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اجمل ما فً الحٌاة ان ٌصل الى مبتغاه .......ان ٌحقق امنٌة نفسه ومن هم من حوله ......ان    
 ٌحقق 

.فالحمد هلل على نخمته و حقق لً ما وددته ...النجاح بجهده و ٌرضً والدٌه ...  
 

 اهدي ثمرة جهدي الى : 
  
 

الٌد الذي رعتنً ، و لم ترى نجاحً ، الى الروح الغالٌة  الذي اخرجنً الى الحٌاة الى        
 اسماءالمرفرفة فً 

بٌد الرحمان "لبً الغالً " و " جدي دمحم ابن الساٌح  معلمنا و مربٌنا " و "امنا الكبرى            
 خدٌجة "

 رحمهم هللا و اسكنهم فسٌح جناته .
 

دمعتً لحظة شقائً الى من كانت اهم  الى من ابتسمت لحظة سعادتً و مسحت بحنانها       
 انسانة فً حٌاتً 

 الى ارقى ام :" امً الغالٌة عائشة "  اطال اله فً عمرها و ادامها الصحة و العافٌة.
 

بد ع ،دمحم ،شافٌة ":الى كل من لهم عاطفة الحب و المودة و االخوة والفخر الى اخوتً     
 اللطٌف،

 نور الدٌن ، و حسناء ".
 

 السٌد : علً اعدنً فً مزاولة دراستً الى من س
 

 قدٌح جمالالى االستاذ المشرف على العمل السٌد : 
 

" وكل  نادٌة،سهٌلة ،ٌمٌنة ، حمٌدة ، فاطمة ، لطٌفة الى كل زمٌالت و حبٌباتً "              
 زمالئً فً العمل .

 
 الى كل اهلً و اقربائً .

 

آيُخ



 

 

 

 و ذقذٌز  كهًح شكز
  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

احًذ هللا تؼبنى ٔاشكشِ  ػهى َؼًتّ ٔػَّٕ ، ٔاصهى ػهى َجٍُب ٔحجٍجُب دمحم ػهٍّ 

 انف صالح ٔانف عالو ٔ ػهى انٍّ ٔ صحجّ ٔ يٍ ٔالِ ايب ثؼــــــذ:

اتقذو ثجضٌم انشكش ٔ االيتُبٌ انى كم يٍ عبْى فً اَجبص ْزِ انذساعخ ٔ اخصت 

بدِ ٔ َصبئحّ ٔ تٕجٓبتّ ٔانتً يٍ خالنٓب " ػهى اسشجًبل حقذٌانزكش االعتبر : "

 ٔ ثؼٌٕ هللا تؼبنى تى اَجبص انؼًم.

ػهى   انحجٕة ثٕادي انشٍْٕكًب اتقذو ثبنشكش ٔانؼشفبٌ انى كبفخ ػًبل انًؤعغخ 

حغٍ اعتقجبنٓى ٔ ػهى ايذاد ٌذ انؼٌٕ نهحصٕل ػهى انًؼهٕيبد انالصيخ انًتؼهقخ 

 .ثًٕضٕع انجحث

 ٔشكشا.
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 اإلالذمة الّامة:

في ِفش اإلاىافعة الخادا و اإلاحٕيرات اإلاحّاٌمة و الحىىسات الحلىُة الهائلة ، ثىىن اإلااظعة في ولُّة ـّبة ، 

ال ًىفي الاداء الّادي إلاىاحهة الحُٕير و اإلاىافعة و ثىلّات  الضبائً اإلاتزاًذا و مً الىاضح ان ال جعحىُْ  خُث

اي ماظعة مهما واهد امياهُاتها او  كذساتها املخافٍة ِلى مىكّها الحىافس ل بالّىدا الى هفغ معحىي الاداء و 

لى ثدعين ادائها الى دسحات محّالُة ثحفىق بها ِلى الشهىن الى هفغ الاظالُب الحللُذًة و َزا ما ًذفّها ا

اإلاىافعين و ثشقى الى اإلاعحىي الّال ل ن الن اداء اإلااظعة ٌّشف دائما ِلى اظاط ثدعين اللابلُة الحىافعُة 

 اي ثدعين الىحائج.

لىً اإلاىاسد ثملً اإلااظعة الّذًذ مً اإلاىاسد التل جعحخذمها لحدعين معحىٍات ألاداء و مً رم ثدلُم اَذافها 

ة للماظعة و اخذ الّىامل  ٍش ة و التل جّحبر الثروا الاولى و الجَى الاهثر اَمُة و اهثر ثإرير هي اإلاىاسد البؽٍش

ألاظاظُة لألداء ، خُث جعمذ للماظعة  بالبلاء و الاظحمشاس و الىمى لمً بِئة ٔير معحلشا و اظىاق محللبة و 

ة  و بااد  لى مً الاهحاحُة مىحجات اهثر جّلُذا و حذ محىِى لافة ِلى ـّىبة اسلاء الضبىن و ثدلُم اإلاعحىي الِا

و الفاِلُة  و بزلً جّحبر َزٍ العُاظة  ثدعين الاداء  هي ظُاظة  ِامة للماظعة ، خُث ٌعىد الاكحىاُ 

ات الحىفُزًة في ول املجاالت اليؽاه ، فاإلا ة مً اللُادات الّلُا الى معحٍى ىسد بمشوسا ثفُّل اإلاىاسد البؽٍش

م .  التهم و ادواَس اتهم ومَا  البؽشي ًمثل حمُْ الّاملين في اإلااظعة و ِلى ا حالف معحٍى

ة  في حمُْ الّفىس و ختى  بذون اإلاىسد البؽشي ال ًمىً ان ًيؽا او ًىىن الحىٍُم ، لزلً اَحمد اإلاذاسط الاداٍس

ذ اإلاّش  ملد ِلى تهُئة الىكد الخالش بهزا اإلاىسد فلامد بحدفيٍز و ثىمُة كذساثه و ـس فة اليامىة لذًه ، ِو

به لبي   ماٌ و الاوؽىة اإلاىولة الُه بفمل هفاءا لذًه فهى الزي ًلىم بحذٍس الذا لُة و الخاسحُة ليي ًادي الِا

و اظحٕالٌ مخحلف اإلاىاسد و الامياهُات اإلاادًة و الفىُة و اإلاالُة و الحىىىلىحُة التل ثمحلىها اإلااظعة ، هما اهه 

ىصَْ الادواس و ًدذد العلىات و ًفىلها و ٌؽشف ِلى اليؽاوات و اإلاهام فهى اإلاىسد الزي بذوهه ال ٌّمل ِلى ث

 ًمىً ان ثحدلم  الاَذاف.

زا ما دفْ اإلااظعة الى الاَحمام اهثر بؽاون اإلاىاسد البؽشي هىن َزا الّىفش ًملً واكات و كذسات ال  َو

ها و ثادي الى ثدلُم الىجاح فحها و ثدعين الاداء ، و ًحىلب ثمحلىها اإلاىاسد الا شي ، ثميز  اإلااظعة ًِ بّم

باتهم و ًىمً دوس َزٍ الاداسا في تهُئة البِئة اإلاىاظبة للّمل و  ثدلُم رلً ثىفير اداسا تهحم باخحُاحاتهم و ٔس

ظعة و الاَحمام باإلاىسد البؽشي و ثدفيٍز لبزٌ اكص ى مجهىد لذًه ، و ٌعاَم بؽيل اًجابي في ثدعين اداء اإلاا 

ة  مً احل ولْ الشحل اإلاىاظب في اإلايان اإلاىاظب و  رلً  بفمل  الحخىُي الاظتراثُجي الجُذ للمىاسد البؽٍش

رلً بحخىُي اخحُاحاتها باظحّماٌ ظُاظات و ثلىُات و بشامج جّلُمُة مخحلفة ثخذم اإلااظعة و الفشد ، ثحمحْ 

يافُة لللُام بإِمالها ِلى ؤخعً وحه ، و َزا للشفْ مً َزٍ الاداسا باإلاياهة و اللُمة ، و العلىة و الخبرا ال

ة.  فّالُة جعُير اإلاىاسد البؽٍش



 

 ة 

 

ة اخذ اَم الّىامل الحىافعُة هاحّة في اإلااظعة الامش اِىاَا بّذا اظتراثُجُا في  للذ اـبدد اإلاىاسد البؽٍش

ا الخعُيري الى دوسَ ة ثحدٌى مً اواَس ُفة اإلاىاسد البؽٍش ا الاظتراثُجي الن الذوس الحللُذي اداستها ، مما حّل ٌو

زا ما ثىلب اداستها وفم مىٍىس اظتراثُجي ما  للمىسد البؽشي لم ٌّذ وافُا لحدلُم الحميز الحىافس ل للماظعة َو

ة بٕشك معاِذا اإلااظعة لحدلُم اَذافها ، خُث ثحممً  ًذفْ الى خؽذ  واكات و اوؽىة اإلاىاسد البؽٍش

ة ثلُُم اإلاهاسات اإلاىلىبة لخؽُٕل اإلااظعة و ًفشك الحدىم في ِملُة الحخىُي الاظتراثُجي  للم ىاسد البؽٍش

ُف اإلاّشفة اليامىة فحها ، بعبب اسثياص اداء اإلااظعة ِلحها. ة وثٌى  حىدا اإلاىاسد البؽٍش

ْ و ِمُم  هما ثىاحه اإلاىٍمات الاكحفادًة الّذًذ مً الحدذًات هخُجة ما ٌؽهذٍ ِالم الاِماٌ مً ثىىس ظَش

ت ِذا ظىاء الاكحفادًة ، الاححماُِة ، ظُاظُة ثىّىغ بؽيل او بأ ش ِلى َزٍ الا يرا و ثجّلها في في مجاال 

ا و لىً ٔالبا ما ثىىن  ـشاُ دائم مْ مدُي ًحميز بمىافعة ؼذًذا ،  لِغ بالمشوسا ثدلُم ثلذمها و اصدَاَس

ا و بلائها و وان ـلب َزا الحىىس في مجاٌ ثىىىلىح ُا اإلاّلىمات و ما ظيراٍ مً جٕير في للخفاً ِلى اظحمشاَس

اإلافاَُم و ٌهىس إلاىاد حذًذا اـبذ الضاما ِلى اإلاىٍمة الحدىم فحها و اظحٕاللها ِلى اخعً وحه لحدلُم سكحها و 

ِلى سؤظها مىسد اإلاّلىمات الزي ٌّحبر مىسدا اظتراثُجُا في ِملُة جعُير اإلاىٍمة ، هما اهه ًحىلب فّالُة و بين 

ُفُة .ول اهٍمتها ا  لٌى

ُفُة جّمل في ثىاظم ثام و رلً مً  الٌ لمان فّالُة وافة الّملُات و  ثحىىن اإلاىٍمة مً ِذا هٍم ٌو

ً بمّلىمات دكُلة في الىكد بالؽيل  الاوؽىة و العُىشا ِلى الىم الهائل مً اإلاّلىمات ، و ثضوٍذ اإلاعيًر

 َذاف اإلاعىشا مً وشف الاداسا.اإلاىاظب الثخار اللشاسات اإلاالئمة مً حهة ا شي بهذف ثدلُم الا 

 اوال:الاؼيالُة :

 و بىاءا ِلى ما ثلذم ًمىً الحّبير ًِ الاؼيالُة بالخعاٌئ الحالي:

ة ِلى معحىي اإلااظعة في ثلُُم اداء الّاملينما   ؟.الذوس الزي ًلّبه الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

لُه اؼيالُة البدث ثحمدىس خٌى الخعائالت الجضئ  ُة الحالُة :ِو

ة  ؟1  . ماَُة اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ة ؟2 ة و ما ِالكحه بحخىُي اخحُاحات اإلاىاسد البؽٍش  . ما َى الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

ة و ثلُُم اداء الّاملين ؟ 3 ُف في ٌل الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش  .  هُف ًحم الحٌى

 :راهُا : فشلُات البدث 

 ِلى الخعائالت العابلة و التل ثمل اؼيالُة البدث كمىا بفُأة الفشلُة الّامة الحالُة: لإلحابة



 

 ج 

 

ة في ثدعين اداء اإلااظعة بؽيل هبير ورلً مً  الٌ ثىبُله   ٌعاَم الحخىُي الاظتراثُجي  اإلاىاسد البؽٍش

ائف و الزي حهذف بذوسٍ الى ا حُاس الّىفش  البؽشي  الىفا في دا ل اإلااظعة و ثىبُله ِلى مخحلف الٌى

 اإلااظعة 

 بمىً ان ثىىىي ثدد َزٍ الفشلُة الّامة الفشلُات الجضئُة الحالُة:

ة . .1  ًدحل الحخىُي الاظتراثُجي مياهة  اـة في اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ة ِلة معحىي اإلااظعة الّىفش الخشج في ثدعين اداء  .2 ٌّحبر الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

 الافشاد.

ة في اإلااظعة الى هٍام اإلاّلىمات بؽيل هبير .ال ثخمْ  .3 ُفة اإلاىاسد البؽٍش  ٌو

 :رالثا : اَمُة البدث 

ة  ة مً حهة و دوس اداسا اإلاىاسد البؽٍش جعحمذ َزٍ الذساظة اَمُتها مً  الٌ الىٍشا الؽاملة للمىاسد البؽٍش

 ُة :دا ل اإلااظعة مً حهة راهُة و بففة ِامة اَمُة بدثىا ثٍهش في الّىاـش الحال

ة و التل جعحذعي 1 .الاَمُة التل ًىخعبها َزا اإلاىلُى الىٍش للىلْ الشاًَ الزي ثمش به اإلااظعات الجضائٍش

ة همدذد اظاس ل لىجاح او فؽل اإلااظعات الظُما في ٌل الّىإلاة.  الاَحمام باإلاىاسد البؽٍش

ة و دوسٍ في ثلُُم اداء ال2ّ املين التل لها دوسهبير  في  اإلااظعة في . اَمُة الحخىُي الاظتراثُجي  اإلاىاسد البؽٍش

 ثدعين الشبدُة و ثىمُة اللذسا الحىافعُة و ثدلُم اَذاف اإلااظعة.

 سابّا : َُيل البدث:

للذ كمىا بحلعُم الذساظة الى رالذ ففٌى  ارىان مجهما ثم ثخفُفها للجاهب الىٍشي و الجاهب الا ش ثىبُلي 

 هما ًلي :

  : ةالففل هخىاٌو في َزا الففل الاٌو وكذ كعم َزا الاواس الّام للحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

ة ، اما اإلابدث الثاوي فخفق  البدث بذوسٍ الى رالذ مباخث، خُث  فق اإلابدث الاٌو ادداسا اإلاىاسد البؽٍش

ة  .  للحخىُي الاظتراثُجي  ، وفي اإلابدث الثالث مفهىم و اَمُة الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

 : ب و ثلُم اداء الّاملين  وكذ كعم بذوسٍ اًما  الففل الثاوي ُف و الحذٍس هخىاٌو في َزا الففل الحٌى

ب وثىمُة الّاملين   ، واإلابدث الا ير ثلُُم  ُف ، اما اإلابدث الثاوي الحذٍس الى رالذ مباخث ، اإلابدث الاٌو الحٌى

 اداء الّاملين في اإلااظعة .

  :الخبىب و َُيلها الحىٍُ لاللعمين اإلابدث الاٌو ملخة ًِ اإلااظعة كمىا بحلعُمه الففل الثالث 

 اما الثاوي فحىاولىا  ثدلُل هحائج الاظحبُان .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم االٔل 
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:الففل لذمةم  

ة في اإلااظعات ثم            ٌى التثل اإلاىاسد البؽٍش ىفش ل ثملىها اإلااظعة لزلً ؤـبذ للّمً اَم اإلاىاسد  و الـا

ة ثادي مً  اللها اوؽىتها و اِمالها و البؽشي مياهة مالُة مشمىكة  خُث ثدحاج اي ماظعة الى مىاسد بؽٍش

ا مً َزٍ اإلاىاسد و َى ما ًىذسج لمً الحخىُي  بالحالي فاهه البذ ِلى اإلااظعة ان ثدذد اخحُاحاتها هما و هِى

ل بين الاظتراثُجي للمىاسد البؽش  ة الزي ًلّب دوس خللة ـو ائف اداسا اإلاىاسد البؽٍش ٍة و الزي ًمثل  اخذ ٌو

اظتراثُجُة َزٍ الا يرا و اظتراثُجُة اإلااظعة و لهزا هىىلم مً  الٌ َزا الففل الى مخحلف اإلافاَُم و 

ة و اَمُتها  و اَذافها و هزا ثخىُىها الاظتراثُجي  ة و دوسٍ في الاظغ اإلاحّللة بةداسا اإلاىاسد البؽٍش للمىاسد البؽٍش

ا حُاس الاوعب لهزٍ الا يرا و بالىم و الىُى اإلاىلىبين ختى ثمىً اإلااظعة مً ثدلُم اَذافها و ثدلُم اإلايزا 

 الحىافعُة .
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  : ة اإلابدث ألاٌو  مذ ل مفاَُ ل ادداسا اإلاىاسد البؽٍش

ة ِذا جٕيرات هحج ِج   ها ثىىس في مفهىمها و مخحلف الادواس التل ثلّبها و ظىداٌو للذ ِشفد اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ة و ثىىسَا . ف اداسا اإلاىاسد البؽٍش  مً  الٌ َزا اإلابدث الحىشق الى جّاٍس

ة ف اداسا اإلاىاسد البؽٍش ذي  الىلب الاٌو : جّاٍس  و ثىىسَا الحاٍس

 

ة :  ف اداسا اإلاىاسد البؽٍش  اوال جٍّش

ة في اإلايؽأت ِذا جعمُات مجها اداسا الافشاد و اداسا اللىي الّاملة و اداسا ؼاون ًىلم ِل اإلاىاسد البؽ            ٍش

 الّاملين .....

ُفُة اإلاارشا في فاِلُة  ة هي ظلعلة اللشاسات الخاـة بالّالكات الٌى باادميان اللٌى ان اداسا اإلاىاسد البؽٍش

 اإلاىٍمة و الّاملين . 

م و املخافٍة ِلحهم في اواس ثدلُم اَذاف اإلاىٍمة و ثدلُم  او هي الّملُة الخاـة باظحلىاب الافشاد َش و ثىٍى

 اَذافهم .

ة ، ثخحاس الّاملين مً روي الىفاءات اإلاىاظبة وجعخثمش  ائف الاداسا ؤو حضء مً ِملُة الاداٍس ُفة مً ٌو "هي ٌو

مؽاولهم و ثلىي حهىدَم وثىحه واكتهم ، وثىمُة مهاساتهم وثدفض َاالء الّاملين ، وثلُم ؤِمالهم وثدل 

 1ِالكات الحّاون بُجهم وبين سئظائهم ، وبزلً جعاَم في ثدلُم الهذف الىلي للماظعة ''  

ة في ا حُاس الىفاءات اإلاىاظبة باادلافة الى ثدفيز الافشاد الّاملين و                 ــ ًىلم ِلى اداسا اإلاىاسد البؽٍش

جهم .  ثىٍى

ؽير دًلعش بلى            ة مً اإلاماسظات و العُاظات اإلاىلىبة لحىفُز  داساب بنــ َو ة ِباسا ًِ مجمِى اإلاىاسد البؽٍش

ائفها ِلى اهمل وحه " . ة التل ثدحاج الحها الذاسا إلاماسظة ٌو  2مخحلف الاوؽىة اإلاحّللة بالىىاحي البؽٍش

ة  بداسااظىاربا  ٌّشف  ؤما            ُفة  اداٍس ة هما ًلي " بإجها ٌو جعاِذ اإلاذساء ِلى اظحلىاب و اإلاىاسد البؽٍش

ماء في اإلاىٍمة ". ش الِا ب و ثىٍى  ا حُاس و ثذٍس

ة ؤًما ِلى اجها الىظُلة الاظتراثُجُة و الىاضخة ادداسا ؤَم مىسد           ف اداسا اإلاىاس البؽٍش مىً جٍّش ــ ٍو

ؤفشاد و حماِات في ثدلُم باإلاىٍمة و أالَا كُمة و َى اإلاىسد البؽشي ؤي الّاملين باإلاىٍمة والزي ٌعاَمىن 

 ؤَذافها .

                                                 
1
 . 5ص  9002ٍذ عبنى . كتبة اداسح انًٕاسد انجششٌخ ، يذخم اعتشاتٍجً .االعتبر انذكتٕس ػبدل حشحٕػ صبنح ٔ االعتبر انذكتٕس يؤٌذ عؼ  

2
 . 02،90، داس ٔائم نهُشش، ص ، 9000انذكتٕس احًذ جٕدح ، كتبة اداسح انًٕاسد انجششٌخ ، انطجؼخ االٔنى  
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ة هي وؽاوات ًحم بمىحبها الخفٌى ِلى الافشاد الالصمين للمىٍمة مً خُث الّذد و  ان بداسا اإلاىاسد البؽٍش

بهم في البلاء بخذمتها و حّلهم ًبزلىن اهبر كذس مً واكاتهم و حهىدَم  ُة التل ثخذم أشالها ، و ثٔش الىِى

 لحدلُم اَذاف اإلاىٍمة .

ي ظبُل رلً ثلىم اإلاىٍمة بخىمُة كذساتهم و واكاتهم و معاِذتهم في ان ًلذمىا اكص ى اهحاحهم همجمىِة وف

ُف و ٌشوف ِمل مشلُة للجمُْ ، و هي جّمل ِلى  ِمل محّاوهة . هما اجها ثبدث في ثىفير ؼشوه ِادلة للحٌى

ا مؽاٍِش و جعاهذٍ في ثدلُم آماله و ولْ اللىاِذ العلُمة إلاّادلة الّىفش البؽشي مّاملة اوعاهُة ثدترم فحه

 1ثىلّاثه ، و في ثلذًم ًذ الّىن له في خل مؽاوله الخاـة و اإلاحّللة بالّمل .

