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ن ��ر	م �ز�د��م " �"   

  .�ن ورة إ	راھ�م 6ا���                                                                

  

�دون و��ؤدي ��� ا�����دون، ����� ا��ا���د % ا�ذي � �	!# �د�� ا���"!ون ، و� �� � 

  .+م ا� *ة وا�*م (!� )�ر ا�)!ق &

� ���د  !� ��رات ا�-,ر وا���د�ر�د	) ��  .& (!�� و!م و(!� آ�� ا�ط�ھر�ن ���دم 	/

� ا�23!� ��ذ��� ا����� و�-���� " ��رش آ��ل " إ�� أ�"� �� 	/ر-�دا��� و�ا��7 �م �	)ل (!�

��ن (!�� ا��وم���و ول إ�� �	 ��  .ا��7 ��ت �

� ا�,�د��7 ط�!� ���ھ�وا 78 �,و���ذة ا�ذ�ن �واتإ�� ���9 ا� ��(.  

��� و,��8 إط�رات و(��ل :م ��وإ�� ,��8 إط�رات و(��ل ,!�� ا��!وم ا;����(�� وا�

  .LMD"  ورة و����9 " (!وم ا;(*م وا;� �ل 

�م�<�� 	��و 	��ل �ؤ�) ���  .دون أن 

  

  

  

  .��ط�� و�����
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  ا*دا $��ز *��م 	��ش %�� *            
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� ا�,+�ر �ن ا� �و	�ت و����� أ,+ر �ن ھم و(���� 	/,+ر �ن �د و:���ن ا��وم وا���د 	دأ �ھ
7��� 	�ن د7�8 ھذا ا���ل ا���وا92. % �طوي (�ر ا�!��  .و��ب ا���م و)* � �-وار

�رة ا��!م وا;��م ا�� ط3� إ�� �د ا�)!ق رول ا�,ر�م ���د  !� & (!�� و!م�  .إ�� �

�	دو و:2� ر	ك أن � " أھدي )* � �-واري ا�درا7 إ�� �ن :�ل ���8� & (زو�ل  �
���  "إ� إ��ه و	��وا�د�ن إ�

 �� �!Aأ �7 إ�����ن و:رة (��7 إ�� و�� �	�م إذا رأ�7 إ�� �	# ���ل :د �إ�� �	# ا��
�7 ا����ة �!وھ� و�رھ� إ�� ذات ا��!ب ا�ط�ب ا���ون أ�7 ��أ�!ك 78 ا�و�ود إ�� �ن ��

����  .ا�>

�م وا�)*ق إ�� �ن 	�ث 78  إ�� ا�-��� ا��B2� 7 در	7 إ�� �ن ,دا ��ر	��7 (!� ا��
7��  .�ب ا��!م وا;����د إ�� ��	9 ا��طف إ	7 ا�>

�س إ)و�7 �(�ور��، )�ر ا�د�ن، :!�ل، ���د، : إ�� �ور :!	7 ور�ز (ز�7 إ�� أA!� ا�
�م��د، (	د ا���در، ��ل، )د���، د�ل، 8�ط��، �,.  

�"!� و�� 	را(م ا���م، �دى، و)� � وا"ل إ�� �د�7 اط�ل & 78 (�رھ� دون أن أ.  

� �دا 	�د �3���ح وا;	داع إ�� �ن �,����و ا� ��و�� و��ن �-ق ا�طر�ق � ��إ�� �ن ر
و�� إ��  د��� ا�درب 8�ط��  ���!�  .و��ن ��طف زھرة و�

� �رو8� �ن ذھب و,!��ت �ن درر و(	�رات �ن أ�7 وأ�!� (	�رات ا��!م �إ�� �ن (!�و
� (!��م �روف �� ا�,رامإ�� �ن  �Aو���د��ح أ���رة ا��!م وا� ���رة ���ر ��  .و8,رھم �

�د��� � ��� و���9 أ:�ر	7 )�  .إ�� ,ل أ د:�"7 ,ل 	

  إ�� ,ل �ن ذ,رھم :!	7 و �م �ذ,رھم :!�7 

� اھدي �	7 و ��د�ري�  .إ��,م ���

"�����"  

  



  

����ن ا��وم وا���د  	دأ �� ا�,+�ر �ن ا� �و	�ت وھ����� أ,+ر �ن ھم و(���	/,+ر �ن �د و:
7��� 	�ن د7�8 ھذا ا���ل ا���وا92. % �طوي (�ر ا�!��  .و��ب ا���م و)* � �-وار

�رة ا��!م وا;��م ا�� ط3� إ�� �د ا�)!ق رول ا�,ر�م ���د  !� & (!�� و!م�  .إ�� �

و:2� ر	ك أن � ��	دو " ري ا�درا7 إ�� �ن :�ل ���8� & (زو�ل  أھدي )* � �-وا
���  "إ� إ��ه و	��وا�د�ن إ�

 �� �!Aأ �7 إ�����ن و:رة (��7 إ�� و�� �	�م إذا رأ�7 إ�� �	# ���ل :د �إ�� �	# ا��
�7 ا����ة �!وھ� و�رھ� إ�� ذات ا��!ب ا�ط�ب ا���ون أ�7 ��أ�!ك 78 ا�و�ود إ�� �ن ��

����ا�>.  

إ�� ا�-��� ا��B2� 7 در	7 إ�� �ن ,دا ��ر	��7 (!� ا���م وا�)*ق إ�� �ن 	�ث 78  
7��  .�ب ا��!م وا;����د إ�� ��	9 ا��طف إ	7 ا�>

�س إ)و�7 ��د ا��د، إ	راھ�م، : إ�� �ور :!	7 ور�ز (ز�7 إ�� أA!� ا� ����� وزو���
�رة ، ھ-�م،� ا�	را(م ���س ،ر��ن و ھدى �  .دون أن أ

� �دا 	�د �3���ح وا;	داع إ�� �ن �,����و ا� ��و�� و��ن �-ق ا�طر�ق � ��إ�� �ن ر
�!��� إ��  د��� ا�درب ��!�  .و��ن ��طن زھرة و�

� �رو8� �ن ذھب و,!��ت �ن درر و(	�رات �ن أ�7 وأ�!� (	�رات ا��!م �إ�� �ن (!�و
 ��� ا�,رامإ�� �ن  �Aو���د��ح أ���رة ا��!م وا� ���رة ���ر ��  .(!��م �روف و8,رھم �

 � ��� و���9 أ:�ر	7 )�(�7 ط�ھر وزو��� زو��)�، ���د : إ�� ,ل  أ د:�"7   ,ل 	
  .��زة، أ��رة، � ط3�، و)���7 	ن (زوز, ، �و�8ق

  .إ�� ,ل �ن ذ,رھم :!	7 و �م �ذ,رھم :!�7

� اھدي �	7 و ��د�ر� يإ��,م ���

    "ا�زھراء ��ط���"                                     

 



 ا
 

:��د�� ����  

�ظم ا��ؤ���ت ا�����د�� و ا��د����� إ�� ا���ل ���
� �ر�و�� �� � ����

ا��وق ا�ذي �'"د ��د��ت و �&�رات �#�رة أ�د#"� ا��طور ا�� �� و ا���
و�و�� 

ا��#�ف و ا��
���� ا�.و�� ا��� -دورھ� أ�د#ت �&�ر �� ا+ذواق و ا�����ت و 

.2 � �رار ا�'راء -��
�-� ��� .� ا��� � ا�23
��ا�ر1�-�ت ا��� �.وم �� ا��0#�ر   

ان �ن �6ن ا���را����ت ا��� أ�-�ت ا��ؤ���ت ����د 2 �"� -'�ل �-�ر 

ا�23ن -��2-�ره ���و�� ا���ل -��� أ�#ر �درة 2 � إ�
�ع ��"ور ���ن -'راء 

 ��
� أو� ��.�د�� �  


��ر ا��� �ر��ز 2 �"� �� ا����ود أ��م ا��
���� ا�'د�دة ��د ا�23ن �ن أھم ا�

ا��� �'"دھ� ا+�واق ا���"���� و �ن �"� أ�رى ھو ا
�: طرق ا��'"�ر و 

ا���ر�ف -��� ف ا�� = و ا��د��ت ا���رو�6 ����"�ك ھذا �� ���2د 2 � إ�
�ع 

.ا��� .� و ��ب ر6�ه و إ'-�ع �����<  

زاAر�� ����د 2 �< �� و 
ظرا �@ھ��� ا��� ����-"� ا�23ن أ�-�ت ا��ؤ���ت ا��

 �"

�و���"� و �د���"� ا���� �B و ر1م �دا#� ھذه ا���ر-� إ�� أ� C�2 �� �رو�

2ر�ت ا
�'�را وا��� �� ��� ف و��Aل ا�
'ر و ���� ا��ر��A و ا����و�2 ھذا 

�= ظ"ور إ-داع إ�2
� و ھذا �ن ��ل � ق و ا-���ر أ���ر �د�دة و ا���داث 

ا��0#�ر 2 � �رار 'راء ا��� .� ھذا �� ��� < �6Bل � ��  طرق -�= ��م �ن ���"�

.2ن أ�رى  

و ���-ر ا� و��ت ا�'"�ر�� ��� ف ا�� �.�ت ا��.��� ��رج ا�-�وت و ا��-�
� و 


ظرا �B�2 ��"� و ����ز ھذه ا�و�� � -���Aص  �����ن أ�#ر ا�و��Aل ا�23
�� ا��

���دام �ن ��ث ا����ن و ا�ز��ن �
Bرد 2ن ا�و��Aل ا+�رى �
"� ا��رو
� �� ا�

 ��B � �" �ا��ذ��ر ا�����ر -�-ب ��رار �'�ھد�"� �و��� �-ر ���"� و ھذا �� ��

 �� �

ظر ا���دا�"� � �ور و ا+�وان ا��ذا-� و �ن ھذا ا��
ط ق ا
�ب اھ���� �



 ا
 


� ھذا إ�� ا��طرق ��دى أھ��� ا3-داع ا�23
� و دوره �� �و��< ا����رات #�-

�" ك ا��زاAري و � و�ول إ�� ھذا ��و�
� ا��طرق إ�� ��� ف ا��وا�ل ا��ؤ#رة ا���

��
.2 � ا�.رار ا�'را�A و �دى أھ���"� �� ����م ا��� � ا�23  

و #�#� ��ول ,�.د�� 2���و 2 � 6وء �� �.دم ذ�ره ���
� �و6وع ا�درا�� إ�� 

�
.ا6��� ا�� ا�ط�ر ا���دا  

��6ن ا3'����� إ6��� إ�� ا�درا��ت ���و6وع و�ا��.د�� ا����� و ھ� ا��ط� -

ا���-.� و أھداف و أ�-�ب ا����ر ا��و6وع و ا�Bر�6�ت �= ��د�د ا��
"C ا���-= 

أ� و ھو ا��� �ل ا����و�و�� �#�ث �ور ا'"�ر�� #�-� ��
�و��ت -��وا6��� إ�� 

.'رح ���و�2 �ن ا��B�ھ�م ا��� ا���� ت �� ا�درا��  

أو�"�  ��.د ��#ل �� ا3ط�ر ا�
ظري و ��6ن #�ث ���ور ر���Aا�.�م ا�#�
�  أ��

� ق -���Bل ا+ول و 2
وا
< �B�ھ�م 2��� �H-داع ��
� -��د�د �B"وم ا3-داع إ�� �

�=  أ�-���ري��
ب أ
واع و�را�ل و 
ظر��ت ا3-داع � �< ���ور ا��B��ر 

��
.���Aص ا�Bرد ا��-دع إ6��� إ�� ا��3را���� ا3-دا��2 � �� � ا�23  


��ر و ھ� �B"وم ا�23ن �
�ول ا�23ن ا��وى ���و�2 �ن ا�� �
أ�� ا��Bل ا�#�

أ
وا2< ��
���ت ا�23ن و����< إ6��� إ�� أ�����ت ا�23ن و �0#�ر ا�23ن 2 � 

.ا�����=  

طر�
� إ�� �2 �� ا���ذ �رار ا�'را�A و �.د ا��وى 2 � أ�� �� ا��Bل ا�#��ث ��

إ6��� إ�� 2
��ر �2 �� �
= ا�.رار و ,�2 �� �
= ا�.رار أ����ب��ر�ف ا�.رار 

�Aطوات ا�.رار ا�'را�.  

�

� ا�درا�� -��.�م ا���دا�"
'"�ر�� #�-�� ا�ذي ��
� ��< -�� �ل #�ث �ور إ و �د ا

- ��

�� و ��6��.��و�و�� �رو�ن -�رث��ط-�ق �.�ر-� ا��� �ل ا����
�و��ت -��و �  
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 ا�
�	��ج ا���م
���ل ا������ و ا������ ���ور ا����ر�� ا������ �و���� إ�	 ا������ ���� ������د ان 

:ا������  

ـ �ر*�ز ���م ا����� ا%&'��� &�	 ا%�داع و ھذا �� �!�د  � ����� ا���و�ر �ن 1

2'ل ا%ط��� �!��0 !وا�ب ا��ورة إ�� � إ�	 ا-�وان و ا��وء و زوا�� ا���و�ر 

و ھذا �� ��ط� ��زة �2�� �!���� � ���د أ&���� &ن ا��ور ا����ر�� ����و!�ت 

  .��!و

��� �م ������� ���و�و!�� ��ظ�م  ا��7وي و ر�وز ��2ص ا�ر���ل ا����ر�� ا2-

ا���و��� و ھذا �� ���� ا��2دام ���رات ��';� *��رة ��د ا������ و �:9ر &�	 

  .ذھ���> �ن 2'ل  �م ا����	 ا%����� ا�����ري

��د ا��ط��� �ن 2'ل ھذا ا���ر�ف ان ��رف أن ����م ا��ور ا����ر�� *�ن - 3

ر &�	 ��وك ا������ك ا�!زا�ري ��<� �ر��� و د �> إ�	 ھد > ا�و��د ا��:�9

�<��ل ���وج ��!و &ن ;�ره �ن ا����و!�ت �ن 2'ل إ&ط���� �ورة أ*9ر وا���� و 

.ھذا �� !���� أ*9ر �درة &�	 إ���ع ا������ك �:ھ��� ا�����  

��د ر*ز ���م ا����� ا%&'��� &�	 ا���ط�ت ا��ر��� �و&� �� ھذا ���ر�ف - 4

زات ا������ �ن ا�!��ل و ا���رار�� ا��ر*�  � إ���ج ا��ز�د �ن ا-�*�ل �طرا

ا�را��� و ا�!ذا�� ����وج ��!و ھذا �� أدى إ�	 �ر*�ز ا����ه ا����ھد و !�ب ا����ھ> 

.��'�� ا����� و د �> ���دف �ن وراء ا������ ا��را��� أ� و ھو ا��راء  

9�ت  � إظ��ر ا���ول ا�ر��� ���ر*� ���ل ا��ور ا����ر�� د��ت ��9 �� ��- 5

إ�� � إ�	 ا�د��ت ا�����د�� و ھد �� ا���داف �در *��ر �ن ا�ز���ن أ�� ا�د��ت 

.ا��<��� ھ� ا���ور ������� و ا-��ن و ا��وة أ��9ء ا��'ك ���رة ��!و  



 إ�����ج ��م 
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�ھم ا%&'��ت ا%�دا&�� ����و!�ت ��!و �� إن�ن 2'ل ������� ����� ا�درا�� �!د - 6

 � إ�راز ا����زات ا��� ���ث &��� ا������ك ا�!زا�ري أ� و ھ� ا�!ودة ا�ر���ل 

ا%&'��� �ن إ�راز ھذه ا���زة �ن 2'ل ا&���دھ� &�	 ا�ر�وز ا����رة &�	 ا��'�� 

.��د���   

 ا-�واع���ل ا��ور ا����ر�� ����و!�ت ��!و &�	 !�ل ا������ ���رن ��ن - 7

ات ا���رو�� �'���2ر و ھذه ا-�2رة ���ھم  � ا��:�9ر &�	 ا����ددة �ن ا����ر

�رارا�> ا��را��� ��%&'ن ا�ذي ا����ل ھذه ا��ور �����7 ا�<ر���� ا��� د�ت &�	 

أ���� ا����� ا�<ر��� ھذا �و�� ا�	 ;رس ��9 � إ�� � إ�	 ا��:�9ر �0 2�و���ت 

.ا��!��0 ا�!زا�ري ا�ذي ����ر  ر�*و و��  

ع ھذه ا��ور &�	 2�ق ����ت ا����وج  � ذھن ا������ &ن طر�ق ���ل إ�دا- 8

��و�� �ورة ا����وج ھذا �ن 2'ل ا��2دام ا-��*ن و ا����ظر ا������� ا��� ��وم 

�2�ق ���� �<��� �و!�� و ا��:�9ر &�	 ا�!وا�ب ا���ط<�� �دى ا������ك و �!��> أ*9ر 

.���' �<*رة ا%&'ن   

ھذه ا����� �����7 ا�<ر���� ھذا د��� &�	 &'�� ا��'زم ا�����ت ا����رات  � - 9

ا�وط�دة ��ن ��در ا����� و ا���د ا����� �0 ا�������� ��<� ���رة ھ*ذا �*ون 

�ون ��درة إ������ و ��وى ����ر��� ا�د���� *!�ل &�د����.  

