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 يمذيخ

أٚركص جُٔؼِٞٓحش ٌٓٞوج أْح٤ْح ٝ ٌٍٞٝز ِٓكس ك٢ ٓهطِق أٝؾٚ جُ٘ٗح٠ جُر١ٍٗ ، ٝ 

أٞكص ٌهٔح أْح٤ْح ك٢ ضوىّ ج٧ْٓ ٝ جُٗؼٞخ ٝ ذىٜٝٗح ٫ ٣ٌٖٔ ١٨ُ أٓس ك٢ جُٞهص جُكح٢ُ 

إٔ ضٔطط٢ أْرحخ جُكٟحٌز ٝ جٍُه٢ وٕٝ إٔ ضؿؼَ ًٛٙ جُػٍٝز أْحْح ُ٪ْطٍجض٤ؿ٤حش ٝ 

. جُٔهططحش جُٔٓطور٤ِس ُٔهطِق أٗٗططٜح 

ُوى جضهًش ْؿ٬ش جُٔؼٍكس أٗٔح٠ح ٓهطِلس ٝ ضطٌٞش ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش ئ٠ُ أٌٖحٍ ٜٓ٘ح 

جُٔطرٞػسجُٔٓٔٞػس ٝ جٍُٔت٤س ج٠ُ إٔ ِٝٚص ج٠ُ جُٔوٍٝءز ج٤ُح ، ٝ ٛٞ ٓح ٠ٔٓ٣ ذحُْٞحت١ 

غْ أن٤ٍج ظٌٜٞ ج٧ٗطٍٗص ًٔح ضطٌٞش ْٝحتَ جُطه٣ُٖ ٝ جْطٍؾحع جُٔؼِٞٓحش ٝ . جُٔطؼىوز 

ٚحقد ًٛٙ جُطـ٤ٍجش جٗلؿحٌ ؿ٤ٍ ٓٓرٞم ٩ٗطحؾٜح ٝ ٍٗٗٛح ٝ ًًُي ضؼىو ٌٓٞو٣ٜح ٝ 

٤ُٜٞٔٓح ٝ ٚ٘حػطٜح ، جي أٚركص جُٔؼِٞٓس ٝقىٛح ضٌَٗ هطحػح نحٞح ُٚ ٌٓٞٗحش ج٧ٗٗطس 

ٝ ُؼَ أًػٍ ج٤ُٜثحش ضأغٍج ٝ ٓؿحٌجش ًُٜٙ جُى٣٘ح٤ٌ٤ٓس ٝ ج٤ُ٥س . جُٛ٘حػ٤س ٝ جُطؿح٣ٌس ج٧نٍٟ 

ٗؿى جٌُٔطرحش جُط٢ جَوجو ػىوٛح ٝ ض٘ٞػص أٗٔح٠ٜح ، ْٞجء ذلَٟ ضأغ٤ٍ جُْٞحتَ جُكى٣ػس أٝ 

.  ضرؼح ُٔطحُد جُٔٓطؼ٤ِٖٔ جُهح٤ٖٚ ج٣ًُٖ ٣ٓحٕٛٔٞ ك٢ ضؼى٣َ ج٧وٝجٌ ٝ جُٜٔحّ جُهحٚس ذٜح 

ُوى جْطؿحخ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔإْٓحش جُؿحٓؼ٤س ًُٜٙ جُطـ٤ٍجش ، ٝ ٝٞؼص ؾٞجٗد جُطكى٣ع ٝ 

جُطط٣ٍٞ ٖٓ أذٍَ جٛطٔحٓحضٜح ، ج٣ٔحٗح ٜٓ٘ح ذٔح ًُٜٙ جُهطٞجش ٖٓ أ٤ٔٛس ك٢ جُٔكحكظس ػ٠ِ 

ضٞجؾىٛح ك٢ جُر٤ثس جُؿى٣ىز جُٔطٓٔس ذوٞز جُٔ٘حكٓس ٝ جُٓرن ٫هط٘حء ٝ جػطٔحو ًَ ٓح ٛٞ ؾى٣ى ٝ 

كؼحٍ ٝ ٓل٤ى جٗط٬هح ٖٓ ٝظ٤لطٜح ج٧ْح٤ْس جُٔطٔػِس ك٢ ضٞك٤ٍ جُر٤حٗحش ٝ جُٔؼِٞٓحش ج٬َُٓس ٝ 

. جُرٍجٓؽ جُط٢ ٖٓ ٖأٜٗح ضكو٤ن جُط٤ٔ٘س جُٗحِٓس ك٢ جُٔؿطٔغ 

ًٔح أٚرف ٫َٓح ػ٠ِ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ٢ٛ ج٧نٍٟ ج٫ْطلحوز ٖٓ ًَ ٓح ٣ٞؾى ك٢ 

ٝ ًًج ٓح ضٞكٍٙ ٖٓ ْٝحتَ . جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُكى٣ػس ٝ ٓح ضوىٜٖٓٔ ذٍجٓؽ ػ٤ِٔس ٝ ٜٓ٘س نحٚس

ج٩وجٌز جُكى٣ػس ، ٝ ضو٤٘حش جُط٤٤ٍٓ جُؿى٣ىز ٩وٌجى ٓٓطٟٞ ٓطوىّ ٖٓ ج٧وجء ٝ جُططِغ ج٠ُ 

جػطٔحو أْح٤ُد جُؿٞوز ٝ ضىجذ٤ٍٛح جُوحتٔس ػ٠ِ جُٔوح٤٣ّ ٝ جُٔٞجٚلحش جُط٢ جؾطٜىش 

جُٔ٘ظٔحش ٝ ج٤ُٜثحش جُى٤ُٝس ًٓ٘ جُوىّ ك٢ ْٜ٘ح ٝ ؾؼِٜح هحػىز جُؼَٔ جٌُٔطر٢ ج١ًُ ٫ ٣ٌٖٔ 

. ضأو٣طٚ ئ٫ ٖٓ ن٬ُٜح 

أقىغص جُططٌٞجش جُٔططح٤ُس ٝ ؿ٤ٍ جُٔط٘ح٤ٛس ُْٞحتَ جُطكى٣ع ٝ جُطك٤ٖٓ ضطٌٞجش ػى٣ىز ك٢ 

كِٓلس جُهىٓس جٌُٔطر٤س ٝ ُؼَ آنٍ ضكى١ ػ٠ِ ٝجؾٜطٚ جٌُٔطرس ضٔػَ ك٢ جُطو٤٘س ٝ جُكْٞرس جُط٢ 

ؾحءش ْٔحش جٍُذغ ج٧ن٤ٍ ٖٓ جُوٍٕ جُٔح٢ٞ ، ئ٫ إٔ جُٜحؾّ جُكح٢ُ ٝ جُٔٓطور٢ِ ًُٜٙ 

ج٤ُٜثحش ٢ٛ ٤ًل٤س ج٫ْطلحوز ٖٓ ؾ٤ٔغ جُلٞجتى ٝج٧ٌذحـ جُط٢ ؾحءش ذٚ جُكىجغس ٝ جْطـ٬ُٜح هىٌ 

. ج٩ٌٓحٕ ك٢ ئ٠حٌ ضىجذ٤ٍ جُؿٞوز ٝ جُلؼح٤ُس 

 أ



 

ئٕ جُؿٞوز ك٢ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س هى ٠ٍقص ذٌَٗ ؿ٤ٍ ٝجْغ ، ٌذٔح ُوٍٛ جُ٘ظٍ جضؿحٙ ًٛج 

جُ٘ٞع ٖٓ ٍٓجًُ جُٔؼِٞٓحش ٝ جُطٔحو١ ك٢ ئٞلحء جُ٘ظٍز ج٤ٌ٤ْ٬ٌُس ػ٠ِ ٗٗح٠حضٜح ، ًُٜج 

ضٞؾى ٛ٘حى ضىجذ٤ٍ ؾى نحٚس ضٌٖٔ ٖٓ أوجء ؾ٤ى ، ئ٫ إٔ ج٢ُٗء جُؿى٣ٍ ذح٬ُٔقظس ٛٞ إٔ 

ضطر٤ن جُرٍجٓؽ ٝ جُهط١ جُ٘حؾكس ٝ جُلؼحُس ُٔهطِق ج٧ػٔحٍ ْٞجء نىٓحض٤س أٝ جػٔحٍ ك٤٘س 

٣وحذِٚ ٌٞح جُٔٓطؼ٤ِٖٔ ٝ ٣ؼطرٍ ضكو٤ن ٧و٠ٗ ٓٞجٚلحش ؾٞوز ج٧وجء ٝ ُِٞهٞف ػ٠ِ أوجء 

–ج٧ػٔحٍ ٖٓ ٠ٍف ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جٌُٔطرحش هٔ٘ح ذحنط٤حٌ جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س ُِؼِّٞ ج٫ؾطٔحػ٤س 

ذٔٓطـحْٗ ًؼ٤٘س ٗكحٍٝ ٖٓ ن٬ُٜح ئؾٍجء ضو٤٤ْ ٓٞٞٞػ٢ ُٔهطِق - ػرى جُك٤ٔى جذٖ ذحو٣ّ 

ج٫ؾٍجءجش ٝ ج٧ْح٤ُد جُٔطحقس ك٢ ضوى٣ْ نىٓحضٜح ، ُٔؼٍكس ٓىٟ ضطر٤وٜح ٨ُْح٤ُد ٝ 

. ج٩ْطٍجض٤ؿ٤حش جُط٢ ضٓحْٛ ك٢ وػْ ٌٞح جُٔٓطل٤ى٣ٖ 

 هى ٣لْٜ جُرؼٝ ذإٔ جُؿٞوز ٝ جُ٘ٞػ٤س ٢ٛ ُـس قى٣ػس ٗؿىٛح أًػٍ ٓٔحٌْس ك٢ جُٔإْٓحش 

جُطؿح٣ٌس ٝ جُٛ٘حػ٤س ، ٝ إٔ ئ٣ُٝ ٓػ٬ ًأوجز ُِطو٤٤ْ ٢ٛ ٖٓ ْٔحش جًٍُٗحش جُؼ٬ٔهس ٝ 

جٌُر٤ٍز ، قط٠ ٝ ئٕ ٠حُص ٌٓطرحش كاٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ جُطكىظ ػٜ٘ح نحٌؼ جٌُٔطرحش جُركػ٤س ٝ 

ٓٞجكن ُِٔؼِٞٓحش جُٔهطٛس ٝ ػ٠ِ هىٌ ٓح ًُٜج جٍُأ١ ٖٓ ٓرٌٍ ٝ ٓٞٞٞػ٤س ذحُ٘ظٍ ُِٞجهغ 

ُوى ض٘ٞػص ضىجذ٤ٍ ج٣ُٝ ٝ . ج١ًُ ضطٞجؾى ػ٤ِٚ ٌٓطرحض٘ح ، ئ٫ إٔ ٓ٘حٛؿٜح ٝ أْح٤ُد ضؼحَٓ 

ؿ٤ٍٛح ٖٓ ج٤ُٜثحش جُى٤ُٝس ٓكحُٝس ئ٣ؿحو أّْ ُؼَٔ ٜٓ٘ؿ٢ ٌٓطر٢ نح٘ ذأ١ ١ٔٗ ٖٓ 

كٌِِٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ضىجذ٤ٍ ٝ ٓٞجٚلحش ضٌٜٔ٘ح ٖٓ أوجء ػَٔ ٌٓطر٢ ؾ٤ى ٝ ٝجٞف . جٌُٔطرحش 

ٝ يٝ ٓٓطٟٞ ٬٣تْ ٓٓطٟٞ ٝ ٌٓحٗس جٌُٔطرس  

  ٗكحٍٝ ٖٓ ن٬ٍ ًٛٙ جُىٌجْس ٓؼحُؿس ج٩ٌٖح٤ُس ذط٣ٍوس ٜٓ٘ؿ٤س ذٜىف جٍُٞٚٞ ئ٠ُ ٗطحتؽ 

. ٓٞٞٞػ٤س 

ٝ جػطٔىٗح جُىهس جُٔطِٞذس ك٢ ٠ٍـ ك٤ٍٞحش ُ٪ؾحذس ػٜ٘ح ٝ ٓؼٍكس ٓىٟ ٚكطٜح ذؼى ضك٤َِ 

جُ٘طحتؽ ٓؼطٔى٣ٖ ػ٠ِ جُٜٔ٘ؽ جُٞٚل٢ جُطك٢ِ٤ِ ُىٌجْس ٝٞؼ٤س جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س ُؿحٓؼس ػرى 

، ٝ ْ٘وّٞ ذٔطحذؼس يُي ذحُطك٤َِ ٝ جُطل٤ٍٓ ذـ٤س جُكٍٛٞ ػ٠ِ - ٓٓطـحْٗ–جُك٤ٔى جذٖ ذحو٣ّ 

ٗطحتؽ ضٓحػى ػ٠ِ ضٗه٤ٙ جُٞجهغ ، ُطط٣ٍٞ جُؿٞجٗد جُ٘حهٛس ٝ جْطه٬٘ ذؼٝ جُكوحتن 

 جُط٢ ضٓحْٛ ك٢ جٞحكس ؾٞجٗد ػى٣ىز قٍٞ جُٔٞٞٞع

 :ٝ ػ٠ِ ًٛج ج٧ْحِ ًحٕ جُٔٞٞٞع جُٔهطحٌ ُِىٌجْس ضكص ػ٘ٞجٕ 

ؾحٓؼس ػرى –٤ًِس جُؼِّٞ ج٫ؾطٔحػ٤س  ٌٓطرس" أثز انؼبيهٍٍ ػهى خىدح انخذيخ انًكزجٍخ  " 

 جُك٤ٔى جذٖ ذحو٣ّ 

 

 

 ب



 

:  ـ اإلشكــــــــــبنٍخ 1 

ٗظٍج ُِطـ٤ٍ جُِِٔٔٞ ج١ًُ ٖٜىٙ ٓلّٜٞ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ك٢ ٤ًل٤س ضوى٣ْ نىٓحضٜح ذحػطرحٌٛح 

ٓ٘حٌز ُؼوٍٞ جُطِرس ٝ ٗحكًز ٌُحكس كثحش جُرحقػ٤ٖ ٝ ٌجكىج ٖٓ ٌٝجكى جُط٣ٌٖٞ جُػوحك٢ ٝ جُركع 

جُؼ٢ِٔ ، ٝ هى ٖٜىش ًٛٙ ج٧ن٤ٍز ضـ٤ٍج ِْٓٔٞح ك٢ ٤ًل٤س ضوى٣ْ نىٓحضٜح ك٬ٟ ػٖ جُططٌٞ 

جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ جُكحَٚ ٝ جَو٣حو ضٞهؼحش جُٔٓطل٤ى٣ٖ جضؿحٙ جٌُٔطرحش ٗكٞ ج٧كَٟ ، ئي أٚركص 

٫ْطؿحذس ُٔططِرحش ًٛج جُؼٍٛ ُِٝكلحظ ػ٠ِ (جُؿحٓؼ٤س)ًٛٙ جُطـ٤ٍجش ضلٍٜ ػ٠ِ ج٤ٌُٔ٘حش 

ٌٓحٗطٜح ك٢ ظَ ذ٤ثس ْٓٞٞٓس ذحُط٘حكّ ،ٝذٔح جٕ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جٌُٔطرحش ٣ٍضٌُ ٗؿحقٜح ػ٠ِ 

جُهىٓحش جُط٢ ضوىٜٓحُٔٓطلحو٣ٜحػ٠ِ جنط٬ف قحؾ٤حضْٜ ،جي ضؼَٔ ػ٠ِ جٓىجوْٛ ذحُٔٞجو جُطؼ٤ٔ٤ِس 

. ٝجُطػو٤ل٤س ػ٠ِ ضط٣ٍٞ هىٌجضْٜ جُل٣ٌٍس ٝذكٞغْٜ جُؼ٤ِٔس 

   ٝذحُطح٢ُ جٚرف جُُجٓح ػ٤ِٜح ج٫ٌضوحء ذهىٓحضٜح ٖٓ ن٬ٍ ضر٢٘ ٓلّٜٞ جُؿٞوز ج١ًُ ٠حُٔح 

جٌضر١ ذحُٔإْٓحش جُطؿح٣ٌس ٝ جُٛ٘حػ٤س ج٫ جٕ يُي ٫ ٣وق قحؾُ جٓحّ جْوح٠ ًٛج جُٔٛطِف 

ػ٠ِ جُٔإْٓحش جُهىٓحض٤س ٝجُط٢ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح جٌُٔطرحش ًًُٝي أغٍ أوجء جُؼح٤ِٖٓ ك٤ٜح ك٢ ضوى٣ْ 

ئ٠ُ جُو٤حّ ذىٌٝٛح ػ٠ِ أًَٔ ٝؾٚ ٝجُط٤ُٔ  (جُؿحٓؼ٤س)جُهىٓس جٌُٔطر٤س ق٤ع ضٓؼ٠ جٌُٔطرحش 

ك٢ أوجتٜح ذٌَٗ ٣كون ٠ٔٞـ جُٔٓطل٤ى ٝػ٠ِ ٌَْ يُي ؾحءش وٌجْط٘ح ُطٓحءٍ ػٖ أغٍ 

جُؼح٤ِٖٓ ػ٠ِ ؾٞوز جُهىٓس جٌُٔطر٤س ٌُٔطرس جُؼِّٞ ج٫ؾطٔحػ٤س ٝج٩ٗٓح٤ٗس ُؿحٓؼس ػرى جُك٤ٔى 

: ذٖ ذحو٣ّ ،ٝػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ ج٩ٌٖحٍ ًح٥ض٢ 

فًٍب ٌكًٍ دور انؼبيم انجشزي فً رحمٍك خىدح انخذيخ انًكزجٍخ؟ 

             هم انخذيخ انزً رمذيهب يكزجخ انؼهىو االخزًبػٍخ رزصف ثبندىدح أو ال ؟ 
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 إخزاءاد انذراسخ

:  ـ انفزضٍــــــــبد 2  

ئٕ جُل٤ٍٞس ػرحٌز ػٖ ئؾحذس جقطٔح٤ُس ُٓإجٍ ٓطٍٝـ ك٢ ج٫ٌٖح٤ُس ٝ ضهٟغ ُ٪نط٤حٌ 

ذٔؼ٠٘ إٔ جُل٤ٍٞس ٢ٛ قَ ُ٪ٌٖح٤ُس . ج٤ُٔىج٢ٗ ، ٝ ُِل٤ٍٞحش ػ٬هس ٓرحٍٖز ذ٘ط٤ؿس جُكىظ 

ًٞٗص ٌَٓٗ جٗط٬هح ٖٓ ئٌٖح٤ُس جُىٌجْس ٝ جُطٓحؤ٫ش ، ئي جٌضأ٣٘حأ، ٟٗغ ٓؿٔٞػس ٖٓ 

:  جُل٤ٍٞحش جُط٢ ْ٘كحٍٝ جٌُٗق ػٖ ٓىٟ ٚكطٜح ٖٓ ن٬ٍ ًٛٙ جُىٌجْس ٝ جُط٢ ضطٔػَ ك٢ 

  ٌٞح جُٔٓطل٤ى٣ٖ ػ٠ِ جُهىٓحش جُٔوىٓس ٖٓ ٠ٍف جٌُٔطرس ج٣ًٍُُٔس ُؿحٓؼس ػرى

. جُك٤ٔى جذٖ ذحو٣ّ ـٔٓطـحْٗ ـ

  جػطٔحو جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س ُؿحٓؼس ُؿحٓؼس ػرى جُك٤ٔى جذٖ ذحو٣ّ ـ ٓٓطـحْٗ ـ ػ٠ِ

. ضىجذ٤ٍ جُؿٞوز ك٢ ضوى٣ْ نىٓحضٜح 

:  ـ أسجبة اخزٍـــبر انًىضىع 3  

  ٖٓ أٖن جُٛؼحخ جُط٢ ضٞجؾٚ جُرحقع ٛٞ جنط٤حٌ جُٔٞٞٞع ٣ِٛف ُِىٌجْس جُؼ٤ِٔس ٝ ٣ٓحْٛ 

. ك٢ ئغٍجء جُٔؼٍكس ، كٜٔ٘ح ٓحٛٞ ٓٞٞٞػ٢ ٝ ٜٓ٘ح ٓح ٛٞ يجض٢ 

  األسجبة انًىضىػٍخ: 

. ـ هِس جُىٌجْحش قٍٞ ٓٞٞٞع ه٤حِ ؾٞوز جُهىٓحش جٌُٔطر٤س 

ـ أ٤ٔٛس جُٔٞٞٞع ، ٝ ض٘طِن ٖٓ أ٤ٔٛس جُٔٞٞٞع ٖٓ أ٤ٔٛس ؾٞوز جُهىٓحش جُط٢ ضوىٜٓح 

. جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س ُِطِرس 

  األسجبة انذارٍخ : 

ـ ج٩ٛطٔحّ جُٗه٢ٛ ذٔؼٍكس جُهىٓحش جُط٢ ضوىٜٓح جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ذٛلس ػحٓس ٝ جٌُٔطرس 

. جُؿحٓؼ٤س ـ ٓكَ جُىٌجْس ـ ذٛلس نحٚس 

. ـ جُطؼٍف ػ٠ِ جْطهىجّ ٝ ضطر٤ن أقى ج٧ْح٤ُد ج٩وج٣ٌس جُكى٣ػس ٝ ٛٞ أِْٞخ جُؿٞوز 

:  ـ أهًٍخ انذراســــــخ 4  

  ضٓحػى ًٛٙ جُىٌجْس جُؿٜحش جُٔؼ٤٘س ك٢ كْٜ أػٔن ُٔؼح٤٣ٍ جُؿٞوز ك٢ جٌُٔطرحش ُطؿ٘د 

ًٔح ضٌٖٔ أ٤ٔٛس ًٛٙ جُىٌجْس ك٢ ئٌٓح٤ٗس جْطػٔحٌ ٗطحتؿٜح ك٢ . ػٞجَٓ ٛىٌ جُٞهص ٝ جُؿٜى 

نِن قحُس ٖٓ جُطٞجَٕ ذ٤ٖ ٌٞح جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٝ ٓٓطٟٞ جُهىٓحش جُٔوىٓس ُْٜ ٖٓ أؾَ ئٖرحع 

قحؾطْٜ ، ًٛج ذح٩ٞحكس ئ٠ُ جْطهىجّ ٝ ضطر٤ن أقى ج٧ْح٤ُد ج٩وج٣ٌس جُكى٣ػس ٝ ٛٞ أِْٞخ 



 

7 
 

جُؿٞوز ٝ ج١ًُ ٣ٓطهىّ ك٢ ٓؿحٍ ػِْ جٌُٔطرحش ٝ جُٔؼِٞٓحش ، ٫ٖي إٔ يُي ٣ٟل٢ أ٤ٔٛس 

ػ٠ِ جُىٌجْس ، ئي ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٓحػى ًٛج ج٧ِْٞخ ك٢ جُطك٤ٖٓ جُٔٓطٍٔ ُٔٓطٟٞ ؾٞوز جُهىٓس 

. ذحٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س 

:  ـ أهذاف انذراســــــخ 5  

  ُٟٔحٕ ٓٛىجه٤س أ١ ذكع ػ٢ِٔ ، ٫ذى إٔ ٣ٌٕٞ ُِرحقع أٛىجف ٓؼ٤٘س ٣ٓؼ٠ ُطكو٤وٜح ، ٝ 

: ٖٓ ن٬ٍ وٌجْط٘ح قحُٝ٘ح ػٍٜ ذؼٟٜح 

.   ـ جُو٤حّ ذىٌجْس ٖحِٓس قٍٞ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ٖٓ ؾحٗد ٗظحٜٓح جُٔؼِٞٓحض٢ 

.   ـ جُٞػ٢ ذأ٤ٔٛس جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س 

.   ـ جُٔٓحٛٔس ك٢ جُركع جُؼ٢ِٔ ٝ ئغٍجء جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س ذركع ػ٢ِٔ ؾى٣ى 

  ـ جُطؼٍف ػ٠ِ جُٔٞهغ جُلؼ٢ِ ُِهىٓحش جُط٢ ضوىٜٓح جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س ُؿحٓؼس ػرى جُك٤ٔى جذٖ 

. ذحو٣ّ ـ ٓٓطـحْٗ ـ 

.   ـ ض١٤ِٓ جُٟٞء ػ٠ِ ج٩ؾٍجءجش جُؼ٤ِٔس ُط٘ل٤ً ٝ ضطر٤ن ٓؼح٤٣ٍ ه٤حِ ؾٞوز جُهىٓحش 

:  ـ يُهدٍخ انجحث 6  

  يدبالد انذراسخ : 

ض٘ٛد ًٛٙ جُىٌجْس ػ٠ِ ٓؼٍكس ه٤حِ ؾٞوز جُهىٓحش جٌُٔطر٤س ذحٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س ذؿحٓؼس ػرى 

 .جُك٤ٔى جذٖ ذحو٣ّ ذٔٓطـحْٗ 

أؾ٣ٍص ًٛٙ جُىٌجْس ك٢ جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س ذؿحٓؼس ػرى : ا ـ انًدبل انًكبًَ 

. جُك٤ٔى جذٖ ذحو٣ّ ذٔٓطـحْٗ ، هْٓ جُؼِّٞ ج٫ؾطٔحػ٤س 

 ئ٠ُ ؿح٣س 2019 ضْ جٍُٗٝع ك٢ ًٛٙ جُىٌجْس ٓغ ذىج٣س :ة ـ انًدبل انزيًُ 

 . 2019ٓحٌِ 

  يدزًغ انجحث و انؼٍُخ: 

ػ٠ِ جُرحقع ك٢ أ١ وٌجْس ٓح إٔ ٣كىو ٓؿطٔغ جُركع قٓد جُٔٞٞٞع جُٔهطحٌ ٝ ٛٞ ٣ٔػَ 

ؾ٤ٔغ ج٧كٍجو ٝ ج٧ٖهح٘ ج١ًُ ٣ٌٕٞٗٞ ٌِٓٗس جُركع ، ٝ هى ٣ٌٕٞ ًٛج جُٔؿطٔغ ٞهٔح ٫ 

٣ٓطط٤غ جُرحقع ج٤ُٓطٍز ػ٤ِٚ ، ٝ ذحُطح٢ُ ٝؾد ػ٠ِ جُرحقع أ، ٣هطحٌ ؾُءج ٖٓ ٓؿطٔغ 

. ػٍُخ انجحث جُركع ج٢ِٚ٧ ٤ٔٓٗٚ 
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ؾ٤ٔغ جُٔلٍوجش جُط٢ ُٜح ٚلس أٝٚحف ٓٗطًٍس ٝ ؾ٤ٔغ : "  ٝ ٣ؼٍف ٓؿطٔغ جُركع ػ٠ِ أٗٚ 

"ًٛٙ جُٔلٍوجش نحٞؼس ُِىٌجْس أٝ جُركع ٖٓ هرَ جُرحقع 
1

 .