ة و  ة ثلىم بحخىُي الاخحُاحات اإلاىٍمة مً اإلاىاسد البؽٍش و بىاء ِلُه فاهه ًمىً اللٌى بان اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ا باإلااَالت و الخبرات اإلاىلىبة و في ا و املخافٍة ِلحها. ثىفيَر بها  و ثدفيَز  الىكد اإلاىاظب باادلافة بلى ثذٍس

ة مً ِذا مداوس ًمىً الاؼاسا الى اَمُتها ِلى الىدى الحالي:            ــ وثيبْ ؤَمُة اداسا اإلاىاسد البؽٍش

  ثمُيز الّىفش البؽشي 

 . الّىفش البؽشي همىسد مارش و خاهم في ألاداء 

 ُة.الّىفش البؽشي هلُمة ؤول 

 .الّىفش البؽشي هلُمة جهائُة 

ة و اللاهىهُة ،و مً رم ًىىن الحٍّشف  ة حهحم باألبّاد الاكحفادًة و الاححماُِة و الاداٍس ــ  ان جعير اإلاىاسد البؽٍش

ة َى مجهىد ثىفُلي بين ألاشخاؿ و الّماٌ و مداولة الشبي ثلىم ِلى  الحالي : " جعُير هٍام اإلاىاسد البؽٍش

ة و التل الٕشك مجها ؤوؽىة رات ؤبّا د رلافُة و َُيلُة محياملة والتل ثترحم في البرامج الحخىُىُة و الحىمٍى

ُة و الّمل في اإلااظعة اححماُِا اثجاٍ اإلاعحخذمين و بالحالي اظحمشاس اإلااظعة في اليؽاه  الحإرير ِلى الىِى

 الاكحفادي " 

ة راهُا :  ذي ادداسا اإلاىاسد البؽٍش  :الحىىس الحاٍس

ة بّذا ثىىسات هحج ِجها جّذد جعمُات مخحلفة لها ؤَم َذٍ اإلاشاخل هي:لل     ذ مشت اإلاىاسد البؽٍش

 اإلاشخلة ألاولى :  مشخلة ٌهىس الثىسا الفىاُِة :

 اإلايؽإاللذ واهد الثىسا الفىاُِة بمثابة البذاًة للىثير مً اإلاؽاول التل ثىاحهها اداسا اإلايؽأت فلذ واهد تهحم  

حاحُة ، و ثشهم سؤط اإلااٌ ولم جّىي اَحماما للفشد فيان ٌّامل ِلى ؤهه آلة َزا ما ثىلذ ِىه بشفْ معحىي الاه

 اظخُاء مً الّمل و بالحالي ٌهىس حماِات ٔير سظمُة ثذافْ ِلى مفالح الّماٌ.

                                                 
1
 . 90َفظ انًشجغ انغبثق ، يحفٕظ احًذ جٕدح ، ص 
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ادا ألاحىس و ثخفُن ظاِات الّ ً ٌهشت اإلاىٍمات الّلمُة بؽيل ؤوظْ و اإلاىالبة بٍض مل في بذاًة اللشن الّؽٍش

، و اًجاد  ٌشوف مىاظبة للّمل ومً َىا واهد الالشابات و اإلالاوّات الّاإلاُة للّمل ، ومً َىا وان الىٍش مً 

 ؤسباب الّمل في اخذاذ اداسا ألافشاد.

ادا ألاحىس و ثخفُن ظاِات الّمل  ً ٌهشت اإلاىٍمات الّلمُة بؽيل ؤوظْ و اإلاىالبة بٍض في بذاًة اللشن الّؽٍش

مىاظبة للّمل ومً َىا واهد الالشابات و اإلالاوّات الّاإلاُة للّمل ، ومً َىا وان الىٍش مً  ، و اًجاد  ٌشوف

 ؤسباب الّمل في اخذاذ اداسا ألافشاد هىظُلة لحىٍُم الّالكة بين الاداسا و الّاملين.

 اإلاشخلة الثاهُة : بذاًة الخشب الّاإلاُة الاولى :

اإلاحخففة في اإلاىٍمة تهحم بدل اإلاؽاول الاوعاهُة و رللً بعبب في َزٍ الفترا ٌهشت الخاحة الى وحىد حهة  

ات ِاإلاُة مً الاهحاج  خذوذ عجض هبير في حجم كىا الّملة اإلاّشولة للّمل و ظبب الؽّىس بمشوسا بلٓى معحٍى

ٌى باادهحاج الى رسوثه ثضاًذ الاَحمام بحدعين الّمل .  و الـى

 ولى و الثاهُة :اإلاشخلة الثالثة : ما بين الخشب الّاإلاُة الا 

ادا مّذالت البىالة ،    و هزا مّادالت دوسان الّمل مما ادي  ٌهشت  الٌ َزٍ الفترا مىحة مً الالشابات و ٍص

الى ٌهىس ثجاسب " الهاوس ثىت " التل كام بذساظتها " الحىن ماًى" والتل ثإهذ لشوسا ثىفير الٍشوف اإلاىاظبة 

 و سلا الّامل ًِ ِمله. للّمل ، وثشؼُذ الاظحخذام و هزا ؤَمُة

 اإلاشخلة الشابّة: بّذ الخشب الّاإلاُة الثاهُة:

في َزٍ اإلاشخلة ؤـبذ الفشد َى مدىس ألاظاس ل لإلهحاج و بالحالي ال بذ مً الاَحمام به هما الاَحمامات الشئِعُة 

ُف بالبدث ًِ اإلاهاسات التل ثخىاظب م ة ثىفب ِلى سظم ظُاظات الحٌى ْ الحىىس ادداسا اإلاىاسد البؽٍش

 الحىىىلىجي ، و بالحالي الاَحمام بحخىُي اللىي الّاملة .

ادا ِذدَا  ثإهذت ثجاسب " الهاسثىسذ"في  في جهاًة العحِىُات و مىحفف العبُّيُات : هخُجة لىبر اإلااظعات و ٍص

م الاكحىاُ الّىفش البؽشي ثدشهه اِحباسات ظُىىلىحُة لزا الاهحفاُ مً واكحه و كذساثه اليامىة ًِ وٍش ؤَمُة

ُب ، فضاد الاَحمام بالّامل الاوعاوي و الجماِات ٔير الشظمُة .   1و التٔر

ٍش و ـُاهحه و  فترا العبُّيُات : ٌهشت هٍش حذًذا جّحبر الّىفش البؽشي مىسد ًجب الاَحمام ثىمُحه و ثىٍى

ي اإلاّىُات البُئُة و الخفاً ِلُه ، فإـبدد ثمثل اإلاىسد الاظتراثُجي اإلاهم في اإلااظعة هخُجة الحُٕير ف

 2الحىىىلىحُة .

                                                 
1

 00-00صبنح ػٕدح عؼٍذ ، انًشجغ عجق ركشِ ، ص 
 01ػًشٔ صٍفً ػقٍهً ، يشجغ عجق ركشِ ، ص  3
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ة وياإلاىلب الثا  : الّىامل اإلاارشا ِلى اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ة  ائفها املخحلفة و اإلاحمثلة في ثخىُي اللىي الّاملة ، ثدلُل و و ـف  ؤداء فيبن كذسا ادداسا اإلاىاسد البؽٍش ٌو

ائف  ب –ألاحىس و اإلاشثبات  –الا حُاس و الحّين  –الٌى ة  الحذٍس لِعد مىللة و بهما  –و ثىمُة اإلاهاسات ؤلاداٍس

ة مً الّىامل ثحمثل فُما ًلي :  ًجذدَا مجمِى

و هي ثحمثل في مذي ثىافش الخبرات و الىفاءات الالصمة باادلافة الى الخبرا الّملُة الّىامل الذا لُة :  .1

ة ًفىذم بلىائذ و جّلُذات سوثُيُة او بّادا ت و ثلالُذ الاححماُِة  باادلافة ٔلى في مجاٌ بداسا اإلاىاسد البؽٍش

 ِىفش َام حذا و َى مذي جّاون الزي ثدفل ِلُه مً ؤلاسادات و ألاكعام ألا شي باإلاؽشوُ .

ة مً الّىامل الخاسحُة :  .2 ّات و اللىاهين و التل ثمْ مجمِى و ثحمثل ؤَم َزٍ الّىامل في الخؽَش

ة ِىذ مضاولة ؤوؽىتها و َزا باادلافة بلى الحىٍُم الؽشوه و اللُىد التل ًيبغي ان ثشاِحها بداسا اإلاىا سد البؽٍش

الاكحفادي للذولة والزي ًدذد بذوسٍ املجاالت ألاظاظُة التل ًماسط فحها اإلاذًش ظلىاثه في اثخار اللشاسات و 

 هزا ًارش الحىٍُم اححماعي في همي الّالكات الاححماُِة اللائمة و ؤظالُب الحفىير و الّادات و الحلالُذ

ة .  املخحلفة و ول رلً ًارش بذوسٍ في اداء بداسا اإلاىاد البؽٍش

 

ة: ثالثإلاىلب الا  : ؤَذاف اإلاىاسد البؽٍش

ة       ة مً اللىي البؽٍش ً كىا ِمل معحلشا ، اي مجمِى ــ ًحلخق الهذف الشئِس ل لٕذاسا ألافشاد في ثىٍى

بة فُه جؽيل كىا الىفْ الاظاظُة إلاىٍ مة في الىكد الخالش و في اإلاعحلبل ن ومً َزا اللادسا ِلى الّمل و الٔش

ُة الحالُة :   الهذف الؽامل ادداسا ألافشاد هىحض ألاَذاف الفِش

ً كىا ِمل معحلشا و مىحجة . .1  ثىٍى

ش ؤدائها . .2 ة و ثىٍى  ثىمُة اإلاىاسد البؽٍش

ة ًِ حهىدَم مادًا و مّىىٍا . .3 ن ؤفشاد اإلاىاسد البؽٍش  جٍّى

ة و املخ .4  افٍة ِلى ظالمتها و معحىي مهاستها في ألاداء.ـُاهة اإلاىاسد البؽٍش

ة رات الىفاءا ، و ثإمين معاَمتها في بهجاح ؤَذاف اإلاىٍمة . .5 ة اإلاذٍس  املخافٍة ِلى اإلاىاسد البؽٍش

 ــ بلافة بلى ألاَذاف الحالُة:      

  الحىىس  ؤي ثىبُم ؤَذاف املجحمْ بخؽُٕل الافشاد خعب كذساتهم مْ ما ٌعمذ ب:  الاححماُِةألاَذاف

ذ لهم و خماًتهم مً الا ىاس. ّات و اللىاهين الّمل و  لم حى مٍش  و الىمى وبلا للخؽَش

  : ُفتها بؽيل مترابي مْ بلُة الفشوُ في اإلاىٍمة و ثلذًم الىصح و ألاَذاف الحىٍُمُة ؤي ثادي ٌو

 ؤلاسؼاد فُما ًحّلم بؽاون الافشاد في اإلاىٍمة .

  : بات و خاحات ألافشاد هىجهم ِىفشا مهما في الّملُة ؤلاهحاحُة .اي بؼباُ ٔس*الاَذاف ؤلاوعاهُة 

  

 

ة ، اظبابه ، اَذافه اَمُحه.: اإلابدث الثاوي   الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش



ة                                                       ألاٌو       الففل    الاواس الّام للحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

 

6 

ٍش مً          ة خُث ثم ثىٍى ة في اـىله الة ؤدبُات ثخىُي اإلاىاسد البؽٍش ًشحْ الحخىُي ادداسا اإلاىاسد البؽٍش

ة و ثدلُم كبل ِذد مً ا ٌى الى هفاءا ؤِلى في ثىفير اإلاىاسد البؽٍش ً و اإلاماسظين في الاداسا ، بهذف الـى إلافىٍش

 الاظحخذام الامثل لها .

ة في اإلاىٍمة بمحىلبات       ة ِلى سبي اإلاىاسد البؽٍش ًشثىض الحخىُي الاظتراثُجي لإلداسا اإلاىاسد البؽٍش

ات الاداء و ثفُّل ثىبُم اداسا الجىدا الؽاملة في اإلاىٍمة . الاظتراثُجُة الّامة للمىٍمة ، ألحل ثدعين  معحٍى  

ة و ثدلُلها و سبىها بٕاًات      ة ثحممً دساظة وؽاوات اإلاىاسد البؽٍش و ًشي اإلاشس ل بن بظتراثُجُة اإلاىاسد البؽٍش

ثدعين الاولاُ  و اظتراثُجُات اإلاىٍمة ، بدُث ًفبذ الّىفش البؽشي اخذ الشوائض لحدلُم اإلايزا الحىافعُة و 

 العىكُة للمىٍمة و هحائج اِمالها.

ة  مْ الاظتراثُجُة الّامة     للذ بذا الاَحمام في العىىات الا يرا بالذوس الاظتراثُجي ادداسا اإلاىاسد البؽٍش

ُفُة الا شي  للمىٍمة مً  الٌ سبي الاظتراثُجُة الّامة للمىٍمة ، ؼإجها في رلً ؼان الاظتراثُجُات الٌى

ٍم و الاهحاج و اإلاالُة.والخعى   

ة :  مفهىم الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد الؽٍش

لة اإلاىاظبة لىلْ ألاَذاف بُّذا اإلاذي ، و ثدذًذ بلى بن الحخىُي  Policactroٌؽير  الاظتراثُجي ٌّبر ًِ الىٍش

ًِ ِملُة  ثىحهات اإلاىٍمة لحدلُم ثلً ألاَذاف . اما بنل خمذان فُّشف الحخىُي الاظتراثُجي باهه ِباسا

ىب .  هٍامُة آلحل ثدذًذ هُفُة اهحلاٌ اإلاىٍمة مً الىلْ الشاًَ الى معحلبلها اإلأش

م او الىشق      و بالحالي فالحخىُي الاظتراثُجي ًمثل الّملُة اإلاحّللة بىلْ الاَذاف و مً رم ثدذًذ الىٍش

ٌى الى الاَذاف .  اإلاىاظبة للـى

إلاىٍمة بىفاءا و فّالُة فاهه ًيبغي ان ًىىن لذحها الفىش الاظتراثُجي و و ختى ثحمىً الاداسا مً ثدلُم اَذاف ا  

 الزي ًامً بالحخىُي الاظتراثُجي و بمشوسا سظم اإلاعحلبل اِحمادا ِلى وكائْ اإلااض ل و اخذاذ الخالش.

مىً الىٍش الى الحخىُي الاظتراثُجي ِلى اِحباٍس اهه مدحىي او ِملُة . و في َزا املجاٌ ًزهش       Organ andٍو

Ghobadian  ان اِحباس الحخىُي الاظتراثُجي ِلى اهه مدحىي ًشحْ الى الّىاـش الاظاظُة للمىٍمة

الاظتراثُجُة و التل ثخحلف مً مىٍمة أل شي . اما اِحباٍس هّملُة فيرحْ الى آلُة بىاء الخىة الاظتراثُجُة و 

 ثىبُلها الالخم.

حممً مفهىم اإلاىدنى الاظتراثُجي ادد    ة ظحة ِىاـش ؤظاظُة .ٍو  1اسا اإلاىاسد البؽٍش

 دساظة ثإرير البِئة الخاسحُة:  -1

ة في اإلاىٍمة خُث ثىفش الّمالة او                    ا او مخاوش  فُما ًحّلم باإلاىاسد البؽٍش ثمثل البِئة الخاسحُة فـش

لة و اإلاىلىبة في ظىق الّمل و كىاهين الّمل و الىلْ الا ة اإلاَا كحفادي ، و الّىامل الذًمٕشافُة اإلاىاسد البؽٍش

ة و  ، والحىىىلىحُا . َز الامش كذ ًارش ِلى كُام ثلً الاداسا بمهامها في مجاالت ِذًذا مجها ثخىُي اإلاىاسد البؽٍش

فين . ن و الّالكات مْ اإلاٌى ب و الحٍّى ُف و الحذٍس  2الحٌى

 ادسان مذي ثإرير اإلاىافعة ِلى اإلاىٍمة : -2

                                                 
1
 . 11َفظ انًشجغ  ،يحفٕظ احًذ جٕدح ،  
2
 .16، 16َفظ انًشجغ ، يحفٕظ احًذ جٕدح ، ص  
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إلاحٕيرات البُئُة املخحلفة واألولاُ الاكحفادًة ِلى الّمالة اإلااَشا مثلما ثخىافغ ثخىافغ اإلاىٍمات في ٌل ا

م مما اإلاىافعة دوسا سئِعُا في ِلى الاظىاق و الّمالء . وثلّب ثلً  فين و ثدفيَز الاظحلىاب و الخفاً ِلى اإلاٌى

ُفًار ة  اـة فُما ًحّلم بالشواثب و اإلاضاًا الٌى ب و الىمى اإلانهل ش اظتراثُجُة اإلاىاسد البؽٍش ُة و الحذٍس

فين.  للمٌى

 الىٍشا بُّذا اإلاذي:ثىفش  -3

ة ان ًىىن لذي الاداسا هٍشا بُّذا اإلاذي مشثبىة مْ اظتراثُجُة             ًحىلب ولْ اظتراثُجُة اإلاىاسد البؽٍش

 اإلاىٍمة و التل ثىىن ٔالب بُّذا اإلاذي.

 الترهيز ِلى اثخار اللشاسات : -4

فين و كذساتهم و بؽيل مخعاو ، الامش الزي كذ ًذفْ باإلاىٍمة هىخذا تهحم الاظتراثُجُة اإلا ىٍمة بىاكات اإلاٌى

 محياملة هدى ثدلُم اَذافها و مىاحهة اإلاىافعة و الحّامل مْ اإلاحٕيرات البُئُة اإلاحّذدا .

 الحيامل مْ اظتراثُجُة اإلاىٍمة : -5

ة مْ ول مً الاظتر  اثُجُة الّامة للمىٍمة و مْ الاظتراثُجُات ًيبغي ان ثحيامل اظتراثُجُة اإلاىاسد البؽٍش

ة دوسا سئِعُا في ـُأة اظتراثُجُة  ُفُة الا شي ، و ٌّىغ َزا اَمُة ان ثلّب اداسا اإلاىاسد البؽٍش الٌى

ة مذسبة و  ة ِلى ثىفير مىاسد بؽٍش اإلاىٍمة و ثدلُم اَذافها . و َزا ًحىلب وحىد كذسا لذي اداسا اإلاىاسد البؽٍش

لة و مدفضا   لحلذًم اداء محميز.مَا

 

ة و اَذافه :  اإلاىلب الثاوي : اظباب الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

ة هما ان             َىان ِذا اظباب و مبرسات ثفشك ِلى اإلااظعة اللُام بالحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

ة هي َىان اَذاف هثيرا ًيحٍش  ثدلُلها مً وساء َزٍ الّملُة خُث اهه م ائف الاداٍس ً اإلاّشوف ان اٌو الٌى

 الحخىُي بدُث ًذٌ املخىي ول مً اإلاىٍم و اإلاىحه و اللُادي ِلى هُفُة الاداء و ثىكُحه و مياهه .

ان العبب الاٌو للحخىُي ًىمً في الّالكة اإلاىحىدا بين ول مً الحخىُي و الاداء خُث ان الحخىُي اوال : 

ة و َى ما اربخحه بّن الذساظات التل اَحمد باإلالاسهة ؤداء  ٌّحبر في ألب الاخُان ظبب هجاح اإلاىاسد البؽٍش

اإلااظعات املخىىة مْ ؤداء اإلااظعات ٔير املخحلىة و التل  لفد الى ثلً التل ثشثىض ِلى مىاسدَا ثحفىق ِلى 

ة و مً اَم َزٍ الذساظ ات هجذ ما كام ظىاَا مً اإلااظعات التل ال جّىي اَمُة لّملُة ثخىُي اإلاىاسد البؽٍش

به ظاًمىن الم و صمُله حىن ؼىبشوًٍ ، و التل اظحيحجد في الا ير ان ولىح اَذاف الحخىُي ) و الترهيز ِلى 

 1آلُاثه ( ًذٌ ِلى هجاح الحخىُي و بالحالي ًادي الى هجاح اظتراثُجُة الحخىُي و الاداء الاداسي .

ة التى ثلذًش الخذ مً مخاوشا و ِذم الحإهذ : بدُث ًحمدىس َثاهُا : ذف الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

ا في الىكد اإلاىاظب ، بما ًجىب اإلااظعة  الاخحُاحات مً اإلاىاسد باإلاهاسات و الحخففات الالصمة و رلً لحىفيَر

الحّشك لخاالت العجض في الّذد او في اإلاهاسات و هزلً خاالت الفائن الامش الزي ٌّشكل ثدلُم ؤَذاف 

 دذ مً خعً ؤدائها .اإلااظعة و ً

                                                 
1
 . 039-030حغٍ اثشاٍْى ثهٕط ، كتبة اداسح انًٕاسد انجششٌخ يٍ انًُظٕس االعتشاتٍجً ، داس انُٓضخ انؼشثٍخ ، انقبْشح ،ص  
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مْ الحُٕير و مىاحهحه : بدُث ثىاحه اإلااظعة ِذا جٕيرات في مخحلف املجاالت والحىىىلىحُا ، الاظىاق ،  رالثا: 

ا ، َزٍ الحٕيرات ثادي بذوسَا الى خذوذ جّذًالت في محىلبات اإلاهاسا و  ّات الخىىمُة و ٔيَر اإلاىافعة و الخؽَش

ائف الامش الزي ًمى ات الٌى م الحخىُي .مدحٍى  ً الاظحجابة له ًِ وٍش

ً ِلى ثدذًذ الاَذاف و َى بزلً ًفشك ِلى سابّا :  العبب الشابْ للحخىُي َى اداسي مدن ، ًدث اإلاذًٍش

ة الالتزام بممامُىه و معاساثه و بشمجحه و ًٍهش رلً مً  الٌ دوس ثدذًذ الاَذاف في ثدفيز  اإلاىاسد البؽٍش

ن الاَذاف اإلاشحىا ٌّمل بجذ لحدلُلها اما الا ش الزي ٌّمل دون ؤَذاف الافشاد فىجذ ان الفشد الزي ًذس 

 ٌؽىى مً هلق الخافض لحدلُم الاداء الجُذ .

