألا٢ضمُت في اإلااؾؿت،اإلاَا

ٛحراث ألاؾاؾُت وهي م٣ؿمت بلى ؤعبٗت مداوع ٧اآلحي: اإلادىع ألاو٫)وا٢٘ الجؼء الثاوي:ًخًمً اإلاخ -

ت في اإلااؾؿت(،اإلادىع الثاوي )ٖال٢ت ال٣اثض بمغئوؾُه(،اإلادىع الثالث)ؤصاء  ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 الٗاملحن(،اإلادىع الغاب٘)الىمىطج ال٣ُاصي(

 

 :ٞغيُاث الضعاؾت.املطلب الثالث

 لضًىا زالزت ٞغيُاث وهي ٧الخالي:

٤ بحن اإلاضًغ ال٣اثض ومغئوؾُه الٟغيُت ألاولى - ت صوعا مهما في جىمُت عوح الٍٟغ : جلٗب ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

اصة ٞٗالُت الٗاملحن و ؤصائهم.  مما ًاصي بلى ٍػ
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الٟغيُت الثاهُت : الىمىطج ال٣ُاصي َى ٖباعة ًٖ همِ ًدبٗه ال٣اثض لُازغ ٖلى الٗاملحن مً زال٫  -

 اإلاغحى جد٣ُ٣ها. جىححههم هدى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ

الٟغيُت الثالثت : ًخمثل صوع ال٣اثض ؤلاصاعي في اإلاؿاواة بحن الٗاملحن وحصجُٗهم وػٍاصة خماؾهم  -

ت اإلامىىخت بلحهم .  للٗمل مً زال٫ الامخُاػاث اإلااصًت واإلاٗىٍى

 .املبحث الثالث:هتائج الدراست

 :ٖغى وجدلُل وجٟؿحر هخاثج الضعاؾت.املطلب ألاول 

خم جىػَ٘ وسخ الاؾخبُان ٖلى الٗما٫ في اإلااؾؿت ، وآلان  15جخ٩ىن مً ُٖىت الضعاؾت  ٖامل بصاعي ومنهي ، ٍو

 ًخم ٖغى الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها وجدلُلها :

 :اإلاٗلىماث الٗامت ألٞغاص الضعاؾت 

 الجيـ:                            

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %73,33 11 ماهث 

 %26,67 4 مظ٦غ

 %100 15 مٕىاإلاج

 

 ( :الجيـ.4حضو٫ ع٢م )

 الؿً : 

ت الخ٨غاع ال٣ُم   اليؿبت اإلائٍى

 %20 3 ؾىت 30ؤ٢ل مً 

 %40 6 ؾىت 40- 30

 %40 6 ؾىت 40ؤ٦ثر مً 

 % 100 15 اإلاجمٕى 

 

 (: الؿً .5حضو٫ ع٢م )

بِىما الٟئت ألا٢ل   %80بلى ما ٞى١ بيؿبت  40 – 30ًبحن الجضو٫ ؤن  ؤٚلب ؤٞغاص الُٗىت ًتراوح ؾجهم مابحن 

 . % ٧20اهذ بيؿبت  30مً 

 الٟئت اإلاهىُت :
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ت  الخ٨غاع    اليؿبت اإلائٍى

 / / عثِـ ٢ؿم

 / / م٣خهض

 %6,67 1 هاثب م٣خهض

 %6,67 1 مؿدكاع جغبُت

 %20 3 مكٝغ جغبىي 

 %6,67 1 ملخ٤ مسبر

 %13,33 2 ٖىن م٨خبت

ُٟي آزغ  %46,67 7 مؿخىي ْو

 %100 15 اإلاجمٕى

 

 (:الٟئت اإلاهىُت.6حضو٫ ع٢م )

ل الخٗلُمي:  اإلاَا

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %33,33 5 زاهىي 

 %33,33 5 حامعي

 %6,67 1 صعاؾاث ٖلُا

 %26,67 4 مؿخىي حٗلُمي آزغ

 %100 15 اإلاجمٕى

 

ل الخٗلُمي7حضو٫ ع٢م )  (:اإلاَا

 

 

 

 ٦ُُٟت الالخدا١ باإلااؾؿت:

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %66,67 10 اب٣تمؿ

 %20 3 الكهاصة

 / / الٗال٢اث الصخهُت
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 %6,67 1 زبرة ؾاب٣ت

 %6,67 1 آزغ

 %100 15 اإلاجمٕى

 

 (:٦ُُٟت الالخدا١ باإلااؾؿت.8حضو٫ ع٢م )

 : مداوع الضعاؾت 

 .ت في اإلااؾؿت  اإلادىع ألاو٫: وا٢٘ ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ت ت وا٢٘ ال٣ُاصة ؤلاصاٍع ٘ مً عوح  الهضٝ مً َظا اإلادىع َى مٗٞغ في اإلااؾؿت و ٠ُ٦ ٌؿاَم ال٣اثض في الٞغ

٤ مً زال٫ ٖضة ؤؾئلت .  الٍٟغ

 ال٣اثض باإلاغئوؾحن للث٣ت الٗالُت بالىٟـ مً ؤحل جإصًت الٗمل اإلاُلىب.ًبث اإلاضًغ  -1

 (:9حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %6,67 1 ٚحر مىا٤ٞ جماما

 %13,33 2 ٚحر مىا٤ٞ

 / / مداًض

 %53,33 8 مىا٤ٞ

 %26,67 4 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

مً ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن ٖلى ؤن اإلاضًغ ال٣اثض ًبث الث٣ت الٗالُت  % 80( : ؤن 9ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

 الٟئت الٛحر مىا٣ٞت. % 20بالىٟـ باإلاغئوؾحن مً ؤحل جإصًت الٗمل اإلاُلىب ، بِىما جمثل اليؿبت البا٢ُت 

 

 

 ال٣اثض بالٗض٫ وعًٞه ألي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخمُحز.ًخمحز اإلاضًغ  -2

 (:10حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %6,67 1 ٚحر مىا٤ٞ جماما

 %6,67 1 ٚحر مىا٤ٞ
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 / / مداًض

 %53,33 8 مىا٤ٞ

 %33,33 5 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

ٖلى ؤن اإلاضًغ ال٣اثض ًخمحز بالٗض٫  مً ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن  %86,66( : ؤن 10ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

ٌ الٟئت اإلاخب٣ُت اإلا٣ضعة بيؿبت  ٌ ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخمُحز،بِىما جٞغ ٞغ  طل٪ . %13,34ٍو

 حهخم اإلاضًغ ال٣اثض بد٣ى١ مغئوؾُه. -3

 (:11حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 / / ٚحر مىا٤ٞ جماما

 / / ٚحر مىا٤ٞ

 / / مداًض

 %66,67 10 مىا٤ٞ

 %33,33 5 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

(: ؤن ؤلاحاباث ٖلى الؿاا٫ اإلاُغوح ٧اهذ مىا٣ٞت باإلحمإ بدُث جتراوح اليؿبت 11ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

مىا٤ٞ جماما ، وبالخالي اإلاىا٣ٞت باإلحمإ ٖلى ؤن اإلاضًغ  ال٣اثض حهخم بد٣ى١   %33,33مىا٤ٞ،و % 66,67بحن 

 اإلاغئوؾحن .

 

 

 

 اإلاضًغ ال٣اثض اإلاهام للمغئوؾحن بض٢ت ٖالُت. ًدضص -4

 (:12حضو٫ ع٢م)

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 / / ٚحر مىا٤ٞ جماما

 / / ٚحر مىا٤ٞ
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 / / مداًض

 %66,67 10 مىا٤ٞ

 %33,33 5 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

،ومىا٤ٞ  %٤ٞ66,67 بيؿبت (: ؤن ؤلاحاباث ٖلى الؿاا٫ ٧اهذ جتراوح مابحن مىا12ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

 ، وبالخالي اإلاىا٣ٞت باإلحمإ ٖلى ؤن اإلاضًغ ال٣اثض ًدضص اإلاهام للمغئوؾحن بض٢ت ٖالُت. % 33,33جماما بيؿبت 

 ٌٗخمض اإلاضًغ ال٣اثض ٖلى ؤؾلىب الدكاوع في اجساط ال٣غاعاث. -5

 (:13حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 / / ٚحر مىا٤ٞ جماما

 / / ٚحر مىا٤ٞ

 / / مداًض

 %60 9 مىا٤ٞ

 %40 6 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

 %60(: ؤن ؤلاحاباث ٖلى الؿاا٫ باإلاىا٣ٞت باإلحمإ ،بدُث جمثل وؿبت 13ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

جمثل مىا٤ٞ جماما، وبالخالي اإلاىا٣ٞت بإن اإلاضًغ ال٣اثض ٖلى ؤؾلىب الدكاوع في اجساط  %40مىا٤ٞ،ؤما وؿبت 

 غاعاث.ال٣

 

 

 ٣ًىم اإلاضًغ ال٣اثض بخىحُه اإلاغئوؾحن مً ؤحل خل اإلاكا٧ل التي جىاحههم ؤزىاء الٗمل. -6

 (:14حضو٫ ع٢م)

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 / / ٚحر مىا٤ٞ جماما

 / / ٚحر مىا٤ٞ

 / / مداًض

 %60 9 مىا٤ٞ
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 %40 6 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

بإن اإلاضًغ ال٣اثض ٣ًىم بخىحُه اإلاغئوؾحن مً احل  %100الخامت بيؿبت (: اإلاىا٣ٞت 14ًخطح الجضو٫ ع٢م )

 خل اإلاكا٧ل التي جىاحههم ؤزىاء الٗمل.