ٓؿٔٞػس ػ٘حٍٚ ُٚ نح٤ٚس أٝ ػىز نٛحتٙ : " ًٔح ٣ؼٍف أ٣ٟح قٓد ٓحو٤ُٖ هٍجك٤ص أٗٚ 

" . ٓٗطًٍس ض٤ُٔٛح ػٖ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جُؼ٘حٍٚ ج٧ن١ٍ جُط٢ ٣ؿٍٟ ػ٤ِٜح جُركع أٝ جُطو٢ٛ 

: أ ـ رحذٌذ انًدزًغ األصهً نهؼٍُخ 

ئٕ جُٔؿطٔغ ج٢ِٚ٧ ُِؼ٤٘س ٣َٗٔ جُؼٔحٍ جٌُٔطر٤٤ٖ جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س ُؿحٓؼس ػرى 

. جُك٤ٔى جذٖ ذحو٣ّ ذٔٓطـحْٗ 

 

: ة ـ اخزٍبر انؼٍُخ انًًثهخ 

ذؼى قُٛٞ٘ح ػ٠ِ ٓؼِٞٓحش قٍٞ ٓؿطٔغ جُىٌجْس ج٢ٌُِ ٖٓ ػٔحٍ جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س ٓكَ 

جُىٌجْس ٝ يُي ػٖ ٣ٍ٠ن ئؾٍجء ٓوحذِس ٝ ٠ٍـ ذؼٝ ج٧ْثِس ػ٠ِ جُؼٔحٍ ك٢ جٌُٔطرس قٍٞ 

. ؾٞوز جُهىٓس جٌُٔطر٤س ٝ ٌٞح جُٔٓطل٤ى٣ٖ 

  انًُهح انًسزخذو فً انذراسخ: 

ػ٘ى جُو٤حّ ذأ١ وٌجْس ػ٤ِٔس ٫ذى ٖٓ جضرحع نطٞجش ك٣ٌٍس ٓ٘ظٔس ٝ ػو٤ٗ٬س ٛحوكس ئ٠ُ ذِٞؽ 

ٝ ذٔح إٔ . ٗط٤ؿس ٓح ، ٝ يُي ذحضرحع ٜٓ٘ؽ ٓؼ٤ٖ ٣ط٘حْد ٓغ ٠ر٤ؼس جُىٌجْس جُط٢ ْ٘ططٍم ُٜح 

وٌجْط٘ح ضطٔكٌٞ قٍٞ ه٤حِ ؾٞوز جُهىٓحش جٌُٔطر٤س ذٌٔطرس جُؿحٓؼس ٓكَ جُىٌجْس كاٜٗح ض٘ط٢ٔ 

, ئ٠ُ جُىٌجْحش جُٞٚل٤س جُطك٤ِ٤ِس ٝ جُط٢ ضوّٞ ػ٠ِ ٝٚق ؾٞوز جُهىٓس جٌُٔطر٤س 

ٓؿٔٞػس ج٫ؾٍجءجش ٝ جُهطٞجش جُىه٤وس جُٔطر٘حز ٖٓ أؾَ "    ٝ ٣ؼٍف جُٜٔ٘ؽ ػ٠ِ أٗٚ 

، أ١ أٗٚ جُط٣ٍوس جُط٢ ٣طرؼٜح جُرحقع ك٢ وٌجْطٚ ٌُِِٔٗس ٫ًطٗحف " جٍُٞٚٞ ئ٠ُ ٗط٤ؿس 

. جُكو٤وس جُؼ٤ِٔس

٣ٜىف أ٫ٝ ئ٠ُ ؾٔغ " ٝ ٗظٍج ُطر٤ؼس ٓٞٞٞػ٘ح هٔ٘ح ذاضرحع جُٜٔ٘ؽ جُٞٚل٢ جُطك٢ِ٤ِ ج١ًُ 

ذ٤حٗحش ٝ ٓؼِٞٓحش ًحك٤س ػٖ جُظحٍٛز ٝ ٖٓ غْ وٌجْس ٝ ضك٤َِ ٓح ضْ ؾٔؼٚ ذط٣ٍوس 

" ٓٞٞٞػ٤س ٫ٞٚٝ ئ٠ُ جُؼٞجَٓ جُٔإغٍز ػ٠ِ ضِي جُظحٍٛز
2

 .

  ًٔح ٣ٓحػى ػ٠ِ ضك٤َِ جُر٤حٗحش جُٔكِٛس ٝ ئػطحء ضو٣ٍٍ ٝٚل٢ ضك٢ِ٤ِ ُِظحٍٛز جُٔىٌْٝس 

. ٓغ جْطه٬٘ جُ٘طحتؽ ٝ ٓكحُٝس ضؼ٤ٜٔٔح 
                                                           

                                                                                                                                                                  

ط /، عمان ، دار الحامد ،دمنهجٌة و أسالٌب البحث العلمً و تحلٌل البٌانات بإستخدام البرنامج اإلحصائً : دالل القاضً ، محمود البٌاتً 1ـ

.                                                                                                                                           148 ،  ص 2008،  

 .                                                                                                66 دالل القاضً ، محمود البٌاتً ، مرجع سابق ، ص 
2
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   أداح خًغ انجٍبَبد: 

ئٕ وهس أ١ ذكع ػ٢ِٔ ضطٞهق ئ٧ٟ قى ًر٤ٍ ػ٠ِ جنط٤حٌ ج٧وٝجش جُٔ٘حْرس جُط٢ ضطٔح٠ٖ ٝ 

٠ر٤ؼس جُٔٞٞٞع ٝ ئٌٓح٤ٗحش جُرحقع ُِكٍٛٞ ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش ٝ جُٔؼط٤حش جُط٢ ضهىّ 

. أٛىجف جُىٌجْس ٝ  ك٢ ٓٞٞٞػ٘ح جػطٔىٗح ػ٠ِ جوجز جُٔوحذِس  ُ٪ُٔحّ ذحُٔٞٞٞع

: أ ـ رؼزٌف انًمبثهخ 

جُٔوحذِس ٢ٛ ٓكحوغس أٝ قٞجٌ ٓٞؾٚ ذ٤ٖ جُرحقع ٖٓ ؾٜس ٝ ٖهٙ أٝ أًػٍ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ 

. ذـٍٜ ؾٔغ جُٔؼِٞٓحش ج٬َُٓس 

 

 

: ة ـ رؼزٌف انًمبثهخ فً انجحث انؼهًً 

   ضؼطرٍ جُٔوحذِس ٖٓ أْٛ أوٝجش جُركع جُؼ٢ِٔ ُٔٓحٛٔطٜح ك٢ ضٞك٤ٍ ٓؼِٞٓحش ػ٤ٔوس قٍٞ 

ٝ ضٔطحَ جُٔوحذِس ذأٜٗح أًػٍ ج٧وٝجش وهس ٝ يُي ُوىٌز . جُٔٞٞٞع ٝ جُظحٍٛز جُٔىٌْٝس 

. جُٔ٘حهٗس ك٢ ذكٞغٚ 

:  ـ انذراســبد انســـــــــــبثمخ 7

ٖٓ جُْٜٔ ؾىج ١٧ ذحقع إٔ ٣ططِغ ػ٠ِ جُركٞظ جُٓحذوس جُط٢ ض٘حُٝص ٗلّ جُىٌجْس ، ٧ٕ 

ج٬٠ػٚ ػ٠ِ ٓح ْرن ٣ؿ٘رٚ جُطٌٍجٌ ٝ ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ ضلحو١ أنطحء ج٥ن٣ٍٖ ًٔح هى ٣ٓحػىٙ يُي 

 ج٬ُٔتٔس ُِىٌجْس ، ك٬ٟ إٔ ًٛٙ ج٩ؾٍجءجشك٢ كْٜ ٓٞٞٞع ذكػٚ أًػٍ ٝ جنط٤حٌ جُطٍم ٝ 

جُىٌجْحش ضطٟٖٔ هٞجتْ ذحٍُٔجؾغ جُٜحٓس جُط٢ جػطٔىش ػ٤ِٜح ، كطل٤ى جُرحقع ك٢ جُطؼٍف ػ٠ِ 

جٌُػ٤ٍ ٖٓ جٍُٔجؾغ ٝ جُٔٛحوٌ ًُُي قحُٝ٘ح هى ج٩ٌٓحٕ جُكٍٛٞ ػ٠ِ جُىٌجْحش جُٓحذوس 

جُٔٗحذٜس ُىٌجْط٘ح ٝ هى أٚلٍ ؾٜىٗح ًٛج ػ٠ِ جُكٍٛٞ ػ٠ِ جُىٌجْحش جُطح٤ُس جُط٢ ُهٛص 

: ًٔح ٢ِ٣ 

: أ ـ انذراسخ األونـى 

ه٤حِ ؾٞوز جُهىٓحش جٌُٔطر٤س جُىًطٌٞ أقٔى ػٍٝز ذؿحٓؼس ج٤ٓ٧ٍ ػرى جُوحوٌ : ـ ذٞػحك٤س ْؼ٤ى 

ُِؼِّٞ ج٤ٓ٬ْ٩س ، ضطر٤ن ٓو٤حِ ج٩وٌجًحش ٝ جُطٞهؼحش ، ؾحٓؼس هٓ٘ط٤٘س ، هْٓ ػِْ 

 .  2006جٌُٔطرحش ، ؾٞجٕ 

   قحٍٝ جُرحقع ٖٓ ن٬ٍ ًٛٙ جُىٌجْس ٓؼحُؿس جُٞٞغ جٍُجٖٛ ج١ًُ ضؼ٤ٗٚ ٌٓطرحش جُؿُجتٍ 

ٝ ًًُي جُطؼٍف ػ٠ِ ٓىٟ ضٞكٍ . ذٛلس ػحٓس ٝ ٌٓطرس جُىًطٌٞ أقٔى ػٍٝز ذٛلس نحٚس 
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ػٍ٘ٛ جُؿٞوز ك٢ جُهىٓحش جُط٢ ضوىٜٓح جٌُٔطرس ُٔٓطلحو٣ٜح ٓغ جُط٣ٞ٘ٚ ئ٠ُ أ٤ٔٛس ه٤حِ ؾٞوز 

. نىٓحش جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س 

  ٝ هى أكٟص ًٛٙ جُىٌجْس ئ٠ُ جٗهلحٜ ٓٓطٟٞ ؾٞوز نىٓحش جٌُٔطرس ٗظٍج ٌُٕٞ ضٞهؼحش 

جُٔٓطل٤ى٣ٖ ُؿٞوز جُهىٓس جٌُٔطر٤س ًحٗص ٍٓضلؼس ٓغ جوٌجًحضْٜ ُٜح ، ٝ ذحُطح٢ُ جٗهلحٜ 

ٓٓطٟٞ ج٧وجء ًٛج ٓح ٣كٌْ ػ٠ِ ٌٓطرس جُىًطٌٞ أقٔى ػٍٝز ضر٢٘ ٤ْحْس ضـ٤٤ٍ ٖحِٓس ٖٓ 

. ن٬ٍ ج٫ٗىٓحؼ ك٢ ػٍ٘ٛ جُؿٞوز جُٗحِٓس 

 :ة ـ انذراسخ انثــــبٍَخ 

جُؿٞوز ك٢ جٌُٔطرحش ٝ جُٔإْٓحش جُطٞغ٤و٤س ، وٌجْس ٤ٓىج٤ٗس ٝ ٓوحٌٗس ، :   ٓكٔى ٌقح٢ِ٣ 

 . 2005هٓ٘ط٤٘س ،هْٓ ػِْ جٌُٔطرحش ، ؾٞجٕ 

  جٗوٟص وٌجْس جُرحقع ػ٠ِ ض١٤ِٓ جُٟٞء ػ٠ِ ؾحٗد ضو٤٤ْ ٝ ضو٣ْٞ جُهىٓس جٌُٔطر٤س جُط٢ 

ض٘طؿٜح جٌُٔطرحش جُؼحٓس ٓغ ئذٍجَ جُىٌٝ جٌُر٤ٍ ج١ًُ ضِؼرٚ ج٤ُ٥حش ٝ ج٤ٌُٔح٤ُٗٓحش جُؿى٣ىز ك٢ 

ئٞلحء ٠حذغ جُؿٞوز ػ٠ِ ٓهطِق ؾٞجٗد جُؼَٔ جٌُٔطر٢ ٝ هى ضْ جُطَٞٚ ئ٠ُ ػىز ٗطحتؽ ٝ 

جُط٢ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح أٗٚ ٝ ذحٍُؿْ ٖٓ ضكو٤ن وٌؾس ٖٓ جٍُٞح ػ٘ى ٓهطِق جُٔٓطؼ٤ِٖٔ ئ٠ُ أٜٗح ُْ 

. ضرِؾ ٓٓط٠ جُؿٞوز ٝ جُكىجغس جُٔطِٞذس 

:   ـ  رحذٌذ انًفبهٍى و انًصطهحبد 8

 ئٕ جُو٤حِ أوجز ٛحٓس ُِؿٞوز ك٢ جُهىٓحش ذحػطرحٌٙ ٣كىو ٍْػس جُؼ٤ِٔحش ٝ : رؼزٌف انمٍبس ـ 

ضٌِلطٜح ٝ ج٫ُطُجّ ذٔٞجٚلحضٜح ، ٝ ضوى٣ٍ ج٤ٖ٧حء ٝ جُٔٓط٣ٞحش ضوى٣ٍج ٤ًٔح ٝكن ئ٠حٌ ٓؼ٤ٖ ٝ 

جُٔوح٤٣ّ جُٔ٘ىٌؾس ، ٝ يُي ذ٘حءج ػ٠ِ جُوحػىز جُٓحتىز جُوحتِس ذإٔ ًَ ٓح ٣ك١٤ ذ٘ح ٣ٞؾى ذٔوىجٌ 

٣ٌٖٔ ه٤حْٚ 
1

 .

 هى ضؼ٢٘ ٚلس أٝ وٌؾس ضلٞم ٣ٔطٌِٜحٖهٙ ٓح أٝ ٢ٖء ٓح ، ًٔح ضؼ٢٘ :ـ رؼزٌف اندىدح 

وٌؾس ج٫ٓط٤حَ أٝ ضؼ٢٘ جُىٌؾس جُؼح٤ُس ٖٓ جُ٘ٞػ٤س أٝ جُو٤ٔس 
2

 .

ٓٛطِف ػحّ ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ ؾ٤ٔغ ج٧ٗٗطس جُُٔجُٝس ٝ جُرٍجٓؽ جُط٢ :  ـ  رؼزٌف انخذيخ انًكزجٍخ 

ضوىٜٓح جٌُٔطرحش ُٔوحذِس جُكحؾس ئ٠ُ جُٔؼِٞٓحش ، ٝ ٢ٛ ذٔلٍوٛح ضٗطَٔ ػ٠ِ ٓىٟ ٝجْغ ٝ 

ِِْٓس ػ٣ٍٟس ٖٓ جُهىٓس 
3

 .

                                                           
 محمد بن ابراهٌم تقوٌم خدمات المعلومات فً المكتبات الجامعٌة ، دراسة حالة مكتبة جامعة الملك فهد للبترول و المعادن ، مجلة مكتبة الملك 1م

 .                                                                                                                7 ص 1 العدد 16 مج 2010فهد الوطنٌة ، 

  
1
 

 .             24، ص 2006 ، 1ادارة الجودة على الخدمات ، مفاهٌم و تطبٌقات ، عمان ، دار الشروق ، ط:   قاسم ناٌف ، علوان المحٌاوي 
2
 

 .     663، ص 1988المعجم الموسوعً لمصطلحات المكتبات و المعلومات ، الرٌاض ، دار المرٌخ ، :  قشامً أحمد محمد ، السٌد حسب هللا 
3
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٢ٛ ضِي جٌُٔطرس أٝ جٌُٔطرحش جُط٢ ض٘ٗأ ٝ ضٍٔٞ ٝ ضىجٌ ٖٓ هرَ : ـ رؼزٌف انًكزجخ اندبيؼٍخ 

جُؿحٓؼحش ُطوى٣ْ جُٔؼِٞٓحش ٝ جُهىٓحش جٌُٔطر٤س جُٔهطِلس ُٔؿطٔغ جُؿحٓؼس جٌُٕٔٞ ٖٓ جُطِرس 

ٝ جُٔى٤ٌْٖ ٝ ج٩وج٤٣ٌٖ جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جُؿحٓؼس ٝ ًًُي جُٔؿطٔغ جُٔك٢ِ 
1

 .

:  ـ صؼىثبد انذراســـــــخ 9

    ًٌَ جُركٞظ ٫ ضهِٞ وٌجْط٘ح ًٛٙ ٖٓ ذؼٝ جُٛؼٞذحش ٝ جُؼٍجه٤َ ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ِٗهٙ 

: أٜٛٔح ك٤ٔح ٢ِ٣ 

ـ ذؼٝ جُ٘وٙ ك٢ جٍُٔجؾغ جُٔطهٛٛس ك٢ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ،نحٚس جٍُٔجؾغ جُٔطؼِوس 

. ذو٤حِ جُؿٞوز 

. ـ ٤ٞــن جُٞهص 

انًكزسجبد اندبيؼٍخ و خذيبرهب : انفصم األول

: جُهىٓحش جٌُٔطر٤س ذ٤ٖ ج٧وجء ٝ جٍُٞح: جُٔركع ج٧ٍٝ-1

: ضؼ٣ٍق نىٓس جٌُٔطر٤س: جُٔطِد ج٧ٍٝ 1-1

 ٌٝوش ػىش ضؼ٣ٍلحش ٓطؼىو ٝ ًػ٤ٍز ُهىٓص جٌُٔطر٤س ٖٓ أذٍَٛح جُٔؼؿْ جُْٔٞٞػ٢  1-2

ًحكس جُط٬٤ٜٓش جُط٢ ضوىٜٓح ''ُؼِّٞ جٌُٔطرحش ٝ جُطٞغ٤ن ٝ جُٔؼِٞٓحش كوى ػٍكٜح ذأٜٗح 

ذأٜٗح ًحكس جُط٬٤ٜٓش " ٝ ٣ؼٍكٜح ٌذك٢ ػ٤ِحٕ ''جٌُٔطرس ٫ْطهىجّ جٌُطد ٝ ذع جُٔؼِٞٓحش

. جٌُٔطر٤س ُِٔٓطل٤ى ٖٓ أؾَ جْطهىجّ ٧ًرٍ هىٌ ٌٖٓٔ ٖٓ ٓوط٤٘حضٜح ٝ ذأهَ جُطٌح٤ُق

ًٔح ضؼٍف جُهىٓس جٌُٔطر٤س ذأٜٗح ًحكس جُط٬٤ٜٓش جُط٢ ضوىٜٓح جٌُٔطرس ُِٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ أؾَ 

.جْطهىجّ جٌُطد ٝ جُٔٞجٌو جٌُٔطر٤س ج٧نٍٟ
2

 

ٝضؼطرٍ جُهىٓس جٌُٔطر٤س جٍُٔأز جُكو٤و٤س جُط٢ ضؼٌّ ٓىٟ ئٖرحع جٌُٔطرس ٝ ٓىٟ ٗؿحقٜح ك٢ 

 ج٫ْطؿحذس ُكحؾ٤حش جُٔٓطل٤ى٣ٜح
3

  .

:  أٗٞجع جُهىٓس جٌُٔطر٤س 1-3

 جُهىٓس جُل٤٘س أٝ جُهىٓحش جُٔرحٍٖز: 

٣وٛى ذحُهىٓس جُل٤٘س ًَ ٓح ٣طؼِن ذح٩ؾٍجءجش ٝ جُؼ٤ِٔحش جُل٤٘س جُط٢ ٣وّٞ ذٜح جُؼحِٕٓٞ وٕٝ 

إٔ ٣ٍجْٛ جُٔٓطل٤ى ٓرحٍٖز ٝ ٌُ٘ٚ ٣ٓطل٤ى ٖٓ جُ٘طحتؽ جُٜ٘حت٤س ًُٜٙ جُهىٓحش ٝ ضَٗٔ جُهىٓحش 

                                                           
 .                42 ، ص 2001 ، 1 ربحً مصطفى علٌان ، النجداري أمٌن ، مقدمة فً علم المكتبات و المعلومات ، عمان ، دار الفكر ، ط 

1
 
2
 .25، ص200أحمد نافع المدادحة، الخدمات المكتبٌة للمستفٌدٌن، عمان، المعتز للنشر و التوزٌع، -  

3
 .24، ص 1985بدر أحمد، مدخل إلى علم المعلومات و المكتبات، الرٌاض، دار المرٌخ،-  
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ذح٩ٞحكس ئ٠ُ ػ٤ِٔحش جُلٍْٜس ٝ جُططر٤ن ٝ  جُل٤٘س  ج٫هط٘حء ٝ جُط٣ُٝى ذٔٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش

. جُط٤ٌٗق ٝ ج٫ْطه٬٘

 (جُط٣ُٝى)نىٓحش ضٞك٤ٍ ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش .

ضؼطرٍ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ٖٓ أْٛ جُهىٓحش جٌُٔطر٤س ذٌَٗ ػحّ ٝ نىٓحش جُل٤٘س ذٌَٗ نحٚس،كحُٔرٌٍ 

ج٧ْح٢ْ ُٞؾٞو جٌُٔطرحش ٛٞ ضٞك٤ٍ ٓح ٣كطحؾٚ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش ذـٝ 

جُ٘ظٍ ػٖ أٌٖحُْٜ غْ ض٘ظ٤ٜٔح ٝ ئػىجوٛح ج٫ْطهىجّ ٝ ضكٌْ ك٢ ػ٤ِٔس ض٣ُٝى جٌُٔطرحش 

: ذٔٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش غ٬غس ػٞجَٓ أْح٤ْس

 .ٓؿطٔغ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ ق٤ع قؿٔٚ ٝ ٠ر٤ؼس قحؾطٚ -

 .ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ضطْٓ ذحُـُجٌ ٝ جُطٗطص جُِـ١ٞ ٝ جُٔٞٞٞػ٢ -

 .جُٔٞجٌو جُٔح٤ُس ٝ جُر٣ٍٗس جُٔطحقس ٌُِٔطرحش -

ٝ ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش ك٢ جٌُٔطرحش ٖٓ أْٛ جُٔؼط٤حش ج٤ُُٔٔز ٣ُٜٞطٜح ق٤ع ٖٓ جٌُٖٔٔ ئٕ 

ضٗحذٚ ئ٠ُ قى ٣ؼ٤ى ك٢ أٗظٔس جُلٍْٜس ٝ جُط٤٘ٛق ٝ ؿ٤ٍٛح ٖٓ ْٞجء ٖٓ ق٤ع جٌُْ ٝ 

جُ٘ٞػ٤س ًٛج ئ٫ إٔ جُٔٓطل٤ى هى ٫ ٣ٜطْ ًػ٤ٍج ذحُلٍْٜس ٝ جُط٤٘ٛق ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُهىٓحش جُل٤٘س 

.ذوىٌ جٛطٔحٓٚ ذٔىٟ ضٞك٤ٍ جُٔحوز جُط٢ ٣ركع ػٜ٘ح
1
 

  ٝ ٖٓ غْ كإ جُط٣ُٝى ٛٞ ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٩ؾٍجءجش جُل٤٘س ُِكٍٛٞ ػ٠ِ أٝػ٤س جُٔؼِٞٓحش 

جُوْٓ جُٔٓإٍٝ "ػٖ ٣ٍ٠ن ج٩ٛىجء، جٍُٗجء جُطرحوٍ، ٝ ًٔح ٣ؼٍكٚ أقٔى ٓكٔى جُٗح٢ٓ ذأٗٚ 

ػٖ جُط٣ُٝى ٝ جهط٘حء ج٧ٝػ٤س جُطو٤ِى٣س ٝ ؿ٤ٍ جُطو٤ِى٣س ٝ جُٓؿ٬ش ٝجْطورحٍ جُلٞجض٤ٍ ٝ 

.جْطؼٔحٍ جُٔٞجٌو جُط٢ ُْ ضَٛ ذؼى     ٝ ج٫ضٛحٍ ذحٌُٔٞو٣ٖ
2
 

 نىٓحش جُلٍْٜس ٝ جُط٤٘ٛق :processing sewices 

ضؼٍف ذأٜٗح ػ٤ِٔس ج٩ػىجو جُل٢٘ ٧ٝػ٤س جُٔؼِٞٓحش ٖٓ جٌُطد ٝ و٣ٌٝحش ٝ : "جُلٍْٜس -

ٓٞجٌو أنٍٟ، ذٜىف إٔ ضٌٕٞ ًٛٙ ج٧ٝػ٤س أٝ جُٔٛحوٌ ك٢ ٓط٘حٍٝ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ 

 "جٌُٔطرس أٝ ٍٓجًُ جُٔؼِٞٓحش ذأ٣ٍٓ جُطٍم ٝ ك٢ أهَ ٝهص ٝ ؾٜى ٌٖٓٔ

ٝ ٢ٛ ػ٤ِٔس ذ٤حٕ ٬ُِٔٓف جُٔحو٣س ٝ جُٔٞٞٞػ٤س ُٔٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش ٓؿٍو ٓهحَٕ 

ُٔٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش ٤ُّ ئ٫، ًُٜٝج ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ذإٔ ٗؿحـ جٌُٔطرحش ٝ ٍٓجًُ جُٔؼِٞٓحش ك٢ 

ضكو٤ن أٛىجكٜح ٝ نىٓس جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٣طٞهق ذىٌؾس ًر٤ٍز ػ٠ِ ٓىٟ ٗؿحـ ػ٤ِٔس جُلٍْٜس ٝ 

.ئػىجو جُلٜحٌِ جُط٢ ُى٣ٜح ذط٣ٍوس ػ٤ِٔس
3

 

                                                           
1
 . 89، ص 1،2006ربحً مصطفى علٌان، حسن أحمد المومنً ، المكتبات و المعلومات و البحث العلمً، عمان،جدار الكتاب العلمً، ط-  

2
 .89، ص 1997الشامً محمد أحمد المعجم الموسوعً لمصطلحات المكتبٌة و المعلومات، انجلٌزي عربً، الرٌاض دار المرٌخ،-  

3
 .236، ص 1999ربحً مصطفى علٌان، النجداوي أمٌن، مبادئ إدارة و تنظٌم المكتبات و مراكز المعلومات، عمان، دار صفاء للنشر، -  
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ٝ ضؼٍف أ٣ٟح أٜٗح ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼ٤ِٔحش جُط٘ظ٤ٔ٤س جُط٢ ذٞجْططٜح ض٘ظْ ٓوط٤٘حش جٌُٔطر٤س 

.ُطٛرف ِْٜس ٣ط٘حُٜٝح جُٔٓطل٤ى ػٖ ٣ٍ٠ن ئوجٌز ض٠ٔٓ جُلٍْٜس
1
 

ُِط٤٘ٛق ٌٓحٗس ذحٌَز ك٢ ػِْ جٌُٔطرحش ٝ جُٔؼِٞٓحش ٝ يُي ٧ٗٚ ٣ط٘حٍٝ : جُط٤٘ٛق -

جُط٘ظ٤ْ جُٔوٖ٘ ُِؼِّٞ ٝ جُٔؼحٌف ج٩ٗٓح٤ٗس ًٔح ٢ٛ ٓٔػِس ك٢ ٓٛحوٌ ٝ أٝػ٤س جُٔؼِٞٓحش 

ٝ ٣ؼطرٍ ٖٓ جُؼ٤ِٔحش ج٧ْح٤ْس ج٠ُٝ٧ جُط٢ ضوّٞ ذٜح جٌُٔطرحش ٝ ٍٓجًُ جُٔؼِٞٓحش ُط٘ظ٤ْ 

ٓؿٔٞػحضٜح ٝ ٓٛحوٌٛح ٖٓ أؾَ جٍُٞٚٞ ئ٤ُٜح ذٍٓػس ٝ ذأهَ ؾٜى ٌٖٓٔ ٖٓ ٠ٍف 

 .جُرحقع 

أٓح ك٢ ػِْ جٌُٔطرحش كحُط٤٘ٛق ٣ؼ٢٘ كٖ جًطٗحف ٓٞٞٞع جٌُطحخ أٝ ٓٛىٌ ُِٔؼِٞٓحش ٝ 

: جُى٫ُس ػ٤ِٚ ٣ٍُٓ ٗظحّ جُط٤٘ٛق جُٔٓطهىّ ك٢ جٌُٔطرس ٖٓ أٍٖٜ أٗظٔس جُط٤٘ٛق ٗؿى

 .ٗظحّ ض٤٘ٛق و١ٞ٣ جُؼ١ٍٗ ٝ ٣ٓطهىّ ج٧ٌهحّ كو١ -

 .ٗظحّ ض٤٘ٛق ٌٓطرس جٌُٞٗـٍِ ٝ ٣ٓطهىّ جُكٍٝف ٝ ج٧ٌهحّ -

 .ٗظحّ جُط٤٘ٛق جُؼ١ٍٗ جُؼح٢ُٔ ٝ ٣ؼطٔى أْحْح ػ٠ِ ٗظحّ و١ٞ٣ جُؼ١ٍٗ -

     ٝ جُط٤٘ٛق ٣ؼ٢٘ جُط٘ظ٤ْ أٝ جُطر٣ٞد أٝ جُطٍض٤د ٝ ك٢ جٌُٔطرس ٣وّٞ جٌُٔطر٢ جُٔىٌخ 

ذط٤٘ٛق جٌُطد ٝ جُٔٞجو جٌُٔطر٤س ج٧نٍٟ ذٜىف جٍُٞٚٞ ًُٜج جٌُطد ذٍٓػس ٝ ذُٜٓٞس ٝ ٛٞ 

كٖ جًطٗحف ٓٞٞٞع جٌُطحخ ٝ جُى٫ُس ػ٤ِٚ ذٍُٓ ٖٓ جٍَُٓٞ ٗظحّ جُط٤٘ٛق ج١ًُ ضٓطهىٓٚ 

. جٌُٔطرس

    ٝ ٣ٜىف جُط٤٘ٛق ئ٠ُ ض٘ظ٤ْ جٌُطد ٝ جُٔٞجو جُٔطٞجؾىز ك٢ جٌُٔطرس ذك٤ع ٣َٜٓ جْطؼٔحُٜح 

ًٔح ٣ٜىف جُط٤٘ٛق ئ٠ُ . ػ٘ى جُكحؾس ٝ ئػحوضٜح ئ٠ُ ٌٓحٜٗح جُٛك٤ف ذؼى جٗطٜحء ٖٓ جْطؼٔحُٜح

.ٝٞغ ٓطوحٌذس ك٢ أٓحًٖ ٓطؿحٌٝز ػ٠ِ جٍُكٞف
2
 

: جُط٤ٌٗق ٝ ج٫ْطه٬٘

. ٖٓ جُهىٓحش جُٜٔٔس ذحُ٘ٓرس ٌُِٔطرحش ذٛلس ػحٓس ٝ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ذٛلس نحٚس

 ػ٤ِٔس ض٤ٚٞق ٝ ضؼ٣ٍق جُٞغ٤وس ذحْطهىجّ ضؼرٍ ػٖ جُٔكطٟٞ : جُط٤ٌٗق ٞٛ

 .جُٔٞٞٞػ٢ ُٚ

                                                           
1
إعداد مجموعة من الباحثٌن، هانً العبد و آخرون،المعالجة الفنٌة للمعلومات الفهرسة ن التطبٌق التوثٌق و األرشٌف، عمان، منشورات جمعٌة -  

 .8،ص 1985المكتبات األردنٌة، 
2
، ص 2002مجبل الزم المالك على، مصادر المعلومات و خدمات المستفٌدٌن فً المؤسسات المعلوماتٌة،عمان، الوراق،/ زكً حسٌن الوردي-  

258. 
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ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ ذؼٝ  (جُلٍِٜ جُٞٚل٤س )ٝ ٫ ٣وٛى ذحُط٤ٌٗق جُٞٚق جُٔحو١ ُِٞغ٤وس 

ػ٘حٍٚ جُٞٚق جُٔحو١ هى ٣ٓطهىّ ك٢ جٌُحٖق جُٔٞٞٞػ٢ ئيج ًحٗص ٝغ٤وس ٓح ضؿ٤د ػ٠ِ 

٠ِرٚ أّ ٫
1
. 