ب :  امعا :  ب ثفمُم بشامج الحذٍس ثمىً مً مّشفة اإلاهاسات و الحخففات اإلاىلىبة معحلبال حهاص الحذٍس

بُة  و فم  ىة مدذدا بٕشك  ثىفير الىفاءات اإلاىلىبة الن  ىة اإلاىاسد دا ل اإلااظعة مً ولْ بشامج ثذٍس

ة ثبين اخحُاحات اإلااظعة مً الحخففات الجذًذا الٕير محىفشا خالُا دا ل اإلااظعة و َى ما ٌعهل  البؽٍش

م اًجاد الافشاد الزًً لهم اظحّذاد الهخعاب اإلاهاسات  ب للخفٌى ِلى الىفاءات ًِ وٍش اإلاهمة ِلى حهاص الحذٍس

ش و اإلاىلىبة ،فّلى ظبُل  ب ِلى ثىٍى اإلاثاٌ ارا  ىىد اإلااظعة ادد اٌ ثىىىلىحُا حذًذا جّمل وخذا الحذٍس

ثىمُة مهاسات الافشاد بالّذد اليافي ختى ثحم الاظحفادا مً َزٍ الحىىىلىحُا الجذًذا في الىكد اإلاىاظب بذال مً 

ب الافشاد ِلحها . لة ًحم فحها ثذٍس  الاهحٍاس مذا وٍى

ذاد ادداسا اإلاىاد ًىفش ثخىُي اإلاىاظادظا :  ائف الا شي اِد ة حمُْ اإلاّلىمات الالصم لللُام بالٌى سد البؽٍش

ب و ثلاِذ . ة مً هلل ، ثشكُة ، ا حُاس ، جُّين ، ثذٍس  البؽٍش

ة :    راهُا : اَذاف الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

ة هبيرا مً الاَذاف لّل مً اَمها :    1للحخىُي الاظتراثُجي مجمِى

  ذاد اإلاىاظبة ألداء الّمل في الىكد اإلاىاظب و الخفى ة و باأِل ٌ ِلى الاهىاُ  اإلاىاظبة مً اإلاىاسد البؽٍش

 في اإلايان اإلاىاظب.

  ة و هزلً الاوّياظات ٌعاِذ ِلى ثخفُن الحيلفة الىاثجة ًِ العجض او الفائن مً اإلاىاسد البؽٍش

ة العلبُة في َزٍ الخاالت .  الاداٍس

 لة التل ثدلم ظُاظة اهحاج اهثر بحيالُف ؤكل، ًمىً مً ًدعً مً اظحخذام اإلاىا ة بالىٍش سد البؽٍش

ب التل  ُة بشامج الحذٍس ة و َى ما ًمىً مً ثدذًذ هِى ُة ؤداء اإلاىاسد البؽٍش ابشاص هلاه اللىا و المّف في هِى

ات الاداء .   ًدحاحها الافشاد بذكة و رلً بٕشك سفْ معحٍى

 ّلىمات الخاـة باألفشاد و َى ما ٌّىد بالفائذا ِلى حمُْ ٌعاِذ الحخىُي ِلى ثىظُْ كاِذا اإلا

ة و مخحلف الىخذات الحىٍُمُة في اإلااظعة.  اوؽىة اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ة ثحمثل فُما ًلي :    ؾ ان اَذاف ثخىُي اإلاىاسد البؽٍش شي مفىفى هجُب ؼاَو  ٍو

 ة مً الخلٌى الّملُة إلاٍّم اإلاؽاول التل جّاوي مجها اإلا ة ولْ مجمِى اظعة و في مجاٌ اإلاىاسد البؽٍش

ا مً اإلاؽاول .  والفائن في الافشاد او هذسا بّن الحخففات و ٔيَر

                                                 
1
 . 039، يشج عبثق  ركشِ، ص  حغٍ اثشاٍْى ثهٕط 
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  ة دا ل اإلااظعة و ثدذًذ اإلاّالم الىاكُّة للىا الحّشف و بذكة ِلى الىلُّة الخالُة للمىاسد البؽٍش

 الّمل اإلاحاخة .

 لتل ثمىْ الاظحخذام الجُذ اؽاول الحّشف مً  الٌ اإلاّلىمات اإلاعحخلفة مً ِملُة الحخىُي اإلا

ة الخالُة و اإلاعحلبلُة.  للمىاسد البؽٍش

 1و الافة الى ما رهش ظابلا ثىحذ ؤَذاف ؤ شي للحخىُي هىسدَا فُما ًلي :

 .ًشفْ الحخىُي مً كذسا اإلااظعة ِلى الاثفاٌ و الحفاِل مْ ِىامل بِئتها الذا لُة و الخاسحُة 

ة ثفب في الخفٌى ِلى و بالحالي ًمىً ان وعحيحج بإن حم ُْ ؤَذاف الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

ة اإلاىلىبة باألهىاُ اإلاىلىبة و باإلاهاسات و الىفاءات التل ثلي اخحُاحات اإلااظعة و رلً في الىكد  اإلاىاسد البؽٍش

 ٓ الٕاًات.اإلاىاظب و ول رلً بهذف ثدعين اداء الفشد و اإلااظعة مّا بما ًمىجها مً ثدلُم الاَذاف و بلى 

 

ة :   اإلاىلب الثالث : اَمُة الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

شي للماظعة و رلً هٍشا لألَمُة التل          ة َى وؽاه مهم و حَى ان الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

 ًىخعحها باليعبة للماظعة و الفشد مّا.

ا في ما ًلي :   ان للحخىُي اَمُة هبيرا ًمىً خفَش

  ة ؤَذاف محّذدا  اـة بيل مً الفشد و اإلااظعة و ًخذم وؽاه الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

املجحمْ، ففُما ًخق الفشد فان الحخىُي الجُذ ًدلم مبذؤ الصخق اإلاىاظب في اإلايان اإلاىاظب اما ِلى 

ة الفُّذ اإلااظعة فان الحخىُي الجُذ ًدلم الحىاصن الذا لي بّذم وحىد الفائن او  عجض في اإلاىاسد البؽٍش

ة اخعً اظحخذام .  اما باليعبة للمجحمْ فان الحخىُي ٌعاَم في اظحخذام اإلاىاسد البؽٍش

  ب ، الا حُاس، و الحّين و ة ، الحذٍس ة الا شي هفُاهة اإلاىاسد البؽٍش ثذهُة ثيالُف ؤوؽىة اإلاىاسد البؽٍش

 رلً الن الحخىُي ًجُب ِلى الاظئلة الحالُة :

ة اإلاىلىبة ؟ما هم وهُى ا -  إلاىاسد البؽٍش

 هُف ًمىً الخفٌى ِلى َزٍ اإلاىاسد ؟ -

 متى ًجب الخفٌى ِلى َزٍ اإلاىاسد ؟ -

 . ة دا ل اإلااظعة  ًمىً الحخىُي مً الحىصَْ و الاظحخذام الجُذًً للمىاسد البؽٍش

 ة و َزٍ ا إلاىاصهة ًادي الحخىُي الى اإلاىاصهة بين ول مً اَذاف اإلااظعة و وؽاوات اداسا اإلاىاسد البؽٍش

 بذوسَا ثدلُم هفاءا الاداء الفشدي و الحىٍُ ل .

  م ثىفير الىفاءات بؽيل  ًشفْ الحخىُي مً معحىي سلاء الافشاد ًِ اِمالهم و ماظعتهم ًِ وٍش

 ميسجم مْ محىلبات اإلااظعة .

 .ة ِلى معحىي اللىمي ة ؤظاط لىلْ  ىة اإلاىاسد البؽٍش  ٌّحبر ثخىُي اإلاىاسد البؽٍش

                                                 
1
 . 10يؤٌذ عؼٍذ انغبنى ، ػبدل حشحٕػ صبنح ، يشجغ عبثق ركشِ ، ص  
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  و اإلاهاسات للىمى الاكحفادي ، خُث ان الحخىُي ًذسط ما ًمىً ِشله في ظىق الّمل ثلذًش اللذسات

و ما ًمىً اظخُّابه مً كبل اللىاِات الاكحفادًة املخحلفة بدُث ٌؽيل مىاصهة بين الّشك مً اإلاىاسد 

ة و الىلب ِلحها   البؽٍش

  ة اًما الى سفْ هفاءا الّملُات الاهحاحُة مً  الٌ ثجىب دفْ ؤحىس حهذف ثخىُي اإلاىاسد البؽٍش

 الافُة ال ًلابلها ِمل ممارل ، و بالحالي ثدلُم الّذالة في ثىصَْ الاحىس.

  ا ِلى الحللُل و مىْ ِشكلة الاهحاج الزي ًخعبب فُه هلق في ِذد الافشاد او ٌّمل الحخىُي  فـى

بهم .  لّف ثذٍس

  ة لألفشاد ورلً مً  الٌ ثىفير الا  ظحلشاس في الّمل .ًشفْ الحخىُي اًما الشوح اإلاّىٍى

  ُفي لألفشاد و رلً مً  الٌ ثدذًذ اوؽىة ة ِلى ثخىُي اإلاعحلبل الٌى ٌعاِذ ثخىُي اإلاىاسد البؽٍش

ا. ب و ٔيَر  التركُة ، الىلل و الحذٍس

  ًمىً ثدلُل كىا الّمل اإلاحاخة مً مّشفة الاظباب الخلُلُة التل ثذفْ الافشاد لترن الخذمة او بلائهم

 ًِ الّمل دا ل اإلااظعة. فحها و مذي سلائهم

 

ة  و اَذافهاإلابدث الثالث : مفهىم واَمُة ثخىُي اإلاىاسد البؽٍش  

ة: 1اإلاىلب الاٌو : مفهىم ثخىُي الاخحُاحات مً اإلاىاسد البؽٍش  

ُف ؤفمل الىفاءات و اظحخذام َزٍ الىفاءات بالؽيل  ة ِلى ثٌى جعاِذ ِملُة ثخىُي اإلاىاسد البؽٍش

 الافمل.

ة الحيبا باخحُاحات اإلاىٍمة مً الافشاد وولْ ًلفذ ب           حدذًذ اخحُاحات اإلاىٍمة مً اإلاىاسد البؽٍش

 الخىي التل ثادي الى ثىفير الّذد الالصم مً الىكد اإلاىاظب و بالحيلفة الاكل .   

ة بإجها ِملُة ثخعم بما ًلي:         و ًزهش الهُتل فُما ًحّلم بحدذًذ الاخحُاحات مً اإلاىاسد البؽٍش

ة. .1  ِملُة ثيبا ثلىم ِلى ثدلُل اخحُاحات اإلاىٍمة الخالُة و اإلاعحلبلُة مً اإلاىاسد البؽٍش

حباس في ثدذًذ الىلب  .2 ًشهض الحيبا ِلى ثىكْ الحٕير في الاثجاَات البُئُة و بِئة الاِماٌ و ؤ زَا بّين الِا

ة .  ِلى اإلاىاسد البؽٍش

ة بالحخ .3 ىُي ِلى اإلاعحىي الّام للمىٍمة و معحىي ثشثبي ِملُة الحخىُي في مجاٌ اإلاىاسد البؽٍش

ة مً الاظتراثُجُة الّامة للمىٍمة و اظتراثُجُة  اِمالها ، ؤي ان جؽحم اظتراثُجُة الخفٌى ِلى اإلاىاسد البؽٍش

ماٌ فحها .  الِا

ا ًِ هلاه كىا و  .4 ة ِلى اإلاّلىمات اإلاحىفشا و التل ًمىً ثىفيَر اِحماد ِملُة الحخىُي للمىاسد البؽٍش

ة و الفشؿ و التهذًذات البُئُة في ظىق الّمل.لّف اإلا  ىٍمة في مجاٌ اإلاىاسد البؽٍش

                                                 
1

 .50،  02يحفٕظ أحًذ جٕدح ، اداسح انًٕاسد انجششٌخ ، ص 
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جعتهذف الّملُة ثىحُه اإلاىٍمة الى افمل الىشق للحّامل مْ ؤَذافها البُّذا و اللفيرا اإلاذي، لهزا  .5

ُى ثخعم الّملُة بىىجها اظتراثُجُة معحمشا ؤي ؤجها ثدمل سظالة مدذدا ثحمثل بالخفٌى ِلى الىم و الى

ة في الضمان و اإلايان اإلاىاظبين ، هما اجها ثحدذد بإَذاف ثخثمل بالخفٌى ِلى كىا  اإلاىلىبين مً اإلاىاسد البؽٍش

 ِمل فاِلة ، و جّحمذ بذائل الحخىُي اإلاحاخة و اإلامىىة .

ة ِلى ِملُة الحلذًش و الحيبا ، و مً ألاَمُة بميان ؤن جّمل اإلاىٍمة ِلى الحيبا  ٌّحمذ ثخىُي اإلاىاسد البؽٍش

ل ، و ؤن ثدذد ؤي مىاـفات  ة ِلى اإلاذي الىٍى ِلى جّمل اإلاىٍمة ِلى الحيبا باخحُاحاتها مً اإلاىاسد البؽٍش

ً الزًً ظِحم جُُّجهم في اإلاىٍمة في اإلاعحلبل.  ثحىلبها مً اإلاذًٍش

ة          حّلم ثخىُي اإلاىاسد البؽٍش ة في ٌل اؤظاظا بحدذًذٍو لّشك و الىلب آلاوي  محىلبات اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ا ، فان رلً  ة اإلاىلىبة ادهجاَص ادا اإلاىاسد البؽٍش و اإلاعحلبلي ، فارا ثىظّد اِماٌ اإلاىٍمة و اخحاحد الى ٍص

ة جّحمذ ِلى مذي  ة اإلاىلىبة ، و بالحالي فان وؽاوات اداسا الىاسد البؽٍش ًحىلب ثدذًذ هُى و ِذد اإلاىاسد البؽٍش

 اإلاعحلبل.ثىظْ ؤو ثشاحْ ولْ اإلاىٍمة في 

ة بما ًلي:            و ًمىً ثلخُق ؤَمُة ثخىُي اإلاىاسد البؽٍش

1. .  ٌعاِذ ِلى ثدذًذ و ثخىُي اخحُاحات اإلاىٍمة اإلاعحلبلُة مً خُث الىم و الىُى

م الاظحفادا مً اإلاىاسد  .2 ادا الّائذ ِلى اظخثماسات اإلاىٍمة و ثخفُن الحيلفة ًِ وٍش ٌعاَم في ٍص

ة .  البؽٍش

 ة اإلاىٍمة إلاىاحهة الحٕيرات في البِئة الذا لُة و الخاسحُة.ٌعاِذ ِلى تهُئ .3

ش . .4 ب و الحىٍى ُة و ؤداء الّاملين مما ًارش في وؽاوات ؤ شي والحذٍس  ًٍهش هلاه اللىا و المّف في هِى

بات و اَذاف ول مً اإلاىٍمة و الافشاد. .5  اؼباُ و ثدلُم ٔس

ة .  1اَذاف ثخىُي اإلاىاسد البؽٍش

ة فُما ًلي :ثحلخق اَذاف ثخىُي اإلا  ىاسد البؽٍش

فين ألداء الّمل في الىكد اإلاىاظب  .1  الخفٌى ِلى الّذد الالصم و الىُى اإلاىاظب مً اإلاٌى

معاِذا اداسا اإلاىٍمة في ثدلُم ؤَذافها اهحاحُة اهبر بحيلفة اكل ورلً بالخشؿ ِلى ثخفُن  .2

ة اليافُة الخحُاحات الحيالُف الّمل ، و مً  الٌ ثإهُذ الحىاصن بين الّشك و الىلب مً و ِ لى اإلاىاسد البؽٍش

 اإلاىٍمة.

ض دافُّتهم هدى الّمل باألظالُب التل ثممً  .3 ا ، و جٍّض املخافٍة ِلى واكات الّاملين و اظخثماَس

ُفي و اهحمائهم الفمُ ل للمىٍمة و ب الـهم لها  م الٌى  .ثلذمهم و همَى

ُف ؤو  .4 ة ظىاء في املجاٌ الحٌى ب او الخذمات ؤو اجهاء الخذمات . اِذاد ميزاهُة اإلاىاسد البؽٍش  الحذٍس

ة و اوؽىتها  .5 ثدلُم الحيامل بين الاظتراثُجُة للمىٍمة و بين اظتراثُجُة الاداسا للمىاسد البؽٍش

 املخحلفة..

                                                 
1
 .19، 10ػبدل حشحٕػ صبنح ، يؤٌذ عؼٍذ انغبنى ، يشجغ يزكٕس عبثقب ٌ ص  
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ة و الّىامل املخذدا له :  اإلاىلب الثاوي :مشاخل ثخىُي الاخحُاحات البؽٍش

ة :  1اوال : مشاخل ثخىُي الاخحُاحات البؽٍش

 ظىف وّشك اإلاشاخل الاظاظُة لّملُة الحخىُي و رلً ِلى الىدى الحالي :         

ة : .1  ثدذًذ الىلب اإلاحىكْ مً اإلاىاسد البؽٍش

ة )ثدذًذ الىلب( ِلى الاَذاف التل جععى اإلاىٍمة        ٌّحمذ ثدذًذ الاخحُاحات اإلاعحلبلُة مً اإلاىاسد البؽٍش

 خحُاحات اإلاعحلبلُة في لىء رالذ هلاه مترابىة هي :الى ثدلُلها ، و البذ ان ًبدث مىلُى ثدذًذ الا 

 ِذد الّاملين الزًً ثدحاحهم اإلاىٍمة معحلبال. -

 مىاـفاتهم الصخفُة . -

 الىكحاإلاىاظب لحُُّجهم في اإلاىٍمة. -

وثحإرش الاحابة ِلى ؤي مً الىلاه العابلة بإولاُ اإلاىٍمة الذا لُة و الخاسحُة هما ثحإرش باإلاذي الضمنل         

لة ) رالذ ظىىات فإهثر(.ل ة و َل وّىي فترا كفيرا ام محىظىة ؤم وٍى  حخىُي اإلاىاسد البؽٍش

ة : .2  ثدذًذ الّشك اإلاحىكْ مً اإلاىاسد البؽٍش

ة الّاملة خالُا في اإلاىٍمة و ثدلُلها و هزلً دساظة اإلاحىافش مجها في ظىق  ثحّلم َزٍ اإلاشخلة بدفش اإلاىاسد البؽٍش

ة الّمل مً مهاسات في لىء الا  خحُاحات التل ثم ثدذًذَا في اإلاشخلة العابلة ، و البذ مً دساظة اإلاىاسد البؽٍش

 الّاملة خالُا في اإلاىٍمة في لىء رالرة ِىاـش ؤظاظُة هي :

ة. -  ثدذًذ ِذد الّاملين في اإلاىٍمة و ثثبُد ما ًمحلىٍى مً  فائق شخفُة و مهاٍس

ماٌ دا ل اإلاىٍمة للحإهذ مً مهاس  -  ات و اللذسات اإلاىلىبة لللُام بالّمل.ثدلُل وبُّة الِا

 الحإهُذ مً ثىافم الّاملين مْ ما ًماسظٍى مً اِماٌ . -

و ًحم الخفٌى ِلى َزٍ اإلاّلىمات مً  الٌ اِذاد كىائم  اـة ثىصُ ِلى حمُْ الاكعام او مً  الٌ ولبات 

م الاداء . ش ثلٍى  الاظحخذام او مً  الٌ ثلاٍس

ة ًحممً حمُْ اإلاّلىمات الخاـة بالفشد و البذ ان ثمحلً اإلاىٍمة هٍام ا إلاّلىمات حُذ  اؿ باإلاىاسد البؽٍش

مىز الحداكه باإلاىٍمة و اَم الحٕيرات التل مش بها و ماهي اإلاهاسات و اللذسات التل ًملىها الى حاهب ثىفش  مّلىمات 

 ؤ شي والشاثب و اإلايافأت و الّالوات و الخىافض.......الخ .