��<��ل ھذا  إ�داع ا����� ا%&'��� �دل &�	 إ���ع ا����رض ���ور ا����ر��- 10

ا����وج ھذا �� ظ�ر  � ا��وظ�ف ا��ر��G� Hوان و �وز���� �طر��� �درو��  و 

 �&��� ا�ر���� ����و��� ��را&�ة ا�!وا�ب ا���*و�و!�� ������� ��ث �ؤ9ر &�	 

.ا���2را�> �0 ا��2دام  ���رات و ���ظر ����د &�	 &��ر ا���و�ق  

ھذا �� �����ه  � ا����� ا��درو�� �ن ��د ��ورت ا%&'��ت  � ���ب إ�دا&� - 11

2'ل ����� ����م ا����� ا%&'��� إ�� � ا��:*�د &�	 �*ل ا����وج و ��ره و 

.�زا��ه وو��> �2ص ا������ك ا�!زا�ري  



 :       ا�ط
ر ا������ 

 

 

3 

  :ا��را
�ت ا������

� " ا����ر ا�	��ز�و�� وا�	��ك ا���� �� ا�زا�ر"	�ت ��وان : ـ ا�درا�� ا�و�� 1��و

 � دى 	)#�ر ا����ر , �	'��م � وذ�  ن إ�داد ا����#�  �راز �"�د ا�	� !� ت �درا�

 �ت ��. � ط ا�	��ك ا���� �دى أ�راد ا� �ورو ا�	", ا� "روض �� ا�	��ز�ون ا�زا�ري

���320�  	/و��  ن  �	��  .1ر ��وث  � ا�	" �ل ا� ��0 ا�	ر��� �� ر���� ا� �

2 ��ا���ن ا�	��ز�و�� و ا�	�ر�"�ت �� "درا�� �3  ���  ن �ور�� �ن : ـ ا�درا�� ا���

�ھو ا�6 �م �"د ا���ن :  ن ��ن ا��	��0 ا�	� 	و�5ت إ���م ا����#�1991,"ا� 	 "�ت ا�راھ�

و�� �5ورة 5�7� �رض و 	رو�0 ا�8/�ر و ا� �	�ت و ا�7د �ت أو �ث ر���ل ا�	��ز�

/ � �م �"د  رد و���� , ذات أھداف 	�ر�� أو �	. ��!�  �دودة ��ن  �	0 و  �	��ك

�� أو أھداف ا!	�5د����� ��)���ث ا��وق ا�	� , �ز��دة �م ا��	��ك �� 	�>�ق ر���

	 ��� ا�>و � �5ورة أ����� ��. ا	�ه 	�زوھ�  ؤ���ت  	557� ��. ا�5"��د ا

و ��ذا ��� ؤ���ت ا�!	�5د�� �م 	"د 	�	0 ��"� #م 	��ول , !وا�ب 	ر�@ � وذج  	/� ل

	رو��� ��ر ا���ن �ل 	"	 د ��. و�B ا� �	��ك  ���� ����� و ��و/�� �	���ذ 

  .2ا�	را	��ت ��. ا�5"�د ا� 	 � ا�/��

� �� ا�زا�را�	را: "ا�درا�� ا�������/��	����ت ا�	�5ل و 	ر!�� ا�#>��� ا	 " �ر���

���	�ر  ن إ�داد �ن !دادرة �ز��  , ��� � ��" � ا�	�5ل �دى �درا�� ��	را	

                                                           

1
�� ا��زا�ر",�ذ�رة ��ل در�� ا��������ر,��راز ���د.   ��  ).2010ـ2009(,'�م ا"����ع ا"�$���,"ا"#!�ر و ا"��! ك ا��

  
��، ا�.�ھرة، طا+' ن�� ا��د�دي، .  2�  .36ـ  35، ص  -  1999 – 1، ا�دار ا��$ر�� ا�/
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�� � وا!� : �/���� ھذا ا���ث 		 �ور �ولا, 	��/�� � وذ�ا� �	��ك و 	ر!�� ا�#>��� ا

�<# �1.�� ا� �	��ك ا�زا�ريا�	را	��ت ا�	�5ل ا� 	�"� �	ر!�  

أر�ت �� ا�و���ت ا� 	�دة ا8 ر�/�� درا�� ��. ��"	�ن  	/���	�ن : ا�درا�� ا�را/��

و ا�#���� �م 	>م ����� � �� إ����� و , ا8و�. أ!�م ����� � �� إ�����,  ���	�ن ��"ر وا�د

	�ج  "�ن و !د أ��رت 	�دف ھذه ا�درا�� إ�.  دى إ�راز �"���� ا����ر �� ز��دة  ��"�ت إ�

� . ن ا� �	��/�ن �ط��ون ا���"� ا� >�م ����� ا���ن 77.6%ا��	��0 ا�	���

 	رددون أو  08.08% ن ا� �	��/�ن �ط��ون ا���"� ا�	� �م �>�م ����� ا���ن 6%. 103 

  �C.2ر  ���ون

� أر�ت درا�� �� �ر��� 	�دف إ�.  "ر�� أھ �� ا���ن ���: ا�درا�� ا�����1 ���

راء   و��  ن ا���وثE� وس��ك ��ث !�م  "�د ا���	ن , �� �  ��ن طر�ق ���ء !�� 

  :ا�8��� ا��	���ن و /��ت ا��	��0 /��	��� 

 ن ا� �	و��ن �رون أن ا���ن ��"ب دور /��ر �� ��5 !رارات ا��راء و !د % 60

� ��ث��"/ �  :ا7	�رت ا� �	و�ت ا�	���

  .41% �د�� ـ أ�"�ب رأس ا���� ا� �

 �   .35% ـ ا����رات ����
                                                           

 2010 -2009 ���"إ��را����� ا+�$�ل و�ر2�� ا��.��� ا+��! ��� �� ا��زا�ر"،�ذ�رة ��ل #!�دة ا�������ر-د 1- /ن 2دادرة ��ز�� ،
  

"ا�� �2ت �� ا����!���ن"،�در�� إدارة ا�'��ل،ا�.�ھرة،د.ط- 1998- ،ص211. 2- ���د '/د5 '/د ا�ر��م،
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 �  33.1% ـ ا�"طور ����

�  �ك �را�د ا�	��"� � �ظ � ا��و��/و و  �ا!ر	6 ا� �ظ � �� : ا�درا�� ا���د���� �درا�

 � ن Bرورة إ�>�ء ��. ا�روا�ط ا�و#�>�  1980 دور	�� ا���د�� و ا�"�ر�ن ا�	� �>دت ��

� و �, ��ن ا���م و ا���ن��  ن ا���  ن ا���� 	��ن ا�#>��� ا�وط��� و ا�	>���د ا

	 "�ت ا�"��م , أ7رى  �� ����ث � �/ون ���Iن 	)#�ر ���� ��.  7طط�ت ا�	� �

	 ��� ���Iن و �	JB ��ذا 5ورة , ا��� ��� ��. أھ �� ا�دور ا�/ � أ/دت 	�ك ا��

	 ��� ��ث 		)#ر � ��� ا��	 ��� ��K/�ر ���>�م ا�/��رة ��  �ل ا���ن ا�	�و�ق ا

  .2ا� وودة �� ا� 	 � �ل و 	"/��� �� �"ض ا���8ن

اري ��د ا�ر� �ن ر��س ا�	'ذ�� �Eدارة ا��5� �� دو�� ا���ر�ن ��� : ا�درا�� ا���/��

راء ا���ث " 	)#�ر ا���ن ��. ا�� ط ا�'ذا�� �دول ا�0��7"��#� �ن  1981E� و !د !�م

أ�رة  7	�رة ��وا��� و  1200>����  � ر��ت ا���وت و ا�ذي ��L �ددھن�ن طر�ق إراء  

�  :!د أ��رت ا� >���ت ��. ا��	��0 ا�	���

 ن ر��ت ا�8ر ���Bن  ��ھدة ا�����ت ا�	��ز�و��� C8ذ�� ا8ط��ل و ا���ن و  %69 

6	�<	� .  

 %56 �  .3 ن ھؤ�ء ا���وة 	رى أن ا�����ت 	ز�د  ن  "�و �	�ن ا�'ذا��

                                                           

�م ا�8س ا+����'�"، دار ا�!�6 ا��ر/��،د.ط-،1985،ص278.'" 1- ���د ا���د أ/و �ل،
  

2 .�  .41ص,ـ2005ـد ط ,ا"��در��,دار ا���ر�� ا�������,)�د1ل و ا�ظر��(ا"' ن",� #�/�#دوان '

 
  .642ص,8س ا��ر�� ا���/ق,���د ا���د ا/و ا��ل. 3
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  :أ�/�ب ا�1��ر ا��و6وع

و � /ن 	��7ص ا�8��ب , �/ل ���ث أ���ب 	د�"6 إ�. ا7	��ر  وBوع دون �Cره

 :ا�	� د�"	�� إ�. ا7	��ر ھذا ا� وBوع ��   و��  ن ا��>�ط

  .ـ ا��ز  ذ/رة 	/ ���� ��	7رج1

�ل 	)#�ر ا��داع ا����� ��. !رار 2  �� ��راء ـ ��#�� ھذا  / ل ��درا��ت ا����>

  .ا� 	�>�

  .ـ ا� /��� ا�	� 	�	���  �	و�ت ��و �� ا�زا�ر3

  .أھ �� ا���ن و  دى 	)#�ره ��. !رارات ا� �	��كـ 4

  :أھداف و أھ��� ا�درا��

� أھداف ��".  ن ����7 ا����ث �	�>�>��	�� �� �� �و ا�درا�� دون , �/ل درا�

6 �ذ�ك � /ن إ��ز أھداف ا�درا�� ھدف 	ؤدي إ�. �دم ا�	�/م �� ا� وBوع ا� راد درا�	

��� � ��:  

 6�ـ  ��و�� ا�/�ف �ن  دى 	)#�ر ا��داع ا����� �� 	'�ر !رار ا��راء و 	و

و ن #م ��ت ا�	��ه ا� 	�>� وا� 7	�5ن , ��وك ا� 	�>� ��و 	��Bل و ا7	��ر �	و�ت ��و

�"�ن ا��	��ر أ#��ء  و أ7ذھ�, إ�. Bرورة ا�ط��� �/ل ا�وا�ب ا�	� 	ؤ#ر ��. ا� 	�>�

�  . 	5 �م ا�ر���ل ا�����
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� و  ا� �	و�ت�>د �ر�ت طر�>� �رض : ا"#����� �� �� ���وق ��5��ت وا� �	ا� و 

5�7� 	طورا /�� �� ���	��ك ��5��5رف  را و ھذا ��Bل 	طور ا�طرق ا� "	 دةا� و

  .ا� �	و�ت

� ا���� و ا�	5ر�ف��ھ ت �� 	���ل � � ا�	� ا��ظم أھم���ن  ن ���, �ا�	>���  وھو � #��

	6��7  ا���نھذا  أن إ� ,7د �	�� أو�وءا ا!	�5د��  ,ا�	7دا �  ن طرف ا� ؤ���ت ا8/#ر

د�دة  أ�/�را�ذي �"رف ��. ا�6 	5ور د�د � �/�� !د� � و ھو ا�	/�ر  ا��داع�وع  ن 

/ل  أ5��ت ا���ن�ظ. ��� �و �ظرا �Kھ �� ا�	�  .ا������ ن �7ل 	5 �م ا�� �ت 

� 7B 57ص �6  �زا���ت	ا� ؤ���ت ,  .�� �ر�J و���� �	"ظ�م ا� أ���و 	"رف ا� �زا��

�� �ا�'را �ت ا� ���� ا� 557� 	�/ل ����  أنا��وق ��ث  وو���� �ز��دة �5� ا� �ظ 

 ؤ��� ا�	��7  � � /�ن � �� و ر!م  8ي  /ن�� ,ا�دار��/��رة  ن ��م ا��	# �رات 

و �رض  أ� �����"د ا�>وة ا� �ر/� � 7زون أي  ؤ��� و ر�� ر!م  6�8و � "	��  أ� ����

� 		�م ����ر/�� و ا�	">د�����	 ��  ,وودھ� و �>�ءھ� و�ط ��� ا�	�/#رة ا� 	'�رات ��	�

J�5ذا  ا�� �م ن ا�5"ب  أ��و  ���ز ا�  �����ن���	�>� و د�"�>وم �	�7ذ !رار  6	�

� �� ا��وقBل ا� "رو�دا�د�ل  ن ا��ر ��	>ق �6  ,ا��راء و ا7�	 �	ع أ!5.ا���ن  إ� 

� �ظره و ھذا ��ب  در/�	6 و 7�را	6 ا����>� و � ا��دا��تا������ �	"د  أھدا�6و

�� و �	�>�ق ا�ر�J و أ��ن ن  ا������ا����دة  ا�طرق ا�	� 	د�� ا� 	�>� �	�7ذ !رار  ن 

 �� ا����� ا��داع أھ ���"�. Bوء ھذه ا��	��0 	ظ�ر و 	�رز  .أ7رى�� ؤ���ت  ن 

  .ا� 	�>� �راء ��. !رار ا�	)#�ر�� 

ا� ؤ���ت  أ5��تو �ظرا �د7ول ا�زا�ر �ظ�م ا!	�5د ا��وق  ن ���6 ا�وا�� ـ 

��ت د�دة ��ر��B ا�!	�5د�� ا�وط��� ا�5�7� و  ��� ا�" و �� 	�B7 � �/���ز �ت و 	�د
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� ھذه  ا8 ر �5ح�و ا� 	 #�� �� ا� ����� و ا��>�ء  ,ا��ظ�م ھذا�ا�ذي ��رض �����  وا

   . �	را	��ت د�دة 	B ن ��� ا��>�ءا�	'�رات و 	��� ا

  :ا�	��� ا��/�له ا����7� ��ن ا�درا�� ا������ 	طرح ـ ا�ط�!�  ن ھذ

�.�ھل �@/داع ا+' � �?��ر �� �و��< ـ ���و ھذا ا����ؤل �طرح  ؟2رار ا�#را�� �

�و��ت :/دوره ����ل أ1ر�� ��/�����/�� و ا"ھ���م �ن  /��وھل ��ظ� ا+/دا'�ت ا+' 

�.� ؟طرف ا���

  :ا�8ر6��ت

  .�� 	و�6 ا� 	�>� �!	��ء ا����رات � �	و�ت ��و ا����� ا��داع�ؤ#ر  ـ

 .	>وم �	'�ر � ط �راء ا� 	�>� و����رات �� ا������ا�	/�ر ا�� �� ـ 

!E ا�درا���:  

 �  >�ر�� ا�	���ل ا�� �و�و� ا�	� �	م  ن ����7 ا�	"رف ��.  		�ءمط��"� ا�درا��  إن

�� ��ر���� ا����ر��� Bت ا���� ,ا�د��Bط�� إ�. إ��ا� "�. ا�.  

و  ا�8وان ن ھو ا�	���ل ا�ر���� ا����ر�� ا�	� 		B ن   و��  :�#���ا��دف  ن  إن

�� ا�ر���ل ا����ر�� و  دى  ا����� ا��داع إ�رازو ا�"� �ت و ھذا  ن �7ل  ا���رات

  .و ��ذا ���	���ل ا�� �و�و� ھو ا��ب  ��0 �	و�.  � ا�درا��,��. !رار ا��راء 	)#�رھ�

� ا�/�ث�':  
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�ز أي ��ث � �د  ن 	�د�د ا�"��� ا�	� �	م  ن ����7 ا�	���ط �5��و .�ت ا� 	 � ا�/��

ا�" دي  أو أ�>5دي ��8وبو�>�  ,ط�>� � وBوع درا�	�� ا� درو�� #م 	�د�د ���� ا���ث

� أوا�	�/ � �Bا�"ر �ا7	�رھ� ا����#�ن  ���8ا�� ط�� ذ�ك  أو,/ � �� �6 ا����#�ن ا�"��

�� /�	 ��ل ��� ��5د�� ,�طر�>  ��دة ا� ��ق و  "ر�	�� ا� إدرا/��و ھذا  ن �7ل ,

�� ��ث و!� ا7	��ر�� �#�ث 5ور � 	 � ا���ث و ا�"��5ر ا�	� 	 �6�# 	 #�� ��5

�و � �	و�ت  ا���ر���.  

  :��د�د ا���8ھ�م

  :	�د�د ا� ��ھ�م ا�	���� إ�. ن �7ل  وBوع درا�	�� ��	طرق 

  .1	رك ��6 �� � �"رف ��� أو أ ره�	��  :أ#�ره ,أ#ره ,�	)#ر ,	)#ر�'� :	)#�ر

و �/ون ا	�ھ� د�دا  ,ا����و�و���. ا���وك ا� 	�>� ا����� و  �طرأھو 	'�ر : ��ا$ط 

د�دة أو ���. ا��رد و  �طرأا�ذي  ا�	)#�رو ھو  �2"دل ��و/6 ا�>د�م أو ,!د �	5رف �طر�>

�ه و ا���وك �واء ا����� ���� !د �/ون 	� .����� أو�� 	'�ر ا

د�د � �/�� !د� ��ءھو 	5ور :ا+/داع�و ھو ا�ر�ط ��ن   و��  ن ا� �ردات و  , 

 �ن �7	�ف ,	5ور د�د أو�ل ا� وا!ف و ھو ا�	/�ر و ا7	راع �/رة د�دة 	ر/���� � إ��دة

                                                           

  .195ص,ـ1997,د ط,ا"��در��,دار ا���ر�� ا�������,"��2وس '�م ا"����ع",�$ط�8 '�طف '�ن. 1
  .206ص,ـ1973د ط ـ,ا�.�ھرة,دار ا��8ر ا��ر/�,"ا"' م و ظر���< �� ا��$ر ا��د�ث",ر� ��!�ن ا��د. 2

  



 :       ا�ط
ر ا������ 
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���� ��. أ��س أ�/�ر  '��رة وھو ظ�ھرة إ������  ">دة  أوا�	5ور ا����ق �/ون 

 .1ا�وا�ب

��� 	و�6 ��و/�م  أ�راد أوا���س  إCراءھو �ن : ا+' ن��"  ��"ر�6 ا�د/	ور ���  ,�طر�>

�Cر  أ��س �	ري ��.  إ�. ن ����  	�دف إ�. ا�	)#�ر��. ا�6 � ��� ا	�5ل  :ا��� �

�57�, �ا�	�5ل و ھو و �	م ا�	�5ل  ن �7ل و���ل  ��ث ��JB ا� "�ن �ن ��57

 � وإ!�������56�  أو  و��  ن ا�و���ل ا� �	7د � �	"رف  ا� �ور � ���ة 	�ر�

و  ا�8 �ل ��)ة 		�"�� � ��� ا�	�5ل �Cر ��57  د�وع ا�# ن أوو ھو طر�>�  ,� 	��ز�

وھو ا	�5ل �Cر  ���ر ��دف �	"ر�ف ا� �ور ا� 	�>�  .ا�ر�J إ�.ا� ؤ���ت ا�	� 	�دف 

� �� ا��وق Bت ا� "رو�� �	م �ن طر�ق ا�"د�د  ن ا�و���ل ا�� "��  أو��� �	و��"  ��7د 

 � .2ا� �5>�ت ا����ط��وا��5ر�� ا� /	و�

  

  

  

  

                                                           

��� ,"2درات ا����ت و"ا�ذ��ء ا"/دا'�,���ود '�دل ا�را#د. 1��  .    4ص,ـ2007,د ط ـ,ا�.�ھرة,إدار��ا��ظ�� ا��ر/�� �
  

#ر و ا��وز��دا,"و ا�� �2ت ا����� ا+' نا�د'��� و ",���د �ودت �$ر. 2�  .10ص ,ـ2008ـ  1ط,ا�ردن‘ر ��د"وي �
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:4008ا����ل ا����و�و�� ��ورة ا����ر��   

م ا���� ا	����� ��د:ا��راءة ا�����������4008و�ر ���رة ر����� ا�د��  �دا   

 �����رض 20.5�طول و  29.5��' ا�&زء ا#��" ن ا��ورة   � �ھد , 

ا���ء و ���)� ��ض ا���ب و �' ا�&)� ا���" ����ون ا*��ض ا�و(�  ا# )�ر��  

�ن �ك  �ھد�)� دون �د(�ق ��)� .ا#���رو�' �� ر�� ا*م ��/� .�ر ��رزة و # �

����ون ا*��ض  �4008' ا��ورة �����0 ��د�دا �����د ا��ر�ض ر(م ا����رة وھ' 

ن ا��ورة ھ' ���رة �ن �ظر ط���' و ھو ��" 3�/�� ر�د�� أ� ا���م ا��1 '�

و �0�6 3ط ���' &�ء  ,���رة �ن &�ل ر�/� ن ا�&)� و �3/ض ن &)� أ3رى

����ون  ���4008�ون ا�ر�دي ا�:�ق إ� ا�&زء ا*�3ر ن ھذه ا��ورة ھو ���رة 

��د  � ھذه ا����رة � ' �' طرق ا��ر�� ��" 3�/�� آو ط���� &���� وا�ر�دي ا��

��� إ�" و&ود ��<ق ��ود �زاو�� &����� ��" ��وى ا��ظر ا=�م ��و�ر ا����رة 

ا����رة و ��د ا���ت ا����رة و�ط ا�طر�ق ا��ر�� و ���ر ��ر�� ��<�� � و&ود 

طر�ق ��دو ���� و ھ' أ�=� ����ون ا�ر�دي � و&ود �وع ن ا�=��ب �' 

��وب ���)�  ��ر ��&و 3ر &زء ن ا��ورة ���ت 3�/��0 أ� ا, ا*رض��=�ء 

ول ا�ر<��' ھو ا���3ب ا�وط�'ان ھذه ا��ورة ھ' �ورة  ,إ=��� إ�" ا�

 و��و.را��� ذات ��:� ا )�ر�� و ھ' ���رة �ن ���� إ����� �' ؤ��� ��&و

ن ��ن ا�روز ا��' ا��3دت �' ا��ورة ھ' ا���<ق و ا�&�ل و ا�طر�ق أ� ا�روز 

لا���1و�� �)و ا�را��&�م ا�&�ل أ�ون وا�د �درج و ��د ا�3�/ت ا* �' ا�ر�' ا��

��ر  ا�طر�ق و اھم إ��و�� �' ا��ص ھ' ��ن �6��ر �&م 1م ا����رة 1م ا���<ق 1م 

.ا*�د   Logo 

م ا���� ا	����� ��" ��و�ر ���رة ��&و :ا��راءة ا��������4008 �ل  

و�ر��زه ��ن ��" ا��ون ا�ر�دي ا�ذي ط:" ��1رة ��" ا��ورة ��" إن ھ��ك �درج 

ن ازرق ���D إ�" ر�دي .�ق ��ع 1م ا�ر�دي �3��0 �ون ��' ����ون ا*زرق ھو 

 ����1و ھو �و�' ,ن أ�وان ا�)واء �0 روز ا�&���� ���را�� و ا#��&�م و ا���1 و ا�
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��0 ���)دوء و ا������ و ھ�و �ون ��طوي ��" �زة ��&�� �/��� ھذا � �/�ر ا��

  .�' ا�ط�ء ا��� /��ت

�ت  �ن ا�&)� ا���رى �����د ا��ر�ض ����ون ا*��ض ھذا �دل  4008و ��د ا��

� ا���وج �� Eا����ء و ا��/�ء و ھذا �&ذب ا#����ه و ��ر�� '����" أن ھذا ا��ون �

 '�ل ا��ظر ا�ط���ا��3ب �3�ق ���� �/��� و&����د ا�� , ��" ا�&وا�ب وا���16ر 

ل ا�&�ل د#�, ا	 )�ر��ط/�� �دى ا���)�ك و �&��0 أ�1ر ���ل ��/�رة �� ��د ا��

���ر�E ا��ر�ق ����6س  ر�� ��&و �' ا��رب ��" ا� وخ و ا���دي ھذا را&� �

�� ا�����1���.ا�  

ل ا��ون ا�ر�دي ��1رة ھذا �دل ��" ا��روف �ن ا��وض و ا	�)�م #ن ا�:�

 ��4008د إ���&)� ل, ر�� ��&و ��در و ���I ���رات ��<��� ��:�رة و �و�ط� 

 ��س &�ل ؤ��� ��&و 4008#ن, ا����رة nissan   ���رة � و(� ��دي ���ر

�و&د ا	�)�م ھ��ك �3وف ن �دم ا��&�ح � ظ)ور ا*ز� ا#(���د�� ا��' أ1رت 

��و � ھذا ����ظ أن ا�&�ل �' ا�3/�ض 1م ار�/�ع و ھو ���رة �ن 3ط .��" ا�&

�(��������' و ھذا � �دل ��" أن ا���وج �' �ذ�ذب �' .1  

طر�ق ���ر  رق  ���ر �' طر�ق �ر�� وھذا �دل ��" 4008و ���ظ أن ���رة 

 	ط�ق�&ر�� �)ذه ا����رة ���ت �' ر�/��ت ��&دة  أول ���" ا ن أن.رب دون 

�ت �ط�ء ر�دي #ن ھذه ا����رة ���رة � إ��0� �و��ت  ار('ر����� ا�د�� ا��

 ��ت ���رة ا�د�� و ��3ا����و�و&�� ����� ���رة ا�د�� ا�ر���' �' ا����م ��ث &

.ا����رة ا����3  

ر�/� و ھذا �دل ��" أن ��رھ� .��' ا�1ن و و  0�6����ظ �' ا����رة ا���<ق 

د ��" �����رة *�)� � �������� ا&��)� أ���ب ا��/وذ و ا��ل  و ن ���ل ���

ار(' و أ�=ل � �م ا��و�ل إ��0 �' ���م ا���م و ا*�ن � ا���� ������دة ا�/�3رة 

                                                           

148ص,نفس المرجع السابق,فايزة يخلف 1  
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�رة و ھ' ���ز ����م &�د و ��ن ��ل �����رة و ���ن ظروف ا�ر��ب �' ا���

.ا�ر��=��  

ن ا	=�ءة ���ر درا' ��' ���م و=وع � آو  ���3 ن �3ل ��رھ� �� أ

�' دا<رة ا�=وء ���&��ب ا�=�ء ���  ��ن ا��ورة ھذا �دل ��" أن ا���وج ا���1ر 

 ����������ت زاو�� ا���و�ر &����� ��, ن ا�/وا<د ا� ����وى ا��ظر ھذا  "

ھذا , ا���<��� ا��ورة ��&0 إ�" ا*�م  4008ا	�راز ��3<ص و �&م ا��ورة 

��و&�ت ��&و � �������.�و�' ���ظرة ا�  

�ت ��1رة �' ھذه ا��ورة و ھ' ن ا� س �.أ� ا	=�ءة ����  

���' ا��دس ��ر, ���ء, ذ��ء,��*�/ر �)و �ون ا�ذھب و �و�' إ�" �دة  � ��� 

ل  �4008ن ا��را�� و ا�و=وح و ھذا �و��� إ�" ��رة و ھ' أن ���رة ��

�زات �د�دة و &د�دة  �&ب أن ��ودھ� �ذ��ء ���ظ أن أر=�� �3��)� =��ب  د#�� 

��" ا�ر&وع إ�" و�دة ا��=' و ا#����ل إ�" ا�����ل و ھ' ���رة �ن د#�� 

�� ا����.�دة ا&����� أ� ا�د#�� ا������1 �)'   

ھو ا*�د ھذا �دل ��" أن أ�=ل و     logoأ�/ل ھذه ا��/�� ن ا�&)� ا���" �&د 

ا(وى  ر�� ���� ا����رات ھ'  ر�� ��&و �ر���� و ���دى &�� ا� ر��ت  

ول ا�ذي ھو ا�راا�/�رة  �' ا�ر�' ھو ا���3ب ا�وط�' ��ر��Eا*3رى �����)� ا�

  �' ذھن ا����' ��ر���� ا# )�ر�� 
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  :��208و�و�� ���ورة ا���ر�
 �ا�	���ل ا��

 67.5�م �طول و  ��99.2د ���ت ا��ورة ا����ر�� ���م : ا����وى ا�������

��رض ا��ورة و ��ذا %��د ���م ا���"� ا$�#��� �"  ����م ا��ورة إ�  �دة  �م

أ�زاء %���زء ا+ول �ن ا��ورة ��ن ���رة �ن ���رات و ����ن ا��ورة ��د �و() 

���ت �������� ا���د�� ���"ون ا+��ض ����"�� �"      www.peugeot.dzا���ر�ت 

%"�د ���ت ھذه  ,� إ�  ا��#�� ھ� ا��0ك إ�1%ا���� ا���رى ���ر ا�0ر�ق ا�وط�� 

ا��"�� ���"�6 ا�0ر���� و��و�ت ا+�وان %��� ���ت ا��روف ا+و�  ���� ���"ون 

����"�� ��د�دا ر�ز  ا+��ض���"ون Ec ���"ون ا+��ر  Nnأ��      Feا+17ر 

���"ون ا+��ض وأ�1.6HDI 90 CV  ��"0-208���رة    إ�1%� إ�   208ا����رة 

�����د ا��ر�ض ���ت ا��"�� ا+و�     ��Repartez Très équipésد�دا ���رة 

���"ون ا+17ر و ا��"�� ا�����8 ���"ون ا+��ر وا��8��8 ���"ون ا+��ض إ�1%� إ�  

   .�#�� ا����ب

 �م ��و�رھ� �زاو�� ������ �"  208ا�� ا��زء ا����8 �ن ا��ورة %���ت ���رة 

���وى ا��ظر وا����رة ا��"ت ا��ر ��م �ن ا��ورة و ���ت ���"ون ا+��ض �"  

��ت  208أ�0"�� �ن ا���� ا����  ���ت ھ��ك �زا�� ���رة ���و , 7"��0 17راء 

   : ���رة

équipements active + roues alu 16’’ et peinture métallise      

:ب �"�; ���رةأ�0"�� ��د�دا ��د �ر�ط ���"ون ا+��ض ���و  

Un maillot officiel de l’e.n. offert 

ھذه ا����رة ���و�� ���"ون ا+17ر �����د ا��ر�ض و ����� �=ط�ر �ر�وم %�; (��ص 

.ا����7ب ا�وط�� أ�0ل ھذا ا��ر�ط ��د ����� <�ر وا��1  
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 nouvelleو ھ� ا+�د ����"�� ��د�دا ���رة أ�0ل ا��ورة ��د ا��#�� ا����ر�� ����

peugeot 208 fennec1 

 
أراد ���م ا���"� ا$�#��� �ن 7#ل ھذه ا��ورة أن �و�د : ا��راءة ا�	�����

�"  ا�"ون ا+17ر و ��ن �7"��0 ��رزة %� ا��ورة %�و �ون �ن أ�وان ا���ء و �دل 

 ا����ة و ا���دد %�و � ��8ل أي (��� �ر�ز إ�  ا+�ل و ا��ظ�رة %�و, �"  ا��7و�� 

.�و�� ��#ج ا$�راض ا���"�� �������ر��   

��ذ��ر ا���"�� ��وع ا��"�� و �#�� ا����وج أ�� أ�hdi    ��"0 ��208.1.6د ا����ل 

   ��"�ا��� ���� ��دت �����د ا��ر�ض ���"ون ا+17ر و ھذا    repartez����رة 

ا����"ت   �trésدل �"  أن ا����وج ��ن �و�ود �ن (�ل و ��د ���ل ���ر أ��  

���"ون ا+��ر  ا�ذي ����ر �ن أ�وان ا���ر �; (��� ا������ ا����س و ا�ط�(� و �ن ھ��  

, ) ��ب ان ��ب ھذا ا��وع �ن ا����رة (أراد ا����م ا���"� ا$�#��� أن ��ول ��� 

 ��"�%��"ون ا+��ر �ون ��وي �"0ت �#����ه ���; ���ب �"�ظر و ��د ا����"ت ھذه ا�

  ا��وة و ا����ل ا�"ون ا+��ر �"  7"��0 17راء +�; �رى �ن ���%�ت د��� �"

��"�و ���� ���زة أ�8ر و ��د ا����"ت ���"ون ا+��ض ا�ذي     ���équipésدة ا�� 

�دل �"  ا����ء و ا���0ء  �ن ��� أ7رى ا����"ت �) �0س �ون ا����رة د��� �"  

��د �"  ���زات ا��د�دة و C��7ص ا����رة D� #�� ���ب  %�� ��8ر ا����0ل�أ�� 

إزاء ھذا ا����وج ��8ر ا���رة و �"0ت ا�����ه �"��"�� إ�1%� إ�  إ�8رة ا�دھ�� و 

  .ا���رئ  %1ول

ا����"ت ا����رة و�ط ا��ورة �ن ا���ن �ر�ز �"  ��ط�� ا�و�ط �زاو�� ������ 

دون ��Cق د��� �"   �"  ���وى ا��ظر $�راز ��"�� ا����ر و ��زا��� ���ت ا����رة

أ��� ��و(�0 ����� ا�7"��0 ���ت ���رة �ن �"�ب ر���1 د��� أن ھذا ا��وع �"�"� 

�#��� ا����7ب ا�وط�� �) ��1�07ت ���و�� ��ن ز��ج ا����رة ) ا��0ك(�"17ر 

. ���"ون ا+�ود ھذا د��� �"  �7وف �ن أ���رھ� و ر��� ��ون ��ر <��� ا�8�ن  
                                                           

Dictionnaire larousse arabe-francais.edition larousse en algerie.
1
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 F��� ن���ن ا���ق ھو أ���� ا����وج ا����"ت ا����رة ���"ون ا+��ض +��� ا��ور 

�ون �ن ��و��ت ا��د��� �دل �"  ا��#م و ا+��ن و دو��� ���6ر ا����د ا��1ري �

��ذا ���ف ا����رة �ن (��� ا������� ���ن اGن أن ���ف ا���س ��ب �و��� 

�"  %�C دون أ7رى ��و�ت ھذه ا��ورة أن  ��راا����رة ھذا ا��وع �دل �"  أ��� 

أ����� �����ل �) ا��#�� , �دل �"  �#�� ا����رة ھ� ا��� ���H ا��درة �"  ا�����ز

.ا�70�� و ا���8رة  

��د ا����ل ا��ر�ط ��ت ا����رة $��7ر ����"ك أن ا���ول ا�ر�C�� ����و ھو 

 308ون ا�دو�� �"���رة ا����7ب ا�وط�� �ذا أط"�ت ���و �رض �د�د 7#ل ا����

ا�ذي أط"�ت �"�; ا�م ا��0ك ھذه ا����رة �ر%ت ����زات إ�1%�� ������ر�� �) 

ا����رة ا���د�� ��� ��دي �) �ل ���رة (��ص ر���  و ھذا ا����ص ا�  %� 

ا��ورة %� ��ل �"�ب ��ل ��1وي د��� �"  ھد�� �ن طرف ا�0ر�ق ا�وط�� ھ�� 

ا���م ا+ول ا��ل ا��ر �ر��� أ�� ا���م ا����8 أ�   ,�م ����م ا��ورة ا�  (���ن

�7"��0 ���1ء �����; ���ر ���و ا+�د ھذا �� �دل �"  (وة ا+�د و �ر��; %� ��ط�) 

%ر���; ��$�1%� إ�  ا�; �"ك ا����6 %��ن ���و �ر�د أن ��ون �"�� ا����رات ا�0ر���� 

   fenec nouvelle peugeot 208%� ا��وق و و ����"; �ن ا���� ا����   

��د �"  ھذه ا�0�رة %"�د D�"� #�� ا��0ك�"  أن �� ���ز ھذا ا��رض ا��د�د ھو �د��� 

ا����"ت ا����رات %� ھذه ا���"� ���"�6 ا�0ر���� ھذا د��� �"  �#�� ا��#زم 

ا�وط�دة ��ن ��در ا��"�� %ر��� و ��6 ا��"د ا���وق ��� و ھذا �0رض اد�و�و��� 

أن ا��#(� ���"�6 ا�0ر����  ھ� �#(� , ��8%� و ھ���� راس ��ل أ����  ا�����ر

ا������� و %رد�� و ������ و �� ���";  �ن �دا���ت �ن ��1ر��� و �ن ������� 

  .ا���ر���7 و ��س �#(� ��ر%�� �ر%�

.ا����"ت ا����رات ���0 (��رة ��در ة إ�����C و ��وي ����رة ا�د��� ���ل ��د��  
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:����د  


د إذا ���ت � ��
�� ���ط�إن ا�����و�و�� ا������ن��و� �ن طرف  ,���� 

�ورا �� ,��"����"�رات���, ا����و��تد�$ت ا��دارس ,ا"���ر !د أ���ت 

��ث أ��� ���ن ا�و�ول إ�' أ��ن ,ا�
$��%,ا����و�و�% ا�&��% و ا"د��%

�$ظواھر ا��*و��% و ا�.�ر ا�-&�ھ�% ���ن �ن ���% ا����ت "ا��ظر�%"ا��*�ر��ت

 %�
�
��ر�% ا"�رى  !راءة �ورة ـ ا���وـ درا�% �ص ـ(ا�
$��% ا���&��ك ا"-��ل ا�

���ن ا�دراس ا�&�) 5�ر ا���وص��8 ��ب ا���ط$��ت ا�
$��% و �ظ�م إ� �ن ����

���ف ا"��س �-�ل �د�1.ا�د�و�و�% �ن ��*�ق و   


�
�ن ,���% ��ل �ورة ا-��ر�%���ث ��*وم ���*راءة ا��و��ب رو�ن ��رث ��ن ا�

�م ��*وم ���*راءة ا��:����%  2�-�ر إ�' ا�د��% ا�وا:�% أو ا��
�' ا��-�رك �$د��ل

���ل ;��% ������$و�:�ت ا�-��ر�%  ��و ا����وى ا��:��� ھ� ا�زء ا>����� ,ا�

��% أ��ر ���� ;$' �و:و;�%�ر�% ا�-���و �-�ر , �
�$�% ا>دراك ��*وم ;$' ا�

. إ�' ;واطف و إ�����ت ا�*�رئ و ا�*�م ا��*���%  

 

 

 

 

 

                                                           

       130ص  2ط 2000,ا�ر�*�� ا�-رق,"�� ھ� ا����و�و��",���د �ظ�ف,ـ �ر��ر �و��ن1

���ل ,��$�ل ا����و�و� �و�:�ت ا-��ر�%"�وظ�ف �
��م ا��*��% ا�زا@ر�% �� ا�-��ر ا��$&ز�و�� ا�زا@ري",�.ول ;�د ا�ر���ن,ـ�$��رث �$���ن2
��ل,-��دةا�����ر��.��م,!�م ;$وم ا�;Aم و ا��� %
��63ص,2011,   
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��    semion�و����  أ�لإن �$�% ا����و�و�� �ن :  ���وم ا	
��و	و����


�A �� �$��ت ��ل"    Logos" ا�
�A% و�;$م    sociologie ا�ذي �ده ��

����
ر�ف ا����و�و�� ;$' ا���و ا�� C�����ع و;$م ا"د��ن وھ�ذا �;$م :ا�

  :ا�
��Aت �
ر��� د��و��ر ��� �$�

1"������ إذن إن ���ور ���� �درس ���ة ا	����ت �� ��ف ا	���ة ا��������"  

 Eرس �*د أ;طت أھ��% ,�رد��� �ردي �و��ر���وار�ت � ��ا�� ا�*راءة ا"�ر���% ا�

 �� ���� C������;�% ��ن ا����و�و�� �م 
�A% دا�ل ا����ة ا�$� %��و��

A*� ل و�$��� �E رو�ن ��رث �� ���و��8  �ن ا��*ول ا��
ر��% ا>�����% اا�

ر��% و ر5م �� أ�زه ��زال �� ,اFن�د  إ�'ا��ظر�% ا� �� %���ن ا��
ر�% ا����و�و

�ذ ,�را�$�� ا"و�' �� دا�ت �ر��ط% �� ��زھ� ا��&�ھ�� ����
ر�% ا�$����%��و 

���;� ا�ر�زي
$ق �����ل ا��و ا�ر�ز �وت �&� و ,�دودھ� ا�$.و�% ا����و�% �$

��ص, �طوي ;$' ���% ا���س��
$ق �8 و رواده �ن أھل ا��2.ا� �ن   

:���وم ا	�ورة ا�#��ر��  


�ل  ا>���ر�%و  ا>;�A�%ھ� ا��ورة ��� ��;$�8  ا���G�را���$*� ذھ��� و  >��رةا�

�د ا!���ء �:�;% ! 8
�ري و �
��  أو���� و �ر��� و د�������%  ا>-��ر أن���وج 

�د�% �� �.�%  أو����وج  إ���رو  وإ;Aن�ث �������ب  إ-��را���$*� و �ل  إ�' آ

��� ا����  ر��رث ر���% ا�8 ��:�ن ���&
ل ��د�� ���ر�% ا���ث و ھو ا�-ر�% ا�

ھ� ر�ن ا�-��رو ھو �ط�ب  ا>�Aغا����وج ا��-�ر و ا���$*� ھو ا���ور و !��ة 

و  �و��ن ا��ط�ب �.وي ا�$���� و ا��ط�ب ا���ري ا��* ���Gفا��@� ا���وا@� 

���:�.ا��ط�ب ا�    

                                                           

��9س ا	�ر�) ا	
�%ق ص, %ر��ر �و
�ن ـ
1
         

.21ص 1,2010ط,	%��ن,�ر�ز درا
�ت 	و�دة ا	�ر%��,"ا	
��و	و��� ا��������",��
ن %و �ز�زيـ  2         
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� %��و
�ر�% ��رى �-ر�% ���رات �ر���%:	��� �ن �ؤ� %�A; ر ���� ,ھ���
�

��E ا����رات �
د �و��س وان�
ود أ�ول ا�-ر�% إ�' ��% ,ا��ر -ر�% �1842 

��E �ط��ن ا�&$&ل و ا��$C و ا��ن �م ا�درا�ت ا���ر�% و �� ����% ا�*رن ���ن ���ت 

و     �porte maillot*رھ� ا�
���� �� ��ر�س ���*رب �ن ��ط% ا���رو   . م 13

�$ك -ر�% ��و ���E , و ���� -ر�% �ن �و-و, ��دق �و��ورد ���ت���ر��� ��ث 

�ر;' �$-ر�% �ر�ق -و�و ��رة ا�*دم ا�ذي أ�س , ���ر ھ��ك ���ب ���ف ��و ���

 ��1998.  