 كٜٞ ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٩ؾٍجءجش ج٤ُى٣ٝس أٝ ج٤ُٝ٧س جُٔطرؼس ك٢ ض٘ظ٤ْ : ٗظحّ جُط٤ٌٗق

 .جُٔكطٟٞ جُٔٞٞٞػ٢ ٧ٝػ٤س جُٔؼِٞٓحش ُهىٓص أٛىجف ج٫ْطٍؾحع ٝ جُرع

 أْٛ ػ٘حٍٚ ًٛج جُ٘ظحّ ٝ ٢ٛ ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جٍَُٓٞ أٝ : ُـس جُط٤ٌٗق

.جُٔٛطِكحش جُط٢ ضٓطهىّ ك٢ جُطؼر٤ٍ ػٖ ًٛج جُٔكطٟٞ جُٔٞٞٞػ٢ ُِٞغحتن
2

 

جُط٤ٌٗق ٛٞ ػ٤ِٔس جُٔكطٟٞ جُٔٞٞٞػ٤س ٧ٝػ٤س جُٔؼِٞٓحش ٝ جُطؼر٤ٍ ػٖ ًٛج جُٔكطٟٞ ذِـس 

. جُط٤ٌٗق

: ج٫ْطه٬٘

ج٧ْح٤ْس ًحْطه٬٘ . ضه٤ِٙ ج٢ُٗء ٖٓ جُٗٞجتد ٝ جْطهٍجؼ ٓحوضٚ أٝ نٛحتٛٚ: ُـس 

جُؼطٍ ٖٓ جٌُُٛٞ ٝ جُ٘رحضحش جُلط٣ٍس
3

 .

ٛٞ ػ٢ِٔ جُطِه٤ٙ جُؼ٢ِٔ ُِهٛحتٙ ٝ جُؼ٘حٍٚ جُؿ٣ٍٛٞس ك٢ ٓوحُس أٝ ذكع : جٚط٬قح

ٝ ْٞجٛح ٖٓ أٝػ٤س جُٔؼِٞٓحش . أٝ ضو٣ٍٍ ػ٢ِٔ أٝ ئوج١ٌ أٝ جنطٍجع أٝ ٌْحُس ؾحٓؼ٤س

ج٧نٍٟ ٝ ٛٞ يُي جُطك٤َِ ٖٓ أؾَ ضوى٣ْ أْٛ ٓح ضٗطَٔ ػ٤ِٚ جُٞغحتن ٖٓ ْٝحتَ ٝ أكٌحٌ ٝ 

.ٓؼِٞٓحش
4
 

:  جُٔٓطهِٙ

ٛٞ جُ٘طحتؽ جُٔٗطِٔس ػ٠ِ جُهٛحتٙ أٝ جٌُٔٞٗحش : ABSTRAC+جُٔٓطهِٙ: ُـس

ج٧ْح٤ْس ُٔحوز ٓح أٝ ػىز ٓٞجو ٓؼحًا 
5
 

ٛٞ جُ٘حضؽ جُٜ٘حت٢ ٬ُْطه٬٘ كٜٞ ِٓهٙ جُٔطرٞػس أٝ جُٞغ٤وس ٣ٟٖٔ ُْٜٞس : جٚط٬قح 

. جٍُٞٚٞ ئ٠ُ جُٞغ٤وس ج٤ِٚ٧س ٝ ٣ٌٕٞ ٓٛكٞخ ذٞٚق  ذ٤ِٞؿٍجك٢

. جُم......     ٝ ضٞؾى أٗٞجع ػىز ٖٓ جُٔٓطهِٛحش جُ٘وى٣س ٝ جُٔٓطهِٛحش جُٔطـ٤ٍز

                                                           
1
 .258، ص 1984حشمت قاسم، خدمات المعلومات، مقوماتها و أشكالها، القاهرة، مكتبة غرٌب -  

2
 .11، ص {ت.د}غادة عبد المنعم موسى، بحوث و دراسات فً علوم المكتبات و فنون النشر، االسكندرٌة،دار الهدى للمطبوعات -  

3
 .175، ص 1995حشمت قاسم ، مدخل لدراسة المكتبات و علم المعلومات، القاهرة دار غرٌب  للنشر و-  

4
 .271زكً حسٌن الوردي، مجبل الزم المالكً، المرجع السابق، ص -  

5
 .209حشمت قاسم،  خدمات المعلومات، مقوماتها و أشكالها، القاهرة، المرجع السابق، ص -  
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ج ك٢ ئقح٠س جُٔٓطل٤ى٣ٖ ذحُططٌٞجش جُكى٣ػس ك٢ ٓؿح٫ش  ًٍا ج ًر٤ ًٌا ٝ ضِؼد جُٔٓطهِٛحش وٝ

ج ٖٓ جُٔؼِٞٓحش جٍُٔؾؼ٤س جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضٞكٍ ػ٠ِ جُٔٓطل٤ى جٌُػ٤ٍ  ضهٛٛٚ ٝ ضوى٣ْ ٤ٌٚىًا

. ٖٓ جُٞهص ٝ جُؿٜى

ٝ ضْٜٓ ك٢ ضلحو١ ضٌٍجٌ جُركٞظ، ًٔح إٔ جُٔٓطهِٛحش ضٓحػى جُٔٓطل٤ى٣ٖ ػ٠ِ ضوى٣ْ ج٩ٗطحؼ 

جُل١ٌٍ جُٔطحـ ٝ ٓىٟ ٬ٓتٔطٚ ُٔؿحٍ جٛطٔحٓحضٚ ٝ ٓىٟ قحؾطٚ ٍُِؾٞع ئ٠ُ جُٞغ٤وس ج٤ِٚ٧س
1
 

 نىٓس ج٩ػحٌز: 

٢ٛ ػ٤ِٔس ضٓؿ٤َ ٝ ئنٍجؼ جٌُطحخ أٝ جُٔٞجو جٌُٔطر٤س ج٧نٍٟ . ٣ؼٍكٜح ٤ْى أقٔى ق٤ٖٓ

٫ْطهىجٜٓح نحٌؼ ٝ وجنَ جٌُٔطرس ذـٍٜ ج٫ْطلحوز ٜٓ٘ح ن٬ٍ كطٍز ٓؼ٤٘س ٝكن ٗظحّ ٓؼ٤ٖ ٝ 

".هْٓ ٩ػحٌز"٣وّٞ ذًٜٙ جُؼ٤ِٔس أقى ٓٞظل٢ 
2
 

ضٌَٗ ج٩ػحٌز جُؼٛد جُك١ٞ٤ ُهىٓحش جٌُٔطرحش ٝ ذٌَٗ ػحّ،ٝ ضؼطرٍ ٖٓ أْٛ جُهىٓحش 

جُؼحٓس جُط٢ ضوىٜٓح جُهىٓحش جُؿحٓؼ٤س ٝ أقى جُٔإٍٖجش جُٜحٓس ػ٠ِ كؼح٤ُس جٌُٔطرس ٝ ػ٬هحضٜح 

ذٔؿطٔغ جُٔٓطل٤ى٣ٖ، ٝ ٢ٛ ًًُي ٓؼ٤حٌ ؾ٤ى ُو٤حِ ٓىٟ كؼح٤ُس جٌُٔطرس ك٢ ضوى٣ْ نىٓحضٜح ٝ 

. ضكو٤ن أٛىجكٜح

 )ػ٤ِٔس ضٓؿ٤َ ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش ٖٓ أؾَ جْطهىجٜٓح ْٞجء وجن٤ِح: ٝ ضؼٍف ج٩ػحٌز أٜٗح

ُٔىز ٓؼ٤٘س ٖٓ جُُٖٓ ٝ ػحوز ٣ٍٗف ػ٠ِ جُؼ٤ِٔس ٓٞظق (ج٩ػحٌز جُىجن٤ِس جُٟٔر٠ٞس

.ج٩ػحٌز ج١ًُ ٣وّٞ ذطٓؿ٤َ جُٔحوز هرَ ئنٍجؾٜح ُطأًى ٖٓ ئٌؾحػٜح ٖٓ هرَ جُٔٓطؼ٤ٍ ٗلٓٚ
3
 

ٝ ضٞؾى وٝجكغ ًػ٤ٍز ضىػٞج جٌُٔطرحش ُطوى٣ْ نىٓص ج٩ػحٌز ٜٓ٘ح ٓح ٣طؼِن ذحٌُٔطرحش ٝ ٍٓجًُ 

. جُٔؼِٞٓحش ٗلٜٓح ٝ ٜٓ٘ح ٓح ٣طؼِن ذحُوحٌب أٝ جُرحقع

: ٝ ضَٗٔ نىٓحش ج٩ػحٌز ٓح ٢ِ٣

 (ٖٓ ن٬ٍ ضٓؿ٤َ جُٔحوز جُٔؼحٌز)جُٔطحُؼس أٝ جُوٍجءز جُىجن٤ِس ْٞجء ًحٗص ٟٓر٠ٞس  .1

 .(وٕٝ ضٓؿ٤َ ُِٔحوز جُٔؼحٌز ٝ جُٔٓطؼ٤ٍز )أٝ ؿ٤ٍ جُٟٔر٠ٞس 

ج٩ػحٌز جُهحٌؾ٤س ٝ ك٤ٜح ٣ٓطط٤غ  جُٔٓطل٤ى ئنٍجؼ جُٔحوز جُط٢ ٣كطحؾٜح ئ٠ُ نحٌؼ  .2

 .جٌُٔطرس ُوٍجءضٜح ك٢ ذ٤طٚ أٝ أ١ ٌٓحٕ أنٍ

ضؿى٣ى ج٩ػحٌز ُٔٞجو جُٔٓطؼحٌز ٝ جُط٢ جٗطٜص ٓىز ئػحٌضٜح ٝ ٫ ٣ُجٍ جُٔٓطؼ٤ٍ ذكحؾس  .3

 .ُٜح ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ضطْ جُهىٓس ذحُٜحضق أق٤حٗح

                                                           
1
 .77أحمد نافع المدادحة، لمرجع السابق، ص -  

2
 .21، ص 2000غالب عوض النواٌسٌة، خدمات المستفٌدٌن من المكتبات و مراكز المعلومات، عمان، دار صفاء للنشر، -  

3
 .287_286عمر أحمد همشري، ربحً مصطفى علٌان، المرجع فً علم المكتبات و المعلومات، عمان دار الشروق، ص -  
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قؿٍ جٌُطد ػ٘ى جْطٍؾحػٜح ُرؼٝ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ج٣ًُٖ ْٛ ذكحؾس ئ٤ُٜح ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ضوّٞ  .4

جٌُٔطرس ذكؿُ ذؼٝ جُٔٞجو ٝ ج٬َُٓس ُؼىو ًر٤ٍ ٖٓ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ك٢ ٗؿحـ نح٘ وجنَ 

 .جٌُٔطرس ذكع ٣طْ ج٬٠٫ع ػ٤ِٜح وجن٤ِح

ٓطحذؼس جُٔٞجو جُٔطأنٍز ٝ ض٤ًًٍ جُٔٓطؼ٣ٍٖ ذًُي ػٖ ٣ٍ٠ن ج٫ضٛحٍ ذْٜ ْٞجء ذٌَٗ  .5

ٓرحٍٖ أٝ ٖٓ ن٬ٍ ئٖؼحٌجش نحٚس أٝ ػٖ ٣ٍ٠ن جُٜحضق
1
 

  ٝ ٢ٌُ ضوىّ نىٓحش ج٩ػحٌز ذٌَٗ ؾ٤ى ٝ كؼحٍ ضكطحؼ جُؼ٤ِٔس ئ٠ُ ٝؾٞو ٤ْحْس ُ٪ػحٌز 

: ٝجٞكس ٝ ٌٓطٞذس ٝ ضؿ٤د ػ٠ِ جُطٓحؤ٫ش جُٔهطِلس جُط٢ هى ٣طٍقٜح جُؿٌٜٔٞ ٝ ٢ٛ ًحُطح٢ُ

 ٖٓ  ٣كن ُٚ ج٩ػحٌز؟ -

 ٓح ٢ٛ ج٠ٍُٝٗ جُٞجؾد ػ٠ِ جُٔٓطؼ٤ٍ ج٫ُطُجّ ذٜح؟ -

 ٓح ٢ٛ ٓىز ج٩ػحٌز ُِٔٞجو جُٔهطِلس؟ -

 ٓح ٢ٛ جُٔٞجو جُط٢ ٣ٌٖٔ جْطؼحٌضٜح ٝ جُٔٞجو ؿ٤ٍ جُٔٓٔٞـ ذاػحٌضٜح؟ -

 ٓح ٗٞع ٝ ٠ر٤ؼس جُؼوٞذس ذكن جُٔهحُل٤ٖ ٨ُٗظٔس ٝ هٞجػى ج٩ػحٌز؟ -

ٝ ضكطحؼ نىٓحش ج٩ػحٌز أ٣ٟح ئ٠ُ ٝؾٞو ٣ٓٔف ُِٔٓطل٤ى٣ٖ ذحٍُٞٚٞ ئ٠ُ جٍُكٞف ٝ جُطؿٍٞ 

ًًُٝي ٗظحّ ج٩ػحٌز جُهحٌؾ٤س  (ٗظحّ جٍُكٞف جُٔلطٞقس )ذ٤ٜ٘ح ُِركع ٝ ج٬٠٩ع ٝ ج٫نط٤حٌ

٣طٛق ذحُرٓح٠س ٝ جٍُٔٝٗس ٝ جُىهس أ٣ٟحًا ، ٝ ٣ؼطرٍ ٗظحّ ج٩ػحٌز جُهحٌؾ٤س جُؿ٤ى جُ٘ظحّ 

: جُوحوٌ ػ٠ِ ج٩ؾحذس ػ٠ِ جُطٓحؤ٫ش جُطح٤ُس ذىهس

. ٖٓ؟ ٝ جُٔوٛٞو ٛ٘ح جُٔٓطؼ٤ٍ ٖٓ ق٤ع جْٔٚ ٝ ٌهْ ٣ٞٛطٚ جٌُٔطر٤س ٝ ػ٘ٞجٗٚ←

جْطؼحٌ ٓحيج؟ ٝ جُٔوٛٞو ٛ٘ح جُٔحوز جُٔؼحٌز، ٓإُلٜح، ػ٘ٞجٜٗح، ٌهْ ض٤٘ٛلٜح، ٝ ٌهْ ← 

. جُطَِٓٓ ٝ أ٣س ٓؼِٞٓحش أنٍٟ ٣ٌٍٝٞس

.ٓط٠ ٝ جُٔوٛٞو ٛ٘ح ضح٣ٌم ج٩ػحٌز أٝ ضح٣ٌم ج٩ٌؾحع ُِٔحوز← 
2
 

ضؼطرٍ ًٛٙ جُهىٓحش ٖٓ أْٛ جُهىٓحش جُؼحّ أٝ جُٔرحٍٖز ئ٢ُ ضوىٜٓح : نىٓحش جٍُٔؾؼ٤س*

جٌُٔطرحش ٝ ٍٓجًُ جُٔؼِٞٓحش ٝ جُٔؼٍف إٔ ًَ ٌٓطرس أٝ ًٍُٓ جُٔؼِٞٓحش ٜٓٔح ًحٕ قؿْ 

٣ْٟ هٓٔح أٝ ؾ٘حـ ٍُِٔجؾؼس ٣ٍٗف ػ٤ِٚ أ٤ٖٓ جٌُٔطرس أٝ أ٤ٖٓ جٍُٔجؾؼس ٜٝٓٔح ًحٕ  قؿٜٔح 

أ٣ٟح ٛ٘حى أْثِس ضٞؾٚ ئ٤ُٜح ٖٓ هرَ جُٔٓطل٤ى٣ٖ، ٝ ٖٓ جُٞجؾد ػ٤ِٜح ج٩ؾحذس   (جٌُٔطرس )

. ػ٠ِ ٓػَ ًٛٙ ج٧ْثِس ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ ٠ر٤ؼطٜح

                                                           
1
 .263، ص 1999النجداوي أمٌن، ربحً مصطفى علٌان، مبادئ إدارة تنظٌم المكتبات و مراكز المعلومات، عمان، دار صفاء للنشر،-  

2
 .267_266ص.النجداوي أمٌن، ربحً مصطفى علٌان، المرجع السابق-  
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ٝ جُؿى٣ٍ ذحًًٍُ ئٕ جُهىٓحش جٍُٔؾؼ٤س ٫ ضوطٍٛ ػ٠ِ ج٩ؾحذس ػ٠ِ ج٧ْثِس  جٍُٔؾؼ٤س جُط٢ 

٣طٍقٜح جُٔٓطل٤ى ٝ ئٗٔح ضطؼى ُطَٗٔ نىٓحش أنٍٟ ًػ٤ٍز ضكطحؼ ًٛٙ جُهىٓحش ٢ٌُ ضوىّ ذٌَٗ 

: كؼحٍ ٝ ٖحَٓ ٝ ذٍٓػس ئ٠ُ ػ٣ٍٖٛ٘ ٌت٤ٓ٤ٖ ٛٔح 

ٓؿٔٞػس ؿ٤٘س ٖٓ ج٧ػٔحٍ جٍُٔؾؼ٤س ًحُوٞج٤ّٓ ٝ جُْٔٞٞػحش ٝ ج٧وُس ٝ جٍُٔجؾغ : أ٫ًٝا 

. جُؿـٍجك٤س ٝ ج٧ػٔحٍ جُر٤ِٞؿٍجك٤س جُٔهطِلس ٝ ؿ٤ٍٛح

أ٤ٖٓ ٍٓجؾغ ٓإَٛ أٝ ٓطهٛٙ ٝ ُى٣ٚ جُهرٍز جٌُحك٤س ٝ جٍُؿرس ك٢ جُؼَٔ ك٢ ٓؿحٍ : غح٤ٗح

نىٓس جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٝ ئٌٖحوْٛ، ذح٩ٞحكس ئ٠ُ جُػوحكس جُٞجْؼس ٝ ئ٣ؿحو جُِـحش ٝ جُٗه٤ٛس 

.جُٔورُٞس
1
 

: ض٘وْٓ جُهىٓحش جٍُٔؾؼ٤س ئ٠ُ ه٤ٖٔٓ

ج٩ؾحذس ػ٠ِ ج٧ْثِس جٍُٔؾؼ٤س جُط٢ ٣طوىّ ذٜح : جُهىٓحش جٍُٔؾؼ٤س جُٔرحٍٖز ٝ ضَٗٔ: أ٫ٝ

جُٔٓطل٤ى٣ٖ ذٌَٗ ٓرحٍٖ، ئٌٖحو جٍُٝجو ٝ ضٞؾ٤ْٜٜ، ضؼ٤ِْ ٝ ضى٣ٌد جُٔٓطل٤ى٣ٖ ػ٠ِ جْطهىجّ 

. جٍُٔجؾغ جُٔهطِلس

جُهىٓحش جٍُٔؾؼ٤س ؿ٤ٍ ٓرحٍٖ ٝ ضَٗٔ، جنط٤حٌ جٍُٔجؾغ جُٔ٘حْرس ٌُِٔطرس :أٓح جُ٘ٞع جُػح٢ٗ

. ٝضٞك٤ٍٛح ُِوْٓ ضٍض٤د جٍُٔجؾغ ػ٠ِ جٍُكٞف ٝ ئػحوز جٍُٔجؾغ ئ٠ُ أٌٓحٜٗح جُٛك٤كس

 ٝ ٛ٘حى غ٬غس ٓٓط٣ٞحش ُِهىٓس أُٜٝح جُهىٓس جٍُٔؾؼ٤س جُٔطكلظس ٝ ك٤ٜح ٣وىّ جُكى ج٧و٠ٗ ٖٓ 

. جُٔؼِٞٓحش ًح٩ٖحٌز ئ٠ُ ٌٓحٕ جٍُٔؾغ جُٔطِٞخ 

. غح٤ٗحًا ض٠ٔٓ جُهىٓس  جٍُٔؾؼ٤س جُٔؼطىُس أٝ جُٔطْٞطس

 :نىٓحش ج٩قح٠س  جُؿح٣ٌس 

ٓٛطِف ؾى٣ى ٗٓر٤ح ٧ٗٗطس ٓأُٞكس ك٢ نىٓحش جٌُٔطر٤س ٝ ضؼٍف نىٓس ج٩قح٠س جُؿح٣ٌس 

ذأٜٗح ػ٤ِٔحش جْطؼٍجٜ جُٞغحتن ٝ جُٔٛحوٌ جُٔهطِلس جُٔطٞجكٍز قى٣ػح ك٢ جٌُٔطرحش ٝ جنط٤حٌ "

جُٔٞجو ٝغ٤وس جُِٛس ذحقط٤حؾحش جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٝ ضٓؿ٤َ ًٛٙ جُٔٞجو ٖٓ أؾَ ئػ٬ْٜٓ أٝ ئقح٠طْٜ 

". ػِٔحًا ذحُط٣ٍوس جُٔ٘حْرس ػٖ ضٞك٤ٍٛح ُىٟ جٌُٔطرس ٝ ٍٓجًُ جُٔؼِٞٓحش

ٝ ضأض٢ ًٛٙ جُهىٓحش ٖٓ قحؾس جُرحقػ٤ٖ ئ٠ُ ٬ٓقظس أنٍ جُططٌٞجش جُؿح٣ٌس ك٢ ٓؿحٍ 

ج٫ٛطٔحّ ٝ جُطهٛٙ ٝ نحٚس ك٢ ٓؿحٍ جُؼِّٞ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ًًُي ضطرغ ًٛٙ جُهىٓحش ٖٓ 

جٛطٔحٓحش جُٔإْٓس يجضٜح ذو٤ٟس جُٔؼِٞٓحش ٝ ٌٍٞٝز ضٞكٍٛح ٖٓ أؾَ ضط٣ٍٞ ٤ْحْطٜح ٝ 

ضك٤ٖٓ ئٗطحؾٜح ٝ نىٓحضٜح ٝ جُطهط١٤ جُٔٓطور٢ِ ُرٍجٓؿٜح ٝ ضطٟٖٔ نىٓحش ج٩قح٠س جُؿح٣ٌس 

: ُِ٘ٗح٠حش جُطح٤ُس

                                                           
1
 .288عمر أحمد همشري، ربحً مصطفى علٌان، المرجع فً علم المكتبات و المعلومات المرجع السابق،ص -  



 

18 
 

 .جْطؼٍجٜ جُٞغحتن ٝ جُٔٛحوٌ جُط٢ ضَٛ جٌُٔطرس أٝ ٍٓجًُ جُٔؼِٞٓحش -

 .جنط٤حٌ جُٔٞجو ذٔوحٌٗطٜح ٓغ جقط٤حؾحش جُٔٓطل٤ى -

.ئٖؼحٌ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٝ ئػ٬ْٜٓ ذحُٔٞجو جُط٢ ضْٜٜٔ ذحُطٍم جُٔ٘حْرس -
1

 

ػ٠ِ أ١ قحٍ كإ ٛىف نىٓس جٍُٔجؾغ ٛٞ ٓؼحٝٗس جُٔٓطل٤ى٣ٖ ػ٠ِ جنط٬ف ٓٓط٣ٞحضْٜ ك٢ 

جُكٍٛٞ ػ٠ِ ج٩ٗطحؼ جُل١ٌٍ أٝ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ٣ٍوٜٝٗح ػٖ ٣ٍ٠ن ج٩ٌٖحو ٝ جُط٤ٞٞف ٝ 

ج٩ػ٬ّ ٝ ذًُي ٣ٛرف أنٛحت٢ جٍُٔجؾغ ١٤ْٝ ذ٤ٖ جُوحٌب أٝ جُٔٓطل٤ى ٝ جٌُطحخ
2

 .

