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 مظخغاهم زبيظا "ؤ" ؤطخاذ محاضس بىظساف الجياللي

 مظخغاهم ملسزا "ؤ" ؤطخاذ محاضس ٌظعد عبد السحمً

 مظخغاهم مىاكشا "ؤ" ؤطخاذ محاضس مياوي محمد ألامين
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 .ولماث الشىس والخلدًس

 

هحمد ووشىس هللا العلي العظيم الري وفلىا وؤلهمىا الصبر وجحمل عىاء هرا 

 .املشىاز إلى نهاًخه

 

هخىحه بالشىس والامخىان إلى ألاطخاذ الغالي املحترم ٌظعد عبد السحمان الري 

 .ؤطعدها بئشسافه على مرهسة جخسحىا والري برٌ حهده بئزشاداجه وجىحهاجه الليمت

 

ت وعلىم الدظيير بجامعت  وإلى ألاطاجرة املحترمين بيليت العلىم الاكخصادًت والخجاٍز

 عبد الحميد بً بادٌع ـ بمظخغاهم ـ

 

هما هخلدم بالشىس الخالص إلى الطاكم إلادازي بمؤطظت العمىميت الاطدشفابيت 

ت بعشعاشت ـ مظخغاهم ـ  للصحت الجىاٍز

 

 .وإلى ول مً طاعدها في إهجاش هرا العمل املخىاضع
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 .إهداء

 

 :ؤهدي ثمسة هرا العمل إلى

 

مين حفظهما هللا  .........إلى الىالدًً الىٍس

 

 .......إلى ول مً علمني حسفا

 

 .......إلى ؤشلاةي ألاعصاء

 

 .إلى ول ألاهل وألاحباب وألاصدكاء والصمالء

 

ب ؤو مً بعيد  .إلى ول مً طاعدوي في إهجاش هرا البحث مً كٍس

 

 

 

 .شزازقي هجاة
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 .إهداء

 

بظم هللا السحمً السحيم والصالة والظالم على السطٌى ألامين، وكل اعملىا " 

 "فظيري هللا عملىم واملؤمىين 

 

بعد ؤن عماها على ؤن ًىاٌ هرا العمل إعجاب ول كازا ال ًبلى لىا إال ؤن نهدي 

حصيلت هرا العمل ؤغلى ما ؤملً في هره الدهيا وؤزوع ما زؤث عيييا في هره الحياة إلى 

الحبيبت الغاليت ؤجمنى هللا ؤن ًسشكىا دوام الصحت والعافيت، التي حعبذ وطهسث على 

جسبيدىا، إلى الغالي الحىىن الري طهس على جىفير ول الساحت وألامان إلى مىبع كىجىا إلى 

كدوجىا في الحياة ؤبي الغالي ؤدعي هللا ؤن ًحفظه لىا، إلى ول ؤخىاحي مً ؤهبرهم إلى 

 .ؤصغسهم، وإلى الىخاهيذ صفاء حبيبت، محمد، حىاد، عادٌ، زابف وؤمين و وابل

 

 .إلى ول ؤصدكاةي في مظيرجىا الدزاطيت خاصت شزازقي هجاة ومىصىزي فخحيت

 

 .إلى ول مً شازهىا ؤفساحىا وعشىا معه ؤحمل ؤًامىا الجامعيت بحلىها ومسها

م  .جابتي مٍس
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 ٌ  .كابمت الجداو

 السكم  العىىان

م  .جفٍغي بالفمإ اإلاؿحسضمحن  1الجضٕو ٌع

م  .ًىضر مضي ِىاًة ألاطغ الظي ًحٍاضاه الفامل  2الجضٕو ٌع

 ٕ م  .ًيحن عؤي الفاممحن  ف ثىاؾس ؤطغرم مق الججض اإلايظو  3الجضٕو ٌع

اصة  ف ألاطغ م  .ًيحن مضي الٍؼ  4الجضٕو ٌع

اصة  ف ألاطغ  ف الغوق مؿحىي ألاصاء م  .ًيحن مضي مؿارمة الٍؼ  5الجضٕو ٌع

م  .زاص بدصٕى الفاممحن ـلى مٓاوأت صازل اإلااؾؿة  6الجضٕو ٌع

ات الفاممحن م  .ًىضر مؿارمة اإلآاوإة  ف عوق مفىٍى  7الجضٕو ٌع

م  .ًىضر ثإرحر اإلآاوإة الفاممحن ـلى بظٕ طجض ؤِبر  ف الفمل  8الجضٕو ٌع

م  .زاص بالخضمات الاطحماـُة اإلاٍضمة مً ظغه اإلااؾؿة  9الجضٕو ٌع

ُة صازل اإلااؾؿة م  .ًيحن الخصٕى ـلى التٌر  10الجضٕو ٌع

ُة  ف اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة م  .ًىضر ؤؾاؽ التٌر  11الجضٕو ٌع

ُة ـلى ؤؾاؽ الجضًة  ف الفمل م  .ًيحن ثإرحر التٌر  12الجضٕو ٌع

ُة الحٍُُم وػٍاصة ألاصاء م  .ًىضر مىضـى  13الجضٕو ٌع

ُة  ف الاؾحٍغاع م  .ًىضر مؿارمة امحُاػات التٌر  14الجضٕو ٌع

ًىضر عؤي ؤوغاص الفُىة خٕى صوع الحدىحز بمسحمي ؤهىاـه ـلى ؤصاء 

ة  ف اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة  .اإلاىاعص البكٍغ

م   15الجضٕو ٌع

 

. ٌاثمة ألاقٓإ

 السكم العىىان

ة ماؾمى ؾمم الخاطات م  .هؽٍغ  1الكٓل ٌع

فات وُٓىم ِغوم ة الحٌى م  .هؽٍغ  2الكٓل ٌع

م  .الفىامل اإلاارغة  ف ألاصاء  3الكٓل ٌع

م  .الجُٓل الحىؽُمي لمماؾؿة الاؾخكىاثُة  4الكٓل ٌع

م  م  .11الحمسُل اليُاوي للجضٕو ٌع  5الكٓل ٌع



 :امللدمت

 ؤ 

 

 

غ  ة مً ؤرم اإلاىاعص  ف اإلااؾؿة باـحياعرا مصضعا ؤؾاؾُا مً مصاصع الحىمُة والحعٍى جفض اإلاىاعص البكٍغ

ّاهد مجغص ًض ـاممة مىحجة ومىىظة ؤصيدد اإلااؾؿات ثخىاوـ مً ؤطل الخصٕى ـلى ؤوضل  ويفض ؤن 

غرا هؽغا لحإرحر ـلى باقف الىؼاثي وال ًمًْ ؤن ثضًغ ماؾؿة بضون ؤوغاص، رظه  اإلاجاعات والفمل ـلى ثعٍى

الخٍٍُة ال ًمًْ ؤن جمُس ـً مؿحسضم وما صم رىاُ ؤـمإ وؤرضاه معمىب بهجاػرا وال بض ؤن ًحم 

مإ مً زالٕ ؤطجؼة وآالت وةن ألاوغاص رم الظًً ٌكممىنها . طلٔ مً زاللجم ختى بطا ثمد ألـا

فض الفىصغ البكغي ؤِثر ـىاصغ ؤلاهحاض ثٍميا وجفٍضا ّىهه يهحم بجممة مً اإلاكاـغ وألاخاؾِـ  َو

مإ  ف اإلاىؽمات، ِما ؤن ارحمامات  والاخحُاطات التي جفبر ـجها بعًغ مسحمىة ثىفْـ ـلى ؤصاء ألـا

ألاوغاص والتزامجم وطضًتهم بالفمل ثسحمي مً شخص بلى ؤزغ ومً ػمً بلى آزغ هخُجة الازحاله  ف صواوق 

الفاممحن وخاطاتهم وجفمل الخىاوؼ ـلى اؾخكاعة الفاممحن وثىطحهجم لمىطجة الصخُدة التي ثسضم 

. اإلااؾؿة وؤرضاوجا

ة  ّان هجاح ؤي ماؾؿة  ف ثدٍَُ ؤرضاوجا ٌفحمض ؤؾاؾا ـلى مضي الارحمام باإلاىاعص البكٍغ وبطا 

الفاممة بها، وةن رظا الارحمام ًتزاًض باليؿية الٌحصاصًات الضٕو اإلاحٍضمة والىامُة ـلى خض ؾىاء، وطلٔ 

ة واؾفة، واإلاىعص البكغي باليؿية لجظه الضٕو وزاصة الىامُة مجها ـلى لغاع  حماص ـلى زعغ ثىمٍى اـل

. الجؼاثغ ٌفحبر مىعص عثِؿُا ًجس الفىاًة به والاؾخسماع وُه

ا  ف ثيكُغ ؾمُى ألاوغاص  وجفحبر الخىاوؼ مً ؤرم اإلااقغات ألاؾاؾُة التي ثمفس صوعا راما وخٍُى

حه مً زالٕ زمَ الغلية لضيهم  ف عوق ألاصاء، ألامغ الظي ؤصي باإلااؾؿة مً زالٕ وضق هؽام  وثٍٍى

اصة  الخىاوؼ ـلى الحىاػن والحفاون لحدٍَُ ألاوغاص ومً رم الىصٕى بلى ثدٍَُ ؤرضاوجا مما ٌفمل ـلى ٍػ

السٍة لضي الفمإ صازل اإلااؾؿة وجى ًىطه إلراعة الضواوق التي بضوعرا ثضوق الفاممحن لمفمل ؤِثر وثدٍَ 

ة وػٍاصة مفضالت ألاصاء . لجم الغضا ـً الفمل مما ًاصي بلى عوق الغوح اإلافىٍى

مً رىا ؤصيدد للخىاوؼ ؤرمُة ِيحرة، ولٍض ثعىع مىجىمجا ومجالجا، ولم ٌفض ًىدصغ وٍغ  ف ثىوحر 

ىاءة الىغص حزة ألاؾاؾُة  ف اإلااؾؿة التي جفمل ـلى عوق ألاصاء ِو . اإلايمن اإلاالف، وثم اـحياع الخىاوؼ الِغ

اًة الصخُة  ومً بحن ماؾؿات الٍعاؿ الصخف الظي ٌفحبر مً الٍعاـات التي ثٍضم زضمات الـغ

ؿعى رضا الٍعاؿ بلى ثدٍَُ ؤرضاوه بضعطة ـالُة مً الْىاءة والىفالُة  دة ِيحرة مً اإلاىحىفحن َو لكٍغ

ة ة اإلاىاعص البكٍغ  .ومً زالٕ مجمـى

: ومً رظا اإلاىعمَ ًمًْ ظغح ؤلاقٓإ الغثِس ي الحالف

ت في املؤطظت؟    إلى ؤي مدي ًمىً للخحفيز ؤن ًؤثس في ؤداء املىازد البشٍس



 :امللدمت

 ب 

 

: ورظه ؤلاقٓالُة ثٍىصها بلى ظغح الخؿائالت الحالُة

ـ ما اإلاٍصىص بـ ّل مً الحدىحز وألاصاء؟ 

ـ رل الحدىحز اإلااصي ؤو اإلافىىي له ثإرحر ـلى ألاصاء ؤو ِالرما مفا؟ 

ـ رل الحٍُُم الجُض ٌفحبر خاوؼ لغوق ؤصاء الفاممحن؟ 

؟  مدل الضعاؾةـ ماهف بطغاءات الحدىحز  ف اإلااؾؿة

: الفسضياث

ةإـ  .1 . ثدىحز الىغص له ؤرمُة ِيحرة ورى ؤصاة وفالة وطات مغصوصًة رامة  ف بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

. ـ هؽام الحدىحز اإلاعيَ صازل اإلااؾؿة، الحدىحز اإلااصي، الحدىحز اإلافىىي  .2

ة .3 . ـ الحٍُُم الجُض ٌفحبر خاوؼ  ف الغوق مً ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ

: ؤهميت البحث

ض اِخؿس رظه  ـ ٌفحبر مىضىؿ الحدىحز مً اإلاىاضُق اإلاجمة اإلاعغوخة ـلى ؾاخة الىٍاف الاٌحصاصي ٌو

اصة اإلاىاوؿة بحن اإلااؾؿات  ف ؼل اهىحاح ؾًى وثالش ي الخضوص الجمغاوُة لميمضان لظا  ألارمُة بؿبس ٍػ

ُىُة ثدؿحن ؤصاثه باـحياعه الىعٌة  ة ـلى اإلاىعص البكغي ِو اهحصبد ؤلمس طجىص بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

َ هؽام الخىاوؼ بصىة زاصة وهؽام الحإرُل  ىصغ الحمُحز وحها ورظا ـً ظٍغ الغابدة  ف اإلااؾؿة ـو

. والحعىع بصىة ـامة

: ؤهداف البحث

ة ٍة الىاجخة لفممُة ثدىحز اإلاىاعص البكٍغ . ـ مداولة بًجاص العٍغ

. ـ مفغوة ؤرمُة ثٍُُم ألاصاء

ة . ـ اِخكاه صوع الخىاوؼ  ف الحإرحر ـلى ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ

غ مؿحىي الحدىحز  ف اإلااؾؿات بصىة ـامة و ف اإلااؾؿة ـُىة الضعاؾة بصىة زاصة . ـ ثعٍى

: اإلاىهج اإلاؿحسضم

بهضه صعاؾة ؤلاقٓالُة ثم اؾحسضام اإلاىهج الىصىي ليىاء بظاع الىؽغي  ف الٍؿم الحعيٍُي ثم اـحماص 

ىه ـلى واٌق هؽام الحدىحز باإلااؾؿة الاؾخكىاثُة . مىهج الضعاؾة خالة بهضه الٌى



 :امللدمت

 ث 

 

: جلييم الدزاطت

 ٕ : بمغر ؤلاطابة ـلى ؤلاقٓالُة وازحُاع الىغضُات اإلاعغوخة ٌمىا بحٍؿُم بدسىا بلى رالرة وصى

ة، وثم ثٍؿُمه بلى ميدسحن ،  ًخىإو الىصل ألإو ؤلاظاع الىؽغي مىارُم خٕى ثدىحز اإلاىاعص البكٍغ

ة ة، واإلايدص الساوي ثدىحز اإلاىاعص البكٍغ . اإلايدص ألإو جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ة، ثم ثٍؿُمه بلى ميدسحن، اإلايدص ألإو  خُص ًخىإو الىصل الساوي ـالٌة الحدىحز بإصاء اإلاىاعص البكٍغ

ة . ظيُفة ألاصاء  ف اإلاىؽمة، اإلايدص الساوي صوع الحدىحز  ف الغوق مً ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ

ؤما الىصل السالص وجى محفمَ بالجاهس الحعيٍُي خُص ثم ثٍؿُمه بلى ميدسحن، اإلايدص ألإو ثٍضًم 

. اإلااؾؿة، واإلايدص الساوي ثدمُل وثىؿحر الاؾحبُان و ف ألازحر زاثمة

: ازحُاع اإلاىضىؿ لؤلؾياب الحالُة

: ؤطباب ذاجيت وهي

. (جؿُحر ؤلاؾتراثُجف الضولف)ـ ظيُفة الحسصص 

ة وبٍاء اإلااؾؿة . ـ الارحمام بالفىصغ البكغي وثدؿحن ؤصاثه ّىهه الفامل ألاؾاس ي  ف اؾحمغاٍع

. ـ الغلية  ف مفغوة ؤرمُة الخىاوؼ باإلااؾؿة الاؾخكىاثُة

: ؤطباب مىضىعيت

. ـ ثىوغ اإلاغاطق اإلاحفمٍة بالجاهس الىؽغي لممىضىؿ

ة  ة واـتراوجا بخؿُحر اإلاىاعص البكٍغ ـ الارحمام الخضًص لمماؾؿات الجؼاثٍغ

. ـ الحدىحز ٌفحبر هٍعة اعثٓاػ الحىطه الىغص  ف اإلااؾؿة

: صعىباث البحث

. ـ صفىبة الخصٕى ـلى اإلافمىمات إلاحفمٍة باإلاىضىؿ

ـ صفىبة الخصٕى ـلى اإلاىاوٍة مً ظغه مؿئىلف اإلااؾؿة اإلافُىة بالضعاؾة مً طل ثىػَق 

. الاؾحماعات ـلى اإلاىؼىحن

ـ صفىبة الخصٕى ـلى مفمىمات الٓاوُة مً ٌيل ؤلاصاعة مدل الضعاؾة هؽغا لئلطغاءات الصاعمة 
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 :جمهيد

ة بالُْي اإلاىاؾيحن والاخحىاػ بالفاممحن ألاِىاء والؿعف    جؿعى اإلاىؽمة بلى طظب اإلاىاعص البكٍغ

َ مٓاوإتهم بدؿس اإلاؿحىي الؼاثض  الضاثم لخثهم ـلى رظا الججض وثدؿحن ألاصاء  ف وؼاثىجم ورظا ـً ظٍغ

ق مً ألاصاء وزحر صلُل ـلى وفالُة رظا الىؽام رى ٌُام الغؾٕى صلى هللا ـمُه وؾمم باؾحسضام  ـلى اإلاحٌى

مً  )الجؼاء لصخابة عض ي هللا ـجهم وؤنهم ٌامىا بةثٍان ألاصاء وثدؿِىه ًٍٕى الىبي صلى هللا ـمُه وؾمم 

 (ؤخُا ؤعضا مُحا وهي له 

 ٌ ت: املبحث ألاو . حظيير املىازد البشٍس

ت: املبحث الثاوي . جحفيز املىازد البشٍس

 ٌ ة:املبحث ألاو . مارُة جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 ٌ ة:املطلب ألاو ي جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ .  جفٍغ

ة مً ؤلاطغاءات والٍغاعات والؿُاؾات التي ثمًْ  ة ـلى ؤهه مجمـى   ًمًْ اـحياع جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ة والْىاءات والحإرُل واإلافاعه والٍضعات اإلاعمىبة،  د اإلاغلىب ـلى اإلاىاعص البكٍغ مً الخصٕى  ف الٌى

غ بمٓاهُاتها لحمًْ مً الٍُام باليكاظات ؤو الىؼاثي، وثدمل اإلاؿاولُات مً ؤطل  وثدىحزرا وثعٍى

غرا . اؾحمغاع خُاة اإلااؾؿة وثعٍى

ة البض ؤن هدُغ بٓاوة الحفابحر اإلاؿحسضمة  ف رظا الىغؿ مً اإلافغوة  ي جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ  ولحفٍغ

يضو و الفالٌات ألاوغاص والفالٌات الفمالُة خُص ثغصصت جؿمُات ـضًضة مجها بصاعة ألٕو ورمة  ؤلاوؿاهُة ٍو

مجمل الفالٌات بحن ؤلاصاعة و الٍىي الفاممة ولًْ لى ؤمفىا  ؤن رظه الخؿمُات ثٍصض مفجى واخض رى

الىؽغ ممُا لى وطضهارا ثسحمي  ف ؤرضاوجا، بطا لٓل جؿمُة رضوجا،واإلاٍصىص بالفالٌات الفمالُة رى 

الفالٌة بحن الىٍابة وؤلاصاعة والضولة وهف مغاصوة لمفالٌات الصىاـُة بط ثضم اإلاىاوضات بكإن قغوط 

فات التي جؿجها الضولة  ات الفمل والخكَغ الفمل واإلاؿارمة الجماـُة وؤـمإ اللجان الخاصة بمىاـػ

. لحىؽُم الفالٌة بُجها وبحن ؤلاصاعة والفاممحن

 وهف بحفيحر ؤصً الفالٌات الجماـُة اإلاىبسٍة ـً الاؾحسضام ؤما الفالٌات ؤلاوؿاهُة وحفجي صعاؾة 

ات ـمل لحر عؾمُة،وبصعاُ رظه  ؤرىاء الفمل، ولِـ ألاوغاص مىىصمحن وبهما ألاوغاص ِإـضاء  ف مجمـى

َ محفاون ٌؿحعُق ؤن ًدٍَ ؤٌص ى صعطة مً ؤلاهحاطُة . الفالٌة بحن ألاوغاص لخمَ وٍغ

س الفاممحن  ة وٍض ارحم بضعاؾة الؿُاؾات اإلاحفمٍة بازحُاع جفُحن وثضٍع ؤما جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ات والفمل ـلى ثىؽُم الٍىي الفاممة صازل اإلااؾؿة وػٍاصة رٍتها  ف ـضالة  ومفاممتهم  ف طمُق اإلاؿحٍى

ات ؤلاهحاطُة ؤلاصاعة وزمَ عوح جفاوهُة بُجها، والىصٕى باإلااؾؿة بلى . ؤـلى مؿحٍى
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ة رى الفممُة التي بمىطبها الخصٕى ـلى ألاوغاص الالػمحن  غي اليفض ؤن جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ ٍو

ُة التي ثسضم ؤلغاضجا، وثغلُبهم  ف اليٍاء بسضمتها، وطفمجم ًيظلىن  لمماؾؿة مً خُص الفضص والىـى

. اِبر ٌضع ممًْ مً ظاٌتهم وطجىصرم إلهجاخجا وثدٍَُ ؤرضاوجا

غي آزغون ة يهضه بلى  ٍو ؤلاطابة ـلى الخؿإئ الخاص بُْىُة ثىطُه وثيؿَُ  ؤن جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 1.الججض البكغي هدى ثدٍَُ ؤرضاه مىؽمات الفمل اإلافاصغة

ت:املطلب الثاوي خي لدظيير املىازد البشٍس . الخطىز الخاٍز

ة بكٓمجا الخضًص لِؿد ولُضة ؾاـة، وبهما هف هخُجة لفضص مً الحعىعات التي  جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ًغطق ـجضرا بلى بضاًة السىعة الصىاـُة وثمٔ الحعىعات التي ؾارمد  ف بؼجاع الخاطة بلى وطىص اإلاىاعص 

ة ة اإلاحسصصة، ثغعى قاون اإلاىاعص البكٍغ . البكٍغ

ة،مً مىحصي الٍغن الحاؾق ـكغ بلى خض  سُة التي مغت بها جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ وارم اإلاغاخل الحاٍع

. آلان

ّاهد مفؽم الؿمق : مغخمة ما ٌيل السىعة الصىاـُة:ـ اإلاغخمة ألاولى1 ة خُص  ثمحزت بعًغ ؤلاهحاض الُضٍو

ثصيُق  ف مصاوق صمحرة ؤو بحن صاخس الفمل، الفمل رظا ولى جفمٍىا ؤِثر  ف رظه اإلاغخمة وؿىجض 

 :ألاهؽمة الحالُة

ه قإهه قإن ّل الؿمق، : ـ هؽام الفيىصًة كتًر ووُه اـحبر الفامل مً ممحمٓات صاخس الفامل ًبُفه َو

ّاهد الؿمعة  وال خًٍى ٌاهىهُة وبوؿاهُة ِما ؤهه لم ًًْ ثدد ؼل رظا الىؽام وطىص لىؽام الفمالة و

ّان الفيض خض ألامحفة التي ًممْجا . اإلاعمٍة بُض اإلاالٔ و

ة  ف ضاللة بغػت وئة ثممٔ الخبرة واإلاجاعات وبضؤت جفمل مٍابل ؤطغ، الظي : ـ هؽام الصىاـة الُضٍو