.1882إن -ر�% ��و ھ� -ر�% ;��% ا����س ���ت ��%   

و ��ن ��و ���ت إ�د�� C$ط�
ر�ف ���ى �ود�Aت ���رات ��و ا�*د��% ���' �$

�د�ت , ا"�د ��ن -
�رھ� ھو ا"�د ا��د��% �$&ورت�أ��C ا"�د ھو -
�رھ� ��ذا ا�

������ت ا�����زة -
�رھ� ا"�د �8 ��م أ�&ل ,ا�-ر�% �Aث -
�رات ���������

�8 رأسأر$8 ظل ا�-
�ر ��طور �ن أ�د دا�ل ا�درع إ�' �&$� أ�د إ�' أ�د �$&ور 


د�$8 ;�م 1998زر!�ء أ�� ا"�د ���ل ا�$ون ا�&:� �دا ;�م ���>:��% �2000م �م   

C���طوط ��  E�ط*� �� 8�ا"�د أ��ر و:وح و �ذ�ر إن -
�ر ا"�د و �ر;

دون إن , �ر���8 ��>:��% إ�' ا�8 �$ك ا�.��% ��ن ��و �ر�دا��� �$�% ���رات �ر���%

�ب ا�وط�� ا�زا@ري ھو ا�را;� ا�ر��� ��ؤ��% ��و �� �L اا���ن ا���

1.ا�زا@ر  

 

 

 

 

                                                           

w w w algeria.com. 
�25-13 2013- 05-13   ـ 1
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:301ا	����ل ا	
��و	و�� 	��ورة ا#��ر�� .�%�� 	���وج %��و   

��دة �� ا���$�ل �ن ا��*�ر�% ا��*و��% �ر ���و��ت ا�درا�% ھذه 
و�ن ��رث و ا��

                    .ا����و�و� �N-��ر

$� ���E ا��طوات ا�����%و �$*��م ��ذا ا���$�ل ا����و�و� ���G� ورة�:  

%���
�
���% ھ� ا�*راءة ا"و��% ا��ط��% :ـ ا�*راءة ا����ب رو�ن ��رث ��ن ا�*راءة ا�

�*وم �وظ�&%  ���ورة .ا�
��Aت إ�'دون ��%  ا>�داع�$ر���% ا�-��ر�% ا����


ر�ف ��Gد ���� ����� و301�و�ت ��و و ��د�دا �زا�� ���رات ا�-��ر�% ھ� 

��ث �دا  ,�م ;$' ا�
رض �15م ;$' ا�طول و  21و ��ن ���� ��$O �وا�� 

 ���و�ر ھذه ا��ورة ا�&�و5را��% ذات ��.% ا�-��ر�% ا��� %��A;<م ا���$% ا���

ا�د�دة ا��ر  �301$*د ا��$ت ���رة .ھ� ;��رة ;ن �$�*% إ;�A�% �� �ؤ��% ��و

�و�رھ� �زاو�% ����% �$*ط% ;$' ���وى �م �ن ا��ورة ا�-��ر�% و �ن �م �

.ا��ظر �$*د ��ن -�$�� ���ر �و;� �� ��وي أر�
% أ�واب و ��ن �$�� ���$ون ا����  

 ��partout sur la ا�طر�ق �� �ل ���ن"و �ود أ;$' ر�ن ا��ورة ����� -
�ر

route1 "   ر�ض و �ل
�ر�ط% ا�زا@ر ���وب ;$��� �وع ا����رة �����د ا�� ���و��

ھذا �ء ��$&�% ��:�ء �*��$�� �� ا��% ا���رى ����� �� ا"�&ل �ط�!% ���ن 

��@ص ا����رة ���و�% �ن أر!�م و �روف و ھ� ����$ون ا"�ود �����د  5000

���ت      la nouvelle 301 silonne toute l’algerieا�
ر�ض �د ;��رة   

 %�&$�ھذه ا�-
�رات �� �ط�!% ��@$% �و;��� �*��$% �E ا�-
�ر ا"ول دون أن ا��� 

دا و أ�&$�� ��د�دا ;$' ا��% ا����' �د -
�ر     C�ھذه ا�����% ���ت ���$ون ا���� ا�&�

�ت ��و �*��$�� ��د�دا ;��رة��دة �د��و ا"أ� و ھ� ;�A% ا"�د ا��
رو�% ���

���$ون ا"�ود �����د ا�
ر�ض و ھذا ;$' �$&�% ��:�ء و أ;Aھ� �د ا�را;�  "301

�ب ا�وط���  .ا�ر��� �-ر�% ��و أ� و ھو ا���

                                                           

           
1
dictionnaire larrousse.arabe-francais.edition la rousse en algerie . 
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إن �$&�% ا��ورة ا�-��ر�% أ�ت ���$ون ا���� و ���ت ا����رة ���ر �� ��
رج �ط�ر 

� ھذه ا��ورة و ة �����رة و ��ذا �*د �درت ا"��م �وو �� طر�ق و;رة ��$ؤ

�E ا�طر�ق إ:��% إ�' ا�-
�ر ا�ذي أ�'  �301:� ا��ل ��G�ر �م �م �$�8 ���رة 

و ا��ل ا�را;� ا�ر���     logo �� ا��% ا���رى �م �*��8$ -
�ر ا�ر �م

sponsoring  ورة ا�-��ر�% و ���ت أھم إ�*و�% �� ا��ص�ا�.ر �م �ن ا�


�ر ��و و ھو ا"�د-.  

�*د أراد ���م ا���$% ا>;�A�% �ن �Aل ھذه ا��ورة ��G�د ;$' :�����ا	2راءة ا	�0


$ق ����دوء�� %��� ا�$ون ا���� أ� و ھو �ون �ن أ�وان ا�ط�ن �ر��ط �*��% ا�

�&��زة "�د�ل ا�' ���و�و�� ا>-��ر"و ا�را�% و ا��*% و ھو ���ف ��ب ���ب 


��ل ا>���@� � 1��$ف :�ن أ�وان ا"رض و �دل ;$' �
�' ا��ر�ف��ذ ا��

ر�% �*��دة �
�ري �دل ;$' ا ��ول ���&� ا����رم  10ا�ط$*ت ��  301ا��

�وز ��% ;$' ���ر ����و��% 5ردا�% �� ا��وب ا��� أر��� ا�����% ا��

���ز ��ث ��ل إ;�ب ا���E �301$م ��ث ��ت ��8 ���رة 150���  


�% و و �ود ����ن ا����رة �ل ��$وء �����ر�ة و ھذا �دل ;$' ان ھذه ا�طر�ق 

و ان ا����رة �وودة �� ا�و�ط ,�ود ا���دي 301ة �����رة ��ن �Eو��$ؤ


ط� ا�ط��ع ���&���% و ��ذا ����دة  %��*��ورة ا�-��ر�% �-�8 إ�' �د ��ورة ��

��ق  �
�د$��وذة �$���رة �-�ل �د �و�� ��ن   �colageن ا�Gورة ا���و ا�


$�� � ���د أ;����  ;ن ا��ورة و � %��*�ا���ور ��ن !ر�ب �ن ا����رة ��ذه ا�

��Aظ �� �*د�% ا����رة ;�A% ا"�د و ھذا د��% ;$' أ��� �Aؤم ا��
ط��ت ا��دة 

�و �� ز�ن ا"ز�% و ��دي إ���ج ���رة أ��% �� ����ول ا���E و �� %��ر�ز ا��را

;$' ا�
و��% ;�A% ا"�د و إ;ط�@�� �
د دو�� ا�ذي ��ر ���� ;�ر �طو�ر طرازات 


ط��� �ظرة �ا"�د ا�د�دة ��
ر ���&ض ا�� ا��طوط ا����رة ��ط�ر ا"��!% و 

                                                           
1
، ص  2010ط����� �وم �$درا��ت و ا��-ر و ا��وز�E ، ا�زا@ر ، د ، ط ، " ���دئ �� ����و�و�� ا>-��ر"���زة ��$ف   

149  
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 �� %�A
�واز�% �� �*د�% ا����رة أ�� �*د�% ا����رة ��� ��ق ا�ذ�ر �
$وھ� -
�ر ا��

  .�ن 5ط�ء ا���رك ھذا �دل ;$' �وع �ن ا��ر��%  ��ط*% �*و�%

و إن ا��ص ا�����ل �� �
ض ا��ل و ,إن -�ل ا����رة �دل ;$' إن ا����رة ;�@$�%

��س �
��ل �ون وا�د ���*�د أن ھ��ك ����ق ������ و �ذ�ك ا�;A� ��
ا��ور �د�

ب ���$ون �� 301و ا;$� ھذه ا����رة �د -
�ر ��و, �
ط� �$�ورة ���ط% -د�دة

ا"�ود �����د ا�
ر�ض و ھذا �$&ت ا�����ه ���$ون ا"�ود �دل ;$' ا�
�ر و ا�:�ق و 


�% ��ن �ن �Aل����ن أن ���ر إ:��% إن ���م  �301
�' ھذا ان ھذه ا�طر�ق 

�وف ���ر �ن �م ا����
�ت و ���ن �
�ل ا�$ون ا"�ود ��ن �� �ا���$% ا>;�A�% ا�

��ث إن ھ��ك ;A!% ��ن ا�ر!م و  301ط% ا�زا@ر �ود ����ھذا ا�-
�ر �د ان �ر�

و��ذا ��ل ����� �و�� إ�' "�� �ل ���ن و ;$' �ل ا�طرق"ا�-
�ر ا�ذي �*ول

���ل �وع �ن ا�.را�% ��ث ��س �ن ا���Gوف وود ھذا ا�ر!م  301أ�$����% و ر!م 

د �ن ا�طرازات �ن -ر�% ��و و �دل أ�:� ;$' ا����رار�% ا�-ر�% �� إ���ج ا��ز�

%
و �*د و:E ا�-
�ر �� إط�ر �-�8 ���% ���ل ا�م �د��% �ء ��ت -
�ر .ا�را@

�% و  301و �ر�ط% ا�زا@ر �ر�*% ���ر!م";$' �ل ا�طرق"�Aت ھذه ا���� ���G�

 %�&$�ا����رة و ھ� ���ر �و�� أ��� �د�ل إ�' ھذه ا��د��% و �ل ھذا �ء ;$' 

.��*�ء و ا��&�ء وا��دوء��:�ء و ھذا ا�$ون �دل ;$' ا  

�Aف ��  ��رى �ود ان ھ��ك ا ���G� ر و��% !و�% ا"�ر ;$' ا���Aل ا�
ا"�وان �

���ز �8 �ن �:�د و �&�ر!%�.�ن �����ت �
�دة ���ب ��   

 ���ر�� �� A�� ص ا����رة@���و��د�دا ;$' ا��% ا���رى �د �ط�!% ���ز 

�زا�د ھذه ا�$&�% ��@$% �,ا�ف �$م5!ط
ت  �� ����
�و ا";$' د��% ;$' ا�ب �و ���


�د ا��دىو إن ا��ورة ھ� ���*د 5$ب ;$' ا��ورة ا�$ون ا���� ,د��� ��و�*� ا��را

8 ���و�' �ن �
ض ا����طق ا���راو�% و ا�8 ا�$ون ا"��ر روا� و ����� �"

�&%��ت ا��ر �م �ن ا��ورة �*�ر�% �E ا�-
�رات ا��� � �301$ز��@ن و ا��$ت � , 



� :                      ا��
�	 ا����ا�� �
���� ا���������� ���رة إ��
ر�� �301ا�  

 

 
73 

:@�$% ھذا �دل ;$' أن ھذا ا��وع ���ف �� ���% ا�-��ر ا�ذي ���ف :�ن 

.ا�-��ر ا�ذي ����دف !در �ن ا�ز��@ن  

ا"�د ا�ذي �دل ;$' ا�*وة  logoو أ�&ل ا��ورة �ن ا��% ا����' �د -
�ر  

و  ���طر �وق ا�زا@ر�% 301ا��ر;% ا���طرة �$ك ا�.��% و ��� ا�8 �$ك ا�.��% ��ن 

��دى ��E ا�������ن�و ا�د�دة"�*��$�� ���را ;��رة,��301" �����أ�ت �*��$% 

�و�� إ�' �رف ���G� زا@ر و�ر�ط% ا�� Z     هA;أLOGO  "ل ا�طرق� �� "

أ�&$8 ا�-
�ر وو�ط8 ا����وج وھذا د��% ;$' �ر��R ا�&�رة �ن ا�
�ن �ر�ز ;$' 

% �*���% و ھ� ا�را;� ا�ر��� و ھو ��ط*% ا�و�ط و ��Aظ �� ھذه ا��ورة د��

�ب ا�وط���و ھذا د��% ;$' ��ول و ط��
% ا�-
ب ا�زا@ري �$ر��:%  ,ا���

��E ا�زا@ري 
�$ت ا�-
�رات �� ھذه ا��ورة ���$.% ا�&ر���% و ھذا ���ن أن ا���ا�

��E �ر��&و�� و ا$5�8 ��*ن ا�$.% ا�&ر���% و ھذا �ر��ط ���ر���� و ھذا �و�� إ�� '

 %�
��E ;ر�� إ���A و�ن ھ�� ا���G�ر ;$' ا�$.% و ا��ر� �� %���5رس �*��% أ

��E ا�زا@ري و ا��*و��ت ا��*���%  .ا�د���% و أ���% ا��
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  :����د 

� أن ��ون أ��ر إ�دا�� و ا����را ���رف ا��داع  .�د ����د ���ء ا�رة ا	ر��� �����     ��

 ا	(��ط�(� أو �'�+ و إ��دة �ر��ب ��� ا() أ���ر 'د�دة �&�دة و ��%�� �$ل ا�"�!ت ��

	() .  ,و . ���%ر ا��داع ��� ا'�(ب ا��(��- ,"��ل �ر�دة�ن ا��ر�� �- أا��رو�� 

�"�ل �طو�ر ا1�+ و ا�����ت ا������ ��3 و إ�داد ا1وق �$1ب �ل ���1دى أ��� ا/.ت 

� ز��دة ا�(��'�� ����داع ا��!(- ھو ا$د أ�1�ب و ا��دات و اطرا8ف ��� �ؤدي إ

  .�دةا�1$داث طرق ��+ 'د
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ا��داع ھو �%ور 'د�د �"��� �د��� أو أي �ط��ق &�رة ����رة ��1ھم �-  :�ر�ف ا	�داع

$ل �"��� �و'ودة و �3ذا �3و ار�ط ��ن �'�و�� �ن ا�&ردات و إ��دة �ر����3 $ل 

%&� أ�ط�ت �'��+ �(ذ  أ(�3:"���و أ�راھ�ما�وا�ف ا%��� و �- ھذا ا%دد ��ر�) 

>���(��ت ا��دا��� ����د �در'� ���رة " او.دة �)و �د أ���ت ادرا�1ت ا(&��1 أن ا�1=!

�)� ������ ا/<ر�ن ��.  

��- �وا�ف ا�<��&� ��ن ذك �1ؤدي  ������ل ا&رد �(د �� (��ت �ن إ�دا�)    ��ظ�م  إ

  .1أ���ر ا����ر�)ا��داع اذا�- د�) و �$&�زه �- إ<راج 

�"�ل  ا���دي��� ا() �&3وم �ن �&�ھ�م ��م ا(&س  :�ر�� ا��در�� ا��ر��� ��م ا���س

��ط- (��'� ا.��1دادات ا��ر��� و ا<%�8ص ا.(&���� ا�- �����ل �+ ا��=�را ��8��ت ا

  .ھ���) و ��8د�) و ����� $�'��)�Eر ��دي �(��) '���� �- �%ر �� (ظرا 	

  .و ا	"��ء ��!��ت م ��ن �و'ودة �ن ��ل ا	���ر��� ا() ����� ر�ط  :�ر�� أ�ون

ا��دي  "<ص ��در�) ��� ا�=�ر �ن ا�1�1ل ��� ا() ا���درة ا�- ��د��3 :�ر�� ��وس

� �&��ر �<�ف  .�- ا�&��ر إ

��   .2ا��داع ھو إ�'�د $�ول 'د�دة �F��ر وا�"�!ت :�ر��  ��ن ��د ا�

$�ول 'د�دة �"��� �� �3و �- "��) ا��1ط ا�1'��� �ن  ا.����ر ا�درة ���ا��داع ھو     

ا&رد ا��دع �رؤ�� ا'د�دة ا(��'� �ن ا����� ا�- ��م ��3 ا��دع <!ل �!$ظ� �و�ف أو 

  .�3"��� ا��داء �ن ا��رض واردا��3 �ظ3ر �- اوا�+ 'د�د

                                                           

� ا��!�ر. 1���  .160د ط ـ ص,ا�*�ھرة,�ر��� ���&ر و ا��وز�'ا�&ر%� ا,"ا����و ا����رات  ا	�#ن",���ل ا�
  .3ص,"��س ا��ر!' ا����ق",ا�را&د���ود ��دل . 2
  .63ص,ـ1993د ط ـ,ا�*�ھرة,���م ا�%�ب,"ا�!��ھ�ريا����  ا	�داعا/��0ل �� �!�/ت ",���د ��د ا����د. 3
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��ر�ف ا��داع '�ء �1(�� ��ط ��� أ�1س ا() إ("�ء "-ء �Eر  إن �- �����(� ا�ر��� ��ن

ا<�ق (�&��ر�� ���ل ��1ق ) و ھذا ا��ر�ف ���ز ا��داع �ن �Eره �ن ا�����ت ا

� �$د�د ا��داع $���1 �ر�(�  �(�'H) وا�'د�د��د��ن .ن �ن 1�و���ت و%&�ت ا      إ

�م  �ن ا��داع ا��ل ا/� ار��1�8 ا�1ؤو ������3ذا ��1�وك ا��دا�- ھو ا(���س ��دي 

  .1(���ن �ن رؤ���3 ��د

إن �&3وم ا��داع و ا<�ق �&ردات و �&�ھ�م "���8 ا.����1ل �- ��ظم ا	دب ا�ر�وي و 

ا����ق ����داع �$�ل (&س ا���(- و اد..ت ��� و'ود "-ء 'د�د �"��� أو <�ق أ"��ء 

�و'ودة �ن ��ل إن ا'دة ھ- أ�ر "�) ا����ري إن �� ����ره ا&رد  أو �!��ت 'د�دة م ��ن

� �� �"�) �- ا�'����ت � (&1) �د . ��ون 'د�د ��! ����س إ'د�دا و ����را �����س إ

  .�ن ا.����رات

����داع �د�م �دم ا�(�1ن و �دم ظ3وره ��� 1طJ ا<���� ��I ھو ا��دع ا	ول اذي <�ق 

�- ا�1وات و ا('وم و ا�وا�ب و �3ذا �$�ل آ��ت ا��داع ���ن . ��س ��) �-  ھذا ا�ون

  .2"و أ�دع �ل "-ء <��) ھو ا<!ق ا�ظ�م."ا�ران

�"�ر ��%ور ا���-  ا��داع إنو  ق أو ��دع�د ا�1<د�ت ���� إ�داع �����ر �ن ا&ن <!