: نىٓحش جُركع ذح٫ضٛحٍ جُٔرحٍٖ

 ٝ ضؼٍف ذأٜٗح ػرحٌز ػٖ ٗظحّ ج٫ْطٍؾحع جُٔؼِٞٓحش ذٌَٗ ك١ٌٞ ٝ ٓرحٍٖ ػٖ ٣ٍ٠ن 

ٝ جُٔكطحش جُطٍك٤س جُط٢ ضُٝو جُرحقػ٤ٖ ذحُٔؼِٞٓحش جُٔهُٗس ك٢ ٗظْ ٝ  جْطهىجّ جُكحْٞخ

.هٞجػى جُٔؼِٞٓحش جُٔوٍٝءز أ٤ُح
3
 

ٝ هى ظٍٜش ًٛٙ جُهىٓس ٓغ ذىج٣س جُٓط٤٘٤حش ٝ نطٞجش ضو٤٤ْ جُهىٓس ضطِهٙ ك٢ ٓوحذِس 

جُٔٓطل٤ى٣ٖ هرَ ئؾٍجء جُركع ُلْٜ ٠ر٤ؼس قحؾحضٚ ُِٔؼِٞٓحش ذىهس ٖٓ ن٬ٍ ضكى٣ى ٓلح٤ْٛ ٝ 

ٓٛطِكحش جُركع جنط٤حٌ هحػىز أٝ هٞجػى جُٔؼِٞٓحش جُٔ٘حْرس ٝ ج٫ضٛحٍ ذ٘ظحّ جُٔؼِٞٓحش 

. جُٔ٘حْد ٝ جؾٍجء جُركع جُٔرحٍٖ ضو٤٤ْ جُ٘طحتؽ ٝ ضوى٣ٜٔح ُِٔٓطل٤ى٣ٖ ٝ ج٫قطلحظ ذ٘ٓهس ٜٓ٘ح

ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ضوىّ جُهىٓس ذط٣ٍوس ؿ٤ٍ ٓرحٍٖز ٝ ضوىّ قح٤ُح ٖٓ ن٬ٍ جُركع ك٢ هٞجػى جُر٤حٗحش 

(.CD ROM)جُٔهُٗس ػ٠ِ ج٧ْطٞجٗحش ج٤ٌُُِ 
4
 

: جُهىٓس جُر٤ِٞؿٍجك٤س

ضؼى جُهىٓحش جُر٤ِٞؿٍجك٤س ػ٠ِ وٌؾس ًر٤ٍز ٖٓ ج٤ٔٛ٧س ٝ نحٚس ُِرحقػ٤ٖ ٝ ٠ِرس جُىٌجْحش 

جُؼ٤ِح ٝ ًُٜج ضؼطرٍ ًٛٙ جُهىٓس أْح٤ْس ٝ ٣ٌٍٝٞس ك٢ جٌُٔطرحش ج٧ًحو٤ٔ٣س ٝ جُٔطهٛٛس ٝ 

ج٤٘٠ُٞس ذٓرد ٠ر٤ؼس ؾٌٜٔٞٛح ٝ جقط٤حؾحضٚ، ٝ ضأض٢ أ٤ٔٛس ًٛٙ جُهىٓس ٖٓ ضٟهْ ج٩ٗطحؼ 

جُل١ٌٍ ٝ ضؼى أٌٖحُٚ ٝ ٓٞٞٞػحضٚ ٝ ُـحضٚ، ٝ ضؼوى جقط٤حؾحش جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٝ أ٤ٔٛس جُٞهص ك٢ 

. ق٤حضْٜ

ٝ ٣طِهٙ جُىٌٝ ج١ًُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ ذٚ جٌُٔطرحش ٝ ٍٓجًُ جُٔؼِٞٓحش ك٢ ٓؿحٍ جُهىٓحش 

: جُر٤ِٞؿٍجك٤س ك٢ جُ٘وح٠ جُطح٤ُس

 .جنط٤حٌ جُر٤ِٞؿٍجك٤س جُٔهطِلس ج٬َُٓس ٝ جُٔ٘حْرس -

                                                           
1
، 1990عمر أحمد همشري، ربحً مصطفى علٌان، أساسٌات علم المكتبات و التوثٌق و المعلومات، عمان دائرة المطبوعات و النشر، ص -  

 .290ص
2
 .227ص {ت-د}دراسات قً المكتبات األكادٌمٌة و الشاملة، القاهرة، مكتبات غرٌب، : أحمد بدر،محمد فتحً عبد الهادي، المكتبات الجامعٌة-  

3
 .254زكً حسٌن الوردي، محبل الزم المالكً، المرجع السابق، ص -  

4
 .277النجداوي أمٌن، ربحً مصطفى علٌان، المرجع السابق، -  
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 .ضٞك٤ٍ جُر٤ِٞؿٍجك٤س جُٔهطِلس ُِرحقػ٤ٖ ٝ ئػ٬ْٜٓ ػٖ ضٞجكٍٛح -

 .ئٌٖحو جُرحقػ٤ٖ ٝ ضى٣ٌرْٜ ػ٠ِ ٤ًل٤س جْطهىجّ جُر٤ِٞؿٍجك٤حش جُٔهطِلس -

. ضوى٣ْ ٓؼِٞٓحش ذ٤ِٞؿٍجك٤س ػٖ ذؼٝ جُٔٛحوٌ جُرحقػ٤ٖ -

:  ٓططِرحش جُهىٓس جٌُٔطر٤س3ّ

قط٠ ضطكون جُهىٓس جٌُٔطر٤س ك٢ جٌُٔطرحش ٝ ٍٓجًُ جُٔؼِٞٓحش ػ٠ِ جُٞؾٚ ج٧ًَٔ ٫ ذى ٖٓ 

: أْح٤ْس ضٍضٌُ ػ٤ِٜح ٝ ضطَٛ ًٛٙ جُٔططِرحش ك٢  (ٓوٞٓحش)ػىز ٓططِرحش 

 .ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش ذٌَ أٌٖحُٜح -

 .جٌُحوٌ جُر١ٍٗ جُٔإَٛ -

 .(ج٤ُُٔج٤ٗس )جُٔططِرحش جُٔح٤ُس  -

 ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش :information sources 

ضؼطرٍ ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ضوط٤ٜ٘ح جٌُٔطرحش ٝ ٍٓجًُ جُٔؼِٞٓحش ٛٔح ج٤ًٍُُز ج٧ْح٤ْس 

ُؿٞجٗد جُهىٓس جٌُٔطر٤س ٝ ضكى٣ى ٗؿحـ جُهىٓس جٌُٔطر٤س أٝ هٌٛٞٛح ذٔىٟ هٞز ٓٛحوٌ 

جُٔؼِٞٓحش جُٔطٞكٍز ذحٌُٔطرحش أٝ ٍٓجًُ جُٔؼِٞٓحش أٝ ٞؼلٜح ٝ ًِٔح ًحٗص ٓٛحوٌ 

جُٔؼِٞٓحش ٖحِٓس ُلٍٝع جُٔؼٍكس جُر٣ٍٗس ًحكس ٝ ٓط٘ٞػس جُٔٓط٣ٞحش ٝ ٓطحذوس جُٔؼح٤٣ٍ 

ج٤ٌُٔس ٝ جُ٘ٞػ٤س جُٔطؼحٌف ػ٤ِٜح، ًحٗص جٌُٔطرس ك٢ ٝٞغ ٣ٌٜٔ٘ح ٖٓ ضِر٤س ٝ ضكو٤ن 

ج٧ٛىجف جُط٢ ضٓؼ٠ ئ٤ُٜح ٝ ج٫ْطؿحذس جُلؼحُس ٫قط٤حؾحش جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ نىٓحش أٝ ٍٓجًُ 

جُٔؼِٞٓحش ٖٓ ٓٞجو ٌٓطر٤س ْٞجء ًحٗص ٓطرٞػس أٝ ؿ٤ٍ ٓطرٞػس ٝ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ض٘ظ٤ٜٔح 

.ذأقٖٓ جُطٍم ٤ُطْ ٖٓ ن٬ُٜح ضوى٣ْ ٓؼِٞٓحش ٓؼ٤٘س أٝ نىٓس ٓؼ٤٘س ٣كطحؾٜح جُٔٓطل٤ى
1
 

 أٌٖحٍ ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش 

 .(جُطو٤ِى٣س)ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش جُٔطرٞػس  -1

جُهطس  جٌُٔطر٤س ٝ ٢ٛ جُؼٔٞو جُلو١ٍ ُٜح ٝ ضَٗٔ ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش جُٔطرٞػس  ٢ٛ أْحِ

: ػ٠ِ جُٔٞجو جٌُٔطر٤س جُطح٤ُس

 جٌُطد ذٌحكس أٗٞجػٜح. 

 جٌُط٤رحش ٝ جٍُ٘ٗجش. 

 جُطوح٣ٌٍ جُؼ٤ِٔس ٝ ضوح٣ٌٍ جُركٞظ. 

 جٍُْحتَ جُؿحٓؼ٤س. 

 جٌُحٖلحش ٝ جُٔٓطهِٛحش ٝ ؿ٤ٍٛح. 

 .(ؿ٤ٍ ضو٤ِى٣س)ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش ؿ٤ٍ ٓطرٞػس  -2

                                                           
1
 .189عمر أحمد همشري، ربحً مصطفى علٌان، أساسٌات علم المكتبات و التوثٌق و المعلومات،المرجع السابق، ص -  
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ٝ ٢ٛ أٝػ٤س جُٔؼِٞٓحش ؿ٤ٍ جُطو٤ِى٣س جُط٢ ضوّٞ ػ٠ِ ضٓؿ٤َ جُٛٞش أٝ جٌُٛٞز 

جُٔطكًٍس أٝ ٛٔح ٓؼحًا ٝ ضظٍٜ ك٢ أٌٖحٍ ٓط٘ٞػس أٍٖٜٛح ج١٣ٍُٗ ٝ جُوٍ٘ ٝ ج٧ْطٞجٗس 

. ٝ ضٓطهىّ ك٢ أؿٍجٜ جُركع ٝ ٓؿح٫ش جُطٍك٤ٚ

: ٝ ض٘وْٓ ًٛٙ جُٔٛحوٌ جُـ٤ٍ جُٔطرٞػس ئ٠ُ غ٬غس أٗٞجع

 جُٔٞجو جُر٣ٍٛس :Visual matériels 

ٝٛٔح ٓٞجو جُط٢ ضؼَٔ ػ٠ِ جُٓٔغ ٓؼحًا ك٢ ٗلّ جُٞهص ئوٌجى جُٔؼح٢ٗ ٝ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ 

: ضكِٜٔح ٝ ٖٓ أٓػحُٜح

 ج٧ك٬ّ جُ٘ح٠وس -

 .ج٧ك٬ّ جُل٤ى٣ٞ -

 (جُم...ج٤ٌٍُٔٝ ك٤ِْ ٝ جٌٍُٔٝك٤ٕ ).جُٔٛـٍجش جُل٤ِٔ٤س -

 جُٔٞجو جُٓٔؼ٤س:audio matériels 

: ٝ ٢ٛ ٓٞجو ضؼطٔى ػ٠ِ قحْس جُٓٔغ ٝقىز ك٢ ضك٤َٛ ج٧كٌحٌ جُط٢ ضكِٜٔح ٝ ٖٓ أٓػحُٜح

 ج٧ْطٞجٗحش جُٛٞض٤س -

 ج٠ٍٖ٧س جُٛٞض٤س -

 ج٬ْ٧ى جُٔٔـ٘طس؟ -

 جُٔٞجو جُٓٔؼ٤س ٝ جُر٣ٍٛس: audio Visual matériels  

ٝ ٢ٛ جُٔٞجو جُط٢ ضؼطٔى ػ٠ِ جُٓٔغ ٝ جُرٍٛ ٓؼحًا ك٢ ٗلّ جُٞهص ك٢ ئوٌجى جُٔؼح٢ٗ ٝ 

: جُٔؼح٢ٗ ٝ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ضكِٜٔح ٝ ٖٓ أٓػحُٜح

 ج٧ك٬ّ جُ٘ح٠وس . 

 ٞأك٬ّ جُل٤ى٣. 

 جٍُٗػ٤س جُل٤ِٔ٤س جُ٘ح٠وس 

 جُل٤ِْ جُِٔلٞف جُ٘ح٠ن. 

 جٍُٗجتف ٝ جُٗلحك٤حش جُ٘ح٠وس ٝ ؿ٤ٍٛح.
1

 

 :ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش ج٫ٌُط٤ٍٗٝس -3

٢ٛ ًَ ٓح ٛٞ ٓطؼحٌف ػ٤ِٚ ٖٓ ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش جُطو٤ِى٣س جٌُٞه٤س ٝ ؿ٤ٍ جٌُٞه٤س 

ٓهُٗس جٌُط٤ٍٗٝح ػ٠ِ ْٝحت١ ٓٔـ٘طس أٝ ٣ٌُ٤ُس ذأٗٞجػٜح أٝ ضِي جُٔٛحوٌ جُٔهُٗس أ٣ٟح 

جٌُط٤ٍٗٝح ك٢ ِٓلحش هٞجػى ذ٤حٗحش ٝ ذ٘ٞى ٓؼِٞٓحش ٓطحقس ُِٔٓطل٤ى٣ٖ ػٖ ٣ٍ٠ن 

                                                           
1
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ج٫ضٛحٍ جُٔرحٍٖ، ٝ وجن٤ِح ك٢ جٌُٔطرس أٝ ٍٓجًُ جُٔؼِٞٓحش ػٖ ٣ٍ٠ن ٓ٘ظٞٓس 

. ج٧هٍج٘ جُٔطٍجٚس ٝ ؿ٤ٍٛح

 :جٌُحوٌ جُر١ٍٗ جُٔإَٛ - أ

٣ؼطٔى ٗؿحـ جُهىٓحش جٌُٔطر٤س جػطٔحوج أْح٤ْح ػ٠ِ ٓٓطٟٞ ٝ ٗٞػ٤س جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جٌُٔطرحش ٝ 

. ٓىٟ ٝػ٤ْٜ ٝ كْٜٜٔ ُطر٤ؼس جُؼَٔ جٌُٔطر٢

 قؿْ جُٔؿطٔغ ج١ًُ ضهىٓٚ جٌُٔطرس. 

 ضٞػ٤س ٝ ئػىجو جُٔٓطل٤ى٣ٖ جُلؼ٤٤ِٖ ٖٓ نىٓحش جٌُٔطر٤س. 

 ٠ر٤ؼس ٝ قؿْ جُٔؿٔٞػس جٌُٔطر٤س ٝ ٓوىجٌ جُ٘ٔٞ ج١ُٞ٘ٓ ُٜح. 

  جُرٍجٓؽ ٝ جُ٘ٗح٠حش ج٧نٍٟ جُط٢ ضوىٜٓح جٌُٔطرس ًحُٔكحٍٞجش ٝ جُ٘ىٝجش. 

ج ك٢ ضوى٣ْ أكَٟ جُهىٓحش ئ٠ُ جُؿٌٜٔٞ  ًٍا ٝ ٖٓ ٛ٘ح ٗؿى إٔ جُوٞز جُؼحِٓس ضٞكٍ ئْٜحٓح ًر٤

.جُٔٓطل٤ى٣ٖ ئي ٫ ٣ٌٖٔ ٌُِٔطرس وٕٝ ٝؾٞو ًٛج جٌُحوٌ إٔ ضوىّ نىٓحضٜح
1
 

 (ج٤ُُٔج٤ٗس)ٓططِرحش جُٔح٤ُس  - خ

جُؿحٓؼ٤س ٝ جُؼحٓس ٝ  ضكطحؼ جٌُٔطرحش ٝ ٍٓجًُ جُٔؼِٞٓحش نحٚس جٌُر٤ٍز ٜٓ٘ح ج٤ٌُِحش

: ٍٓجًُ جُٔؼِٞٓحش ئ٠ُ ٓططِرحش ٓح٤ُس ًػ٤ٍز ٝ ٓطؼىوز ضطٔػَ ك٢ جُ٘لوحش جُطح٤ُس

 .جُ٘لوحش جُٔح٤ُس جُط٢ ضكطحؾٜح ٍُٗجء ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش جُٔهطِلس -

جُ٘لوحش جُٔح٤ُس جُط٢ ضططِرٜح ج٧ؾُٜز جُط٣ٍٞٛ ٝ أؾُٜز جُٔٞجو جُٓٔؼ٤س ٝ جُر٣ٍٛس  -

 .ٝ جُٔٛـٍجش جُل٤ِٔ٤س ز أؾُٜز جُكحْٞخ

 .ٗلوحش ج٤ُٛحٗس ج٧ؾُٜز ٝ جُٔٞجو جُٔهطِلس -

.ٗلوحش أنٍٟ ٓطؼىوز -
2

 

: جُط٬٤ٜٓش ج٬َُٓس ُِٔٓطل٤ى٣ٖ/ ؼ

٣ؿد ػ٠ِ جٌُٔطرحش إٔ ضوىّ ًحكس جُط٬٤ٜٓش ج٬َُٓس قط٠ ضطْ ج٫ْطلحوز ٖٓ جُهىٓحش جٌُٔطر٤س 

: ػ٠ِ جُٞؾٚ ج٧ًَٔ ٝ ًٛج ٣طْ ذطٞك٤ٍ 

 ٓ٘حٞى ُِٔطحُؼس 

 جُوحػحش جُٔ٘حْرس ج٤ُٜ٘ٔس ُِوٍجءز ٝ جُٔطحُؼس. 

 ٍأؾُٜز جُط٣ٞٛ. 

 ج٧ؾُٜز جُهحٚس ذحُٔٞجو جُٓٔؼ٤س جُر٣ٍٛس ٝ جُٔٛـٍجش جُل٤ِٔ٤س. 

                                                           
1
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 ج٩ٌٖحوجش ٝ جُطؼ٤ِٔحش جُهحٚس ذحْطهىجّ أؾُٜز جُكٞج٤ْد. 

 ْٝحتَ ج٫ضٛحٍ جُٔهطِلس ًحُٜحضق، ٝ جُلحًّ ، ٝ ؿ٤ٍٛح. 

 ج٩ٞحءز ٝ جُط٣ٜٞس ٝ جُطىكثس ٝ جُطر٣ٍى. 

 جٍُٔجكوس جُٛك٤كس جُٔهطِلس.
1
 

: جُلَٛ ج٧ٍٝ

ٓح٤ٛس جُؿٞوز :جُٔركع جُػح٢ٗ

ٓلّٜٞ جُؿٞوز : 1ّ

ج ٝ ٫ ٓٓطكىغح: ُـس ذَ أٗٚ ٖٓ أٍٚٞ جُِـس ًٓ٘ ٓ٘ٗثٜح، . ٣رىٝ إٔ ٓٛطِف جُؿٞوز ٤ُّ ؾى٣ىًا

.  ئ٫ إٔ جْطؼٔحُٜح ُطو٤ْ نىٓحش جُٔإْٓس

ٝ  qualitéٖٓ أؾَ أوم ضؼر٤ٍ كل٢ جُِـس جُؼٍذ٤س ضوٍٞ  جُؿٞوز، ٝ ذحُل٤ٍٓٗس

. ٝ جُؿٞوز ُـس ٢ٛ ٗو٤ٝ جٍُو١ء. qualityذح٫ٗؿ٣ُ٤ِس

ٝؾٞو أػ٠ِ جُؿ٤ى ػ٠ِ َٕٝ كؼ٤َ ٝ أِٚٚ كؼِطٖ جُٞجٝ،٣حء ج٫ٌٗٓح١ٌ  ٝ ٓؿحٌٝضٜح ج٤ُحء غْ 

ٝ جُؿٔغ ؾ٤حو، ٝ ؾ٤حوجش ؾٔغ جُؿٔغ، ٗوٍٞ ؾحو ج٤ُٗة ؾٞوٙ، . أوؿٔص ج٤ُحء جُُجتىز ك٤ٜح

أػ٠ِ ٚحٌ ؾ٤ىج ٝ أؾىش ج٢ُٗء كؿحو ٝ جُطؿ٣ٞى ٓػِٚ أؾٞوش ًٔح هحُٞج أ٠ٍٞ ٝ أ٠حخ ٝ 

أ٤٠د
2
 

ٛٞ أوجء جُؼَٔ ٝكن ٓؼح٤٣ٍ ٝ ٓٞجٚلحش، ُرِٞؽ ٓٓطٟٞ ج٫ٓط٤حَ ػ٠ِ جُؼ٬هس : جٚط٬قح

ٝ ٣طْ يُي ػٖ ٣ٍ٠ن ضك٤ٖٓ ٗٞػ٤س جُٔ٘طؿحش . ذحُُذحتٖ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٔإْٓحش ج٫هطٛحو٣س

ٝ جٍُكغ ٖٓ ٓٓطٟٞ جُهىٓحش كرحُ٘ٓرس ُِٔإْٓس ج٫هطٛحو٣س نحٞؼس ُِٔ٘حكٓس جُط٢ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ 

ضٌٕٞ ٗحؾؼس ئ٫ ٝ وػٔص ذؿٞوز ج٩ٗطحؼ ٝ جُٔ٘طؿحش، غْ ٠حُص ًٛٙ جُط٣ٍوس جُٔإْٓحش  

.جُهىٓحش ًحُ٘وَ، جُل٘ىهس، ٝ جُهىٓحش جُل٣ٌٍس
3
 

أٝ ًٕٞ  ٝجُؿٞوز قٓد ٌأ١ كٍٗ ضؼرٍ ػٖ وٌؾس جُطأُن ز جُط٤ُٔ ٝ ًٕٞ ج٧وجء ٓٔطحَ

ٓٔطحَز ػ٘ى ٓوحٌٗطٜح ٓغ جُٔؼح٤٣ٍ  (نىٓس أٝ ِْؼس)نٛحتٙ أذؼٝ نٛحتٙ جُٔ٘طؽ 

جُٔٞٞٞػس ٖٓ ٓ٘ظٌٞ جُُذحتٖ ذحْطٍٔجٌ، ٝ هى ٚ٘ق ًٞجٕ ٓلّٜٞ جُؿٞوز ك٢ نٔٓس 

جضؿحٛحضٜٔح 

. جُؿٞوز ٢ٛ ٓىٟ هىٌز جُٔ٘ظٔس ػ٠ِ ئٗطحؼ ٝ ضوى٣ْ نىٓس ضوٍخ ٖٓ جٌُٔحٍ -

                                                           
1
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2
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3
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 .30،ص 2002دٌسمبر،



 

23 
 

جُؿٞوز ٢ٛ ٓىٟ هىٌز جُٔ٘ظٔس ػ٠ِ ضِر٤س جقط٤حؾحش ٝ جُُذٕٞ ذٔح ٣ط٘حْد ٓغ ج٧ٛىجف  -

 .جُٔ٘ٗٞوز

جُؿٞوز ٢ٛ ٓىٟ هىٌز جُٔ٘ظٔس ػ٠ِ ئؾٍجء جُطـ٤٤ٍ ػ٠ِ نىٓحضٜح أٝ ئٗطحؾٜح ذٔح ٣ط٘حْد  -

 .ٓغ قحُس جُؼٍٜ ٝ جُطِد ك٢ جُٓٞم

 .جُؿٞوز ٢ٛ ٓىٟ هىٌز جُٔ٘ظٔس ػ٠ِ ضكو٤ن أٌذحـ ٓح٤ُس أًػٍ -

٢ٛ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٛلحش " أٓح جُٔ٘ظٔس ج٧ٌٝٝذ٤س ُٟر١ جُؿٞوز كطٍٟ إٔ جُؿٞوز  -

 .جُط٢ ٣ط٤ُٔ ذٜح ٓ٘طؽ ٓؼ٤ٖ ضكى٣ى هىٌجضٚ قٓد ضِر٤س قحؾحش جُُذحتٖ ٝ ٓططِرحضْٜ

أٜٗح ٤ٛثس ٝ جُهٛحتٙ ج٤ٌُِس ُِٔ٘طؽ جُط٢ ضظٍٜ هىٌز ًٛج : ضؼ٣ٍق جُؿحٓؼس ج٤ٌ٣ٍٓ٧س -

.جُٔ٘طؽ ػ٠ِ ئٖرحع قحؾحش ٣ٍٚكس ٝ أنٍٟ ٤٘ٔٞس
1

 

جُؿٞوز ك٢ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س : 2/ّ

ئٕ جُكى٣ع ػٖ جُؿٞوز ك٢ جٌُٔطرحش ج٧ًحو٤ٔ٣س ٣ؼٞو ئ٠ُ ٚىٌٝ جُؼى٣ى ٖٓ ج٧وُس ٝ جٌُطحذحش 

جُط٢ ض٤ٍٗ ئ٠ُ ه٤حِ أوجء جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ذىٕٝ جُطأ٤ًى ٖٓ ٍْػس جْطؿحذطٜح جُىه٤وس 

. ٫قط٤حؾحش ٓٓطل٤ى٣ٜح جهط٘حء ضٞك٤ٍجًا ٝ ض٤ِٓٔحًا ٝ ذأهَ ضٌِلس 

ضؼى ؾحٓؼس أ٣ٌٝـٕٞ جُك٤ٌٓٞس ٖٓ أٝجتَ جُؿحٓؼحش جُط٢ ضر٘ص ٓىنَ جُؿٞوز جُٗحِٓس  ْ٘س 

 ػ٠ِ ٌٓطرحضٜح ذٜىف ضك٤ٖٓ نىٓحضٜح ٝ 1990ّ غْ هحٓص ذحُططر٤ن جُلؼ٢ِ ُٚ ْ٘س 1989

جْطهىجّ ٓٛحوٌٛح ٝ ٖٓ غْ ضك٤ٖٓ كؼح٤ُس نىٓحضٜح ض٤ِٜح ٓكحُٝس ؾحٓؼس ٛحٌكحٌو غْ جضٓؼص 

وجتٍز ج٫ْطهىجّ ئ٠ُ ذحه٢ جُىٍٝ ج٧نٍٟ نحٚس  ذ٣ٍطح٤ٗح ٝ جُىجٍٗٔجى ٝ جْطٍج٤ُح ق٤ع ضْ 

جُططر٤ن ك٢ ٌٓطرحش ؾحٓؼس ِٓرٌٕٞ ٝ ؾحٓؼس ٓٞٗحٔ ًًُي ؾحٓؼس ك٤ٌط٣ٌٞح ُِطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٝ 

.ٌٓطرحش ؾحٓؼس جُكىٝو جُٗٔح٤ُس
2
 

أ٤ٔٛس جُؿٞوز / ّ

ئٕ ٜٓ٘ؽ جُؿٞوز ٣ٓٔف ذح٫ٗطوحٍ ٖٓ ؾٞوز كٍػ٤س ئ٠ُ ؾٞوز ؾٔحػ٤س ٓ٘ظٔس ئيج كٜٞ ٣إو١ ئ٠ُ 

ٓوحٌٗس ٖحِٓس ٧وجء جُٜٔحّ جًُِٔٞس ئ٠ُ جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س ذٌَٗ ٣كون ج٩ٖرحع ُىٟ جُٔٓطل٤ى٣ٖ، 

ذِٞؽ : ٝ ضطهِٙ أ٤ٔٛس ضٞك٤ٍ ػٍ٘ٛ جُؿٞوز ك٢ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ك٢ ػىز ػٞجَٓ ٜٓ٘ح

وٌؾس ج٫ٓط٤حَ ػ٠ِ جُؼ٬هحش ٓغ جُٔٓطل٤ى٣ٖ، ضك٤ٖٓ ٗٞػ٤س ٝ ٓٓطٟٞ جُهىٓحش وػْ ٓٛحُف 

ٝ ئ٠حٌجش جٌُٔطر٤س ذحُٔؼِٞٓحش ٝ جُٞغحتن جُٔهطِلس جُط٢ ٣كطحؾٕٞ ئ٤ُٜح ًًُي جْطـ٬ٍ جُطحهحش 

جُر٣ٍٗس ٝ جُٔحو٣س جُٔطٞكٍز ذحٌُٔطرس ٝ ٖٓ غْ ضكو٤ن جُطوىّ ُٜح ٝ ض٘ٞع ٓٛحوٌٛح ٝ ج٤ُٓطٍز 

ػ٠ِ ضٌح٤ُق، ئٕ جُؿٞوز جُٗحِٓس وجنَ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ضططِد ه٤حوجش ئوج٣ٌس ضطٞكٍ ُى٣ٜح 

جُٔؼٍكس جُؼ٤ِٔس ٝ جٍُؿرس ك٢ جُططر٤ن جُؼ٢ِٔ ٝ ذؼى جُ٘ظٍ ج٫ْطٍجض٤ؿ٢ ػ٠ِ ض٤ٍْم جُؼ٬هس 

                                                           
1
 .25-24ص.2006قاسم ناٌف علوان المحٌاوي، إدارة الجودة فً الخدمات، مفاهٌم و عملٌات و تطبٌقات، عمان، دار الشروق، -  

2
بن عبد هللا العباس هشام، ضبط الجودة فً المكتبات و مراكز المعلومات باستخدام مفهوم إدارة الجودة الشاملة ، مجلة المكتبات و المعلومات -  

 .456، ص03، ع 2002العربٌة، برٌطانٌا، دار المرٌخ، 
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ذ٤ٖ جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جٌُٔطرس ٖٓ ن٬ٍ ضطر٤ن ٓرىأ جُٔٗحًٌس ػ٠ِ جُؼَٔ جُؿٔحػ٢ ٝ جُطهط١٤ 

ج٩وج١ٌ ػ٠ِ ٝٞغ ذٍجٓؽ جُطط٣ٍٞ ٝ جُط٤ٔ٘س جُط٢ ضْٜٓ ك٢ ضى٣ٌد ج٧كٍجو ٖٓ أؾَ جٍُٞٚٞ 

ئ٠ُ ؾٞوز ج٧وجء ك٢ جُٔٞجٌو جُر٣ٍٗس جُط٢ ضؼطرٍ ج٤ًٍُُز ج٧ْح٤ْس ُ٘ؿحـ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ٝ 

ضط٣ٍٞ ج٧وجء جٌُٔطر٢ ٝ ٌُٖ ضكون جُكو٤وس ٫ذى ُٚ ٖٓ جٌٍُٔٝ ذؼىز نطٞجش أٝ ٍٓجقَ 

ٓ٘حٚد ٖٓ ج٧نً ذٜح
1

 .