7- .ً  ًمخاػ اإلاضًغ ال٣اثض بال٣ضعة ٖلى الخإزحر ٖلى آلازٍغ

 (:15حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %6,67 1 ٚحر مىا٤ٞ جماما

 / / ٚحر مىا٤ٞ

 / / مداًض

 %66,67 10 مىا٤ٞ

 %26,67 4 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

لبُت بيؿبت 15ًخطح مً الجضو٫ ع٢م ) بإن اإلاضًغ ال٣اثض لضًه ال٣ضعة ٖلى الخإزحر،بِىما  %93,34(:اإلاىا٣ٞت باأٚل

ٌ بيؿبت   . %6,67جم الٞغ

 

 

 

 

 

ت في الٗمل. -8  ًخٗامل اإلاضًغ ال٣اثض بمبضؤ الخٍغ

 (:16حضو٫ ع٢م)

تاليؿبت اإلا الخ٨غاع   ئٍى

 %6,67 1 ٚحر مىا٤ٞ جماما

 / / ٚحر مىا٤ٞ
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 / / مداًض

 %53,33 8 مىا٤ٞ

 %40 6 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

ت في الٗمل بيؿبت 16ًخطح مً الجضو٫ ع٢م ) لبُت ٖلى ؤن اإلاضًغ ال٣اثض ًخٗامل بمبضؤ الخٍغ (: اإلاىا٣ٞت باأٚل

ًىن ط %6,67،بِىما  % 93,33  ل٪.مً ؤٞغاص الُٗىت  ًٞغ

 ٌصج٘ اإلاضًغ ال٣اثض ٖلى خل اإلاكا٧ل باإلاىا٢كاث الهاصثت. -9

 (:17حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 / / ٚحر مىا٤ٞ جماما

 / / ٚحر مىا٤ٞ

 / / مداًض

 %53,33 8 مىا٤ٞ

 %46,67 7 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

ال٣اثض ٌصج٘ ٖلى خل اإلاكا٧ل باإلاىا٢كاث (: اإلاىا٣ٞت الخامت ٖلى ؤن اإلاضًغ 17ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

 الهاصثت.
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 .اإلادىع الثاوي:ٖال٢ت ال٣اثض بمغئوؾُه 

 حهخم ٢اثض٥: -1

 (:18حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %33,33 5 باإلاغئوؾحن في اإلا٣ام ألاو٫ 

 %6,67 1 ال حهخم بال بالٗمل

 %60 9 حهخم ب٨الَما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

مً ؤٞغاص الُٗىت ًغون ؤن ال٣اثض حهخم باإلاغئوؾحن والٗمل مٗا،  %60(:بإن 18و٫ ع٢م )ًخطح مً الجض

 %6,67ؤن ال٣اثض حهخم باإلاغئوؾحن في اإلا٣ام ألاو٫ ، ؤما اليؿبت اإلاخب٣ُت اإلا٣ضعة ب %33,33بِىما ًغي 

 ًغون ؤن ال٣اثض ال حهخم بال بالٗمل .

 ٌٗخمض ٢اثض٥ ٖلى: -2

 (:19حضو٫ ع٢م) 

تاليؿ الخ٨غاع   بت اإلائٍى

 %13,33 2 ٣ٖىباث في الٗمل

 %66,67 10 هٕى مً اإلاكاع٦ت

ت  %20 3 بُٖاء الخٍغ

 %100 15 اإلاجمٕى

 

مً ؤٞغاص الُٗىت ًغون ؤن ال٣اثض ٌٗخمض ٖلى ال٣ٗىباث في  %13,33(: بإن 19ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

مً ؤٞغاص الُٗىت ًغون بإن ال٣اثض  %20ًغون ؤن ال٣اثض ٌٗخمض ٖلى هٕى مً اإلاكاع٦ت،ؤما  %66,67الٗمل،بِىما 

ت.  ٌٗخمض ٖلى بُٖاء الخٍغ
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 َل ٢اثض٥؟ -3

 (:20حضو٫ ع٢م ) 

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %80 12 ٌُٗي ؤَمُت و٢ُمت ألعاث٨م

 %20 3 ال ًبالي بأعاث٨م

 %100 15 اإلاجمٕى

ُي ؤَمُت و٢ُمت ألعائهم، بِىما مً ؤٞغاص الُٗىت ًغون بإن ال٣اثض ٌٗ %80(: بإن 20ًخطح مً الجضو٫ ع٢م)

 بإهه ال ًبالي ألعائهم. %20ًغي 

 َل ًلجإ ٢اثض٥ بلى: -4

 (:21حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %60 9 الثىاء واإلاضح

 %40 6 حهخم ٣ِٞ بالٗمل

 %100 15 اإلاجمٕى

 

الثىاء واإلاضح ، بِىما ًغي مً ؤٞغاص الُٗىت ًغون بإن ال٣اثض ًلجإ بلى  %60(: بإن 21ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

 بإهه حهخم ٣ِٞ بالٗمل. 40%

 ٠ُ٦ ٌٗامل٪ ٢اثض٥: -5

 (:22حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %53,33 8 ٖمل

 %20 3 ؾلُت

 %26,67 4 نضا٢ت

 %100 15 اإلاجمٕى

، بِىما  مً ؤٞغاص الُٗىت ًغون بإن ٖال٢تهم م٘ ال٣اثض ٖال٢ت ٖمل %53,33(: بإن 22ًخطح مً الجضو٫ ع٢م)

 ؤ٦ضوا ٖلى ؤن ؤجها ٖال٢ت نضا٢ت. %٣ً26,67غون بإجها ٖال٢ت ؾلُت ، ؤما  20%
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 ما ج٣ُُم٪ لٗال٢خ٪ ب٣اثض٥: -6

 (:23حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %53,33 8 حُضة

 %46,67 7 م٣بىلت

 / / ؾِئت

 %100 15 اإلاجمٕى

 

ُىت ٣ًُمىن ٖال٢تهم م٘ ال٣اثض بإجها حُضة ، بِىما مً ؤٞغاص الٗ %53,33(: بإن 23ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

 ٣ًُمىجها ٖلى ؤجها م٣بىلت . 46,67%

 َل ٢اثض٥ ٌكاع٥ اإلاغئوؾحن في ٖملُت نى٘ ال٣غاع: -7

 (:24حضو٫ ع٢م)

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %86,67 13 وٗم

 %13,33 2 ال

 %100 15 اإلاجمٕى

 

اص الُٗىت ًىا٣ٞىن ٖلى ؤن ال٣اثض ٌكاع٥ اإلاغئوؾحن في مً ؤٞغ  % 86,67(: بإن 24ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

ٌ طل٪ الب٣ُت بيؿبت   . %13,33ٖملُت نى٘ ال٣غاع ، بِىما ًٞغ

 ٖىض مىاحهت مك٩لت ؤو ؤػمت ما َل ٩ًىن الخل مً زال٫: -8

 (:25حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

الدكاوع بحن اإلاضًغ ال٣اثض 

 واإلاغئوؾحن
11 73,33% 

 %26,67 4 ال٣اثض ال٣غاع بمٟغصٍ ًخسظ اإلاضًغ 

 %100 15 اإلاجمٕى
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مً ؤٞغاص الُٗىت ًغون بإن اإلاضًغ  ال٣اثض ٣ًىم باجساط الخل ًٖ  %73,33(: بإن 25ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

مً ؤٞغاص الُٗىت ًغون بإهه ًخسظ ال٣غاع  %26,67مىاحهت مك٩لت ما مً زال٫ الدكاوع م٘ اإلاغئوؾحن، بِىما 

 بمٟغصٍ .