اثمحه بٓاوُة . ٌفض ؤطغ الٓا ف ٌؿمذ لمفامل ـو

وبه قٓمد ّل ظاثىة صىاـة لجا ٌاهىن ًىضق قغوط صزٕى اإلاجىة وؤطىعرم  :ـ هؽام العىاثي

ات بهحاطجم ض عثس لمحضعض  ف اإلاجىة. ومؿحٍى . ًمسل هؽام العىاثي اخحٓاع لمصىاـة ؤو الخغه ٌو

ِىخُجة لؿمؿمة مً  بضؤت السىعة الصىاـُة مغخمة السىعة الصىاـُة ما بن: ـ اإلاغخمة الساهُة

ّات وآلاالت  ف الىصي الساوي مً الٍغن السامً الفكغ، ختى واطه  الاِخكاوات والازتراـات وؼجىع اإلادغ

فجم الطخمة وإلاىاطجة تهُئة صىاـة طضًضة، ـمحهم التهُا  ؤعباب الفمل مجىة تهُئة ؤوغاص ثدحاطجم إلاكاَع
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ضاه بلى طلٔ بن ٌىة  اصاتها ولًْ لهجة ؤلاهحاض ٌض ؤلجارم رً الارحمام بالفىصغ البكغي، ٍو إلاحعمياتها ـو

ّاهد ضفُىة  ف ؾًى الفمل واوحٍغ الفاممىن بلى لآللة الضوع الغثِس ي  ألامان، ف ما ؤصيذ مؿارمة الفمإ 

.  ف ؤلاهحاض

ؤن ثحىطه ؤلاصاعة لحىوحر  لٍض ثعمس ثطخم ؤلاهحاض: مغخمة الخغب الفاإلاُة ألاولى: ـ اإلاغخمة السالسة3

اخحُاطاتها، مً الفاممحن لمىواء بمحعميات طلٔ بالحىؾق  ف ؤلاهحاض، علم ؼغوه الخغب وما ؾيبحه مً 

بصاعة محسصصة ثحىلى ؤوكعة جؿُحر  هٍص  ف ـغر الٍىي الفاممة لظا وْغت ؤلاصاعة وبجضًة  ف بوكاء

ة . اإلاىاعص البكٍغ

مغخمة الخغب الفممُة الساهُة لٍض ؤوغػت رظه الخغب بوغاػات الخغب الفاإلاُة ألاولى، : ـ اإلاغخمة الغابفة4

ة ؼت الفىاًة باإلوؿان وبالحالف ؤوطيد الفىاًة بخؿُحر اإلاىاعص البكٍغ . ولْجها ِع

مإ، به  ما :ـ اإلاغخمة الخامؿة5 بفض الخغب الفاإلاُة الساهُة بلى خض آلان، ف رظه اإلاغخمة اجؿق هعاً ألـا

س وثىمُة الفاممحن، ووضق بغمج لحدىحزرم وثغقُض الفالٌات ؤلاوؿاهُة، ولِـ وٍغ  خُص قممد ثضٍع

مإ ة، وضيغ خضىعرم واهصغاوجم وألـا الغوثُيُة، وماػالد الاثجارات  خىؾ ممىات اإلاىاعص البكٍغ

ؼ ـلى الفالٌات ؤلاوؿاهُة ة ثِغ والاؾحىاصة مً هحاثج اليدىذ لفمم لىىـ،  الخضًسة  ف بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ّان هخُجة طلٔ اؾحسضام مصعلر الفمىم ؤلاوؿاهُة، خُص اهه ؤِثر قمىال ألهه ًضق  ف اـحياعه طمُق  و

ُة  جس الحإِض مً ؤن الفمىم الؿمِى ه، ٍو الجىاهس الخاصة بيِئة وؼغوه الفمل والفامل وؤرغرا ـلى ؾمِى

هف بال مجغص ؤصاة مفاوهة لئلصاعة  ف الْكي مً صواوق الؿمُى ؤلاوؿاوي لمفاممحن وارغ الفىامل ـلى رظا  ما

ة مسل ؾُاؾة  ا مً اإلافغوة الجضًضة التي ٌؿحىاص مجها مجاالت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ الؿمُى وثصي هـى

 1.الحدىحز والحىؽُمات لحر الغؾمُة

ت: املطلب الثالث . وظابف حظيير املىازد البشٍس

ة  ة مً الىؼاثي ؤلاصاٍع ة ووكاظا راما، بط ًٍىم ـلى مجمـى ة ـممُة خٍُى ٌفحبر جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

. والحىىُظًة

ت: ؤوال ت في حظيير املىازد البشٍس . الىظابف إلاداٍز

ة، خُص جفحمض ـمُة بٍُة الىؼاثي ألازغي، : الخخطيطـ 1 ٌفحبر الحسعُغ بطغاء راما  ف الفممُة ؤلاصاٍع

ض ـغوه وُٕى  فجي الحسعُغ اؾحٍغاء اإلافعُات الىاٌفُة والحييا باإلاؿحٍيل رم الاؾحفضاص إلاىاطجحه، ٌو َو

بطا لم ًًْ الحييا رى ّل ؤلاصاعة وجى ـلى ألاٌل طؼء ؤؾاس ي مجها، وان ثييإ  ف رظا اإلاجإ ٌفجي ثٍُُم  بإهه

ة ٌفجي  لى طلٔ والحييا  ف خض طاثه وكاط خٍٍُي، والحسعُغ لممىاعص البكٍغ اإلاؿحٍيل والاؾحفضاص له، ـو
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لى مضي ِىاًة رظه  بصىة ـامة الارحمام بالحفغه ـلى مضي اؾحمالٕ اإلاجحمق لعاٌاثه مً طجة، ـو

. العاٌات الخحُاطات اإلاجحمق مً طجة ؤزغي 

ة وثدضًضرا باإلاٍاًِـ الفممُة مً خُص الدجم : الخىظيمـ 2 بفض ـممُة الحسعُغ لممىاعص البكٍغ

ُة والتي ًحعمبها الحىؽُم ؤلاصاعي، ومً زالٕ بـضاص زعة الٍىي الفاممة الحىصُمُة بصُمتها  والىـى

ل الخعة اإلاغؾىمة بلى واٌق ـملف مممىؽ، والحىؽُم مً  الجهاثُة، ثإجي وؼُىة ثىؽُم رظه اإلاىاعص وثدٍى

ة الالػمة الخضىع ألي مكغوؿ، ورى ًٍىم ـلى ثٍؿُم الفمل، وثدضًض الىاطيات  الىؼاثي ؤلاصاٍع

واإلاؿاولُات والؿمعات بحن ألاوغاص ِما ًدضص الفالٌات اإلاسحمىة التي ثغبغ بحن اإلاؿاولُات والؿمعات، 

ل  ة، مً زالٕ ثدٍى ة صوعا رما  ف اإلاؿارمة  ف ثىؽُم اإلاىاعص البكٍغ اصي ٌؿم جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ ٍو

البرهامج  اإلاسعغ لؤلوغاص بلى ثىؽُم ٌاصع ـلى ثىىُظ رظا البرهامج بْىاءة ولٓي ًخؿجى لٍؿم اإلاىاعص 

ة اإلاؿارمة  ف الحىؽُم الْلف إلصاعة ؤي ماؾؿة ؤو مكغوؿ ثىطس ـمُه ؤن ًيحؽم رى بضوعه، ورىاُ  البكٍغ

طممة مً ألاؾـ ٌفحمضرا مضًغو ألاوغاص لحىؽُم رظا الحيؿَُ، وجىاُ ألاؾاؽ الىؼُىي ومً زالله ًحم 

ل وخضة ثاصي وؼُىة مفُىة، ّىطىص لميدىذ ة بلى وخضات، ّو وؤزغي  ثٍؿُم جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 .لحصمُم الحىؽُم

 ف ـممُة الحىطُه ًحم بعقاص اإلاىؼىحن لحىمُة شخصُتهم بُْىُة ثحىاوَ ومحعميات : الخىحيهـ 3

الىؼُىُة مق وطىب ثٍضًغ الفمل الجُض بالكْغ والسىاء، وهٍض الفمل الجابغ، وثىطُه صاخيه بُْىُة 

ة الجامة بل قٔ ومً ؤرم الىؼاثي  ّان الحىطُه مً الىؼاثي ؤلاصاٍع ؾمُمة مً زالٕ الىٍض اليىاء، وبطا 

ة  ف ثىطُه رظه اإلاىاعص وثغقُضرا . التي جكاُع مً زاللجا مؿئىلى جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ة، خُص ًحم مً زاللجا ثدصُل خاصل الىؼاثي : السكابتـ 4 ابة مً ؤرم الىؼاثي ؤلاصاٍع جفحبر الٌغ

ة إلاغاٌية ؤصاء الىؼاثي ألاوغاص ومٍاعهة  ٍىم اإلاؿئىلىن ـً ٌؿم جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ الؿابٍة الظِغ، ٍو

ُة والتي ثم الحسعُغ لجا ؾابٍا وثسحمي اإلاضة الؼمىُة التي ثحم وحها . ؤـمالجم بجممة اإلافاًحر اإلاىضـى

مة لفضة ؾىىات، ِحدضًض مضي واـمُة بغامج  مٍاعهة ألاصاء ألاوغاص باإلافاًحر اإلادضصة وٍض ثٓىن ظٍى

حم زالٕ . الازحياعات الىىؿُة، ؤو ثٓىن زالٕ ؾاـات محٍاعبة ِمٍاعهة وؿس المُاب ومفضالت الضوعان ٍو

ابة اليدص ـً ؤؾياب الاهدغاوات ـً اإلافضالت اإلاٍغعة واإلاسعغ لجا، وبالحالف ًٍىم الحىؽُم  ـممُة الٌغ

س ؤزعاثه ومىق ثْغاعرا مً زالٕ زعغ طضًضة ومً ؤرم الىٍاط  ف ـممُة ابة هجضرا تهحم ب بحصٍى : الٌغ

ة، عوق ؤلاهحاطُة، اليدص ـً مضي ِىاًة اإلاىارس، الكٓاوي اإلاحفمٍة  ثضبحر الفمالة، ثىمُة اإلاىاعص البكٍغ

ض، الخىاوؼ، الصُاهة،  . الخ....بالحفٍى

ت: ثاهيا . الىظابف الخىفيرًت في حظيير املىازد البشٍس

ة، وبطغاء اإلاىاػهات اإلاعمىبة،وبـضاص زعة الٍىي الفاممة الحىصُمُة بصىتها  بفض ـممُة لممىاعص البكٍغ

فجا  ف الىؼاثي اإلاسحمىة  الجهاثُة، وبفض ـممُة ثصمُم الحىؽُم الىفإ لجظه اإلاىاعص والظي ًدضص مٌى
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ة  ف اثساط بطغاءات ـممُة  خؿس الٍضعات واإلاجاعات،وخؿس الحسصص، ًيضؤ ٌؿم جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ل الخعغ اإلاغؾىمة بلى واٌق ـملف، وثحم رظه ؤلاطغاءات مً زالٕ طممة الىؼاثي الحىىُظًة  بمُة ثدٍى

ة، والخضمة الاطحماـُة الالػمة لجظه اإلاىاعص س، وثٍضًم اإلاْىأت الحدىحًز . وهف الحىؼُي، والحضٍع

حم  ف رظه : ـ الحىؼُي1 ة، ٍو ٌفحبر الحىؼُي مً ؤرم الىؼاثي الحىؽُمُة  ف ـممُة جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

مإ اإلادضصة، خُص ًحم اهحٍاء ألاوغاص بالغطىؿ  الىؼُىة ثدضًض ألاوغاص اإلاعمىبحن والصالخحن لمٍُام باأـل

َ الازحياع  ً ظٍغ بلى الٍضعات واإلاجاعات الالػمة ثىوغرا وحهم، مق مغاـاة اإلاارالت الفممُة والفممُة، ـو

ة اإلادضصة ؾابٍا، مً زالٕ ـممُة  والازحُاع ًحم اإلاىاصمة بحن ألاوغاص اإلاٍضمحن لكمل الىؼاثي ؤلاصاٍع

ا، وبفض ثدضًض الاخحُاطات ثإجي  الحسعُغ والحىؽُم والتي ثحم زاللجا ثدضًض اخحُاطات الحىؽُم ِما وهـى

مغخمة اليدص ـً رظه اإلاىاعص  ف الجامفات وجؿمى رظه الفممُة باالؾحٍعاب، وبفضرا ًحم ازحياع وازحُاع 

. ألاوغاص اإلاحٍضمحن بىغر اهحٍاء ؤوضمجم مالثمة، وبفض رظه اإلاغخمة ثحم ـممُة الحفُحن بصىة عؾمُة

ض مً ٌضعثه ـلى ؤصاء : ـ الحضٍعس2 س بلى ثىوحر وغص اِخؿاب الىغص لخبرات ثٍؼ يهضه وكاط الحضٍع

س بهظا اإلافجى ًييق مً الخاطة بلى عوق مؿحىي ألاصاء مً زالٕ ثىمُة ٌضعات الىغص،  ـممه، ووكاط الحضٍع

س بلى ثىمُة  وطلٔ بحىوحر وغص جفمم الىغص مجاعات ؤو مفمىمات ًحعمبها ألاصاء الىفإ لمفمل، يهضه الحضٍع

ُة، ورى لِـ رضوا  ف خض  ة  ف ّل طىاهبها الفممُة والفممُة والىىُة والؿمِى الٍضعات و الْىاءات البكٍغ

ممُة ثىمي ؤصاء ممُة ـو ة ووىُة ـو ؤٌص ى خض  ؤلاوؿاوي  ف الفمل لمىصٕى به بلى طاثه بل وؾُمة بصاٍع

. ممًْ

والخصاثص الىىؿُة والىؿُىلىطُة والاطحماـُة لئلوؿان ثضٕ ـلى وطىص طممة مً : الحىافصـ 3

كاع بلى رظه الخاطات باؾم الضواوق، ورظه الضواوق هف ؤؾاؽ  الخاطات ٌؿعى صوما بلى ثدٍٍُجا، َو

ؼ ؤلاصاعة ضعات الىغص ومجاعثه، ورظه اإلاىاـمة ثاصي بلى  الفمل ؤلاوؿاوي، وهي جفمل ـلى جفٍؼ ومىاـالتها ٌو

ّاهد رىاُ خىاوؼ وفالة اعثىق مؿحىي ألاصاء مما  . زمَ الضاوق لمفمل، ّو

ة صازل الحىؽُم ؤلاصاعي :ـ الخدمت الاحخماعيت4  ومً زاللجا ًحىلى الٍاثمىن ـلى قاون اإلاىاعص البكٍغ

ثىوحر طممة مً الخضمات اإلاسحمىة، محمسمة  ف الخضمات الصخُة، والمظاثُة والحفمُمة، والاطحماـُة 

ة بالحفاون مق ؤلاصاعة الفمُا لمحىؽُم مً زالٕ رظه  ؿعى وؿَ جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ والاٌحصاصًة ولحررا، َو

حن رما ثدٍَُ ؤـلى ِىاًة بهحاطُة مً الفمل البكغي والفمل ـلى  الخضمات بلى ثدٍَُ رضوحن طىرٍغ

. بؾفاص وعض ي ألاوغاص الفاممحن ؤهىؿجم

ت: املطلب السابع  .ؤهميت حظيير املىازد البشٍس

ة ؤرمُة بالمة وطلٔ مً زالٕ الىؼاثي التي ثٍىم بها والتي جؿاـض ـلى  ثْخس ي بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

: ثدٍَُ بؾتراثُجُة بىضل الاؾحىاصة مً الْىاءات اإلاحىوغة  ف اإلاىعٍة وثْمً ؤرمُتها وما ًلف
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ة لجا صوع محمحز، وبما :ـ املىزد البشسي هعىصس مؤثس في ألاداء1  ًغي الياخسىن والخبراء ؤن اإلاىاعص البكٍغ

اهه لِـ لجظا اإلاىعص ٌُمة مالُة ؼارغة بال ؤهه ٌفحبر اإلاىعص الىخُض الخٍٍُي ألي مىؽمة، وبضوهه ال ًمًْ 

. الضوق بعجمة ؤلاهحاطُة وثدٍَُ ؤرضاه اإلاىؽمة

تـ 2 ة مىظ السماهُات بالحفٍُض، لفضة ؤؾياب:حعلد املهام إلاداٍز ثإجي  ف مٍضمتها   اجؿمد اإلاجام ؤلاصاٍع

بغوػ اإلاىاوؿة ألاطىبُة والحعىع الحْىىلىجف الجاثل، ًضاه بلحها السىعة اإلافمىماثُة وثؼاًض مفضالت الابحٓاع 

ة  ف اثساط الٍغاعات ؤلاؾتراثُجُة  ة اإلاىاعص البكٍغ والحعىع ولجظا ثدحاض اإلاىؽمات بلى مؿارمة ومكاِع

. ومىاطجة رظا الْم الجاثل مً التراِمات واإلافمىمات والحعىعات  ف مسحمي اإلاُاصًً الحىؽُمُة

ا ِيحرا، : العىصس البشسي همخغير مسهبـ 3 ضعاتهم واثجاراتهم وصواوفجم  ثىـى ثىىؿ زصاثص ألاوغاص ٌو

ما ثسحمي باليؿية لمىغص مً وترة بلى وثسحمي مً وترة بلى ي ألزغ ومً بِئة  ؤزغي ِو ؤزغي ومً مٌى

ضة  ف ؾمُى ألاوغاص . ألزغي ورظا ًارغ بضوعه ـلى جفضص الىغوً الىغصًة اإلاٍا

ثخؿم الىؼُىة  ف اإلاىؽمة اإلافاصغة بالحفٍُض الىجي وثعمبها : ألاداء ـ حغيير مالمح الىظيفت ومخطلباث4

ّان الىغص ًماعؽ ـممه مً زالٕ ٌؿم ؤو ً ًدممىن  إلاجاعات ممحزة ؤًضا ويفض ؤن  بصاعة مفىُة مق آزٍغ

َ ـمل ؤو  هىـ الحسصص ًماعؾىن ألاوكعة مإ وةن اإلاىؼي الُىم ًجض هىؿه ـضى  ف وٍغ وألـا

ة مً وخضات ؤزغي صازل اإلاىؽمة . مجمـى

تـ 5  لمحعىع الحْىىلىجف ؼجغت الخاطة بلى اؾحسضام هديجت: الحاحت إلى هظام معلىماث املىازد البشٍس

ّاالزحياع بحن اإلاغشخحن خُص لكمل الىؼاثي اإلاسحمىة،  زبراء محسصصحن وطلٔ  ف الفضًض مً اإلاجام 

س،  بضاوة ّاألطىع، الخىاوؼ، الحضٍع ُة  ف الفضًض مً اإلاجاالت  بلى الفمل ـلى ثدٍَُ الفضالة واإلاىضـى

. الخ....

 ِغم هللا لئلوؿان وزمَ طمُق ألاقُاء مً ؤطمه ولظلٔ وطس ـلى :للعىصس البشسي هليمت نهابيتـ 6

م ؤزُه م وازحياع ألاؾمىب اإلاالثم وبصاعثه وثىطحهه ومً رم  ؤلاوؿان ثٍْغ ؤلاوؿان، ومً مجاالت الحٍْغ

الفمل ـلى بقياؿ طمُق اخحُاطاثه التي ٌؿعى للخصٕى ـمحها بصىة ـامة والتي ثمًْ لممىؽمة ثىوحر 

خاطاثه زاصة ـلى ؤن ًٓىن ؤخض الضـاثم ؤو الىغور ألاؾاؾُة لمىؽام اإلاؿحسضم  ف ـممُة ؤلاقياؿ، رى 

اليفض الٍىمي وؤلاوؿان  ف اإلاٍام ألإو ولًُْ طلٔ خؿس ظيُفة الىغص وؼغووه الاطحماـُة والاٌحصاصًة 

 1.وؤًضا  ف ضىء ظيُفة اإلاجحمق وبمٓاهُاثه وظاٌات اإلاىؽمة

 

 

                                                                    

1
ة، مصغ،  ة، صاع الجامفُة لميكغ والحىػَق ؤلاؾْىضٍع  . 27، ص26، ص2004ـ مدمض بؾماـُل بالٕ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ



 ٌ ت:الفصل ألاو  مفاهيم حٌى جحفيز املىازد البشٍس

7 

 

ت: املبحث الثاوي  .جحفيز املىازد البشٍس

بن وجم الفىصغ البكغي ًحعمس ارحمام ممحز مً اإلااؾؿة، بدُص ًييغف ؤن ثضُع ؤرمُة الحدىحز ّىهه 

ـممُة ثدُغ الؿمُى البكغي، وبالحالف ًصيذ مً مؿاولُتها وضق زعغ للخىاوؼ وثىطحهجا هدى ألارضاه 

ة  . اإلاكتِر

 ٌ ف وؤهميت الخحفيز: املطلب ألاو . حعٍس

ة مً اإلاياصت التي ثدْم ثصغوات اإلااؾؿة واثجاه  ة، وثمسل مجمـى جفحبر ـممُة الحدىحز ومؿىة بصاٍع

 .الفاممحن

ف الخحفيز: ؤوال يكغ ؾمُى الىغص إلقياؿ خاطات : حعٍس الحدىحز رى ٌىة ؤو قفىع صازلف ًدُغ ٍو

وعليات مفُىة مً ؤطل ثسىُي خاالت الحىثغ لىٍص  ف بقياؿ ثمٔ الغليات والخاطات، وبكٓل ؤِثرا 

ثدضًضا، لٍض وصي الحدىحز بإهه محمحر وؾُغ ال ًمًْ عئٍحه ؤو ؾماـه ؤو الكفىع به، لًْ ًمًْ 

َ مالخؽة ؾمُى ؤو ؤصاء الىغص ؤرىاء ٌُامه بفمل ما، ًمًْ الاؾحيحاض  ، وفً ظٍغ اؾحيحاطه مً الؿمُى

 1.وُما بطا مدىىػا ؤم ال، وطلٔ بمالخؽة الججض الظي ًيظله  ف ؤصاء طلٔ الفمل

ْجم مً زالٕ صواوق مفُىة هدى ؾمُى  ىه بإهه الفممُة التي جؿمذ بضوق ألاوغاص وثدٍغ ِما ًمًْ جفٍغ

. مفحن ؤو بظٕ مججضات مفُىة ٌصض ثدٍَُ ألارضاه

ٍصض به جصجُق ألاوغاص، واؾحجهار رممجم لٓي ًيكعغ  ف الفمل مً ؤطل ثدٍَُ ؤرضاه اإلايكاة  ٍو

ّان ٌفغر ـمُه اطل ؤـلى مً ؤطل الٍُام بفمل ؤِثر، لًْ  ثيضؤ ـممُة الحإرحر الخاعجف ـلى الىغص، 

ي ـلى ـىامل صازمُة ثحصل بىضفُة الىغص وهىؿِحه . هجاخجا ًحٌى

ة الفىامل وألاؾالُس التي جؿحسضمجا مىؽمة  ي وؿحيحج ؤن الحدىحز رى مجمـى ومً زالٕ رظه الحفاٍع

ض مً ارحماماتهم بفممجم وؤصائهم ِما  ما لمحإرحر ف ؾمُى ألاوغاص الفاممحن لضيها، مما ًجفمجم ًيظلىن اإلاٍؼ