ة مذي امياهُة اؼباُ اخحُاحات اإلاىٍمة مً و في لىء              م و الذساظة ثلشس اداسا اإلاىاسد البؽٍش هحائج الحلٍى

ً ِلى  ألافشاد اِحمادا ِلى اإلافادس الذا لُة و اإلافادس الخاسحُة و ٌّحمذ اللشاس الجهائي بااللحجاء الى ؤي اإلافذٍس

 ِاملين اظاظُين َما :

 ة .اللذسا ِلى الاًفاء باالخحُاحات اإلاىٍم -

 الحيلفة اإلاالُة في لىء اولاُ اإلاالُة . -

                                                 
1
 . 15 -13ػبدل حشحٕػ صبنح ، يشجغ يزكش عبثقب ، ص  
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حماد ِلُه و هُفُة ثىفُزٍ في اإلاشخلة الا يرا مً      حخز اللشاس الجهائي الخاؿ بحدذًذ اإلافذس الزي ًجب الِا ٍو

ة و ٌّنل بها ولْ  ىة الّمل.  ثخىُي اإلاىاسد البؽٍش

 

 ولْ  فة الّمل : .3

ة بىلْ و بّذ دساظة الّشك و الىلب ِلى اإلاىاسد البؽش  ٍة في لىء الاَذاف اإلاعحلبلُة ثلىم اداسا اإلاىاسد البؽٍش

  ىة ِمل هٍاما احشائُا لحىفُز الاَذاف ، او  ىىات ِمل ثففُلُة إلاا ًجب ان ًحم ِمله

و جّحمذ ثفاـُل و مدحىٍات الخىة ِلى هحائج الحدلُل و اإلالاسهة اإلاؽاس الحها ظابلا و هزلً ِلى احتهادات       

ة و اظتراثُجُتها  الجهة التل جّذ الخىة و مهما وان الامش فان  ىة الّمل البذ و ان جّىغ ؤَذاف اإلاىاسد البؽٍش

البُّذا اإلاذي و رلً في اواس الٍشوف املخُىة باإلاىٍمة دا لُا و  اسحُا ، و مً بين اللشاسات التل ًمىً ولّها 

 في الخىة ما ًلي:

ُف. -   ىة الاهحلاء و الحٌى

 لل و الحلاِذ. ىة التركُة و الى -

ش. - ب و الحىٍى ب و الحذٍس   ىة للحذٍس

  ىة لحّذًل الاحىس و الشواثب. -

ُفي. - ش اإلاعاس الٌى   ىة لبدث هُفُة ثىٍى

 

 ثىفُز الخىة و محابّتها : .4

ة ) او الجهة املخحفة ( بىللها الى خيز               و بّذ ان ثفبذ الخىة مّذا للحىفُز ثلىم اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ماٌ و فم حذٌو صمنل مّذ معحلبال.الحىفُز   و ثشحمتها الى اِماٌ و افشاد ًادون ثلً الِا

مها و الىكىف ِلة هىاحي اللىا و    ومً احل ان ثدلم الخىة اَذافها ًحىحب مشاكبة ِملُة ثىفُزَا بلفذ ثلٍى

ة الخفٌى ِلى هىاحي اللىا و المّف فحها.  المّف فحها ، و ثداٌو اداسا اإلاىاسد البؽٍش

 

ة :را  هُا : الّىامل املخذدا لخىي اإلاىاسد البؽٍش

ة في اإلاىٍمة و ثدذدَا هما َى مبين في الشظم ادهاٍ:  1 ًىحذ ِذا ِىامل ثارش في  ىي اإلاىاسد البؽٍش

 

 

 

 

 

                                                 
1
 . 92سٔال َبٌف انًؼبٌطخ ، صبنح عهٍى انحًٕسي ، يشجغ عبثق انزكش ، ص  
 



ة                                                       ألاٌو       الففل    الاواس الّام للحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :01الؽيل 

 

 29سٔال َبٌف انًؼبٌطخ ، صبنح عهٍى انحًٕسي ، يشجغ عبثق انزكش ، ص اإلافذس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتشاتٍجٍخ 

 انًُظًخ 

انثقبفخ 

 انًؤعغٍخ 

انًُبفغخ ٔ 

 انجٍئخ انًبنٍخ 

انٕضغ 

انتُظًًٍ 

 انحبنً

انحبجخ نهًٕاسد انجششٌخ : انتُٕػٍخ ٔ 

 يغتٌٕبد انًٓبسح 

 انًصبدس انًبنٍخ انًتبحخ 

خطظ انًٕاسد انجششٌخ ٔ انغٍبعبد يٍ اجم 

انتٕظٍف االختٍبس، تطٌٕش انًٕاسد انجششٌخ 

 ،انتؼٌٕضبد اداسح االداء.

ؤثزج عهى خطط انًىارد انثشزٌحانعىايم انًحذدج و انً  
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 انًطهة انثانث : انعالقح تٍٍ ذخطٍط انًىارد انثشزٌح و انرخطٍط االطرزاذٍجً

ة ثىىن في لىء ثدشوات اإلااظعة هيل هما ان الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد  ان ثدشوات اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ة ٌّحمذ اظاظا ِلى الحخىُي الاظتراثُجي للماظعة خُث ؤهه في ٌل سظالة اإلااظعة و  اَذافها ًحم  البؽٍش

ذاد و اإلاهاسات و  ة و التل مً  اللها ًحم ثىفير اخحُاحات اإلااظعة مً َزٍ اإلاىاسد بااِل ولْ  ىة اإلاىاسد البؽٍش

 الىفاءات اإلاىلىبة و َى ما ًىضخه الؽيل اإلاىالي:

 

 

                                                                                 

ماٌ التل ثماسظها اإلااظعة                                                                                                                             ثدذًذ هُى الِا

 

 

                                                                       

 ولْ الاَذاف و الٕاًات                                                                                                                              

 

                                                                       

ا و مً كبل مً                                                                                                                     ائف اإلاشاد اهجاَص  ثدذًذ هُى الٌى

            

                        

 

ائف اإلاىلىبة مىاءمة اإلاهاسات و اإلاّ                                                                                                                    اسف مْ الٌى

 

 

     

 

 

 

ة :  ؼيل                                  ِالكة الاظتراثُجُة بحخىُي اإلاىاسد البؽٍش
ة                   اإلافذس : مزهشا لىُل ؼهادا اإلااحعحير بً خمىدا ًىظف الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

 . 52و دوسٍ في ثدعين اداء الافشاد، ؿ 

 

 

 

 سعــــــبنخ انًؤعغخ

 االْذاف ٔ انغبٌبد 

ٍٓـــــــــكم ان  

 انًــــــٕاسد
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هالخَ مً الؽيل العابم اهه مً  الٌ الحخىُي الاظتراثُجي للماظعة ًحم الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد         

ة خُث اهه ِلى اظاط الاَذاف و الٕاًات التل ثدذدَا اإلااظعة و اظلىب ثدلُلها ًحم ثدذًذ هم و هُى  البؽٍش

ا معحلبال. ة الالصمة و التل ًجب ثىفيَر  اإلاىاسد البؽٍش

ة َى ؼشه اظاس ل         ان الحيامل بين الاظتراثُجُة الّامة للماظعة و الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

لحدلُم الاَذاف خُث ان الاظتراثُجُات املخحلفة ثمحلً دالالت مخحلفة باليعبة للمعاولين ِلى اإلاىاسد 

ة و َى ما ًىضخه الؽيل اإلاىالي :  البؽٍش

ة  اثُجُة الخىــــــــــة الاظتر    ىـــة اإلاىاسد البؽٍش

ة اإلاىلىبة ليل وؽاه ثدذًذ وبُّة اليؽاوات   ثدذًذ اإلاهاسات و  البؽٍش

ثدذًذ ِىامل العىق الخاسحُة )الاكحفاد، 

الاححماُِة، ثىىىلىحُة( اإلاارشا ِلى وؽاوات 

 اإلااظعة.

ة الالصمة إلاىاحهة  ثدذًذ اإلاهاسات و اللبلُات البؽٍش

 حُةِىامل العىق الخاس 

ثدذًذ اإلاىاسد الذا لُة الخالُة اإلاىاظبة لىجاح 

 الاظتراثُجُة 

ثدذًذ  فائق و مىاـفات الافشاد الخالين و 

 لمان معاَمتهم في ثىفُز الاظتراثُجُة

ثدذًذ الىلق في اإلاىاسد اإلاىلىبة لحىفُز 

 الاظتراثُجُة 

ة لحىفُز اظتراثُجُة  ثدذًذ الىلق في اإلاىاسد البؽٍش

 اإلااظعة 

ادا او الاظحٕىاء ًِ اإلاىاسد  ذًذ اًة جٕيرات في البِئة ثد ثدذًذ ؤي جٕيرات في الٍض

ة.  البؽٍش

 

ة .   الجذٌو : الحخىُي الاظتراثُجي و  ىة اإلاىاسد البؽٍش
ة                   اإلافذس : مزهشا لىُل ؼهادا اإلااحعحير بً خمىدا ًىظف الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

 . 53دعين اداء الافشاد، ؿ و دوسٍ في ث
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ة و ًٍهش هالخَ مً الجذٌو           العابم ان َىان ثيامل بين ول مً الخىة الاظتراثُجُة و  ىة اإلاىاسد البؽٍش

ة في ولْ اظتراثُجُة اإلااظعة اما الثاهُة  َزا الحيامل في هلىحين الاولى ثحمثل في مؽاسهة اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ة بما ًحىافم و ؤَذاف الاظتراثُجُة الّامة للماظعة،فهل اِذ  اد  ىة اإلاىاسد البؽٍش

ة و الاداسا  و بالحالي فاهه ًمىً اللٌى بان الحخىُي ًلىم ِلى اظاط الاثداد بين ول مً اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ات الحىٍُمُة ِلى معحىي ِاٌ مً الحيامل ولما وان الحخىُي حُ ذ و  دكُم و َى الّلُا و ولما واهد اإلاعحٍى

ة في ؤماهجها اإلاىاظبة و الىكد اإلاىاظب بما ًمىً مً ثدعين اداء اإلااظعة  ًادي الى الخفٌى ِلى اإلاىاسد البؽٍش

و الفشد مّا و الجذًش باإلاالخٍة َىا َى ؤن ثىفُز الخىة ال ًادي الى ثدلُم الىحائج اإلاىحٍشا مجها َىان كُادا 

 ىد لحدلُم الاَذاف.فّالة لها اللذسا ِلى ثىحُه ول الجه
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  اثمة الففل :

ة في اًة ماظعة َى وحىد ِالكة اًجابُة بين الفشد املخحاس و  ان الؽشه الاظاس ل  لفاِلُة اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ة بدُث تهذف ِملُة الحخىُي الى  الاداء اإلاىلىب و مً َىا ثٍهش اَمُة الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

ذاد اإلاىاظبة ألداء الّمل في الىكد اإلاىاظب و في اإلايان الخفٌى ِلى الاهىاُ ا ة باأِل إلاىاظبة مً اإلاىاسد البؽٍش

اإلاىاظب ، و لحدلُم الاَذاف هفاءا الاداء البذ مً وحىد ثخىُي حُذ الزي ًذفْ باإلااظعات الى ا حُاس ؤوعب 

 لافتها و اَذافها .الىشق و الاظالُب في الحخىُي و التل ًحىافم مْ حجمها و هُى وؽاوها و هزا ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 انفصم انثبًَ
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 ملذمة الففل:

الت مىاظبة و ولْ الشحل اإلاىاظب في  ة َى ثىفير الافشاد رات مَا ان الهذف الشئِس ل مً اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ٌى الى َزا الهذف فاهه ًحم ثىفي م اإلايان اإلاىاظب ، و للـى ة ًِ وٍش ر ثلً الاخحُاحات مً اإلاىاسد  البؽٍش

ُف الزي ًىفز مً  الٌ ِملُات اظاظُة : الاظحلىاب و الا حُاس وهزا الحُّين .  الحٌى

ُفة الؽأشا ، بدُث ال  و في مجاٌ ِملُة الا حُاس و الحّين جعتهذف الحإهذ مً ـالخُة اإلاترشح لؽٕل الٌى

ذ مهاسثه ًِ اإلاعحىي اإلاىلى  ذ الاداسا مً كذسثه ِلى الّمل بىفاءا هجذَا جّىي اَمُة ثلل او ثٍض ب و ختى ثٍض

ب .  هبيرا لّملُة الحذٍس

ة الهامة ، ألجها ثجبر الشئظاء ِلى محابّة و مالخٍة  وجّحبر ِملُة ثلُُم ِملُة الاداء مً العُاظات الاداٍس

ف في ؤداء  ذاس خىم مىلىعي ِلى كذسا اإلاٌى واحباثه و معاولُاثه و ؤداء مشئوظحهم بؽيل معحمش واـد

الحدلم مً ظلىهه ؤرىاء الّمل ، و الحدعً الزًىشؤ ِلى ؤدائه . ولزا ًجب ؤن ًىىن َزا ألادء للّمل بىفاءا 

و فاِلُة الن رلً ًبين مذي معاَمة الفشد في الاهحاحُة  و ثدلُم اَذاف اإلاىٍمة و فم ثخىُىها 

 الاظتراثُجي .

ب و  ثلُُم الاداء و هزا ثلُم اداء الّاملين دا ل و ظيحىشف في َزا الففل اليل مً الح ُف ، الحذٍس ٌى

 اإلااظعة.
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ٌ اإلابدث   ، الحُّين   حُاس الا : الاظحلىاب ، ألاو

: الاظحلىاب:   اإلاىلب ألاٌو

ة وؽاوات اإلاىٍمة الخاـة بالبدث ًِ و حزب مششخين لعذ الؽىأش        ًلفذ باالظحلىاب مجمِى

ُفُة  ىبة و في الىكد اإلاىاظب و ِلى رالً ًمىً اللٌى بان الٌى ُة اإلاىلىبة واإلأش فحها و رالً بالّذد و الىِى

هلق في اإلاىاسد ’ وؽاه الاظحلىاب ثىىن اإلاىٍمة بداحة الُه ِىذ ِىذما ثٍهش هحائج ثخىُي اللىي الّملة 

ة لذحها  الٌ الفترا التل ًجشي الحخىُي لها هما ؤن الّشك في ظىق  الّمل ًىىن اكل مً الىلب  البؽٍش

 15ِلحها و  اـة  ِىذما ثىىن َىان هذسا في بّن الحخففات التل حهم اإلاىٍمة الخفٌى ِلى خاحتها مجها .

  :اوال: اإلاهام التل ًحممجها الاظحلىاب 

ائف التل ثدحاج بلى كىي ِاملة و رلً ًحىلب  .1 ماٌ و الٌى ثدذًذ و جسجُل وافة اإلاّلىمات ًِ ألِا

م و جُُّجهم.الاواُل ِلى  ب اإلاىٍمة با حُاَس ُة ألافشاد الزًً ثٔش ائف الؽأشا و هِى فات الٌى  مـى

ة ألا شي. .2  ولْ بشهامج اظحلىاب مىٍم و محيامل و رلً بالحيعُم مْ ؤوؽىة بداسا اإلاىاسد البؽٍش

ثدذًذ مفادس اللىي الّاملة التل ًمىً للمىٍمة ؤن ثلبل اخحُاحاتها مجها و البلاء ِلى الاثفاٌ  .3

 عحمش بها .م

الت ؼألحها فّملُة الاظحلىاب هي ِملُة  .4 ُفُة و مَا ثدلُم اإلاىائمة الاولُة بين  فائق الٌى

رىائُة بين الفشد واإلاىٍمة ففي هفغ الىكد التل ثماسط فُه اإلاىٍمة البدث ًِ اإلاششخين ًماسط ألافشاد 

ل بين ثخى ة و ِملُة البدث ًِ اإلاىٍمة بما ٌّنل ؤن الاظحلىاب َى بمثابة خللة ـو ُي اإلاىاسد البؽٍش

 الا حُاس .

 :راهُا :ؤَمُة الاظحلىاب 

 ِملُة الاظحلىاب ثىخعب ؤَمُتها مً هىجها جعهم في ثدلُم ألاَذاف الحالُة: 

ائف في اإلاىٍمة و رالً بإكل ثيلفة . .1  ثىفير ِذد هبير مً الاشخاؿ اإلاالئمين لؽٕل الٌى

َلين لؽٕل اإلاىاـب باإلاىٍمة مما ًخفن مً ثيالُف اإلاعاَمة في ثللُل ِذد اإلاحلذمين مً ٔير اإلاا  .2

 ِملُة الا حُاس الجهائي.

ؤلاظهام في ثدلُم دسحة ِالُة مً اظحلشاس اللىي الّاملة مً  الٌ حزب مششخين حُذًً و  .3

ىبين.  الاخحفاً بالّاملين اإلأش

لبدث الصخُدة و ثدلُم اإلاعاولُة الاححماُِة و اللاهىهُة و الا الكُة مً  الٌ الالتزام بّملُة ا .4

ائف .  ثامين خلىق اإلاششخين لؽٕل الٌى

ة مالئمة و مميزا ورات هفاءا ِالُة ًادي الى  فن هفلات الاوؽىة  .5 بن اإلاعاِذا في حزب مجمِى

ب . ة و التل ثلي ِملُة الا حُاس مثل الحذٍس  الخاـة باإلاىسد البؽٍش
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 :ؤظالُب الاظحلىاب 

 ين في ِملُة الاظحلىاب اللىي الّاملة َما :ثلجإ اإلاىٍمات الى اظحخذام وظُلحين ؤظاظِح

م وبْ هشاظة ـٕيرا ؤو بِذاد  بِالن .1 ائف الؽأشا في اإلاىٍمة بما ًِ وٍش الن ًِ الٌى : ًحم الِا

الن ما ًلي :        مادا بِالمُة و في ول اخىاٌ ًجب ؤن ًحممً ؤلِا

 . ائف الؽأشا  ِذد الٌى

 .ُفة  الؽشوه الحففُلُة لحلذًم ؼٕل الٌى

  ل الّل ل و ظىىات الخبرا ...... الخ , و َزا ثجذس الؽشو ا والّمش و الجيغ و اإلاَا ه الىاحب ثىفَش

ىلها الى  المُة اإلاىاظبة و رالً مً خُث بمياهُة ـو ؤلاؼاسا الى اهه ًجب الحىدي الذكة في ا حُاس  الىظُلة الِا

ُفة باادلاف ة الى مشاِاا ِىفش الحيلفة هما حمُى ِذًذا الافشاد املخحمل ان ثحىافش فحهم ؼشوه ؼٕل الٌى

ائف  كذ ًىىن :  الن ًِ َزٍ الٌى  ؤن الِا

ُفة الؽأشا مً بين الّاملين في اإلاىٍمة ؤو مً   .1 بِالها دا لُا و رلً في خالة بمياهُة ؼٕل الٌى

 ؤكشبهم .

ُفة مً الّاملين دا ل اإلاىٍم .2 ة بِالها  اسحُا و رلً في خالة جّزس ثىفش الؽشوه الالصمة لؽٕل الٌى

. 

ة ؤهبر  .3 ىاء فـش بة اإلاىٍمة في ثىصَْ و كاِذا اإلاحلذمين اِد بِالها دا لُا و  اسحُا و رلً في خالة ٔس

 لال حُاس العلُم 

اسات مُذاهُة لإلفشاد اللىي الّاملة اإلاحىكّة في اإلالابلة:  .2 و ًلفذ باإلالابلة َىا كُام لجىة بةحشاء ٍص

ىائها هٍشا خلُلة واكُّ ائف الؽأشا مفادس ثىاحذَا رالً اِد ة ًِ الّمل في اإلاىٍمة بؽيل ِحم و الٌى

 لذحها بؽيل  اؿ .
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 .: ًبين  ىىات ِملُة الاظحلىاب 03الؽيل سكم 

 الخىىا الثالثة الخىىا الشابّة                   الخىىا الثاهُة الخىىا الاولى

 

 

 

  

 

 

 

 .124ٍة ،ؿاإلافذس : د. مدفًى ؤخمذ حىدا ،اداسا اإلاىاسد البؽش 

 الا حُاس : اإلاىلب الثاوي :

جّذ ِملُة الا حُاس امحذاد وبُُّا ألوؽىة ثفمُم و ثخىُي اللىي الّاملة و الاظحلىاب و هدً هلفذ َىا 

ائف في اإلاىٍمة ؤو باال حُاس ِملُة اهحلاء الافشا ة و اإلاىاظبة لؽٕل ٌو الت الٍشوٍس د الزًً ثحىافش لذحهم اإلاَا

ُفة و ثدذًذ مً ظُّين فحها.  اجها ِملُة فدق اإلاششخين لؽٕل الٌى

 اوال: اَمُة ِملُة الا حُاس  : 

 ثشحْ اَمُة الا حُاس الى ما ًلي : 

ُفة اإلاىاظبة و ال .1 ىكد اإلاىاظب هما ًمىً الفشد مً بجها جعاِذ ِلى ولْ الصخق اإلاىاظب في الٌى

 الاظحٕالٌ اليامل ادمياهِحه و واكحه الامش الزي ٌّىد بالىفْ ِلى اإلاىٍمة هيل .

الثه ًادي ِلى حّل  .2 بن ولْ الصخق اإلاىاظب في اإلايان اإلاىاظب له مً خُث بمياهُة و كذساثه و مَا

به ظهال و اظحمشاٍس في اإلاىٍمة كائما  .   ؤمش ثذٍس

اإلاىاظب في ميان ٔير اإلاىاظب له ؤو الّىغ ًجّل الفشد ال ٌؽّش باالوسجام في بن ولْ الصخق  .3

 الّمل الزي ًادًه و ال ًخؽبْ مُىله و مً رم ًفبذ َزا الفشد مفذس اإلاحاِب و اإلاؽاول دا ل اإلاىٍمة .