 ىع الثالث: ؤصاء الٗاملحن.اإلاد 

 ؤ٢ىم بإصاء اإلاهام اإلاى٧لت لي في الى٢ذ اإلادضص. -1

 (:26حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 / / ٚحر مىا٤ٞ جماما

 / / ٚحر مىا٤ٞ

 / / مداًض

 %73,33 11 مىا٤ٞ

 %26,67 4 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

 ت بإن ؤٞغاص الُٗىت ٣ًىمىن باإلاهام اإلاى٧لت بلحهم في الى٢ذ اإلادضص.(:  اإلاىا٣ٞت الخام26ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

 ؤلتزم بالخًىع بلى ٖملي في الى٢ذ اإلاىاؾب . -2

 (:27حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 / / ٚحر مىا٤ٞ جماما

 / / ٚحر مىا٤ٞ

 %6,67 1 مداًض

 %80 12 مىا٤ٞ

 %13,33 2 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

مً ؤٞغاص الُٗىت  ًلتزمىن بالخًىع بلى الٗمل في الى٢ذ اإلاىاؾب ، %93,33(: بإن 27مً الجضو٫ ع٢م ) ًخطح

 التزمىا الخُاص. %6,67بِىما 
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ما٫. -3  ؤخغم ٖلى خًىع ٧اٞت الاحخماٖاث الخانت باأٖل

 (:28حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 / / ٚحر مىا٤ٞ جماما

 %6,67 1 ٚحر مىا٤ٞ

 %13,33 2 مداًض

 %60 9 مىا٤ٞ

 %26,67 4 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

مً ؤٞغاص الُٗىت ًدغنىن ٖلى خًىع ٧اٞت الاحخماٖاث الخانت  %86,67(: بإن 28ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

ما٫، بِىما   التزمىا الخُاص. %13,33ال ًدغنىن ٖلى طل٪ ، ؤما الب٣ُت بيؿبت  %6,67باأٖل

ما٫.ؤ٢ضم مؿاٖضاث لؼمالجي  -4  الٗاملحن مً ؤحل جدؿحن ألٖا

 (:29حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 / / ٚحر مىا٤ٞ جماما

 / / ٚحر مىا٤ٞ

 / / مداًض

 %66,67 10 مىا٤ٞ

 %33,33 5 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

لٗاملحن مً ؤحل (:  اإلاىا٣ٞت الخامت بإن ؤٞغاص الُٗىت ٣ًضمىن مؿاٖضاث لؼمالئهم ا29ًخطح الجضو٫ ع٢م )

 جدؿحن الٗمل.
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ما٫. -5  ؤَخم بالىهاثذ و ؤلاعقاصاث التي ٣ًضمها اإلاضًغ ال٣اثض مً ؤحل جإصًت ألٖا

 (:30حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 / / ٚحر مىا٤ٞ جماما

 / / ٚحر مىا٤ٞ

 / / مداًض

 %66,67 10 مىا٤ٞ

 %33,33 5 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

لبُت مً ؤٞغاص الُٗىت بإجهم حهخمىن بالىهاثذ وؤلاعقاصاث التي 30ً الجضو٫ ع٢م )ًخطح م (:  اإلاىا٣ٞت باأٚل

ما٫.  ٣ًضمها اإلاضًغ ال٣اثض مً ؤحل جإصًت ألٖا

 الالتزام بإهٓمت و٢ىاهحن الٗمل. -6

 (:31حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 ٚحر مىا٤ٞ جماما

 

 

/ 

 

/ 

 / / ٚحر مىا٤ٞ

 / / مداًض

 %66,67 10 مىا٤ٞ

 %33,33 5 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

لبُت مً ؤٞغاص الُٗىت ؤجهم ًلتزمىن بإهٓمت و٢ىاهحن الٗمل. 31ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )  (: اإلاىا٣ٞت باأٚل
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 الخغم ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت. -7

 (:32حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 / / ٚحر مىا٤ٞ جماما

 / / ا٤ٞٚحر مى 

 / / مداًض

 %53,33 8 مىا٤ٞ

 %46,67 7 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

 (: اإلاىا٣ٞت الخامت مً ؤٞغاص الُٗىت بإجهم ًدغنىن ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت.32ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

 ج٣ضًم اإلااؾؿت خىاٞؼ ماصًت . -8

 (:33حضو٫ ع٢م) 

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %26,67 4 ٚحر مىا٤ٞ جماما

 %33,33 5 ٚحر مىا٤ٞ

 %6,67 1 مداًض

 %26,67 4 مىا٤ٞ

 %6,67 1 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

مً ؤٞغاص الُٗىت ًغون بإن اإلااؾؿت ال ج٣ضم خىاٞؼ ماصًت، بِىما  %60(: بإن 33ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

 ُاص.التزمىا بالخ %6,67ًغون بإن اإلااؾؿت ج٣ضم خىاٞؼ ماصًت ،ؤما  33,34%
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ت. -9  ج٣ضًم اإلااؾؿت خىاٞؼ مٗىٍى

 (:34حضو٫ ع٢م )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %26,67 4 ٚحر مىا٤ٞ جماما

 %33,33 5 ٚحر مىا٤ٞ

 %13,33 2 مداًض

 %20 3 مىا٤ٞ

 %6,67 1 مىا٤ٞ جماما

 %100 15 اإلاجمٕى

 

ت ، بِىما مً ؤٞغاص الُٗىت ًغون بإن اإلااؾؿ %60(: بإن 34ًخطح مً الجضو٫ ع٢م ) ت ال ج٣ضم خىاٞؼ مٗىٍى

 التزمىا الخُاص. %13,33مىا٣ٞىن ٖلى طل٪ ، ؤما   26,67%
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 . اإلادىع الغاب٘ :الىمىطج ال٣ُاصي 

 جمذ الضعاؾت ٖلى ؤعبٗت هماطج مً الىماطج ال٣ُاصًت .

 وقمُضث: همىطج جىيباوم -1

 (:35حضو٫ ع٢م )

 

ت  15الخ٨غاع /   %100اليؿبت اإلائٍى

اإلاضًغ ال٣اثض ال٣غاعاث زم  ًخسظ

 ٌٗلجها ٖلى اإلاغئوؾحن .
9 /15 60% 

ًخسظ ال٣غاعاث زم ًداو٫ ؤن 

 ًدهل ٖلى جإًُض اإلاغئوؾحن .
2/15 13,33% 

ضٖى اإلاغئوؾحن  ٣ًضم ألا٩ٞاع ٍو

 بالخ٨ٟحر بكإجها.
8/15 53,33% 

٣ًضم ٢غاعاث مبضثُت ٢ابلت 

 للخٗضًل .
4/15 26,67% 

حن ٣ًضم اإلاك٨الث واإلاغئوؾ

ٌٗغيىن ا٢تراخاتهم زم ًخسظ 

 ال٣غاع.

7/15 46,67% 

ت اإلاغئوؾحن للٗمل  بُٖاء خٍغ

في بَاع الؿُاؾاث واإلادضصاث 

 الٗامت لإلصاعة.

4/15 26 ,67% 

 

 (:  ؤن بحاباث ؤٞغاص الُٗىت باليؿبت ل٩ل همِ مً همىطج جخيباوم35ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

الىمِ  %13,33الُٗىت ازخاعوا الىمِ ألاو٫ ، ؤما  مً ؤٞغاص %60وقمُضث ٧اهذ ٧الخالي : وؿبت 

  %26,67الىمِ الخامـ ،  %46,67الىمِ الغاب٘ ،   %26,67الىمِ الثالث،   %53,33الثاوي ، 

 الىمِ الؿاصؽ ، ومىه الىمِ اإلاخدهل ٖلى ؤٖلى وؿبت َى الىمِ ألاو٫ .
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 همىطج بلُ٪ مىجىن: -2

 (:36حضو٫ ع٢م)

ت اليؿبت اإلا 15الخ٨غاع /   %100ئٍى

ٖضم اَخما ال٣اثض اإلاضًغ بالٗمل 

 وال بالٗاملحن .
/ / 

 %20 3/15 الاَخمام بالٗمل ٣ِٞ.

 %13,33 2/15 الاَخمام بالٗاملحن ٣ِٞ.

الاَخمام ب٩ل مً الٗمل 

 والٗاملحن صون مٛاالة بُجهما.
8/15 53,33% 

الاَخمام ب٩ل مً الٗمل 

 والٗاملحن أل٢ص ى صعحت مم٨ىت.
7/15 46,67% 

 

(: بإن بحاباث الُٗىت خى٫ همىطج بلُ٪ مىجىن  ٧اهذ بيؿب مسخلٟت بحن ؤهماٍ 36ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

للىمِ  %13,33للىمِ الثاوي، %20َظا الىمىطج ، بدُث لم ًخدهل الىمِ ألاو٫ ٖلى ؤي وؿبت ،ؤما 

 للىمِ الخامـ.  %46,67للىمِ الغاب٘، %53,33الثالث،

 الزت:همىطج عصن طو ألابٗاص الث -3

 (:37حضو٫ ع٢م) 

ت 15الخ٨غاع /   اليؿبت اإلائٍى

ال حهخم ال٣اثض اإلاضًغ بالٗمل ؤو 

 بالٗاملحن.
1/15 6,67% 

ًخٗامل ال٣اثض اإلاضًغ بدؿامذ 

ُبت م٘ الٗاملحن ل٨ىه ال حهخم  َو

 بالٗمل.