ة ـىض ألاوغاص  اصة ؤلاهحاض، وبالحالف بلى زىض ثٓالُي الفمل، وعوق الغوح اإلافىٍى ا، مما ًاصي بلى ٍػ وهـى

. الفاممحن وبقياؿ خاطاتهم

الخىاوؼ لٓل مً اإلااؾؿة الفاممحن، وهي ثمسل ثٓمىة لمماؾؿة و ف  ثبرػ ؤرمُة:ؤهميت الخحفيز: ثاهيا

مًْ ثلخُص رظه ألارمُة وُما ًلف د ثمسل مصضعا راما ؤلاقياؿ خاطات الفاممحن اإلااصًة ٍو : هىـ الٌى

                                                                    

1
مإ، طامفة الكًغ ألاوؾغ ألاعصن،   .10، ص2003ـ لاػي خؿحن ـىصة الخالبُة، ؤرغ الخىاوؼ  ف ثدؿحن ألاصاء لضي الفاممحن، مظِغة ماطؿححر  ف بصاعة ألـا

ّاصًمُة لميكغ والحىػَق، العيفة ألاولى، ـمان، 2 ة، ألا  .148، ص2010ـ حجاض بً صالر بً حجاض اإلاغعف، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ات الجامفُة، العيفة الساهُة، 3  .34، ص2006ـ مدمض عوَُ العُس، مضزل لمخؿُحر، صًىان اإلاعيـى
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ة . ـ اإلاؿارمة  ف بقياؿ الفاممحن وعوق عوخجم اإلافىٍى

. ـ اإلاؿارمة  ف بـاصة ثىؽُم مىؽىمة اخحُاطات الفاممحن وثيؿَُ ؤولُاتهم

ؼه وثىطحهه وجفضًمه  ٔ رظا الؿمُى وجفٍؼ ـ اإلاؿارمة  ف الحدْم  ف ؾمُى الفاممحن بما ًضمً ثدٍغ

ة بحن اإلاىؽمة والفاممحن . خؿس اإلاصلخة اإلاكتِر

ُة طضًضة جؿعى اإلاىؽمة بلى وطىصرا بحن الفاممحن ُم ؾمِى . ـ ثىمُة ـاصات ٌو

ؼ الفاممحن ألرضاه اإلاىؽمة ؤو ؾُاؾاتها ؼ ٌضعاتهم ومُىلجم مؿارمة  ف ثدٍَُ  ـاإلاؿارمة  ف جفٍؼ وجفٍؼ

 1.ؤي ؤـمإ ؤو ؤوكعة جؿعى اإلاىؽمة ـلى بهجاػه

 .مبادا وؤهداف الخحفيز:املطلب الثاوي

ؼ ؾمُى  رىاُ ـضة مياصت لمحدىحز وهف بمسابة مغقض هدى العًغ الفممُة الىاطس الحإِض ـمحها لحفٍؼ

: آلازغون وهف ـلى الىدى الحالف

ّان : ـ طفل خاطات ألاوغاص ثحعابَ مق مجام الحىؽُم وواطياثه1 الىغص ثٓىن لضًه علية  ف الفمل بطا 

ّاء ووعف  ٍة  ف ـصغها الخاضغ ثدإو ـً ط ًدٍَ ؤو ٌكيق بفض مً خاطاثه لظلٔ وةن اإلااؾؿة الفٍغ

اصة  ة بحن اإلاصالر الفامة والخاطات لمفاممحن ورظا هجض طاثه ٌفحبر خاوؼ لٍؼ بإن ثجض ٌىاؾم مكتِر

 .ؤلاهحاطُة، و ف رظا اإلاجإ رىاُ بفض اإلاٍترخات والؿُاؾات التي ثمًْ بثياـجا لحدٍَُ رظا اإلايضؤ

ُة مً ًٍىم بفممه ـلى ؤِمل وطه وبْىاءة واهضياط واألوغاص  الظًً ًبررىىن لمٍاثض بإنهم الحىصُة بتٌر

. اإلاؿاولُة ٌؿحدٍىن اإلآاوإة ؤرل

بي لجم ؾاـات الغاخة ؤو مً  ألاوغاص الظًً ًىكمىن ـىض ازحياعرم ًجس ؤن ًحم وضق بغهامج ثضٍع

. ضمً وظجهم الخاص

ض بضاء  ألاوغاص الظًً ًحإزغون بي ألاؾيىعف ًحم بخضاعرم ٌيل مـى ّان ـً بغهامججم الحضٍع ألي ؾبس 

ّا ف صون ػمالءرم د  . البرهامج بٌى

ة : الحىؽُم ؾمُى الىغص والجماـة والظي ًضـم مجام ـ مٓاوإة2 الٍاثض ـمُه ؤن ًسصص مٓاوأت محىـى

ة ممً ٌامىا بىاطياتهم ـلى زحر وطه، والظًً ؾارمىا خٍٍُة  ف هجاح الحىؽُم  ألاقٓإ لى مجمـى أـل

ل طلٔ له ثإرحر هىس ي ِيحر  ف ـممُة  مًْ ؤن ثٓىن ؤظغؤ، ّو واإلآاوأت ًمًْ ؤن ثٓىن ؤقُاء مممىؾة، ٍو

. الحدىحز ؾىاء ـلى مؿحىي الىغص ؤو الجماـة

                                                                    

1
 .56ـ حجاض بً صالر بً حجاض اإلاغعف، مغطق ؾيَ طِغه، ص
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ة  ف الحسعُغ للخىاصذ اإلاؿحٍيمُة3 الاقتراُ  ف الحسعُغ ـامل مجم مً ـىامل : ـ الؿماح باإلاكاِع

ىن  ف خل مكاّمجم وؤنهم طؼء مً ـممُة صىق الٍغاع ورظا  الحدىحز ألن ألاوغاص ٌكفغون بإنهم ٌكاّع

جفل ألامىع  بلى ثماؾٔ  ؤِثرا وضىخا باإلضاوة بالحالف ًعىع ـامل الاثصإ بحن الٍاصة واإلاغئوؾحن ٍو

. وإِثر اإلاغئوؾحن وثجاوؿجم ؤِثر

الضمغ ؤلاًجابي رى ٌىة : ـ اؾحسضام ؤؾالُس ضمغ بًجابُة باثجارٔ ٍِاثض وباثجاه الحىؽُم4

ة ًمًْ اؾحسضامجا، لًْ ًجس ؤن ًٓىن طلٔ بدظع قضًض ختى ال ثىٍمس الىحاثج بلى ضضرا  ثدىحًز

لى ؤزالٌُات الؿمُى ؤلاوؿاوي  وؤؾالُس الضمغ ؤلاًجابُة ًجس ؤن ثيجي ـلى اإلافاًحر والٍُم اإلاجىُة ـو

مُه والٍاثض  معمىب مىه ؤن ًٍضم مبرعات مٍىفة ألي بكٓل ال ًاطي الحابفحن بل ًاصي بلى خىؼرم ـو

. بطغاء

الٍاثض  ف جفاممه مق : ـ ثجىس اؾحسضام ؤلاخصاثُات ّىؾُمة عثِؿُة  ف ثٍُُم الحىؽُم وثدىحز الحابفحن5

ام  ف ثىؿحر ِسحر مً  اإلاغئوؾحن ًجس ؤن سحر ما ًسعئ لمة ألاٌع حياع ؤهه ًحفامل مق بكغ ِو ًإزظ بفحن الـا

. الخ... ألامىع التي ثحفمَ باألرضاه ووؾاثل ثدٍٍُجا وظيُفة الفالٌات صازل الجماـة و الغلية  ف الفمل

ًجس الحفامل مق ألاوغاص ِْحمة : ـ اطفل وؼاثي الحابفحن ـلى قٓل ثدضي وبراعة وطات ٌضع ؤلامٓان6

والٍاثض رىا ًمًْ . مً ألاخاؾِـ واإلاكاـغ والٍضعات اليىاءة ولِـ ِألة ألن رظا ٌؿاـض ـلى ؤلابضاؿ

: بةثياؿ طممة زعىات مجها ثدٍَُ رظا اإلايضؤ

ض الؿمعة واإلاؿاولُة وؤلاصاعة . بلى الحابفحن ـ ثىٍى

ق مجهم  ـ ثإِض مً ؤن الحابفحن والظًً ؤـعىا اإلاؿاولُة ٌفغوىن ثماما ما رى معمىب مجهم وماطا ثحٌى

. ؤًضا

. مؿئىلىن ـً ثدٍَُ ألارضاه واإلافاًحر  ف الىخضة بىىـ صعطة مؿئىلُحٔ ٍِاثض ـ اقفغ الحابفحن ؤنهم

اصة مؿاولُات ألاوغاص الظًً لضيهم الٍضعات وؤلامٓاهُات اإلامحزة . ـ اـمل ـلى ٍػ

ألاخٓام اإلاؿيٍة والتي ثحم :ـ ال ثدْم ؤو ثحٍيل ؤي قٓل لخْم مؿيَ وبالخضًص ؤو الؿمُى  ف وخضث7ٔ

بالىفل الؿمُى ؤو بالخضًص لجا ثإرحرات ؾميُة وثخىاٌض مق اإلاياصت التي ًيجي ـمحها هؽام الفمل ألنها 

وهي ثضمغ ؤهؽمة . ثخىاٌض مق الفضالة وألازالً ومؼاًا الؿمُى الؿىي، ِظلٔ ثإرحررا الؿمبي ـلى الحدىحز

ؼ الؿمُى وثارغ ـلى ثماؾٔ الجماـة وثىاـمجا  1.الخىاوؼ اإلاؿحسضمة لحفٍؼ

                                                                    

1
ت،ـ ـلف ؾممي،  س لمعياـة واليكغ والحىػَق، صإدازة املىازد البشٍس  331 صاع لٍغ



 ٌ ت:الفصل ألاو  مفاهيم حٌى جحفيز املىازد البشٍس

10 

 

الخىاوؼ الظي  بفض اظالـىا ـلى مىجىم وؤرمُة الحدىحز، وةن ؤرضاه هؽام:ؤهداف الخحفيز: ثاهيا

: ًلف جفحمضه اإلاىؽمة البض ؤن ًدٍَ ما

اصة بهحاطُتها واؾحسضام الفىاصغ ؤلاهحاض1 بإوضل  ـ ثدٍَُ ألارضاه الاٌحصاصًة والتي مً زالٕ ٍػ

. اؾحسضام جفىص ـلى اإلاىؽمة والفاممحن بالىاثضة

ة، ومً زالٕ الخىاوؼ ًٍضع الىغص بإن ٌفمل باهضواؿ ًحم مً زالٕ الخىاوؼ 2 ـ ثدٍَُ ألارضاه اإلافىٍى

. التي ثيهئ لمىغص ألاطىاء اإلاىاؾية

ؤرضاه اإلاىؽمة رظه ثغثيغ بٍضعة اإلاىؽمة ـلى اؾحسضام الخاوؼ وثىؼُىه بالكٓل الظي ًاصي بلى 

: ثدٍَُ ألارضاه الحالُة

اصة ِمُة ؤلاهحاض1 ّان طلٔ بكٓل ؾمق وزضمات ـ ٍػ ُحه ؾىاء  . ؤو ثدؿحن هـى

. ـ اإلاداوؽة ـلى مؿحىي مفحن مً الحٓالُي وزىضجا2

اصة ارحمام الفاممحن باآلالت واإلافضات والحججحزات مما ًاصي بلى اإلاداوؽة ـمحها وػٍاصة ـمغرا3 . ـ ٍػ

اصة ِم اإلايُفات ؤو ثٍضًم ؤوضل الخضمات4 . ـ ٍػ

اصات محىالُة  ف ؤلاهحاض5 د الالػم باؾحمغاع لخمَ ٍػ  .ـ ثسىُض الٌى

اث الخحفيز:املطلب الثالث . هظٍس

ة ماؾمى  ف ثضعض الخاطات1 . ـ هؽٍغ

: لٍض ٌؿمجا ـلى قٓل رغم بلى زمؿة ؤٌؿام

. مسل ألاّل، الكغب، الجىاء: ـ الخاطات الىؿُىلىطُة

. مسل الكفىع باالظمئىان والاؾحٍغاع: ـ الخاطة لؤلمان

. مسل خاطة ؤلاوؿان بلى ؤصضٌاء ومديحن: ـ الخاطة لالهحماء

ً: ـ الخاطة بلى الحٍضًغ الظات . مسل ؤن ٌكفغ ؤلاوؿان بإرمُحه باالهجاػ واخترام آلازٍغ

.  مسل الاؾحىاصة مً ظاٌاثه: ـ الخاطة بلى ثدٍَُ الظات
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ت ماطلى الظلم الحاحاث: 1الشيل  . هظٍس

ـظات ـــــــــً الـــــــــثدٍُـــــــ

ـظات ــــــــــــــغ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثٍضًــــــــــ

ٕو ـــــــــــــــــــــــــاء واإلاُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الاهحمـــــــــــــــــــــــــــــخـــاطـــ

ــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطة ألامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــ

ــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىطُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الىؿُىلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخـــ

 .مً بـضاص العالححن: اإلاصضع

ة ماؾمى : مكاّل هؽٍغ

ات مً الخاطات مغثية ثغثِيا 5 لِـ رىاُ صلُل مممىؽ بفضم ما طرس بلى ماؾمى  ف وطىص   مؿحٍى

. رغمُا

اصة  ف عاثس ـامل مسال ٌض جكيق خاطة ماؾة   رىاُ هحاثج ؤو ؤـمإ ٌض جكيق ؤِثر مً خاطة، والٍؼ

ض جكفغه باألمان والاؾحٍغاع . ؤؾاؾُة لضًه ٌو

حه، وجىاُ ؤوغاص  حياع ـىضرا هؽٍغ  رىاُ بفغر الىغوً الىغصًة بحن ألاوغاص لم ًإزظرا ماؾمى بفحن الـا

. ثٓىن الدجة بلى ألامان لضيهم ؤٌىي مً خاطتهم بلى الؿًْ مسال

ة 2 .  ف الفىامل الضاوفة والفىامل الصخُة" رحرهؼبغك"ـ هؽٍغ

ححن مً الفىامل" رحرهؼبغك " ؤطغرا  بن اإلاٍابالت التي ً ٌض زغض بمجمـى .  مق ـضص مً اإلاضًٍغ

ضم الغضا والفىامل الصخُة هف التي جؿبس  ألاولى الفىامل الضاوفة وهف التي جؿبس الضزل الىؼُىي ـو

ْؿه  " رحرهؼبغك " لُابها ـضم الاعثُاح، ومً رىا طاء اإلاىجىم الظي ؤِضه  حه ورى الضزل الىؼُىي ـو  ف هؽٍغ

 .اوفضام الغضا الىؼُىي واإلاىجىم الفام رى الاعثُاح  ف الىؼُىة

ة  "  رحرهؼبغك " الىٍاط ألاؾاؾُة  ف هؽٍغ

. ـ جفحبر الفىامل الضاوفة ـىامل صازمُة، ؤما الفىامل الصخُة ـىامل زاعطُة

ـ الفىامل الصخُة التي ثحفمَ بالؽغوه اإلادُعة بالفمل ومً ؤمسمتها الغاثس وألامان الىؼُىي والخُاة 

. الصخصُة
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ىامل ؤزغي ًمىذ وطىصرا ـضم الاعثُاح  ف  ـ الفىامل التي ًاصي وطىصرا بلى الضزل الىؼُىي ؤلاوؿان ـو

. الىؼُىة

. الاهجاػ واإلاؿاولُة والفمل: ـ ثغثيغ الفىامل الضاوفة بمدحىي الىؼُىة ومسإ ـمحها

ة  ": رحرهؼبغك " مكاّل هؽٍغ

ىات بطغاثُة صٌٍُة لممىارُم التي ظغخىرا" رحرهؼبغك " ـ لم ًحمًْ  . ـلى بـعاء جفٍغ

ترار ـلى الىصل بحن الفىامل الىاٌفة والفىامل الصخُة  ". الىٍىص، الحامحن الصخف " ـ ثم الـا

ة مُْالهض  ف الخاطات3 . ـ هؽٍغ

ؤن ًيظٕ ؤلاوؿان طجضا ا وؤن ًدٍَ اهجاػات مفُىة ًحىًى وحها  وهف الخاطة بلى:  ـ الخاطة بلى الاهجاػ

. ووٍا إلافاًحر مفُىة

ٍة  وهف الخاطة بلى:  ـ الخاطة بلى الٍىة ً وؤن ًجفمجم ٌؿمٓىن بعٍغ ؤن ًٓىن ؤلاوؿان مارغا  ف آلازٍغ

ض . مفُىة ثحىَ وما ًٍغ

.  ـ الخاطة بلى الصضاٌة والاهحماء

ة مُْالهض . مكاّل هؽٍغ

. ـ اـحٍض مُْالهض ؤن ّل بوؿان ًمحمٔ رظه الخاطات

. ؤبداره خىلد الخاطة بلى اهجاػ ؤن  ـ اـحٍض علم ؤن مُْالهض ارحم بإبداره  ف الخاطات السالرة بال

ٍة إلافغوة رظه الخاطات هف ازحُاعات اؾٍاظُة  .  ـ اـحٍض مُْالهض ؤن ظٍغ

 . ـ خضص مُْالهض ػمالثه زصاثص ألاشخاص الظًً ًمحزون بالٍىة

فات 4 ة الحٌى ". وُْحىم ِغوم " ـ هؽٍغ

ق  ق "                     1"                     الحٌى " 2"الحٌى

 

 

ت الخىكعاث : 2الشيل ". فيىىم هسوم " هظٍس

   جحليم      امليافإة      إهجاش الفسد حهد الفسد

 الهدف
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فات رما ة ثٌى :  ًىطض  ف رظه الىؽٍغ

العالس :  ـ ًغطق بلى ٌىاـة الصخص واـحٍاصه بإن الٍُام بؿمُى مفحن ؾُاصي ؤن هخُجة مفُىة مسل

ق ًىضر الفالٌة بحن الججض والاهجاػ . ٌفحٍض بإهه ؾُىجم اإلاىضىؿ بطا صعؽ، ورىا الحٌى

. العالس الظي ٌفحٍض اهه بطا ؤهجؼ ؾىه ًىجر:  ـ رى الفالٌة بحن الاهجاػ واإلآاوإة مسل

: اوتراضات وهف (4)لٍض بىا ِغوم ؤعبفة

.  ـ ؾمُى ؤلاوؿان ثدضصه ٌىي جكيق مً صازمه

ّا مفُىا ؾُاصي بلى هحاثج   ـ ًحسظ الفاممىن  ف اإلاىؽمات ٌغاعات مفُىة مييُة ـً بصعاِجم ؤي ؾمى

. مغلىبة بها

جم  ف ثمٔ اإلاىؽمات .  ـ بن الفاممىن  ف اإلاىؽمات ًحسظون ٌغاعات بكإن ؾمِى

.  ـ ًسحمي الىاؽ  ف خاطاتهم وعلياتهم وؤرضاوجم

ؼ 5 ة الحفٍؼ ". اإلاضـمات " ـ هؽٍغ

ة اإلافؼػات ـلى الٍىاـض : اإلاضـمات ُة ؤو مضح اإلاضًغ لممىؼي، لٍض بىا هؽٍغ وهف ـً ِحاب قْغ ؤو ثٌغ

: الحالُة

ً ؤن ٌفممىا الفاممحن بالىىاحف التي لم يهحمىا بها .  ـ ـلى اإلاضًٍغ

ؼا ما ً ؤن ٌفممىا الفاممحن بما ـمحهم ؤن ًٍىمىا به لٓي ًىالىا جفٍؼ .  ـ ـلى اإلاضًٍغ

ة لجمُق اإلاىؼىحن  ـ ـضم بـعاء . مٓاوإة مخؿاٍو

.  ـ ًجس الحإِض مً ؤن ـضم اؾحجابة اإلاضًغ لؿمُى ٌام به اإلاىؼي ماله هحاثج مفؼػة

. مفاصال لمؿمُى الظي ًٍىم به اإلاىؼي" السىاب و الفٍاب "  ـ ـلى اإلاضًغ ؤن ًجفمىا الىحاثج 

ة الفضالة6 : ـ هؽٍغ

: ولجا وغضِحان رما

ً ـلى ؤنها ـممُة ثياصلُة، ؤي فىن ـىاثض    ـ ًىؽغ الىاؽ بلى الفالٌات الاطحماـُة مق آلازٍغ ؤنهم ًحٌى

. مفُىة لٍاء ما ًيظله مً طجض
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ة ثٍٕى    ـ ًمُل الىاؽ بلى مٍاعهة الفىاثض التي ًدصمىن ـمحها بما ًدصل ـمُه آلازغون، بن رظه الىؽٍغ

جم عليتهم ؤن ٌفممىا بالفمل  ف ـالٌاتهم الىؼُىُة، وفىضما ٌفمل ألاوغاص  ف مىؽمة ما  بن ألاوغاص ثدِغ

 1.وةنهم بما ًججمىن ـمُه مً عواثس ووىاثض ؤزغي 

 .ؤهىاع الخحفيز: املطلب السابع

ة للخىاوؼ، ومحضازمة مق بفضجا اليفض، خُص جفضصت ثٍؿُمات  ثىطض ثصيُىات محفضصة ومحىـى

ؤؾالُس ًمًْ لئلصاعة اؾحسضمجا للخصٕى ـلى ؤٌص ى ِىاءة ممْىة  الياخسحن  ف مجإ الخىاوؼ لىؾاثل ؤو

: ؤلاوؿاوي لمفاممحن، وؤرمجا رظه الحٍؿُمات مً ألاصاء

: ـمً خُص ظيُفتها و ٌُمتها1

والخاوؼ اإلااصي رى الخاوؼ طو العابق اإلاالف ؤو الىٍضي ؤو الاٌحصاصي، والخىاوؼ :   ؤـ الحىافص املادًت

اإلااصًة هف التي ثٍىم بةقياؿ خاطات ألاؾاؾُة، وخصجق الفاممحن ـلى بظٕ ٌصاعي طجضرم  ف الفمل، 

. وثجىُض ما لضيهم مً ٌضعات، والاعثىاؿ بمؿحىي ِىاءتهم

ة واإلاغوهة وبخؿاؽ الىغص بالىخُجة   وجفض الخىاوؼ اإلااصًة مً ؤٌضم ؤهىاؿ الخىاوؼ وثحمحز بالؿـغ

ض  بـعاء اإلاياقغة إلاججىصه، والخىاوؼ اإلااصًة ٌض ثٓىن بًجابُة ِمىذ اإلآاوأت واإلاؿاـضات ؤو الفالوات، ٌو

ّالخغمان مً اإلآاوأت . ؤو الفالوات ؤو ثسىُض الغاثس ثٓىن ؾميُة 

بن خاطات ؤلاوؿان محفضصة، وبالحالف ثدحاض بلى مصاصع بقياؿ محفضصة وجىاُ :ب ـ الحىافص املعىىٍت

ا، ؤن رىالٔ خاطات لضي ؤلاوؿان ال  بفض الخاطات ًمًْ ؤن جكيق ماصًا واليفض ألازغ ٌكيق مفىٍى