الزًً ًحلذمىن للّمل في اإلاىٍمة ؤمش في ٔاًة الاَمُة هٍشا للحيالُف  لألشخاؿبن الفشص الفّاٌ  .4

ً ِلى ؤداء الّمل .   الّالُة التل ثحدملها اإلاىٍمة في خاٌ جُّين ؤشخاؿ ٔير كادٍس

انخطح 

االطرزاذجٍح 

 نهًىارد انثشزٌح

 انعذد انًطهىب -

 انُىعٍح -

 وقد انرعٍٍ  -

 يكاٌ يعٍٍ-
 

 

 انذوائز االدارٌح

ذقٍٍى طهة 

ذحذٌذ 

االحرٍاجاخ يٍ 

انًىارد 

 ج انثشزي

 

 ذحهٍم انىظٍفح

 وطف انىظٍفح  -

يىاطفاخ شاغم  -

 انىظٍفح

يظادر االطرقطاب 

 انذاخهً

انرزقٍــــــــــــــح و  -

 انُقم

 
يظادر االطرقطاب 

 انذاخهً

 االعالٌ انذنخهـــــــً -

 يظادر االطرقطاب

 انخارجً

 انظحف  -

 انًجالخ -

 االَرزٍَد ......انخ

 

 

اطرالو      

 و ذجًٍع

طهثاخ 

 انعًم
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 : ًمىً ثشهيز ؤَمُة اَذاف الا حُاس فُما ًلي : اَذاف الا حُاس 

 ا حُاس افمل اإلاهاسات و اللذسات اإلاحاخة .  .1

ً كىا ِمل سالُة و مىحجة . .2  ثىٍى

ُفي للّاملين الجذد و اللذام .3  16ى باإلاىٍمة. ثدلُم الاظحلشاس الٌى

 :ألاظغ التل ثلىم ِلحها الا حُاس 

ة مً ألاظغ التل ثحفاوت في ؤَمُتها مً  - ثشثىض حمُْ الىشق اإلاعحخذمة في ِملُة الا حُاس ِلى مجمِى

ة الّىامل التل ٌّحمذ ِلحها في ِملُة الا حُاس.  مىٍمة ألا شي ثبّا ألَمُة و وبُّة الّمل و فُما ًلي مجمِى

بها كذسا الفشد ِلى الشبي بين كذساثه الّللُة و البذهُة  الٌ ؤدائه لّمل ما ٌعحلضم  اإلاهاسا : و ًلفذ -1

 كذسا مً اإلاهاسا .

الخبرات العابلة : و جّنل ما بهخعبه الفشد  الٌ فترا خُاثه الّملُة مً اإلاّلىمة و مّاسف ثمىىه مً  -2

 ّمله . ؤداء الّمل بِعش و ًدمل ؤلاداسا اإلاعاولُة في ولْ مشبذ و مىمئىة ل

بُة العابلة : فاإلاىٍمات ًجب ان ثخحاس الصخق الزي ثحفم  -3 معحىي الحّلُم و الذوسات الحذٍس

بُة .  مّاسفه و بمياهِحه الذساظُة مْ محىلبات الّمل و حضئُاثه ختى ًافش لها كُمة الاوؽىة الحذٍس

و  برات و كذسات ِلى وجّنل بها كذسا الفشد ِلى اداء الّمل بدىم ما ًمحلىه مً مّلىمات  : اللابلُة -4

ماٌ الجذًذا   الحّلُم و اظخُّاب الِا

اإلاعاولُة : و وّنل بها مذي امياهُة ثدمل الفشد ثبّات الىاحبات اإلايلف بها و ما ًشثبي بها مً آلاالت و  -5

 اإلاّذات .

 

 اإلاىلب الثالث: الحُّين:

 الحُّين :

ذاس كشاس الحُّين َ زا و للذ هفد الىثير مً اهٍمة الحُّين ِلى ان بّذ الاهتهاء مً مشاخل الا حُاس ًحم الـا

ًىلْ الفشد الزي ثم جُِّىه ثدد الا حُاس إلاذا صمىُة مدذدا ثتراوح بين ظحة اؼهش و ظىة خعب ما ًجذدٍ 

 هٍام الحُّين في اإلاىٍمة .

  ائف الّامة  :  هٍام الحُّين في الٌى

ائف سئِغ و اِماء مجلغ الاداسا ًحم الخؽُٕل بلش  .1  اس مً سئِغ الىصساء .باليعبة لٌى

ائف الّلُا ًىىن الحّين بلشاس مً الىصٍش املخحق بىاءا ِلى ثشؼُذ مجلغ الاداسا . .2  الٌى

ائف ًىىن الحُّين فحها مً سئِغ مجلغ الاداسا ؤ و مً ًفىله. .3  باقي الٌى

ائف التل جؽحٕل بامحداهات  -4   الن: الحّين في الٌى ًِ  ًمْ املجلغ الاداسا اللىاِذ الخاـة بااِد

ائف الخالُة و احشاءات الحُّين فحها .  الٌى
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ائف التل جؽحٕل بذون : الحُّين في الىٌائف التل جؽحٕل بذون بمحداهات -5 و َىا ًجذد مجلغ الاداسا الٌى

ائف ِلى هدى الحالي :   امحدان و ًىىن الحُّين في َزٍ الٌى

لى .برا واهد الؽهادا الذساظُة هي الّىفش الاظاس ل فُىىن الحُّين وب ؤ  ل الِا  لا للمَا

 برا واهد الخبرا هي الّىفش الاظاس ل فُىىن الحُّين وبلا إلاذا الخبرا . ب 

م التركُة  - 6 ُفحه واإلاا ثحىفش فُه  الحُّين ًِ وٍش ُفة اِلى و مً ٌو : مّنى رالً ان ًيحلل الّامل الى ٌو

ُفة الؽأشا مْ مالخٍة ان الّىفش الخاهم في التركُة كذ خعب  ا حُاس الاكذمُة ؤو  ًىىن  ؼشوه ؼٕل الٌى

 العُاظة التل ثخبّها اإلاىٍمة .

م الىلل : – 7 بة مً اإلاىٍمة التل ٌّمل بها الى  الحُّين ًِ وٍش مّنى رلً ؤن ًيحلل الّامل بىاءا ِلى ٔس

مىٍمة ا شي ممارلة او مخحلفة خعب الاخىاٌ و ٌؽتره َىا ان ًدفل الّامل ِلى مىافلة مبذئُة مً هال 

 الىخذثين .

ُفة في رات الؽشهة إلاذا ظىة كابلة للحجذًذ  الحُّين ًِ وشق الىذب : – 8 بدُث ًحم َىا هذب الّامل الى ٌو

 بدذ اكص ى ظيحين .

 

 

 :ىىات ِملُة الحّين  

 ثحممً ِملُة الحّين الخىىات اإلاىضخة في الؽيل الحالي:

 

 

 

 

 

 

 

  ىىات ِملُة الحّين .  04الؽيل سكم :

ة ،ؿ اإلافذس: مدف  150ًى ؤخمذ حىدا ، اإلاشحْ اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ذقذٌى عزع انعًم و ذىقٍع انعقذ 

 يع انًرقذو

 انحفع تانًهفـــــاخ

 يثاشزج انعًــــــــــــــــــــم

ذقٍٍى اداء انًىظف خالل فرزج  اَهاء خذياخ انًــــــــــــىظف

 انرجزتح 

 انرثثٍد فً انىظٍفـــــــــــــــــح انحفـــع تانًهفــــــــــــــــــــاخ
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ة ب اإلاىاسد البؽٍش  اإلابدث الثاوي: الحذٍس

ب                  : مفهىم وؤَمُة الحذٍس  اإلاىلب الاٌو

ب و اَمُحه :   مفهىم الحذٍس

التهم            ائف التل ثخىاظب مْ مَا و  يراتهم و ثحالءم مْ بن ِملُة ا حُاس الافشاد و جُُّجهم في الٌى

فين و اِذادَم و  ة محابّة اداء َاالء اإلاٌى ثىلّاتهم , لِعد جهاًة اإلاىاف ,  بل ًيبغي ِلى اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ادا  ب بجذ اَحماما هبيرا مً بداسا اإلاىٍمة باِحباٍس وظُلة فّالة لٍض م , وبزلً فةن الحذٍس َش بهم و ثىٍى ثذٍس

فين ِلى الّمل بىف  اءا  ؤِلى.كذسا اإلاٌى

ُفهم خذًثا , لىجها          فين الجذد الزًً ثم ثٌى ب ال ثلحفش ِلى اإلاٌى و مً الجذًش بالزهش بن ِملُة الحذٍس

ة  ات الاداٍس ب لِعد ملحفشا ِلى معحٍى فين اللذامى هما ؤن ِملُة الحذٍس جؽمل باادلافة الى رلً اإلاٌى

 بما في رلً معحىي الاداسا الّلُا .

جعاُس هبير في الحىىسات الحىىىلىحُة مً هاخُة الاحهضا و اإلاّذات و هزالً مً هاخُة الاظالُب بن َىان        

ش اداء مً  ب و ثىٍى ا , و بىاء ِلُه جععى اإلاىٍمة الى ثذٍس في الاداسا و الاهحاج و الّملُات و اإلابُّات و ٔيَر

 ًحىلب ِمله مىاهبه َزٍ الحىىسات .

ب َى ثلً الّملُة اإلاىٍمة و اإلاعحمشا التل تهذف الى ثضوٍذ و اهخعاب الفشد ًشي بىظىِىة الفاسظان الح        ذٍس

مّاسف و كذسات و مهاسات حذًذ , او جُٕير وحهات الىٍش و الافياس , و الاظغ العابلة لذي الافشاد بما ًيسجم  

ب مْ الحٕيرات التل ثدذذ في بِئة الّمل و  اـة في الجىاهب الحىىىلىحُة و الحىٍُمُة .  و بزلً ان الحذٍس

ُفة ما . وال  حهذف الى جّمُم اإلاّشفة اإلاحخففة لذي الفشد ادهجاص ِمل او ِذا اِماٌ مُّىة ؤو ؤداء ٌو

ش  ش كذسات الافشاد الّاملين و ثىمُة مهاساتهم في الاداء و اهما لخؽمل ثىٍى ب ِلى الحىٍى ثلحفش اَذاف الحذٍس

ة الّمل في اإلاىٍمة ، و مْ فئات اإلاحّاملين مّها في البِئة الجىاهب العلىهُة لذحهم في ِالكاتهم مْ حماِ

 الخاسحُة .

ب بإهه ِباسا ًِ حهذ مخىي و مىٍم َادف الى اهعاب اإلاؽاسهين           ؤما حىدا و آ شون فُّشفىن الحذٍس

سن في مّاسف حذًذا ) او بوّاػ مّاسف كذًمة ( و مهاسات حذًذا ، وجٕير ؤو بىاء اثجاَات حذًذا لذي اإلاؽا

بل.  البرامج الحذٍس

ب بإهه مجمىِة اليؽاوات التل تهذف الى ثدعين اإلاّاسف و كذسات اإلاهىُة مْ         و ٌّشف هزلً سلا الحذٍس

حباس دائما امياهُة ثىبُلها في الّمل .  ألا ز في الِا
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ب ِباسا ًِ حهىد ًحم  ثخىُىها بؽيل معبم تهذ      فات العابلة ؤن الحذٍس ف الى سفْ ًحطح مً الحٍّش

ادا مّاسفه و ثىمُة مهاساثه وجُٕير اثجاَاثه ورلً ختى ًحمىً مً ؤداء ِمله  م ٍص هفاءا الفشد ًِ وٍش

 باإلاعحىي اإلاىلىب مً الىفاءا .

ب :   اَمُة الحذٍس

ب باظحّشاك الفىائذ التل ًمىً ثدلُلها و التل مً ؤَمها :  ثىمً اَمُة الحذٍس

ف اإلاحذسب ه1 لل كذساثه.* اسثفاُ اهحاحُة اإلاٌى ادا مّاسفه و ثىمُة مهاساثه ـو  خُجة لٍض

ثخفُن مّذالت الا ىاء  التل  ثشثىب ؤرىاء الّمل مما ًادي الى اثلان الّمل و بالحالي الى سفْ معحىي سلا 

 الّمالء.

ائفهم مم ٌى الى اإلاعحىي اإلاىلىب ألداء ٌو ة للّاملين هخُجة سفْ مهاساتهم و كذساتهم للـى ا سفْ الشوح اإلاّىٍى

 ًادي الى ثخفُن مّذٌ دوسان الّمل و مّذالت الحُٕب ًِ الّمل.

 ثدعين الثلة بين الشئِغ و اإلاشئوط و هزلً ثىرُم الّالكات بُجهم.

بُة . فين ِلى ثبادٌ آلاساء و اإلاّلىمات مْ باقي اإلاؽاسهين في الذوسات الحذٍس ادا كذسا اإلاٌى  ٍص

ُفي  ف باالظحلشاس الٌى هخُجة اِحلادٍ بإَمُحه في الّمل و بان اإلاىٍمة جعخثمش في اإلاعاَمة في اؼّاس اإلاٌى

 الّىفش الاوعاوي ادبلائه و الخفاً ِلُه .

 

ب:ا  إلاىلب الثاوي : مشاخل و بحشاءات الحذٍس

 و ًمىً ثجمُّها في اإلاشاخل ألاظاظُة الحالُة:    

 . اإلاشخلة الاولى : حمْ و ثدلُل اإلاّلىمات 

 بُة.اإلاشخلة الثاهُة: ثدذًذ الاخحُا  حات الحذٍس

 .بُة  اإلاشخلة الثالثة: ثفمُم البرامج الحذٍس

 . بُة  اإلاشخلة الشابّة: ثىفُز البرامج الحذٍس

 .بُة و اإلاحذسبين  17اإلاشخلة الخامعة : ثلُُم البرامج الحذٍس

 :ؤوال: حمْ و ثدلُل اإلاّلىمات 

                                                 
17
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ٍبل و هزا بُاهات ًِ وافة ثحّلم َزٍ اإلاشخلة بحىفير وافة البُاهات ًِ مخحلف ِىاـش الىٍام الحذس      

ب ظىاء دا ل اإلاىٍمة ؤو  اسحها ، و بالحالي فةن مشخلة حمْ البُاهات و  اإلاحٕيرات اإلاحفلة بّملُة الحذٍس

ثدلُلها ال ًجب الىٍش الحها ِلى اجها ِملُة مشخلُة و ماكحة بل ًيبغي ان ثىىن حضءا محيامال مً هٍام 

ة ًىفش لإلداسا وافة ا ملُة حمْ و ثدلُل اإلاّلىمات مً ؤحل اإلاّلىمات الاداٍس لبُاهات و اإلاّلىمات  هثيرا ِو

ب الّىاـش الحالُة:  ثخىُي ثذٍس

 مّلىمات ًِ الحىٍُم الاداسي. 

 مّلىمات ًِ الاَذاف و العُاظات . 

ة .  ائف الاداٍس  مّلىمات ًِ اظلىب مماسظة الٌى

 مّلىمات ًِ الامياهُات اإلاادًة . 

 مّلىمات ًِ الىٍم و الاحشاءات. 

 مّلىمات ًِ الافشاد.- 

 مّلىمات ًِ الٍشوف املخُىة. 

و البذ مً الاؼاسا َىا ؤن حمْ البُاهات العابلة بلفذ ثدلُلها لِعمذ باظحخالؿ هثير مً اإلااؼشات ثىىن 

بل في اإلاىٍمة.  هي الاظاط في ثىحُه و ثخىُي الىٍام الحذٍس

بُة:   راهُا: ثدذًذ الاخحُاحات الحذٍس

بهم إلاىاحهة ؤي مً اإلاىاكف التل جؽير اإلااؼشات بن الاخحُاحات الحذس   ٍبُة هي جّبير ًِ الافشاد اإلاىلىب ثذٍس

 العابلة الى اخحماٌ خذوثها ؤو ؤًما خذوثها , و كذ ثىىن َزٍ الاخحُاحات ؤخذ الاهىاُ الحالُة :

ش ؤو جّذًل ؤو جُٕير اإلاّلىمات و اإلاّاسف التل لذي بّن الا  .1 ادا ؤو ثىٍى فشاد ؤو اخحُاحات ثحّلم بٍض

 حمُّهم و رلً فُما ًحّلم ببّن مجالت الّمل ؤو اَذافه ؤو ظُاظات اإلااظعة ؤو الٍشوف  املخُىة بها . 

ش ؤو جّذًل اإلاهاسات ؤو اللذسات لذي بّن الافشاد ؤو  حمُّهم ورلً  .2 ادا ؤو ثىٍى اخحُاحات ثحّلم بٍض

 فُما ًحّلم بإظالُب و وشق الاداء في ِذد مدذد مً الىٌائف  .

ش ظلىن بّن الافشاد او الجماِات.اخ .3  حُاحات ثحّلم بحٕير ؤو ثىٍى
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بُة. 05ؼيل سكم :      ًىضح كائمة الاخحُاحات الحذٍس

ُفة  الاظم ُفة        اإلاىكْ الحىٍُ ل الٌى ب ملخق  واحبات الٌى  مالخٍات مىلُى الحذٍس

 ِفام 

 ِفشا

 

 مذًش مالي

 

 الاداسا اإلاالُة

 

 خىُىُةاِذاد اإلاىاصهات الح

ب ِلى  الحذٍس

اظلىب اِذاد 

 مىاصهات البرامج

الترهيز ِلى 

الجاهب 

 الحىبُلي

 

 مخي الذًً 

 الخاظ ل

 

 مداظب

 

 اداسا املخاصن 

 

ذ خشهة املخضون  ـس

ب ِلى هٍم  الحذٍس

ثدلُل خشهة 

املخضون و ثدذًذ 

 املخضون الشاهذ

 

ب هٍشي و  ثذٍس

 ِملي

 

 ولُذ ًافاوي 

 

 باخث كاهىوي

 

ا  تاداسا اإلاؽتًر

 

 ثذكُم ِلىد الؽشاء

هٍم الاظتراد و 

 الىلذ الاحىبل

 

     / 

 

 حماٌ ظشوس

 

 اداسي  

 

 اداسا الخذمات

 

ً  اداسا خشهة الحمٍى

ب ِلى  الحذٍس

اإلاهاسات 

 العلىهُة

 

     / 

مدمىد 

 الؽامي 

سئِغ كعم 

 املخاصن 

ب ِلى  اداسا خشهة ثىصَْ الاهحاج اداسا املخاصن   الحذٍس

اظحخذام 

الىمبُىثش في 

 اداسا الحىصَْ

 

      / 

 

 ؤخمذ الفمل

 

 مداظب 

 

 الاداسا اإلاالُة

 

 خاظبة البائّين

 

ب ِلى  الحذٍس

مهاسات الحّامل 

ً  مْ الا ٍش

 

الترهيز ِلى 

 الجاهب العلىوي

 . 160ؿ  –اإلافذس : د. وامل بشبش 
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بُة:  رالثا: ثفمُم البرامج الحذٍس

بُة بذكة في ـىسا بل مدذد لحدلُم الىحائج التل  بّذ ثدذًذ الاخحُاحات الحذٍس ؤفشاد ًدحاحىن الى حهذ ثذٍس

لة ثدلم الاَذاف اإلاىلىبة مً ظُاظة  بُة بىٍش ذَا الاداسا ، ثبذؤ ِملُة بىاء و ثفمُم البرامج الحذٍس ثٍش

ب.  الحذٍس

ة مً الاحشاءات معلعلة هي : - بُة مجمِى حممً ِملُة ثفمُم البرامج الحذٍس  ٍو

 ٌ في ِشك اإلاىالُْ.ثدذًذ دسحة الّمم و الؽمى  .1

بُة و ـُأتها في ـىسا مالئمة . .2  اِذاد اإلاادا الحذٍس

 ثدذًذ الححابْ اإلاىىلي في الّشك للمىالُْ. .3

ب اإلاىاظب ليل مىلُى . .4  ب حُاس ؤظلىب الحذٍس

بُة. .5  ثجهيز اإلاّذات و اإلاعحلضمات الحذٍس

 اِذاد اإلاذسبين. .6

بُة :  سابّا: ثىفُز البرامج الحذٍس

بُة ، وؤَم الجىاهب الحىفُزًة التل ثحىلب الامش  بمّنى ثدذًذ الاواس  الّام لإلحشاءات الحىفُزًة للبرامج الحذٍس

ذاد لها هي:  لشوسا الِا

 و ًحممً َزا الجاهب ماًلي:ثىكُد البرهامج:  -1

ذ بذؤ و بهتهاء البرهامج. -  مِى

بل  الٌ فترا البرامج. -  ثىصَْ الّمل الحذٍس

بُة :ثيعُم الححابْ الضمنل للمىلِى-2  و ًحممً ما ًلي: ات الحذٍس

 ب حُاس اإلايان وفلا إلاحىلبات البرهامج. .1

لة حلىط اإلاحذسبين. .2  ثفمُم وٍش

ة ليل بشهامج. .3  ثدذًذ اإلاعحلضمات المشوٍس

حممً ما ًلي:ثجهيز اإلاىبىِات:  -3  ٍو

ب.  - ات الخاـة بالحذٍس  اظحالم اإلاىبِى

 احشاءات الحىصَْ ِلى اإلاحذسبين. -

 ة و الحجلُذ.احشاءات الىباِ -
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 الاثفاٌ باإلاحذسبين . -4

 الاثفاٌ باإلاذسبين. -5

بل في ـىستها الجهائُة.  ومً هحائج َزٍ الخىىات ًحم ـُأة الخىة الحىفُزًة للبرهامج الحذٍس

 

بة : ب و ملىمات هجاح الحذٍس  اإلاىلب الثالث: ؤظالُب الحذٍس

  :ب  اوال : اظالُب الحذٍس

حين سئِعِحين:َىان الّذًذ مً اظالُب الحذ      ب ًمىً احمالها في مجمِى  ٍس

ب في مىكْ الّمل :  ىىن ؤ/ الحذٍس ب في مىكْ الّمل بفّالُحه خُث اهه ًحم في بِئة الّمل هفعها ٍو ًحميز الحذٍس

ب هما اهه كذ ًادي الى الاكحفاد في الىفلات خُث اهه ًحىلب  صمالء اإلاحذسب و اإلاؽشفىن ِلُه ِىذ الحذٍس

 18ب وال ًدحاج الى ادوات ؤو ؤحهضا  اـة.معاخات مخففة للحذٍس

 / الحلمزا الفىاُِة:1

م        ب اإلانهل و ٌّحمذ َزا الاظلىب ِلى ثجهيز واِذادٍ للّمل في مهىة مدذدا ًِ وٍش جع ل اخُاها بالحذٍس

به رم الخاكه بإخذ اإلافاوْ  ل لحذٍس ملُا لفترا ماكحة مً  الٌ ثدذًذ مىٌف كذًم مَا ا ِو جّلُمه هٍٍش

 ب ِلى اللُام بإِباء هفغ اإلاهىة التل ظُّمل بها .للحذس 

لة وعبُا  ب إلاذا وٍى ائف الخشفُة خُث كذ جعحٕشق ِملُة الحذٍس ًحم اظحخذام َزا الاظلىب هثيرا في الٌى

 كذ ثحّذي اهثر مً ِام. 