 

/ 
/ 

خٗامل م٘  حهخم بالٗمل ٣ِٞ ،ٍو

 الٗاملحن ب٣ؿىة وحكضص.
1/15 6,67% 

حهخم بالٗاملحن حهخم بالٗمل ٦ما 

 بىٟـ الضعحت.
14/15 93 , 33 

 

(: بإن بحاباث ؤٞغاص الُٗىت  خى٫ همىطج عصن طو ألابٗاص الثالزت وؤهماَه ٧اهذ 37ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

للىمِ الثالث،  % 6,67للىمِ ألاو٫ ، ؤما الىمِ الثاوي ال ًىحض ؤي وؿبت ،  %6,67بيؿب مسخلٟت ، بدُث 

 للىمِ الغاب٘. 93,33%
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 ل٨ُغث: همىطج عوؿِـ -4

 (:38حضو٫ ع٢م) 

 

ت  15الخ٨غاع /    %100اليؿبت اإلائٍى

لؼم اإلاغئوؾحن  ًخسظ ال٣غاع  ٍو

 بدىُٟظٍ.
3/15 20% 

ًداوع اإلاغئوؾحن بمىيٕى 

 ال٣غاع  زم ًخسظٍ بىٟؿه.
4/15 26,67% 

ٌؿدكحر مغئوؾُه بإمىع ال٣غاع 

ؿمذ بمكاع٦تهم في بٌٗ  َو

 حىاهب ال٣غاع.

5/15 33,33% 

جخم مكاع٦ت اإلاغئوؾحن في نى٘ 

لبُت.  ال٣غاع الظي ًخسظٍ باأٚل
10/15 66,67% 

 

ل٨ُغث و ؤهماَه ٧اهذ  بيؿب  (: بإن بحاباث ؤٞغاص الُٗىت خى٫ همىطج عوؿِـ38ًخطح مً الجضو٫ ع٢م )

للىمِ  %66,67للىمِ الثالث ،  %33,33للىمِ الثاوي ،  %26,67للىمِ ألاو٫ ن %20مسخلٟت بدُث ،

 .الغاب٘

 :جٟؿحر الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها 

ت في اإلااؾؿت.  اإلادىع ألاو٫ : وا٢٘ ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ظا ًٓهغ مً  ت مد٨مت َو مً زال٫ الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ًم٨ىىا ؤن وؿخسلو ؤن اإلااؾؿت ٞحها ٢ُاصة بصاٍع

٤  (. ووؿخسلو ؤًًا اإلاضًغ ال٣اثض ًلٗب صوعا مهما في جىمُت9(،)6(،)5(،)4زال٫ الٗباعاث ) لغوح الٍٟغ

ظا ما ؤْهغجه هخاثج الٗباعاث ) اصة ؤصائهم َو  (.7(،)3(،)2(،)1واإلاغئوؾحن وبالخالي ٍػ

 اإلادىع الثاوي :ٖال٢ت ال٣اثض بمغئوؾُه.

مً زال٫ الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ًم٨ىىا ؤن وؿخسلو ؤن اإلاضًغ ال٣اثض ًىلي اَخمام ل٩ل مً الٗمل واإلاغئوؾحن 

ظا ما وضخخه هخاثج الٗباعاث ٦ما ؤن َىا٥ هٕى مً اإلاكاع  ٦ت للمغئوؾحن في اجساط ال٣غاعاث َو

(1(،)2(،)3(،)7(،)8.) 

ظا ٌٗض هٕى مً ؤهىإ 6(،)5(،)٦4ما جىضح الٗباعاث ) (: ؤن اإلاضًغ ال٣اثض ٣ًىم بالثىاء واإلاضح ٖلى اإلاغئوؾحن َو

٣بىلت جا٦ض ٖلى وحىص مدُِ ٖمل الخدٟحز اإلاٗىىي لهم ، والٗال٢ت بحن اإلاضًغ ال٣اثض واإلاغئوؾحن الجُضة واإلا

ظا ؤًًا مً ألاؾباب اإلادٟؼة ٖلى ألاصاء الجُض.  مؿخ٣غ ومؿاٖض ٖلى الٗمل والُٗاء  َو
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 اإلادىع الثالث: ؤصاء الٗاملحن .

 مً زال٫ ما اؾخٗغى مً هخاثج وؿخسلو بإن:

الٗاملحن ، و ؤن اإلاهام َىا٥ اهًباٍ في الٗمل والتزام بال٣ىاهحن وألاهٓمت اإلاٗمى٫ بها في اإلااؾؿت مً ٢بل 

اإلاى٧لت ًخم حؿلُمها في الى٢ذ اإلادضص لها ن و٧ل َظا ٌٗجي ؤن ؾحروعة الٗمل جمص ي بىجحرة حُضة صون وحىص 

ظا ما وضخخه الٗباعاث )  (.6(،)2(،)1ٖغا٢ُل َو

ما٫ جخم بك٩ل مخىاؾ٤ بحن اإلاغئوؾحن وال٣اث8( ،)7(،)5(،)4( ،)3وضخذ الٗباعاث ) ض (: جا٦ض ٖلى ؤن ألٖا

ا اإلاغئوؾحن، و بخىححهاث وبعقاصاث اإلاضًغ ال٣اثض للمغئوؾحن   دًَغ اإلاضًغ ، مً زال٫ الاحخماٖاث التي جخم ٍو

ما٫ ، وبالخالي زل٤ حى مالثم   ٤  مً زال٫ مؿاٖضتهم لبًٗهم البٌٗ ٖلى جدؿحن ألٖا ؼ عوح الٍٟغ و حٍٗؼ

حض ه٣و في الامخُاػاث زانت اإلااصًت  مجها مؿاٖض ٖلى بلٙى اإلااؾؿت ؤَضاٞها اإلايكىصة بٟٗالُت ، بال ؤهه ًى 

 في اإلااؾؿت .

 اإلادىع الغاب٘ : الىمىطج ال٣ُاصي .

 مً زال٫ الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها وؿخسلو آلاحي:

وقمُضث: ًخطح مً الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ؤن الىمِ الظي ًخم جُب٣ُه خؿب َظا الىمىطج  همىطج جخيباوم 

ب مً ألاوجى٢غاَي خٗٝغ  َى الىمِ  ال٣ٍغ بدُث  ؤن اإلاضًغ ال٣اثض ًخسظ ًىٟغص بالخ٨ٟحر في اإلاك٩لت ،ًدضصَا ٍو

هضع ٢غاٍع بهظا البضًل َالبا مً  ً٘ البضاثل إلاٗالجت لهظٍ ألاؾباب ًسخاع ؤخض البضاثل ٍو ٖلى ؤؾبابها ٍو

الخٔ في َظٍ الخالت ؤن ال٣اثض ٢ض ًً٘ في اٖخباٍع ؤن إلاغئوؾُه ؤعاء ، و٢ض ًإزظَا في  اإلاغئوؾحن الخىُٟظ،ٍو

م الباثل اإلاسخلٟت ، بال ؤهه في الجهاًت َى الظي ًخسظ ال٣غاع مىٟغصا.  خؿباهه ٖىض ج٣ٍى

همىطج بلُ٪ ومىجىن: ًخطح مً الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ؤن اإلاضًغ ال٣اثض حهخم بالٗمل والٗاملحن صون اإلاٛاالة 

ا مً الخىاػن بحن الاَخمام باإلهخاح ظا الىمِ ًد٤٣ هٖى ُت والاَخمام بالٗاملحن ؤخضَما ٖلى خؿاب بُجهما ، َو

ُل٤ ٖلُه بال٣ُاصة الىؾُُت .  آلازغ،ٍو

همىطج عصن طو ألابٗاص الثالزت: ًخطح مً الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ؤن اإلاضًغ ال٣اثض حهخم بالٗاملحن والٗمل بىٟـ 

ى ما ًُل٤ ٖلُه ال٣اثض اإلاخ٩امل .  الضعحت َو

اإلاخدهل ٖلحها ؤن اإلاضًغ ال٣اثض ٣ًىم بمكاع٦ت اإلاغئوؾحن في نى٘ ل٨ُغث: ًخطح مً الىخاثج  همىطج عوؿِـ

ظا ما ًُل٤ ٖلُه بالىمِ اإلاكاع٥ )الجماعي(. لبُت َو  ال٣غاع  الظي ًخسظ باأٚل

ومً بحن َاجه ألاهماٍ الىمِ الظي جدهل ٖلى ؤٖلى وؿبت َى الىمِ اإلاخىاػن ؤو ال٣ُاصة الىؾُُت ومىه 

 ا في اإلااؾؿت َى همىطج بلُ٪ ومىجىن .وؿخيخج ؤن الىمىطج ألا٦ثر بجباٖ
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 :مىا٢كت الىخاثج ٖلى يىء الٟغيُاث .املطلب الثاوي

مً زال٫ ؤلاحاباث اإلاخدهل ٖلحها مً ؤؾئلت الاؾخبُان  و جٟؿحراتها ًم٨ىىا مىا٢كت الٟغيُاث ٖلى يىء ما 

 جىنلىا بلُه ٧اآلحي :

ت صوعا مهما في جى ٤ بحن اإلاضًغ ال٣اثض ومغئوؾُه مما ًاصي الٟغيُت ألاولى : جلٗب ال٣ُاصة ؤلاصاٍع مُت عوح الٍٟغ

اصة ٞٗالُت الٗاملحن وؤصائهم .  بلى ٍػ

 مً زال٫ الىخاثج والخٟؿحراث التي جىضخها   اإلاداوع ألاو٫ والثاوي والثالث ًدبحن لىا صخت الٟغيُت ألاولى . 