ة . ًمًْ بقياـجابال بالخىاوؼ اإلافىٍى

ض مً   وهف الخىاوؼ التي جؿاـض ؤلاوؿان وثدٍَ له بقياؿ خاطاثه ألازغي الىىؿُة والاطحماـُة، وتًز

ُة  ف ـممه ووالثه له، وثدٍَُ الحفاون بحن ػمالثه . قفىع الفامل بالتٌر

ة، بل بن اإلااصي مجها ال ًحدٍَ مالم ًٍترن بدىاوؼ  ة ال ثٍل ؤرمُة ـً الخىاوؼ اإلافىٍى  والخىاوؼ اإلافىٍى

ة ووٍا لمؽغوه التي ثمغ بها اإلاىؽمة، لجظا وةن لجا ؤن ثسحاع ما بحن  ة، وثسحمي ؤرمُة الخىاوؼ اإلافىٍى مفىٍى

ة ما ًالءم ؼغووجا . الخىاوؼ اإلافىٍى

ة هف التي جكيق خاطة ؤو ؤِثر مً خاطات الاطحماـُة ؤو الظاثُة لمىغص الفامل،   والخىاوؼ اإلافىٍى

ٍصض  ة بًجابُة، ٍو ة ًمًْ ؤن ثٓىن خىاوؼ مفىٍى ّالخاطة لمحٍضًغ ؤو الٍيٕى الاطحماعف، والخىاوؼ اإلافىٍى
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مًْ ؤن ثٓىن خىاوؼ  ة لضي ألاوغاص، مسل ؤلاطاػات والتروُه، ٍو بها ّل ما ثغثس ـمُه مً عوق الغوح اإلافىٍى

ة ؾميُة، وهف ّل ما ًترثس ـمُه مً عصؿ اإلاٍصغ مسل المىم و الحىبُش ولحر طلٔ . مفىٍى

: ؤو واـمُتها بلى ـ مً خُص ؤرغرا2

 وهف ثمسل ثمٔ الخىاوؼ التي ثدمل ميضؤ لمفاممحن، والتي ثمبي خاطاتهم وصواوفجم : ؤ ـ حىافص اًجابيت

ُحه وثٍضًم اإلاٍترخات وألاوٓاع اليىاءة، وتهضه رظه الخىاوؼ بلى ثدؿحن ألاصاء  اصة ؤلاهحاض وثدؿحن هـى لٍؼ

.  ف الفمل مً زالٕ الخصجُق الفاممحن مما ًاصي بلى طلٔ

مه والخض :ب ـ حىافص طلبيت    هف الخىاوؼ اإلاؿحسضمة إلاىق الؿمُى الؿمبي مً الخضوذ ؤو الحْغاع وثٍْغ

ضم الكفىع باإلاؿاولُة، مما ًضوق ؤلاصاعة بلى الٍُام  مىه، ومً ؤمسمة الؿمُى الؿمبي الحٓامل وؤلارمإ ـو

بحعيَُ الخىاوؼ الؿميُة، والتي جؿحسضم الفٍاب ِمضزل لحمُحر ؾمُى ألاوغاص هدى ثدؿحن ألاصاء و 

الىصٕى به بلى الجضه اإلايكىص واإلاغلىب به، ورظا الفٍاب ًجفل الصخص ًسص ى ثْغاع الخعإ ختى 

. ًحجىس الفٍىبة

:   ومً ؤمسمة الخىاوؼ الؿميُة

.      ـ ؤلاهظاع والغصؿ

.      ـ الخغمان مً الفالوة

ُة .      ـ الخغمان مً التٌر

.  ـ مً خُص اعثياظجا3

اصة ؤلاهحاض، وحسصُص :ؤ ـ حىافص فسدًت  وهف ثمٔ التي ثٍصض بها جصجُق ؤو خىؼ ؤوغاص مفُىحن لٍؼ

مٓاوإة الفامل اإلاىاؼس ّل طلٔ ًضزل  ف وئة الخىاوؼ  ؤو ؤلاهحاض مٓاوإة لممىؼي الظي ًيحج ؤوضل

اصة الحىاوـ ؤلاًجابي بحن ألاوغاص ؾفُا لمىصٕى إلهحاض ؤوضل،  وؤصاء الىغصًة، ومً قإن رظه الخىاوؼ ٍػ

َ التي هف طىرغ ـممُة ؤلاصاعة  ض ثارغ رظه الخىاوؼ الىغصًة ؾمبي ـلى عوح الىٍغ . ٌو

ؼ الحفاون بحن الفاممحن بدُص ًدغص ّل :ب ـ الحىافص الجماعيت َ وجفٍؼ تهضه بلى جصجُق عوح الىٍغ

ضزل  ف رظا  مجهم ـلى ؤن ًحفاعر ـممه مق ـمل الؼمالء، ألن  ف طلٔ بضغاع باألرضاه الغثِؿُة لمفمل ٍو

ة ؤو بىٔ ؤو ّمُة  ف طامفة، ومً  الىىؿ مً الخىاوؼ ثسصُص طاثؼة ألخؿً بصاعة  ف وػاعة، ؤو وغؿ  ف قِغ

َ، وعوح الحفاون بحن الفاممحن بضٕ عوح الحىاوـ الظي ًصل بلى  قإن الخىاوؼ الجماـُة بقاـة عوح الىٍغ

َ  ف آن  خض الحىاٌض ؤخُاها، وُمًْ لئلصاعة ومً ؤطل ًحدٍَ الحىاوـ الىغصي الاًجابي وعوح الىٍغ

واخض، ؤن جؿحفمل ألاؾمىبحن مفا وال ثٍحصغ ـلى ؤؾمىب واخض، بدُص ثٓىن خىاوؼ ـلى مؿحىي الىغص 

 .وخىاوؼ ـلى مؿحىي طماـة الفمل وخىاوؼ ـلى مؿحىي اإلاىؽمة ِٓل

فجا4 . ـ مً خُص مٌى



 ٌ ت:الفصل ألاو  مفاهيم حٌى جحفيز املىازد البشٍس

16 

 

ثمسل الخىاوؼ اإلاياقغة التي ثمـ الفاممحن ـىض ثدٍٍُجم إلافضالت محمحزة مً :  ؤ ـ الحىافص املباشسة

ة مسل ّالفالض اإلاجاوي، والخىاوؼ اإلافىٍى : ألاصاء وهجض الخىاوؼ اإلااصًة مسل اإلآاوإة واإلاىذ، والخىاوؼ الفُيُة 

. ثٍضًغ طجىص الفاممحن، لىخات الكغه

وجظا الىىؿ ًمىذ لٓاوة اإلاىؼىحن بىىـ الٍضع ـلى لغاع ثىاوت ِىاءتهم :ب ـ الحىافص غير املباشسة

د الخالف ِىؽام اطحماعف  1.ومىاصبهم  ف الجغم الحىؽُمي لمماؾؿة وبما ؤن اإلااؾؿات  ف الٌى

. الخالصت

ة لمىغص واإلاىطجة لؿمُى ٌصض ثميُة الخاطات    ٌفحبر الحدىحز اإلاارغ الخاعجف طو الٍىة الضوفُة واإلادِغ

ات ألاصاء الفالُة واإلاحمحزة لحدٍَُ ؤرضاه اإلاىؽمة . والغليات والىصٕى بلى مؿحٍى

  وثمًْ ألارمُة ألاؾاؾُة لحدىحز  ف ؤرمُة الفىصغ البكغي ِإخض الفىاصغ الجامة التي ًمًْ 

اؾحسضامجا بْىاءة لحدٍَُ ؤرضاه اإلاىؽمة وألاوغاص واإلاجحمق ِٓل ِما ؤن الحدىحز رى الىؾُمة الغثِؿُة 

لئلصاعة لحإرحر  ف الفاممحن بطا ثمْىد مً ثدضًض الخاطات وما ٌكيفجا وجىاُ ؤقٓإ ـضًضة للخىاوؼ التي 

ة  ًمًْ لممىؽمة اؾحسضامجا خؿس الىغص وما ثحىزاه مً رظه الفممُة وختى ثٓىن الفممُة الحدىحًز

مجضًة ًجس ـلى ؤلاصاعة باإلاىؽمة ثدضًض مىجىم ألاصاء الجُض لضًىا بحدضًض ما رى معمىب مً ّل وؼُىة 

ظا ثدضًض مفاًحر وفالُة ألاصاء ورظا ما ؾىخىاوله بالحىصُل  ف الىصل الساوي .  ِو
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. جمهيد

   لٍض ربد وطىص وغوً وازحالوات بحن ألاوغاص وبفضجم اليفض وهف ؼارغة ـامة هالخؽجا صاثما  ف 

ة  طمُق هىاحف الخُاة، ولجظا الىغوً ثإرحر ـلى صالخُة الىغص وحجم الفمل وطىصة ؤصاثه، وؤزحرا اؾحمغاٍع

ٍة ؤصاء الفاممحن  ّان البض مً الحفغه ـلى ظٍغ ه وهؽغا لىطىص رظه الىغوً  الصخص  ف الفمل ؤو ثِغ

ٍىم بهظه الفممُة مضًغ  ف ـممه، وثدد بقغاه بصاعة اإلاىاعص  جم وثصغواتهم ؤرىاء الفمل، ٍو لمفمل وؾمِى

س ؤو  حم رظا الحٍُُم لؤلصاء لفضة ؤلغار ٌض ثٓىن إلاىذ الخىاوؼ ؤو ثدضًض مً ًدحاض بلى ثضٍع ة، ٍو البكٍغ

. لؤللغار ؤزغي 

 ٕ . ظيُفة ألاصاء  ف اإلاىؽمة: اإلايدص ألاو

. صوع الحدىحز  ف الغوق مً ؤصاء وثٍُُم ألاصاء:اإلايدص الساوي

 ٌ . طبيعت ألاداء في املىظمت:املبحث ألاو

 ٌ ف ومىىهاث ألاداء: املطلب ألاو . حعٍس

ف ألاداء: ؤوال . حعٍس

ي ألاصاء مؿحىي الاهجاػ الظي ًصمه الىغص  ف ـممه، ؤو رى ِىاءة الفامل لفممه : بإهه ًمًْ جفٍغ

. ومؿمْه وُه ومضي صالخُحه  ف الجهىر بإـياء ـممه وثدممه إلاؿاولُاثه  ف وترة ػمىُة مدضصة

ىه ة، واؾحماللجا بْىاءة  ِما جفٍغ بإهه اوفٓاؽ لُْىُة اؾحسضام اإلااؾؿة لممىاعص اإلاالُة والبكٍغ

. ووفالُة بصىعة ثجفمجا ٌاصعة ـلى ثدٍَُ ؤرضاوجا

ٍصض باألصاء  ات " ٍو طلٔ اإلاؿحىي الظي ًدٍٍه الىغص ـىض ٌُامه بفمل ما، وجى ًغثيغ بحدٍَُ مؿحٍى

ّالججض اإلايظٕو  لى ّل وةن ألاصاء ًٓىن هخُجة امتزاض ـضة ـىامل  مسحمىة لممجام اإلاعمىب بهجاػرا، ـو

وبصعاُ الضوع ومؿحىي الٍضعات التي ًحمحق بها الىغص، ِما ؤهه ؤي وكاط ًاصي بلى هخُجة وزاصة الؿمُى 

 1.الظي ٌمحر اإلادُغ بإي قٓل مً ألاقٓإ

بإهه ٌكحر بلى صعطة ثدٍَُ وبثمام اإلاجام اإلآىهة لىؼُىة الىغص ورى ٌفْـ الُْىُة  ِما جفغه ؤًضا

. ٌكيق بها الىغص محعميات الىؼُىة
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ي، ًمًْ اؾحيحاض ؤن ألاصاء ـياعة ـً مضي ثدٍَُ ألارضاه باؾحسضام اإلاىاعص،  وبىاء ـلى رظه الحفاٍع

ّات ات ؤلاصاعة بالكغ حىاطض  ف ّل مؿحٍى د والجىصة، ٍو ّالحٓمىة والٌى . ِما اهه محفضص اإلافاًحر 

. مىىهاث ألاداء: ثاهيا

ؤن اإلااؾؿة التي ثحمحز باألصاء هف  ًحٓىن مصعلر ألاصاء مً مٓىهحن عثِؿحن رما الىفالُة والْىاءة، ؤي

مُه ؾىٍىم بحدمُل وثىصُل رظًً اإلاصعلخحن الجامحن . ثجمق بحن ـاملف الىفالُة والْىاءة  ف جؿُحررا، ـو

ًىؽغ الياخسىن  ف ـمم الخؿُحر بلى مصعلر الىفالُة ـلى ؤهه ؤصاة مً ؤصوات مغاٌية الخؿُحر : ـ الىفالُة1

وثجضع ؤلاقاعة .  ف اإلااؾؿة، ورظا مً مىعمَ ؤن الىفالُة هف مفُاع ٌفْـ صعطة ثدٍَُ ألارضاه اإلاؿعغة

بلى ؤهه ثىطض بؾجامات ِسحرة مسحمىة خاولد ثدضًض مارُة رظا اإلاصعلر، وٍض اـحبر  مً طجة ؤزغي 

اإلاىْغون الْالؾُٓي الىفالُة بمسابة ألاعباح اإلادٍٍة، ومً رم خؿس هؽغرم ثٍاؽ وفالُة اإلااؾؿة 

ىجا بإنها  مًْ جفٍغ الٍضعة ـلى ثدٍَُ اليكاط اإلاغثٍس، والىصٕى بلى الىحاثج "بْمُة ألاعباح اإلادٍٍة، ٍو

." اإلادٍٍة

ًحمحز مصعلر الْىاءة قإهه قإن ؤلمس مصعلخات الفمىم ؤلاوؿاهُة والاطحماـُة بفضم : ـ الْىاءة2

ىه، ومً رم وال لغابة بن ووٍا ـلى الحٍاظق بحن رظا اإلاصعلر وبفض  الاثىاً بحن الياخسحن خٕى جفٍغ

مىم الخؿُحر مسل ؤلاهحاطُة، اإلاغص وصًة، : اإلاصعلخات ألازغي اإلاؿحسضمة  ف الفمىم الاٌحصاصًة ـو

ّاهد رظه اإلاىاعص ....اإلاسمُة، ٍصض بالْىاءة الفمل بإًة  صىعة صون وطىص واٌض  ف اإلاىاعص ؾىاء  الخ، ٍو

ة و ماصًة ومالُة ومفمىماثُة، لظلٔ واإلصاعة الىاجخة هف التي ثحجىس اإلاىاٌي التي ثاصي بلى ضُاؿ  البكٍغ

ؿخسمغ مىاعص ماؾؿحه بؿُاؾة الخؼم  مىاعص اإلااؾؿة اإلاسحمىة ؤهىاـجا، واإلاضًغ الْيء رى الظي ًىؼي َو

 1.والخْمة

. معاًير ألاداء ومخطلباث فعاليت ألاداء: املطلب الثاوي

. معاًير ألاداء:ؤوال

: ًمْىىا ؤن همحز بحن رالرة ؤبفاص طؼثُة ًمًْ ؤن ثٍِـ ؤصاء الفامل ـمُه ورظه ألابفاص هف

ورى مٍضاع العاٌة الجؿماهُة ؤو الفٍمُة التي ًيظلجا الفامل  ف ؤصاثه لفممه  ف وترة : ـ ِمُة الججض1

. ػمىُة مدضصة

                                                                    

1
 .24ص23ـ  مصعىى ًىؾي، مغطق ؾيَ طِغه، ص

ّاصًمي  ف ـمىم الخؿُحر، طامفة مؿحماهم، ؤثس الخحفيز على ؤداء العاملين،ـ مغبدة زالض، 2  .54، ص2015 مظِغة ثسغض مٍضمة ضمً محعميات هُل قجاصة ماؾتر ؤ

ّاصًمي  ف ـمىم الخؿُحر، طامفة ؤثس الخحفيز في جحظين ؤداء العاملين داخل املؤطظتـ ٌالٕ وؿُمة، 3 ، مظِغة ثسغض مٍضمة ضمً محعميات هُل قجاصة ماؾتر ؤ

 .34، ص2018مؿحماهم، 
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ُة الججض2 ُة مفُىة: ـ هـى . وجى مؿحىي الضٌة والجىصة، وصعطة معابٍة الججض اإلايظٕو إلاىاصىات هـى

ُة وطىصة الججض  وىي بفض ؤهىاؿ ة ألاصاء، ؤو ِمُحه، بٍضع مما يهم هـى مإ ٌض ال يهم ِسحرا ؾـغ ألـا

ىضعض ثدد مفُاع الىىعف للججض الْسحر مً اإلاٍاًِـ التي ثٍِـ صعطة معابٍة ؤلاهحاض باإلاىاصىات  اإلايظٕو ٍو

. والتي ثٍِـ صعطة زمى ألاصاء مً ألازعاء، التي ثٍِـ صعطة ؤلابضاؿ والابحٓاع  ف ألاصاء

ٍة التي  اإلاٍصىص به رى ألاؾمىب: ـ همغ ألاصاء3 ٍة التي ًيظلجا بها الججض  ف الفمل، ؤي العٍغ ؤو العٍغ

ّات ؤو ج رظه الخغ ّان الفمل  ألاوكعة ثاصي بها ؤوكعة الفمل، وهي ؤؾاؽ همغ ألاصاء، ومٍؼ بطا 

ٍة التي ًحم الىصٕى بها بلى خل ؤو ٌغاع إلاكٓمة مفُىة. طؿماهُا بالضعطة ألاولى . ِما ًمًْ ٌُاؽ العٍغ

  وبالعيق وةهه خؿس ظيُفة الفمل، وخؿس ؤبفاص الىفالُة وُه ثحدضص ؤرمُة ّل مً ألابفاص السالرة 

ة ؤو ِمُة ؤلاهحاض هف  مإ ٌض ثٓىن ِمُة الججض اإلايظٕو مٍاؾه بمفضٕ ؤو ؾـغ الؿابٍة، وىي بفض ألـا

ُة  ؤرمُة، عبما ألن ثإرحر الفامل ـلى الجىصة مدضوص، و ف ؤـمإ ألاِثر حياعات الىـى ؤزغي ٌض ًٓىن اـل

مإ ٌض ًحم اإلاؼض بحن ؤِثر مً بفض مً ؤبفاص  والجىصة الىػن ألاِبر  ف مٍاًِـ الىفالُة، و ف بفض ألـا

وٍض ًحم ٌُاؽ ِمُة ألاصاء وطىصثه مفا، مسل خالة ٌُاؽ ِمُة ؤلاهحاض إلاعابٍة اإلاىاصىات، ؤو . ألاصاء

د هىؿه ُحه  ف الٌى ة ألاصاء مق ٌُاؽ طىصثه وهـى . خالة ٌُاؽ ؾـغ

. مخطلباث فعاليت ألاداء: ثاهيا

:  ختى ثٓىن رظه اإلافاًحر ؤِثر وفالُة ومصضاٌُة البض ؤن ثحىوغ ـلى بصمة مً الكغوط

ه اإلاٍُاؽ، : ـ الصض1ً ًجس ـلى الٍاثمحن بحصمُم اإلاٍاًِـ، ؤن ًحدٍٍىا مً ؤن الجىاهس التي ًدحٍى

طات ؤرمُة واعثياط بالىاـمُة والْىاءة اإلاعمىبة  ف ؤصاء الىغص لفممه والفىامل الضازمُة  ف اإلاٍُاؽ ًجس 

. ؤن جفبر ـً ثمٔ التي ًحعمبها ؤصاء الفمل ال ؤِثر وال ؤٌل

ًٍصض بالسيات بمٓاهُة الٍُاؽ ألن ريات الٍُاؽ ٌفجي الاؾحٍغاع والحىاوَ، واالؾحٍغاع ٌفجي : الثباثـ 2

ات مسحمىة جفعي هحاثج محٍاعبة، ؤما الحىاوَ ٌفجي ؤن الٍُاؾات  ة اإلاإزىطة  ف ؤٌو ؤن الٍُاؾات اإلافُاٍع

ة اإلاإزىطة مً ٌيل ألاوغاص مسحمىحن جفعي هحاثج محٍاعبة  1.اإلافُاٍع

ات اإلاسحمىة لؤلصاء، واإلاٍُاؽ : ـ الحمُحز3 ة بحن اإلاؿحٍى اإلاٍصىص بحمُحز اإلاٍُاؽ رىا رى ٌضعثه ـلى الحىٌغ

ّاهد ضئُمة بحن ؤصاء ي  الجُض رى الظي ًضًِ مً ثٍضًغ الىغوً مجما  ألاوغاص والٍضعة ـلى الحمُحز ثحٌى

ي ـلى صضً اإلاٍُاؽ ؤًضا، وؤرمُة الحمُحز ثحطر  ف  ـلى صٌة الضعطات التي ًدحىيها اإلاٍُاؽ ِما ثحٌى

ىاءاتهم . الخاالت التي ثحٍاعب وحها ٌضعات ألاوغاص ِو

                                                                    

1
 .309ـ مفحن ؤمحن الؿُض، مغطق ؾيَ طِغه، ص

ة، طامفة مؿُمة، 2 ة، مظِغة ثضزل ضمً محعميات هُل قجاصة اإلااطؿححر  ف الفمىم الحجاٍع  .58، ص2006ـ بلُاؽ ؾالم، ثإرحر السٍاوة الحىؽُمُة ـلى ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ
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ٌ ـ 4 دضص ؤما : اللبى فْـ ألاصاء الىفلف لؤلوغاص ٍو اإلافُاع اإلاٍيٕى رى اإلافُاع الظي ٌكحر بلى الفضالة َو

ُات التي ًضاعؾجا ألاوغاص و ـلى ألاؾاؽ الىحاثج اإلاىجؼة مً ٌيمجم، واإلافُاع الظي ًىضق ـلى  ووَ الؿمِى

ُات ًدضص اإلاماعؾات اإلادضصة لؤلصاء ؾىاء الؿميُة مجها ؤلاًجابُة، ؤما اإلافُاع الظي ًبد ـلى  ؤؾاؽ الؿمِى

 .ؤؾاؽ الىحاثج وجى اإلافُاع الظي ًٍِـ الىحاثج و ألارضاه الْمُة ِفضص الىخضات اإلاىحجة ؤو اإلاياـة

. العىامل املؤثسة في ألاداء: املطلب الثالث

ألاوغاص بالفضًض مً الفىامل اإلاسحمىة واإلاخكابْة بطا ًصفس ثدضًض ّل رظه الفىامل ثٓاص ال  ًحإرغ

 .ؤو الخُاة الاطحماـُة ـمىما ال ًارغ  ف ألاصاء ثىطض ؼارغة  ف الخُاة الاٌحصاصًة

اثُة ـلى  ظا الفىامل الىحًز بلى طاهس جفضص وازحاله الفىامل اإلاارغة ـلى ألاصاء ًارغ الؼمان واإلآان ِو

مًْ خصغ بفضجا  وؤزغي  الىغص وؤصاثه ومً رىا ًحطر ؤهه ًىطض ـىامل ثاصي بلى عوق ألاصاء بلى زىضه ٍو

حن عثِؿحن رما :  ف هـى

ة مً الفىامل هظِغ مىه: عىامل داخليتـ 1 : ثحٓىن مً مجمـى

ٌكٓل ؤرم مىعص  ف اإلااؾؿة وىمى ثىاوؿُة و ثعىع اإلااؾؿة مغرىن بمضي : العىصس البشسي ؤ ـ 