  .ا�'1د ��د��

� ��3د�� إن ا��داع �"�ر ��%ور ا���- ا�'1د��� (���رك "�د�+ ا�1وات و ا	رض:"�و

��ن�>  .4%دق L ا�ظ�م"L أ$1ن ا

ا�(�'�ت ��<��ف  ����1'دات ا.�'���� و ا�- �<ص ����داع ھو ��ك ا����� ا�- ����ق

أ(وا��3 و �ذك أ�1�ب ا�(��ج ����داع $1ب ھذا ا��ر�ف �"�رط ��) ا.�'���� أي (�(- 

� إ�'�د �$�1(�ت ����ق ���(�'�ت ��3 �ا�����ت �3دف �$�1ن  أو�د�ل 3دف �ن وراءه إ

                                                           

1.�  .17ص,ـ2006ـ1ط,ا�*�ھرة,�ؤ��� ا�طر�ق ���&ر و ا��وز�',)إ�#����ط��*�ت (ا���36رو  ا	�دا�� ا5داء",�&�ر ا��ر و3
  .17ـ16,ـ2009ـ1ط,���ن,دار ا�3*���,"ا	�داع إ�:ا��د9ل ",ا�ز�ز��د ��د .2
3.�  .16ص,��س ا��ر!' ا����ق,�&�ر ا��ر و3
  ).110(ا;��,�ورة ا��*رة.4
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'د�د  "-ءاداء أي ا�&�ءة و ا&���� �- ا�1<دام ا�وارد �3و <روج �ن ا��دي ھو �ل 

  .��3�1 ��(ت ���1ط�

� ��ھو 'د�د �� :���وم ا/��%�رإ. 'د�د �د ��ون ��رة أو �&3وم ا.����ر ھو ا�وا%ل إ

(��3 . ��و(�ن �����ن إذ . �د �ن �ط��ق ا'د�د �- �(�M 'د�د أو ����� 'د�دة 3ذا ��ن أ

&�رة 'د�دة  -���� �� ھو 'د�د �%�=� ا�طور ا�(ظم و ا�ط��ق اا.����ر ھو ا�وا%ل إ

� �� ھو 'د�د و ���ف ���� ا��ر و �- ���8 ا	���ل أي �درة ا�ؤ�11 ��� ا�وا%ل إ

���ر(� �+ أ1رع �� ��ن ا�(���1ن �- ا1وق ��(- أن ��ون ا"ر�� ا.����ر�� ا	و

 -� �� ��رة 'د�دة أو ا�&3وم ا'د�د أو ا�(�M ا'د�د و ا	وا�(���1ن �- ا�وا%ل إ

� ا1وق  .2او%ول إ

(�(- �) أي ��رة 'د�دة و أي ���ر�1 'د�دة و �3ذا ) أ(واع �<��&� ��<�!ف  :ا.����ر

و  ,ا"-ء أو �'�ل أو ("�ط ا�ر��ط �) و ھ(�ك ا����ر �- ا�دارة و ا����ر �- ����� ا�(��ج

ا����ر �- ا<د�� و ا����ر �- طر��� ا����ل �+ ا�"ر و ا����ر �- ا�&�وض و ا����ن $'م 

��!  ,ھ(�ك ا����رات 'ذر�� و ھ(�ك ا����رات �$دودة .����رات درا'�ت ���Hرھ� إ. أنا

ا�-  ,�د ��<ذ �د�ر ا$���1ت ا'�ر�� �رار ��<�%�ر �دد �ن ا�����ت و ا�'راءات

�%�$ب ����� %رف و إ�داع ���N �ن ا$���1ت ا'�ر�� و ���) �%�J �وظف ا"��ك 

���وم ����- ا"�ك أو إذن اد�+ �ن ا���ل و  ,��8م ���O إ���- �ن <!ل ���ر�1 'د�دة

  .�3&�د $�) 1واء �- "�ل ���N (�دي �را'��) و إ�ط�ء ا���ل ��

  :أ�واع ا	�داع

���ل  ,(��M8 �ر�دة �=ض ا(ظر �ن (و����3 أو��%د �) �طو�ر ��رة  :ا	�داع ا����ري

  .ار1وم ا�&و�� Fط&�ل

                                                           

1.w.w.w.ifepedia 15/03 /2013 11h35m 
2.w.w.w.ifepedia.16 /03/2013 13h00m 
� ا��!�ر.3���  .146ص,��س ا��ر!' ا����ق,���ل ا�
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� ا(��M8 �ن اطرف ا	ول:ا	�داع ا����>و ���ل ��� ھذا �%و�ر  ,ا�را�� �- ا�وا%ل إ

  .آ� �و����1 أو و$� �(��

ا��%ود �) ا�را�� �- ا�1<دام ا�واد �%و�ر ا����1.ت 'د�دة �3  :أ/��%�ريا	�داع 

 ��$�ث �"�ل ھذا إ���31 أ��1�1 ���د�م ���و��ت أ��1�1 'د�دة و ��دة �� �<�+ إ

  .�� ا<�راع�وا%&�ت �$ددھ� �ؤ�11 ���(� �$�ث �$%ل %�$�) ��� �را

  .��1%د �) ��د�م أ���ر 'د�دة ��د ا<�راع �وا(�ن و �دارس ��ر�� �د�دة :ا	�داع ا��!د�دي

����داع �س �$%ور �- �'�ل وا$د �H%$�ب اذ��ء ا��دا�- د�3م ا�درة ��� و�+ 

��  ا(��M8 ا'وھر�� �- �دة �'�.ت����د��ن �- ا�د�د �ن  أ�راداو ��م ا����8 ا

م اذي ا��"ف (���E M8ر ��و���: ��ون ��دع ���3 أنا�'�.ت ��1ط�+ ا&رد ��ا�<�رع  ,ا

و �ن ��ن أ(واع  2ا&(�ن ا�ظ�م اذي �ؤ�ر �- �درة $���) ,اذي وا�ب ��� �$��ق ھد�)

 :ا��داع ����-

�طو�ر ا��ل و ذك �$�ث ��ون دى ا�����ن إ�دا�� :ا	�داع ��: ���وى ا��ردي ��!> �

 ,�ن <!ل <%�8ص �طر�� �����ون ��3 ��ذ��ء و ا�وھ�� أو �ن <!ل <%�8ص �����1

�(����3 و ���1د �- ذك ذ��ء ا&رد و  ����3�$ل ا�"��ل ھذه ا<%�8ص ���ن ا�درب 

  .�وھ��)

�ون ���� �$�ث ��ون ھ(�ك '����ت �$ددة �- ا��ل ��� :ا	�داع ��: ���وى ا�!����ت

�ط��ق أ���ر ا�- �$��و(�3 و �=��ر ا"-ء ($و ا	��ل �'���� �(�� �- �1م  �3)��

   3.ا�(��ج

                                                           

  .17ـ16ص, ��س ا��ر!' ا����ق,ا�ز�ز��د ��د .1
  .54ص,��س ا��ر!' ا����ق,���ود ��دل ا�را&د.2

W w w kenana online.com.12/04/2013 00h20m           3   
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�� :ا	�داع ��: ���وى ا���ظ��ت�E �3 و��1وى آراءھ� و ��� �ھ(�ك �(ظ��ت ����زة ��

� ا��داع �� ��ون ��ل ھذه ا�(ظ�� (�وذ'- و ���ل ��(ظ��ت ا	<رى و $�� �%ل إ

  .�ن و'ود إ�داع �ردي و '���- .�د

�و �$ظ� ا�(��ج أو �$�1ن �- ا�(�'�ت و طرا8ق و أ�1�ب :ا	�داع ا��%�و�و!� ا��*�

  .ا&ن ا�(��'-

و �$ض ا�(��ج أو �$�1ن أو إد��ج و �=��ر إ'راءات و أ�1�ب :ا	�داع ا���ظ��� ا	داري

�وك ا�(ظ�� و ا	�راد أ��ر ا�'���� ا���1ر و ���دئ ا�دارة و ا���رف ا�����1 �ن ا'ل 1

  .و ����� و �&�ءة ���(� ا��ل ��� ار�+ �ن أداء ا�(ظ��

�  .و أي ��ل إ�دا�- ��ط�ب �و�ر ا�(�%ر ا	��1�1 >�داع و ھ- ا�رو(� اط��� و ا	%�

(ظر ���(- 31و� ا���و��ت و 31و� ا�1د���38 و �(ظ���3 و إ��دة �(�ءھ� و ا :أ�� ا��رو��

� ا�8�1ل �ن زاو�� �دة  .إ

و ھ- Eزارة ا�(��ج و 1ر�� �و�د ا���و��ت و اط!�� ���رب �&3وم ا�&��ر  :ا�ط�?�

  .ا�"�ب

و ��(- ا�&رد ��&�رة و أن ��ون ا&�رة ا��د�� 'زءا . ��'زأ �ن "<%��  :ا���05

� �(%ر ا��ول ا.'����-  .1ا��دع ������� إ

�����ا���%�ر ا��: �و ھو �&��ر �(ط�- ��$ث �ن $�ول ا%$�$� و ����د �- ذك ��

 ��1�1ل ا	���ر و �$����3 و �د ��ط�ب ��ض ا�����ت ا$����1 ��� �ؤدي �- ا(���3 إ

J�$% ل وا$د$ �و �د ���ن ا�(�ؤ �) ��د�� و �د ����د ��� ار�ط ��ن أ���ر  ,او%ول إ

  .��(��3 ار���ط

                                                           

1.w.w.w.kenanaonline.com 17/04/2013 13h25m 
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ود و $دود �%ل و �&��ر وا1+ ا�%ور و ��ط�ب ا(ط!�� ��ر�� �! ��ھ:ا���%�ر ا/��%�ري

� أ���ر���ددة ���ن ا�(�ؤ ��3 ��د�� و�د ����د ��� ار�ط ��ن ا	���ر م ���ن ��(�3  إ

  .1ار���ط

  :�را�ل و �ظر��ت ا	�داع

����� ا��داع ���رة �ن �را$ل �����(� ��ود  أن ��رك �1ري�"�ر واس و  :�را�ل ا	�داع

  :إ�(�ءھ� ��رة 'د�دة ��د�� و ��ر ��را$ل أر�+ و ھ-

ھ- ا�ر$�� ا�- �$دد و �&$ص �ن '��+ 'وا(��3 و �'�+  :�ر��� ا	�داد و ا���@�ر

���"�  .ا���و��ت $و�3 و �ر�ط ��(��3 �%ور �<��&� �طرق �$دد ا

�ر��ب ��$رر ���3 ا��ل �ن ���ر �ن ا�ر$��  ):ا/���9را�%�ون و (�ر��� ا/��@�ن 

�3 ���"��� و ھ- ����ن ھ��� ����� �ل ا���و��ت و  ,ا"وا8ب ��%. -�و ا	���ر ا

ي اذ ,ا<�رات ا�����1 ا�!��8 ا�- ����ق ���"��� ��� ����ز ھذه ا�ر$�� ��'3د ا"د�د

  .ا�"���$ل ��ذ) ا����م ا��دع �- ��1ل 

و ����ن ا(���ق "رارة ا��داع أي ا�$ظ� ا�- ��ود ���3 ��رة  :�ر��� ا	&راف ا	���م

� $ل �"��� و 3ذا ا����ر �ر$�� ا��ل اد��ق و ا$�1م ���ل 'د�دة ا�- �ؤدي �دورھ� إ

  .�- ����� ا��داع

ن �<��ر ا&�رة ا��د�� �- ھذه ا�ر$�� ����ن ��� ا��دع أ ):إ��دة ا��ظر(�ر��� ا���*�ق

و ���د ا(ظر ���3 �رى ھل ھ- ��رة ������ و �&�دة او �ط��ق "-ء �ن ا�3ذ�ب و ����رة 

  .2أ<رى ھ- �ر$�� ا�'ر�ب &�رة 'د�دة

  :�ظر��ت ا	�داع

                                                           

1.�  .166ـ165ص,��س ا��ر!' ا����ق,��� ا��!�ر���ل ا�
2.w.w.w.ibtessama.com 13/04/2013 14h40m 
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�1رت ھذه ا(ظر�� ا��داع �ن <!ل ���'� ا�"�!ت ا�- : �ظر�� ��رك و ���ون

��ن �� ��وم �) و �� �&�رض أن ��وم �) �ض ا�(���ت �'وة إذ �وا') ����رض ا�(ظ��ت 

��$�ول �ن <!ل ����� ا�$ث <�ق �دا8ل ������ ا��داع ��ر ��دة �را$ل ھ- �'وة ا	داء 

� �وا�ل <�ر'��  .�1$�ث و و�- �دا8ل �م إ�داع $�ث أر'�(� ا&'وة ا	دا��8 إ

��ب و ا��3�ل ا�(ظ���� ا�<��&� ��ن أول �ن أ�د ��� أن ا�را :�ظر�� �ورن و ����%ر

��ن <!ل �� �و%�وا إ�) �ن أن ا��3�ل ا	��ر �!��8 ھ- ا�- �31م �- �ط��ق ا��داع �- 

�(ظ��ت �ن '!ل ا(�ط ا/- اذي �!ءم ���8 ا��ل ا���1رة و ا(�ط ا��وي اذي �!8م 

�"�ر�� أ���ء ا�(ظ�م  ا���8ت 1ر��� ا����ر ��� أن ا(�ط ا��وي ��وم �ن طر�ق

�3�'  .���<�ذ ا�رارات �3و �31ل ����� '�+ ا���و��ت و ���

� إد<�ل �=�رات �-  :�ظر�� و��ن�د ��ن ����� ا��داع �ن <!ل �!�� �را$ل ھد�ت إ

ا�(ظ�� و ھ- إدراك ا��=�ر و ���ن ا�=�ر و ��ون ��دراك ا$�'� او او$- ���=��ر 

ا���ر$�ت ����ر�ت (��1 ا��داع �- ھذه ا�را$ل ا�!ث �����(� ��1ب ا�ط�وب �م �و�د 

�وا�ل �(�3 ا����د �- ا��3م و ���� زاد �دد ا���3ت ا�<��&� ���� ازدادت ا���3ت �Eر 

 �3رو��(�� ��� �31ل إدراك ا��داع �%ورة '����� و �دم ظ3ور �را��ة ��� أن ا$وا�ز 

�  .�ظ�ء ا�(ظ��أ�را$�ت و �زو�د �ن ��1ھ�� د ا.����Hر ا�'��- �و

�(ظر ھذه ا(ظر�� >�داع ������ ���ون �ن �ر$���ن �ر$��  :آ9ر�ن�ظر�� زا����ن و 

ا�دء و �ر$�� ا�ط��ق و ��3 �را$ل 'ز��8 و ����ر ��� ا() ��رة أو ���ر�1 'د�دة و$دة 

�وا �- "رح � إ(3م �و1ا��(- وو%&وا ا��داع ��� ا() ����� '����� و �1ت �رد�

��=�رات أ<رى ھ- ا�!��ت ا"<%�� أ1�وب ا����ل �+  أ���واا�"��� ا�(ظ���� و 

  .ا%راع

                                                           

1.w.w.w.kenanaonline 13/04/2013 15h30m 
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ان ادوارد �و(و "<%�� �"3ورة �- ا�دارة و ا%(��� و �ر'+  :�ظر�� ادوارد و �و�و

  1.ا"ر��ت ��!�� ��ل     و �Eرھ� �ن ا�(ظ��ت �- �'�ل ا	���ل

� $�ز او'ود "-ء 'د�د  :ر ا/��%�ري���ور ا���%����ر دا��8 ���� ا��داع ���� �رز إ

��1ھم �- إ���� $���� و أ��د %�$�) و ا�1&�د �) ا(�س اذي �ر��ط �3م ا��داع و ��� ھذا 

� �%ور ���ن ��ر�ف ا��داع ا() ا.����ر اذي ��1ھم �- $ل �"��� �و'ودة ا�و%ل إ

ا'�+ ��ن �&ردات ��(��رة . �'�+ ��(��3 "-ء وا�J �- اوا�+  'د�د �"��� �د��� ����8

  .و �(�3 إ���� $����� إذ �� ا'���ت �طر��� ����رة و ������1

إذا ��(ت ھ(�ك �("�ة ا��%�د�� �زد$م ��Hراد ��<�&�ن . "ك إ((�  :���ذا ا/��%�ر و ا	�داع

� ����ل ا.����د ��� ا�"ر � إ�$�- او�ت اذي �&رض ��� ھذه 1((ظر �- ھذه ا

ا�("�ة أن ��<ذ �رارات %��� و أن �1H�$� ذ��� ��� <!ف ا1!ح ا�"ري ھل ���1�1م 

ا	�ور و ا�را�M ا��ل �- ظل ھذا ا�(�خ ا.%ط(��- .ن �وة أي �("�ة ����د ��� ��ول 

  .أ�راد �واھ� ا�"ر��

� :ھل ��ن ���!� إ�: ا/��%�را��داع ������ل �- ا�(ظ��ت ���ددة و  (�دع 	((� �$�'� إ

ا	("ط� ��(و�� و ا	���ء ���رة و ا�"��ل ��دا<�� ھذه ا.����رات �&��� ��ن ('�ل �ن 

ا��داع �رورة و �- ا.����ر أ�ر ��ن �$�1ن و �طو�ر و (داء >$�1س ���"�!ت 

و ���س ا&رص ا��و�رة ا�- �وا') ر'�ل ا�1و�ق و ا��+ �- �وا��3م ا�- ����ون ��3 

�طو�ر و ا�$�1ن و ا��!ن �ر�ط ا	"��ء �����3 ا��ض و ا�و��ق ��(�3 ���1 ��<روج 

  .��2('�زات 'د�دة �(ط�ق ��3 ا�(ظ��ت

أن ��ف ا�درة ��� ا��داع ھ- ���رة �ن أداة ا<���ر (&�س �&��ل ا&رد �ل ا	(��ط 

$دس .����ر ا�<�ل ا��3م و �د <��ت أداة ا	��1�1 ا	ر��� �- اذ��ء ا��دا�- ا

                                                           

1.w w w kenano.online.com.23/04/2013 13h00. 
� ا��!�ر.2���  .139ـ138,��س ا��ر!' ا����ق,���ل 
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د��ق و ��(ت (��M8 ھذا ا�$��ل �)  (�H(�ا�$��ل ا�8�%$- �$��ل �$�م ��H��د �ن أن �� 

  .1ا�'���� 'دا

��ر��� �ن ا	�راد اذ�ن <��وا .<���ر �رة ��(�� �ن دھ"�3م  �80�� ��1ل ا���ل أ'�ب 

� ا��دا��� ���ت ��� ھ- و ھذا ا(وع �ن ا�$��ل �'���3 �(د�� ���ن أن �&��ل ��3م ا	("ط

  .(�ق أن ��ف ا�درة ��� ا��داع ���رة �ن أداة ا<���ر �و�وق ��3

�ن ا��دع إذن �و'د أ�1س أ<ر ��ر�ف اذ��ء ا��دا�- ����ل ���ض �� أ('زه ا��د�ون 

 ر�دو()=&� �$��ق �� �د�3م "اذ�ن ��ر1ون '3ودھم ��� ��و�ون �Hدا8) و ھم ��$�1ون و 

�� �� ��=�ر ا�'��+ ا	"<�ص ا��د��ن $���ن و ��<���ن�E ظ$  .و 1وء ا

و (�1<دم ��ف ا�درة ��� ا��داع ��ر�ف ��	(��ط ا	��1�1 �ذ��ء ا��دا�- و ا	(��ط 

  :ا	ر��� �ذ��ء ا��دا�- ھ-

�� ا<�رات ا����1 �- �و'�) ا	داء �ر�ز ��� ا(��M8 و ����د ):ا��دس(ا�ذ%�ء ا��د����.  

  .�ر�ز ��� $ل ا�"��� و ھو (�ط- و ����د ��� ���(�ت :ا�ذ%�ء ا/��%�ري

�ف ������� :ا�ذ%�ء ا����9H�� و -  .و) �درة ��� رؤ�� ا&رص و ھو $��

�  .�ر�ز ��� ا����ر ا.'����- و ��� ��ط��ت اذات �'�ه وا$د :ا�ذ%�ء ا	����

� ��(� �ن ا�!��ذ ا%�ن ا��1+ و ا���ن و  1979 1(� � ��م ��3 ر���رد�- درا1��

ا��1+ و'د أن ھ(�ك ار���ط أ�1�ب و �ن دال إ$%���8 ��ن ا��1وى ا.'����- و 

ا.��%�دي دى �'�و�� �ن �Eر ا�وھ���ن و . �و'د ار���ط دال ��ن ا��1وى ا.'����- 

  .2ا.ر���ط �1ب دى �'�و�� ا�وھ��ن و ا.��%�دي و ا.����ري و ھذا

                                                           

  .21ص,��س ا��ر!' ا����ق,���ود ��دل ا�را&د.1
  .15ص,ـ2001ـ1ط,ا�*�ھرة,�ر%زا�%��ب ���&ر,"�و��*�ت ����رات"ا���%�ر ا/��%�ري",ا��د ���دة.2
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����ر ا�داري ا��دع "<ص �<�&� �- �%ر���) �($و ا����دي  :D�09ص ا��رد ا���دع

�ن ا(�س اذ�ن ��رھون ا�=��ر و �&��ون ا.��1رار ��� �� ���) �ن أ(��ط ��ل و . 