ٍٓجقَ ضطر٤ن جُؿٞوز ك٢ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س : 4ّ

ئٕ ضطر٤ن ٜٓ٘ؽ جُؿٞوز ك٢ ٌٓطرحش جُؿحٓؼ٤س ٣ٍٔ ذؼىز ٍٓجقَ ٝ ًٛج ُٜىف ضكو٤ن ج٫ْطـ٬ٍ 

: جٌُحَٓ ُٔٞجٌو ٝ ذأه٠ٛ كؼح٤ُس ٝ ًلحءز ٌٓٔ٘س ُطكو٤ن أٛىجكٜح ٝ ٢ٛ

:  جُطهط١٤ ُِؿٞوز/ أ

٣وٛى ذحُطهط١٤ ضكى٣ى ج٧ٛىجف ٝ ٤ًل٤س ضكو٤وٜح ٝ جٍُٞٚٞ ئ٤ُٜح ٝ ٣ؿد إٔ ضأنً ػ٤ِٔس 

جُطهط١٤ جُٔٞؾٜس ُِؿٞوز ك٢ جُكٓرحٕ ًَ جقط٤حؾحش جُٔٓطهى٤ٖٓ ٝ جُُجت٣ٍٖ ٌُِٔطرس 

جُؿحٓؼ٤سٝ ًًُي جُؼٔحٍ ك٢ ٗلّ جُٞهص ذح٩ٞحكس  ػ٠ِ ذؼٝ ج٧ٌٓٞ جُر٤ث٤س ذك٤ع ٣ٌٖٔ 

ضكو٤وٜح ذٌٛٞز ًحِٓس ٝ ٍُِٞٚٞ ئ٠ُ ؾٞوز جُٗحِٓس ٣ؿد إٔ ضؿ١ٍ ػ٠ِ جٌُٔطرس ضـ٤٤ٍجًا 

ؾ٣ًٌحًا ق٤ع ٣ًٛد ًٛج جُطـ٤٤ٍ ئ٠ُ أذؼى ٖٓ جُطرى٣َ جُط٣ٍوس أٝ ضؼى٣َ ُِؼ٤ِٔس كٜٞ  ك٢ جُرىج٣س 

٣ّٔ جُػوحكس أ١ غوحكس جٌُٔطرس ًٌَ ٝ جُط٢ ضَٗٔ ضـ٤٤ٍ جُط٣ٍوس جُط٢ ضإوٟ ذٜح ج٧ػٔحٍ ًًُي 

. جُؼحوجش ٝ جُطوح٤ُى ج٩وج٣ٌس ٝ ج٤ًُِٞٓحش جُطو٤ِى٣س جُٓحتىز

ًٛٙ جُٔطـ٤ٍجش ض٘ؼٌّ ػ٠ِ غوحكس جٌُٔطرس ُطٛرف ِْٓٔٞس ك٢ ٤ْحْطٜح ٝ ذحنطٛحٌ ض٘حٍٝ ًًٜٙ 

: جُػوحكس ٖٓ غ٬ظ ػ٘حٍٚ أْح٤ْس ٝ ٢ٛ

.جٍُؤ٣س جُٗحِٓس ٣ٞ٠ِس جُٔىٟ ُٔح ض٣ٍى جٌُٔطرس إٔ ضٌٕٞ ػ٤ِٚ -
2

 

ٓؿٔٞػس ٖٓ جُو٤ْ ض٤ٗى ٝ ضٞٞف جُؼ٘حٍٚ جُط٢ ٣ؿد جُط٤ًٍُ ػ٤ِٜح أؾٍجء ضوى٣ْ  -

 .جُهىٓحش

ٌْحُس ٝ ضطٟٖٔ ج٧ٛىجف ٣ٞ٠ِس جُٔىٟ جُٔؼرٍ ػٜ٘ح ك٢ ٌٚٞز ٤ُٖٞٔس ذٞجْطس ٌؤ٣س  -

 .جٌُٔطرس ٝ ضٍؾٔطٜح ٓٛطِكحش ٝجهؼ٤س ٝ ػ٤ِٔس

: ضكى٣ى جقط٤حؾحش جُٔٓطلى٣ٖ/ خ

ٝ ضؼطرٍ ًٛٙ جٍُٔقِس ئقىٟ جُٔكطحش ج٧ْح٤ْس ك٢ جُطٞؾٚ ٗكٞ ضؿ٤ٓى كِٓلس جُؿٞوز ك٢ 

جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ٝ هرَ جُطؼٔن ك٢ ًٛٙ جٍُٔقِس ٗؼٍؼ ػ٠ِ جُٔٓطل٤ى ًٔكٌٞ أْح٢ْ 
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كحُٔلّٜٞ جُؼحّ جُٔٓطل٤ى ٛٞ يُي جُٗهٙ ٣ٍضحو جٌُٔطرس ٝ ٣ٓطل٤ى ٖٓ نىٓحش ٓؼِٞٓحضٜح ٝ ًٛج 

ٓح ٣طِن ػ٤ِٚ ذحُٔٓطل٤ى جُلؼ٢ِ أٓح جُٔكطَٔ أٝ جُٔطٞهغ كٜٞ ج١ًُ ٫ ٣ٍضحو جٌُٔطرس ٝ ٫ ٣ٓطؼ٤ٍ 

. ٜٓ٘ح ٝ ٫ ٣كظ٠  ذهىٓحضٜح ذٌَٗ ٓٓطٍٔ ُؼىز جػطرحٌجش

إٔ ض٣ٌٍّ ٓرىأ جُؿٞوز ك٢ جٌُٔطرس ٫ ٣ٌٕٞ ئ٫ ذحُطؼ٣ٍق أ٫ٝ ػٖ ج٧كٍجو أٝ أٗٔح٠ جُٔٓطل٤ى٣ٖ 

ج٣ًُٖ ضْٜٓ ًٛٙ ج٤ُٓحْس جُؿى٣ىز ٝ يُي ذح٩ؾحذس ػٖ جُٓإجٍ ٖٓ جُٔٓطل٤ى ٝ ٓح ٢ٛ ْٔحضٚ؟ ئي 

ض٘ؼىّ أٌٖحٍ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٝ ضطـ٤ٍ ْٔحضْٜ قٓد ٗٞػ٤س جُٔإْٓس أٝ جٌُٔطرس جُط٢ ٣وٛىٜٝٗح 

.  ٬ُْطلحوز ٖٓ نىٓحضٜح

ئٕ ٓؼٍكس ٝ ضكى٣ى جُٔٓطل٤ى ٣ٓٔف ذط٤ْٔٛ ؾ٤ى ُِهىٓحش جُٔوىٓس وجن٤ِح أٝ نحٌؾ٤ح، ٝ ٖٓ 

ؾٜس أنٍٟ ئٕ جُطؼٍف ػ٠ِ جقط٤حؾحش جُٔٓطل٤ى ٛٞ ٓرٌٍ ئٗٗحء ًٛٙ جٌُٔطرحش ضكص هحٕٗٞ 

جُؼٍٜ ٝ جُطِد جُٔؼٍٝف ك٢ ج٫هطٛحو كحُطِد ٛٞ ج١ًُ ٣ؼرٍ ػ٘ٚ ذحقط٤حؾحش جُٔٓطل٤ى ٝ 

.جُؼٍٜ ٛٞ جُهىٓحش جُٔوىٓس ُْٜ
1
 

: ضط٣ٍٞ ٬ٓٓف جُهىٓس/ ؼ

ػٖ جُوٍٞ ئٕ جُٜىف ج٠ْٔ٧ ج١ًُ ضٓؼ٠ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ُطكو٤ن ٛٞ ضوى٣ْ نىٓحش 

ٝ ضطٞهق ٠ر٤ؼس ٝ ٓٓطٟٞ جُهىٓحش جُٔوىٓس ػ٠ِ . ٓؼِٞٓحش ٓطحذوس ُططِؼحش جُٔٓطل٤ى ٜٓ٘ح

ػىز ػٞجَٓ ٜٓ٘ح جُؼٍ٘ٛ جُر١ٍٗ ٝ ٓىٟ ضأ٤ِٛٚ ك٢ ٓؿحٍ جٌُٔطرحش ٝ جُٔؼِٞٓحش قؿْ 

كحُهىٓس . جُٔؿٔٞػحش ذحٌُٔطرحش أػ٠ِ جُٔوط٤٘حش ك٬ٟ ػٖ ٗٞػ٤س ج٩ؾٍجءجش وجنَ جٌُٔطرس

ذٔػحذس ٍٓآز ػحًٓس ُٔىٟ ٗٗح٠ جٌُٔطرس ٝ ٖٓ غْ ٗؿحقٜح ك٢ أوجء ٌْحُطٜح، ٖٓ ن٬ٍ ٓىنَ 

جُؿٞوز ك٤ؿد ػ٠ِ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س جُؼَٔ ػ٠ِ ئ٣ؿحو جُٛرـس جُطط٣ٍ٣ٞس ك٢ نىٓحضٜح ٝ 

ٍُِٞٚٞ ئ٠ُ ًٛج جُٔٓؼ٠ ك٢ٜ ٓطحُرس ذطٞك٤ٍ ؾِٔس ٖٓ جُهٛحتٙ ئٕ ػ٤ِٔس ضؿ٤ٓىٛح ك٢ 

جُٞجهغ ك٢ٜ ْط٘ؿف ك٢ ٌٍٓٝ ذًٜٙ جٍُٔقِس ٝ ٖٓ غْ ونٍٞ ػحُْ جُؿٞوز ٖٓ ذحخ ٝجْغ ٝ 

: ذحنطٛحٌ ٣ٌٖٔ ٝٞغ ًٛٙ جُهٛحتٙ ك٤ٔح ٢ِ٣

 .جُىهس ٝ ٓ٘حْرس جُٞهص ك٢ أوجء جُهىٓس ًًُي ٌٍٞٝز جُطٌحَٓ ذ٤ٖ جُٔٓطل٤ى ٝ جٌُطر٢ -

جُِطق ٝ قٖٓ جُورٍٞ ئٞحكس ئ٠ُ جُطٞهغ ذكحؾحش جُُذحتٖ ٝ ٓؼٍكطٜح جُو٤ْ جُؿٔح٤ُس ٝ  -

 .جٍُٜٗز

: ٝٞغ جُٜىف/ و

ٝ ضطًٍُ ًٛٙ جٍُٔقِس  أْحْح ك٢ ذ٘حء ج٧ٛىجف ٝ جُ٘وح٠ جُط٢ ٣ٍجو جٍُٞٚٞ ٖٓ ن٬ٍ ضكو٤ن 

جُؿٞوز ك٢ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ٝ ٣ٌٖٔ ضٗرٚ يُي ذٍْْ ُٔؼحُْ جُىٌجْس ٝ ج٫ْطٍجض٤ؿ٤حش جُط٢ 
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٤ٓ٣ٍ ٝكوٜح ضر٢٘ ٜٓ٘ؽ أٝ كِٓلس جُؿٞوز ، ُ٪ٖحٌز كًٜٙ جٍُٔقِس يجش ِٚس ٝغ٤وس ذؼ٤ِٔس 

.  جُطهط١٤ جُط٢ ْرن ٝ ئٕ جٍٖٗح ئ٤ُٜح

ئٕ ٜٓ٘ؽ جُؿٞوز ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ؿف أٝ ٣ٛرف ٓٛىٌ قو٤و٤ح ُِطوىّ ئ٫ ئيج قىوش ٤ْحْطٜح ك٢ 

ٓؿحٍ جُؿٞوز ٝ ػٍكص ذٜح ٝ أػِ٘ص ػٖ أٛىجف جُؿٞوز جُٞجؾد ضكو٤وٜح ئ٫ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ 

جُؼحِٕٓٞ ٓٓطٞػرٕٞ ٨ُٛىجف جُٔطؼ٤ٖ ذِٞؿٜح أٝ ُْ ٣ٌٖ ٣ٌٞٗٞج ٓ٘ٓؿ٤ٖٔ ك٤ٜح ذ٤ْٜ٘ كإ 

ٟٓحػلس ػىو جُؼح٤ِٖٓ أٝ ضِر٤س ئقىٟ ٍٓجًُ ػَٔ ك٢ ًَ ٌٓحٕ ُٖ ضإو١ ذحٌٍُٟٝز ئ٠ُ 

.  ئٌٞحء جُٔٓط٘لى٣ٖ ك٢ ٍٓقِس جُٜ٘حت٤س

ٝ ًٛج ٓح ٣ىكغ ذحٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ج٤ُّٞ ذحُط٤ًٍُ أًػٍ ػ٠ِ ٓىٟ ٗؿحقحش جُط٘ظ٤ْ جُىجن٢ِ 

ُِٔإْٓس ًٌَ ٝ ١ٔٗ جُؼ٬هحش جُٓحتىز ذ٤ٖ ٓهطِق أهٓحّ جٌُٔطرس، ًًُي ٣ؿد ػ٠ِ ج٩وجٌز 

وجتٔح جُط٤ًٍُ ٝ جُط٣ٞ٘ٚ جُٔٓطٍٔ ذٌٔحٗس جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س ًًٍُٔ ُ٪ٖؼحٌ جُؼ٢ِٔ ك٢ ٓك١٤ 

.جُؿحٓؼس ج٧ّ ٝ ًٛج ًِٚ ٣ٌٕٞ ذحُٔٞجَٗس ٓغ كْٜ ج٩وٌجى جُؿ٤ى ٨ُٛىجف جُٔطٞنحش
1
 

ن٬ٚس جُلَٛ 

ٖٓ ن٬ٍ ٓح ضْ ػٍٞٚ ك٢ ككٟٞ ًٛج جُلَٛ ٗٓط٘ؽ إٔ جُؿٞوز ك٢ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ضِؼد 

وٌٝ ْٜٓ ك٢ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ٫ػطرحٌٛح نىٓحش ضطؼِن ُ٪ؾٍجءجش ٝ جُؼ٤ِٔحش جُل٤٘س جُط٢ 

٣وّٞ ذٜح جُؼحِٕٓٞ وٕٝ ٓؼٍكس جُٔٓطل٤ى٣ٖ، ٝ ٌُٖ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ٗطحتؽ ٜٗحت٤س ًُٜٙ جُهىٓحش 

. ٝ ذحُطح٢ُ ضكون أٛىجف نحٚس ذٜح. كرلِٟٜح ضٌٕٞ ض٬٤ٜٓش ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جٌُٔطرحش

٧ٕ جُؿٞوز ٢ٛ ٓىٟ هىٌز ػ٠ِ ئؾٍجء جُطـ٤ٍجش ٖٓ أؾَ ضك٤ٖٓ ٝ ضكو٤ن ٓح ٣٘حْد ج٧ٛىجف 

.  جُٔ٘ٗٞوز
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:  رًهٍذ

ج٧وجءٗٗح٤٠ؼ٬ٌٌٓٓ٘ح٧ٛىجكٞجُْٞحت٬ُ٬َٓسُطكو٤وٜح٣ٍٝضرطرحُٔهٍؾحضحُط٤طٓؼىحٌُٔطرحضح

ُؿحٓؼ٤سجُىطكو٤وٜح٫ٌٖٝأٗح٧وجء٣ىُؼِىٔح٣طٔطؼرٜحُؼحِٓٞٗل٤حُٔ٘ظٔحضح٩وج٣ٌسٝج٧وجءئيجًحٗٔ٘حْرحُؼْ

٫ُٔطِٞذل٤اٗؿحَٛلا٤ٜٗكووحُـٍٞٔ٘ٚ،ًٝٛجٓحْ٘رٌٍٛل٤ًٜججُلِٛٔ٘ه٫٬ُططٍهحُىٔلٜٞٓأوجءجُؼحّ

٤ُ٘أٛىجكٚ،ػ٘حٍٚٙ،أٗٞجػٜٞأذؼحوٙ،ٓكىوجضٚ،ٓوح٤٣ٜٓاٞحكسجُىهطٞجضو٤حْٜٞجُٜٔحٌجضحُٞجؾرطٞك٤ٍ

. ٛحُ٘ؿحقؼ٤ِٔسجُهىٓسجٌُٔطٓرسٝػ٬هطٜحذحُؿٞوزٝأوجءجُؼح٤ِٓ٘ىجنٌِٔطرحضحُؿحٓؼ٤س
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. يذخم ػبو حىل أداء انؼبيهٍٍ فً انًكزجبد اندبيؼٍخ: انًجحث األول

. أداء انؼبيهٍٍ فً انًكزجبد اندبيؼٍخ: انًطهت األول

:  ٖٝٓ ذ٤ٖ جُطؼح٣ٌق جُٔطؼىوز ك٢ ٓٛطِف ج٧وجء ًًٍٗ ٜٓ٘ح:رؼزٌف األداء

 ٖٓ جُٔؼحؾْ جُِـس ٣طٟف إٔ ج٧وجء ٓٛىٌ جُلؼَ أوٟ ج٢ُٗء :انًؼُى انهغىي/  أ

ٝج٫ْْ ٖٓ ج٧وجز أوٟ ج٧ٓحٗس ٝأوٟ ج٢ُٗء أ١ هحّ ذٚ
42

 .

:   ضؼىو جُطؼح٣ٌق ُٔلّٜٞ ج٧وجء ًًٍٗ ٜٓ٘ح:انًؼُى االصطالحً/ ة

 ٛٞ ه٤حّ جُلٍو ذأٗٗطس ٝجُٜٔحّ جُٔهطِلس جُط٢ ٣طٌٕٞ ٜٓ٘ح ػ٤ِٔس ٝج٤ٌُل٤س جُط٢ :األداء

٣إو١ ذٜح جُؼحِٕٓٞ ٜٓحْٜٓ جغ٘حء جُؼ٤ِٔحش ج٩ٗطحؾ٤س ٝجُؼ٤ِٔحش جٍُٔجكوس ُٜح ذحْطهىجّ ْٝحتَ 

. ج٩ٗطحؼ ٝج٩ؾٍجءجش جُطك٤ِ٣ٞس ج٤ٌُٔس ٝج٤ٌُل٤س

 ٛٞ ج٧ٍٖ جُٛحك٢ ُؿٜٞو جُلٍو جُط٢ ضرىأ ذحُوىٌجش ٝئوٌجى جُىٌٝ ٝجُٜٔحّ :األداء

ٝج١ًُ ٤ٗ٣ٍ ج٠ُ وٌؾس ضكو٤ن ٝئضٔحّ جُٜٔحّ جٌُٔٞٗس ُٞظ٤لس جُلٍو
43

 .

 ٛٞ وٌؾس ضكو٤ن ُٝطٔحّ جُٜٔحّ جٌُٔٞٗس ُٞظ٤لس جُلٍو ٝٛٞ ٣ؼٌّ :انزؼزٌف االخزائً

. ٤ًل٤س جُط٢ ضكون أٝ ٣ٗرغ ذٜح جُلٍو ٓططِرحش ٝظ٤ل٤س

٣ؼى ج٧وجء ٖٓ ذ٤ٖ جُٔلح٤ْٛ جُٔطىجُٝس ك٢ ؾحٗد جُط٘ظ٢ٔ٤ ٝض٤٤ٍٓ : يفهىو أداء انؼبيهٍٍ

ًُٜٝج ْٞف ٗكحٍٝ ػ٠ِ ئػطحء ضؼح٣ٌق ػىز ُط٤ٞٞف . جُٔٞجو جُر٣ٍٗس ك٢ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س

. ًٛج جُٔلّٜٞ

٣ٝطأغٍ ًٛج ج٧وجء .  ٛٞ جُ٘حضؽ جُلؼ٢ِ ُِؿٜٞو جُٔرًُٝس ٖٓ هرَ جُلٍو:انزؼزٌف األول

 ذٔوىجٌ جْطـ٬ٍ جُلٍو ُطحهطٚ ٝئٌٓحٗحضٚ ٝك٢ ٗلّ جُٞهص ذٔوىجٌ جٍُؿرس ُىٟ جُلٍو ك٢ ج٧وجء 

 ج٧وجء ػ٠ِ أٗٚ ض٘ل٤ً جُٔٞظق ٧ػٔحٍ ٝٓٓإ٤ُٝحضٚ جُط٢ ضٌِلٚ ذٜح جٌُٔطرس أٝ :انزؼزٌف انثبًَ

. ؾٜس جُط٢ ضٍضر١ ذٜح ٝظ٤لطٚ
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 .209ص 2003الدار الجامعٌة : (م.د)رؤٌا المستقبلة : رواٌة الحسن، إدارة المواد البشرٌة-  
43

: دراسة حالة كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، مذكرة ماستر: قلبو حسنٌة، دور إدارة المعرفة فً تحسٌن األداء المؤسسة على- 

 .35، ص2015جامعة محمد خٌضر بسكرة،: تخصص التسٌٌر االستراتٌجً للمنظمات
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 ٣ؼٍف أ٣ٟح ػ٠ِ جٗٚ ٗٗح٠ ٣ٌٖٔ جُلٍو ٖٓ جٗؿحَ جُٜٔٔس أٝ جُٜىف :انزؼزٌف انثبنث

جُٔهٛٙ ُٚ ذ٘ؿحـ ٣ٝطٞهق يُي ػ٠ِ ه٤ٞو جُؼحو٣س ٬ُْطهىجّ ج٧ٓػَ ُِٔٞجٌو جُٔطحقس
44

 .

 ٣ؼٍف جوجء جُؼح٤ِٖٓ ػ٠ِ أٗٚ ٗٗح٠ ٣ٌٖٔ جُلٍو ٖٓ جٗؿحَ ٜٓحٓٚ أٝ جُٜىف :رؼزٌف آخز

جُٔهٛٙ ُٚ ذ٘ؿحـ، ٣ٝطٞهق يُي ػ٠ِ جُو٤ٞو جُؼحو٣س ٬ُْطهىجّ ج٧ٓػَ ُِٔٞجٌو جُٔطحقس
45
 

:   ػ٘حٍٚ أوجء جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س:انًطهت انثبًَ

٨ُوجء ػ٘حٍٚ ٫ ٣ٌٖٔ جُطكىظ ػٖ ٝؾٞو أوجء كؼحٍ، ٝيُي ٣ؼٞو ٤ٔٛ٧طٜح ك٢ ه٤حِ 

:  ٝضكى٣ى ٓٓطٟٞ ج٧وجء جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ٝضطٔػَ ػ٘حٍٚ ج٧وجء جُؼح٤ِٖٓ ك٢

ٝضَٗٔ جُٔؼحٌف جُؼحٓس، ٝجُٜٔحٌجش جُل٤٘س ٝج٤ُٜ٘ٔس : انًؼزفخ ثًزطهجبربنىظٍفٍخ- 1

. ٝجُهِل٤س جُؼحٓس ٖٓ جُٞظ٤لس ٝجُٔؿح٫ش جٍُٔضرطس ذٜح

 ٝضطٔػَ ك٢ ٓىٟ ٓح ٣ىًٌٚ جُؼحَٓ ػٖ ػِٔٚ ج١ًُ ٣وّٞ ذٚ ٝٓح ٣ٔطٌِٚ : َىػٍخ انؼًم-2

ٖٓ ٌؿرس ٜٝٓحٌجش ك٤٘س ٝهىٌز ػ٠ِ جُط٘ظ٤ْ ٝجُؼَٔ وٕٝ جُٞهٞع ك٢ ج٧نطحء 

أػ٠ِ ٓوىجٌ جُؼَٔ ج١ًُ ٣ٓطط٤غ جُؼحَٓ ئٗؿحَٙ ك٢ ظٍٝف : كًٍخ انؼًم انًُدز- 3

. جُؼحو٣س ُِؼَٔ ٝٓوىجٌ ٍْػس ج٩ٗؿحَ

ٝضَٗٔ جُؿى٣س ٝجُطلح٢ٗ ك٢ جُؼَٔ ٝهىٌز جُٔٞظق ػ٠ِ ضكَٔ : انًثبثزح وانىثىق- 4

جُٔٓإ٤ُٝس جُؼَٔ ٝجٗؿحَٙ ٨ُػٔحٍ ك٢ أٝهحضٜح جُٔكىوز، ٝٓى قحؾس ًٛج جُٔٞظق ُ٪ٌٖحو 

ٝجُطٞؾ٤ٚ ٖٓ هرَ جٍُٔٗك٤ٖ ٝضو٤٤ْ ٗطحتؽ جُؼَٔ
46

 .

:  خطىاد لٍبس األداء فً انًكزجبد اندبيؼٍخ: انًطهت انثبنث

ئٕ أ٤ٔٛس ه٤حِ أوجء جُٔٞجٌو جُر٣ٍٗس ٝجُ٘طحتؽ جُٔطٍضرس ػ٤ِٜح، ضرٍَ جُؿٜٞو ٝجُٞهص 

ج١ًُ ٣٘لن ك٢ ج٩ػىجو ُٜح ٝٝٞغ جُهط١ ٝجُرٍجٓؽ جُط٢ ضٌلَ ضكو٤ن ج٧ٛىجف جُٔٞؾٞوز ٜٓ٘ح 

: ٝػحوز ضَٗٔ ػ٤ِٔس ه٤حِ ج٧وجء ػ٠ِ جُهطٞجش جُطح٤ُس
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 ئٕ أٛىجف جُؼحٓس ٌُِٔطرس ٢ٛ ٓٓؼ٠ ؾٜٞو ج٩وجٌز :رحذٌذ أهذاف انًكزجخ- 1

ًًُٝي أٛىجف ه٤حِ ج٧وجء ٝذىٕٝ . ضٛحؽ أٛىجف ؾ٤ٔغ ٓٛحُف جٌُٔطرس..... ٝجُؼح٤ِٖٓ ػ٠ِ 

. أٛىجف ٝجٞكس ٌُِٔطرس ضٌٕٞ ٓىن٬ش ه٤حِ ج٧وجء ٗحهٛس

 جٕ أٛىجف ه٤حِ ج٧وجء ضٔػَ ٍٖٓىج ٍُؤْحء ك٢ ػ٤ِٔس :رحذٌذ أهذاف لٍبس األداء- 2

ٝضطٔػَ ًٛٙ ج٧ٛىجف ك٢ ج٫ٍٖجف ٝٓ٘غ قىٝظ ج٧نطحء هرَ ٝهٞػٜح ٝٓؼحُؿطٜح كٌٞ . جُو٤حِ

ٝهٞػٜح ٝض٤ٍٖى أوجء جُؼح٤ِٖٓ
47

 .