ضعاتها ـلى الاوسجام  ف الجماـة ومضي الفىاًة  ة محمحزة  ف مجاعاتها ومفاعوجا ٌو اؾحٍعابها لفىاصغ بكٍغ

. التي جفعحها لحىمُة وثعىع ممحمٓاتها والفمل ـلى بًجاص وثىمُة الضاوق لضيها ليظٕ طجض ؤِبر وؤصاء ؤوضل

ُاصة وعٌابة طمُق اإلاىاعص التي ثٍق : إلادازةب ـ  بن لئلصاعة مؿاولُة ِيحرة  ف ثسعُغ وثىؽُم وثيؿَُ ٌو

ضمً هعاً مؿاولُتها وؾُعغتها وهي بظلٔ ثارغ ـلى طمُق ألاوكعة  ف اإلااؾؿة ومىه وهي مؿاولُة 

اصة مفضالت ألاصاء صازل اإلااؾؿة . بيؿية ِيحرة ـً ٍػ

 ٌكمل ـلى ثىػَق وثدضًض اإلاجام واإلاؿاولُات ووٍا لمحسصصات ـلى الفمإ صازل :الخىظيمض ـ 

اإلااؾؿة، ؤي ثٍؿُم الفمل ـمحهم ووَ مجاعاتهم وبمٓاهُاتهم الخاصة، بن صعطة الحىؽُم وبخضاذ 

اإلاحمحرات الالػمة ووٍا لممؿحجضات  ف هؽم وؤؾالُس الفمل والحىؼُي ومىؽىمة الخىاوؼ والحىمُة 

س مً قإهه ؤن ثارغ ـلى ألاصاء، ووٍا اإلاؿحجضات الغارىة . والحضٍع

 جكحر ـلى مضي ؤرمُة الفىاصغ اإلادُعة بالىغص ؤرىاء وؼُىحه، بن ـضم الاهحؽام  ف :ـ بيئت العملص 

. الفمل والاوسجام و المُاب و الخىاصذ ٌفىص ؾبيه الغثِس ي لؿميُة بِئة الفمل

ٌكحر بلى ؤرمُة الىؼُىة واإلاىصس الظي ٌكممه الىغص ومضي ثىوغ وغص الىمى : رـ ـ ظيُفة الفمل

اصة صاوفُة وخيه لمفمل  ُة اإلاحاخة ؤمامه، خُص ّمما ػاصت صعطة ثىاوَ الىغص ووؼُىة ؤصي بلى ٍػ والتٌر

. ووالثه إلااؾؿحه
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بن الفىامل الحْىىلىطُة  ف آالت ومفضات ووؾاثل اثصإ ولحررا ثارغ ثإرحرا ِيحرا ـلى :  الفىامل الىىُة

. ألاصاء الجُض، وال ًْىي رظا بل ًجس ؤن ًٓىن الىغص ـلى ـمم بُْىُة ـمل رظه الىؾاثل

ة مً الفىامل هف: عىامل الخازحيتـ 2 : ثحٓىن مً مجمـى

:  ؤ ـ اليِئة الاطحماـُة والسٍاوُة

.   ـ الفاصات والحٍالُض اإلاىعورة

.   ـ اإلاؿحىي الحفمُمي ومضي ثٍضًغ ألاوغاص الحفمُم وعلياتهم  ف الخصٕى ـمُه

. ب ـ اليِئة الؿُاؾُة و الٍاهىهُة

.   ـ ظيُفة الىؽام الؿُاس ي

فات .   ـ مغوهة الٍىاهحن والخكَغ

.   ـ الؿُاؾات الخاعطُة اإلاحيفة مً ٌيل الضولة

ُتها .   ـ الفالٌات الضولُة وهـى

. ض ـ اليِئة الاٌحصاصًة

.    ـ ؤلاظاع الفام الٌحصاص الضولة

.   ـ الاؾحٍغاع الاٌحصاصي

فُة ـلى وكاط اليىُى .   ـ الىؽام اليىٓي ومضي ثإرحر الؿُاؾات الخكَغ

.   ـ ألاؾىاً اإلاالُة ومضي وطىص ؤؾىاً لؤلؾجم والؿىضات

 .  ـ الؿُاؾات اإلاالُة اإلاحيفة مً ٌيل الضولة
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. ًبين العىامل املؤثسة في ألاداء: 3   الشيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مً إعداد الطالبت: املصدز

ت: املبحث الثاوي . دوز الخحفيز في السفع مً ؤداء املىازد البشٍس

 ٌ . مفهىم وؤهميت جلييم ألاداء: املطلب ألاو

ي ـضًضة لحٍُُم ألاصاء مً ٌيل الاٌحصاصًحن والياخسحن ورظا الزحاله وطجات الىؽغ  ؤـعُد جفاٍع

ي ما : ًلف ومً بحن الحفاٍع

 ـ ًٍصض بحٍُُم ألاصاء ثٍضًغ ِىاءة الىغص بمغر مفغوة صالخُحه  ف الٍُام بإـياء الفمل ومؿحىي 

ه هدى اإلاحفاممحن مفه، ومضي ثىوغ  ؤصاثه لىاطياثه، وصعطة جفاوهه مق ػمالثه  ف طماـة الفمل، وؾمِى

مإ التي  الٍضعات لضًه لحدمل ؤـياء ؤـلى مؿحٍيال، ؤو رى ببؿاظة قضًضة ٌُاؽ ِىاءة الىغص ؤؾاؽ ألـا

ه مق مً ًحفاممىن مفه  ف طماـة الفمل  1.ؤصارا زالٕ وترة ػمىُة مفُىة وثصغواثه وؾمِى

فغه ثٍُُم ألاصاء ؤهه ثمٔ الفممُة التي جفجي بٍُاؽ ِىاءة الفاممحن وصالخُتهم وبهجاػاتهم   ـ َو

ُاتهم  ف ـممجم الخالف لمحفغه ـلى مٍضعتهم ـلى مضي ثدمل مؿاولُاتهم الخالُة واؾحفضاصرم  .وؾمِى

                                                                    

1
ة ابة ؤلاصاٍع  .57، ص2011بصاعة ؤـمإ، صاع اإلاؿحرة لميكغ والحىػَق، العيفة ألاولى، ـمان، /ـ ػارض مدمض صًغي، الٌغ

 .301ـ مفحن ؤمحن الؿُض، مغطق ؾيَ طِغه، ص2

 العىامل املؤثسة في ألاداء          

 عىامل خازحيت                   عىامل داخليت                  
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 ـ ٌكحر ثٍُُم ألاصاء بلى الفممُة التي ًحم بمٍحضارا ثٍُُم ألاصاء الخالف ؤو الؿابَ لمىغص مٍاعهة بمفاًحر 

ُة ووٍا لخعىات مدضصة  .ألاصاء اإلاىضـى

ىه ؤًضا ـلى ؤهه ٌُاؽ ألاصاء الىفلف ومٍاعهة الىحاثج اإلادٍٍة باإلافاًحر التي ؾيَ ثدضًضرا  مًْ جفٍغ  ـ ٍو

فة وثدضًض الاهدغاوات ووضق الخعغ الالػمة لحدؿحن ألاصاء وبالحالف ٌكٓل . واإلاؿحمضة مً ألارضاه اإلاحٌى

ة التي ًترثس ـمحها اثساط الٍغاعات الحصخُدُة اإلاىطجة  ثٍُُم ألاصاء الخمٍة ألازحرة  ف الفممُة ؤلاصاٍع

لحدٍَُ ألارضاه اإلادضصة مً ٌيل بما ًىوغه مً بُاهات ومفمىمات وما ٌؿجم به مً طجىص  ف جصخُص 

غ . وثدضًض اإلاكْالت ووضق زعغ الخمٕى والحعٍى

ومً رىا وؿحيحج ؤن ثٍُُم ألاصاء رى هؽام ٌؿحسضم لٍُاؽ ألاصاء الىؼُىي لمفاممحن خُص ًحم ثدضًض 

مضي ِىاءة ؤصاء الفاممحن وؤـمالجم مً زالٕ مٍاعهة ألاصاء الىفلف باإلاٍاًِـ واإلافاًحر اإلادضصة مؿيٍا، 

. وطلٔ لحدضًض الاهدغاوات ـً ألارضاه الؿابَ ثدضًضرا

. ؤرمُة ثٍُُم ألاصاء: راهُا

ة وحٍُُم ألاصاء ٌفحبر طو ؤرمُة ِيحرة وهي جفىص بالىاثضة ـلى الغئؾاء و اإلاغئوؾحن  ِٓل ـممُة بصاٍع

ظا اإلااؾؿة ِٓل وؾىه هحعًغ وُما ًلف ألرمُة ثٍُُم ألاصاء مً ألاظغاه الؿابٍة : واإلاكغوحن ِو

: ـ باليظبت للعما1ٌ

بخؿاؽ الفامل باإلاؿاولُة بإهه ؤصاثه مىضق مً ٌيل عئؾاثه وؤن هحاثج ؾىه ًترثس ـجها 

اثساط ٌغاعات ثمـ مؿحٍيمه الىؼُىي وةهه ؾِكفغه باإلاؿاولُة، وبالحالف ؾِيظٕ ّل ما  ف وؾفه 

ضات  .لُْؿس عضا عئؾاثه ختى ال ًحفغر ألخٓام ثدغمه مً اإلاؼاًا والحفٍى

غ ؤصاء الفامل خُص ؤن ثٍُُم ألاصاء ًْكي ـً هٍاط الضفي التي ًحم ـالطه ورظا  ثعٍى

غه  .بهضه ثعٍى

اصة مؿحىي عضا الفمإ خُص ٌفحبر الغضا الىؼُىي مً ؤرم الخاطات التي ٌؿعى بلحها  ٍػ

ٕ . الفامل  .وحٍُُم ألاصاء ًْكي ـً مضي اهجاػه لممجام ومجاعاتهم ومؿحىي الججض اإلايظو

: ـ باليؿية لمغئؾاء2

ابة وؤلاقغاه ألن الحٍُُم ووَ هؽام مدضوص ومىاـُض مدضصة ؾُمؼم  ة الٌغ ضمان اؾحمغاٍع

ً الىحاثج ّىراثَ  غ خٕى ِىاءتهم والاخحىاػ بها ثضٍو مإ والحٍُُم وبـضاص الحٍاٍع ثخيق مىجؼات ألـا

 .ثسبد صخة الحٍُُم والحفٍُض بمىاضُفه

قفىع اإلاؿئىلىن ـلى ؤنهم معاليحن بىضق ثٍضًغات صٌٍُة : ثىمُة الٍضعة ـلى الحدمُل

 .وخؿاؾة ًجفمجم ًىمىن ٌضعاتهم ّي ال ًحفغر ثٍُُمجم بلى العفً والىٍض
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 .الْكي ـً وجىة ألاصاء بحن ألارضاه الفامة لمماؾؿة وألارضاه الخاصة بالفمل

 :                                                   ـ باليؿية لمماؾؿة3

غ ثٍُُم ألاصاء وثدضًض اإلاؿحىي اإلاعمىب  وضق مفضالت لؤلصاء الفمل مً ؤطل الىصٕى بلى ثٍاٍع

 .ألصاء الفمل

ٌُاؽ ِىاءة الفىصغ البكغي مً زالٕ الخصٕى ـلى اإلافمىمات اإلاغثضة التي جفْـ طىاهس 

 1.الٍىة  ف ؤصاثه والٍابمة لمحدؿحن

 .مظؤوليت وطسق جلييم ألاداء: املطلب الثاوي

. مظؤوليت جلييم ألاداء: ؤوال

ً إلاؿاولُة الفاممحن  ف هعاً  بن ؤلمس اإلاىؽمات ثضـم مؿاولُة الحٍُُم  ف هعاً ألاشخاص اإلاياقٍغ

ؤصائهم لؤلـمإ وألؾياب ثىصُمُة ؾىإجي لف طِغرا الخٍا، لًْ بكٓل ـام ًمًْ الٍٕى بإن الججات الحالُة 

غ ألاصاء ومغاطفتها وهف ا  ف بـضاص ثٍاٍع :  ؤِثر قُـى

فحبر : ـ الغثِـ اإلاياقغ1 بن الغثِـ اإلاياقغ ٌفحبر ؤِثر ألاشخاص مفغوة وبإلااما بإصاء وؾمُى الفاممحن َو

ؤِثررم ٌغب مً لحره مً اإلاؿئىلحن وجى ألاِثر مفغوة وثىصُال  ف الحٍُُم ممً ؾىاء، ِما ؤن الغثِـ ؤو 

اإلاكغه اإلاياقغ ًخؿم بالٍضعة الفالُة ـلى ثدمُل وثىؿحر ؤصاء اإلاغئوؾحن ووٍا لعيُفة ؤرضاه ولاًات 

اإلاىؽمة، وضال ـً بمٓاهِحه بالغبغ بحن الفىاثض اإلاحدٍٍة لممىؽمة طغاء الؿمُى ألاصاجي  ف الفمل 

وؤلازىاٌات التي ًماعؾجا الىغص، ومً رظا اإلاىعمَ وةن الغثِـ اإلاياقغ ٌفحبر ؤِثر ألاوغاص ؤو اإلاؿئىلحن 

ضالة  ف الحٍُُم ـمً ؾىاء مً آلازغون ُة ـو . مىضـى

غ التي ٌفضرا الغئؾاء ؤو : ـ مضًغو ؤلاصاعات2 ـاصة ما ًحدمل مضًغو ؤلاصاعات مؿاولُة مغاطفة الحٍاٍع

غ  محهم بكٓل صٌَُ الحإِض مً ؤن رظه الحٍاٍع اإلاكغوىن اإلاياقغون لمفاممحن ثدد هعاً مؿاولُتهم، ـو

ضالة وبفُضا ـً الفالٌات الصخصُة ولظا وةن اإلاؿاولُة  ف  ُة ـو مُة ٌض ثم بـضاصرا بمىضـى الحٍٍى

ة الثساط ؤلاطغاءات اإلاىاؾية بكإنها ثٍق ـلى ـاثَ  غ وبـضاصرا وعوفجا بلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ محابفة الحٍاٍع

غ الجهاثُة لمفاممحن  ف وخضتهم  ة، لظا وةن صوعرم ٌفحبر ؤرغ وفإ  ف بهجاػ الحٍاٍع مضعاء الىخضات ؤلاصاٍع

ة . ؤلاصاٍع

ة3 ة مً :ـ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ بن اإلاؿاولُة الجهاثُة  ف بصاعة اإلاىؽمة ثٍق ـلى ـاثَ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

غ ثٍُُم ألاصاء والحإِض مً بـضاصرا ووٍا لمؿُاؾة الفامة لممىؽمة  ف بظاع ثٍُُم ألاصاء  خُص مغاطفة ثٍاٍع

                                                                    

1
ّات والفاممحن،صاع الٍياء لمعياـة واليكغ والحىػَق، العيفة ألاولى، مصغ،/21ـ ػرحر رابد، ؾمؿمة الضلُل الفملى إلاضًغ الٍغن   .35، ص2001ُِي ثٍُم ؤصاء الكغ

 .305 ص304ـ مفحن ؤمحن الؿُض، مغطق ؾيَ طِغه، 2
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ُتها مما ٌؿجل  غ خؿس هـى ة ثٍق ـلى ـاثٍجا مؿاولُة وغػ ثمٔ الحٍاٍع بصىعة ـامة، ِما ؤن اإلاىاعص البكٍغ

ـلى ؤلاصاعة الفمُا  ف اإلاىؽمة اثساط ؤلاطغاءات اإلاحفمٍة بالىحاثج الجهاثُة لمحٍُُم بدُص ًحم مٓاوإة اإلايضـحن 

 1.واثساط ؤلاطغاءات الحإصًبُة اإلاىاؾية بكإن الفاممحن اإلاجممحن ورْظا

. طسق جلييم ألاداء: ثاهيا

ّاهد بهحاطُة  رىاُ ـضة ؤؾالُس لٍُاؽ ؤصاء ألاوغاص  ف اإلاىؽمات، ورظا ثيفا لؤلوكعة اإلاىؽمة ؾىاء 

ض اؾحسضمد ـضة مفاًحر  ف ثدضًض وثمُحز  ظا ازحاله اإلاجام التي ًٍىم بإصائها الفاممحن، ٌو ؤو زضماثُة ِو

ً ٌامىا بحٍؿُمجا بلى ظًغ ثٍمُضًة وؤزغي خضًسة ِما ًلف : رظا العًغ بال ؤن ؤلمس اإلاىٍْغ

 جفحمض العًغ الحٍمُضًة  ف ـممُة الحٍُُم ـلى الخْم الصخص ي لمغئؾاء ـلى :ـ طسق الخلليدًت1

: اإلاغئوؾحن ومً ؤرمجا

لت الترجيب البظيط  ـ   مً ؤٌضم العًغ  ف ثٍُُم ألاصاء، وجفحمض ـلى ثغثِس ؤصاء ألاوغاص الفاممحن :طٍس

ُة مً خُص ثدضًض صعطة ألاوضمُة ِما ؤنها  ٍة لحر مىضـى بالخؿمؿل مً ألاخؿً بلى ألاؾىؤ، وهف ظٍغ

. ـغضة لمحإرحرات الصخصُة

لت امللازهت املصدوحت  ـ  حٓىن ووٍا لظلٔ : طٍس ًحم مٍاعهة ّل وغص بياقف ألاوغاص  ف هىـ الٍؿم، ٍو

. رىاثُات ًحدضص  ف ّل مجها الفامل ألاوضل، بحجمُق رظه اإلاٍاعهات ًمًْ وضق ثغثِس ثىاػلُا لمفاممحن

ٍة الحضعض حمسل ّل :   ـ ظٍغ ة ٍو ٍة ـضة ثصيُىات مً ٌيل بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ثىضق خؿس رظه العٍغ

حم مٍاعهة ألاوغاص ووٍا لجظه الحصيُىات اإلادضصة مؿيٍا . ثصيُي صعطة مفُىة ألاصاء ٍو

ٍة الحضعض اليُاوي ٍة ثدضًض ـضص مً الصىات ؤو الخصاثص التي ثمًْ الىغص :   ـ ظٍغ جفحمض رظه العٍغ

حم ثٍُُم وغص خؿس مٍُاؽ الحضعض اليُاوي اإلادضص وووٍا لضعطة امحالِه لجظه  مً عوق مؿحىي ألاصاء ٍو

ٍة بلى الضٌة  ف ثجضًض الصىات والخصاثص اإلاغثيعة باألصاء . الصىات، وثغطق وفالُة رظه العٍغ

ٍة الٍىاثم اإلاغطفُة ًحم بـضاص ٌىاثم جكغح طىاهس ِسحرة مً الؿمُى الىاطس ثىاوغرا  ف :   ـ ظٍغ

ة ؤرمُة ّل ـىصغ  ف ثإرحره ـلى ؤصاء الىغص . الفمل، وثجضص بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ٍة الازحُاع ؤلاطياعي  ٍة ًسحاع اإلاٍُم الصىة ؤو الفياعة التي ثٓىن ؤِثر وصىا :   ـ ظٍغ خؿس رظه العٍغ

. لمفامل، وثحٓىن ّل صىة مً ػوض مً الصىات ًصي  ف المالس ؾمُى الىغص بما باإلًجاب ؤو الؿمس

                                                                    

1
ة، صاع اإلاؿحرة ليكغ والحىػَق والعياـة، العيفة ألاولى، ـمان،  ّاؼم خمىص، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  .167، ص2007ـ زصحر 
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ٍة اإلاىاٌي الخغطة ٍة بخسجُل الؿمُى اإلاؿارم بًجابا ؤو ؾميا :   ـ ظٍغ ًٍىم اإلاٍُم خؿس رظه العٍغ

ُات اإلاغلىب وحها ولحر اإلاغلىب  ُات وجسجُمجا مً ٌيل اإلاٍُم الؿمِى ىضر ثدضًض الؿمِى  ف ؤصاء الفمل ٍو

 1.وحها

:  ـ الطسق الحدًثت2

ٍة الحٍُُم ـلى ؤؾاؽ الىحاثج ٍة وةن اإلاٍُم رى الغثِـ اإلاياقغ ولِـ شخص : ؤ ـ ظٍغ خؿس رظه العٍغ

ٍة بةثياؿ الخعىات الحالُة التي ًٍىم بها الغثِـ واإلاغئوؾحن مفا . آزغ، وثحم رظه العٍغ

ٓىن رظا   ـ ًٍىم الغثِـ بىضق ألارضاه وؤلاهجاػات اإلاعمىبة ثدٍٍُجا مً ٌيل اإلاغئوؽ لىخضه، ٍو

اصيها، خُص هجض ؤن ألارضاه ثمسل الىحاثج التي  ؤوضل بال قٔ، ألن اإلاغئوؽ ًٍحىق باألرضاه مؿيٍا ٍو

. ًجس ثدٍٍُجا مً زالٕ ؤصاء الىغص

ـ ًضق ّل مً الغثِـ اإلاياقغ واإلاغئوؾحن طضٕو ػمجي اإلاغاص ثدٍٍُجا، ورظا الجضٕو ـياعة ـً زعة 

. ـمل ًمتزم بها اإلاغئوؽ بمُة بهجاػ اإلافاًحر اإلاعمىبة مىه

ـ ًحإِض الغثِـ مضي وفالُة ؤصاء اإلاغئوؽ مً زالٕ مٍاعهة هحاثج ؤصاثه مق ما ثم ثدضًضه مً ؤرضاه 

ة له  ف الخعىة ألاولى، وبن اهدغاوات ـلى الغثِـ مفغوة ؾيبها، وإلاا ًحم الىصٕى بلحها؟  اإلاىضـى

ـ و ف ألازحر ًضق الغثِـ مق اإلاغئوؽ الظي ٌُم ؤصاثه زعة مؿحٍيمُة بدُص ًدضص مً زاللجا هىاحف 

غ رظا  مجا بمغر ثعٍى ُىُة ثٍٍى ظا الىىاحف ؤلاًجابُة ِو الضفي  ف ؤصاء اإلاغئوؽ ومداولة مفالجتها، ِو

. ألاصاء بكٓل صاثم ومؿحمغ

ٍة الحٍضًغ الجماعف ٍة ٌُاؽ ؤصاء الفامل مً ٌيل لجىة مٓىهة مً : ب ـ ظٍغ ًحم مً زالٕ رظه العٍغ

ة  ضاء، بدُص ؤخضرم رى الغثِـ اإلاياقغ اإلاٍُم وؤخض ؤـضاء اللجىة مً بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ـضص مً ألـا

ضاء لمىغص اإلاٍُم وظيُفة ـممه ىض ازحُاع اللجىة ًجس مغاـاة ـامل مفغوة ألـا . ـو

 ًسحاع ؤخض ؤـضاء اللجىة لُٓىن ميؿٍا بحن ؤـضاء اللجىة لحدٍَُ الجضه الحٍُُم ومً رم ٌفض 

الىحاثج، وخٍٍُة ـمل اللجىة ـياعة ـً مىاٌكة ما ثم ثٍُُمه مً ظغه الغثِـ اإلاياقغ إلاغئوؾُه بفضما 

ٌامد اللجىة بمىاٌكة اإلاغئوؽ بسصىص محعميات وؼُىحه، وبفض اهتهاء اإلاىاٌكة ًجحمق الغثِـ اإلاياقغ 