غ ٖلى الٗاملحن مً زال٫ جىححههم هدى الٟغيُت الثاهُت: الىمىطج ال٣ُاصي َى ٖباعة ًٖ همِ ًدبٗه ال٣اثض لُاز

 جد٤ُ٣ ألاَضاٝ  اإلاغحى جد٣ُ٣ها .

مً زال٫ الىخاثج والخٟؿحراث التي ؤزبدذ ؤن اإلاضًغ ال٣اثض له جإزحر ٖلى الٗاملحن ٦ما ؤزبدذ ؤهه ب٣ىم بةعقاصَم 

همِ  وجىححههم هدى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت ، و٦ما وضخذ الىخاثج بإن الىمِ الظي جدبٗه اإلااؾؿت َى 

ى ؤخض ؤهماٍ همىطج بلُ٪ ومىجىن ، ًدبحن لىا ؤن اإلاضًغ ال٣اثض ًدب٘ َظا الىمىطج لُازغ  ال٣ُاصة الىؾُُت َو

د٤٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت،و مىه وؿخيخج ؤن الٟغيُت الثاهُت صخُدت .  ٖلى الٗاملحن ٍو

ٍاصة خماؾهم للٗمل مً الٟغيُت الثالثت: ًخمثل صوع ال٣اثض ؤلاصاعي في اإلاؿاواة بحن الٗاملحن وحصجُٗهم وػ 

ت اإلامىىخت بلحهم.  زال٫ الامخُاػاث  اإلااصًت واإلاٗىٍى

ت  مً زال٫ الىخاثج والخٟؿحراث جبحن بإن َىا٥ ه٣و مً هاخُت الامخُاػاث اإلااصًت م٣اعهت باالمخُاػاث اإلاٗىٍى

ا ما ، ومىه وؿخيخج ؤن الٟغيُت الثالثت ٚحر صخُدت .  التي جخىاحض ٖلى ٢ضع مخىؾِ هٖى

 : هخاثج الضعاؾت.لب الثالثاملط

بٗض ما جمذ صعاؾت ماؾؿت "مخىؾُت مدمض الجبلي "، و جم جٟؿحر ومىا٢كت هخاثج الاؾخبُان التي جمثلذ في 

ت مً ألاؾئلت ؤحابذ ٖجها ُٖىت الضعاؾت م٘ ٞغيُاث الضعاؾت ًم٨ىىا ؤن هلخو ما جىنلذ بلُه َاجه  مجمٖى

 الضعاؾت في ٖضة ه٣اٍ:

ت في بصاعة ؤٖمالها.جماعؽ اإلااؾؿت ال٣ُاص -  ة ؤلاصاٍع

ًدب٘ اإلاضًغ ال٣اثض في بصاعة وجىحُه اإلاغئوؾحن ٖلى ال٣ُاصة الىؾُُت ،ؤي ؤهه حهخم بالٗمل وبالٗاملحن  -

 بك٩ل مخىاػن.

 ًخمحز حى الٗمل باالؾخ٣غاع  والٗمل بجهض . -

ُضة بحن اإلاضًغ ال٣اثض واإلاغئوؾحن . -  َىا٥ ٖال٢ت َو
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 الثباث والاهًباٍ .ًخمحز ؤصاء الٗاملحن بالجضًت و  -

 ٖال٢ت اإلاغئوؾحن ببًٗهم البٌٗ جمخاػ بالخٟاَم والخالخم . -

ت مً الجىاهب  التي ًجب ؤن جخضاع٦ها اإلااؾؿت . -  حٗخبر الخىاٞؼ  اإلااصًت  واإلاٗىٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
91 

 خالصت الفصل:

ؤن اإلااؾؿت  مً زال٫ الضعاؾت  الخُب٣ُُت التي جمذ بمخىؾُت "مدمض الجبلي" بؿُضي ٖلي ، اجطح

ظا ما جم اؾخيخاحه مً هخاثج الاؾخبُان . ت َو  جىحض بها ٢ُاصة بصاٍع

و ؤزبدذ الىخاثج ؤًًا ؤن اإلاضًغ ال٣اثض بمخىؾُت "مدمض الجبلي " ًدب٘ همىطج ٢ُاصي ٌؿاٖضٍ ٖلى 

التي  جىحُه وبعقاص الٗاملحن هدى ألاصاء ألاًٞل الظي ٌؿاَم في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت ، و مً بحن الىماطج

جمذ صعاؾتها و ؤهماَها ، جبحن ؤن الىمِ اإلاخدهل ٖلى ؤ٦بر وؿبت َى همِ ال٣ُاصة الىؾُُت للخإزحر وجىحُه 

ظا الىمِ  َى ؤخض ؤهماٍ  ظا الىمِ ًىاػن بحن الاَخمام بالٗاملحن والٗمل وبىٟـ اإلاؿخىي َو ألاٞغاص َو

 مىجىن .همىطج بلُ٪ ومىجىن  وبالخالي الىمىطج اإلاخب٘ َى همىطج بلُ٪ و 

ًخمحز الٗاملحن باهًباٍ والالتزام ججاٍ مىاُٖض الٗمل وؤهٓمت و٢ىاهحن اإلااؾؿت   ، وبىحىص حى ٖمل 

 مؿخ٣غ مؿاٖض ٖلى الٗمل ، وبٗال٢اث شخهُت صخُت حُضة بحن ألاٞغاص واإلاضًغ ال٣اثض .

ؿخسضم ؤؾلىب ًخمخ٘ اإلاضًغ ال٣اثض  بمخىؾُت مدمض الجبلي بالهٟاث ال٣ُاصًت التي جسىله للخإزحر ف ي ألاٞغاص َو

ه لدصجُٗهم ٖلى ؤصاء  ظا ٌٗخبر ٦خدٟحز مٗىىي مً َٞغ ا ما ، َو الثىاء واإلاضح و مكاع٦تهم بال٣غاعاث هٖى

 ؤًٞل، ل٨ً ًىحض ه٣و باليؿبت للم٩اٞأث اإلااصًت والتي حٗخبر مهمت ٧ىؾُلت جإزحر ٖلى ألاٞغاص .
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 خاجمت عامت

ت مً الضوع الٟٗا٫ الظي ًلٗبه ال٣اثض ؤلاصاعي في جغؾُش مباصئها في ٖملُت جىبث ٤ ؤَمُت ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ٗخبر الىمىطج ال٣ُاصي  ؤؾلىب ؤو همِ ًدبٗه ال٣اثض للخإزحر ٖلى الخابٗحن بك٩ل مىٓم في ؾلى٦هم  الدؿُحر،َو

 وجىححههم و بعقاصَم هدى ألاصاء الظي ًسضم ؤَضاٝ اإلااؾؿت.

خباع ٖضة ٖىامل ؤَمها اإلاىعص البكغي و٦ٟاءجه التي ًخمخ٘ وإلجبإ ه مىطج ٢ُاصي مٗحن ًجب ؤن ًازظ بٗحن الٖا

ُت ألاصاء اإلا٣ضم ، ْغوٝ  اثٟهم و هٖى غ ج٣ُُم ؤصاء الٗاملحن التي جٓهغ صعحت جد٣ُ٣هم لْى بها مً زال٫ ج٣اٍع

التي ًخمخ٘ بها ال٣اثض وجسىله ل٩ُىن في الٗمل والٟترة التي جمغ بها اإلااؾؿت ، الهٟاث وال٣ضعاث وؤلام٩اهُاث 

 َظا اإلاىهب.

ظا ًى٨ٗـ بضوعٍ  بما ؤن الىمىطج ال٣ُاصي ًدب٘ مً َٝغ ال٣اثض والظي ٌٗخبر  اإلاازغ  في ألاٞغاص الخابٗحن ، َو

از ظا ٧لما ٧ان مالثما لهم ٍو غ ٖلى ؤصائهم ، وؿخيخج بان للىمىطج ال٣ُاصي صوع في الخإزحر ٖلى ؤصاء الٗاملحن ، َو

 ٖلحهم بًجابا ٞبالخالي ًيخج ٖجهم ؤصاء حُض ًد٤٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت.

حن مً الىخاثج : م٨ً جمُحز هٖى  ٍو

ت واإلاخمثلت في :  هخاثج هاججت ًٖ الضعاؾت الىٍٓغ

ٟاث ًٖ ال٣ُاصة  بال ؤن ٧لها ؤحمٗذ ٖلى ؤجها ٖملُت جإزحر بحن  - م مً وحىص الٗضًض مً الخٍٗغ بالٚغ

ت مً ألاٞغاص جغ  بُهم  ببٌٗ ٖال٢اث ٖمل وؾلُت ونضا٢ت ، ًخم ٞحها جىحُه حهىصَم ٢اثض ومجمٖى

مىخاث اإلااؾؿت .  هدى جد٤ُ٣ َمىخاتهم َو

ت الؿماث ،بدُث حٗخمض ٖلى ؾماث ال٣اثض و٢ضعاجه في الخإزحر ،  - اث التي حاءث ٖجها هٍٓغ ؤَم الىٍٓغ

ت اإلاى٠٢ التي ب ت الؿلى٥ والتي صعؾذ ًلى٥ ال٣اثض والخابٗحن ، زم هٍٓغ ُيذ ؤن اإلاى٠٢ الظي هٍٓغ

 ًىاحه ال٣اثض َى اإلادضص ألؾلىبه في ال٣ُاصة.