 ٣ؼ٘د ضكى٣ى جُؿٜس أٝ جُٗهٙ جُٔٓإٍٝ ػٖ ه٤حِ :رحذٌذ يسؤونٍخ لٍبس األداء- 3

أوجء جُؼح٤ِٖٓ ٝػحوز ٣ططِد ه٤حِ أوجء جُٔٞظق ٖه٤ٛس ه٣ٍرس ٓ٘ٚ ٬ُٔقظس أوجء ٠ٞجٍ 

ًٔح ضِؿأ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ج٠ُ ه٤حِ ٓٗطٍى ج١ًُ ٣ٍٗف ػ٤ِٚ جٍُت٤ّ . جُٞهص

جُٔرحٍٖ، ٣ٝٗحًٌٚ ك٤ٚ ػىو ٖٓ ج٧كٍجو ػ٠ِ ٌَٖ ُؿ٘س ه٤حِ، ضط٠ُٞ ًٛٙ جُِؿ٘س ٝٞغ ضوح٣ٌٍ 

ػٖ أوجء جُؼح٤ِٖٓ ًِْْٜٝٞ، ٣ٌٕٝٞ أػٟحءٛح ٖٓ أٖهح٘ ج٣ًُٖ ُى٣ْٜ ِٚس ذحُٔٞظق أٝ 

. ُى٣ْٜ ذ٤حٗحش ًحك٤س ػ٘ٚ

 ٣ؼٍف جُٔؼ٤حٌ ذٞؾٚ ػحّ جُٔٓطٟٞ أٝ جُىٌؾس :رحذٌذ يؼبٌٍز لٍبس األداء- 4

جُٔطِٞذس ك٢ ج٢ُٗء ج١ًُ ٗكٖ ذٛىو ه٤حْٚ ٝجُكٌْ ػ٤ِٚ ك٤ٔح ئيج ًحٕ ٝكن ٓح ٣ٍٗى أّ ٫ 

ٝذحُ٘ٓرس ُٔؼح٤٣ٍ ه٤حِ أوجء جُٔٞجٌو جُر٣ٍٗس ك٢ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ك٢ٜ ضٔػَ ٓٓطٟٞ ج٧وجء 

. جُٔطِٞخ ضكو٤وٚ ٖٓ هرَ جُٔٞجٌو جُر٣ٍٗس

 ٖٓ جُٔ٘طو٢ إٔ ضٌٕٞ جُلطٍز جُط٢ ٣ؼى ػٜ٘ح :رحذٌذ انىلذ انًُبست نزطجٍك انمٍبس- 5

ق٤ع أٗٚ ٣هطِق ٖٓ ٌٓطرس ٧نٍٟ ك٤لٌٍز . جُو٤حِ ًحك٤س ُِكٌْ ػ٠ِ ٗؿحقٚ ٝجُطوى٣ْ ك٢ جُؼَٔ

ئؾٍجء جُو٤حِ ٝٛ٘ح جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ضٍٟ ذإٔ جُو٤حِ ٍٓز ٝجقىز ك٢ جُٓ٘س ٝٛٞ ٓح ٣ؼطرٍٙ 

جُرؼٝ ؿ٤ٍ ٓ٘حْد ٧ٕ جُٔو٤ْ هى ٫ ٣طًًٍ ًَ ج٧ٌٓٞ جُٔطؼِوس ذأوجء ِْٝٞى جُؼح٤ِٖٓ ٠ٍٞ 

ٖٝٓ ٛ٘ح ٣ٌٖٔ جُوٍٞ إٔ جُو٤حِ ؿ٤ٍ ٓٞٞٞػ٢ ًٍُٝ ضلَٟ جُؼى٣ى ٖٓ جٌُٔطرحش . جُٓ٘س

ًإٔ ٣ٌٕٞ ْىج٤ْس ٓػ٬ ٝيُي ذحْطؼٔحٍ .جُؿحٓؼ٤س إٔ ٣ؼى أًػٍ ٖٓ ه٤حِ ٝجقى ن٬ٍ جُٓ٘س

. أِْٞخ جُطوح٣ٌٍ جُٓىج٤ْس
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 تقسٌٌم : بودرٌان، أحمد ابراهٌمً- 
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:  اخزٍبر أسبنٍت انمٍبس انًطهمخ

ضؼىو أْح٤ُد جُو٤حِ ج٧وجء ٣ٝطِد ذٔح ٣طٟٖٔ ه٤حِ ِْر٤ح ٝضطٔػَ ًٛٙ ج٧ْح٤ُد ك٢ 

ج٫ًػٍ ٤ٖٞػح ٝجْطؼٔح٫ ك٢ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ٝأِْٞخ جُٔوحٌٗس  (جُٔوحُس)أِْٞخ جُطو٣ٍٍ 

جُػ٘حت٤س ذ٤ٖ جُؼحِٕٓٞ وجنَ ٓؿٔٞػس  

:  جنط٤حٌ جُؼح٤ِٖٓ ذ٘طحتؽ ه٤حِ ج٧وجء

ٛ٘حى ؾى٤ُس قٍٞ ٣ٍْس ضوح٣ٌٍ ه٤حِ ج٧وجء أٝ ػ٤ِ٘طٜح، كحُرؼٝ ٣إ٣ى ٌٍٞٝز جنطرحٌ 

جُؼحَٓ ذحُطوى٣ٍ ج١ًُ قَٛ ػ٤ِٚ، ذ٤٘ٔح جُرؼٝ ٣ؼحٌٜ يُي ذكؿس إٔ يُي ٣هِن ٓٗحًَ 

ًػ٤ٍز ػ٠ِ ػ٬هحش جُؼَٔ 
48

ئٕ ًَ ٓٞظق ك٢ قحؾس ج٠ُ ٓؼٍكس ٓحيج ضطٞهغ ٓ٘ٚ جٌُٔطرس غْ . 

ٓح قووٚ كؼ٬، ق٤ع إٔ ٚلس جُؼ٤ِ٘س ضل٤ى ك٢ نِن ؾٞ ٖٓ جُطؼحٕٝ ذ٤ٖ ٍٓؤ٤ْٝٚ ٝئَجُس أٝؾٚ 

جُه٬ف ذ٤ْٜ٘ ٣ُ٣ٝى غوس جٍُٔؤْٕٝٞ ك٢ ػىجُس جُ٘ظحّ ه٤حِ أوجء جُؼح٤ِٖٓ، ٣ط٠ُٞ جٍُت٤ّ 

.  جُٔرحٍٖ جنط٤حٌ ٍٓؤ٤ْٝٚ ذٔٓطٟٞ أوجتْٜ ٝضوى٣ْ ُْٜ جُ٘ٛف

: طزق رحسٍٍ أداء انؼبيهٍٍ

 ٗظٍج ٤ٔٛ٧س ج٧وجء ذحُ٘ٓرس ٌُِٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ٗؿى أٜٗح ضطهً جُؼى٣ى ٖٓ 

ج٫ؾٍجءجش ٧ؾَ ضك٤ٖٓ أوجء جُؼح٤ِٖٓ ذٜح، ًٔح أٜٗح ضؼَٔ جُوىٌ جُٔٓططحع ػ٠ِ ضٞك٤ٍ ًَ 

جقط٤حؾحش جُؼَٔ ًًُٝي جُٔ٘حل جُٔ٘حْد ُْٜ ٧ؾَ ج٫ٗطحؼ ٝأوجء ػِْٜٔ، ٖٝٓ ذ٤ٖ ج٫ؾٍجءجش 

: جُط٢ ٣ٌٖٔ ٌُِٔطرحش جُؿحٓؼ٤س جْطهىجٜٓح ٧ؾَ ضك٤ٖٓ أوجء ٝضطٔػَ ك٢ ٓح ٢ِ٣

 ٝٛٞ ػ٤ِٔس ضطٔػَ ك٢ جًطٓحخ جُٜٔحٌجش ٝٓلح٤ْٛ ٝهٞجػى ٝج٫ضؿحٛحش ٣ُُحوز : انزذرٌت

. ضك٤ٖٓ أوجء جُؼحَٓ

 ًٛج ج٫ؾٍجء ٣وّٞ ذٚ جٍُٔٗف ػ٠ِ جُؼٔحٍ جُٔٓإٍٝ ػْٜ٘ ٣ٌٕٝٞ ًٛج :االرشبد

. ج٫ؾٍجء ُؼىز أْح٤ُد نحٚس ٜٓ٘ح ج٧ٌٓٞ جُٗه٤ٛس جُهحٚس ذحُؼٔحٍ
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 - ص.ن-مرجع نفسه ص - 
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 ضِؿأ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ًُٜج ج٫ؾٍجء هٞز ضأغ٤ٍ ًر٤ٍز ٝيُي ٍُٛجٓطٚ ٝضأغ٤ٍٙ :انزذرٌت

جُٔرحٍٖ ػ٠ِ جُؼحَٓ ٝضٓطهىّ ًٛٙ ج٫ؾٍجءجش ُطٛك٤ف جُِٓٞى ج١ًُ ٣ؼطَ جٗؿحَ جُؼَٔ 

ذط٣ٍوس ٓ٘ظٔس
49

 .

٧وجء جُؼح٤ِٖٓ أٛىجف ػى٣ىز :  أٛىجف أوجء جُؼح٤ِٖٓ ذحٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س:انًطهت انزاثغ

: ٣ٌٖٔ قٍٛٛح ػ٠ِ غ٬ظ أٛىجف ؾ٣ٍٛٞس ٝجُط٢ ضٞٞف ًح٥ض٢

 ٣طٔػَ جُٜىف جٍُت٢ٓ٤ ٫ْطهىجّ ئوجٌز ج٧وجء ٝضكو٤ن جٍُذ١ :األهذاف االسززارٍدٍخ

ذ٤ٖ ج٧ٗٗطس جُؼح٤ِٖٓ ٝج٧ٛىجف ٝجُـح٣حش جٍُْٔٞٓس ٖٓ ٠ٍف جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س، ق٤ع 

. ٣ٓط٘ى جُط٘ل٤ً ج٫ْطٍجض٤ؿ٢ جُلؼحٍ ج٠ُ ضكى٣ى جُ٘طحتؽ جٍُٔؿٞذس

 ضؼطٔى جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش نحٚس ك٢ ضو٤٤ْ ج٧وجء :األهذاف االدارٌخ

ٝئضهحي جُوٍجٌجش ج٫وج٣ٌس جذٍَٛح، ُٓج٤ٗس، ٤ْحْس ج٫هط٘حء ٝذحٍُؿرس ٖٓ أ٤ٔٛس ج٫وجٌز ك٢ ًٛٙ 

جُوٍجٌجش كحٕ جٍُؤْٕٝٞ ج٣ًُٖ ٣ؼطرٍٕٝ جُٔٛىٌ جٍُت٢ٓ٤ ًُٜٙ جُٔؼِٞٓحش، ٫ ٣ٗؼٍٕٝ 

. ذحٍُجقس ٣ٍٕٝ ػ٤ِٔس ضو٤٤ْ ٦ُن٣ٍٖ ٠ٍٖ ٫ذى ٓ٘غ، جُو٤حّ ذٔططِرحضْٜ جُٞظ٤ل٤س

 ٣ٜىف ًٛج جُؿحٗد ج٠ُ ض٤ٔ٘س جُؼح٤ِٖٓ ٝضط٣ٍٞ ٜٓحٌجضْٜ ٝأكٌحٌْٛ :األهذاف انزًُىٌخ

أْح٤ُد أوجتْٜ ُِؼَٔ ػ٘ىٓح ٫ ٣إو١ جُٔٞظق ػِٔٚ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُٔطٞهغ كحٕ ج٫وجٌز ج٫وجء 

ضٓؼ٠ ج٠ُ ض٤ٔ٘س أوجتٚ ٖٓ ن٬ٍ ٓؼِٞٓحش جٍُٔضىز ٖٓ أٗظٔس ضو٤٤ْ ج٧وجء
50

 .

:  انًجحث انثبًَ

ئٕ ٗٞع ج٧وجء ٣ٌٕٞ قٓد :  أٗٞجع جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س:انًطهت األول

ٓؼ٤حٌ جُطو٤٤ْ ٖٝٓ غٔس ٣ٌٖٔ ضو٤٤ْ ج٧وجء ج٠ُ أٗٞجع قٓد ٓؼ٤حٌ جُٔٛىٌ ئٞحكس ج٠ُ ٓؼ٤حٌ 

. ج٤ُُٞٔٗس

: ٝكوح ًُٜج جُٔؼ٤حٌ ٣ٌٖٔ ضو٤ْٓ ج٧وجء ج٠ُ ٗٞػ٤ٖ: قٓد ٓؼ٤حٌ جُٔٛىٌ: أ٫ٝ
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تخصص علم : دراسة مٌدانٌة بشركة االسمنت بتبسة، مذكرة لٌسانس: حماٌدٌة حٌاة، عالق، سلوى، الوالء التنظٌمً وتأثٌره على أداء العاملٌن- 

 .54-50، ص2016: جامعة الشٌخ العربً تبسً: اجتماع تنظٌم وعمل
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حمٌمة، حنٌفة، التكوٌن أثناء الخدمة فً المكتبات الجامعٌة ودوره على رفع مستوى األداء، دراسة مٌدانٌة بمكتبة كلٌة العلوم االنسانٌة - 
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 ٣ٝطِن ػ٠ِ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ ج٧وجء أوجء جُٞقىز أٗٚ ٣٘طؽ ٓح ضٌِٔٚ :األداء انذاخهً/ أ

:  جُٔإْٓس ٖٓ جُٔٞجٌو جُر٣ٍٗس كٜٞ ٣٘طؽ جْحْح ٓٔح ٢ِ٣

 ٝٛٞ أوجء أكٍجو جُٔإْٓس ج١ًُ ٣ٌٖٔ جػطرحٌٙ ٓٞجٌو ئْطٍجض٤ؿ٤س هحوٌز :االداء انجشزي

. ػ٠ِ ٚ٘غ جُو٤ٔس ٝضكو٤ن ج٧ٗٗطس جُط٘حك٤ٓس ٖٓ ن٬ٍ ض٤٤ٍٓ ٜٓحٌضْٜ

.  ٣ٝطٔػَ ك٢ هىٌز جُٔإْٓس ػ٠ِ جْطؼٔحٍ جْطػٔحٌٛح ذٌَٗ كؼحٍ:اداء انزمًُ

.  ٝضٌٖٔ كؼح٤ُطٜح ك٢ ض٤ٜثس ٝجْطهىجّ جُْٞحتَ جُٔح٤ُس جُٔطحقس:األداء انًبنً

 ٛٞ أوجء جُ٘حضؽ ػٖ جُطـ٤ٍجش جُط٢ ضكىظ ك٢ جُٔك١٤ جُهحٌؾ٢ :األداء انخبرخً/ ة

ك٢ جٌُٔطرس، جُط٢ ٫ ضطٓرد ك٢ ئقىجغٚ ٌُٖٝ جُٔك١٤ جُهحٌؾ٢ ٛٞ ج١ًُ ٣ُٞىٙ 
51

 .

ٝقٓد ًٛج جُٔؼ٤حٌ ٣ٌٖٔ ضو٤ْٓ ج٧وجء ج٠ُ ٗٞػ٤ٖ ٛٔح : قٓد ٓؼ٤حٌ ج٤ُُٞٔٗس: غح٤ٗح

. ج٧وجء ج٢ٌُِ ٝج٧وجء جُؿُت٢

 ٝٛٞ ج١ًُ ٣طؿٓى ك٢ ج٫ٗؿحَجش جُط٢ ْحٛٔص ك٤ٜح ؾ٤ٔغ جُؼ٘حٍٚ :األداء انكهً

٫ٝ ٣ٌٖٔ ٗٓد ئٗؿحَٛح ج٠ُ أػ٠ِ ػٍ٘ٛ . ٝجُٞظحتق أٝ ج٧ٗظٔس جُلٍػ٤س ُِٔإْٓس ُطك٤ٜٓ٘ح

ٖٓ وٕٝ ٓٓحٛٔس ذحه٢ جُؼ٘حٍٚ ٝك٢ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ ج٧وجء ٣ٌٖٔ جُكى٣ع ػٖ ٓىٟ ٤ًٝل٤س 

ذِٞؽ جٌُٔطرس أٛىجكٜح جُٗحِٓس ًح٫ْطٍجض٤ؿ٤س ٝج٤ُُٞٔٗس ٝجُطوىّ، ًٔح إٔ ج٧وجء ٌُِٔطرس ك٢ 

. جُكو٤وس ٛٞ ٗط٤ؿس ضلحػَ، أوجء ٝقىجضٜح

 ٝٛٞ ج١ًُ ٣كون ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٞقىجش جُلٍػ٤س ٌُٔطرس ٣ٝ٘وْٓ ج٠ُ :األداء اندزئً

ػىش أٗٞجع ضهطِق ذحنط٬ف جُٔؼح٤٣ٍ جُٔؼطٔىز ُطو٤ْٓ ػ٘حٍٚ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س، ٓػ٬ قٓد 

ٝظ٤لس ج٫هط٘حء ٝجُط٣ُٝى- أوجء ٝظ٤لس ٓح٤ُس: جُٔؼ٤حٌ جُٞظ٤ل٢
52

 .

:   أذؼحو جُؼح٤ِٖٓ كد جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س:انًطهت انثبًَ
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دراسة مٌدانٌة على العمال المنفذٌن بمؤسسة سونلغاز، عنابة، رسالة : بوعطٌط جالل الدٌن، االتصال التنظٌمً وعالقته باألداء الوظٌفً- 

 .2009جامعة منتوري قسنطٌنة : تخصص السلوك التنظٌمً وتسٌٌر الموارد البشرٌة: ماجٌستر
52

 .77المرجع نفسه، ص- 
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 ٣ٝوٛى ذٜح ه٤حّ جُؼح٢ٓ ذح٧ٗٗطس :أثؼبد أداء انؼبيهٍٍ فً انًكزجبد اندبيؼٍخ/ 1

٣ٝوحِ ًٛج ج٧وجء ٖٓ ن٬ٍ غ٬ظ أذؼحو ؾُت٤س . جُٔهطِلس ٝجُط٢ ضٌٕٞ ذكى يجضٜح ٌٓٞٗس ُؼِٔٚ

٢ٛ  :

.  ٝضطٔػَ ك٢ ٠حهس جُؿٓٔح٤ٗس ٝجُؼو٤ِس جُط٢ ٣رًُٜح جُؼحَٓ أغ٘حء ه٤حٓٚ ذؼِٔٚ:كًٍخ اندهذ

. ن٬ٍ كطٍز ٤َ٘ٓس ٓؼ٤٘س، ٓؼرٍ ػٖ جُرؼى ج٢ٌُٔ ُطحهس ٓرًُٝس

 ٣ٝوٛىٌ ذٜح ٓٓطٟٞ جُىهس ٝجُؿٞوز ٝوٌؾس جُؿٜى جُٔرًٍٝ ُٔٞجٚلحش :َىػٍخ اندهذ

ٗٞػ٤س ٓؼ٤٘س كل٢ ذؼٝ ج٧ػٔحٍ ٫ ضٜطْ ذح٧وجء ٤ًٔٝطٚ ٝئٗٔح ج٠ُ ضٜطْ ذ٘ٞػ٤س ٝؾٞوز جُؿٜى 

. جُٔرًٍٝ

 ٣ٝؼ٢٘ ذٜح ج٧ِْٞخ أٝ جُط٣ٍوس جُط٢ ضرًٍ ذٜح ؾٜى كؼ٢ِ أْحِ ج١ُٔ٘ :ًَط األداء

٣ٌٖٔ ه٤حِ ٍجُطٍض٤د ج١ًُ ٣ٔحٌْٚ جُلٍو ػ٠ِ أوجء قًٍطٚ أٝ أٗٗطس ٓؼ٤٘س أٝ : ج٧وجء ٓػ٬

. ٣ُٓؽ ًٛٙ جُكًٍحش

ٝهى ضٌٞش ج٧ذؼحو جُطح٤ُس ٢ٛ ؾُء ٓكحٌٝ ضٗطن ٓؼح٤٣ٍ ٝٓوح٤٣ّ ػ٠ِ ػَٔ ٖٓ 

ج٧ػٔحٍ قٓد ٠ر٤ؼس جُؼَٔ ٝقٓد أذؼحو جُلؼح٤ُس ك٤ٚ
53

 .

 طزق رحسٍُأداء انؼبيهٍٍ: انًطهت انثبنث

ٗظٍج ٤ٔٛ٧س ج٧وجء ٌُِٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ٗؿى أٜٗح ضطهً جُؼى٣ى ٖٓ ج٩ؾٍجءجش ٧ؾَ 

ضك٤ٖٓ أوجء جُؼح٤ِٖٓ ذٜح ًٔح أٜٗح ضؼَٔ هىٌ جُٔٓططحع ػ٠ِ ضٞك٤ٍ ًَ جقط٤حؾحش جُؼَٔ ًًُٝي 

. جُٔ٘حل جُٔ٘حْد ُْٜ ٧ؾَ ج٧ٗطحؼ ٝأوجء ػِْٜٔ

ٖٝٓ ج٩ؾٍجءجش جُط٢ ٣ٌٖٔ ٌُِٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ئْطهىجٜٓح ٧ؾَ ضك٤ٖٓ ج٧وجء ٝضطٔػَ ك٤ٔح 

٢ِ٣  :

 ٝٛٞ ػ٤ِٔس ضطٟٖٔ جًطٓحخ ٜٓحٌجش ٝٓلح٤ْٛ ٝهٞجػى ٝجضؿحٛحش ٣ُُحوز ٝضك٤ٖٓ :انزذرٌت

أوجء جُؼحَٓ،ٖٝٓ جُٔطـ٤ٍجش ٝجُطك٫ٞش جُط٢ ضٞجؾٜٜح جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ج٤ُّٞ ٝجُط٢ ضأغٍ 

ك٢ٜ ذكحؾس وجتٔح ج٠ُ ضى٣ٌد جُؼح٤ِٖٓ ذٜح ٝيُي ُٞجؾٜس ًٛج جُطـ٤ٍ . ػ٠ِ أوجء جُؼح٤ِٖٓ ذٜح
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ًُُي جٚرف ٫َٓح ػ٠ِ جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س . ٝجُطكٍٞ ٝنحٚس ػ٠ِ ٓٓطٟٞ ج٩ٗطحؼ ٝجُٔؼٍكس

ضى٣ٌد جُؼح٤ِٖٓ ذٜح، ٖٓ جؾَ جًطٓحخ جُؼحَٓ جٗٔح٠ ٝجضؿحٛحش ٤ًِْٞس ؾى٣ىز ُٛحُف جُؼَٔ، 

. ًًٝج جًطٓحخ ٜٓحٌجش ٝٓؼِٞٓحش ٝنرٍجش ُْ ضٌٖ ػ٘ىٙ ٖٓ هرَ

٣ٌٕٝٞ ًٛج ج٩ؾٍجء ُؼىز ,ًٛج ج٩ؾٍجء ٣وّٞ ذٚ جٍُٔٗف ػ٠ِ جُؼٔحٍ جُٔٓإٍٝ ػْٜ٘ :اإلرشبد

ج٧ٌٓٞ جُٗه٤ٛس جُهحٚس ذحُؼٔحٍ ٝجُط٢ ٣ٌٕٞ ُٜح ضأغ٤ٍ ًر٤ٍ ػ٠ِ أوجء :أْرحخ نحٚس ٜٓ٘ح 

جُؼح٤ِٖٓ ًُُي ػ٠ِ جٍُٔٗف أٝ قط٠ جٌُٔطرس إٔ ضٍجػ٢ ًٛٙ ج٧ٌٓٞ قط٠ ٫ ضإغٍ ًٛٙ جُؼٞجَٓ 

ػ٠ِ جُؼحَٓ ٝضٓطهىّ ٩ؾٍجءجش ضأو٣ر٤س ُطٛك٤ف جُِٓٞى ج١ًُ ٣ؼطَ ٗؿحَ جُؼَٔ ٝذط٣ٍوس 

ٓ٘ظٔس
54
 

يحذداد أداء انؼبيهٍٍ ثبنًكزجبد اندبيؼٍخ : انًطهت انزاثغ

 ٢ٛ ج٣ُُٔؽ ذ٤ٖ ؾٜى جُؼحَٓ جُٔرًٍٝ ٩ٗؿحَ أػٔحُٚ ٝٓح ٣طٔطغ ذٚ :ئٕ ٓكىوجش أوجء جُؼح٤ِٖٓ

ٝجٗط٬هح . ٖٓ ٜٓحٌجش، ٓؼِٞٓحش نرٍجش ٝٓح ئوٌجًٚ ُٔح ٣وّٞ ذٚ ك٢ ٌٓطرس جُط٢ ٣٘ط٢ٔ ج٤ُٜح

ٖٓ جػطرحٌ ج٧وجء جُٞظ٤ل٢، ٓٔحٌْس ج٧ٗٗطس ٝجُٜٔحّ جُٔهطِلس جُط٢ ضطٌٕٞ ٜٓ٘ح جُٞظ٤ل٤س ٝإٔ 

يُي ٣ؼطرٍ ًِْٞح، كإ ًٛج جُِٓٞى ػٍٞس ُِطأغٍ ِْرح أٝ ئ٣ؿحذح ذرؼٝ جُؼ٘حٍٚ جُط٢ ٖٓ 

جُوْٓ ج٧ٍٝ جُط٢ ٣طٔػَ ك٢ جُٔكىوجش جُط٢ : ٖأٜٗح إٔ ضأغٍ ػ٠ِ ٤ْطٍضٚ ػ٤ِٜح ئ٠ُ ه٤ٖٔٓ

ضٗطَٔ ػ٠ِ . ضطؼِن ذحُؼح٤ِٖٓ ًٗهٙ ٣طِن ػ٤ِٜح جُٔكىوجش جُهحٌؾ٢، ٓكىوجش ج٧وجء

٢ٛٝ . ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼ٘حٍٚ جُط٢ ٣ٌٖٔ ٖٓ ن٬ُٜح ضلؼ٤َ أوجء جُؼح٤ِٖٓ ذحٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س

: ًحُطح٢ُ

: يحذداد داخهٍخ: أوال

 ٤ٗ٣ٍ جُؿٜى ئ٠ُ جُطحهس جُؿٓٔح٤ٗس ٝجُؼو٤ِس جُط٢ ٣رًُٜح جُلٍو ٧وجء ٜٓٔطٚ أٝ ٝظ٤لطٚ :اندهذ/ أ

. ٝيُي ٍُِٞٚٞ ئ٠ُ أػ٠ِ ٓؼى٫ش ج٧وجء جُلؼحٍ ػ٘ى ضوى٣ْ جُهىٓس جٌُٔطر٤س
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ٝٛ٘حى ض٤ٍٗ ئ٠ُ جُهٛحتٙ جُٗه٤ٛس ُؼح٤ِٖٓ أػ٠ِ هىٌجضٚ ػ٠ِ نِن ؾٞ ٖٓ :انمذراد/ ة

جُطلحٛٔٞجُؼَٔ ٖٞٔ ك٣ٍن ٝجقى ٝيُي ذحْطهىجّ ٜٓحٌجش ج٫ضٛحٍ ٝجُطٞجَٚ ذ٤ٖ أكٍجو 

. جُٔؿٔٞػس ٧وجء جُٜٔحّ ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُٔطِٞخ

 أ١ إٔ جُؼحَٓ ٝجػ٢ ُٔح هىّ ُٚ ٩ٗؿحَٙ ق٤ع أٗٚ ٣طٔطغ ذٍٝـ جُٔٓإ٤ُٝس، :إدران انذور/ ج

ق٤ع ٣ٞؾٚ ؾٜٞوٙ ك٢ جُؼَٔ ٧وجتٚ أٗٚ ذٌَٗ ٣ط٬ءّ . ُٝى٣ٚ ٖؼٌٞ ذأ٤ٔٛس جُؼَٔ جُٔطِٞخ ٓ٘ٚ

.ٖٓ ٤َٗ ٌٞح جُٔٓطل٤ى. ٓغ ٓٓطؿىجش جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س
55
 

 ٤ٗ٣ٍ جُٞجهغ ئ٠ُ إٔ ٛ٘حى ٓكىوجش ضهٍؼ ػٖ ج٤ُٓطٍز جُؼحَٓ :انًحذداد انخبرخٍخ: ثبٍَبًا 

: ٝضإغٍ ك٢ أوجء ٝضطٔػَ ك٢

ٝضطؼِن ذٌَ ٖٓ جُٞجؾرحش ٝجُٔٓإ٤ُٝحش ٝج٧وٝجش ٝجُطٞهؼحش جُٔأُٓٞس ٖٓ :يزطهجبد انؼًم/ أ

جُؼحَٓ، ئٞحكس ئ٠ُ جُطٍم ٝج٧ْح٤ُد ٝج٧وٝجش جُٔٓطهىٓس ك٢ ٓٔحٌْس جُؼحَٓ ُٜٔحٓٚ 

. ٝأػٔحُٚ

 ئٕ جُر٤ثس جُط٘ظ٤ٔ٤س جُٓحتىز ك٤حٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س جُط٢ ضإو١ ػ٠ِ جُٞظ٤لس :انجٍئخ انزُظًٍٍخ/ ة

ك٤ٜح ٝضَٗٔ ػحوز ًح ٖٓ ٓ٘حل جُؼَٔ ج٩ٍٖجف، ضٞكٍ جُٔٞجٌو، ج٧ٗظٔس ج٩وج٣ٌس، ج٤ٌَُٜ 

جُط٘ظ٢ٔ٤، ٗظحّ ج٫ضٛحٍ، جُِٓطس، أِْٞخ جُو٤حوز، جُ٘ظحّ جُكٞجكُ، جُػٞجخ ٝجُؼوحخ ٝؾ٤ٔغ 

. ًٛٙ جُؼٞجَٓ ؿح٣س ك٢ ج٤ٔٛ٧س ٖٓ ق٤ع ضكل٤ُ وجكؼ٤س جُؼحَٓ ٝذحُطح٢ُ ؾٞوز ج٧وجء

ضإغٍ جُر٤ثس جُهحٌؾ٤س ٌُِٔطرس جُؿحٓؼ٤س ج١ًُ ٣ؼَٔ ذٜح جُٔؼحَٓ ػ٠ِ أوجتٚ : جُر٤ثس جُهحٌؾ٤س/ ؼ

كحُؼحَٓ جُٔطوحػى ػحوز ٓح ٣ٔطِي جُوىٌز ٝجُهرٍجش ٝجٌُلحءجش ٣ٝرًٍ : ًحُٔ٘حكٓس جُهحٌؾ٤س ٓػ٬

، ًٝٛج ٣إغٍ ئ٣ؿحذح ػ٠ِ جُطكل٤ُ ٍُِٞٚٞ ج٠ُ ٓٓطٟٞ أوجتٚ ٝهى ٣إغٍ ....ؾٜى أًػٍ ٖٓ جُؼحَٓ 

ئيج ٓح ضكَٛ ػ٠ِ جُطكل٤ُ. ِْرح ك٢ وجكؼ٤س ذؼٝ ج٬ُُٓء ك٢ جُؼَٔ
56

 .