 / جّلُمات الّمل:2

م اِىاء جّلُمات الى اإلاحذسب و اسؼادات  مىحىبة  ِلحه ا ثباِها و ثىفُزَا .ًلىم ًحم َزا الاظلىب ًِ وٍش

 اإلاذسب بمحابّة اداء اإلاحذسب و مذي ثىفُزٍ للحّلُمات هما ًلىم بحىححهه في خالة وحىد اي  ىا.

ل الجضئي للخبرات:3  / الحدٍى

ُفة  ؤِلى ، فاهه كذ ًحىلى اللُام بإداء حضء مً مهمات  ُفة مّىُة الى ٌو ف مً ٌو ِىذما ًلشس ثشكُة مٌى

ُفة التل ظيرقى ا ُفحه الخالُة. و ألحل الٌى لحها كبل احشاء ِملُة التركُة باادلافة الى كُامه بإداء مهمات ٌو

 رلً فان َزا الاظلىب ٌّشف اًما باظم اظلىب اِذاد البذًل.

                                                 
 .063 – 066َفظ انًشجغ انغبثق ٌ د . يحفٕظ أحًذ جٕدح ، ص  9 
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ُفي: 4 ش الٌى  / الحذٍو

ُفة الى ا شي في دائشا هفعها او في ُفي و الزي ٌّنى اهحلاٌ الّاملىن مً ٌو ش الٌى  ثم اظحّشاك مىلُى ثذٍو

 دائشا ا شي .

ً ـىسا  ف ِلى ِالكة ِمله بالّماٌ الا شي ألحل ثىٍى ف اإلاٌى ُفي في جٍّش ش الٌى جعاَم ِملُة الحذٍو

 ؼاملة و محياملة ًِ اِماٌ اإلاىٍمة.

ب  اسج اإلاىكْ:  ب/ الحذٍس

ب في اماهً  اسج مىاكْ ؤِماله فحها للحذٍس ب بةسظاٌ مٌى م في ثلجا اإلاىٍمات الى اثباُ َزا الىُى مً الحذٍس

ب ِلى اهمل  ب دا ل اإلاىٍمة ألداء  مهمة الحذٍس ة للحذٍس بُة المشوٍس خاالت ِذم  ثىفش الامياهُات الحذٍس

 وحه.

ة: ب في َزٍ املجمِى  ًمىً ثلخُق ؤَم اظالُب الحذٍس

 املخالشات. -1

 اإلااثمشات. -2

 دساظات خاالت. -3

 الىذوات او الخللات البدث. -4

 :بُة  راهُا: ملىمات هجاح البرامج الحذٍس

بُة مشاِاا اإلالىمات الحالُة:ً -  حىلب هجاح البرامج الحذٍس

بة في الحٕير ، اي ًجب ؤن ٌؽّش ألافشاد  -1 ب الٔش ان ثحىفش لذي الاشخاؿ الزًً ٌؽاسهىن في بشهامج الحذٍس

ب.  بالخاحة الى الحذٍس

حاتهم في الّمل ، ًىاحهها اإلاحذسبىن وؤن ًىىن مىاظبا الخحُا لؤن ًىىن َذف البرهامج مّالجة اإلاؽاول الت -2

ملذما كبل البذء في  ؤسائهمو مً الىظائل التل جعاِذ في رلً اؼشان الاشخاؿ في ولْ البرهامج واظحلفاء 

 البرهامج. 

ب ار ال  -3 ٌى الى الخلٌى للمؽىالت التل ًخىاولها بشهامج الحذٍس جصجُْ اإلاحذسبين ِلى الحدلُل بلفذ الـى

 ٌعحّىىن ال  ؤو هٍش اإلاذسب ار ام ًىً الاشخاؿ ملىّين بها  فائذا مً جعلُمهم بصخة اساء او وحهة

 الاظحفادا مجها ِىذ مداولة ثىبُلها .في خُاتهم الّملُة.

ب ِلى -4 ب للحّشف  آلاساء ببذاءان جصجُه بشهامج الحذٍس ة للمجمىِة اإلاؽترهة في الحذٍس بفشاخة ثحاح الفـش

 مً كبل اإلاؽترهين.ِلى مخحلف و حهات الىٍش ، مما ٌعاِذ ِلى الاظحفادا 

ب مشها ، اي ظهل الفهم و مبعي . -5  ان ًىىن بشهامج الحذٍس
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 اإلابدث الثالث : ثلُُم اداء الّاملين 

ُفة ثلُُم ألاداء.  اإلابدث ألاٌو : ٌو

: مفهىم ثلُُم الاداء و ؤَمُحه و ؤَذافه.  اإلاىلب الاٌو

وان رلً محّللا بإداء الافشاد ، ؤو ؤداء الاكعام و  ليل مىٍمة هٍامها الخاؿ ادداسا و ثلُُم الاداء و ظىاء         

فشق الّمل ، ؤو ؤداء اإلاىٍمة هيل . فمً  الٌ اللُاط جعحىُْ اإلاىٍمة ان ثدىم ِلى بشامجها و ؤهٍمتها و 

 بالحالي ِلى مذي ثدلُم ؤَذافها .

 مفهىمه و ؤَمُحه:

ف ثلُُم ألاداء باهه ِملُة ثلذًش      الٌ فترا صمىُة مُّىة لحلذًش  لّاملينؤداء ول فشد مً اًمىً جٍّش

ُة ؤداءٍ و ثىفز الّملُة لحدذًذ فُما ارا وان الاداء حُذ ؤمال، و في ؤي مجاالت .َزا الحلذًش كذ  معحىي و هِى

ماٌ اإلاعىذا للفشد/ؤو حهىدٍ / ؤو ظلىهه .  ٌؽمل ثىفُز ألِا

 ثىمً اَمُة ثلُُم الاداء للّاملين :

ل َى اداء مشك ام ًضود ثلُُم  الاداء محخزي   .1 اللشاس ات في اإلاىٍمة بمّلىمات ًِ اداء الّاملين ،َو

 ال.

ظهم ثلُُم الاداء في اكتراح اإلايافأت اإلاالُة اإلاىاظبة للّاملين ،ففي لىء اإلاّلىمات التل ًحدفل   .2

مىً اكتراح هٍام خىافض لذحه ادا سواثب الّاملين او ثخفُمها ، بل ٍو  م.ِلحها مً ثلُُم الاداء ًمىً ٍص

ة في اإلاىٍمة فهى ٌؽيل ؤدا مشاحّة. .3  ًفُذ ثلُُم الاداء في الحخىُي للمىاسد البؽٍش

 ٌّحبر ثلُُم الاداء وظُلة جٕزًة ساحّة . .4

م وثىوي مىاـب كُادًة ؤِلى. .5  19ًىؽف ثلُُم الاداء ًِ كذسات الّاملين و اكتراح امياهُة ثلذًَش
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 كبل اإلاعاوٌ :الاواس الّام لحلُُم الاداء الفشدي مً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 116سوال هاًف اإلاّاوُة و ـالح ظلُم الخمىسي ، هفغ اإلاشحْ ؿ اإلافذس :

 

 ؤَذاف ثلُُم ألاداء:

 و با حفاس ثلىم بشامج ثلُُم الاداء بحدلُم َذفين: 

ة : وثحمثل: -/ 1 ٍش  الاَذاف الحىٍى

 الحٕزًة الّىعُة ًِ الاداء.-

بُة.جصخُق الاخحُاحات ال -  حذٍس

 / الاَذاف الحلُُمُة، وثحمثل في :2

 اللشاسات اإلاحّللة بالىفاءات. -

 كشاسات اظحلىاب و جُّين الّاملين. -

 ثلُُم هٍام ا حُاس الّاملين. -

 

 

 

 

 

 

 

يالحظح اداء انًىظف نهًهاو 

 انًُاطح ته

ذعزٌف و ذظجٍم َقاط انقىج 

 ٍو فزص انرحظٍ

وضع اهذاف نغاٌاخ و ذحظٍٍ 

 االداء فً انًزحهح انقاديح

ذقذٌز ذطىر 

انًىظف فً ذحقٍق 

 االهذاف انخاطح ته

ذىفٍز انذعى و ذقذٌى 

انًزاجعح انرظحٍحٍح 

 الداء انًىظف 
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 اإلاىلب الثاوي: ملاًِغ ثلُُم الاداء و ِملُة الحلُُم.

 وهي : َىان  فائق مُّىة ًجب ان ثحفف بها/ ملاًِغ ثلُُم الاداء : 1

 بمّنى الخفٌى ِلى هحائج محمارلة و مخؽابهة هخُجة ثىشاس اظحخذام اإلالُاط.   ؤ/ الثبات:

بمّنى ان ًلِغ اإلالُاط ـفات الحفمُم ، هملُاط الزواء ًجب ان ثىىن كادسا ِلى كُاط ب/ اإلافذاكُة: 

 الزواء و لِغ هاخُة ا شي واإلاٌُى او الاثجاَات..............الخ

 بمّنى ؤن ًىىن اإلالُاط ظهل الحىبُم و ان ًىىن ملبىال مً الاداسا و ألافشاد و هلابات الّملج/ الّملُة :

 ثحممً ِملُة الحلُُم اإلاشاخل الحالُة :/ ِملُة الحلُُم:2

ُف  ؤ/ ثدذًذ مُّاس الاهجاص: ًحم ثدذًذ َزٍ اإلاّاًير بىاءا ِلى وبُّة الّمل التل ثدلل و ثىلْ مً  الٌ ثـى

ُة بؽيل ٌعهل فهمها و كُاظها الّمل و ٌؽتره   بهزٍ اإلاّاًير ان ثىىن واضخة و مىلِى

ابآل َزٍ اإلاّاًير و الحىكّات الى اإلاشئوظين ليي ٌّشف اإلاشئوط ما َى محىكْ مىه اهجاٍص في ِمله ، ًجب ب/ 

 ِلى الشئِغ الحإهذ مً ان اإلاشئوط اظحلم الحّلُمات اإلاحّللة باالهجاص و فهمها بؽيل صخُذ.

الاهجاص الفّلي للفشد بىاءا ِلى اإلاّلىمات اإلاحىفشا ًِ الاهجاص و ًحم الخفٌى ِلى َزٍ اإلاّلىمات اما  كُاطج/

ش الاخفائُة اإلاىحىبة و الؽفهُة ًِ اهجاٍص و  باإلاالخٍة اإلاباؼشا الصخفُة للمشئوط او مً  الٌ الحلاٍس

ما ثم ابآل اإلاشئوط بان اهجاٍص ظِحم  اإلاهم في َزٍ اإلاشخلة َى اظحخذام وخذات الاهحاج همُّاس لللُاط ارا

 ِلى ِذد ظاِات الّمل اإلابزولة.

 ملاسهة الاهجاص الفّلي باإلاّاًير و رلً لحدذًذ الاهدشاف بين الاهجاص الفّلي و اإلاحىكْ. د/

ُة و  ٌ/ لة مىلِى مىاكؽة هحائج ِملُة الحلُُم مْ اإلاشئوظين لُحإهذ اإلاشئوط ان الحلُُمه كذ ثم بىٍش

امياهُة ولْ  الخلٌى ألًة مؽاول هاثجة ًِ ِملُة الحلُُم واهخفاك الاهحاج الفّلي ًِ اإلاُّاس للبدث في 

مثال ، و جّحبر َزٍ اإلاشخلة مً ؤـّب اإلاهام التل ًىاحهها ألجها ثحممً مىاكؽة الفشد بلذساثه و امياهُاثه ، 

زا ًفِب مباؼشا شخفُة الفشد و راثه و  اـة   َو

ًبالٕىن بحلُُم ؤهفعهم اهثر مً الىاكْ، ولهزا العبب ًدحاج اإلاذًش الى لُاكة و ارا ِلمىا بإن ألافشاد 

ُة ثلُُمهم و كبىلهم لهزا الحلُُم. م و الّمل ِلى اكىاِهم بمىلِى  دبلىماظُة في مىاكؽة ألافشاد بةهجاَص

 ن لشوسا الى رلً.اإلاشخلة الا يرا في ِملُة الحلُُم هي اللُام ًةثخار الاحشاءات الحصخُدُة ارا وان َىاو/ 

 همارج الحلُُم اإلاعحخذمة في ثلُُم البُاوي: وفُما ًلي ؤخذ
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فين   همىرج ثلُُم اداء اإلاٌى

ُفة .................................. ف..............................سكم الٌى  اظم اإلاٌى

 ......................الذائشا..................................اظم اإلاعاوٌ اإلاباؼش.....

محىظي  لُّف هلىة

 هلىحين

فىق 

اإلاحىظي 

 هلاه 3

 ممحاص هلاه 4حُذ 

 هلاه 5

 الشكم ِىفش الحلُُم 

 1 همُة الّمل     

 2 الذكة في الّمل     

ة في الّمل        3 العِش

اللذسا ِلى      

 الحدعين

4 

 5 الاهمباه      

 6 الحّاون      

 7 ٌ مهاسات الاثفا     

 8 ثدمل اإلاعاولُة     

 

 . 262اإلافذس : مشحْ ظابم د. مدفًى ؤخمذ حىدا ،ؿ 

 

 اإلاىلب الثالث : كُاط ؤداء الّىفش البؽشي واَمُحه، وشق و  ىىات كُاظه:

ف كُاط الاداء الّىفش البؽشي :  جٍّش

ُفة التل ٌؽٕلها ، و  ِلُه ًىىن اإلالفىد بحلُُم ٌّحبر كُاط الاداء باِحباٍس ثلُُما للفشد الّامل و لِغ للٌى

 ألافشاد َى ثشثُبهم ثىاصلُا ؤو ثفاِذًا بدعب كذساتهم و ِاداتهم الصخفُة.

 

 ا

 وال : ؤَمُة كُاط ؤداء الّىفش البؽشي:

ًمىً ثبُان ؤَمُة كُاط اداء الّىفش البؽشي مً الاَذاف التل ٌععى لحدلُلها كُاط الاداء و التل ًمىً 

 ثلخُفها في:

ائف ؤِلى مً التركُة و الى 1 لل : ار ًىؽف اللُاط الاداء ًِ كذسات الّاملين و بالحالي ًحم ثشكُتهم الى الٌى

ُفة التل ثخىاظب وكذساثه. ائفهم ، هما جعاِذ في هلل وولْ ول فشد في الٌى  ٌو
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ً في الحىم2 ً خُث ٌعاِذ كُاط الاداء في ثدذًذ مذي فّالُة اإلاؽشفين و اإلاذًٍش ُة و ثلُُم اإلاؽشفين و اإلاذٍس

م الزي ٌّمل ثدد اؼشافهم . ش اِماء الفٍش  ثىٍى

 احشاء الحّذًالت في الشواثب و الاحىس ار اهاالداء ٌعهم في اكتراح اإلايافأت اإلاىاظبة للّاملين . 3

م لّف الّاملين و اكتراح الاحشاءات لحدعين كُاط الاداء  4 ثلذًم اإلاؽىسا ار ٌؽيل كُاط الاداء ؤداا لحلٍى

ش ا  لصخص ل و ملُاظا له خافضا للحىٍى

ٌّحبر اإلاحىلب للمّشفة الصخفُة و الاواُل ار ان كُاط الاداء ٌصجْ اإلاؽشفين ِلى الاخحيان ب مشئوظحهم  5

 ارىاء ِملُة اللُاط فحيحج ِىه اإلاّشفة الصخفُة لهاالء اإلاشئوظين مً كبل اإلاؽشفين .

بُة ار ان كُاط الاداء ٌّحبر مً الّىا 6 مل الاظاظُة في الىؽف ًِ الخاحات اهخؽاف الخاحات الحذٍس

ش الالصمة. ب و الحىٍى بُة و بالحالي ثدذًذ ؤهىاُ بشامج الحذٍس  الحذٍس

 

 راهُا  :وشق و  ىىات كُاط ؤداء الّىفش البؽشي:

ان ِملُة  كُاط ؤداء الّفش البؽشي ِملُة مّلذا ثحذا ل فحها هثير مً اللىاي و الّىامل و لزا فان ِلى 

ئظاء و اإلاؽشفين في بداسات ألافشاد في اإلايؽأت املخحلفة ؤن ًخىىىا لها ثخىُىا حُذا ،و ؤن اللائمين بها مً س 

 1ًخبّىا  ىىات مىىلُة مخعلعلة وي ًدلم كُاط ألاداء ؤَذافه خُث ًحم بثباُ الخىىات الحالُة :

 وثحمثل َزٍ الخىىات فُما ًلي:

 ولْ مّاًير ألاداء :  -

ُفة دوسا ؤظاظُا في ولْ مّاًير ان ثدلُل الّمل وما ًخبّه مً ال ُفي و اإلاىاـفات ؼأل الٌى ف الٌى ـى

ائف اإلاىٍمة ،و جّحمذ ِلى رالرة ؤظغ :  ُفة مً ٌو  ألاداء ليل ٌو

 ًحم الترهيز وفم َزا اإلالُاط ِلى الىحائج ولِغ ِلى اليؽاوات و الحفاـُل .ؤ/ اللُاط اإلابنل ِلى الىحائج:

حباس ِىذ ثلُُم ألاداء واهمباه ًحم ب/ اللُاط اإلابنل ِلى العلىن : ف و ؤ زٍ بااِل كُام ظلىن اإلاٌى

م ف و ِمل الفٍش  اإلاٌى

ف و  فائفه ج/ اللُاط اإلابنل ِلى العمات  :  بمىحب َذا الىُى اللُاط فاهه ًحم كُاط كذسات اإلاٌى

 الصخفُة والبؽاؼة و الاثجاَات الاًجابُة و مهاسات الاثفاٌ.

 ابآل الّاملين باإلاّاًير: -

ًجب ِلى اإلاؽشف اإلاباؼش و الزي ًىىن له دوس ؤظاظا في ِملُة الحلُُم ؤن ًلىم بالحإهذ مً ابآل الّاملين      

 باألظغ اإلاّحمذا لحلُُم الاداء التل ثدذد معحىي الاداء في اإلاىٍمة.

 كُاط الاداء الفّلي:  - 

ات اإلاحّللة بيحائج الاداء املخلم في صمىُة ٌّحبر كُاط الاداء الفّلي ِملُة ًحم بملحماَا حمْ و ثجهيز البُاه   

مدذدا . وثحىلب ِملُة كُاط الاداء الفّلي و حىد ملاًِغ ًحم ثفمُمها ِلى ؤظاط مّاًير الاداء املخذدا 

 معبلا.