. مق مغئوؾُه لمغر ثصخُذ بفضاألمىع  ف اإلاؿحٍيل ؤو ثدؿُجها

                                                                    

1
 .70ـ ػارض مدمض صًغي، مغطق ؾيَ طِغه، ص
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ٍة ؤلاصاعة باألرضاه حن : ض ـ ظٍغ َ ؤلاصاٍع  ف رظا ألاؾمىب ًحم الحٍُُم بكٓل واؾق ـً ظٍغ

ٍة مجها وضق ألارضاه، ؤلاصاعة بالىحاثج، بصاعة ألاصاء، : والازحصاصُحن وثىطض ـضة جؿمُات لجظه العٍغ

. الخ...بغامج اإلاغاطفة،

:   وجفحمض ؤلاصاعة باألرضاه ـلى الخعىات الحالُة

ة مفىُحن باألصاء . ـ ثدضًض ألارضاه بىضىح وصٌة لمىغص الظي ؾُاصيها، وؤخُاها ًاصيها مجمـى

. ـ وضق زعة ؤولُة لُْىُة الٍُام بالفمل وثعيَُ ألارضاه اإلادضصة

ة لمىغص الفامل ـلى بهجاػ رظه الخعة .  ـ بـعاء خٍغ

. ـ محابفة مضي ثدٍَ ألارضاه اإلاىجؼة بصىة صوعٍة

. ـ ثدضًض ؤرضاه طضًضة لممؿحٍيل ووضفجا

ُة لحدٍَُ رظا ألاؾمىب بكٓل ؾمُم جس ثىوغ طممة مً محعميات مىضـى . ـ ٍو

ٍة الحٍُُم الؿغي  ة ـلى ثٍُُم الىغص مً ٌيل الغثِـ اإلاياقغ، وػمالثه : ص ـ ظٍغ ثٍىم رظه الىؽٍغ

ومغئوؾُه، خُص جفعي هماطض  ف قٓل ؤؾئمة ًعمس مً ّل ظغه ؤن ًٍُم الىغص ورظا بكٓل ؾغي ؤي 

جفيئة الىماطض صون بظالؿ المحر، وبفضرا ثسحاع الصىات اإلاىضق الحٍُُم ورظا بمفغوة الٍاثمحن ـلى 

 1.الحٍُُم، رم ًحم بـالم ّل مكتُر  ف ـممُة الحٍُُم بيحاثججا

. خطىاث وآلياث الحىافص املظاعدة في جحظين ؤداء: املطلب الثالث

. الحىافص املظاعدة في جحظين ؤداء خطىاث: ؤوال

والفاممحن ـمىما لضيهم الغلية  ف الحعىع والحدؿحن ولْجهم ًذجمىن :  ـ مؿاـضة الفاممحن ـلى الحىؾق

ّان مىغوضا ـمحهم مً ؤـلى اإلاضًغ ما ؤضاوىه لمماؾؿة ـىضما ًدىؼرم ـمل ًحفضي  ـً طلٔ بطا 

.  ألارضاه اإلاعمىبة

ُاؾات واضخة لمفمل ٌُاؾا ـلى اإلاسغطات التي ثمحز : ـ ثدضًض مؿحىي الفمل ات ٌو ؤي وضق مؿحٍى

، مق مغاـاة مىاٌكة ألامغ مق الفاممحن والاؾحماؿ بلى  ّان رظا ألاصاء طُض ؤو لحر مٍيٕى ألاصاء، وما بط 

ة ثتُر ؤرغ  آعائهم، وجصجُفجم ـلى ؤن ٌفعىا اإلاىاصىات التي ًغورا واٌفُة لٍُاؽ ألاصاء، ورظه اإلاكاِع

غ ؤصائهم . ظُس لضي الفاممحن  ف ثٍيمجم لجظه الٍُاؾات ومداولة ثعٍى
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مً ؤرم الفىامل التي ثضفي ثدىؼ الفاممحن رى ـضم الىضىح إلاا رى : ـ جفُحن حجم مؿاولُة الفاممحن

ض مً قفىعه باإلاؿاولُة،  ق مجهم ـممه، ومفغوة ّل وغص بُْىُة ثصغوه مق الىؼُىة اإلاىىط به ًٍؼ محٌى

ض مً ثدىحز لؤلصاء الجُض . بالحالف ؾتًز

ات ؤـلى لؤلصاء ًغلس ؤلمس الفاممحن بكضة بإن ًٓىن لجم صوع : ـ مؿاـضة الفاممحن ـلى اِخؿاب مؿحٍى

ات ألاصاء، وبهظا ًصيذ مً الضغوعي اقتراُ الفاممحن  فات ألاصاء، و ف اإلاضزالت التي ثدؿً مؿحٍى  ف ثٌى

فات ألاصاء ٌض ؤلىمجا ؤو لم ًإزظرا  ف الخؿيان ؤو ختى ٌض ال ثٓىن   ف وضق الحصىعات واإلاٍترخات ـً ثٌى

. له صعاًة بها

ـلى اإلاضًغ ؤو اإلاكغه ؤن ًضون ٌاثمة اإلافمىمات ـً ٌُاؾات : ـ ثىرَُ ما لُحىَ ـمُه الفاممحن

ات  ه الىصٕى بلى رظه اإلاؿحٍى د الظي ٌؿحمٌغ فه رى والفاممىن مً ؤصاء، وثدضًض الٌى ات ما ًحٌى ومؿحٍى

ألهىاؿ مفُىة مً الفمل، رم ثىرَُ طلٔ وبـعاء وسخ لمفاممحن ـىض مغاطفة لؤلصاء لٓل ـامل ختى ثٓىن 

. ؤؾاؾا لممىاٌكة ولٍُاؽ ما ثم بهجاػه

وزاصة إلاً ًدٍَ مً الفاممحن هحاثج طُضة ثىًى : ـ اؾحسضام ؤؾمىب واضر  ف الخىاوؼ واإلآاوأت

ق وثخىىؿ الخىاوؼ واإلآاوأت . ألاصاء اإلاحٌى

. آلياث الخحفيز على جحظين ألاداء: ثاهيا

:   وثحمسل  ف ما ًلف

ض مً : ـ ثسعُغ ووضق ألارضاه ة الىغص  ف وضق ؤرضاه وهحاثج له، والفمل ـل ثدٍٍُجا ؾحًز بن مكاِع

ابمة لمٍُاؽ وثغض ي ظمىخه، وطات ٌُمة ـالُة  ّاهد رظه ألارضاه واضخة،ٌو صاوفُحه، وبساصة بطا 

ة لمفاممحن ا  ف عوق الغوح اإلافىٍى . باليؿية ألن بترصًض ألارضاه ٌفض ـامال مؿاـضا ٌٍى

ة  ف الٍغاعات ض مً خماؾجم : ـ اإلاكاِع ة الفاممحن  ف الٍغاعات وألامىع طات الفالٌة بفممجم ًٍؼ بن مكاِع

ة  واهحمائهم والتزاماتهم ومً ؤرم الىحاثج اإلاغثيعة ـً طلٔ، ثغقُض ـممُة اثساط الٍغاعات وؤن اإلاكاِع

ىغضه  لؤلوغاص ثحىَ مق اإلاُل الىىس ي لجم لُفمال مً زالٕ ما ًٍغعوهه، ولِـ مً زالٕ ما ًعميه ٍو

. آلازغون ـمحهم لظلٔ ثإجي ؤـمالجم جفْـ مضي عضارم ـلى ـممجم والالتزام بإصاثه ـلى ؤخؿً وطه

جم مً زالٕ الخصجُق اإلاىحؽم ألاوفإ اإلاغلىبة وثسبُد :ـ حعدًل الظلىن بحمحر ؤوفإ الفاممحن وؾمِى

ٍىم اإلاكغوىن ـلى الفمل بحدضًض ألاوفإ اإلاغوىضة التي ثدحاض بلى جمُحر رم  ألاوفإ لحر اإلاغلىب وحها، ٍو

ؼ لخصجُق الفاممحن ـلى بخضاذ الحمُحر . ٌؿحسضمىن العًغ اإلاىاؾية لمحضـُم والحفٍؼ
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ض مً الىغص لالطتهاص واإلاياصؤة، : ؤرغ الفامل ق مجام ومؿاولُاتهم وبثاخة لجم اإلاٍؼ مً زالٕ ثىؾُق وثىَى

ّان رظا  ومً ألامىع الجامة التي ًجس ـلى ؤلاصاعة مغاـاة ؤن جفمل ـلى بقفاع ّل ـامل بإرمُة ـممه مجما 

الفمل بؿُعا، ِما ًجس ـلى ؤلاصاعة ؤن جفعي الىغص صىعة ؤِبر مً الفمل بكٓل ـام ومً صوعه بكٓل 

زاص، بن ؼغوه الفمل اإلادؿىة ثدٍَ الىىق لٓل مً الىغص واإلااؾؿة ـلى خض ؾىاء، والفاممىن ثحىوغ 

غمجاعاتهم ِما ثدٍَ اإلااؾؿة بساصُة اإلااؾؿة ألاِثر  لجم وغصة اؾحسضام ٌضعاتهم الخاصة وثعٍى

. ثدىحز

وثىوغت الحمظًة الغاطفة ـً طىاهس ألاصاء التي ٌكىبها ألازعاء ؤو ٌصىع : ـ الخحفيز بالخغرًت الساحعت

ّاهد اإلافمىمات  ٍة التي ًٍىم بها، وةن  لى العٍغ ي ألارغ الحدىحزي لجا ـلى الؿُاً الظي ثٍىم وُه ـو حٌى ٍو

ٍة ثصخُذ ألازعاء وةن رظه  فغه بعٍغ الؿميُة ثٍضم بكٓل ًمًْ مً الحفغه ـلى ؤؾياب الٍصىع َو

غي وثدؿُجي ـلى ألاصاء، وبظلٔ ًجس ؤن ثٓىن اإلافمىمات التي ًدصل ـمحها  اإلافمىمات ًٓىن لظا ؤرغ ثعٍى

ُتها مىاؾس وجؿاـض ـلى جفغه ؤؾياب الٍصىع وؾيل  الفامل ِحمظًة عاطفة لفممه وواضفه وثٌى

ّا ومدىؼا  1.مفالجتها ختى ثىوغ مدغ

. الحىافص وعالكتها باألداء: املطلب السابع

ٍة ؤِثر وفالُة  ثْمً ؤرمُة بقياؿ خاطات ألاوغاص الفاممحن لضمان خىؼرم ألصاء ؤـمالجم بعٍغ

ىاءة، رىاُ طاهس رام ورى الحإِض مً وطىص الغلية لضيهم  ف الٍُام بالفمل ألن ألاصاء اإلاغثىق الظي  ِو

ثصيى بلُه اإلاىؽمة ٌؿاوي الٍضعة ـلى ألاصاء وُه، وبضون وطىص رظه الغلية  ف ألاصاء ال ًمًْ ضمان 

. مؿحىي ـالف مً ألاصاء ؤو ؤلاهحاطُة

الٌحه بالحدىحز1 ً بإن : ـ ؤؾياب اهسىار ألاصاء ـو  ف الىاٌق الفملف ِسحر ما وؿمذ بكٓاوي اإلاضًٍغ

ّان الخإ  ف اإلااض ي، ومً واٌق اليدىذ  الفاممحن لضيهم لم ٌفىصوا ٌفممىن بإٌص ى ظاٌتهم ِما 

والضعاؾات  ف رظا اإلاجإ وةهه ًمًْ ؤلاصاعة بلى رالرة ؤؾياب عثِؿُة ّل مجها ٌكحر مياقغ بلى هىؿ مً 

. الخىاوؼ

 ـ ـضم طاطبُة الخىاوؼ التي ثىوغرا اإلاىؽمة لمفاممحن بها، بِىما خٍٍُة اليفض ٌض ًغلس  ف الخاوؼ 

اإلااصي بِىما اليفض آلازغ اإلافىىي، وبعيُفة الخإ بن لم ًًْ الخاوؼ مغلىب وُه مً طاهس قالغ 

. الىؼُىة وةن ثإرحره ـلى ألاصاء ًٓىن ضفُي

ً وعبعجا بجىصة الفمل   ـ ضفي الفالٌة بحن الخاوؼ وألاصاء بالغلم مً بٌغاع طلٔ مً ظغه اإلاضًٍغ

مُة ؤلاهحاض بال ؤن طلٔ ال ًجؿض ـلى اعر الىاٌق . ِو
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ضرا الخاصة بالخصٕى ـلى الخىاوؼ   ـ ـضم السٍة  ف ؤلاصاعة والظي ًيحج ـاصة مً ـضم وواء ؤلاصاعة بـى

. ؤو مؼاًا  ف خالة وطىص ؤصاء طُض

ً لمحىاـل مق : ـ مؿارمة الحدىحز  ف ثدؿحن ألاصاء2 ة مً الخعىات جؿاـض اإلاضًٍغ رىاُ مجمـى

الفاممحن مً ؤطل ؤصاء ؤوضل ِما ثدىؼرم لمفمل بكٓل ًغبغ مصالخجم الصخصُة وؤرضاوجا مق مصالر 

: الفمل وؤرضاوه، وثحمسل رظه الخعىات  ف ما ًلف

والفامل لضًه الغلية  ف الحعىع والحدؿحن والابحٓاع  ف خالة ما ووغة :  ـ مؿارمة الفاممحن ـلى الحىؾق

. له ّل ؼغوه الفمل اإلاىاؾية

ُاؾات واضخة لمفمل ات ٌو ّان طُض ؤو لحر مٍيٕى ـلى :  ـ وضق مؿحٍى خُص ٌفحمض ٌُاؽ ألاصاء بطا 

اإلاسغطات مق مغاـاة مىاٌكة رظا ألامغ مق الفاممحن والاؾحماؿ بلى ؤعائهم وجصجُفجم ـلى ببضاء ؤعائهم مً 

. ؤطل عوق مؿحىي ألاصاء

رظا مً ضمً ؤرم الفىامل التي ًارغ ؤصاء الىغص بؿبس طجمه باإلاجام :  ـ جفُحن حجم مؿاولُة الفاممحن

مة بلُه . اإلاّى

ًجس ـلى اإلاضًغ مغاٌية ما ثم اهجاػه، ومحابفة الفاممحن وثٍضًم اإلاؿاـضة :  ـ املالحظت واملخابعت

. والحىطُه لمفاممحن ومٓاوئة ّل ـامل خؿس ؤصاءه

ق، : ـ اطخخدام ؤطلىب واضح في مىح امليافأث  وزاصة إلاً ًدٍَ هحاثج طُضة ثىًى ألاصاء اإلاحٌى

ة ِةبغاػ مٓاهة الفامل اإلاحمحز ؤو  ّالفالوات والخىاوؼ اإلافىٍى وثخىىؿ رظه اإلآاوأت ما بحن الخىاوؼ اإلااصًة 

ُحه  1.بصضاع قجاصة ثٍضًغ لججىصه اإلاحمحزة ؤو ثٌغ
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 :خالصت

ة هف اإلادُغ ألاؾاس ي لمماؾؿة وختى  ىا له  ف رظا الىصل وؿحيحج ؤن اإلاىاعص البكٍغ   مً زالإلاا ثعٌغ

ًخؿجى لىا مفغوة ٌضعات ومجاعات الفاممحن البض مً ثٍُُم ؤصاثه مً زالٕ ـممُة ثٍُُم ألاصاء وؿحعُق ؤن 

ثدضصبضٌة مؿحىي الفامل مً ّل طىاهس ومىه وةن الحدىحز وألاصاء ٌكْالن لىا جكُْمة ألن ثٍُُم ألاصاء 

1.ًدضص لىا الضيغ مارى هىؿ الحدىحز الظي ًدحاطه الىغص الفامل بضٌة
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. جمهيد

ـغر  ف رظا الىصل بلى مىاٌكة وثدمُل اإلافعُات التي طمفد مً اإلااؾؿة الفمىمُة هد   ؽ

خٕى طممة مً اإلاؿاثل اإلاحفمٍة بمىضىؿ الضعاؾة ومحمحره " ـكفاقة "ؤلاؾخكىاثُة لمصخة الفمىمُة 

. الحابق واإلاؿحٍل الخىاوؼ وألاصاء

ة لحىؿحر وثدمُل الىاٌق    خُص اـحمضها  ف رظا الجاهس ـلى ثْمُم اليُاهات وخؿاب اليؿس اإلائٍى

ة . اإلاضعوؽ ولٍض ثضعطىا  ف رظا الىصل مً ـغر بُاهات الخىاوؼ اإلااصًة واإلافىٍى

ٌ ا  (EPSA)جلدًم املؤطظت : ملبحث ألاو

خُص ؾىٍىم  ف رظا اإلايدص بالحفغه ـلى اإلااؾؿة مً زالٕ ثٍضًم ـام لمماؾؿة مدل الضعاؾة 

. بالحعًغ بلى هيظة والحفغه ـلى وكاظجا ورُٓمجا الحىؽُمي

 ٌ ف املؤطظت: املطلب ألاو  (EPSAُ)حعٍس

. هيظة ـً اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة بفكفاقة

ة بفكفاقة هف ماؾؿة ـمىمُة طات ظابق بصاعي ثحمحق  اإلااؾؿة الفمىمُة لمصخة الجىاٍع

ة ـُاصات محفضصة  ة والاؾحٍالٕ اإلاالف وثىضق ثدد وصاًة الىالف، ثحٓىن مً مجمـى بالصخصُة اإلافىٍى

ة مً الؿٓان ثدض اإلاكحمالت اإلااصًة لمماؾؿة الفمىمُة لمصخة  اـات الفالض جمعي مجمـى الخضمات ٌو

ة مً الؿٓان بٍغاع مً الىػٍغ اإلآمي بالصخة ة والخحز الجمغا ف الصخف الظي ٌمعي مجمـى . الجىاٍع

ة  ف الحْىل بصىة محٓاممة مخؿمؿمة وُما ًلف : ثحمسل مجام اإلااؾؿة الفمىمُة لمصخة الجىاٍع

اًة والفالض الٍاـضي . ـ الٌى

. ـ جصخُص اإلاغض ى

. ـ الفالض الجىاعي 

. ـ الىدىص الخاصة بالعس الفام والعس اإلاحسصص الٍاـضي

. ـ ألاوكعة اإلاحفمٍة بالصخة ؤلاهجابُة والحسعُغ الفاثلف

. ـ ثىىُظ بغامج الىظىُة لمصخة والؿٓان

: وثٓمي بلى الخصىص ما ًلف
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ُة وخماًة اليِئة  ف اإلاجاالت اإلاغثيعة بدىؾ الصخة والىٍاوة ومٓاودة ألاضغاع  ـ اإلاؿارمة  ف ثٌغ

. وآلاوات الاطحماـُة

. ـ اإلاؿارمة  ف ثدؿحن مؿحسضمي مصالر الصخة وثدضًض مفاعوجم

ف باملؤطظت ًٍق مؿخكىى خمىصي ـيض الٍاصع  ف الكمإ الكغقف لىالًة مؿحماهم :الخعٍس

ّاهد ثابفة إلاؿخكىى ؾُضي ـلف لًْ ؾىة 80وثيفض خىالف   ّمم ـً الىالًة بمىعٍة ـكفاقة 

.  بضؤت اإلااؾؿة الفمل لىخضرا باؾحٍاللُتها مً ظغه الىالف2008

.   الاؾم الٓامل واإلاسحصغ لمماؾؿة

ة  ـكفاقة " الكجُض خمىصي ـيض الٍاصع" اإلااؾؿة الفمىمُة لمصخة الجىاٍع

 (EPSA) (م ؿ ص ض ؿ):الاؾم اإلاسحصغ

: عؤؽ اإلاإ وظابق وكاظجا

لِـ لمماؾؿة الاؾخكىاثُة بفكفاقة عؤؽ مإ ألنها ثحمحق باالؾحٍالٕ اإلاالف ثدد وصاًة الضولة 

. وثدضص الىىٍات اإلااصًة واإلاالُة لمماؾؿة بٍغاع مً الىػٍغ اإلآمي بالصخة

. زضماجي وبصاعي ألنها ثٍضم زضمات صخُة لٓاوة اإلاىاظىحن: ؤما وُما ًسص ظابق وكاظجا

: (صوتر الكغوط )ؤلاظاع الٍاهىوي لمماؾؿة 

ال ًىطض لمماؾؿة صوتر لمكغوط جفحمض ـمُه ولًْ مْحس الصىٍات الظي ًٍىم بىضق صوتر قغوط 

م   02 اإلااعر  ف 140.07لمممىلحن، ؤما وُما ًسص ؤلاظاع الٍاهىوي واإلااؾؿة ثسضق لممغؾىم الحىىُظي ٌع

ة الفضص 2007 ماًى19 اإلاىاوَ ٕ 1428طماصي ألاولى ـام  ضة الغؾمُة للجمجىعٍة الجؼاثٍغ  33  ف الجٍغ

ٓىن اإلاىؼىحن زاضفحن لجظا الٍاهىن  بوكاء اإلااؾؿات الفمىمُة الاؾخكىاثُة وثىؽُمجا وجؿُحررا ٍو

. ألاؾاس ي الحابق لىػاعة الصخة

: آلياث الاجصاٌ باملؤطظت

َ ًماوي ـيض الٍاصع " خمىصي ـيض الٍاصع" الفىىان الفاصي اإلااؾؿة الفمىمُة الاؾخكىاثُة  ظٍغ

. مؿحماهم

ام الجاثي  .045240257: ؤٌع
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. الهييل الخىظيمي ووظابف املؤطظت: املطلب الثاوي

ة   الجُٓل الحىؽُمي واإلاىاعص البكٍغ

امل 243:ـ ـضص الفمإ واإلاىؼىحن ؤلاطمالف1  مىؼي ـو

: ـ ـضص الفمإ واإلاىؼىحن خؿس الحٍؿُمات الحالُة2

 149: طّىع :   ؤ ـ طيـ الفمإ واإلاىؼىحن

 94:    بهاذ

: ب ـ الكجاصات الفممُة والْىاءات

 قجاصة اإلافارض الكيه 11.  طغاخة ألاؾىان22.  قجاصة ثسصص العس الفام05.  قجاصة صِحىعاه22

 مجىضؽ صولة راهىي 09.  قجاصة لِؿاوـ03. قجاصة ـمم الىىـ الفُاصي 03.  صُضلُة165. العبي

.  ثٍجي ؾامي01.  ختى صون اإلاحىؾغ02. ومحىؾغ

ُة الحىؼُي . 211ـامل صاثم :  ض ـ هـى

د محٍاـض  :  ًىٍؿم بلى24  ـامل مٌا

ُد الٓامل  . 10ـامل محٍاـض مدضص اإلاضة بالحٌى

ُد الجؼجي  . (14) ؾاـات 05ـامل محٍاـض مدضص اإلاضة بالحٌى

: ص ـ اإلاىاصس واإلاجام ؤو اإلاؿاولُة

ة ـضص اإلاىاصس الحٍجي الاؾخكىاجي خىالف : ثىٍؿم اإلاىاصس  ف اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة بلى مصالر بصاٍع

ة 200  ـامل ِحٍضًغ، ؤما وُما ًسص اإلاجام واإلاؿاولُة وهي 25 مىصس ؤما مىاصس اإلاصالر ؤلاصاٍع

: ّالحالف

ت1 : ـ املصالح إلاداٍز

ُة، ثٍؿم مجام عئؾاء اإلآاثس: مضًغ الىغعف ات الىـغ . الاثصإ الضازلف والخاعجف، الحيؿَُ مق اإلاضًٍغ

. ثغثِس ألاعقُي اإلاْحس، ثدىحز اإلاؿحسضمحن: عثِـ مْحس

الؿجغ ـلى الاهضياط صازل اإلااؾؿة، الؿجغ ـلى خؿً : عثِـ وخضة. :ـ مصالح الخلني الاطدشفابيت2

. جؿُحر الىخضة اإلآمي بها
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اٌتراح  ف بضاًة الؿىة لممجمـ العبي لمماؾؿة بغامج وكاط اإلاصلخة بمغر ثدؿحن : عثِـ مصلخة. 