جدىٕى صعحاث ال٣ُاصة مً صًم٣غاَُت مكاع٦ت ، و ؤوجى٢غاَُت ص٨ًخاجىعٍت اؾدبضاصًت ،بلى ٢ُاصة  -

 حؿُبُت خغة .

اث٠ ال٣ُاصة ووْاث٠ ؤلاصاعة مٗا ، بدُث ًماعؽ  - ت هي ٖباعة ًٖ ٖملُت حم٘ بحن ْو ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

غ ال٣اثض مهامه الغؾمُت اإلاسىلت بلُه ٢اهىها والتي ج٩ىن يمً هُا١ ؾلُخه م٘ مهام ٚحر عؾمُت اإلاضً

 حٗؼػ ٖال٢خه م٘ اإلاغئوؾحن .

ٌٗخبر الىمىطج ال٣ُاصي ؤؾلىب ٢ُاصي به الٗضًض مً ألاهماٍ ًدبٗه ال٣اثض  للخإزحر بٟاٖلُت ٖلى ألاٞغاص  -

 طل٪ . الخابٗحن  مً زال٫ ٖضة ؤصواث ووؾاثل مؿاٖضة ٖلى
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لى ال٣اثض ؤن ًسخاع الىمىطج الظي ًالثمه  - ٣ت الخإزحر ٖلى ألاٞغاص ٖو ٧ل همىطج ًسخل٠ ًٖ آلازغ في ٍَغ

غوٝ الٗمل اإلادُُت بهم . الثم الٗاملحن ْو  ٍو

ت  التي ًمىدها ال٣اثض للٗاملحن مً ؤَم ؤصواث الخإزحر ٖلحهم ، بدُث  - حٗخبر الامخُاػاث اإلااصًت واإلاٗىٍى

ض مً خماؾهم  ض بخؿاؾهم بالىالء لل٣اثض واإلااؾؿت  .جٍؼ  وحصجٗهم ٖلى الُٗاء ؤ٦ثر وجٍؼ

 ؤما ُٞما ًسو الىخاثج اإلاخىنل بلحها مً الجاهب الخُب٣ُي ٞخخمثل ُٞما ًلي :

ت في اإلااؾؿت . - ظا صاللت ٖلى وحىص ٢ُا بصاٍع  ًىٓغ ألاٞغاص الٗاملحن بلى اإلاضًغ ٣٦اثض لهم َو

٤ ٖمل حماعي مخ - ما٫ اإلاى٧لت بلحهم.ٌٗمل الٗاملحن ٦ٍٟغ  الخم ومخىاؾ٤ في بجمام ألٖا

ظا ًٓهغ جٟاوي و٦ٟاءة ٖالُت . -  ًمخاػ الٗاملحن بااللتزام و الاهًباٍ في الٗمل  َو

 جغبِ الٗاملحن باإلاضًغ ال٣اثض ٖال٢ت ال ج٣خهغ ٖلى الٗمل والؿلُت ٤ٞ بل الهضا٢ت ؤًًا . -

٤ الٗمل وال٣اثض .ْغوٝ الٗمل مؿخ٣غة ومؿاٖضة ٖلى الٗمل بؿبب ه٣و اإلاكا٧ -  ل بحن ٍٞغ

ما٫  - دغنىن ٖلى خًىع ٧اٞت الاحخماٖاث اإلاخٗل٣ت باأٖل ًدترم الٗاملحن ٢ىاهحن وؤهٓمت اإلااؾؿت ٍو

ظا ًض٫ ٖلى والئهم للماؾؿت .  َو

ًدب٘ اإلاضًغ ال٣اثض همِ ال٣ُاصة الىؾُُت بدُث ًىاػن في الاَخمام بالٗاملحن والٗمل بىٟـ الضعحت  -

 آلازغ.صون بًثاع ؤخضَم ٖلى 

ت حٗض  مً حىاهب الى٣و اإلاىحىصة والتي حٗض مً ؤَم وؾاثل الخإزحر  - الامخُاػاث اإلااصًت واإلاٗىٍى

 ال٣ُاصي باألٞغاص .

ُب٣ه  وفي ألازحر ًازغ الىمىطج ال٣ُاصي ٖلى ؤصاء الٗما٫ مً زال٫ ال٣اثض ؤلاصاعي الظي ًدبجى َظا الىمىطج ٍو

ت ألاٞغاص الخا غاٝ ًسل٤ في ٖملُت الخإزحر ٖلى مجمٖى بٗحن له ، و٧لما ٧ان الىمىطج ال٣ُاصي مالثم لجمُ٘ ألَا

ظا ما ًثبذ صخت الٟغيِخحن ألاولى  ىبت َو هٕى مً الضٞ٘ لخد٤ُ٣ ؤًٞل ؤصاء مم٨ً ًد٤٣ ألاَضاٝ اإلاٚغ

 والثاهُت .
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 قائمت املراحع

 

ت،الضاع الجامُٗت، ؤلا  -1 ت،ؾىتؤخمض ماَغ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  .  2004ؾ٨ىضٍع

ت،صاع الغاًت لليكغ ،الُبٗت ألاولى ،ؾىت  -2  .                                                                                                      2013ؤؾامت زحري ،الجضًض في ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ت الٟٗالت،صاع اإلاؿ -3  . 2014حرة،ٖمان،الُبٗت ألاولى ،ؾىتبال٫ زل٠ الؿ٩اعهت ،ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ت بُتر ج.هىعر َاوؽ -4 ت :الىٍٓغ )جإل٠ُ(،اإلاُٗٝى نالح بً مٗاط )مترحم(،ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

اى،ؾىت  .2006 والخُب٤ُ،مٗهض ؤلاصاعة الٗامت ،الٍغ

ىة مدمض ، ؤزغ اإلاهاعاث ال٣ُاصًت ٖلى ؤصاء الٗاملحن)صعاؾت مُضاهُت(  -5 ٧لُت –حاَل مىس ى ، هٍى

لىُل قهاصة ماؾتر ؤ٧اصًمي في ٖلىم  حامٗت اإلاؿُلت،مظ٦غة –وؿاهُت  والاحخماُٖت الٗلىم ؤلا

 . 2016/2017ت ،حامٗت اإلاؿُلت،ؾىت جسهو بصاعة ؤٖما٫ الخجاعة الضولُ –الدؿُحر 

خؿحن ؤخمض الُغاوهت، اإلاهاعاث ال٣ُاصًت والؿلى٦ُت في ؤلاصاعة، صاع الخلُج للصخاٞت  -6

 .  2014واليكغ،الُبٗت ألاولى،ؾىت

ت،صاع واثل لليكغ والخىػَ٘ ،ٖمان ،الُبٗت  -7 زالض ٖبض الغخُم الهُثي ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 .2010الثالثت،ؾىت 

ت في ال٣غن الخاصي  -8 صعة ،ٖبض الباعي ببغاَُم،وػَحر وُٗم الهباٙ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ً،صاع واثل لليكغ والخىػَ٘ ،ؾىت   . 2008والٗكٍغ

ض مىحر ٖبىصي ،ال٣ُاصة و  -9 ت،صاع البضاًت،الُبٗت ألاولى،ؾىتٍػ  . 30 2012صوعَا في الٗملُت ؤلاصاٍع

ت ٖلى ؤصاء الٗاملحن،مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ماؾتر  -10 الكاٝع ِٖس ى ؤمُىت،ؤزغ ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 2016ؤ٧اصمي ،جسهو بصاعة وا٢خهاص ماؾؿت،حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ مؿخٛاهم،ؾىت 

/2017  . 

ت،حامٗت مدمض إلاحن صباٚحن ؾ٠ُُ الهالح بى ٖؼة ،ال٣ُاص -11 ،٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت  2ة التربٍى

ىهُا ،جسهو ٖلىم التربُت،ؾىت  ٞى لىم التربُت و الاَع  2015والاحخماُٖت ،٢ؿم ٖلم الىٟـ ٖو

/2016. 