 

                                                 
1

يشجغ عبثق ،   ، 9006-9001يزكشح تخشج ٍَم شٓبدح نٍغبَظ ،تطٕس االعتشاتٍجً الداسح انًٕاد انجششٌخ ٔ دٔسْب فً تحغٍٍ اداء انًؤعغخ ،
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 ملاسهة الاداء الفّلي باإلاّاًير: -

ة معبلا .خُث ًىىن بّذ احشاء كُاط الاداء الفّلي ،ًلىم اإلالُم بملاسهة الاداء الفّلي مْ اإلاّاً    ير اإلاىلِى

ا او اهثر مً اإلاىلىب.  الاخحماٌ فُه اما اكل مً اإلاعحىي اإلاىلىب او مخعاٍو

ف :  -  مىاكؽة الىحائج مْ اإلاٌى

ف بِىما الاثجاٍ الثاوي بلاء  َىان اثجاَين في الخاٌ الاثجاٍ الاٌو ًاٍذ مىاكؽة هحائج الحلُُم مْ اإلاٌى

ة و هحائج الحلُُ  م ٔير مّلىة.اإلاّلىمات ظٍش

الخىىا الا يرا في ِملُة ثلُُم اداء الّاملين ثحّلم بلذًم الشئِغ اإلاباؼش اكتراخات ثدعين الاداء : -

ُاثه لحدعين معحىي الاداء ، و رلً اِحمادا ِلى هحائج الحلُُم فلذ ًلترح الشئِغ اإلاباؼش اؼشان  لحـى

بُة مُّىة ، او ًلترح هل ف الزي ثلُُمه بذوسات ثذٍس ُفة ؤ  شي ثىاظبا مْ كذساثه و مهاساثه.اإلاٌى  له الى ٌو
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 الففل:  اثمة

ة َى وحىد ِالكة اًجابُة بين الفشد املخحاس و الاداء اإلاىلىب  ان الؽشه الاظاس ل لفّالُة اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ة و ثلُُم  الاداء بدُث تهذف ِملُة و مً َىا ثٍهش اَمُة ول مً الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

ذاد اإلاىاظبة ألداء الّمل في الىكد  ة باأِل الحخىُي الى الخفٌى ِلى الاهىاُ اإلاىاظبة مً اإلاىاسد البؽٍش

اإلاىاظب و في اإلايان اإلاىاظب و في خين تهذف  ِملُة الحلُُم هلاه كىا و المّف ِىذ الفشد ثمهُذا لحذاسهها 

حبر الاداء املخىس الاظاس ل الزي ثىفب خىله حهىد اإلااظعة هىهه ٌؽيل و الحٕلب ِلحها معحلبال و بالحالي ٌّ

 بامحُاص اَم اَذافها ، ولحدلُم هفاءا الاداء البذ مً وحىد ثخىُي حُذ و ثلُُم حُذ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انثبنث
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 اإلالذمة 

ة لهزا البدث ، و اإلا العابلين ، هلىم فحهزا الففل بةظلاه الجاهب  ينحمثلة في الففلبّذ الذساظة الىٍٍش

ُى ، جعاَم في  الىٍشي ِلى الىاكْ ، و رلً بةحشاء دساظة مُذاهُة ِلى ماظعة الخبىب بذائشا وادي الَش

ٌى الى اَذاف البدث مداولين ابشاص الجىاهب اإلاحّللة باإلاىلُى  دساظخىا .  الـى

ة في اإلااظعات ،مثل ؤي بدث ِل ل ان َزا البدث اإلاحّلم بىاكْ ا لحخىُي الاظتراثُجي ادداسا اإلاىاسد البؽٍش

، ًحىلب ثدذًذ الاواس اإلاجهجي للذساظة اإلاُذاهُة ، واإلاا اهه ٌّحبر اظاط ثىٍُم الافياس و اإلاّلىمات مً احل 

لة ظهلة  ٌى الى الىحائج، هما اهه ٌعمذ بذاسظة اإلاىلُى  بىٍش و واضخة . البدث ًِ الخلائم ، و الـى

فبّذما بحدذًذ اإلاىهج اإلاحبْ لذساظة َزا البدث  ، هلىم في فهزا الففل بّذ ثلعُمه الى مبدثين ، ًحّلم 

اإلابدث الاٌو بإ ز ملخة ًِ اإلااظعة  ، و دساظة ثففُلُة لهُيلها الحىٍُ ل ، اما  الففل الثاوي  فُحّلم 

اظالُب الحدلُل اإلاعحّملة في دساظخىا اإلاُذاهُة ، رم  بحدذًذ الادوات الاظاظُة اإلاعحّملة في حمْ البُاهات و 

 اللُام بحدلُل هحائج الذساظة اإلاُذاهُة .

حماد ِلى الاظحماسا إلاعاوٌ َزٍ الا يرا ًِ وشق  في خين ًحّلم اإلابدث الثالث بذساظة خالة اإلااظعة بااِل

ة مً الاظئلة . رم اللُام بالحدلُل الاظتراثُجي للبُاهات اإلا حدفل ِلحها لحدذًذ مذي اِحمادَا وشح مجمِى

ة  و ثلُم ادائهم دا ل اإلااظعة .  ِلى الحخىُي الاظتراثُجي  إلاىاسدَا البؽٍش
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ف اإلااظعة و وؽاوها .  اإلابدث الاٌو : جٍّش

ف جّاوهُة الخبىب و الخمش الجافة .  اإلاىلب الاٌو : جٍّش

 ملخة ًِ جّاوهُة الخبىب و الخمش الجافة :

ُى و التل وؽإت ظىة  48ىحذ بالجضائش ً و  1974جّاوهُة خبىب و الخمش الجافة مً بُجها اإلاحىاحذا بىادي الَش

 .  coribacواهد جّشف باظم جّاوهُة الاسص لؽلف او  

 182ثدىلد الى ما ٌّشف خالُا بحّاوهُة الخبىب و الخمش الجافة بّذد الّماٌ ًلذس ب  1977حىان  01و في 

لذائمين و ماكحين و واهد ثدحىي ِلى خٍيرا للىلل ثمم حشاسات و الات الخفاد و ؼاخىات لىلل ِامال  بين ا

ة معحللة ًِ الحًّ الحّاوهُة ِلى  ِامال بين الذائمين و 87البىب ، رم اهففلد خٍيرا الىلل  لحفبذ مذًٍش

 اإلااكحين مىصِين ِلى مخحلف مفالح الحّاوهُة .

م ال ُى . 04ىونل ثىحذ َزٍ الحّاوهُة ِلى وٍش  ، بدُث ًدذَا ؼشكا معخؽفى وادي الَش

جّاوهُة الخبىب و الخمش الجافة ِباسا ًِ ماظعة رات ثجاسي ثحّامل مباؼشا مْ الفالخين اإلاىحجين 

للخبىب و الخمش الجافة ، و ظمُد بحّاوهُة الخبىب الن وؽاوها  ًحم بالحّاون بين الذٌو و مخحلف 

ً اإلاىحجات الفالخُة املخحلفة و لمان ثىصَّها بين مخحلف  الحّاوهُات و ثحمدىس مهامها في حمْ و ثخٍش

م وظائل الىلل اإلاحىفشا في الخميرا .  الحّاوهُات الا شي ًِ وٍش
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 اإلاىلب الثاوي : الذساظة اإلاففلة للهُيل الحىٍُ ل :

ُى*الهُيل اللحىٍُ ل لحّاوهُة الخبىب و الخمش الجافة * 01الؽيل سكم   وادي الَش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة   الهُيل الحىٍُ ل للىخذا            اإلافذس: ورائم مً اإلاذًٍش

 

 

 OAICانًكتت انجضائشي انًًُٓ نهحجٕة 

 تؼبٍَٔخ انحجٕة ٔ انخضش انجبفخ نٕادي انشٍْٕ

 يصهحخ االيٍ االيبَخ  انًذٌش 

ٍَبثخ انًذٌشٌخ 

 انًبنٍخ 

يصهحخ انًحبعجخ 

 انًبنٍخ 

يصهحخ انحبعجخ 

 انًبدٌخ 

 يصهحخ انتجبسح

يصهحخ يحبعجخ 

 انًٕاد ٔ االكٍبط

 ٍَبثخ يذٌشٌخ انتقٍُخ 

 يصهحخ انٕعبئم انؼبيخ 

 يصهحخ قطغ انغٍبس

يصهحخ ٔحذاد 

 انتخضٌٍ 

ٍَبثخ يذٌشٌخ دػى 

 االَتبج

 انًخبصٌ

انجزٔسيصهحخ   

يصهحخ تغٌٕق انًٕاد 

نصحخ انٍُبثٍخا  

 يصهحخ انفشص

 يصهحخ انؼتبد انفالحً

ٍَبثخ يذٌشٌخ 

 االداسح 

يصهحخ 

 انًغتخذيٍٍ 

انًصهحخ 

 االجتًبػٍخ 

 يصهحخ انًُبصػبد 
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ٌّشف الهُيل الحىٍُ ل باهه الحفمُم الزي ثففه اإلااظعة لمان الحدىم في جعُير و ثدذًذ اإلاعاولُات و 

ائف التل ثخق ول اداسا او َُئة في اإلااظعة و ًىلْ مً وشف الاداسا الّلُا للماظعة بين الحىٍُم ا لٌى

ُفتها الخاـة فهى ًىىن مجمُى اإلافلح التل ثدحىي ِلحها اإلااظعة و التل ثحممً ول مجها  الذا لي لها ٌو

 إلااظعة . ذمة مُّىة مً اليؽاه الىلي كفذ ثدلُم الهذف الّام الزي وحذت مً احله ا

 

ة الحلىُة :      مفالح و هي :  4ثمم اًما هُابة مذًٍش

زٍ اإلافلخة  ً ، مفلخة الىلل َو مفلخة الىظائل الّامة ، مفلخة كىْ الُٕاس ، مفلخة وخذات الحخٍض

 ثىلعم بذوسَا الى كعم الفُاهة و خميرا الىلل .

ة الاداسا:   و هي بذوسَا الى رالذ مفالح .هُابة مذًٍش

ات.مفلخة اإلاع  حخذمين، اإلافلخة الاححماُِة، مفلخة اإلاىاِص

ة دِم الاهحاج:   وهي ا ش هُابة في الاداسا الّامة و ثىلعم الى :هُابة مذًٍش

م مىاد الصخة الىُابُة ، مفلخة الفشص.  املخاصن ، مفلخة البزوس ، مفلخة الّحاد الفالحي ، مفلخة جعٍى

ة اإلاالُة :  اإلااظعة ، جّمل ِلى جٕىُة ول  ما ًحّلم بذائشا املخاظبة اإلاالُة  و التل لها دوس َام فيهُابة مذًٍش

 في اإلافالح الاسبّة.

ف ًلىم مفلخة اإلاالُة :  ف ًلىم بحثبِد الفىاثير و مٌى فين ، مٌى ثدحىي َزٍ اإلافلخة ِلى اسبّة مٌى

ف ًلىم بإِماٌ جهاًة العىة و الجشد املخاظبل  و سئِغ اإلافلخة مع اوٌ ًِ مشاكبة بخعذًذ الذًىن ، و مٌى

 الخالة اإلاالُة للماظعة .

ش مفلخة الحجاسا :  فين َم سئِغ اإلافلخة و اإلاعاِذًً ثلىم َزٍ اإلافلخة بحدٍش وهي ثدحىي ِلى رالرة مٌى

 الفىاثير و الىلبُات التل ثبّثها بذوسَا الى اإلافلخة اإلاالُة لُحم اإلاىافلة ِلحها و ثثبُتها .

فين ًلىمىن بةِذاد اإلايزاهُات و ًذسط خشهة املخضون و ًلذم و هي ثدحىي ِلى مفلخة املخاظبة:  رالذ مٌى

ش ًىمي لخالة املخضن و ًلىم بةِذاد اإلايزاهُة الافححاخُة  للماظعة  و ثلُُذ حمُْ اإلاّلىمات التل ثجشي  ثلٍش

  الٌ العىة و َزا لحفادي ـّىبة مّشفة خالة الحّاوهُة في آ ش العىة اإلاالُة.
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و هي التل ثحّامل مْ املخاصن التل ثاجي بالعلْ خُث ثدحىي َزٍ اإلافلخة مداظبة اإلاىاد و الاهُاط: مفلخة 

ف سئِس ل و معاِذ له .  ِلى مٌى

فة الثاهُة الظحلباٌ الامـــاهة :  لها و اإلاٌى فين واخذا للشد ِلى اإلاياإلاات الهاثفُة و ثدٍى وهي ثدحىي ِلى مٌى

ذ و جسجُله في السجل الىاسد ة و  البًر و اما الفادس فِسجل في السجل الخاؿ به رم ًفىف خعب ول مذًٍش

ٌى الُه في خالة الخاحة الُه.  ول مفلخة لخعهُل الـى

ة ، اإلاالُة ، اإلاادًة (  اإلاىلب الثالث: اَذاف الىخذا و مىاسدَا ) البؽٍش

 اَذاف الىخذا : (1

 اظحمشاس ِبر ؼبىة ثىصَْ واظّة ثلبُة خاحات اإلاعتهلىين مً  الٌ ثىفير الخبىب و الخمش الجافة ب

 جؽمل مٍّم اإلاىاوم الذا لُة و املجاوسا.

 . ا رات وابْ ِمىمي فهل جععى دوما الى ثدلُم الشبذ اإلاادي و اإلاشدودًة  باِحباَس

  تهذف الى ثدلُم الّبء ًِ الىخذا الامOAIC   مً  الٌ معاَمتها في ِملُة ثىصَْ الخبىب في

شان ، ظُّذا ، ثُاست ......( مىىلة ٔليزان و اإلاىاوم املجا  وسا لها ) معحٕاهم ، َو

 . الحللُق مً حجم البىالة مً  الٌ ثىفير مىاـب ؼٕل ظىاء واهد بففة دائمة او ماكحة 

  بُة و دوسات الشامُة الى  لم ًذ ً الّماٌ و ثدعين ادائهم مً  الٌ بشامج ثذٍس الّمل ِلى ثىٍى

لة .  ِاملة مَا

  ة و بشامجا لحىصَُّة و الّمل ِلى ثدلُلها باالثفاٌ مْ العهش ِلى اِذاد املخىىات العىٍى

 الهُئات اإلاّىُة بُٕة جٕىُة العىق.

  جعاَم في الذِم الاكحفادي مً  الٌ ثىفير الخبىب بالؽيل الزي ًممً ثدلُم الاهحفاء الزاجي و

 ثفذًش مً حهة ا شي .

 ل الخ ً و الحىُف و مّالجة و ثدٍى بىب و الخمش الجافة و ول ثىظُْ و ِفشهة وظائل الحخٍض

ة اإلاحّللة بالهذف الاظاس ل.  الّملُات الحجاٍس

 . حمُْ الخبىب و الخمش الجافة كفذ اِادا بُّها ً  تهذف الى ثخٍض

  ُة اإلاحمثلة في اإلاىحب الجضائشي اإلانهل للخبىب مثل بُْ بإظّاس ثىبُم الاوامش التل ثإجي مً الهُئة الـى

 مّلىلة للفالخين .

 ُة اإلاّالجة للخفٌى تهذف الى جعه م معاِذا الفالح في البزوس و الادٍو ل الّملُات الفالخُة ًِ وٍش

 ِلى مخحلف الاظمذا ، هشاء الات الخفاد و الخشذ ، وثضوٍذ اإلاىاخً بيل اهىاُ الخبىب .
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ة، اإلاالُة، اإلاادًة ( (2  مىاسدَا ) البؽٍش

َا ِلى اداء وؽاوها بعهىلة و بذون ِشاكُل هما ثحىفش الىخذا ِلى مىاسد و امياهُات محاخة لها جعاِذ    

 جعمذ لها بحدلُم مخحلف الاَذاف التل جععى الحها و ًمىً ثلخُفها فُما ًلي :

ة : .1  اإلاىاسد البؽٍش

ُف الافشاد بففة  ثمْ الىخذا ثدد ثفشفها ِذدا مً اللىي الّاملة بمخحلف الفئات فهل جعاَم في ثٌى

في ففل الفُف ابحذاءا مً ؼهش حىان الى ٔاًة ؼهش ظبحمبر مً  دائمة و ماكحة بدُث جعحفُذ الىخذا

  ذمات ِماٌ ماكحين و رلً ثضامىا مْ مىظم الخفاد و هحّامل مّهم بّلذ مل كابل للحجذًذ.

 اإلاىاسد اإلاالُة :  .2

اإلاىاد  ثحمثل اإلاىاسد اإلاالُة في ول الامىاٌ الالصمة الاداء اإلااظعة و ثدلُم اَذافها و َزٍ الىخذا ثحىفش ِلى 

التل جعمذ لها بةهجاص اِمالها و جّامالتها باِحباس اجها ثابّة إلااظعة ِمىمُة ثلْ مّامالتها مْ البىً الفالخة 

فُة ثملً خعاب بىيي  اؿ بها في َزا البىً .  و الحىمُة الٍش

 ثحمثل في اإلاباوي التل ثحىفش ِلحها الىخذا و جؽمل : .3

 ُى  مشهض وادي الَش

  مشهض ِ ل مىس ى 

 حىفش ِلى مخاصن ا شي و وخذا هما ثDOUK SILO   و وخذا ظُذي ادمحم بً ِلي باادلافة الى مّذات

 و ثجهيزات والّحاد الفالحي .

 79  : كىىاس للخلُة الىاخذا  2000 لُة بعّة  71كىىاس للخلُة الىاخذا و  1000 الًا بعّة  8 لُة

. 
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 اإلابدث الثاوي :ثدلُل هحائج الاظحبُان 

 ىلب الاٌو : ثدلُل هحائج الاظحبُان .اإلا

  واكْ الحخىُي الاظتراثُجي دا ل اإلااظعة 

 املجُب ِلى الاظحبُان َى :  – 1

فىن لذي اإلااظعة -  اخذ اإلاٌى

 لذحهم  برا اداسا في إلااظعة إلاذا :  - 2

 ظىىات . 05اهثر مً 

 مذي ولىح مفهىم الحخىُي الاظتراثُجي لذي اإلاعاولين في اإلااظعة : -3

 ً وحهة هٍشن الحخىُي الاظتراثُجي  ٌّنل : م

 الاحابة واهد واالجي : 

 كذسا اإلااظعة ِلى الحيبا باخحُاحاتها و مبُّاتها اإلاعحلبلُة  -

 وضح  ىة ِمل ثىضح اَذاف اإلااظعة في اإلاعحلبل . -

ة . -  الحخىُي الامثل للمىاسد البؽٍش

 سظالة و سئٍة اإلاعحلبلُة للماظعة مىحىبة : -4

 د باالًجابالاحابة واه

و مىه هلٌى ان اإلااظعة لذحها سئٍة و سظالة معحلبلُة مىحىبة و ِلُه وّحلذ ان َزا الحىحه الىاضح  -

 مً هشف اإلااظعة  ٌعهم في جّامل الجُذ مً الاوشاف رات مفلخة ِلى معحىي البُّذ .

  ىة الاظتراثُجُة مىحىبة و مىرلة في اإلااظعة: -5

 الاحابة واهد باالًجاب

حابة ان اإلااظعة لها  ىة اظتراثُجُة مىحىبة و مىرلة و َزا ما ًذٌ ِلى ان اإلااظعة ثطح مً ؤلا  -

 ثحفف  ىىها بالشظمُة  و الحىرُم .

 تهذف اإلااظعة الى : -6

ُة في العلّة  -  ثدلُم الجىدا و الىِى

 ثللُق الحيالُف مً احل ثخفُن العّش . -
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ىغ لىا هٍشا اًجابُة خٌى َزٍ ، و مً هاخُة ا شي َذف اإلااظعة لحدلُم الجىدا بذسحة هبيرا و َزا ٌّ

 ًذٌ ِلى اسثفاٍ وثيرا اإلاىافعة .

 لذًىم مّلىمات خٌى اإلاىافعين : -07

 واهد الاحابة : باالًجاب.

 ًحطح مً الاحابة  ان لذحهم مّلىمات خٌى اإلاىافعين مما ًذِم الاًجابة العابلة  -

 جّحلذ ان هجاخىم ًحىكف ِلى :  – 08

 بة : واهد الاحا

 الّالكات مْ الضبائً   -

 الاظّاس  -

ُة  -  حىدا و الىِى

 اللذسا ِلى اكىاُ الضبائً بمىحجاتهم  -

ة اإلاّالجة  -  جعهُل الّملُات الفالخُة ًِ وشق معاِذا الفالخين في البزوس و الادٍو

 ثحّاوهىن مْ ماظعات مً حجمىم : – 09

 واهد الاحابة : وّم  -

اظعة فهل ثحّاون مْ اإلااظعات مً حجمها و هزا ختى الحّاون خعب ما َى مزهىس ظابلا في ملخة ًِ اإلا

 بين الذٌو .

 الجهة اإلاعاولة ًِ ـُأة الخىة الاظتراثُجُة :-10

 الاحابة واهد الاداسا الّلُا . -

 اإلاىلب الثاوي: ثدلُل هحائج الاظحبُان.

ُف . ة و الحٌى  اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ة دوس في  – 11  ثدلُم اَذاف اإلااظعة ؟ ِلل رلً ؟َل الداسا اإلاىاسد البؽٍش

 واهد الاحابة : وّم  -

ة الزي ًمثل الّىفش الفّاٌ و  ة هي مً ثلىم بالحخىُي الخحُاحات اإلاىاسد البؽٍش الن ادساا اإلاىاسد البؽٍش

ا و جُّجها في اإلايان اإلاىاظب ختى ثلذس  م اظحلىاب الُذ الّاملة و ا حُاَس الاَم في اإلااظعة و رلً ًِ وٍش

 ُم اظتراثُجُة اإلااظعة و ثدلم اَذافها اإلاعىشا .ِلى ثىب
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ُف في اإلااظعة -12  ؟ هُف ًحم الحٌى

الن في ووالة  م اثفاكُات  وثىىن اما مدذدا او ٔير مدذدا او مىظمُة هما َى مزهىس ظالفا  و الِا ًحم ًِ وٍش

 )ِلىد ما كبل الخؽُٕل(. lanemالخؽُٕل 

بة للّم -13  اٌ ؟َل ًحم اِذاد بشامج ثذٍس

 واهد الاحابة : وّم 

 هُفُة ثلُُم اداء الّاملين .