"<ص �$ب �$�ون ا��داع 	() �ر��ط ���<�طر ������ر �- �'�ل ا�ؤ�11 ھو 

� اد<ول �'�.ت ا����1ر �Eر ��رو�� �ن ��ل�� �  .ا�<�طرة و ��1

- ھو أ��ل و أي أن ا��داع �"�ل �� ھو �$دي ا����ري�$ر�ض ا�(طق ا��8ل او�+ ا

از��ل �د �ودي �ك ��و%ل  أو�د�ل 	() ر�ض $�ول ا����د�� و ا�- ��1(�3 �ن ار�8س 

� أ���ر 'د�دة و $�ول ����را��د��ن ��� <!ف  ����ن��"��� ذا �(�=- ��� ا�د�ر ة إ

 �  :$�.ت 3أدوارھم أن ��و(ون ��

  .أ�1��3مأن ��و(ون ��د��ن و ����ر�ن �- أ���رھم و  :ا5و�:

  .أن ��ون ��1$� �$&�ز�� ��1ط�+ ا�����ن ��3م ا���م ������ ا��داع :ا�����3

  .ا��د�� ��ؤ�11'ذب ا�(�%ر ا%ل ا�1- ا��و :ا��3��3

ا��دع �رد . �<��ف ���را �ن ا/<ر�ن �ن ا(�$�� اط����� و ا(و��� و �() ����ك ��ض 

� ا.����ر ���� و ا���1ت ا��3رات و ا���رف ا	ز�� �� �ا<%�8ص و ا�درات ادا

>�داع و �ن ��ن <%�8ص ا"<%�� ا��د�� ����-:  

اذ��ء ار��E �- ��ول ا�1ؤو��ت ا�&�ءة �- أداء ا��ل ا�وة ا'1د�� و ا�وة ا�$�ل 

  .ا��3رة �- ا����ل ار��E �- ا('�ز ا�درة ��� ا�$&�ز

��1ت  إن �ا&رد ا���ل ا��دع ���ن �+ ���) �%� $ب ��"�ر داH� ��8() ���) �$��ج إ

() "�رد �- ا�&��ر �ن ا�ط�ء و ا�طو�ر ���1� دا��8 ��$�1ن �3ذا (راه دا��8 �"=و. ذھ

  .3�1و �- �$دي دا8م �+ (&1)

                                                           

1.w.w.w .kenana.com.15/04/2013 14h45m   
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�ذك ��ط�ب و�ت طو�ل .�1=راق �- ا��ر�ف ��� ا�وا��+ ا�- ��1�زم ا�=��ر و '�+ 

ا���و��ت و �و�د ا	���ر و ����م ا$�ول و إ<راج ا&�ر ا��دا�- اذي ���ر �ن ���� $�) 

1وظ�&�).  

  ."<%�� ا.����ر��ھ(�ك <%�8ص ���ن �!$ظ��3 �- %�$ب ا

����ري ��دأ �ن ا&راغ و إ(�� ا.�<طO �ن ��%ور أن ا�&��ر :�ر�� ا	���س ����&%��

�- ا��ر�ف ���  ظ3ور �"��� �� و ھ(� ��دأ %�$ب ا"<%�� ا.����ر�� أو�ن �روز 

�<��ر �(�3  �&��>�ا�"��� و ���س أ�3���1 ا$����� ا���(� وراءھ� و �- ��+ ا�دا8ل ا

  .ا	(1ب

���ر ا'د�دة و إ(��'�3 و. ا&رد ا��دع د�) ا�درة ��� �و�د ا	:��و�� ا�5%�ر ا/��%�ر��

� ھ- ���%ق �%�$ب ��ن ا�1و� و ا�ذوق �F��ر . ��و�ر �- �ل �رد و إ(� "ك

(��� �3  .ا"<%�� ا.����ر�� و ���ن ا.�1د.ل �ن <!

�1م "<%�� ��'3ود ��&رد �%�ر ��� � أن(�%ور  أن��ن �ا����ر . :ا��رو�� و ا��طو�'

"�ل اذ��ء اذا�- د�) و ھو �رد ���� ���ك  أن��ون �- ��ب وا$د ��ر�M و �د��  أن

��دع ���رو(� و ا�درة ��� �طو�+ ا��3رات ا&رد�� ����� ��� <%�8ص ا�&��ر ا

م ا�$�ط  ,�<روج ����ر$�ت و أ���ر��ا$ل ا'د�د ��"��� ا�طرو$� �(�1ب ا���8 و ا

�"��� ا$د �ظ�ھر ا.�1د.ل ��� ا&رد ا��دع و �&��ره .����ري��.  

ف و �$�م ���) �ن أ���ره ا&رد ا��دع ��ر إن :ا���05 و ا��دا�3 �� ا�5%�ر ا���و�دة

�د�ر  أوا��ودة ���$ك ار1�8- �$�م ��� ا(�س ھو دا38م 	���3م و ذا ��ن ار�8س 

                                                           

� ا��!�ر.1���  .142ص,��س ا��ر!' ا����ق,���ل ا�
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ا�1و�ق ا��دع ھو اذي �$رص ��� �(��� ر'�ل ا��+ ا�����ن ) و �(%ت ��ھ���م 

  1.	را38م و �را�ب أ���3م و . �را��3م �"�ل "<%-

%و%�� �"<ص ��� �&�ر �) و ��د ھذا ���1 ��ر�س ا��د��ن ��د ��&�� ا�&��ر أ��ر <

�در ���ر �ن ا��ل ��%�د�� ��� ��رة �و'ودة ذا �'ب أن (�$رر �ن ا&�ر ا����دي و 

�&��ل ا�وا%ل :�=��ر ا����د(� طر$ت ا(ظر��ت ا�"ر �$ر�ر(� �ن ا�&��ر ا����دي ����-

"�8 ا.(&��ل ا�3دئ  ا��!ك "'��� ا�(���ت ��� �(���  رؤ�� ا(���3ت ��دا��ت  �(

ا<�%� �ك  طرح أ81�� ����  �'(ب ار �ض ا��1ق �"���  ا����ل �+ ا���(�ت ا��ر���  

 2.�م ����Hد أي "ك ��د8-  �م �����ف ا	$��م �1H�و�ك ا<�ص �1ق از�ن

ا��دا�- �ن ا�(�1ن ��ن  �%در ا�&��ر ا.����ري:ا�&��09 ا/��%�ر�� &��09 إ������

  :ا&�ر �� ھو إ. 1�وك �&��ل و �دا<ل �� ��ن �����ن أ��1�1ن ھ��

  .ا"<%�� $�ث أن ا<%�8ص و ا%&�ت ا�ورو�� و ا<%�8ص ا�����1:ا���ل ا5ول

�� 1�وك و �%ر��ت :ا���ل ا���3ا�و�ف $�ث ان اظروف ا��د�� و ا.'������ �ؤدي إ

�)���. 

 

 

  

  

                                                           

-
1
� �!�ر، ��س ا��ر!' ا����ق ،ص ��� .150- ���149ل 

2
  . 35،ص2004، - ط .ا�3*���، ����ن ، د، &ر%� ا��وار " %�ف ��%ر ا�ز��Dن" ���د ر��ض ا�5رش، : !�را�د، زا����ن- 
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  1�وك ا�(�1(- %�در �ن ا�&��لا

  ا"<%��                                                             ا�ر�ق               

  '���1                                             ظروف ��د��  

  (&��1                                              ظروف إ'������  

  إ'������                                         ظروف ������  

  ظروف ط�����                                               

� �=وط ا&رد                     ����� �ن <%�8ص �����1                    �ؤدي إ

  �رض �&رد 1�وك ���ن                  <%�8ص �ورو(�                              

  ا�&��ل                                                  

  1. ���ل ا1�وك ا�(�1(- و�(�%ره ا��و�(��: 1"�ل 

� �د��� �- ��م )��� ��ول أ���ر إ�دا��� ذا �'ب أن ("'+ ا��د��ن $�� ��و%ل وا

� أن ("'+ و (د�م ھذه ا�وھ�� ا���� ����داع ا1�1- �ن ا'ل '�ل �Eر �(�ظم �$��ج إ

� اوراء و ا��ش ��� ��ن �$��ة و ا(�و �دون إ�داع ��() �ن ا31ل ا�ودة إ !��� �)���'�

 �)�� طر��� ��ش ا�د�د �ن ادول ا	�ل �طورا �- �����ش أ1!�(� و ا.ر�داء إ

  2.ا���%ر

ا�&��ر ا��دع ھو ا1�وك ا%�در �ن ا�!�� ا���د�� ��ن ا�����ن ا����1ن �+ ا	<ذ �- 

 ا.����ر أن %�$ب ا"<%�� ا.����ر�� ھو ا�(�1ن �- ا���م ا	ول $�ث ����ن �درا�) �-
                                                           

1
� ا��!�ر، ��س ا��ر!' ا����ق، ص - ���  .���152ل ا�

2
�36��ود ���ل ا�را&د، ��س ا��ر!' ا����ق، ص - .  
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."�ور�� ذا ��ن اذ�- ھو اذي ��رف ��ف ��1ط�+ أن اا��رف ��� ادوا�+ ا"�ور�� و 

��ن ا�&��ر ا"�وري و ا!"�وري ����م ا	���ر و ا���ق ���3 �<رج ا&�ر  �وازن

(  .ا��دا�- �- أ�3� %ورة 

��!>�س �ل �رد ��دع ذا :ا"<%�� ا.����ر�� ��ن ا�درات و ا��3رات ا ()H� �)���1� +�

� 'ز��8 ا��د درات ا��3رات وھ- �� ھ- ا� أ.��ن ھذا ارأي و ا.�'�ه ا%�8ب ��ود(� إ

  .ا<!�� ا�- ��وا�ر �- %�$ب ا"<%�� ا.����ر��

� �ر��� ا&3م و ا�ط��ق و ا�$��ل  إنا��دع ھو اذي �ر��- ���ر��) �ن ��1وى ا�ذ�ر إ

�و إ��دة ا�ر��ب و ذك �<روج ��.�1(��'�ت و ا�ؤ"رات ��(�� ��وده ا&�ر ا��دا�-  إ

ك ���ن ا�1(��ط �'�و�� ا�درات اوا'ب �وا�رھ� �- ا��دع ��� ا<�ق و اظ��� و ��� ذ

و ھ- �درات �ر��ط ���3رات ������� و �در���� ��ل ا.�%�ل ا����ل و ا��3رات ا�&�وض 

� '�(ب ا�درة ھ(�ك '�(ب أ<ر . ��ل أھ��� و ا�دراك و $ل ا�"�!ت و ������� إ

 ��Eر� $�زا و'ود ھو ا�&��ر ا��دع �- �'�ل ا�1و�ق �<رج �ن ا أن�<رج ا&�ر إ

� اد�م و ��ز�ز ھذا ر'�ل ا�1و�ق و ا��+ و ھ(� ��$�م �ن ا�1ؤو��ن ان ��1+ وا

  1.ا'�(ب

���3 ��� ��رره ا$د  أ(�'تا$��� از�(�� ا�-  أوأن ا��داع ا��!(- ��و�ف ��� ا&�رة 

 ��'�) ���$ J�%� ر ���ول ��د�E ()ا �� ��1ل ا���ل ا��!ن ���ر�ز �- ا	'��ل ����

��رة وا$دة و ھو أ��� ����د ��� ا��1ط� و او�وح ا() �و'ز �- %��م ا�و�وع �- 

دة �- اذا�رة $�ث �>�'�ل ا	�راد ��ذ�رون ر8�1�ك ا'���3 ��1ط� ����ز ��"��رات ا

 3 ھو ���رة �ن�bmw$�وي ��� �!��ت �'�ر�� ��! ا"��ر ا<�ص ����1رات 

  2.�$ت '��� آ� ا���دة ا	��1�1)���م د��و�-($روف 

                                                           

1
� ا��!�ر، ��س ا��ر!' - ���  .154ا����ق، ص ���ل ا�

2
  .95-94، ص-2004 - 1، دار ا�&روق ���&ر وا��وز�'، ا5ردن،ط" ا	�#ن ا���ل �!�رب دو���" ���د ���ود �0ط�:،  - 
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  :إ��را�!�� ا	�دا��� ������ ا	�#���

����ر <طوة �$د�د ا��1را�'�� ا��دا��� �ن ا<طوات ا���3 �(د �<ط�ط ا$�!ت 

ا��!(�� و ا��1را�'�� �"�ل ��م ���� ��(- 1�1�� ا�%ر��ت أو ا�$ر��ت ا�- �'ب إن 

ا�(ظ�� �$��ق (��'� ���(� و ھ- ���1د ��� �$د�د ا�و�ف ا�(��1- و �و'�)  ��وم ��3

� ا.�'�ه ا1��م  .ا�����ت ا��دا��� إ

ا��1را�'�� ا��دا��� �H(�3 �1��1 أو ���دئ �$دد اط���� و ا<%�8ص fragerو�د �رف 

  .ا���زة �ر8�1ل ا��!(�� ا�- ��1م ��3���%

ى أن ا��1را�'�� ا��دا��� ����ن �����ت <�ق و ����� و �%��م �ر :أ9روھ��ك �ر�ف 

 ���1�� �$��ق ا	ھداف ا��!(�� و ا�1و���� ا<د��  أوار8�1ل ا��!(�� و �3دف إ

  .��1م ����داع أنا���ن �(�3 و 3ذا . �د أن �%�م ا��!ن �طر��� ���زة و '�دة أي 

�ط ا$��� ا��!(�� ��� �'�و�� �ن ا��و(�ت و و �"��ل ھذه ا�ر$�� �ن �را$ل �<ط

  .ا	���ل

  .   ـ�$د�د (وع ا��1را�'�� ا��دا���)ب   .��ل �و'ز ا��!(-)أ

  . �$د�د ��رة ا��!(�� ا�- �1دور $و�3 ا$��� ا��!(�� ـ)ج

  .  ـ �$د�د ا.���1.ت ا��!(�� ا�- ���1(�3 ا$��� ا��!(��)د  

  .�$د�د ار8�1ل ا��!(�� و ������- �رض �'�و�� ��ك ا	���ل و ا��و(�ت ـ)ه   

ھو ��<�ص ا��1را�'�� ا��!(�� و ا�1و���� �- "�ل '�ل �<�%رة  :ا��و!ز ا/��%�ري

و �$ددة ��د��3 �<طط ا$��� ا��!(�� &ر�ق ا��ل ا.����ري ���1د�) ��� ا���م 
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� ا&�رة ا��!(�� و �ط�ق ��� ھذا ا�و'ز ا.����ري �دة ����1ت ����3) و او%ول إ

  1.�(�3 <ط� ا(ص ا��د ا.����ري ا�<طط ا.����ري <ط� ا��ل وور�� ا��ل

. "ك أن ا��!ن ھو (وع �ن أ(واع ا��داع و ا.����ر اذھ(- و ا&�ري و �ط���� ا$�ل ا 

ھو ا%ورة ا&(�� ا���زة !(���ه و �ل ��ك  ,"-ء �- ا��!ن ��&ت (ظر ا'�3ور أول ن

>�!ن اذي ���ل ����� ��را�ط� �ن �دة �(�%ر �$�و��3 ا("�ط ��)& ا��(وو'��ت ا

ن ��ن ھذا ا'�(ب . ����د ��� وإ ا&����� ا�- ����+ ��3 ا��!ن ا��!(- ���ذر �دى

�)&'وا(ب ا(&��1 ا�ؤ�رة ��� (�ن وا�وھو��ن �ن ����د ��� '��+ اإ�دا��ت ا

  2.ا�3�1�ك

و �ن ا	<ط�ء ا"���8 ھو ا.����د ��ن �ر�ق ا��ل ا.����ري ھو اذي ��وم ������ ا�و'ز 

ا.����ري �ن ا'ل ا�ز�د �ن ا��ل ا<!ق و �ن ا�و'ز ���%ر ��� ا���ن و ��وم 

���ت ظد �(��3�1م و �د ��ون ا����ري ��ا�<ططون ��Vداده و �����) و �(&ذه �ر�ق ا��ل ا.�

ا�'���� ���) �م ��م إ�راره �ن إدارة او��� ا��!(�� و ا���ن �ن �(وب �() و ���ون 

����  :ا�و'ز ا.����ري �ن ا�(�%ر ا

�!'�3اـ  ���$  .�$د�د ا�"��� و ��%د ��3 ا�"��� ا�1و���� ا�- �3دف ا

   .�- �$��ق ز��دة ���(� �ن ا�����تأھداف ا$��� ا��!(�� و ����ل ب ـ 

  .ا'�3ور ا�3�1دف ھل ھو ���ر ا.�1<دام �1��� او �3�1�ك ا�$��لج ـ 

  .���(� ا�(�M و ��%د ��3 ���(� ا�(�M �- ا1وق ���ر(� ���(�'�ت ا	<رىد ـ 

  .(وع ا��1را�'�� ا��دا���ه ـ 

                                                           

1
 - �  .149،ص-2008-  1، ����� ا�دار ا�ر��� ����م ا����وح، ا�*�ھرة،ط" �9ط�ط ا����/ت ا	�#���" ،�د ���ن ر&�د�

2
 - �Iن ا����،�أ��د &�%ر ا��%ري، ظ�ھر ا��� "�  .187، ص -2006-2دار واDل ���&ر ، ا5ردن،ط" ا	�#ن �د9ل �ط��*
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  .�3�1�ك . ��د��3 ا�(��1ونا���رح أ���- ا&ر�د و ��(- ��د�م ��8دة او ـ 

  ."<%�� ا�!�� ا�'�ر�� و ��%د ��3 ا%ورة اذھ(�� ا�!�� و ا��ر�� ا�'�ر��ر ـ 

��د ا�وا��� ��� ا�و'ز ا.����ري :��د�د �وع ا	��را�!�� ا	�دا��� ������ ا	�#���

ا. إ�1را�'��ت ��H- <طوة �$د�د (وع ا��1را�'�� ا��دا��� و ھ(�ك أ(واع ���رة �ن 

  :ا��دا��� ���ن ��<��3% ���� ��-

����د ��� ��د�م ا���و��ت �ن ا1��� أو <د�� ا���ن �(�3 ��� :إ��را�!�� ا���و��ت

  1.���(�را�'�� �+ ا�وا�ف �1و���� �'���3 ����+ ��%دا��� ���� و ��!ءم ھذه ا��1

ا<طوات و ھ- �$د�د ا	ھداف �3ذا ����ن ����� �<ط�ط ا$�!ت ا��!(�� �دد �ن 

    .ا�ط�و�� ��3���$

  '�+ ���و��ت أ��1�1 ا	ز�� ��<ط�ط  ـ 

  ـ �<ط�ط <%�8ص ا'�3ور ا�3�1دف ��'��� ا��!(��  

ا<د�� و  آو�$د�د ا(�ط ا.3�1!�- >�راد ا'�3ور ا�3�1دف �$��ل ط���� ا1���  ـ  

  �رو�'�3 

  2.�$د�د ��زا(�� ا$��� ا��!(�� و �3ذا ��م ا<���ر او�1�� ا��!(�� ا�(���1 ـ

��8دة أ��1�1 ��(�M  أوو ھ- ����د ��� ا�ر��ز ��� ا.د��ء ��م :ا��را�!�� ا/د��ء ا��م

و ر�ط�3 ����ر�� ���� ��1ل ا���ل �- ا�دا�� (زول ا��3ف ا�$�ول �- ا1وق ��(ت 

ا��!(�� ��م ��� ��رة ��ذا ا"�ري ��&ون �$�ول و ��ذا ا"�ري ��&ون ا��1را�'�� 

  .��ر��
                                                           

1
  .151-150ص���د ���ن ر&�د، ��س ا��ر!' ا����ق،  - 

2
�، أ��د &�%ر ا��%ري، ��س ا��ر!' ا����ق ،ص - ���Iن ا���  .191ط�ھر �
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$'M و  آو����د ھذه ا��1را�'�� ��� ��د�م :إ��را�!�� ا�د��وي آو ا��!> ا	�#���

 �3� +���� -�اد��وي ا�- �و�M8��) J ا�1<دام ا1��� و <د�� ا���ن �(�3 و ا���زات ا

  .�ت ا�- ا�1<د�ت ھذه ا��1را�'���� ا��ل �ن ا����� ا"ر�و �$ظ� ھذه ا��1را�'

  .����د ��� %&� ا	��ن volvo ��1رات 

�&���  .�$�.ت ���دو(�   '�د ���ل ا

ا��1را�'�� اد����� ��1�زم ا�1<دام إ�1را�'�� ا���(� و ��ر�� ��&�� إدراك ا�3�1���ن 

  .ا"را��8���ر�� و �(���3�1 و ���Hر ذك ��� �رارات 

ا�(�M و ا�1) و  �ل �(�M "<%�� ���(� ���ون �ن <%�8ص:إ��را�!�� &��09 ا���ر%�

  .�=��&) و �1ره

��ر�� �- ا$�.ت  ��%>"(و��� ا'�3ور اذي ��1<د�) و �ظ3ر أھ��� إ�1را�'�� ا

����  :ا

��3�1�ك و ا -1&)$ر 1 �- ����+$�� ا��ر��ت ا�"3ورة ا�- �$�ق ا�"��ع ا

�3  $�� ا$�!ت ا��!(�� ا�- �روج �1�+ ا'د�دة ا�-.ا��ر����د��3 �(ظ��ت �"3ورة 

�)���.1  

� ا'زع �م ����ر (�و ا&�رة (�و و�- ���(� أن ا����ر �&�رة ا��!(�� ��دأ ��(ظر�� إ

 ���م �(��ل �1ر��  ا	'زاءا�ل ���ون ���) �� ا	'زاءا�ل أي ا�ط�ر ا��م �&�رة و  إ

 ا	'زاء��1&�د ��� �و$- �) ا�ط�ر ا��م �$�ث ���1ب ا�ط�ر ا��م ���� و �راء ا�!��ت 

ادا<��� �- �(�ء ھذا ا�ل و ��ك ا����� ا(&��1 ا����� ��م �ن <!ل �$�و.ت ا�(�ل ��ن 

  .ا�ل و ا	'زاء

                                                           