ت )مضزل اؾتراجُجي(،ٖالم نالح، ٖاص٫ خغخىف -12 ض ؾُٗض الؿالم ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ مٍا

 .2009ىػَ٘،ألاعصن،الُبٗت الثالثت ، ؾىت ال٨خب الخضًث لليكغ والخ

ُٟي،صاع الُاػوعي ل -13 ال٢تها بالغيا الْى ليكغ والخىػَ٘ ٖاص٫ ٖبض الغػا١ َاقم،ال٣ُاصة ٖو

 . 2010،ألاعصن،ؾىت 

اَغ مدؿً مىهىع  الٗامغي،نالح  -14 ما٫،الُبٗت الٛالبي،ؤلاصاعةمهضي مدؿً،َو  الثاهُت، وألٖا

 .2008،ؾىت  ،صاع واثل لليكغ والخىػَ٘ ٖمان

ت في بصاعة الخُٛحر الخىُٓمي،)صعاؾت خالت بى٪ الجؼاثغ الخاعجي    -15 م،صوع ال٣ُاصة ؤلاصاٍع ٖاٌل مٍغ

و٧الت ؤم البىاقي(،مظ٦غة لىُل قهاصة ماؾتر ؤ٧اصًمي في ٖلىم الدؿُحر،جسهو بصاعة ؤٖما٫ 

 .  2016/ 2015اإلااؾؿت،حامٗت ؤم البىاقي ،ؾىت 
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اء للُباٖت واليكغ،الُبٗت ألاولى،ؾىت ٖبض الغخمً ؾُاع،ال٣ُاصة الٟٗالت ، -16  . 2014صاع الٞى

ت في ؤلاؾالم ،اإلاٗهض الٗالمي لل٨ٟغ  -17 ٖبض الكافي مدمض ؤبى الُٗىحن ؤبى الًٟل ،ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

٨ُت،الُبٗت ألاولى  ،ؾىت  –ٞغحُيُا –ؤلاؾالمي،ٞحرهضن  .1996الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت و بصاعة الابخ٩اع ،صاع ال٨ٟغ لليكغ و ال٣ُاصة ؤلاصاٍع ،ٖالء مدمض ؾُض ٢ىضًل  -18

 . 2010الخىػَ٘،ٖمان،الُبٗت ألاولى،ؾىت 

اث ومٟاَُم-ماَغ مدمض خؿً،ال٣ُاصة -19 ، صاع وم٨خبت ال٨ىضي -ؤؾاؾُاث وهٍٓغ

 .2014لليكغ،ٖمان،الُبٗت ألاولى،ؾىت 

ت،ؾىت  -20 ت ؤلابضاُٖت ،صاع ال٨ٟغ الجامعي،ؤلاؾ٨ىضٍع  .  2006مدمض الهحرفي،ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ت ،صاع اإلاؿحرة  -21 ت والخىمُت البكٍغ مدمض خؿحن العجمي،الاججاَاث الخضًثت في ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 .2008لليكغ ،الُبٗت ألاولى ،ؾىت

ت  -22 ا ٖلى ؤصاء الٗاملحن،مجلت ال٣اصؾُت للٗلىم ؤلاصاٍع ت وؤزَغ مدمض ٖبض هللا ؤمحن ،ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 .  3،الٗضص  2017 هىعٍت الٗغا١،ؾىتوالا٢خهاصًت ،وػاعة التربُت،حم

ت ،م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبي لليكغ،ٖمان،الُبٗت -23  . ألاولى مدمض ٖبض اإلا٣هىص مدمض،ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

غ اإلاىٓماث ألامىُت واإلاضهُت في  -24 بي ،صوع ال٣ُاصاث ؤلاؾتراجُجُت في جٍُى مدمض مىس ى الٚؼ

في الٗلىم الجمهىعٍت الٗغبُت الؿىعٍت،ؤَغوخت للخهى٫ ٖلى صعحت الضو٦خىعاٍ الٟلؿٟت 

اى ، ؾىت   .  2010ألامىُت،حامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم الٗغبُت ألامىُت، الٍغ

ب  -25 ت الٗغبُت للخضٍع مدمىص ٖبض الٟخاح عيىان،ال٣ُاصة ومهاعاث جدٟحز  اإلاغئوؾحن ،اإلاجمٖى

 .  2013مهغ،الُبٗت ألاولى،ؾىت واليكغ، 

ت في ْل اإلاخٛحراث  -26 الا٢خهاصًت الٗاإلاُت والخالُت،الُبٗت مٗحن ؤمحن الؿُض،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 . 2010ألاولى،ؾىت 

ت،صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘،ٖمان،الُبٗت الثاهُت،ؾىت  -27 هاصع ؤخمض ؤبى قُست،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

2013 . 

وؾُلت واٖغ،صوع ألاهماٍ ال٣ُاصًت في جىمُت ؤلابضإ ؤلاصاعي )صعاؾت خالت مجم٘  -28

 -بؿ٨غة -في الٗلىم الا٢خهاصًت ،حامٗت مدمض زًُغ  نُضا٫(،ؤَغوخت لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ

 . 2015-2014،ؾىت 

غ والخُٛحر الخىُٓمي ؤلاًجابي في  -29 ت وصوعَا في بخضار الخٍُى ا،ال٣ُاصاث ؤلاصاٍع ٤ُ خلمي ألٚا ٞو

غ بٛؼة،ؾلؿلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،حامٗت  غ البىى٥ الٗاملت في ٢ُإ ٚؼة ،مجلت حامٗت ألاَػ ألاَػ

 . 2،الٗضص  2010،ٚؼة ،ؾىت 

 املراحع ألاحىبيت :

1- Global Definitions of leadership and theories of leadership development :literature review, 

University of cambridgeinstitue for sustainbility leadership.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

: استبيان  10 ملحق  

 حامعت عبد الحميد بن بادٌس مستغاهم

ت وعلوم التسيير  كليت العلوم الاقتصادًت والتجاٍر

 قسم علوم التسيير

 

 استبيان

غوخت ماؾتر ٖلى مؿخىي ماؾؿت مخىؾُت "مدمض الجبلي" بؿُضي ٖلي والًت  في بَاع الخدًحر أَل

ت و جإ ا ٖلى ؤصاء الٗاملحن .مؿخٛاهم، وطل٪ جدذ مىيٕى هماطج ال٣ُاصة ؤلاصاٍع  زحَر

ظا صون ط٦غ اؾم٨م  ُت،َو جم ج٣ضًم َظا الاؾخبُان لخًغج٨م ؤلاحابت ٖلى ألاؾئلت الىاعصة ُٞه  بمىيٖى

غ البدث في بالصها.  ٖلما ؤن بحاباج٨م لً حؿخسضم بال لٛغى ٖلمي ، م٘ ؤجها حؿاَم في جٍُى

 وك٨غ٦م مؿب٣ا ٖلى حٗاوه٨م إلهجاػ َظٍ الضعاؾت.

 

 

 

 : الُالبت

ت  ٚىاع    مسخاٍع

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مٗلىماث ٖامت 

 . الجيـ :    مظ٦غ                  ماهث  1

 .الؿً: ...................2

ُُٟت(3  .الٟئت اإلاهىُت :    ) الغجبت الْى

 ُت   مؿدكاع الترب-اثب م٣خهض                     ه -                م٣خهض  -                  عثِـ ٢ؿم  -

 

 ٖىن م٨خبت            -ملخ٤ اإلاسبر                          -مكٝغ جغبىي                                          –

 

       -........................................................................................... ُٟي آزغ ًٞل ؤط٦ٍغ  مؿخىي ْو

 

ل الخٗلُمي:. اإلا4  َا

  زاهىي                     حامعي                                صعاؾاث ٖلُا                  آزغ 

 

 . ٠ُ٦ الخد٣ذ باإلااؾؿت:5

   مؿاب٣ت                 الكهاصة                         الٗال٢اث الصخهُت                  زبرة ؾاب٣ت           

 

 آزغ         

 

 ( في الٟغاٙ.Xمالخٓت : ي٘ ٖالمت )

 

 



 

 

 

 مداوع الضعاؾت:

ت في اإلااؾؿت.  اإلادىع ألاو٫: وا٢٘ ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 صعحت                                                            الغ٢م 

                                                                

 ىا٣ٞت اإلا

 الٗباعة                   

ٚحر 

 ٤ مٞى

 جماما

 

ٚحر 

 مىا٤ٞ

 

 مداًض

 

 مىا٤ٞ

مىا٤ٞ 

 جماما

1 

 

ًبث اإلاضًغ ال٣اثض باإلاغئوؾحن الث٣ت الٗالُت بالىٟـ  -

 مً ؤحل جإصًت الٗمل اإلاُلىب.

     

2 
ًخمحز اإلاضًغ ال٣اثض بالٗض٫ وعًٞه ألي ق٩ل مً  -

 ؤق٩ا٫ الخمُحز.

     

      إلاضًغ ال٣اثض بد٣ى١ مغئوؾُه.حهخم ا - 3

      ًدضص اإلاضًغ ال٣اثض اإلاهام للمغئوؾحن بض٢ت ٖالُت. - 4

5 
ٌٗخمض اإلاضًغ ال٣اثض ٖلى ؤؾلىب الدكاوع في اجساط  -

 ال٣غاعاث.

     

6 
٣ًىم اإلاضًغ ال٣اثض بخىحُه اإلاغئوؾحن مً ؤحل خل  -

 اإلاكا٧ل التي جىاحههم ؤزىاء الٗمل.

     

ً.ًمخ - 7       اػ اإلاضًغ ال٣اثض بال٣ضعة ٖلى الخإزحر ٖلى آلازٍغ

ت في الٗمل. - 8       ًخٗامل اإلاضًغ ال٣اثض بمبضؤ الخٍغ

9 
ٌصج٘ اإلاضًغ ال٣اثض ٖلى خل اإلاكا٧ل باإلاىا٢كاث  -

 الهاصثت.