.  الفالض واليدص والحإظحر ـلى مؿحىي اإلاصلخة

ثىؽُم الخضمات الفالطُة والؿجغ ـلى اؾحٍيإ وعاخة اإلاٍغض، مغاٌية ـمل الىًغ :بظاع الكيه العبي. 

. الكيه العبي

: ـ اإلاسععات الفامة والجؼثُة لمجُٓل الحىؽُمي3

ُة ثدد ؾمعة اإلاضًغ الظي ًلخَ به مْحس الحىؽُم الفام  لمماؾؿات الفمىمُة الاؾخكىاثُة اإلاىضـى

 :ومْحس الاثصإ ـلى ما ًلف

ُة لممالُة والىؾاثل ة الىـغ . ـ اإلاضًٍغ

ة ُة لممىاعص البكٍغ ة الىـغ . ـ اإلاضًٍغ

ُة لممصالر الصخُة ة الىـغ . ـ اإلاضًٍغ

ُة لصُاهة الحججحزات العيُة والحججحزات اإلاغوٍة ة الىـغ . ـاإلاضًٍغ

ة ـلى مْحيحن  ُة لممىاعص البكٍغ ة الىـغ : (2)جكمل اإلاضًٍغ

ات ة واإلاىاـػ . ـ مْحس جؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ُة اإلاالُة والىؾاثل ـلى رالذ : ـ مىخب الخىىًٍ ة الىـغ : مٓاثس (3)جكحمل اإلاضًٍغ

. ـ مْحس اإلاحزاهُة واإلاداؾية

. ـ مْحس الصىٍات الفمىمُة

. ـ مْحس الىؾاثل الفامة والجُاّل

ُة لممصالر الصخُة ـلى رالذ  ة الىـغ : (3)جكحمل اإلاضًٍغ

اًة وهؽاوة اإلادُغ . ـ مْحس الٌى

. ـ مْحس الضزٕى وخؿاب الحٓالُي

. ـ مْحس الحىؽُم ومحابفة اليكاظات الصخُة وثٍُُمجا

ُة لصُاهة الحججحزات العيُة والحججحزات اإلاغوٍة ـلى مْحيحن  ة الىـغ : (2)جكحمل اإلاضًٍغ
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. ـ مْحس صُاهة الحججحزات العيُة

. ـ مْحس صُاهة ثججحزات اإلاغاٌية

:  وؼاثي ّل ٌؿم مً ألاٌؿام  ف اإلااؾؿة خؿس الجُٓل الحىؽُمي

لجُئة الحضاولُة مكٓل مً مىحسيحن مجمـ ؤظياء وقيه ظيُحن مماعؾحن الؾُما  ا:مجلع إلادازة. 

عئؾاء اإلاصالر ًمسل ـً الؿمعة الىصاًة اإلادمُة ولاليا الجمفُات اإلافحمضة  ف اإلاىعٍة والتي لجا ـالٌة 

. بفمل اإلااؾؿة ممسل ـً مصالر اإلاالُة التي ثٍق  ف صاثغة ازحصاصجا

ل ما صـد بلى ٌُام صوعات :مهام مجلع إلادازة.  ـ ٌُام باطحماؿ  ف الضوعة الفاصًة ّل ؾحة ؤقجغ ّو

. اؾحشىاثُة

ـ اثساط الٍغاعات  ف قٓل مضاوالت والتي جكمل الفضًض مً اإلاؿاثل التي لجا ـالٌة بؿحر وكاط اإلااؾؿة 

ً، الىؽام الضازلف لمماؾؿة . ولحررا..... الؾُما بغامج الحٍٓى

ة  ف مجإ الصخة ومسعغ ثىؽُم اإلاصالر العيُة ق الاؾخسماٍع . ـ اإلاصاصٌة ـلى اإلاكاَع

ة بٍغاع مً :املدًس ٌفحن مضًغ اإلااؾؿة الفمىمُة الاؾخكىاثُة ومضًغ اإلااؾؿة الفمىمُة لمصخة الجىاٍع

 اإلاضًغ اإلاؿئٕى 20الىػٍغ اإلآمي بالصخة وثيحهي مجامه خؿس ألاقٓإ هىؿجا، ومً مجامه خؿس اإلااصة 

. ـً خؿً جؿُحر اإلااؾؿة وبهظه الصىة ًمسل اإلااؾؿة ؤمام الفضالة و ف طمُق ؤـمإ الخُاة اإلاضهُة

. ـ رى ألامغ باآلمغ بالصغه  ف اإلااؾؿة

ة وبفض الخؿابات لمماؾؿة ق اإلاحزاهُة الحٍضًٍغ . ـ ثدىحز مكاَع

. ـ ًخيق مضاوالت مجمـ ؤلاصاعة

. ـ ًبرم ّل الفٍىص والصىٍات والاثىاٌُات  ف بظاع الحىؽُم اإلافمٕى به

. ـ ًماعؽ الؿمعة الؿممُة ـلى اإلاؿحسضمحن الخاضفحن له

. ـ يهحم بالحىؽُم والفالٌات الىؼُىُة بحن اإلاصالر العيُة:املجلع الطبي. 

ق اإلاحفمٍة بالحججحزات العيُة وبىاء اإلاصالر العيُة وبـاصة تهُئها . ـ ًحْىل بالبرامج واإلاكاَع

. ـ بغامج الصخة والؿٓان

. ـ بغامج الحؽارغات الفممُة والحٍىُة
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. ـ بوكاء رُاّل ظيُة ؤو بلماءرا

ـ ًٍترح اإلاجمـ العبي ّل الحضابحر التي مً قإنها ثدؿحن وثىؽُم اإلااؾؿة وؾحررا والؾُما مصالر 

حُة . الفالض والٌى

: مهام مىخب إلاعالم والاجصاٌ

. ـ بلصاً مسحمي طضإو اإلاىاوبة  ف لىخات ؤلاقجاع الخاصة

. ـ ثىػَق مسحمي اإلاظِغات اإلاصلخة

ُاص ثدضحرا لؤلًام الفاإلاُة والىظىُة ي بمىاؾية ألـا . ـ بـضاص بعاٌات الحفاٍع

غ الضـىات إلاسحمي المٍاءات الضوعٍة والاطحماـات . ـ ثدٍغ

ًٍىم بمجام اإلاضًغ  ف خالة لُابه ؤي اؾحٍيإ اإلامىات واهحؽاع مىاٌكتها مق اإلاضًغ الخٍا :مىخب الخىظيم

. ِظلٔ الارحمام بممىات الىٍابة

ت مجا بلى اإلاضًغ:الظىسجاٍز . مجامجا اؾحٍيإ الاثصاالت الضازمُة والخاعطُة وثدٍى

ُة لممالُة والىؾاثل ة الىـغ . مجامجا ثدد مغاٌية اإلاضًغ: اإلاضًٍغ

.  ماي مً ّل ؾىة خؿاب ؾىىي لخؿُحر اإلاىاعص31ـ ثٍىم بةـضاص ٌيل ّل 

غ  ف رظا الخصىص ًٍىم بةـضاص طمُق الىراثَ الخاصة  فات اإلاحزاهُة وثٍضًم ثٍٍغ ـ بـضاص ثٌى

. باإلاداؾية وبةـضاص الخالة اإلاالُة لٓل رالزي مً ّل ؾىة

ً  )ـ مؿئٕى ـً جؿُحر اإلاساػن وؤزظ خؿابات الخؿُحر . (سجل صزٕى اإلاىاعص وزغوطجا وبعاٌة الحسٍؼ

ـ ٌفحبر رظا اإلاْحس ِمْحس اؾخكاعي لممضًغ واإلاضًغ الىغعف لممالُة :مهام مىخب املاليت واملحاطبت

 .والىؾاثل

. ـ ثٍضًم الىضفُة اإلاالُة التي ثيحن خالة اإلااؾؿة ورظا مً ؤطل اثساط الٍغاعات الالػمة

ىة  . مً ؤطل محابفة اإلاالُة لمماؾؿة (مداؾس اإلااؾؿة )ـ بٌامة صمة مياقغة ـلى ؤمً الخٍؼ

. جفحبر ألاعضُة التي ثىىظ مجها مسحمي اإلافامالت اإلاالُة التي ثسصص لمماؾؿة: مجام مْحس الصىٍات

. ـ الٍُام بةطغاءات الصىٍة الفمىمُة
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َ الصخاوة واإلااؾؿات الفمىمُة . ـ ؤلاقجاع ـً ظٍغ

: مْحس الىؾاثل الفامة والجُاّل

ة ُة لممىاعص البكٍغ ة الىـغ . ـ ًٍىم بمحابفة طمُق وؾاثل ورُاّل اإلااؾؿة اإلاضًٍغ

ة  ضق ثدد ثصغه طمُق اإلاصالر والىؾاثل البكٍغ ـ مؿاوٕ شخصُا ـً جؿُحر طمُق اإلاؿحسضمحن ٍو

ة لخؿُحررا . الضغوٍع

ُاص  ة وثىىُظه وبـضاص بعاٌات التهاوي بمىاؾية ألـا ـ بـضاص اإلاسعغ الؿىىي لخؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

. ثدضحرا لؤلًام الفاإلاُة والىظىُة

. ـ ألاطىع والفالوات اإلاسحمىة

. ـ محابفة الجزاـات اإلاسحمىة

ت واملىاشعاث لممىؼىحن بازحاله  (الاؾمُة)ـ ضيغ الٍىاثم ؤلاخصاثُة :مىخب حظيير املىازد البشٍس

. ؤؾالِجم وؤوضاـجم بػاء بصاعة اإلااؾؿة

ّاهد ؤو زاعطُة والتي ثٓىن اإلااؾؿة ظغوا وحها ؾىاء مضعف ؤو مضعف  ـ جؿُحر مسحمي الٍضاًا صازمُة 

. ـمُه ّىنها شخص مفىىي 

: مىخب الخىىًٍ

ُة . ـ ٌؿجغ ـلى التٌر

غ ؤصاء اإلاىؼي  ف اإلاجاالت طات الفالٌات بيكاظه ؾىاء صازل الىظً ؤو زاعطه . ـ ثعٍى

ُة لممصالر الصخُة ة الىـغ : اإلاضًٍغ

. ـ مؿئٕى ـً الؿحر الخؿً لممصالر الاؾخكىاثُة والعيُة

. ـ هؽاوة الاؾخكىاثُة

. ـ مؿاولُة ـً ثىىُظ الحفمُمات الحٍىُة الصاصعة ـً اللجان العيُة

ة إلاسحمي وكاظات اإلاصالر  ـ ًٍىم بةـضاص خصُمة قجٍغ

 .
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 ٌ : مىخب اللبى

. ـ ًٍىم باؾحٍيإ وثىطُه اإلاغض ى

دات وجسجُل اإلاىالُض والىوُات  ف اإلاؿخكىى وضال ـلى ـالٌة مق اليمضًة  ـ مؿاوٕ ـً الحصٍغ

. والفضالة

. ـ الحيؿَُ بحن ؤلاصاعة ومسحمي اإلاصالر الاؾخكىاثُة

. ـ مغاٌية الىؽاوة صازل وزاعض اإلاصالر الاؾخكىاثُة والحٍىُة

: مْحس ثىؽُم اليكاظات الصخُة ومحابفة ثٍُُمجا

. ـ محابفة وكاظات مصالر الاؾخكىاء

. ـ محابفة وثٍُُم اليكاظات اإلاسحمىة

. ـ ثىؽُم اليكاظات الفامة

. ـ بـضاص ؤلاخصاثُات

: مْحس الحٍاـض وخؿاب الحٓالُي

غ الىاعصة ـلى اإلاْحس  .ـ الحيؿَُ مق عئؾاء اإلاصالر مً ؤطل مغاٌية الحٍاٍع
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ت : 4الشيل " عشعاشت " الهييل الخىظيمي للمؤطظت العمىميت للصحت الجىاٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت          املؤطظت العمىميت للصحت الجىاٍز

ت العامت مىخب الاجصاٌ   مىخب الخىظيم العام    املدًٍس

ت  املدًٍس

 الفسعيت

للماليت 

 والىطابل 

ت  املدًٍس

 الفسعيت 

لليشاطاث 

 الصحيت 

ت  املدًٍس

 الفسعيت 

للمىازد 

ت   البشٍس

ت  املدًٍس

 الفسعيت 

لصياهت 

 الخجهيزاث 

 امليزاهيت

 و

 املحاطبت

 مىخب

 الصفلاث

 مىخب

 الهياول

 العامت

 والىطابل

مىخب 

 الخىىًٍ

 مىخب 

 املىازد

ت  البشٍس

 واملىاشعاث

مىخب 

 صياهت

 الخجهيزاث

 الطبيت

 مىخب 

 صياهت 

 الخجهيزاث

 املساكبت

 

 مىخب الىكاًت

وهظافت 

 املحيط 

 مىخب الدخٌى 

وحظاب 

 الخياليف

مىخب الخىظيم ومخابعت 

 ألاوشطت

 الصحيت وجلييمها
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. جحليل وجفظير الاطخبيان: املبحث الثاوي

مً ؤطل ؤلاطابة ـلى ألاؾئمة اإلاعغوخة  ف اإلاٍضمة ثم ثسصُص اؾحبُان لفمإ اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة 

ً ـُىة محمسمة  ف    243 ـامل مً مجمىؿ ـضص الفمإ اليالن ـضصرم70الٓاثً مٍغرا بضاثغة ـكفاقة ـو

. ـامل ورظا مً ؤطل اؾحٍصاء اإلافمىمات مً مصضعرا الغثِس ي

 ٌ . البياهاث الشخصيت: املطلب ألاو

ف بالعماٌ املظخخدمين: 1الجدٌو زكم  . حعٍس

ـضص الفمإ الصىي 

الفمإ 

ة  اليؿية اإلائٍى

 ؾىة 20ؤٌل مً الؿً 

 ؾىة 30 بلى 20مً 

 ؾىة 40 بلى 30مً 

 ؾىة 50 بلى 40مً 

 ؾىة 50ما وًى 

ــ 

20 

28 

14 

08 

ــ 

%28.6 

%40 

%20 

%11.4 

طِغ الجيـ 

ؤهثى 

40 

30 

%57.1 

%42.9 

اإلاؿحىي 

الحفمُمي 

ابحضاجي 

محىؾغ 

راهىي 

طامعف 

ــ 

02 

09 

59 

 ـ

%02.9 

%12.9 

%84.2 

متزوض الخالة الفاثمُة 

ـاػب 

ؤعمل ؤو معمَ 

32 

30 

08 

%45.7 

%42.9 

%11.4 

ألاظياء  اإلاجىة 

ؤـىان ألاظياء 

ىن  ؤلاصاٍع

23 

38 

09 

%32.8 

%54.3 

%12.9 

 ؾىىات 5ؤٌل مً ألاٌضمُة 

 ؾىىات 10 بلى 5مً 

 ؾىىات 10ؤِثر مً 

18 

12 

40 

%25.8 

%17.1 

%57.1 

. الاطخبيان: املصدز
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 30مً زالٕ رظا الجضٕو ًمًْ ؤن هالخؾ ؤهه وُما ًحفمَ بالؿً وةن ؤِثر الفمإ ثتراوح ؤـماعرم بحن 

 لجم  ف  12.9% طامفُىن و84.2% ما اإلاؿحىي الحفمُمي باليؿية لجظه الفُىة وةن 40 ؾىة ؤي وؿية 35و

مؿحىي جفمُم راهىي، وؤًضا وُما ًسص الخالة الفاثمُة لممىؼىحن وةن ـضصرم محٍاعب ؤي ما ٌفاصٕ 

 54.3%وؤـىان ألاظياء 32.8% ـاػبىن، ؤما باليؿية لممجىة واألظياء ًمسمىن وؿية 42.9%، ومجهم %45.7

ىن، ِم ًىضر الجضٕو ؤن  .  ؾىىات ؤزحرة10 مً الفمإ لجم ؤِثر مً 57.1%والياقف بصاٍع

. الخىاوؼ اإلااصًة وؤرغرا: اإلاعمس الساوي

م : 1ؽ . ًىضق مضي ِىاًة ألاطغ الظي ًحٍاضاه الفامل: (2)الجضٕو ٌع

ة الحْغاعات الاخحماالت  اليؿس اإلائٍى

 17.1% 12وفم 

 82.9% 58ال 

 %100 70اإلاجمىؿ 

الاؾحبُان : املصدز

 لحر 82.9%   هالخؾ مً زالٕ بُاهات الجضٕو ؤـاله ؤن ألالميُة  اإلاعمٍة مً اإلايدىرحن وبيؿية 

فىص طلٔ بصىة ـامة بلى ثضرىع الٍضعة الكغاثُة  عاضُحن ـً ألاطغ الظي ًحٍاضىه  ف اإلااؾؿة، َو

ياء الاٌحصاصًة  لممىاظً الجؼاثغي زصىصا الفاممحن  ف ٌعاؿ الىؼُي الفمىمي رظا مً طجة واػصًاص ألـا

والاطحماـُة ـلى الىئة اإلاىؼىحن اإلاتزوطحن والظًً ٌفُمىن ؤؾغرم مً طجة ؤزغي، ؤما الىئات التي ـبرت 

 وهف  ف مجمل مً وئة الكياب الفؼاب 17.1%ـً عضارا الظي ثىٍضاه  ف اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة، وٓاهد 

 ؾىة ومغص طلٔ بلى ـضم وطىص مؿاولُات اٌحصاصًة واطحماـُة ِيحرة 30 و20الظًً ثتراوح ؤـماعرم بحن 

ـلى ـاثَ راالء الكياب، باإلضاوة بلى الظًً وؼىىا ألٕو مغة وجم عاضُحن ـً ألاطغ ألنهم ثسمصىا مً 

. قيق اليعالة

ض ؤهه مق اػصًاص ؤٌضمُة الفمإ  ف اإلااؾؿة ًخىاٌص مؿحىي عضارم ـً ألاطغ الظي    ورظه الىحاثج ثِا

ًحٍاضىه وطلٔ بؿبس ـضم ِىاًحه وجمعُحه الخحُاطاتهم اإلاتزاًضة مق مغوع الؼمً، ورظا ؤلاخؿاؽ ًضفي 

 .صاوفُة الفاممحن وبالحالف ًارغ ـلى مؿحىي ؤصائهم
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م . 2ؽ ٕ : (3)الجضٕو ٌع . ًيحن عؤي الفاممحن  ف ثىاؾس ؤطغرم مق الججض اإلايظو

ة الحْغاعات الاخحماالت  اليؿس اإلائٍى

 14.3% 10وفم 

 85.7% 60ال 

 %100 70اإلاجمىؿ 

الاطخبيان : املصدز

 مً زالٕ اإلافعُات ؤلاخصاثُة التي ثبُجها رظا الجضٕو ًحطر الؿاخٍة مً الفاممحن ـبروا ـً ـضم 

 وُما ثغي وئة ٌمُمة 85.7%ثىاؾس ألاطغ مق الججض اإلايظٕو صازل اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة، وطلٔ بيؿية 

 ؤن ألاطغ الظي ًحٍاضىهه ًخىاؾس مق الججض اإلايظٕو وؤلميُتهم مً طوي الخبرة وألاٌضمُة 14.3%وبيؿية 

ظا ظيُفة اإلاىاصس التي ٌكممىنها صازل اإلااؾؿة والتي ثحعمس بظٕ مججىص ِيحر .  ف اإلااؾؿة، ِو

م .3ؽ اصة  ف ألاطغ:(4)الجضٕو ٌع . ًيحن مضي الٍؼ

ة الحْغاعات الاخحماالت  اليؿس اإلائٍى

 94.3% 66وفم 

 5.7% 4ال 

 %100 75اإلاجمىؿ 

الاؾحبُان :املصدز

  مً زالٕ اإلافعُات ؤلاخصاثُة التي ًؽجغرا رظا الجضٕو ًحطر ؤن مفؽم ؤوغاص الفُىة وبيؿية 

ة مجهم %94.3 مالجم،  ف خحن ـبرت مجمـى اصة مىحؽمة مىظ مياقغتهم أـل  ؤِضوا ؤن ؤطىعرم ـغود ٍػ

اصة ثظِغ  ف ؤطىعرم، وطلٔ ًغطق ألنهم خضًثي الالحداً  5.7%وثٍضع بيؿية   ـً ـضم ثمٍحهم ألًة ٍػ

ُة  ّالتٌر باإلااؾؿة الاؾخكىاثُة، وبالحالف وجم ال ًحىوغون ـلى ألاٌضمُة الالػمة التي ثارمجم بلى الحضعض 

اصة  ف ألاطغ  .والتي ًصاخبها ٍػ
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م .1ؽ اصة  ف ألاطغ  ف الغوق مؿحىي ألاصاء: (5)الجضٕو ٌع . ًيحن مضي مؿارمة الٍؼ

ة الحْغاعات الاخحماالت  اليؿس اإلائٍى

 91.4% 64وفم 

 8.6% 6ال 

 100% 70اإلاجمىؿ 

الاؾحبُان : املصدز

ض   مً الفمإ اإلاؿحجىبحن ؤن لاليا ما ًدىؼرم ألاطغ، ؤما الياقف وجم اإلاؿحجىبحن الظًً 91.4%  ًِا

اًة مً الخىاصذ  الم والاثصإ، ألامً والٌى ّالخضمات الاطحماـُة، ؤلـا ازحاعوا ـىامل ؤزغي لحر ألاطغ 

.  ف ثدىحز الفاممحن ـلى عوق ألاصاء (ألاطغ )ومً رىا ًبرػ ثإرحر الخاوؼ اإلااصي 

م . 5ؽ . زاص بدصٕى الفاممحن ـلى مٓاوأت صازل اإلااؾؿة: (6)الجضٕو ٌع

ة الحْغاعات الاخحماالت   اليؿس اإلائٍى

 90% 63وفم 

 10% 07ال 

 100% 70اإلاجمىؿ 

الاؾحبُان : املصدز

  ثيحن الكىارض ؤلاخصاثُة الىاعصة  ف رظا الجضٕو ؤلميُة اإلايدىرحن ثدصمىا ـلى مٓاوأت صازل 

 08 مً ـُىة اليدص ؤنهم اؾحىاصوا مً اإلآاوأت،  ف خحن ؤِض 90%اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة، خُص ؤِض 