1
�152��د ���ن ر&�د، ��س ا��ر!' ا����ق،ص - .  
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 أو��) �ن د..ت و ر�وز ���را �� ��ون �و'�� ���'�ه 'د�د ����� إ(��ج ا&�رة و �� �$ إن

و 3ذا ا��داع ا�1را�'��ت  1.إ���� ����رة �&�رة و ��م �(��� �درات ����ر ا&�رة ا��!(��

  :�د�دة �(�3

ا&(��  أو����د ��� ��ل ا�(�1ن ����دا "<%��ت ا�"3ورة  :إ��را�!�� ا����%�ة

 أوا$�!ت ا��!(�� $ث ا�3�1���ن ��� ا�1<دام ا1��� ا.'������ و ��1<دم �- 

  .ا<د�� ����دا "<%�� �"3ورة

��1<د��3 ا$�!ت ا��!(�� ا�- �3�1دف :إ��دة ا���#%�� !د�دة آو�ق ��ط إ��را�!�� 9

إ��دة ا3�1!��� 'د�دة و ذك �طرق �<��&� ��ل ��د�م �روض <�%� و  آو<�ق (�ط 

  .�و��J 31و� ا�1<دام ا1��� و ��(�1ب �+ ا1�+ ا'د�دة

�س ��ط ��ون ) %&�ت و �() :ا��را!�� ��ط ا����ة M�)��رى ھذه ا��1را�'�� أن ا

  .���ل طر��� $���(�

دم �- $�� ا$�!ت ا��!(�� ا�- ��دم ��1<:ا��را!�� !ل ا�#�� ا��!�ر�� ��6و��

�(�'�ت ذات "���� ���رة و %ورة ذھ(�� دى ا'�3ور و أ��� �- $�� ���م ا"ر��ت 

$د��� $�� ��م (�ل ا%ورة اط��� و ا.(ط��ع  أوا��رى ا�"3ورة ���د�م �%�J 'د�دة 

  2.'�دا

 

 

 

                                                           

1
  .34،ص-2001 -1، دار آ�� ���&ر وا��وز�'، ���ن، ط" #ن ا����ز�و������0م ا	" را��� ��دوح �0دق،  - 

2
  .154،ص���د ���ن ر&�د، ��س ا��ر!' ا����ق  - 
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�0#9:  

ا��داع �- ا."�3ر ھو ��ك ا���1 ا&(�� ا�- �<�طب ا��ط&� 	'ل ��وغ ا��ل و ھذا  إن

�دوره ��(- إن ا��داع ھو او�1�� ا�- �وظف �"�ل �!E- �ن ا'ل ار�+ �ن ا��زة 

���� �&%� -������(�وج و ا���Hر ��� ا ��1��)�  .ا
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  :����د

إن ����� ا���ذ ا��رار �ن ��ن ا�و�و��ت ا��� ����د ����� ����و ا���� ا	����� �� 

 �� %د �ن أن �)ون ا����' ��وا�ق �# ر&�%�ت,�د�دھم �� �# و ا����"�ت ا���  ��دم �� وق

و ا���"�ت ا�� ���ك و ��د�/ ا. ���)�� و �ذا ھ��ك �وا�ل و �ؤ+رات �دد ا� �وك 

  .ا�2را�1 ��0رد
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و ھ�� ��وم , ���� %/ ا����ر ا�%د�ل ا�واد %�ن ا�%دا1ل ا���رو�� �� ا� وق:�رار ا
	راء

 ب �%را�/ و ا������ %�����ر ا�%دا1ل ا��� ��ق �/ أ6�7 إ2%�ع �ن و"�� �ظره و 

����و �"در ا	�2رة إ�6 �و��� ا.����ر ا��� �)��� �"�و�� , �در)��/ و أھدا�/ ا�

   1.ا��وا�ل ا��و��07 ا��ر�%ط� 2��%�ص و ا�"�� ا������

و ھو ��ل ��وم %/ ا������ أ+��ء ا���7ءه  ��� و ر&%� �� ا��ول ����� ��م �ن طر�ق 

  .�ن ا�"�ه  ��� �����وھو ا���ذ �و7ف ��, ا������ و ا��%ول

��د ��ددت ا���ر��0ت ا��� ���و�ت ��0وم ا��رار %��دد ا�%�+�ن و ��دد :��ر�ف ا
رار

��ر�/ ,و  �)��0 ھ�� %@%راز أھم ��ك ا���ر��0ت ا��� ��دم �و�وع ا�%ث,�دار �م ا�0)ر��

�و�� �ن ر���2رد  ��در����� ��# ا��رار %���A ا������ ا��� ���' ���� %د�ل �ن %�ن �"

ا�%دا1ل ا��� �م �د�دھ� �� إط�ر ا"����� و ذ�ك %�دف ا��وا�ل � ��%� إ�6 و�# ���ن 

���/ ����� ا��رارات�� ��(.  

و ذ�ك �ن ا"ل إ2%�ع �"�ت , إن ا��رار  �وك �دد ا��دف ��م ا���ذه �ن "��ب ا��راد

�ذھ� ا	� �ن�ددة و أي  �وك إ��� ����ن %دوره 7رارات و ا��د�د �ن ا��رارات ا�� ��� ,

إ��� �2�ل �ن ا����ر �ن %�ن ا��د�د �ن ا�%دا1ل ا����� أ���/ ���6  %�ل ا��+�ل 7د ��رر 

ا	� �ن أن �ذھب إ�6 ا���ل إ�� �ن طر�ق ا��وا��ت ا����� آو �ن ��ل  ��ر�/ آو  �را 

  2.��6 ا	7دام

ھو �����ت ا��� ���ذھ� ا������ �ور ���0�/  ��� ��6 : و��د ��ددت ��0ھ��/ ��رار ا�2راء

ا�0رد ��د �� �رى %�ض ا����"�ت ��وم %2راء �����1 دون �0)�ر � %ق ھ�� , أ�رى ��+�

                                                           

  .61ص,ـ1992د ط ـ,الدار الجامعية للنشر و التوزيع,"إدارة التسويق",محمد سعيد عبد الفتاح. 1

  .127،ص- 2006- ط .،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،داألسس النظرية والمنهجية" رأي العام وقياساته"جمال مجاهد، -  2
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�)ن �� %�ض ا��وا7ف ا��رى ��ن ا�0رد �� �ر %دا1ل ا� �# , �)ون �ؤ+ر و ا �"�%�

  3.ا����� �� ا� وق

  :ا�واع ا
رارات

  :��د �رق  ��ون %�ن �و��ن �ن ا��رارات و ھ�

وھو ا�ذي �)ون �%ر�' إ�6 ا��دى ا�ذي ��)ن أن �و�ف %�A/ �)رر و :ا
رار ا
��ر��

  .ر�%�

وھو ا�ذي �)ون �%�)را آو &�ر�%�)ر أو ��%# ���س ھ��ك طر�ق :ا
رار ا
��ر ا
��ر��

  7.4%ل"�ھزة �����"� ا��2)�� ���� �م �ظ�ر �ن 

أن أي � ���ك ���ذ �و��� )+�ر �ن ا��رارات و اذ أرد�� ���ل ھذه :أ�واع �رارات ا
�����ك

  :ا��رارات �@��� �"دھ� ����د ��6 ا�"�ھ�ن رأ ��ن و ھ��

���ف ,و "وھر ا��رار,��ذا �م %���رار, وھو �� ����:�وھر ا
رار� ����و"وھرا ��رار %��

  :"وھر ا��رار �� %د أن ��رف أ�واع ا��رارات %����ف ا��رار و �6 ���رف ��6

�و ھو ا��رار ا�ذي ��0رع ��/ �دة 7رارات و ھ� 7رار)م  �د�#؟و )م :�رار ����ق ��
��زا��

  �ن ا�و7ت ���ج �6 ��رف ھذه أ�وال؟

7رار ����ق %2راء ا� ��� أم .؟وھو 7رار ��م ا���ذه  ب أو�و��ت ا�2راء �� �# و 

  أھ�����؟

  .�ق %����زن ا���0ل ��2راء ��/7رار ���

  75رار ����ق %����ر)� و ا��ود�ل ا���0ل ��ذا ا�� ���ك؟

                                                           

 3- إسماعيل السيد،" اإلعالن ودوره في النشاط التسويقي"، الدار الجامعية للنشر والتوزيع،د.ط – 2002-، ص46.

.128جمال مجاهد، نفس المرجع ،ص - 4  
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  :أ��
�ب #���� "�! ا
رار

����ن ����� ا���ذ ا��رار ا�%ث �ن ا�%دا1ل ا����� و ا����ر اد ��ك ا�%دا1ل ��)ون ھ� 

  :ا��رار و ا�%ث �ن ا�%دا1ل و ا����ر ادھ�� ��م %�دة أ ���ب و ھ�

و ھو ��وذج ا��+��� ا�ذي ��وم ��6 �)رة  �وك ا	� �ن :أ��وب ا
ر	د 
"�! ا
رار

و , ا�ذي ��رى ا�د�7 �� ا��ول ��6 ا����و��ت و �2��ص ا��2)��, ا.���7دي ا�ر�2د

�ر ا��ول و �� �م ا.���.ت ��م ا����ر أ)+رھ� ������ �ن �ث ���0ض ا�)��0 و 

ا���رف ��6 :��(�ن #دة �را&ل أھ����ك أن ھذا ا� �وب ��ظ�م ا�1�0دة و ���I �ن ذ

�# �� �م ,ا�%دا1ل و ا��� ھ� �%�رة �ن �"�و�� �ن ا����ل ا��� �ن ا���)ن أن �)ون ����� 

��ك ا�%دا1ل �)ل %د�ل �"ب أن ���م �%�� ���1�� ا��و7ف و 7در�/ ��6 إ2%�ع �"� ا��و7ف و 

� �� �� ����� ا���ذ ا��رار ���وم ���# %�����ر ا�%د�ل �%�� ��وا7%/ %�د ذ�ك ��م ا���ط� ا�

  6.ا�ذي ��ق ا��� � �وى �ن ا���1�� و ا	2%�ع

و��د أ�2رت ا�درا �ت ا������� %A ���ب ا.����ر %�ن أ�واع ا����"�ت &�ر ا�%د��� أن 

و�� ���� ��ط�ب �� را�/ �"�, ا�� ���ك . � ��دم ا� ���ب ا�2�و��� �� ����� ا.����ر

�ن ا��واص ا���2ر)� �� ھذه ا����"�ت %���� . �و"د %���� �ن ا��واص ا���2ر)� &�ر 

  7.ا� �ر

و ھو ا���وذج ا��را)�� ا���درج ا�ذي ا�7ر�/ ��د��وم ��ل �ل ا���وذج :ا,��وب ا
��ر+*

ا�ول و �� ھذا ا� �وب ����ر ���# 7راري ا�%ث �ن ا�%د�ل ا��� �� �# � ق ا����دة و 

�ث ��0رض ھذا ا� �وب أن ���# ا��رار �دد ��"�و�� ,# �%را�/ و ��ورا�/ ا� �%���

�ن ا���م و ا���دات و ا����رات و %�در ا7ل �ن ا����و��ت و ا���ر�� و �ذ�ك ���/ �ن 

  )+را�7را%� �ن ا�� ق ا����1دي �/ا���ل %د�ل ���ل أن �%ث ���# ا��رار ��ن ا�%د�ل ا.

                                                                                                                                                                          

  5- محمد إبراهيم عبيدات ،"سلوك المستهلك ،مدخل إستراتيجي",دار المستقبل للنشر و التوزيع,د.ط,1999ـ,ص30ـ31. 

.129جمال مجاهد، نفس المرجع السابق، ص - 6  

  7- ناصر منصور،" سلوك المستهلك مدخل لإلعالن" ، دار الحامد للنشر والتوزيع،عمان، ط1-  2006، ص86.
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  :ص ��
رارا
/� ��simonوذج 

 ب ا��طوات ا������  �simon�)ن إ%راز ��وذج :  

��ط�ق �� �د�د ا��2)�� �ن ��ل ا���1ق ا������ ا���رو�� ��6 ���ذ ا��رار ھذا ا���ر 

  .�imc ���ل �� ��رف %��وذج 

 Intelligence : و �"�و�� ا�0وا�ل ا��� ��د�د ا��2)ا�"��ب ا���ر�� � ��د ��6 �

  8.�%�ر�ؤ�ذ %��ن ا.�

Modelisation: �ا����د ��وذج ���0)�ر �ن 7%ل ا���ظ�� ��د�د و ���م )ل ا�%دا1ل ا��طرو

ل ا��2)���.  

Choix: د�د ا�%��ء�"�و�� ا���2ط�ت ا��� � �I %��ءا ��6 �د�د ا������ر و �������� و �

  .ا��ر�� ���ول ا����ر� و ا����ر واد ����

�م و ا���دات و ا��راف و ا��� ��Jر )ر��د �دى ا���رر �"ب ا��ر)�ز ��6 �"�و�� ا��

  .ا��ؤ+ر �� 7رارات ا��� ���ذھ�

� ��د ا�����ر ا� �%�� ا�0رد ��6 �د�د �"�و�� �ن ا�%دا1ل و �� ���� %2)ل ��ط�� و 

�����.  

�)ون ا����ذ ا��رار ��ط��� إذ ا �ط�ع �د�د ��دف ا���ظ�� %2)ل ��)��ل �# ا�ھداف 

ا�ذ %��ن ا.��%�ر ا���ود ا���ر"�� و ا��%�رھ� أ��ل ا�%دا1ل �� �ل ا���ود  و, ا�����

�  9.ا��طرو

  :#��"ر #���� ا�/�ذ ا
رارات

                                                           

  8- عبد الوهاب سويسي،( المنظمة – المتغيرات- األبعاد-  التصميم)،دار النجاح،د. ط-2009-،ص65.     

.     66عبد الوهاب سويسي، نفس المرجع السابق،ص - 9  
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�ن ا���روف أن ا��ؤ  � ���ل �� ��ط دا1م ا���Jر و �6 �وا)ب ا��د�ر ھذا ا���Jر و 

��)�/ �ن ) ب ھذا ,ا����ب أ�� )�ن �و�/ وو�7/ و �)���/ . %د �/ �ن أن ���ذ �A2%/ 7رار

���)ن ا��ول %�ن ا���2)ل �%رز ���د�ر ���"� ,ا����Jر إ�6 "��%/ و �)ون أ+ره ا�"�%�� .  �%��

د ا��2ط� ا��ؤ  � �� و"/  �و"ودA% ������راء ا���د��ت ا��رور�� و ا�"	 �"�

 I��� ط ا�ذي ���ل %/ و �ن ھ���#��"ر #���� ا�/�ذ ا
رارات و ا��د��ت ا���%�� �ن ا��

  :ھ*

و �)ون �/  �ط� ا�)���� %�و"ب ا����ون �� ,  واء )�ن �ردا �د�را ���ؤ  �:��/ذ ا
رار

  10.ا��رم ا���ظ��� �� أي � �وى إداري %���ؤ  �ا���ذ ا��رار ��ن 

  .و ھو �2)�� ا��� ��م ���A2% ا���ذ ا��رار �"ل ����"� وو�# ل ��� ب:�و(وع ا
رار

����رار أو ��# ا��رار ��)ن ��ر��A% /0/ ����� إ�"�د أداث ����� و �د�د  ���/ ا�� ��%��� 

  11.��� ��# ا��رارو �ن ا���م ا����ز %�ن ا��رار �� د ذا�/ و ��

ا��رار ا����ذ ھو  �وك ���' �ن دا�# ���ن 	2%�ع �"� و ھذا ���� :ا,ھداف و ا
دوا+!

�� �"�و ھو ا��%رر .���ذ ا��رار و)��� زادت .أن ا��دف �ن ا���ذ ا��رار ھو إ2%�ع 

  .أھ��� إ2%�ع ا��"� زادت أھ��� ا��رار ا����ذ

ا��2)�� و �د�د إ%��دھ� %2)ل وا�I .%د �ن "�#  �6 ��م درا �:ا
���و��ت و ا
�����ت

 واء )��ت ھذه ا����و��ت و ا�%����ت ����ق %������ آو ,ا����و��ت و ا�%����ت %��و���

و ا����و��ت و ا�%����ت �� ت ,ا���ر أو ا�� ��%ل و ھذا ����د ��6 ط%��� ا��2)�� ذا���

��� و ذ�ك ��A)�د �ن ����� ���0ذه و ���ق �رور�� 7%ل ا���ذ 7رار ��ط و إ��� %�د ا���ذه أ

  .ا�ھداف ا��ر"وة

                                                           

  10- فريد كورتل، إلهام بوغليطة،"اإلتصال وإتخاد القرارات" ،دار المعرفة الجامعية،الجزائر ،ط1- 2011- ،ص153.

  11- هيلقا دومند-مصطفى إدريس وأخرون،"إتخاد قرارات فعالة"،دليلك العملي في اإلدارة،أطلس اللو فاست،د.ط-1991،ص4.
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و ���� ا���%ؤ %��  �)ون ���/ ا�� ��%ل و ���� ��د�� ����ق ا��(2�� A%�ور � ��%��� :ا
���ؤ

��ج ���� ���ذ ا��رار إ�6 ا����و��ت و ا�%����ت ���ل دو+�� � ��%��.  

واد �ن �"�و�� %دا1ل ���� و ھو ا�ذي %�+ل  ا���ذ ا��رار ��دة �� ����ن ا����ر:ا
�دا2ل

���دد ا�%دا1ل ��ط� ا�0ر�� .����ر ,� ���2)�� ا��� �ن ����2 أن ��م ا���ذ ا��رار ����

   .ا���ل

��م ����� ا���ذ ا��رار ��ن �7ود �0ر��� ا�%��1 ا���ط� ��6 ���ذ ا��رار و . �0ر :ا
�ود

  12.درا ��� ���0دي  �%����� و ا. ��0دة �ن ا�"�%����� ����ذ ا��رار �ن ���م ھذه ا���ود و

  .إن �"�ح ا��د�ر �� ا���ذ 7رار ��و7ف ��6 ا�)�0ءة و ا���0��� �� ��# ا��رار

��ر�2د ا���ذ  �ؤدي �ظ�م ا���ط�ط ا �را�"� إ�6:ا5ط�ر �3/�ذ �رارات +* ا
�ؤ��

و��د�� ��دد .ار�� ا�����7رارات %�� ����62 �#  أھداف و ا �را�"��ت ا�� �و��ت ا	د

ا��ؤ  � ا�ھداف و ا �را�"��ت و ا� �� �ت ��ن ا��در�ن �� ا�� �و��ت ا�د��� � �ط�ون 

  13.ا���ذ 7رارات ا�)%رى و ا��Jرى %�� ��0ق �# را&%�ت ا	دارة ا�����

  :أ�����ت "�! ا
رار

  .��ود �ظر�� ��# ا��رار إ�6 ا���7دي ا���ر ا������ ا�ول

د�ون ا�وا1ل ��0ر�ون أن ا��دف �ن ���# ا��رار ھو ���ق أ6�7 د �ن )�ن ا.���7

  .ا.���0ع

���%ر ��وذج ا��ظري و�0/ ��و�ول %���0# إ�6 أ6�7 د �ن %�ن ����ره ا� � �� ا����ء 

  .ا.����ر ا��+ل ا�ذي ����62 �# أھداف ���# ا��رار

                                                           

.154فريد كورتل، إلهام بوغليطة،نفس المرجع السابق،ص - 12  

  13- فيصل بن جاسم بن محمد األحمد الثاني،"إدارة الجودة الشاملة في المؤساسات اإلعالمية"،دار المعرفة،بيروت،لبنان،د.ط-2008-،ص304.