 ثلُُم اداء الّاملين  -14

 الاحابة واهد والحالي :

لة ثشهيز في الحلُُم ِلى اظاط هحائج الاهجاص و العلىن في الّمل . -  وٍش

لة ثلىم ِلى ملاسهة الىحائج التل خللها الّامل و ثىكّات الاداء في فترا مدذدا. -  وٍش

 و ثىفي : 

لة ثلىم ملاسهة الىحائج التل خللها بإداء ِامل ا ش -  وٍش

ائف ا شي مخؽابهة لها همىُة . - لة ثلىم ِلى ملاسهة محىلبات الّمل مْ اِماٌ و ٌو  وٍش

ً و الّماٌ ًلىم اإلاذًشون  حطح مً الاحابة ان اإلاذساء ًلىمىن بالحلعُم الّادٌ للمعاولُة بين اإلاذٍس ٍو

 لحففُل رم ًحىلى الّماٌ الحىفُز .بحخىُي الّمل و ثدذًذ اإلاهام با

 الهذف الشئِس ل مً ثلُُم اداءن : – 15 

 واهد الاحابة :

 خعاب الّالوات و الىفاءات. -

 ثدعين معحىي اداء الّاملين .  -

يُة . - بُة و الحىٍى  الىؽف ًِ الاخحُاحات الحذٍس

 

 زام الافشاد باألَذاف الحىٍُمُة .ًحطح ان اإلااظعة اظلىب ثخبْ اظلىب اإلايافأت و الخىافض و َزا مىاحل الت

َا ثلبل ِملُة الحلُُم بففة سظمُة ارىاء اداء الّاملين لّملهم في خالة الاحابة بىّم ، الفترا التل  – 16

 ثفمل ان ًحم  اللها الحلُُم :

 واهد الاحابة : وّم

 ثجشي ِملُة الحلُُم ول :

 رالرة اؼهش  -

 ظحة اؼهش  -

 ول ظىة . -
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 ئج ثلُُم الاداء هال مً الّاملين و الاداسا مّا :ٌعحفُذ مً هحا – 17

 واهد الاحابة : وّم 

حباس ظُاظات  الاداسا باليعبة  ب ثا ز بىٍش الِا ومما ًجذس الاؼاسا الُه ان اإلااظعة و هي جّذ  ىة الحذٍس

لة التل ثدذدَا الاداسا . ُفُة بالىٍش  لالفشاد و  اـة مً خُثىجاحه في اداء الىاحبات الٌى

 ىاهب الاظحفادا للّاملين :ح – 18

 واهد الجابة واالجي :

 ثمىذ الّاملين الؽّىس باإلاعاولُة ًِ هحائج ادائهم . -

 اسثفاُ الذافُّة الزاثُة للّاملين هدى ثدعين ادائهم . -

 الجىاهب اإلاترثبة ِلى هحائج الحلُُم الداء الّاملين :  – 19

 واهد الاحابة :

 اراس لها حاهب ثىمىي  -

 اسؼادي  اراس لها حاهب -

بل . -  اراس لها حاهب ثذٍس

ب الّامل لشفْ مً اداءٍ خُث ثفسح املجاٌ امام  و َزا ًذٌ ِلى ان اإلااظعة ثلىم بخىمُة و اسؼاد و ثذٍس

ة . ٌى للمىاـب الّلُا لٍُفش بالتركُة و الحمحْ بمضاًاٍ اإلاادًة و اإلاّىٍى  الّامل للـى
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 ا حباس صخة الفشلُة (اإلاىلب الثالث: هحائج الذساظة )

 ثىق الفشلُة ِلى ما ًلي:

ٌى إلاعحىي اداء الّامل ، ثخعم  ة للـى ثماسط اإلااظعة الحخىُي الاظتراثُجي في جعير مىاسدَا البؽٍش

ُة و الذكة و جعاِذ في اثخار مجمىِة مً اللشاسات العلمُة اإلاحّللة بخعُير ؼاون  هحائجه باإلاىلِى

 اإلااظعة 

حماد ِلى ُِىة الذاسظة خُث واهد الىحائج هما ًلي : ثم ا حُاس َزٍ الفشلُ  ة بااِل

 فُما ًحّلم بالحخىُي الاظتراثُجي في اإلااظعة الخبىب :

وحىد ثخىُي اظتراثُجي ِلى معحىي اإلااظعة هيل و ِلى معحىي الاداسات الشئِعُة للحإهذ مً ان 

ىُِة و اهثر الخفائق ثىفشا ثحّلم الاوؽىة جعير وفلا للحخىُي الاظتراثُجي و الخىة الحففُلُة اإلاىل

فين في ول الؽشهة في ـُأة الاَذاف .  بمؽاسهة اإلاٌى

 ثبين ان معحىي الحلُُم في اإلااظعة حُذ و مشض ل .فُما ًحّلم بحلُُم اداء الّاملين : 

ادا اداء الّاملين و فّالُتهم و هفاءا الىٍم فىجذ ان افُما ًحّلم بذوس الحخىُي الاظتراثُجي :  إلاعحىي في ٍص

ادا ثلُُم الاداء الّاملين في الىىاحي الحالُة :  كىي خُث ان دوس الحخىُي الاظتراثُجي في ٍص

 امحُاص الّماٌ بالثلة و الّمل الجماعي و سوح اإلاؽاسهة. - 

ة الابذاُ و البدث و بزٌ مجهىد اهبر. -  اِىاء فـش

  الحىافغ ِلى التركُات و الخىافض و بالحالي بزٌ مجهىد اهبر . -

ٌى الى الحلُُم  ُة و الّذالة و بالحالي فهى ًمىً مً الـى و ًىىن الحلُُم ِلى اظغ ِلمُة ثخعم باإلاىلِى

ة و اإلاحّللة  الّادٌ ، هما ثخعم  هحائجه بالذكة و ثخذم اللشاسات التل ثحخز ِلى معحىي اداسا اإلاىاسد البؽٍش

الاداسا دوسا َاما في ثدعين اداء اإلااظعة  بخعُير ؼاون الّاملين و َى ما ًاهذ صخة الفشلُة . خُث لّبد

 و الحلُُم الاخعً للّاملين .

 صخة الفشلُة : 

ثبين مً  الٌ ثدلُل ُِىة الذساظة ثدلم الفشلُة خُث ثماسط اإلااظعة الحخىُي الاظتراثُجي في جعُير 

ُة و الذكة و جع ٌى إلاعحىي اداء الّامل ،و ثخعم هحائجه باإلاىلِى ة للـى اِذ في اثخار مىاسدَا البؽٍش

ة مً اللشاسات العلُمة اإلاحّللة بؽاون اإلااظعة   مجمِى

 الىحائج :

 مً  الٌ الذساظة الحىبُلُة ًمىً اظحخالؿ الىحائج الحالُة :

ة ًمْ الشحل اإلاىاظب في اإلايان اإلاىاظب مما ًشفْ مً  - هجاج الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

 اظعة اداء اإلااظعة و ًدلم سظالة و اَذاف اإلا
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 ٌعهل في ِملُة ـُأة الاظتراثُجُة  و ثىفُزَا مما ٌّىغ كُاط هفاءا الاداء الّاملين . -

م و ملترخاتهم . -  جصجُْ الشئظاء للمشئوظين ِلى ثلذًم افياَس

ب الالصم لحىمُة مهاساثاإلاىلىب للّاملين. -  ثخبنى اإلااظعة الحذٍس

 لين .جّحمذ اإلااظعة ِلى الحلُُم اإلاعحمش ألداء الّام -

ش اداء الّاملين مً احل ثدلُم اَذافها . -  ثمْ اإلااظعة هٍام الخىافض و اإلايافأت  لحىٍى

لشوسا الحىاـل بين والعي الخىي  الاظتراثُجُة و اإلاىفزًً لها مما ٌّمل ِلى هلل الخىي مً  -

 واكْ هٍشي الى واكْ ِملي بىفاءا ِالُة .
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 الخاثمة  :

ة و دوسٍ في ثدعين اداء بّذ دساظخ ىا لهزا اإلاىلُى و اإلاحمثل في الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

شي ادداسا اإلاىاسد  ة وؽاه مهم و حَى لىا الى اجهُّحبر الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش الّاملين ، ثـى

ة للماظعة هيل و رلً هٍشا لألَمُة التل ًىخعحها باليعبة للفشد و اإلا اظعة مّا هما ان ظىء البؽٍش

الحخىُي او ُٔابه ًىدش ِىه ِذا مؽاول و هحائج و ُمة ثدذ مً هفاءا الاداء و جّشكل ثدلُم الاَذاف ، 

ذاد  ة باأِل ة مً الخفٌى ِلى اهىاُ مىاظبة مً اإلاىاسد البؽٍش ًمىً للحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

ة لألفشاد و مىاظبة ألداء الّمل اإلاىاظب ما ًجّل اَذاف اإلااظ عة كابلة للحدلُم ، و ًشفْ الشوح اإلاّىٍى

 رلً مً  الٌ ثىفير الاظحلشاس في الّمل و َى ما ًدعً اداءَم .
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 الخاثمة الّامة : 

ة بففة  اـة جٕيرات مخع ة في اظتراثُجُتها جؽهذ حمُْ اإلااظعات بففة ِامة و اإلااظعات الجضائٍش اِس

ماٌ املخحلفة الى  الّامة  فشلتها ِلحها ٌشوف ِذم الحإهذ و خحمُات الحىظْ و الاهىماػ في مجاالت الِا

ّة   حاهب الحٕيرات البُئُة العَش

ُات ، و  ذاد ، الىِى ة مً خُث الِا بدُث ثىّىغ َزٍ الحٕيرات مباؼشا ِلى ولُّة اإلاىاسد البؽٍش

ة ِلى معحىي اإلااظعة لشوسا خحمُة ِلى  الخفائق ما حّل الحخىُي الاظتراثُجي  للمىاسد البؽٍش

اظاط اهه حهذف الى ثدلُم الحىاصن بين خاحة اظتراثُجُة اإلااظعة و ادائها الىلي اإلاعحلبلي مً اإلاىاسد 

ة و بين ما َم محاح مً َزٍ اإلاىاسد معحلبال و رلً مً  الٌ اإلالاسهة بين ول مً حجم الّمل اإلاىل ىب البؽٍش

ة اإلاحاخة معحلبال .  في اظتراثُجُة اإلااظعة  و كىا الّمل التل ثمثل امياهُات اإلاىاسد البؽٍش

ة في اًة ماظعة َى وحىد ِالكة اًجابُة بين           و إلاا وان الؽشه الاظاس ل لفّالُة اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ة الى حاهب ثلُُم الاداء الفشد املخحاس و الاداء اإلاىلىب صادت اَمُة الحخىُي الاظتراثُجي ل لمىاسد البؽٍش

ماٌ بؽيل مىاظب و ثدلُم  بدُث هجذ ان الهذف الشئِس ل لّملُة الحخىُي َى الخفٌى ِلى اهىاُ الِا

الىفاءا في الاداء في خين تهذف ِملُة الحلُُم الى ثدذًذ هلاه اللىا و المّف ِىذ الفشد بٕشك ثصخُدها 

 و ثذاسهها.

ة اَم مشخلة  مً مشاخل ِملُة الحخىُي الاظتراثُجي و ٌّحبر الحيبا ب         الّشك و الىلب مً اإلاىاسد البؽٍش

ة ِلى معحىي اإلااظعة بدُث جّحمذ َزٍ اإلاشخلة ِلى ِملُة  ثخىُي اخحُاحات اإلاىاسد  للمىاسد البؽٍش

ُف. و اهىالكا مما ظبم حاءت الاؼيالُة هما ًلي : ة ، الحٌى  البؽٍش

ة ِلى معحىي اإلااظعة في ثلُُم اداء الّاملين ما الذوس الزي ًلّب       ه الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

 ؟

و لهزا لٕشك الاحابة ِلى َزٍ الاؼيالُة ثم الحىشق في الففل الاٌو الى الاواس الّام للحخىُي الاظتراثُجي  

ة  ة خُث ثىاٌو اإلابدث الاٌو ول ما ًحّلم باداسا اإلاىاسد البؽٍش مً مفاَُم و اَمُة و اَذاف ، للمىاسد البؽٍش

ة  خُث ثىاٌو ِلى مفهىمه واظبابه، اَمُحه  و اإلابدث الثاوي ثىشكىا الى الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

ة .  و اَذافه  اما اإلابدث الثالث فحىاٌو ِلى الحخىُي الخحُاحات اإلاىاسد البؽٍش

ُف و ثلُُم اداء الّاملين ِلى معحىي اإلااظعة بذءا باإلابدث الاٌو  اما ففل الثاوي فلذ  فق للحٌى

ُف ) الاظحلىاب، الا حُاس ، الحُّين (  الزي اَحم بّملُة الحٌى

ب و ثىمُة الّاملين و في الا ير ثىاٌو اإلابدث  الثالث و الا ير ِلى ثلُُم اداء  و اإلابدث الثاوي ثىاٌو ِلى  الحذٍس

 الّاملين دا ل اإلااظعة واَمُحه و اَذافه .

في الا ير الففل الثالث فلذ ثم اظلاه  ما سؤًىاٍ في الففٌى العابلة ) الجاهب الىٍشي ( ِلى اخذي و        

ة و هي ماظعة الخبىب بدث ؼمل اإلابدث الاٌو ِلى ملخة ًِ اإلااظعة و َُيلها  اإلااظعات الجضائٍش

ة ، اإلاالُة ، اإلاادًة ( اما  اإلابدث الثاوي فيان مخفق الحىٍُ ل اإلاففل  واَذاف الىخذا و مىاسدَا ) البؽٍش

ُف و هزا ثلُُم اداء الّاملين .  لحدلُل الاظحبُان  مً خُث  واكْ الحخىُي الاظتراثُجي للماظعة و الحٌى

 و مً  الٌ ما ثم الحّشك الُه في َزا البدث في حاهبه الىٍشي و الحىبُلي ًمىً ثىلُذ الىحائج الحالُة :    
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ة دا ل اإلااظعة مً الخفٌى ِلة الاهىاُ اإلاىاظبة ًمىً الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد ا - لبؽٍش

ة في ثدلُم  ألداء الّمل اإلاىاظب في اإلايان اإلاىاظب و َى ما ًجّله في ألب الاخُان ظبب هجاح اإلاىاسد البؽٍش

 الاداء الجُذ 

ة لألفشاد مً  الٌ ثىفير الاظحلشاس ف - ة الشوح اإلاّىٍى ي ًشفْ الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

 الّمل و ما ًجّل اداءَم ًحدعً .

ٌعاِذ الحخىُي ِلى ثىظُْ كاِذا اإلاّلىمات الخاـة باألفشاد و َى ما ٌّىد بالفائذا ِلى حمُْ  -

ة و مخحلف وخذات الحىٍُمُة في اإلااظعة .   اوؽىة اداسا اإلاىاسد البؽٍش

 ومً  الٌ َزٍ الىحائج ًمىً ثإهُذ صخة الفشلُة الثاهُة : 

فُة او ًحم الحيبا بيل  - ة باظحخذام الىشق الىمُة او الـى مً الّشك و الىلب ِلى اإلاىاسد البؽٍش

 الارىين مّا .

ة الى ا حُاس اوعب الىشق و الاظالُب التل  - ًشحْ هجاح ِملُةالحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

 ثحالءم مْ الٍشوف و الاولاُ التل جِّؽها اإلااظعة .

ة ِلى ٌّحمذ ا حباس الاظلىب الىاحب اظح - خذامه للحيبا بيل مً اليلب و الّشك مً اإلاىاسد البؽٍش

ُة الافشاد الزًً ظُلىمىن بهزٍ الّملُة  َى ما ًاهذ صخة  ة مً الّىامل اَمها وبُّة الّمل ، هِى مجمِى

 الفشلُة الثالثة .

ُات :   الحـى

ة بما ًح - ة في اإلااظعات الجضائٍش ُفة اداسا اإلاىاسد البؽٍش ممً اظحلاللُتها و لشوسا اِادا ثىٍُم ٌو

ُتها و هفاءا و فّالُة ِملُاتها و  اـة في الحّاوهُة الخبىب و الخمش الجافة   مىلِى

الّمل اهثر لالبحّاد ًِ العُاظات و الاحشاءات الىمىُة و الحللُذًة في مماسظات اداسا اإلاىاسد  -

ب ي ثلُ ُف و الحذٍس ذ مً اإلاشوهة في اظتراثُجُة الحٌى ة لحدلُم اإلاٍض ُم الاداء والابحّاد ًِ البؽٍش

بُة بذكة ألحل ثدلُم اوسجام بين اللذسات و اإلاهاسات مْ جٕيرات  املخعىبُة  و ثدذًذ الاخحُاحات الحذٍس

ّة في الحىىىلىحُا .  العَش

ة دا ل  - ثىفير مّلىمات صخُدة و ظلُمة ًِ ماض ل ورلً في حمُْ ما ًخق اإلاىاسد البؽٍش

 مات اظاط ِملُة الحخىُي .اإلااظعة خُث جّحبر البُاهات و اإلاّلى 
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 الاظحبُان 

 واكْ الحخىُي الاظتراثُجي دا ل اإلااظعة 

 املجُب ِلى الاظحبُان َى :  – 1

-  

 لذحهم  برا اداسا في إلااظعة إلاذا :  - 2

 ظىىات . 05اهثر مً ظىة او  

 ن في اإلااظعة :مذي ولىح مفهىم الحخىُي الاظتراثُجي لذي اإلاعاولي -3

 ٌّنل :  مارامً وحهة هٍشن الحخىُي الاظتراثُجي 

 ة و سئٍة اإلاعحلبلُة للماظعة مىحىبة :السظ -4

 : وّم الاحابة 

 ال           

  ىة الاظتراثُجُة مىحىبة و مىرلة في اإلااظعة: -5

 : وّم الاحابة 

 ال         

 ؟ ِللتهذف اإلااظعةالى مارا  -6

 خٌى اإلاىافعين :لذًىم مّلىمات  -07

 وّمالاحابة : 

 ال            

 ؟ىجاخىمًحىكف ِلى مارا–

 : ؟ثحّاوهىن مْ ماظعات مً حجمىم َل– 09

 الاحابة : وّم 

 ال         

 ؟جهة اإلاعاولة ًِ ـُأة الخىة الاظتراثُجُة مً ال-10

ُف . ة و الحٌى  اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ة دوس في  – 11  ثدلُم اَذاف اإلااظعة ؟ ِلل رلً ؟َل الداسا اإلاىاسد البؽٍش

 الاحابة : وّم

 .ال           

ُف في اإلااظعة -12  ؟ هُف ًحم الحٌى

بة للّماٌ ؟ -13  َل ًحم اِذاد بشامج ثذٍس

 الاحابة : وّم

 ال          
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 ثلُُم الاداء للّاملين:

 ؟،مْ الحىلُذ ثلُُم اداء الّاملينهُف  -14

- . 

 اءن :الهذف الشئِس ل مً ثلُُم اد – 15

ِملُة الحلُُم بففة سظمُة ارىاء اداء الّاملين لّملهم في خالة الاحابة بىّم ، الفترا التل  حمث لَ – 16

 ثفمل ان ًحم  اللها الحلُُم 

 الاحابة : وّم 

 ال      

 :؟ٌعحفُذ مً هحائج ثلُُم الاداء هال مً الّاملين و الاداسا مّا َل  –

 الاحابة : وّم 

 ال          

 .اِىي ثىلُدا حىاهب الاظحفادا للّاملين ما  – 18

 الجىاهب اإلاترثبة ِلى هحائج الحلُُم الداء الّاملين : ما  – 19
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 :يزاجع 

 :كرة تانهغح انعزتٍح 

ًٕانشد انجششٌخ ، يذخم االعتبد انذكتٕس ػبدل ٔ االعتبد يؤٌذ عؼٍذ عبنى ، كتبة اداسح ان. 1

 . 2009اعتشاتٍجً ،

 .2009. يحفٕظ أحًذ جٕدح ، اداسح انًٕاسد انجششٌخ ، انشٌبض، داس انًشٌخ ، 2

 .1991. ػًش ٔصفً ، اداسح انًٕاسد انجششٌخ ، صْٕاٌ نهُشش ٔ انتٕصٌغ، ػًبٌ 3

 .2000نجُبٍَخ ، . كبيم ثشثش ، اداسح انًٕاسد انجششٌخ ، كفبءح االداء انتُظًًٍ ، انجبيؼخ ا4

 . عٍٓهخ دمحم ػجبط ، اداسح انًٕاسد انجششٌخ ، يذخم اعتشاتٍجً 5

 . عؼبد َبئف انجشَٕطً ، اداسح انًٕاسد انجششٌخ ، أعبعٍبد إداسح األػًبل.6

 . 2013.سٔال َبٌف انًؼبٌطخ ، صبنح عهٍى انحًٕسي ،إداسح انًٕاسد انجششٌخ ، 7

  ذخزج انجايعٍح :يذكزاخ 

ج نٍُم شٓبدح نٍغبَظ ،اعتشاتٍجٍخ تطٌٕش اداسح انًٕاسد انجششٌخ ، ٔ دٔسْب فً . يزكشح تخش1

 . 2017-2016تطٌٕش اداء انًؤعغخ .

 . 2008/2009. يزكشح تخشج نٍُم شٓبدح انًبجغتٍش ، انتخطٍظ االعتشاتٍجً نهًٕاسد انجششٌخ  ، 2

 
 



 

 

 

      : باللٕة الّشبُة اإلالخق

ة في اًة ماظعة َى وحىد ِالكة اًجابُة بين  ان الؽشه الاظاس ل   لفاِلُة اداسا اإلاىاسد البؽٍش

ة بدُث  الفشد املخحاس و الاداء اإلاىلىب و مً َىا ثٍهش اَمُة الحخىُي الاظتراثُجي للمىاسد البؽٍش

ذاد اإلاىاظبة  ة باأِل تهذف ِملُة الحخىُي الى الخفٌى ِلى الاهىاُ اإلاىاظبة مً اإلاىاسد البؽٍش

الّمل في الىكد اإلاىاظب و في اإلايان اإلاىاظب ، و لحدلُم الاَذاف هفاءا الاداء البذ مً وحىد ألداء 

ثخىُي حُذ الزي ًذفْ باإلااظعات الى ا حُاس ؤوعب الىشق و الاظالُب في الحخىُي و التل 

 ًحىافم مْ حجمها و هُى وؽاوها و هزا رلافتها و اَذافها .

 

 

 English Abstract : 

                   The basic condition for the effectiveness of human resource management 

in any institution is the existence of a positive relationship between the selected 

individual and the required performance. Hence the importance of strategic 

planning for human resources so that the planning process aims to obtain the 

appropriate types of human resources in the appropriate numbers for the 

performance of work in a timely manner. In order to achieve the objectives of the 

efficiency of performance must be a good planning, which drives the institutions to 

choose the most appropriate methods and methods in planning and that 

corresponds to the size and type of activity and culture and goals.. 
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