 

 

 

                                                           
55
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خالصخ انفصم  

ج٧وجء ٣ِؼد وٌٝ ْٜٓ ك٢ جٌُٔطرحش : ٖٓ ن٬ٍ ٓح ضْ ػٍٞٚ ك٢ ككٟٞ ًٛج جُلَٛ ٗٓط٘طؽ إٔ

جُؿحٓؼ٤س ذحػطرحٌٙ ٓؿٔٞع ج٧ٗٗطس ٝجُٜٔحّ جُط٢ ٣وّٞ ذٜح جُؼحِٓٞجُ٘طحتؽ جُلؼ٤ِس جُط٢ ٣كووٜح ك٢ 

ٓؿحٍ جُؼَٔ ذ٘ؿحـ، ُطكو٤ن أٛىجف جٌُٔطرس ذحٌُلحءز ٝكؼح٤ُس ٝذحُطح٢ُ ضكو٤ن أٛىجف نحٚس، 

٧ٕٝ أوجء جُؼحَٓ هى ٣طأغٍ ذرؼٝ جُؼٞجَٓ ًُٜج ٫ذى ػ٠ِ جُٔٓإ٤ُٖٝ جُؼ٘ح٣س ذٚ ٝجُطكل٤ُ ج٧ًػٍ 

ٖٓ أؾَ جُؼطحء ٧ٗٚ أْحِ ه٤حّ ػ٠ِ جُٔإْٓس ٝضٞك٤ٍ ُٚ ؾ٤ٔغ جُْٞحتَ ٖٓ جؾَ ضك٤ٖٓ 

. أوجءٙ
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 :ض٤ٜٔى 

٣ؼطرٍ جُركع ج٤ُٔىج٢ٗ ئقىٟ ج٧وٝجش جُٔٓطؼِٔس ذٜىف جْطوٛحء جُٔؼط٤حش ج٬َُٓس ُر٘حء 

 .جُٔٞٞٞع ٝجُطكو٤ن ٖٓ ػ٘حٍٚ ج٩ٌٖح٤ُس جُٔكىوز ْحُلح 

ٝهى جػطٔىٗح ك٢ ذكػ٘ح ػ٠ِ أوجز ج٫ْطر٤حٕ، ٝهى ْأُ٘ح ػىو ٖٓ جُطِرس ذٜىف جُكٍٛٞ ػ٠ِ 

ئؾحذحش ٖٓ ن٬ٍ ض٣ٍٛكحضْٜ جُط٢ ضطؼِن ػحوز ذٞٞؼْٜ ٝأٌجتْٜ جضؿحٙ جُٔٞٞٞع ٝذؼىٛح ضرىأ 

ٍٓقِس ؾٔغ جُٔؼط٤حش ٝجُٔؼِٞٓحش جُط٢ ٣طْ ذٞجْططٜح ٣طْ ذ٘حء جُٔٞٞٞع ذٌٛٞز ٓكىوز 

: ٣ؿ١ٍ ػحوز ؾٔغ جُٔؼط٤حش ػرٍ جُركع ج٤ُٔىج٢ٗ ج١ًُ ٣ٍضٌُ ػ٠ِ ضو٤٘حش ٓؼ٤٘س ٓػَ 

ج٬ُٔقظس، جُٔوحذِس، ج٫ْطر٤حٕ ٝض٠ٔٓ ضو٤٘حش جُركع ج٤ُٔىج٢ٗ ٝهى ئػطٔىٗح ك٢ وٌجْط٘ح ػ٠ِ 

ئٕ ًُٜٙ جُطو٤٘حش أ٤ٔٛس ذحُـس ك٢ ضكى٣ى ه٤ٔس جُٔٞٞٞع جُٔؼحُؽ ٝضـط٢ . جْطٔحٌزج٫ْطر٤حٕ 

ضـط٤س ٖحِٓس ٌَُ ٓح ٣ىٌٝ قُٞٚ ئٞحكس ئ٠ُ أٜٗح ضٔىٗح ذرؼٝ ج٩ؾحذحش ٝجُٔوطٍقحش ج٤ُٝ٧س 

. ُ٪ٌٖح٤ُس جُٔطٍٝقس 

: انزؼزٌف ثًكبٌ انذراسخ انًٍذاٍَخ- 

 ٝػ٠ِ ًٛج ج٧ْحِ هٔ٘ح ذاؾٍجء جُىٌجْس ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جٌُٔطرس ٤ًِس جُؼِّٞ ج٫ؾطٔحػ٤س 

. ٓٓطـحْٗ ًٔح أٗ٘ح ٗكحٍٝ إٔ ٗؼط٢ ٓلٜٞٓح ٖح٬ٓ قُٜٞح. ذؿحٓؼس ػرى جُك٤ٔى جذٖ ذحو٣ّ

ػرحٌز ػٖ ,ذوٍجٌ وجن٢ِ ٖٓ جُؿحٓؼس 2005أٗٗثص ٌٓطرس ٤ًِس جُؼِّٞ ج٫ؾطٔحػ٤س ػحّ 

ٓإْٓس غوحك٤س ٝػ٤ِٔس ، ضوىّ نىٓحضٜح ُطِرس ٤ًِس جُؼِّٞ ج٫ؾطٔحػ٤س ذٔهطِق 

ضهٛٛحضْٜ ٝٓٓط٣ٞحضْٜ ٝذـٝ جُ٘ظٍ  ػٖ جُطِرس كاٜٗح ضهىّ ٓؿطٔغ ج٧ْحضًز ٝ 

جُرحقػ٤ٖ ٝضؼطٔى جٌُٔطرس ك٢ ض٘ظ٤ْ ٓوط٤٘حضٜح ض٤٘ٛق و١ٞ٣ جُؼ١ٍٗ ، ٝضطٔح٠ٖ جٌُٔطرس 

ٓغ ٓهطِق جُططٌٞجش جُؼٍٛ ،ذك٤ع ضٓطهىّ جقىظ جُرٍٓؿ٤حش جُٔطٔػِس ك٢ ذٍٓؿ٤س 

جُٓ٘ؿحخ ٝضؼطرٍ ٝجقىز ٖٓ أْٛ جٌُٔطرحش جُٔٗحًٌس ك٢ جُ٘ظحّ ج٢٘٠ُٞ ُِطٞغ٤ن 

. SNDLج٫ٌُط٢ٍٗٝ

 03ّ ،ضطٌٕٞ ٖٓ 400ٖٓ ُِكٍّ جُؿحٓؼ٢ ، ذٔٓحقس ضوىٌ ذـ      ضوغ جٌُٔطرس ذحُؿحٗد ج١٧

 :٠ٞجذن ،ذك٤ع ٣ظْ
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  ذح٧ْحضًزذ٘ي ج٩ػحٌز ،هحػس جٍُٔجؾغ ،هحػسج٫ٗطٍٗص نحٚس :ج٢ٌٞ٧جُطحذن 

  ٓوؼى ٠ٝحُٝس ٣40طٌٕٞ ٖٓ هحػس ُِٔطحُؼس ٓؿُٜز خ  : ج٧ٍٝجُطحذن .

  جٌُٔطرس ٝهحػس ج٫ٗطٍٗص جُهحٚس جُٔٓإ٣ٍٝكط٣ٞؼ٠ِ ٌٓطد : جُطحذن جُػح٢ٗ 

 .قٞج٤ْد ًًُٝي هحػس جًًٍُٔجش10ُٛز خ ؼذحُطِرسجُْ

 حذود انذراسخ -2

٣ؼطرٍ ضكى٣ى ٓؿح٫ش جُىٌجْس نطٞز ٛحٓس ك٢ أ١ وٌجْس ٤ٓىج٤ٗس ضطِهٙ ك٢ جُكىٝو 

 :جٌُٔح٤ٗس، جُكىٝو جُر٣ٍٗس ،جُكىٝو ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ٗٞٞكٜح ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ 

 :                                                                   انحذود انًكبٍَخ-2-1

ضوطٍٛ جُكىٝو جٌُٔح٤ٗس ػ٠ِ جُك٤ُ جٌُٔح٢ٗ ج١ًُ نٛٙ ٩ؾٍجء وٌجْط٘ح ج٤ُٔىج٤ٗس 

 - ٓٓطـحْٗ–ق٤ع هٔ٘ح ذًٜٙ ك٢ جٌُٔطرس ٤ًِس جُؼِّٞ ج٫ؾطٔحػ٤س ذؿحٓؼس ػرى جُك٤ٔى جذٖ ذحو٣ّ 

 : انحذود انزيٍُخ- 2-2

٢ٛٝ جُٔىز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ٣ٓطـٍهٜح جُرحقع ك٢ وٌجْس ٓٞٞٞع جُركع هى جٗطِوص 

وٌجْط٘ح ًٓ٘ جُٔٞجكوس ػ٠ِ جُٔٞٞٞع ئ٠ُ ؿح٣س ض٣َٞغ جْطٔحٌز ج٫ْطرحٗس، ٝجْطٍؾحػٜح، 

. ٫ٞٚٝ ئ٠ُ ًطحذس جًًٍُٔز

 :انحذود انجشزٌخ- 2-3

ضطؿ٠ِ جُكىٝو جُر٣ٍٗس ك٢ ٓؿٔٞػس جُٔركٞغ٤ٖ ج٣ًُٖ ْططرن ػ٤ِْٜ أوٝجش جُركع وجنَ 

جُٔؿحٍ جٌُٔح٢ٗ، ٝهى ِٖٔص جُىٌجْس ًحكس جُؼح٤ِٖٓ ك٢ ٌٓطرس ٤ًِس جُؼِّٞ ج٩ٗٓح٤ٗس 

 . ػ٠ِ جنط٬ف نرٍجضْٜ ٠ٝر٤ؼس أػٔحُْٜ ك٢ جٌُٔطرس23ػ٤ْٜ٘  (يًٌٞ ٝئٗحظ)ٝج٫ؾطٔحػ٤س 

 :يُهح انذراسخ- 3

جُٜٔ٘ؽ ٛٞ جُط٣ٍوس جُطأ٤ِٓس جُٔوٛٞوز ٗط٤ؿس ُطل٤ٌٍ ٓ٘ظْ ٤ٍْٝ ٠ر٤ؼ٢ ُِؼوَ ٝٛٞ ذًُي 

جُرٍٗحٓؽ ج١ًُ ٣كىو ُ٘ح جُٓر٤َ ٍُِٞٚٞ ئ٠ُ جُكو٤وس ٝجُط٣ٍوس جُٔإو٣س ئ٠ُ جٌُٗق ػٖ جُكو٤وس 

جُؼ٤ِٔس ٣َٝٗٔ ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٩ؾٍجءجش جُط٢ ٣ٛلٜح جُرحقع ٖٓ أؾَ ذكػٚ، ٝهى جػطٔىٗح ك٢ 

وٌجْط٘ح ػ٠ِ جُٜٔ٘ؽ جُٞٚل٢ جُٔؼطٔى ػ٠ِ جُطك٤َِ ٖٓ ن٬ٍ ضك٤ِِ٘ح ُٔح ؾحءش ذٚ جْطٔحٌز 
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ئْطرحٗس ٖٓ أْثِس ًًٝج جُطؼ٤ِن ػ٠ِ ج٩ؾحذحش جُٔهطحٌز ٝأ٣ٟح ئذىجء آٌجء ك٤ٜح ٣ٝؼٞو جنط٤حٌ 

ًٛج جُٜٔ٘ؽ ًٞٗٚ ج٧ٗٓد ُٔػحٍ ًٛٙ جُىٌجْحش ٣ٝوّٞ ػ٠ِ ضؿ٤ٔغ جُٔؼِٞٓحش ٝجُر٤حٗحش ج٬َُٓس 

 .ػٖ ظحٍٛز ٓح ُٞٚق نٛحتٜٛح ٤ُٔٓٝجضٜح ٝضك٤ِِٜح ٫ٞٚٝ ئ٠ُ جُ٘طحتؽ

 :يدزًغ انذراسخ- 4

جْطٜىكص ًٛٙ جُىٌجْس ك٢ ٤ًِس جُؼِّٞ ج٩ٗٓح٤ٗس ٝج٫ؾطٔحػ٤س ًَ جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جٌُٔطرس 

 ػح٬ٓ، ٝػ٤ِٚ ضْ 23: جُىجت٤ٖٔ ٝؿ٤ٍجُىجت٤ٖٔ ك٢ ػِْ جٌُٔطرحش، ٝػىوْٛ ج٩ؾٔح٢ُ ٣وىٌ خ

.  جْطٔحٌز ئْطرحٗس، ٝضْ جْطٍؾحػٜح ذأًِٜٔح ٗظٍج ُطٞجؾى جُؼٔحٍ وجنَ جٌُٔطرس23ض٣َٞغ 

 :أدواد خًغ انجٍبَبد- 5

٣طٞهق ٗؿحـ أ١ ذكع ئ٠ُ قى ًر٤ٍ ػ٠ِ قٖٓ جْطهىجّ ج٧وٝجش جُٔ٘حْرس ٖٓ أؾَ 

جُكٍٛٞ ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش ٝذ٤حٗحش قٍٞ جٌُِٔٗس أٝ جُظحٍٛز جٍُٔجو وٌجْطٜح، ٝهى جػطٔىٗح ك٢ 

وٌجْط٘ح ػ٠ِ جْطؼٔحٍ أوجز ج٫ْطر٤حٕ ًٜٞٗح ج٤ُِْٞس ج٧كَٟ ك٢ ه٤حِ جُكوحتن ٝض٘وَ جُٞهحتغ 

جُكو٤و٤س 

 :االسزجٍبٌ- 6

٢ٛٝ ٗٔٞيؼ ٣ْٟ ٓؿٔٞػس أْثِس ضٞؾٚ ئ٠ُ ج٧كٍجو ٖٓ أؾَ جُكٍٛٞ ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش 

. قٍٞ ٓٞٞٞع ٓحء أٝ ٌِٓٗس أٝ ٓٞهق

 ْإج٫، 13ٝئي هٔ٘ح ذط٤ْٔٛ ج٫ْطر٤حٕ ٝكن ٠ٍق٘ح ج٩ٌٖح٤ُس ٓٞٞٞع جُركع كؤ٘ح ذطٍـ 

ٝهى جػطٔىٗح ن٬ٍ ٠ٍق٘ح ًُٜٙ ج٧ْثِس ػ٠ِ أْثِس ٓـِوس ذٜىف جُطكٌْ ك٢ ٓٞٞٞع جُىٌجْس، 

 ئٞحكس ئ٠ُ ذؼٟح٧ْثِس جُٔلطٞقس، ق٤ع ضْ ض٤ٔٛٔٚ ٝكن جُل٤ٍٞحش جُٔٞٞٞػس ٓٓروح

 

 ػ٤ِٔس جُركع ذأهَ

 .ٖٓ أؾُٜز جٌُٔر٤ٞضٍ ٝٓهطِق جُْٞحتَ جُط٢ ضٞكٍ ُِرحقع ٌذف جُٞهص ٝض٤َٜٓ ؾٜى

ضٌَٗ ج٩ػحٌز جُؼٛد جُك١ٞ٤ ُهىٓحش جٌُٔطرحش ٝذٌَٗ ػحّ ٝضؼطرٍ ٝجقىز : نىٓس ج٩ػحٌز 

ٖٓ أْٛ جُهىٓحش جُط٢ ضوىٜٓح جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ٝجقى جُٔإٍٖجش جُٜحٓس ػ٠ِ كؼح٤ُس جٌُٔطرس 

 :ٝػ٬هطٜح ذٔؿطٔغ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٢ٛٝ ض٘وْٓ ًٛٙ ج٧ن٤ٍز ئ٠ُ ه٤ٖٔٓ ٝٛٔح 

٣ٓٔف ُِطحُد ذؼى ئظٜحٌ ذطحهس جٌُٔطرس ذح٬٠٩ع ػ٠ِ جُٞػحء جُل١ٌٍ : ج٩ػحٌز جُىجن٤ِس - أ

وجنَ جٌُٔطرس كو١ وٕٝ ئنٍجؾٚ، ٢ٛٝ نحٚس ذحٌُطد جُ٘حوٌز ٝجٍُٔؾؼ٤س ٝجُوٞج٤ّٓ 

٢ٛ ئػحٌز ٓإهطس ُٞػحء ٖٓ ج٧ٝػ٤س جُل٣ٌٍس جُط٢ : ج٩ػحٌز جُهحٌؾ٤س - خ. ٝجُْٔٞٞػحش
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ضكط١ٞ ػ٤ِٜح جٌُٔطرس ضطْ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ذؼى ئظٜحٌ ذطحهس جٌُٔطرس َٝٓء جْطٔحٌز ج٩ػحٌز جُط٢ 

 .ضٔ٘ف ٖٓ ٠ٍف ِٓٛكس ج٩ػحٌز

: ٝهى ضْ ضكى٣ى ػىو ج٧ٝػ٤س جُٔٓٔٞـ ذاػحٌضٜح ٝٓىز ج٩ػحٌز ًحُطح٢ُ• 

.  ٣ٞٓح 15 ًطد ٨ُْحضًز ٓىز 03 - 

 ًطحذحٕ ُِطِرس ٓىز أْرٞع - 

ٝٛ٘حى ذؼٝ ج٠ٍُٝٗ جُٞجؾرطٞكٍٛح ٬ُْطلحوز ٖٓ هْٓ ج٩ػحٌز ٢ٛٝ . ًطحذحٕ ُِلثحش ج٧نٍٟ- 

: ًحُطح٢ُ

ذطحهس جٌُٔطرس  + ذطحهس ٤ٜ٘ٓس : ج٧ْحضًز* 

ذطحهس جٌُٔطرس  : جُطِرس  * 

ضٍن٤ٙ ٣وىّ ٖٓ ٠ٍف جٌُٔطرس جٍُِْٔس ذؼى ئٕ ٣وىّ ٗٓهس : جُرحقػ٤ٖ ٖٓ نحٌؼ جُؿحٓؼس* 

 ٌٚٞز ٠رن ج٧َٚ ُرطحهس ج٣ُٜٞس + ٠رن ج٧َٚ ُٜٗحوز جُطٓؿ٤َ ُِٓ٘س جُؿح٣ٌس 

 

 

 

 

 

 

 :ج٩هط٘حء ٝٓؼحُؿس جُٞغحتن

ضٔػَ ِٓٛكس ج٫هط٘حء جُكِوس ج٠ُٝ٧ ٖٞٔ جُِِٓٓس جُٞغحتو٤س ق٤ع ضؼوى ٬ٚق٤حضٜح ئذطىءج ٖٓ 

ض٘ظ٤ْ ػ٤ِٔس ج٫نط٤حٌ، ٢ٛٝ ػ٤ِٔس ػ٤ِٔس ئي ضؼَٔ ػ٠ِ ضؿ٤ٔغ جُٔؼِٞٓحش ٖٓ ٓهطِق 

جُٔٛحوٌ جُٔطؼِوس ذأقىظ ج٩ٚىجٌجش جُؼ٤ِٔس ٝٝٞؼٜح ك٢ ٓط٘حٍٝ جُِؿحٕ جُٔهطٛس ٫هط٘حء 

غْ ضأض٢ جُؼ٤ِٔس .جُٞغحتن جُط٢ ضهىّ جقط٤حؾحش جُؿحٓؼس ك٢ ٓؿحٍ جُركع جُؼ٢ِٔ ٝ جُطى٢ٓ٣ٌ 

جُػح٤ٗس ٝجُٔطٔػِس ك٢ جهط٘حء جُٞغحتن ٜٓٔح ًحٕ ٗٞػٜح ٝضطكٌْ ك٢ ًٛج ج٧ن٤ٍ ػىز ػٞجَٓ ضْ 

 .ضكى٣ىٛح ك٢ ٤ْحْس ج٫هط٘حء جُٔؼطٔىز ك٢ جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س

ضؼٌِٔـ٤ٍٛح ٖٓ ٌٓطرحش  جُؿحٓؼحش ج٤٘٠ُٞس ك٢ ئ٠حٌ : ٜٓحّ ٌٓطرس ٤ًِس جُؼِّٞ ج٫ؾطٔحػ٤س 

ذٍجٓؽ َٝجٌز جُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ ٝ جُركع جُؼ٢ِٔ كًٜٙ ج٧ن٤ٍز ضوّٞ ذطكى٣ى ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٧ٛىجف 

ضٞك٤ٍ ًَ ج٩ٌٓح٤ٗحش ُِطِرس ٍُِٞٚٞ ئ٠ُ أقٖٓ وٌؾس ٖٓ جُط٣ٌٖٞ : - ٖٓ ذ٤ٜ٘ح ٓح٢ِ٣ 

. - ضط٣ٍٞ جُركع جُؼ٢ِٔ ذاٗٗحء ٓهحذٍ ذكع ك٢ ًَ ج٤ُٔحو٣ٖ جُهحٚس ذحُؿحٓؼس . - جُ٘ٞػ٢ 

ك٢ ئ٠حٌ جُطؼحٕٝ ُٝط٤َٜٓ جُركع ػ٠ِ جُطحُد . - ض٤٠ٞى جُؼ٬هحش ٓغ جُؿحٓؼحش ج٧نٍٟ 
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 ٝج٧ْطحي ٣طْ جٗؿحَ ٍٓٗٝع ؾى٣ى نح٘ ذٞٞغ

 ٖرٌس ٓؼِٞٓحض٤س ذ٤ٖ جٌُٔطرحش قط٠ ٣طِغ ًَ ٠حُد أٝ أْطحي ػ٠ِ ٓكطٟٞ ٌٓطرحش ًَ ج٤ٌُِحش

: ُٝطكو٤ن ًٛٙ جُـح٣س ٗؼِْ ًحكس ٓٓطهى٢ٓ جٌُٔطرس ج٤ٌُِس ذ٘ظحٜٓح جُىجن٢ِ ك٢ جُٔٞجو جُطح٤ُس

 (...........)أٗظٍ جُِٔكن ٌهْ 

 ًٝٛج ذح٩ٞحكس ئ٠ُ ئقطٍجّ جُوٞج٤ٖٗ جُٔؼٍٔٞ ذٜح ك٢ جٌُٔطرس 

. ضلطف جٌُٔطرس أذٞجذٜح ٖٓ جُٓحػس جُػحٓ٘س ٚرحقح ئ٠ُ ؿح٣س جٍُجذؼس ٝٗٛق ٓٓحءج• 

.  ضهٛٙ ًَ أ٣حّ ج٧ْرٞع ُ٪ػحٌز ػىج ج٧قى كٜٞ ٓهٛٙ ٩ٌؾحع جٌُطد • 

٣ٓٔف ذحْطؼحٌز ًطحذ٤ٖ ك٢ ج٧ْرٞع ٝأ١ ضأن٤ٍ ػٖ ج٧ؾَ جُٔكىو ضكؿُ جُرطحهس ُٔىز • 

 أْرٞع

 .ًَ ٠حُد ٓؿرٍ ذطـ٤ِلحُرطحهس جٌُٔطر٤س

 ػ٘ى جْطؼحٌز ًطحخ يج ٗٓهس ٝجقى ٣طِد ٖٓ جُوحٌب ذطحهس جُوحٌب. 

 ٝضٌٕٞ ئػحٌضٚ ٣ّٞ ٝجقى كو١ ُٝؿ٤ٔغ جُٔٓط٣ٞحش ٝؾ٤ٔغ جٍُٝجو 

:  ًٔح ٣ؿد جضرحع جُ٘ظحّ جُهح٘ ذح٩ػحٌز ٝهحػس جُٔطحُؼس 

.  ٫ ٣ٓٔف ذىنٍٞ جٌُٔطرس ئ٫ ُِٔٓؿ٤ِٖ ذٌٔطرس ج٤ٌُِس: - ج٩ػحٌز - 

.  ضٔ٘ف ذطحهس جٌُٔطرس ُِٔٓؿ٤ِٖ ذحُؿحٓؼس ك٢ ذىج٣س ًَ ْ٘س ؾحٓؼ٤س- 

. ذطحهس جٌُٔطرس ٖه٤ٛس ٫ٝ ٣ؿَٞ جْطهىجٜٓح ٖٓ هرَ ٖهٙ أنٍ- 

٣ٌٖٔ ُِٔ٘ط٤ٖٔ ُِؿحٓؼحش ج٧نٍٟ يجش جُؼ٬هس ذح٫نطٛح٘ ٖٓ ج٫ْطلحوز ك٢ ئ٠حٌ جُطؼحٕٝ  - 

.  ذ٤ٖ جُٔإْٓحش جُٞغحتو٤س

٣ٓٔف ذحُىنٍٞ ئ٠ُ جٌُٔطرس ٖٓ جؾَ ج٬٠٫ع ػ٠ِ جُٞغحتن جُٔٞؾٞوز ذٜح ٤ُّٝ ٧ؿٍجٜ - 

.  أنٍٟ

.  ٌٍٞٝز جُٔكحكظس ػ٠ِ ؾ٤ٔغ ج٧ٝػ٤س جُل٣ٌٍس- 

 .ئقطٍجّ جُلطٍز جُٔهٛٛس ُ٪ػحٌز- 

. ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُطحُد ضوى٣ْ ذطحهس جُطحُد ػ٘ى جُىنٍٞ ٝجُٔكحكظس ػ٤ِٜح ػ٘ى جُهٍٝؼ - 

هحػس جُركع ٝجُٔطحُؼس هحػس ػَٔ ٝضل٤ٌٍ كحُٜىٝء ١ٌٍٝٞ ٝ أ٤ًى  - 

. ٌٝجو جٌُٔطرس ُِٕٓٓٞ ذحقطٍجّ ذ٘ٞو جُ٘ظحّ جُىجن٢ِ ٌُِٔطرس  - 

ذٜىف ئغٍجء ج٤ٍُٚى جُٞغحتو٢ ٌُِٔطرس، ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ ٌٝجوٛح ج٫ػط٘حء ذحٌُطد ٝجٍُٔجؾغ، ٝك٢ -

 .قحُس ض٤٤ٟؼٜح أٝ ئض٬كٜح كْٜ ُِٕٓٓٞ ذطؼ٣ٟٜٞح أٝ ضٓى٣ى ه٤ٔطٜح ئ٠ُ ئوجٌز ٌٓطرس ج٤ٌُِس 

. جُؼَٔ جُؿٔحػ٢ ؿ٤ٍ ٓٓٔٞـ ذٚ ُِكلحظ ػ٠ِ جُٜىٝء وجنَ جُوحػس 
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( . 02)ج٬٠٩ع ػ٠ِ جُٞغحتن ذؼ٤ٖ جٌُٔحٕ ٫ ٣طؿحَٝ ٝغ٤وط٤ٖ  -

. ئٌؾحع جُٞغحتن ئ٠ُ أٓحًٜ٘ح ذؼى ج٫ٗطٜحء ٖٓ ضٛلكٜح  - 

. جُىنٍٞ ُلطٍز ٓؼ٤٘س نحٌؼ ئ٠حٌ جُرٍٓؿس ٣ٌٕٞ ذوٍجٌ ٖٓ ٓٓإُٝس جٌُٔطرس - 

٣ؼطرٍ جٌُٔطر٢ قِوس َٝٚ ذ٤ٖ جُٔؼِٞٓحش ٌٝٝجوٛح كٜٞ ٣كٍ٘ ػ٠ِ جُو٤حّ ذٜٔٔطٚ جُ٘ر٤ِس  - 

ٓكطٍٓح ؾ٤ٔغ ٌٝجو جٌُٔطرس ٓغ جنط٬ف ٝض٘ٞع ٓؿطٔغ جُوٍجء، ًُُٝي ٣ؿد جقطٍجٓٚ 

. ٝٓٓحػىضٚ ػ٠ِ أوجء ٝجؾرحضٚ ضؿحٌْٛ

. جقطٍجّ ١ٍ٤ٓٓ جٌُٔطرس ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ ٜٓ٘ح - 