     

 

 



 

 

 

 

 اإلادىع الثاوي: ٖال٢ت ال٣اثض بمغئوؾُه.

 حهخم ٢اثض٥؟ -1

 باإلاغئوؾحن في اإلا٣ام ألاو٫  -

 ال حهخم بال بالٗمل  -

 حهخم ب٨الَما  -

 

 ٌٗخمض ٢اثض٥ ٖلى : -2

 ٣ٖىباث في الٗمل . -

 هٕى مً اإلاكاع٦ت. -

ت . -  بُٖاء الخٍغ

 َل ٢اثض٥؟ -3

 ٌُٗي ؤَمُت و٢ُمت ألعاث٨م. -

 ال ًبالي بأعاث٨م. -

 َل ًلجإ ٢اثض٥ بلى : -4

 الثىاء واإلاضح -

 حهخم ٣ِٞ بالٗمل -

 ٠ُ٦ ٌٗامل٪ ٢اثض٥؟ -5

 ٖمل  -



 

 

 ؾلُت -

 نضا٢ت  -

 ما ج٣ُُم٪ لٗال٢خ٪ ب٣اثض٥؟ -6

 حُضة  -

 م٣بىلت -

 ؾِئت -

 َل ٢اثض٥ ٌكاع٥ اإلاغئوؾحن في ٖملُت نى٘ ال٣غاع؟ -7

 ال  -وٗم                                            -

 

 ٖىض مىاحهت مك٩لت ؤو ؤػمت ما َل ٩ًىن الخل مً زال٫: -8

 الدكاوع بحن اإلاضًغ ال٣اثض واإلاغئوؾحن  -

 ال٣غاع بمٟغصٍ ًخسظ اإلاضًغ ال٣اثض  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اإلادىع الثالث: ؤصاء الٗاملحن:

 

 الغ٢م

 صعحت                                       

                                                     

٣ت   اإلاٞى

 

 الٗباعة 

ٚحر 

مىا٤ٞ 

 جماما

ٚحر 

 مىا٤ٞ

 

 مداًض

 

 مىا٤ٞ

 

مىا٤ٞ 

 جماما

1 
إلاى٧لت لي  في الى٢ذ ؤ٢ىم بإصاء اإلاهام ا -

 اإلادضص.

     

      ؤلتزم بالخًىع بلى ٖملي في الى٢ذ اإلاىاؾب. - 2

3 
ؤخغم ٖلى خًىع ٧اٞت الاحخماٖاث  -

 الخانت بالٗمل.

     

4 
ؤ٢ضم مؿاٖضاث لؼمالجي الٗاملحن مً ؤحل  -

ما٫.  جدؿحن ألٖا

     

5 

ؤَخم بالىهاثذ و ؤلاعقاصاث التي  -

مً ؤحل جإصًت ٣ًضمها اإلاضًغ ال٣اثض 

ما٫.  ألٖا

     

      الالتزام بإهٓمت و٢ىاهحن الٗمل . - 6

7 
الخغم ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ  -

 اإلااؾؿت.

     

      ج٣ضًم اإلااؾؿت خىاٞؼ ماصًت . - 8

ت. - 9       ج٣ضًم اإلااؾؿت خىاٞؼ مٗىٍى

 

 

 



 

 

 

 

 اإلادىع الغاب٘: الىمىطج ال٣ُاصي .

 وقمُضث: همىطج جىيباوم 

 اثض ال٣غاعاث زم ٌٗلجها ٖلى اإلاغئوؾحن .ًخسظ اإلاضًغ ال٣ -1

 ًخسظ ال٣غاعاث زم ًداو٫ ؤن ًدهل ٖلى جإًُض اإلاغئوؾحن. -2

ضٖى اإلاغئوؾحن بالخ٨ٟحر بكإجها . -3  ٣ًضم ألا٩ٞاع ٍو

 ٣ًضم ٢غاعاث مبضثُت ٢ابلت للخٗضًل. -4

 ٣ًضم اإلاك٨الث واإلاغئوؾحن ٌٗغيىن ا٢تراخاتهم زم ًخسظ َى ال٣غاع. -5

ت للمغئوؾ -6  حن للٗمل في بَاع الؿُاؾاث واإلادضصاث الٗامت لإلصاعة.بُٖاء خٍغ

 :همىطج بلُ٪ مىجىن 

 ٖضم اَخمام ال٣اثض اإلاضًغ بالٗمل وال بالٗاملحن . -1

 الاَخمام بالٗمل ٣ِٞ . -2

 الاَخمام بالٗاملحن ٣ِٞ . -3

 الاَخمام ب٩ل مً الٗمل والٗاملحن صون اإلاٛاالة بُجهما . -4

 أل٢ص ى صعحت مم٨ىت.الاَخمام ب٩ل مً الٗمل والٗاملحن  -5

 :همىطج عصن طو ألابٗاص الثالزت 

 ال حهخم ال٣اثض  اإلاضًغ بالٗمل ؤو بالٗاملحن . -1

ُبت م٘ الٗاملحن ل٨ىه ال حهخم بالٗمل. -2  ًخٗامل ال٣اثض اإلاضًغ  بدؿامذ َو

خٗامل م٘ الٗاملحن ب٣ؿىة وحكضص. -3  حهخم بالٗمل ٣ِٞ،ٍو



 

 

 .حهخم بالٗمل ٦ما حهخم بالٗاملحن بىٟـ الضعحت -4

 

 ل٨ُغث : همىطج عوؿِـ 

لؼم اإلاغئوؾحن بدىُٟظٍ . -1  ًخسظ ال٣غاع ٍو

 ًداوع اإلاغئوؾحن بمىيٕى ال٣غاع زم ًخسظٍ بىٟؿه. -2

ؿمذ بمكاع٦تهم في بٌٗ حىاهب ال٣غاع . -3  ٌؿدكحر مغئوؾُه بإمىع ال٣غاع َو

لبُت. -4  جخم مكاع٦ت اإلاغئوؾحن في نى٘ ال٣غاع الظي ًخسظٍ باأٚل

 

 ( ؤمام الخاهاث الخالُت ،٦ما ًم٨ً ازخُاع ؤ٦ثر مً زاهت  ل٩ل همىطج .   (xت مالخٓت: ًغجى وي٘ ٖالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اإلالخو :

ت وهماطحها،وجىيُذ ؤزغ الىمىطج ال٣ُاصي ٖلى ؤصاء  حهضٝ البدث بلى الخٗٝغ ٖلى ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ت  مً م ت لل٣ُاصة ؤلاصاٍع ت ألاؾـ الىٍٓغ اث وؤهماٍ ،بلى الٗاملحن، خُث جم التر٦حز ٖلى مٗٞغ ٟاَُم وهٍٓغ

ال٣اثض ؤلاصاعي ونٟاجه ومهامه وألاصواع التي ًلٗبها،والخُغ١ بلى الىماطج ال٣ُاصًت و ؤصاء الٗاملحن وجبُان َغ١ 

ً ٢مىا  بضعاؾت خالت ماؾؿت "مخىؾُت مدمض الجبلي"  ج٣ُُمه ،ومىه جىيُذ ألازغ بحن َاجحن اإلاخٛحًر

حغاء َظا البدث ،وجم الخىنل بلى ؤن جإزحر ال٣اثض ؤلاصاعي الظي ًدب٘ باؾخسضام اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي إل 

ظا بضوعٍ ًازغ ٖلى جد٤ُ٣  همىطج ٢ُاصي مٗحن  ًهب في الخإزحر ٖلى الٗامل وبالخالي الخإزحر ٖلى ؤصاثه ؤًًا،َو

ٗخبر  الىمىطج ال٣ُاصي اإلاسخاع مبجي ٖلى  والهضٝ  مخٛحراث مهمت ال٣اثض و الخابٗحن 3ؤَضاٝ اإلااؾؿت ، َو

ت مً الىؾاثل وألاصواث  ىضح ٦ُُٟت الخإزحر ٖلى الخابٗحن باؾخسضام مجمٖى اإلاُلىب جد٣ُ٣ه ؤو اإلاى٠٢ ٍو

خماص ٖلى ال٨خب و الغؾاثل الٗلمُت واإلا٣االث ٖغبُت وؤحىبُت للخهى٫ ٖلى  جلبي الٛغى اإلاُلىب،وجم الٖا

 اإلاٗلىماث اإلاىحىصة في البدث.
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Abstract  

The aim of the research is to identify the administrative leadership and its models, and to clarify the 

impact of the leadership model on the performance of the employees, where the emphasis was on 

knowing the theoretical bases of the administrative leadership from concepts, theories and 

patterns to the administrative leader and his qualities and functions and roles. . In order to clarify 

the effect between these two variables, we examined the case of the intermediate institution 

Mohammed Al-Jabali using the analytical descriptive method for conducting this research, and it 

was found that the effect of the administrative leader following a particular model is affecting the 

factor, The selected leadership model is based on three variables: the leader and the subordinates, 

the goal to be achieved or the situation, and how to influence the followers using a variety of 

means and tools that meet the required purpose,  relying  on books , scientific messages, Arabic and 

foreign  articles to obtain information in the search. 

  