ىض اؾحىؿاعرم ـً الؿبس ؤطابىا ؤنهم %10ؤوغاص مً الفُىة ؤي بيؿية   ؤنهم لم ًحمٍىا ؤي مٓاوأت، ـو

. خضًسى الالحداً باإلااؾؿة

م .6ؽ ات الفاممحن: (7)الجضٕو ٌع . ًىضر مؿارمة اإلآاوأت  ف عوق مفىٍى

ة الحْغاعات الاخحماالت  اليؿس اإلائٍى

 94.3% 66وفم 

 05.7% 04ال 

 100% 70اإلاجمىؿ 
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الاؾحبُان :املصدز

ض ؤلميُة اإلايدىرحن واإلاٍضع ـىضرم بـ   ؤن اإلآاوأت جؿارم بكٓل مياقغ 94.3% ؤي بيؿية 66  ًِا

ة لممىؼىحن صازل اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة، وطلٔ ألنها جكيق الخاطات اإلااصًة،  ووفإ  ف عوق الغوح اإلافىٍى

اتهم وقفىعرم بالغضا وبالحالف صوفجم هدى ؤصاء محمحز . مما ًىفْـ بًجابا ـلى مفىٍى

ة مً الفىامل ألازغي مسل عوق     ف خحن طلٔ بٓىنها ال ثْىي وخضرا إلعضائهم ًل ًجس ثىوحر مجمـى

. ألاطىع وثدؿحن ؼغوه الفمل

م . 7ؽ . ًىضر ثإرحر اإلآاوأت ـلى الفاممحن  ف بظٕ طجض ؤِبر  ف الفمل: (8)الجضٕو ٌع

ة الحْغاعات الاخحماالت  اليؿس اإلائٍى

 92.9% 65وفم 

 07.1% 05ال 

 100% 70اإلاجمىؿ 

الاؾحبُان : اإلاصضع

ض ؤلاخصاثُات  ف الجضٕو ؤـاله ؤن وؿية  مً ؤوغاص ـُىة ؤِضوا ـلى ؤن اإلآاوأت التي ثمىدجا 92.9%ثِا

اصة صاوفُة الفاممحن هدى بظٕ طجض ؤِبر مً ؤطل  اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة جؿارم بكٓل مياقغ ووفإ  ف ٍػ

. الىصٕى هدى ؤصاء محمحز

اصة صاوفُة 07.1% ف خحن هجض ؤن وؿية   مً ؤوغاص ـُىة اليدص هىىا مؿارمة اإلآاوأت وخضرا  ف ٍػ

الفاممحن إلاضاـىة اإلاججىص وعوق وؿَ ألاصاء  ف اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة، وثغي ؤن صاوفُة الفمل ليظٕ 

ة مً الاخحُاطات ألازغي مجها ألاطغ الكجغي وثدؿحن ؼغوه الفمل، الكفىع  مججىص ؤِبر ثيحج ـً مجمـى

س الىفالة واؾخسماع العاٌات الٓامىة لمفاممحن  ف ؾبُل بظٕ  ً والحضٍع والحٍضًغ والاهحماء، ؤؾالُس الحٍٓى

 .طجىص لغوق ألاصاء  ف الفمل

م . 8ؽ . زاص بالخضمات الاطحماـُة اإلاٍضمة مً ظغه اإلااؾؿة:(9)الجضٕو ٌع

ة الحْغاعات الاخحماالت   اليؿس اإلائٍى

 20% 14وفم 

 80% 56ال 

 100% 70اإلاجمىؿ 
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الاطخبيان :املصدز

 مً ؤوغاص ـُىة اليدص ؤِضوا ؤن اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة ثٍضم 20%مً زالٕ الجضٕو وسجل ؤن وؿية 

اضُة،  يات الٍغ زضمات اطحماـُة وبفض الحىؿحر وطضها ؤن رظه الىئة مً الفمإ ًماعؾىن بفض الحضٍع

 ال ثٍغ بىطىص ؤي زضمات، ومً اإلافمىم ؤن الخضمات اإلاٍضمة مً ظغه 80%لحر ؤن رىاُ وئة ِيحرة وؿية 

غ ماؾؿاتهم  ة وقفىعرم ؤِثر بضغوعة ثعٍى اإلااؾؿات ثمسل ثدىحزا بضاوُا لمفمإ لغوق الغوح اإلافىٍى

 .والاعثياط بهم ؤِثر

. الحىافص املعىىٍت وزضا العاملين واطخلسازهم: املطلب الثاوي

م .1ؽ ُة صازل اإلااؾؿة: (10)الجضٕو ٌع  .ًيحن الخصٕى ـلى التٌر

ة الحْغاعات الاخحماالت الؿاإ  اليؿس اإلائٍى

رل ثدصمد ـلى 

ُة   ثٌغ

صازل اإلااؾؿة؟ 

 85.7% 60وفم 

 14.3% 10ال  

 100% 70اإلاجمىؿ  

 45.7% 32مغة واخضة ِم مً  

 28.6% 20مغثان  

 17.1% 12رالرة مغات  

 08.6% 06ؤعبق مغات  

 100% 70اإلاجمىؿ  

الاؾحبُان : اإلاصضع

مً زالٕ اليُاهات ؤلاخصاثُة الىاعصة  ف الجضٕو ؤـاله ًيحن ؤن ؤلميُة اإلاؿحجىبحن ٌض ثدصمىا ـلى 

ُة زالٕ مؿحرتهم الىؼُىُة، ألامغ الظي ؤِضثه وؿية  مً اإلاؿحجىبحن،  ف خحن هجض وؿية  85.7%ثٌغ

ُة، ًغطق ؤؾياب طلٔ خؿبهم بلى ؤن  14.3%ضئُمة مً اإلاؿحجىبحن واإلاٍضعة بـ   لً ًدصمىا ـلى ؤي ثٌغ

ؼ ؤؾاؾا ـلى ألاٌضمُة ورى ألامغ الظي ًىحٍضه اإلاؿحجىبحن باـحياعرم  ُة ثتِر اإلافاًحر اإلافحمضة  ف التٌر

. خضًثي الالحداً باإلااؾؿة الاؾخكىاثُة
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  اؾحىاصوا مغثحن  28.6% مً اإلاؿحجىبحن اؾحىاصوا مً مغة واخضة و45.7%  ِما هجض ؤن وؿية 

 .  اؾحىاصوا رالرة مغات، و ف خحن اؾحىاصة الياقف ؤعبق مغات 17.1%و

. ًىضح ؤطاض التركيت في املؤطظت الاطدشفابيت: (11)الجدٌو زكم .2ض

ة الحْغاعات الاخحماالت  اليؿس اإلائٍى

 71.4% 50ألاٌضمُة 

 08.6% 06الْىاءة 

 20% 14ؤؾياب ؤزغي 

 100% 70اإلاجمىؿ 

الاطخبيان : املصدز

ُة  ف  71.4%  ثىضر ؤلاخصاثُات الىاعصة  ف الجضٕو ؤن وؿية   مً ؤوغاص ـُىة اليدص ثصغح ؤن التٌر

مً ؤوغاص ـُىة اليدص  20%اإلااؾؿة الفمىمُة الاؾخكىاثُة جفحمض ـلى ألاٌضمُة،  ف خحن هجض وؿية 

ض اإلاؿحجىبحن ـلى  ِا ُة  ف اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة ال ثغاعف وحها ؤؾاؽ الْىاءة والحإرُل، ٍو ًٍغعون ؤن التٌر

ُة  ُة  ف اإلااؾؿات الفمىمُة لحر ؤهه ثىطض ثجاوػات ألهؽمة التٌر ة لمتٌر ؤهه وبالغلم مً وطىص مفاًحر هؽٍغ

وطلٔ مً زالٕ اإلاداباة واؾحمالٕ الفالٌات الصخصُة وثيٍى رظه الخاالت اإلاغضُة مً ألاؾياب التي 

ض الىغص الخٍٍُُة لمحعىع بضاوة بلى  ثاصي بلى الخغمان الْىاءات مً ثٍمض اإلاىاصس الفمُا وبالحالف ثىٍى

ػعؿ الُإؽ  ف ألاوغاص ألاِىاء الظي ًىفْـ ؾميُا ـلى مؿحىي ؤصائهم وثىاهحهم  ف الفمل، ِما هجض وؿية 

ُة ثحم ـلى ؤؾاؽ الْىاءة وهف وؿية ٌمُمة مٍاعهة مق  %08.6  مً اإلاؿحجىبحن صغخد ؤن ـممُة التٌر

 .بطمالف ؤوغاص الفُىة

م   .(11)الحمسُل اليُاوي للجضٕو : 5الكٓل ٌع
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 الْىاءة                       ؤؾياب ؤزغي .                           ألاٌضمُة

 

م : 3ؽ ُة ـلى ؤؾاؽ الجضًة  ف الفمل: (12)الجضٕو ٌع . ًيحن ثإرحر التٌر

ة الحْغاعات الاخحماالت   اليؿس اإلائٍى

 62.9% 44وفم  

 37.1% 26ال 

 100% 70اإلاجمىؿ 

الاؾحبُان : اإلاصضع

ُتهم  62.9%  مً زالٕ الجضٕو وسجل ؤن   مً ؤوغاص ـُىة اليدص ًٍغون ؤن ثٍضًغ ِىاءة ألاوغاص وثٌغ

صجفجم ـلى ؤصاء وؼاثىجم بٓل طضًة،  ف خحن ًغي   مً  37.1%اـحماصا ـلى رظا ألاؾاؽ ًدىؼرم َو

ُة ـلى ؤؾاؽ الْىاءة ال جؿارم  ف زمَ الجضًة  ف الفمل، وطلٔ عاطق خؿس عؤيهم  ؤوغاص الفُىة ؤن التٌر

ا ألرىاء بفض اإلاكغوحن باإلضاوة بلى اهخكاع  ُة ثٍُُم الْىاءة اإلاجىُة باإلااؾؿة وزضـى ـلى ـضم اإلاىضـى

. ؼارغة ؤصخاب اإلافاعه

م . 4ؽ ُة الحٍُُم وػٍاصة ألاصاء: (13)الجضٕو ٌع . ًىضر مىضـى

ة الحْغاعات الاخحماالت   اليؿس اإلائٍى

 91.4% 64وفم 
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 08.6% 06ال 

                    100% 70اإلاىضىؿ 

الاؾحبُان : اإلاصضع

ُة ثٍُُم    مً زالٕ اليُاهات ؤلاخصاثُة الىاعصة  ف الجضٕو ؤـاله واإلاحفمٍة بمضي مؿارمة مىضـى

اصة مفضٕ الاهضياط  ف الفمل هجض   مً اإلاؿحجىبحن ؤِضوا ـلى مضي مؿارمة 91.4%ألاصاء  ف ٍػ

ُة ثٍُُم ألاصاء  ف الغوق مً وثحرة ؤصائهم وػٍاصة مغص وصًتهم  ف الفمل ألهه ـىضما ًدـ الفامل  مىضـى

ُمحه ـىض اإلاغئوؾحن وةهه ًٍضم ؤوضل ما لضًه مً ؤطل الخصٕى ـلى ثىٍُغ طُض ًارمه  بالفضالة ٌو

ُة،  ف خحن ؤِض   ـلى ؤهه ختى ولى جفؿي اإلاكغه  ف  08.6% مؿحجىبحن ؤي بيؿية06للخصٕى ـلى التٌر

. ثٍُُم ؤصائهم ألنهم ٌفممىن مً ؤطل بعضاء ضماثغرم وؤزظوا عواثبهم ـً خَ

. ًىضح مظاهمت امخياشاث التركيت في الاطخلساز: (14)الجدٌو زكم . 5ض

ة الحْغاعات الاخحماالت  اليؿس اإلائٍى

 85.7% 60وفم 

 14.3% 10ال 

 100% 70اإلاجمىؿ 

الاؾحبُان : اإلاصضع

 مً حجم  85.7%  ثىضر اإلافعُات الىاعصة  ف الجضٕو ؤن ؤلميُة اإلاؿحجىبحن والظًً ثٍضع وؿيتهم بـ 

ً  ف ـممجم  ة  ف طفمجم مؿحٍٍغ ُة بمسحمي امحُاػاتها اإلااصًة واإلافىٍى الفُىة ٌض ؤِضوا ـلى مؿارمة التٌر

مغثيعحن بماؾؿتهم، ألهه بمجغص ثدؿِـ الفامل بإرمُحه وؤهه ـضى وفإ  ف اليىاء الحىؽُمي لمماؾؿة 

 مً اإلاؿحجىبحن  14.3%ًجفمه ًٍضم ؤوضل ما لضًه مً مججىص بٓل بزالص وبثٍان،  ف خحن ؤِضت وؿية 

ىض اؾحجىابهم وجىاُ مً ًغي ؤن الاؾحٍغاع ؤمغ خحمي ألن  ُة  ف الاؾحٍغاع ـو ـضم مؿارمة امحُاػات التٌر

وغص الفمل ضئُمة طضا  ف خحن ـبر اليفض آلازغ ؤن الىالء ًجفمجم مغثيعحن باإلااؾؿة ولى مً صون 

. خىاوؼ واإلاجم لضيهم رى ضمان ألاطغ اإلافٍٕى إلاجابهة محعميات الخُاة الُىمُة

م .6ؽ ًىضر عؤي ؤوغاص الفُىة خٕى صوع الحدىحز بمسحمي ؤهىاـجا ـلى ؤصاء اإلاىاعص :(15)الجضٕو ٌع

ة  ف اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة . البكٍغ

ة الحْغاعات الاخحماالت   اليؿس اإلائٍى
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 28.6% 20وفم  

 71.4% 50ال 

 100% 70اإلاجمىؿ 

الاؾحبُان : اإلاصضع

 مً ؤوغاص الفُىة ؤن الحدىحز ًارغ ـلى ؤصائهم  28.6%  ًىضر الجضٕو ؤـاله اليُاهات الحالُة بيؿية 

يات  ُات ومماعؾة بفض الحضٍع صازل اإلااؾؿة الفمىمُة الاؾخكىاثُة واعطفىا طلٔ لخصىلجم ـلى ثٌغ

اضُة،  ف خحن هغي ؤلميُة ؤوغاص الفُىة والتي ثمسل بيؿية   مً ؤوغاص الفُىة ؤن الحدىحز ًارغ 71.4%الٍغ

يات  ُات ومماعؾة بفض الحضٍع ـلى ؤصائهم صازل اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة واعطفىا طلٔ لخصىلجم ـلى ثٌغ

اضُة،  ف خحن هغي ؤلميُة ؤوغاص الفُىة والتي ثمسل بيؿية   ؤن ال ثإرحر للخىاوؼ ـلى ؤصاء اإلاىاعص  71.4%الٍغ

متها وقفىعرم بإن  ة صازل اإلااؾؿة الفمىمُة الاؾخكىاثُة وطلٔ عاطق بلى ضفي الحدىحز ٌو البكٍغ

ة  ف اثساط الٍغاعات  ؤلاصاعة لحر مجحمة بهم وبٓل ما ًدحاطىهه بلُه  ف الفمل مً وؾاثل وثٍضًغ ومكاِع

ة س باإلضاوة بلى ضفي ألاطغ ولحره مً الامحُاػات اإلااصًة واإلافىٍى . والحضٍع

. خالصت

ة  ة  ف اإلااؾؿة الفمىمُة لمصخة الجىاٍع   مً زالٕ صعاؾتي لضوع الحدىحز ـلى ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ

ّان ؤرمجا " ـكفاقة" ٌاصثجي ـلى الفضًض مً الىحاثج مً زالٕ ثدمُل مسحمي اليُاهات اإلاحدصل ـمحها، و

ـضم واـمُة هؽام الخىاوؼ  ف اإلااؾؿة الفمىمُة الاؾخكىاثُة وطلٔ بؿبس ضفي ألاطىع ومىذ اإلاغصوصًة، 

مة الخضمات الاطحماـُة اإلاٍضمة مً ظغه اإلااؾؿة، باإلضاوة بلى ؤن هؽام ثٍُُم ألاصاء اإلافحمضة  ف  ٌو

اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة لحر ٌاصع ـلى بفص عوح اإلاياصعة واإلاسابغة  ف ألاصاء، بضاوة بلى ـضم وطىص مىار 

حياع  ة الىفمُة  ف اثساط الٍغاعات وؤزظ مٍترخات بفحن الـا ثىؽُمي مدىؼ ٌؿمذ لممىؼىحن باإلاكاِع

واإلاؿارمة الىفمُة  ف جؿُحر اإلااؾؿة، مما ًاصي بلى ـضم رٍة اإلاىؼىحن بإهىؿجم، ألامغ الظي ًارغ ؾميا 

ضم اؾحٍغاعرم وعضارم  ف الفمل .  ـلى مؿحىي ؤصائهم ـو
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 ؛خــــــــــــــــــــــاجمت 

مارى صوع الحدىحز  ف : ِسحام لجظه الضعاؾة هظِغ ؤلاقٓالُة التي اهعمٍىا مجها والتي ثعغح الخؿإئ الحالف

ة؟ ة اهعالٌا مً .الغوق مً ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ ورظا الضوع ًؽجغ مً زالٕ وطىص بصاعة طُضة لممىاعص البكٍغ

ُتها  ف ؼل وطىص ٌُاصة طُضة لمفىصغ البكغي الظي ثغوٍه  الحسعُغ لجا وازحُاعرا وجفُُجها وختى ثٌغ

س والحدىحز ودممة رظه الفىامل ثاصي لمضغوعة بلى ثىفُل ّل  ّالحضٍع وؾاثل الضوق والترلُس  ف الفمل 

وؼاثي اإلااؾؿة الظي ًٓىن وُه الفىصغ البكغي الىاـل الظي ًمًْ الاؾحمىاء ـىه ؤو اؾخيضاله بىؾاثل 

: ا ًلفنوآالت ؤزغي، ومً زالٕ الضعاؾة اؾحسمص

 :الىخابج

ة اإلاٍضمة مً ظغه اإلااؾؿة . ـ ٌمة الخىاوؼ اإلااصًة واإلافىٍى

ُة  ف اإلااؾؿة باإلضاوة بلى ـضم عضا الفمإ ـلى ألاطىع ومىذ اإلاغصوصًة . ـ ـضم جؿاوي وغص التٌر

ُة  ف اإلااؾؿة لحر مىاؾية لفمالجا . ـ ؤن وغص التٌر

ضم اؾخكاعة اإلااؾؿة لضواوق الفمإ  ف ثدؿحن ألاصاء . ـ هٍص عوح الجماـة  ف الفمل ـو

ضم ارحمام ؤلاصاعة باألمىع الصخصُة لمفمإ ً  ف ؤلاصاعة ـو . ـ ضفي الحٍٓى

. ـ اهخكاع ؼارغة الفالٌات الصخصُة وؤصخاب اإلافاعه

. ـ ؼغوه الفمل  ف اإلااؾؿة باليؿية لمفمإ

. ـ اإلاؿئٕى  ف ـممُة الحٍُُم ـاصٕ بلى خض ما  ف اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة

. ـ امحىاؿ الفمإ ـً العفً  ف هحاثج ثٍُُم ألاصاء زىوا مً خضوذ مكاّل مق عئؾائهم  ف الفمل

. ـ ـضم عضا لاليُة اإلاىؼىحن ـلى هحاثج ثٍُُم ألاصاء

 :الاكتراحاث والخىصياث

حياع بمٍترخاتهم وؤوٓاعرم . ـ الىؽغ  ف قٓاوي واخحُاطات الفاممحن و ألازظ بفحن الـا

. ـ  ثدؿحن الؽغوه اإلااصًة لمفمل

. ـ ثىوحر الخضمات الاطحماـُة اإلاالثمة

. ـ ٌيل وضق هؽام الخىاوؼ ـلى ؤلاصاعة صعاؾة الخاطات الخٍٍُُة لممىؼىحن ومً رم الؿعف لحدٍٍُجا

.  ـ ًىضل عبغ الخىاوؼ اإلااصًة مياقغة باإلاججىصات الىغصًة ولِؿد الجماـُة

َ محابفة الحعىعات الفاإلاُة ومىاِيتها غ الخضمات ـً ظٍغ يُة إلاا لجا  ف ثعٍى . ـ ثْسُي الضوعات الحٍٓى

ة ؤو ماصًة ّاهد مفىٍى ُة  ف ثدضًض مفاًحر مىذ الخىاوؼ ؾىاء  . ـ الكىاوُة واإلاىضـى

غ ٌضعاتهم ومجاعاتهم وثىفُل  ة والخىاػ ـلى ـمالجا وثعٍى ـ خغص اإلااؾؿة ـلى ثىوحر الخىاوؼ اإلافىٍى

. عوح الجماـة
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 الاطخبيان

بياهاث الشخصيت : ؤوال

         وما وًى  50 ـ 40         40  ـ 30          30 ـ 20           20ؤٌل مً : الؿً

طِغ             ؤهثى             : الجيـ

ابحضاجي           محىؾغ            راهىي            طامعف           : اإلاؿحىي الحفمُمي

متزوض                 ـاػب                  ؤعمل           : الخالة الفاثمُة

: ...... اإلاجىة

 ؾىىات            10ؤِثر مً      ؾىىات           10ـ           ؾىىات 5ؤٌل مً : ألاٌضمُة

الخىاوؼ اإلااصًة وألاصاء                                                                                      : راهُا

ـ رل ألاطغ الظي ًحٍاضاه ًمبي علياثٔ ؟     وفم          ال 1

ـ رل ألاطغ الظي ثدصل ـمُه ًخىاؾس مق مججىصُ الظي ثيظله  ف الفمل؟  وفم          ال         2

؟   وفم            ال          3 ـ مىظ الحدأٌ باإلااؾؿة رل ػاص ؤطُغ

ة؟  وفم            ال                   4 اصة  ف ألاطغ  ف عوق مؿحىي ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ ـ مىظ الحدأٌ 5ـ رل جؿارم الٍؼ

باإلااؾؿة رل خصمد ـلى مٓاوإة؟  وفم           ال          

ات الفاممحن؟  وفم         ال          6 ـ رل جؿارم اإلآاوأت  ف عوق مفىٍى

ـ رل ثارغ اإلآاوأت ـلى الفاممحن مً خُص الججض اإلايظٕو  ف الفمل؟ وفم           ال         7

ـ رل ثدصمد ـلى زضمات الاطحماـُة مً ظغه اإلااؾؿة؟  وفم          ال          8

ة وعضا الفاممحن واؾحٍغاعرم : رالسا الخىاوؼ اإلافىٍى

ُة  ف ـممٔ؟  وفم           ال 1 ـ رل ثدصمد ـلى ثٌغ

ُة  ف اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة؟ وفم         ال  2 ـ ـلى ؤي ؤؾاؽ ثمىذ التٌر

ُة ـلى ؤؾاؽ الججض اإلايظٕو  ف الفمل؟ وفم         ال 3 ـ رل ثارغ التٌر

ُة ًسمَ الاهضياط؟ وفم          ال 4 ـ رل ثٍُُم ألاصاء باإلاىضـى

ُة  ف الاؾحٍغاع؟ وفم         ال 5 ـ رل جؿارم امحُاػات التٌر

ة؟ وفم        ال 6 اصة ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ ـ رل الخىاوؼ التي ثٍضمجا اإلااؾؿة الاؾخكىاثُة ثاصي بلى ٍػ