.  ٫ ٣ٓٔف ذىنٍٞ جٌُٔطرس ئ٫ ُِٔٓؿ٤ِٖ ذحٌُٔطرس  - 

.  ضٔ٘ف ذطحهس جٌُٔطرس ُِٔٓؿ٤ِٖ ذحُؿحٓؼس ك٢ ذىج٣س ًَ ْ٘س ؾحٓؼ٤س- 

. ذطحهس جٌُٔطرس ٖه٤ٛس ٫ٝ ٣ؿَٞ جْطهىجٜٓح ٖٓ هرَ ٖهٙ أنٍ- 

٣ٌٖٔ ُِٔ٘ط٤ٖٔ ُِؿحٓؼحش ج٧نٍٟ يجش جُؼ٬هس ذح٫نطٛح٘ ٖٓ ج٫ْطلحوز ك٢ ئ٠حٌ جُطؼحٕٝ  - 

.  ذ٤ٖ جُٔإْٓحش جُٞغحتو٤س

٣ٓٔف ذحُىنٍٞ ئ٠ُ جٌُٔطرس ٖٓ جؾَ ج٬٠٫ع ػ٠ِ جُٞغحتن جُٔٞؾٞوز ذٜح ٤ُّٝ ٧ؿٍجٜ - 

.  أنٍٟ

. ٌٍٞٝز جُٔكحكظس ػ٠ِ ؾ٤ٔغ ج٧ٝػ٤س جُل٣ٌٍس- 

 .ئقطٍجّ جُلطٍز جُٔهٛٛس ُ٪ػحٌز - 
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: وٌجْس ضك٤ِ٤ِس ُ٘طحتؽ ج٩ْطر٤حٕ 

 

: جُهح٘ ذحُؿّ٘ : 01 جُؿىٍٝ ٌهْ 

 

 

: جُطك٤َِ 

٬ٗقع ٖٓ ن٬ٍ جُؿىٍٝ ج٧ٍٝ ٝجُهح٘ ذحُؿّ٘ إٔ ٗٓرس ج٩ٗحظ ضٌَٗ جًرٍ ٗٓرس ٓوحٌٗس 

 %74ذحًًٌُٞ ٖٓ ٓؿٔٞع جُٔطٍوو٣ٖ ػ٠ِ جٌُٔطرس ق٤ع ذِـص ٗٓرس ج٩ٗحظ 

ًٝٛج ٣ؼٞو ُُٜٓٞس جُطؼحَٓ ٓغ ج٩ٗحظ ٣ٝىٍ ػ٠ِ  % .26ك٢ ق٤ٖ ذِـص ٗٓرس جًًٌُٞ خ 

جضؿحٙ جٌُٔطرس ٝ ٌؿرطٜٖ ك٢ جُٔطحُؼس ٝ جُؼَٔ جُؿٔحػ٢، أٝ جٗٚ ٛ٘حى ػىو جٛطٔحٓحْٛ جٌُر٤ٍ

٣ؼىٕٝ جُركٞظ كل٢ جؿِد جُىٌجْحش ٗؿى إٔ ؾّ٘ ج٩ٗحظ  (ج٩ٗحظ  )ًر٤ٍ ٖٓ ًٛج جُؿّ٘ 

 أًػٍ ٖٓ ؾّ٘ جًًٌُٞ ٢ٛٝ ٗط٤ؿس جػطىٗح ػ٠ِ جٍُٞٚٞ ئ٤ُٜح
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 : ٟ ذحُٔٓطٞجُهح٘ :02جُؿىٍٝ ٌهْ 

 

 

 

٣ؼطرٍ جُٔٓطٟٞ جُطؼ٢ٔ٤ِ ٖٓ ذ٤ٖ ٓكىوجش جُؼ٤٘س جُٜحٓس ٧ٗٚ ٣٘ؼٌّ ذٛلس ًر٤ٍز ػ٠ِ :جُطك٤َِ 

 ٗؿى إٔ أؿِر٤س 02وٌؾس جُٞػ٢ ذأ٤ٔٛس جًًٍُٔجش ٝجُٔٓطكىغحش كؼ٘ى ٬ٓقظط٘ح ُِؿىٍٝ ٌهْ 

  يٝ ٓٓطٟٞ ضؼ٢ِٔ ٤ُٓحّٗ كٜٞ ٣كطَ جٍُٔضرس ج٠ُٝ٧ ق٤ع ذِـص جُ٘ٓرس خجُطِرس

 12.86ٝض٤ِٜح جُ٘ٓرس جُػح٤ٗس ٝجُٔطٔػِس ك٢ ٓٓطٟٞ ٓحْطٍ ق٤ع هىٌش خ % 87.14

 %.00ٓ٘ؼىٓسأٓح ٗٓرس جُىًطٌٞجٙ ًحٗص ٗٓرس% 

 

 :  03جُؿىٍٝ ٌهْ 
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٣ر٤ٖ ٓ٘ظٌٞ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ذحُ٘ٓرس ٌُِٔطرس  :3جٌَُٗ ٌهْ 

 

 

 

٣طٟٖٔ ن٬ٍ جُر٤حٗحش جُٔٞؾٞوز ك٢ جُؿىٍٝ إٔ ٛ٘حى ضطٌٞ ك٢ جُٞظ٤لس جُط٢ ٖٓ : جُطك٤َِ 

ٖٓ جُٔٓطؼ٤ِٖٔ ٌٓحٕ % 58أٗٗحش جٌُٔطرحش ٢ٛٝ جُهىٓس جُؼ٤ٓٞٔس، ق٤ع ٣ؼطرٍٛح ٗٓرس جؾِٜح

ُِركع جُؼ٢ِٔ ٌُٖٝ جُرؼٝ ج٧نٍ جػطرٍٛح هحػس ُِٔطحُؼس ٝٛٞ جُٔؼٍٝف ػٖ ٓػَ ًٛٙ 

جٌُٔطرس جُط٢ ظِص ُلطٍز ٣ٞ٠ِس ٝٓحَُص ئ٠ُ قى ج٥ٕ ٌٓحٕ ٣ٗؿغ جُوٍجءز ٝجُػوحكس، ذَ ٝضهٙ 

ذىػْ ٝضٗؿ٤غ وجتْ ٢ٌُ ٫ ضك٤ى ػٖ ٝظحتلٜح ٝأٛىجكٜح جٍُْٔٞٓس ًٝٛج ٓح ذ٤٘طٚ ٗٓرس 

ضىٍ إٔ ٛ٘حى ٖٓ ٣ٍٟ جٌُٔطرس ٌٓحٕ ُِوحء ٓغ ج٧ٚىهحء  % 8.57ًٔح إٔ ٗٓرس % 23.85

ٝػ٤ِٚ ٖٓ ن٬ٍ أٌجء ًٛٙ جُلثحش ٣ٌٖٔ إٔ . ًٝٛج و٤َُ ػ٠ِ إٔ جُٔٓطل٤ى ٫ ٣ؼط٢ ٌُِٔطرس ه٤ٔس 

 .ٗٓط٘طؽ إٔ جُطحُد أػطرٍ جٌُٔطرس ٌٓحٕ ُِركع جُؼ٢ِٔ

 

 

ٓح ٌأ٣ي ك٢ نىٓس ٌٓطرس جُؼِّٞ ج٫ؾطٔحػ٤س :4جُؿىٍٝ ٌهْ 
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٣ر٤ٖ جٌجء جُٔٓطلى٣ٖ ٖٓ نىٓحش ٌٓطرس جُؼِّٞ ج٫ؾطٔحػ٤س : 4جٌَُٗ ٌهْ 

 

 

 

ٖٓ ن٬ٍ جُؿىٍٝ ٣طر٤ٖ ُ٘ح إٔ ٌٓطرس جُؼِّٞ ج٫ؾطٔحػ٤سضؼح٢ٗ ٖٓ ٗوٙ ك٢ ضِر٤س : جُطك٤َِ 

ًٝٛج ٣ىٍ ػ٠ِ إٔ جُوٍجء ؿ٤ٍ ٌج٤ٖٞ ػٖ  %72.86جقط٤حؾحش جُطِرس ق٤ع ذِـص ٗٓرطٜح خ

ٖٓ كثس ضٍٟ إٔ جٌُٔطرس ضِر٢ ًَ % 22.86جُهىٓحش جُط٢ ضوىٜٓح جٌُٔطرس، ك٢ ق٤ٖ ٛ٘حى

 % 4.28ج٫قط٤حؾحش، ٝٛ٘حى ٖٓ ٣ؼطرٍٛح يجش ؾٞوز ػح٤ُس ٢ٛٝ ٗٓرس ٞث٤ِس ؾىج هىٌش خ 

ًٝٛج و٤َُ ػ٠ِ إٔ ٌٓطرس جُؼِّٞ ج٫ؾطٔحػ٤س٫ ضطٞكٍ ػ٠ِ ػٍ٘ٛ جُؿٞوز ك٢ جُهىٓحش جُٔوىٓس 

. ُِٔٓطل٤ى٣ٖ

 

 

 

ك٢ ٌأ٣ي ٓح٢ٛ جُٛؼٞذحش جُط٢ ضطِوحٛح ك٢ ٌٓطرطٌْ َٛ : 5جُؿىٍٝ ٌهْ 
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٢ٛ  

 

 

 ٣ٔػَ جُٛؼٞذحش جُط٢ ٣طِوحٛح جُٔٓطل٤ى٣ٖ : 5جٌَُٗ ٌهْ

 

 

ًحٗص ُطُجقْ جُطِرس أٝ ضؼىوْٛ ًٝٛج ٌجؾغ ئ٠ُ ػح٤ِٖٓ أْح٤ْٖ  %28.57ئٕ ٗٓرس : جُطك٤َِ 

ٝٛٔح كٍٜ جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س ُ٘لٜٓح ًٝٛج ٓح ٣ر٤٘ٚ جُطٞجكى جٌُر٤ٍ ُٜح ٝ جُؼحَٓ جُػح٢ٗ ٗوٙ ك٢ 

ًحٗص % 21.43جُط٘ظ٤ْ ٝيُي ُٟٔحٕ ٌجقس جُطحُد أٝ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ جٌُٔطرس، أٓح ٗٓرس 

٩ًطٟحٜ جُٔؼِٞٓحش ًٝٛج ٌجؾغ ئ٠ُ ٗوٙ جُٔطه٤ٖٛٛ ك٢ ًٛٙ جٌُٔطرس ٝنحٚس 

جُٔطه٤ٖٛٛ ك٢ ػِْ جٌُٔطرحش ذحُىٌؾس ج٠ُٝ٧ كٞؾٞو جٌُٔطر٤ٖ جُٔهط٤ٖٛ ٣َٜٓ جُطؼحَٓ ٓغ 

 % 20جُٔؼِٞٓس ٝ جٍُٞٚٞ ئ٤ُٜح ٣ٝو٢ٟ ػ٠ِ جًطٟحٜٞح ٝٚؼٞذس جٍُٞٚٞ ئ٤ُٜح أٓح ٗٓرس 

كٌحٗص ك٢ ٗوٙ جُٔهط٤ٖٛ ًٝٛج ٓح ٣ىػْ ج٩ؾحذس ج٠ُٝ٧ ٢ٛٝ ئًطٟحٜ جُٔؼِٞٓحش، أٓح 
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ك٢ٜ ٗٓد ٓطٓح٣ٝس كٌحٗص ُِٞهص جُٔٓطـٍم ك٢ ٛحضٚ جُهىٓحش ٝ % 12.85ٝ%12.86ٗٓرس  

جُؿٜى جُٔطٌٌٍ ػ٠ِ جُطٞج٢ُ ًٝٛج ٌجؾغ جُٛؼٞذس جُٔٞظل٤ٖ ك٢ جُطؼحَٓ ٓغ جُٔؼِٞٓس ٓٔح 

٣إو١ ئ٠ُ ج٧نطحء ٝ ذحُطح٢ُ جُطٌٍجٌ جُؼ٤ِٔس جُركع ك٢ ًَ ٍٓز ضهلن جُؼ٤ِٔس ج٠ُٝ٧ ٝضرو٠ 

 .ُلثس ج٫قط٤حؾحش جُٔؼحُؿس جُهىٓحش ذط٣ٍوس ضو٤ِى٣س.% 4.29ك٢ جٍُٔضرس ج٧ن٤ٍزٗٓرس

 

 

 ٓح٢ٛ وٌؾس ٌٞحى ٖٓ جُهىٓحش جُٔوىٓس ٖٓ ٠ٍف جٌُٔطر٢: 6ؾىٍٝ ٌهْ

 

 

 

 

 

 

 

٣ر٤ٖ وٌؾس ٠ٌٞ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ جُهىٓحش جُٔوىٓس :6جٌَُٗ ٌهْ 
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ٖٓ جُطِرس ٝجُط٢ ًحٗص ئؾحذطْٜ ٗٞػح  % 57.15جُطك٤َِ ٖٓ ن٬ٍ جُؿىٍٝ ٗؿى إٔ ٗٓرس 

ًحٗص %34.28ٓحًٝٛج ٣ىٍ ػ٠ِ أٜٗح ُْ ضٍه٠ ئ٠ُ جُٔٓطٟٞ ج١ًُ ٣طٞهؼٚ جُٔٓطل٤ى٣ٖ أٓح ٗٓرس 

ػٖ جُهىٓحش ك٢ٜ أنٍ ٗٓرس ٝجُط٢ هىٌش خ " ذـ٤ٍ ٌج٢ٞ "ج٩ؾحذس خ ٌجٜ ٝضرو٠ ج٩ؾحذس 

8.57 .%

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌأ٣ٌْ ك٢ ٓح ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ضكووٚ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُكى٣ػس ٖٓ كٞجتى ك٢ جٌُٔطرس : 8جُؿىٍٝ ٌهْ 

 

 



 

51 
 

 

٣ٔػَ كٞجتى جُطٌِ٘ٞؾ٤ح جُكى٣ػس ك٢ جٌُٔطرس :8جٌَُٗ ٌهْ 

 

ًحٗص ئؾحذطْٜ ضط٣ٍٞ جُؼَٔ ٝض٤ِٜٓٚ  % 42.82ٖٓ ن٬ٍ جُؿىٍٝ ٣طرٖ ُ٘ح إٔ ٗٓرس : جُطك٤َِ

ٝيُي جُؼِْٜٔ جُطحّ ذلٞجتى جُط٢ ضِؼرٚ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُكى٣ػس ك٢ جٌُٔطرحش ٝٓح ضكووٚ، ٝٛ٘حى ٓح 

أٓح جُ٘ٓرس % ٣35.71٘ظٍ ئ٤ُٜح ػ٠ِ أٜٗح ٓٓحػىز ُِطِرس ٝ ضِر٢ جقط٤حؾحضْٜ ًٝحٗص جُ٘ٓرس خ 

ٝٗظٍج ًُٜٙ ج٩ؾحذس كإ  % 21.43جُٟث٤ِس كٌحٗص ئؾحذطْٜ ج٫ٌضوحء ذحٌُٔطرس ٝيُي ذ٘ٓرس 

جُٔٓطل٤ى ػ٠ِ ػِْ ًحَٓ ذإٔ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٤ُٓص ٝقىٛح ٓح ٣كون جُ٘ؿحـ ٝ جُؿٞوز ٌُِٔطرس، ك٢ 

ق٤ٖ ٗؿى ج٧ؿِر٤س ُْ ٣ؿ٤رٞج ػ٠ِ ٛىج جُٓٞجٍ ُؼىّ ػِْٜٔ ذؼٍ٘ٛ جُؿٞوز ٝضأغ٤ٍز ػ٠ِ ٌه٠ 

. جٌُٔطرس

 

 

َٛ ضٓحْٛ جٌُٔطرس ك٢ جُطلحػَ ٓغ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٝقَ ٬ٌٗٓش جُطِرس ؟ : 9جُؿىٍٝ ٌهْ

 

 

 ٣ٔػَ ٗٓرس ٓٓحٛٔس جٌُٔطرس ك٢ جُطلحػَ ٓغ جُٔٓطلى٣ٖ: 19جٌَُٗ ٌهْ 
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ٖٓ جُطِرس ًحٗص ئؾحذطْٜ خ ٫،أ١ ػىّ ٓٓحٛٔس جٌُٔطرس ك٢ جُطلحػَ % 60ئٕ ٗٓرس :جُطك٤َِ 

ٓغ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٝقَ ٬ٌٗٓش جُطِرس ًٝٛج ٌجؾغ ُطؿحَٛ جُٔٞظل٤ٖ جُىٌٝ جٌُٔطر٢ ك٢ جُطلحػَ 

% 40ٝقَ ج٬ٌُٗٔش جُط٢ ضٞجؾٚ جُطِرس ًٝٛج ًِٚ ٌجؾغ ئ٠ُ ٗوٙ جُٔطه٤ٖٛٛ، ٝٛ٘حى كثس 

. ٖٓ ضٍٟ إٔ جٌُٔطرس ضٓحْٛ ك٢ جُطلحػَ ٝقَ ٬ٌٗٓش جُٔٓط٘لى٣ٖ
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  جُهحضٔس  

   ئٕ جُهىٓحش جٌُٔطر٤س ك٢ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ػرحٌز ػٖ ٛىف أْح٢ْ ضر٠٘ ػ٤ِٚ جٌُٔطرس ، 

ك٬ ٣ٌٖٔ ه٤حِ أ١ كؼح٤ُس ٌُِٔطرس وٕٝ جُطأًى ٖٓ جُو٤ٔس جُكو٤و٤س ُِهىٓس جٌُٔطر٤س ، ٝ أغٍ 

جُو٤ٔس جُط٢ ٣ؼط٤ٜح جُٔٓطل٤ى ٌُِٔطرس ٝ جُو٤ٔس جُط٢ ٣ؼط٤ٜح جُؼحَٓ ٌُِٔطرس ق٤ع . جُؼح٤ِٖٓ ػ٤ِٜح 

٣وىٜٓح جُٔٓطل٤ى٣ٖ ، ٝ نىٓحش جٌُٔطرحش ػ٠ِ ض٘ٞػٜح ذ٤ٖ جُهىٓحش جُٔرحٍٖز ٝ ؿ٤ٍ جُٔرحٍٖز ، 

كحُـ٤ٍ ٓرحٍٖز ض٘كٍٛ ك٢ جُهىٓحش جُط٢ ضطْ نِق جُٓطحٌ ٝ ٫ ٣ىًٌٜح جُٔٓطل٤ى ًحُلٍْٜس ٝ 

جُط٤٘ٛق ٝ جُط٣ُٝى ٝ ج٫هط٘حء ٝ ٢ٛ جُٔؼحُؿس جُل٤٘س ُِٞغ٤وس ٝ ذؼى ًٛٙ جٍُٔجقَ ضأض٢ جُهىٓحش 

 .جُٔرحٍٖز جُط٢ ض٘كٍٛ ك٢ جُٔؼحِٓس جُٔرحٍٖز ٝ جُط٢ ٣ِطٜٔٓح ًٛج ج٧ن٤ٍ 

ًٔح ٣وّٞ جُؼح٤ِٖٓ ذحٌُٔطرس ذؼىز نىٓحش ًهىٓس ج٩ػحٌز ٝ جُركع ٝ جُر٤ر٤ِٞؿٍجك٤س ٝ جُركع 

ج٫ٗطوحت٢ ُِٔؼِٞٓحش ٝ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جُهىٓحش ج٤ُٜٔٔ٘س ُِٔٛكس جُٔٓطل٤ى ٝ ُط٤َٜٓ جٍُٞٚٞ 

ٝ ٣ؼطرٍ . ُِٔؼِٞٓس ، ًِٜح ٜٓحّ ضوّٞ ذٜح جٌُٔطرس ٝ ضٓؼ٠ ُطط٣ٍٞٛح ٖٓ أؾَ جٌٞحء جُٔٓطل٤ى 

جُؼٔحٍ ذحٌُٔطرس ْٛ ج٤ُِْٞس ج٧ًػٍ ٝ جُٔؼحوُس ج٧ْٛ ٤ٍُِٓ جُكٖٓ ٌُِٔطرس ٝ ضط٣ٍٞ نىٓطٜح 

جٌُٔطر٤س جُٔوىٓس ُِٔٓطل٤ى٣ٖ ، ٖٓ ن٬ٍ ضؼحِْٜٓ ٓغ ؾ٤ٔغ جُٔٓط٣ٞحش ُطِر٤س قحؾ٤حضْٜ جُؼ٤ِٔس ، 

ٝ ْٛ ج٧ْحِ ج١ًُ ضر٠٘ ػ٤ِٚ جٌُٔطرحش جُؿحٓؼ٤س ك٢ ؾ٤ٔغ أ٠ٞجٌٙ ٝ ُطِر٤س ٝ ؾٞوز نىٓحضٜح 

 .جُط٢ ضؼطرٍ ج١٤ُْٞ ذ٤ٖ جٌُٔطرس ٝ جُٔٓطل٤ى 

 ًُج ٫ذى ٖٓ ض٤ٜثس جُْٞحتَ ٝ ج٧ْح٤ُد ٝ جُٔؼىجش جُط٢ ضٓٔف ُِٔٓطل٤ى٣ٖ ذحٍُٞٚٞ ج٣ٍُٓغ ٝ 

جُىه٤ن ئ٠ُ جُٔؼِٞٓحش أٝ جُٔٛحوٌ ، ٝ ًلحءز أ١ ٓإْٓس ٝ جٌُٔطرس ذٛلس نحٚس ضؼطٔى 

ذحُىٌؾس ج٠ُٝ٧ ػ٠ِ هىٌضٜح ك٢ جنطُجٍ جُهطٞجش جُط٢ ٣طٞؾد ػ٠ِ جُٔٓطل٤ى جٌٍُٔٝ ذٜح ك٢ 

ْر٤َ جُكٍٛٞ ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش ، ٝ ًِٔح ًحٕ ُٝٚٞٚ ٓرحٍٖج ٝ وه٤وح ًحٕ يُي ٓإٍٖ ػٖ 

 . ًلحءز جُهىٓس ٝ أغٍ جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جُٔإْٓس 

    ٝ ُطَٛ جٌُٔطرس ئ٠ُ جٍُه٢ ٫ذى ٖٓ ؾٞوز نىٓحضٜح ، ٝ ٫ذى ٖٓ ٓٓح٣ٍز جُططٌٞجش 

ٝ ضرو٠ غٌٞز جُٔؼِٞٓحش ٢ٛ . جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جًُِٔٛس ٝ جُكحِٚس ك٢ ٓؿحٍ جُٔؼِٞٓحش ٝ ؿ٤ٍٛح 

ج٣ُُٔؽ ذ٤ٖ جُطوىّ جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ ٝ جُػٌٞز جُٔؼِٞٓحض٤س جُلحتوس ٝ جًًُحء ج٫ٚط٘حػ٢ ٝ أٓحّ ًٛج 

ئي . ًِٚ ٫ذى ٖٓ ٓٓط٣ٞحش ػح٤ُس قى٣ػس ٖٓ جُطؼ٤ِْ ٝ جُطٍض٤د ج١ًُ ٣ٞجًد ضطٌٞجش جُؼٍٛ 

٣ٌٖٔ جػطرحٌ جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س ٗوطس ٗظحّ ١٤ْٝ ٣ٍذ١ ذ٤ٖ جُٔؼِٞٓحش ٝ جُٔٓطل٤ى ، كٖٔ 

كحٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س . جُرى٢ٜ٣ إٔ ضٌٕٞ ٢ٛ أْحِ جُطوىّ جُكو٤و٢ ك٢ ضط٣ٍٞ جُطؼ٤ِْ جُؿحٓؼ٢ 

ضؼطرٍ جٍُٔآز ٤ٍُِٚى جُل١ٌٍ ذحنط٬ف أٗٞجػٚ ، ئيج ك٢ٜ ٓطحُرس ج٤ُّٞ ذو٤حوز ًٛج جُطـ٤٤ٍ ٝ 

ٝ ٖٓ أؾَ ضِر٤س جقط٤حؾحش جُٔٓطؼ٤ِٖٔ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ ػ٠ِ جٌُٔطرحش ٝ . ٤ًل٤س جُطؼحَٓ ٓؼٚ 

ٍٓجًُ جُٔؼِٞٓحش جٞحكس ئ٠ُ جُٔرحوب ج٧ْح٤ْس ُِهىٓس جٌُٔطر٤س ٖٓ ٓٓحٝجز جْطٍٔج٣ٌس ، إٔ 

ضأنً ذؼ٤ٖ ج٫ػطرحٌ ٓرىأ ؾى٣ى ٝ ٓطؿىو ٛٞ أغٍ جُؼح٤ِٖٓ ػ٠ِ ؾٞوز جُهىٓس جٌُٔطر٤س ٝ ٛٞ 

ئٕ ضكو٤ن ؾٞوز جُهىٓس . ٓٞٞٞع ٣طؼِن ذ٤ٌل٤س ضأو٣س نىٓحش ضط٬ءّ ٓغ قحؾحش جُٔٓطؼ٤ِٖٔ 
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ٖٓ ج٧ٛىجف جُط٢ ضٌٖٔ أ١ ٓ٘ظٔس نىٓحض٤س ٖٓ جٍُٞٚٞ ئ٤ُٜح ، ٝ ٢ٛ ضٔػَ ٓؼ٤حٌ وٌؾس 

 . ضطحذن ج٧وجء جُلؼ٢ِ ٓغ ضٞهؼحش جُؼ٬ٔء ٝ ذٌَٗ ٓٓطٍٔ ٓٔح ٣ٟٖٔ ٌٞحتٚ 
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 :  يهخص 

ئٕ جُؼٍٛ ج١ًُ ٗؼ٤ٗٚ ج٤ُّٞ ضؿ٣ٍٚ غٍٝجش جوج٣ٌس ٝ ضـ٤ٍجش ؾ٣ًٌس ك٢ ج٧ٝٞحع ٝ ج٧ْح٤ُد 

ٝ جُٔلح٤ْٛ ٝ ًَ ٓح ٣ٍضر١ ذٜح ٝ ٣طلحػَ ٓؼٜح ٖٓ ػٞجَٓ جهطٛحو٣س ٝ ٤ْح٤ْس ٝ جؾطٔحػ٤س ، ٝ 

هى أُوص ًٛٙ جُطـ٤ٍجش ذ٬ُٟٜح ػ٠ِ ٓإْٓحش جُٔؼِٞٓحش ٝ جٌُٔطرحش ٝ ٜٓ٘ح جٌُٔطرحش 

جُؿحٓؼ٤س جُط٢ ٣لطٍٜ إٔ ضٌٕٞ ٓط٤ُٔز ذحػطرحٌٛح أقى جٍُٝجكى جُٜحٓس ُِركع جُؼ٢ِٔ ٝ 

ٝ ضؼطرٍ جُؿٞوز ٖٓ أْٛ ًٛٙ جُٔلح٤ْٛ جُط٢ َجو ج٫ٛطٔحّ ذٜح ػح٤ُٔح ًٓ٘ ٓ٘طٛق . جُؿحٓؼ٢ ًٌَ 

جُوٍٕ جُٔح٢ٞ ذؼى ٌٍٓٝٛح ذؼىز ٍٓجقَ ْحٛٔص ًِٜح ك٢ ضط٣ٍٞ ًٛج جُٔلّٜٞ ئ٠ُ ؿح٣س ذٍَٝ 

. ٓح ٣ؼٍف ذاوجٌز جُؿٞوز جُٗحِٓس 

    ٝ ٌؿْ إٔ ونٍٞ جُؿٞوز ك٢ ٤ٓىجٕ جٌُٔطرحش ٝ ٍٓجكن جُٔؼِٞٓحش ؾحء ٓطأنٍج ٗٞػح ٓح 

ٓوحٌٗس ذرحه٢ جُٔؿح٫ش ج٧نٍٟ ئ٫ أٜٗح جْططحػص إٔ ضكون جٌُػ٤ٍ ك٢ ػىز ٌٓطرحش ػحٓس ٝ 

ًٔح ُو٤ص جٛطٔحٓح ًر٤ٍج ٖٓ ٠ٍف جُٔ٘ظٔحش ٝ جُؿٔؼ٤حش جُى٤ُٝس . نحٚس جُؿحٓؼ٤س ٜٓ٘ح 

ُِطو٤٤ّ ٝ جُٔطٔػَ ك٢ جُٔٞجٚلحش ٝ جُٔؼح٤٣ٍ جُهحٚس ذحُؿٞوز ك٢ جٌُٔطرحش ٝ ٛٞ ٓح ْحػى 

.  ًٛٙ جُٔإْٓحش ػ٠ِ ضر٢٘ ٓىنَ أٝ ٜٓ٘ؽ جُؿٞوز وٕٝ أ١ ضٍوو 

:  انكهًبد انًفزـــــــــبحٍخ 

. جٌُٔطرس جُؿحٓؼ٤س ـ أغٍ جُؼح٤ِٖٓ ـ جُؿٞوز ـ جُهىٓحش 
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