ا���ار ا���ا��  ����� إ���ذ                      :                               ا�	�� ا�����   

  

 
61 

��� �%دو و ا� %ب وراء ذ�ك ھو  ����ز ا���وذج ا��ظري %��و%� �ط%��/ ����� %�ورة ا)%ر

  .ان ا��2)�ت ���� )��ت % �ط� ���0 وراءھ� &��%� ����7 �د�دة و ���دة

�ص �7�� ا���وذج ا��ظري �� ا�/ �� ر و �% ط ����� ��# ا��رار و ��دم �د�� ��ط��� ���

  .و ���ظ�� ���

  14.�� ا���A2ة�"�# ��# ا��رار %�ن ا�0ن و ا���م و ��ط�ب ��د�را � �وك ا���ظ��� 

 

  

  :��و��ت #���� "�! ا
رار

�2�ل ��و�7ت ����� ا���ذ ا��رارات ا���ود و ا��وى ا��� �ؤ+ر ��6 ������ ����� ا���ذ 

ا�دا���� و أ�رى :و ���ف ا���و�7ت إ�6 �و��ن,ا��رارات او �ر�� �ن �رال ھذه ا������

��ر"��.  

� ا�/�ذ ا
رار ���6ل���# *+ �  :+* ا
��و��ت ا
دا/��

��
�&
� ا����
���%ر ا� �� � ا����� ا��� ��%��� ا	دارة ا����� �ن ا���ود ا�دا���� :ا

ا��0رو�� ��6 �د�ر ا������ت و ا�� و�ق و &�رھم ��د ا���ذ ا��رارات ا��� ����ق %�طو�ر 

ا����' و �"ب أن �)ون �� �وء ا� �� � ا����� ا��ط%�� �� ا��ؤ  � و ا��� ر%�� �)ون 

�0ض �)���ف ا���J2ل و ا��ر)�ز ��6 ر�# � �وى ا�داء ��+�� ��.  

�&���
� ا�
��
أن "م ا	�)����ت ا������ ا����� ���%ر أ��� �ن ا��وا�ل :ا7�5����ت ا

�ث ��م ا����ر ا�%د�ل ا�ذي �)ون �� ,ا��ؤ+رة %2)ل �%�2ر ��6 ا������ ا���ذ ا��رارات

دود ھذه ا	�)����ت.  

                                                           

.14مصطفى إدريس،نفس المرجع السابق،ص - 14  
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ا���ود ا����� ا��� ���ق ا���ذ ا��رارات  �وك ا��راد ا������ن �� �ن :��وك ا,+راد

  .ا��ؤ  � ���� ا�ذ�ن  وف ��A+رون %���1' ا��رار

��ن ا���و�7ت ا���ذ ا��رارات �دم �وا�ر ا�)�0ءة ا	دار�� ذات :#دم �و+ر ا
87�ءة ا5دار�

  .ا)�� �� ھذا ا��"�لا�درا�� %�� ���ب ا�د�+� �� ا���ذ ا��رارات %"��ب ا��%رة ا���ر

��+ل �دم ا�)���0 ا����و��ت إ�6 "��ب �دم د���7 و �و����7 اد ا���و�7ت :�ص ا
���و��ت

  15.ا����� ا��� �ؤ+ر ��6 ������ ا���ذ ا��رارات ��6 � �و��ت ا	دار��

����ن ��6 ����� ا��رار  و,�ث . ���%ر "�# ا����و��ت �� ا�وا7# إ. "زء �ن ا��2)��

������ظرا ������2 ا����و��ت ا���وا�رة ���J%� �� �)ون ھ��ك أ�ط�ء ,أن ����# %��درة ��6 �

  16.�ذھ�� �ن ا���0رض أ. �دث

� ا�/�ذ ا
رار ا
	را2*���# �  :��ھ�

� �6 ا�� ���)ون دا1�� 	2%�ع �"��م و إ��0ق �واردھم ا��ددة ��6 2راء ا� �# و 

و ����� ا.2%�ع و ا	��0ق ��6 ا� �# و ا��د��ت ��م .ت ا��� �#%2 �"��م ا��������ا��د��

  :%�ورة ������ و�ق ����� ��ط��� ��وم %�� ا�� ���ك %+�ث �رال ر1 �/ و )�� ھ�

�  .�ر�� �� 7%ل ا�2راء:1ا
�ر&�

�  .ا�2راء:2ا
�ر&�

�  .�ر�� �� %�د ا�2راء:3ا
�ر&�

�Jرد��  و ��ظر وا��و ھذه ا���� ���6 أ��� ���ك ��رار ا�2راء ��ذ ا�� ���������� ا�

ا�دا���� و ا	دراك و ا.�"�ھ�ت و ا��را%ط و أ��را :�ؤ+ر ���� �وا�ل أو �ؤ+رات �0 �� �+ل

  .ا����م

                                                           

.178فريد كورتل،إلهام بوغليطة،نفس المرجع السابق،ص - 15  

.20فيصل بن جاسم بن محمد األحمد الثاني،نفس المرجع السابق ،ص - 16  
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  :/طوات �رار ا
	راء

� ا�/�ذ ا
رار �� ��ل ا
	راء���#:  

ار ا�2را�1 ��� ���ك �)ون ��د�� أن %دا�� ����� ا���ذ ا��ر:ا��2ور %���2)�� ا. ���)��

�درك %و"ود �"� �� &�ر �2%�� �د�/ و ��د�� ��ل ھذه ا��"� &�ر ا��2%�� إ�6 د ا�ذي 

�"�و�2ور .�و�د �د�/ ا�دا�# ��%ث �ن ل ��� ب آو طر��� ��� %� �2%# %�� ��ك ا�

�/ %�ن ���/ ا�� ���ك %���"� آو %�	��ح ا��"� ��و7ف ��6 �دى ا�0رق أو ا���ل �د

  .ا���د�� ا��2%�� و ا���� ا��� ھو ����� و ا��� ��+ل ��ص �� ا�ط��7


������ك ��
�&
  :ا
���رات ا
�* �&دث +* ا

� �6 ا�0رد 	%��ء ��6 ��� ا��وازن �� ا�ط��7 �د�/ و ��د�� �دث ��Jرات "وھر�� ��6 

ا���Jرات �� ��� ا����� ��دة  ��� ا�ط��7 �د�/ �2ور %���"�ت و ا�دا�# 	2%���� و ���+ل

�����%:  

و ا���0ذ ھو ا���� ا��� �و�ل %�� ا���زون إ�6 ��ط� :��0ذ ا���زون �ن  ��� �دى ا�� ���ك

  .آو ا�و7ود �� ��رات,أرز,ا��0ر �+ل ا� )ر

و�ول ا���زون �ن ا� �# آو ا��د��ت إ�6 ��� &�ر �ر��� %��� %� ��� ���ك �+� 

  .��د��1 إ�6 د )%�ر �� ��ل ا���2ءا���0ض � �وى و7ود ا

���7ص ا�د�ل او ��دان %�ض ���در ا�د�ل �دى ا�� ���ك ��2ره %����ق �ن ا�� ��%ل و 

  .�د��/ إ�6 ����ل ا	��0ق ��6 ا� �# و ا��د��ت و %���� ا� �# ا�)�����


������ك �� ا
�ر;و�
�زداد ���Jر و�# ا�0رد %� ��رار ���رة :ا
���رات ا
�* �&دث +* &�

و ��رة ���ص و ���Jر ا�ذواق و ا��و�� و ا����ط ا. ���)�� و ھذه ا���Jرات ���)س 

��� ا�0رد 6�17.�  

                                                           

.78-77ناصر منصور،نفس المرجع السابق،ص - - 17  
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�  .ا�%ث �ن ا����و�� و ���م ا�%دا1ل:ا
�&ث #ن ا
���و�

�� ھذه ا��ر�� ��م ا�%ث �ن , وھذه �ر�� �ن ا��طوة ا�و�6 و ھ� 7%ل ا�2راء 

��� و ا�درا �ت ا��� ��وم %�� ا�� ���)�ن �ن  ��� أو �د�� ا����و��ت �ن ��ل ا�%ث ا��

  18.و ا���زن

� ا�/�ذ ا
رار +* �ر&�� ا
	راء���#:  

��وج ھذه ا��ر�� %@���م ا�2راء و ا�� ���)ون ����دوا ��6 ا �را�"��ت �ددة ���رار )��وا 

�"�� ا����ر +م ا�0ظوا %�� �� ا�ذا)رة �+ل ا	 �را,7د ا ��د�وھ� ��دة �رات �ن 7%ل

و %�ورة ���0و�� �+ل ��ق ا�و7ت �دى .ا����� ا��� ����# %��م ��ص و7ت ا�2راء

ول ا� �# و ا��د��ت �و�وع ا.����ر �ا��.ت ا��و��07 ,ا�� ���ك 7�� ا����و��ت ا����

  19.و %��1 ا������ و �A+�ر ا�"����ت ا��را��� ��� ���ك أ+��ء ا�2راء

  .وات ا� � �� �� أي 7رار ��� ���كإن �ط:/طوات �رار ا
	راء

  :/طوات &�ب ا
	7ل أد��ه

  �رار ����ل ا
	راء  �رار ا
	راء  �رار����د ا
	راء

  ا
�&ث #ن ا
���و��ت  �رار ا
	راء  ا���5=ك

��م 
��دا2ل�
  وا

��7	�
  إدراك ا

  

��وزع ھذه ا������ �� �ر�� �� %�د ا�2راء �� :ا���ذ 7رار �� �ر�� �� 7%ل ا�2راء �����

  :+�+� أ7 �م ھ�

  : ـ ��م ا
���� أ�6�ء ا���3=ك و ��ده
                                                           

.266د غدير ،رشاد الساعد،نفس المرجع السابق،صمحم - 18  

.87ناصر منصور،نفس المرجع السابق،ص - 19  
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��2ري ا�� ���ك ا� ��� أو �د�� ا���ل  ب رأ�/  واء )��ت ���� �"�ر�� أو �ل 

�"� ا�� ���ك و %�د ذ�ك  وف ��وم �"�ري أو  ��� أو �د�� ا���2راة ���ل ��6 إ2%�ع 

ا�� ���ك %����م ا�� ���ك %����م ا�داء ا��د��ت و ���ر��� %�و�����7 �ن أدا��1 و �)ون ���"� 

  20.����� ����م

  

  

  

�"=/: 

و �)ن ھل ��"I )��� �� ا��A+�ر  ���رض ا���2ھد �و��� إ�6 )م ھ�1ل �ن ا�ر �1ل ا.��2ر��

��6 7راره و  �و)/ ا�2را�1 ا�وا7# �ن ا����1' ا�%�ث ا�د�+� ���م ا��0س أ+%�ت أن 

ھ�� ا��درة ��6 "ذب ا.��%�ه :ا�ر ��� ا.��2ر�� ا�����0 ھ� ا��� ��0ق ���� 2رط�ن أ � ��ن 

��ع ��و %دون 7درة ��% ����� 6�L ا	��2ر �ن 7درات "�� ��6 ا	7.و إ�)���� ا	��7ع 

I�  .ا	+�رة ا.��%�ه %�د ا���ل ���ل و ا��)س �

  

  

  

  

  

 

                                                           

.264محمد غدير،رشاد الساعد، نفس المرجع السابق،ص -
20  
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 :����د     

��ل ا	��ن �� ا���وات ا���رة و أ�� ا	��ن �ن أھم �! ددت أ���ط و أ

 "���ظ)رت �ورة أ�'ر � د أن أ�&ت ���" ا#!�ل �ن  ا�!�.ا�ظواھر ا� �$�" ا#!

ھذا ��	-��" إ�+ أن ط�� " ا	��ن و ا�!��ره  .أھم ا�����ت ا�!��را �� ا�و(ت ا�راھن

, !�0ر ��� !�وع دور و��3ل ا#!�ل و ا	��م ا���2ھ�ري ا���!$0" و ا�!�دا�)� �/��ن

" � د�� ����ت ا	�!��2" ا��رى إ�+ �وع �ن �� ا&!�2ت �ل �ن ���" ا#!�ل و ا�

��	��ن �$ ب دور ھ�م �� !و8�2 �� �دى ا�7وة ا���!2" �ن , ا�!رو�6 و ا�د���" ا�!�2ر�"

ا��$: و ا��د��ت ا��!�و�" إ�+ ا�&��2ت ا#�!)���" و !و�رت ���ر 2ذب ا#�!��ه و 

  .ا�7درة �$+ ا	(��ع و ا�&ث �$+ ا��راء

���)� ا	��ن &�و��� �� ھذا ا�0ل ا�!طرق إ�+ ا�2وا�ب  و �ظرا �)ذه ا�ھ��" ا�!��

  .ا�ر���3" �/��ن
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ھ��ك ا� د�د �ن ا�! �ر�ف ا�!� (د�ت �/��ن و إن ا!70ت � ظ�)� �� :��ر�ف ا	��ن

  :و �ن ���)�, ا��&!وى

�3ل !&دد ا	��ن و ا#!�ل ا	���� �@�8 ا���ر �و�:��ر�ف ���م ا���ط���ت ا	�����

ا	��م ا���!$0" �!و8�2 �ظر ا��2)ور إ�+ �$ " � ��" و إ�+ ��ل �ن ا����ل و ��ر 

و إ'�رة ا#ھ!��م و �$ق ا�رA�" و إ(��ع ا�0رد 'م , ھ� 2ذب ا#�!��ه:ا	��ن ��را&ل ��!0$" 

  .1&'8 �ن ا� �ل

(���8 ھو ��2و�" �ن ا�و��3ل ا�!��7" !�! �ل 	��م ا��2)ور و إ:��ر�ف زھ�ر ا�دادن

  .2و ا�!)�ك ��!وج � �ن, �-رورة ا�! ��ل �د�" � ��"

��ل ا#!�ل ا��Dر  ��!�$ص أن ا	��ن: �ن ��ل ھذه ا�! ر��0ت��ل �ن أ�ھو 

����د�و�" ا���7" 	ر��ل ��رة أو � $و�" !ر!�ط ��$ " أو �د�" و ذ�ك �وا�ط" , ا�

��ص �&دد أو ��ظ�" �&ددة.  

 "����ا	��ن ھو ��2و�" �ن ا�و��3ل ا���!�د�" �! ر�ف ا��2)ور �����ة !�2ر�" أو 

� �$� $و��ت و ��ون ذو ط�� " ا(����" . و ا(���8 ���!��ز ��!�2!)���و ھو ا!�ل �Aر 

  .3&ول ا���!�2ت و ا��د��ت و ا����ر

������ ��ل و��3:��ر�ف ��� ا���ل ا#!�ل إن ا	��ن ھو ��$�" ا!�ل �Aر 

ا� ��" �وا�ط" � $��ن �د� ون '��� �!و�ل � $و��ت � ��" إ�+ ��3ت �ن ا���!)$��ن &�ث 

�!8 �� ا	��ن��  .0�4-� ا�� $ن �ن 

                                                           

��و�و��� ا����ل و ا���م",��د ا�ر��ن ��د � ���د.1�ا���ر'� دار ,&%$ة �طور�� ا���ھ�ت �د�"�"
  .342ـ ص,2006د ط ـ,��روت,ا�������

 .38ـص,1993د ط ـ,ا��+&در��,دار ا���ر'� ا�������,"�د*ل ���وم ا���م و ا����ل",زھ�ر ا�دادن.2
 .33ص,د ط ـ,���ن,دار ا���� ���%رق ا�"-�'�,"ا����م ا�����",���د ���ل ا�,�ر.3
�ق&,س ا��ر�/ ,��د ا�ر��ن ��د � ���د.4��  .344ص,ا�
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�" ا�!� :��ر�ف ا���&� ا������ ������ ا���و�ق ا�1ر�+����ا	��ن ھو ا�2)ود ا��Dر ا�

�)ذا , و !رو�2)� �وا�ط" ��ص � �ن �د�: ��)� ��7�ل �رض ا����ر أو ا��$: أو ا��د��ت

  :ھ��ك ��3ص !��ز ا	��ن �ن �Aره �ن أو82 ا����ط و ھذه ا���3ص ھ�

�� �ل �!م �ن ���" أي أن ا#!�ل ��ن ا�� $ن و ا��2)ور ��س ��ـ أ�8 2)ود �Aر 

�" ا�!� , و ھذا ا�و��ط ھو و��3ل ا���ر, طر�ق و��ط��و �)ذا !�رج ا�2)ود ا��� �" ا�

  1.وم �)� ��دو�و ا���: �ن �ط�ق ا	��ن�7

�" �د�: ��)� ��7�ل ا�و��3ل ا���ر �ظ�ر ��ر ا	����ت و ھذا ��ـ أن ھذه ا�2)ود �Aر 

و �� &��" ا���ر # �د�: ا�� $ن ��7�� �و��3ل ا���ر ��8 �� , ��  ���ز ا	��ن �ن ا���ر

)�" و��3ل ا���ر ھ� �د �2)ورھ� ھذه ا�&��" ��د ا�و��$" �@���ر!)م �2)ورھ� و &�ث أن �

������ر �� !!�7-+ �ن ا�� $ن أ2را �ظ�را ���ر أ���ره ا�!� !)م ا��2)ور ��ن �2ب 

و �$+ ھذا , ��&ظ" أن ا����ر ھو ا�ذي �&�م �� إذا ���ت ا����ر !)م ا��2)ور أم #

8���ر �!و(ف �$+ &����.  

�" ا�!� !د�: ��)� ��7�ل��(د !�ون � رض ا����ر أو ا��$: أو , ـ إن ا�2)ود ا��Dر ا�

��� �!وھم ا�� ض �ل ا�8 ,��	��ن ��س �&ور �$+ ا��$: �7ط , ا��د��ت و !رو�2)�

  ��2!د إ�+ ا��د��ت و �و أن � ظم ا�2)ود ا	����" !و82 إ�+ ��: ا��$:

أ�$�ت �)م و أ�ررت �)م "ا	��ن (د�م (دم ا	���ن و �7د �2ء ذ�ره �� ا�7رآن ا��ر�م ـ إن

  �3ن �ورة ا��&ل 9آ�" " أ�رارا

                                                           

",دار ا���ر'� ا�������,ا��+&در��,ط 1ـ 2011ـ, ص20.            1ـ�%رف '��� *و*�,"ا��را���� ا�د���� و ا����ت ا���&��

�ق, ا%رف '��� *و*� ـ��.20ص,&,س ا��ر�/ ا� 2
            

,"���2رات '� ا��&د�� ا���ن و ا���ن ا��+�رو&�",ا�دار ا�������,ا��+&در��,د ط,2006ـ,ص20.           3ـ ��د ا���م ا�و �4ف,ط�رق ط3 ا��د
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	� ا�����  �  

 

 

37 

ـ ان ا	��ن ھو و��$" ا!�ل ����2)ور وان ا�Dرض ��8 ھو ا	(��ع ا��2)ور و&'8 �$+ 

�7ق أھداف ھو !&,�راء ا���!6 أو �$ " ا�� $ن ��)� و إن ا�)دف ا��)��3 �ن ا	��ن 

  1ا���ظ�" ا�!� !!�'ل �� ! ظ�م ا�ر��

�!��ول اJن ا��واع , � د أن ! ر-�� ��0)وم ا	��ن و �را&ل !طوره:أ&واع ا	��ن

  :ا���!$0" �/��ن &�ث !و2د ��2و�" �ن !���0ت ا	��ن و��7 ��&ددات و ھ�

8 ��8 أو ا�)دف �ن ��ظر ا��'�ر �ن ا��راد �/��ن و��7 ��� �!و( و�:و'-� ���دف �&3

  .ا	��ن ذا!8

����ھو ��ط �ن ا	����ت ا�!� �)دف إ�+ ا�!ر��ز �$+ ا��ؤ��" ا���!2" :ا	��ن ا��7ر ا�

�$�$ " أ�'ر �ن !ر��زه �$+ �$ " ذا!)� �)دف ���ء ا��� " ا�ط��" �$�ؤ��" و � !�ر ھذا 

  2.ا���ط �ن ا	����ت �ن ��م ��ل إدارة ا� �(�ت ا� ��"

ا�ذي �)دف إ�+ ا�!@'�ر �$+ ا��$وك ا#2!���� �$�2)ور ا���!)دف :ن ا�������ا	��

��ت ا2#!����" ��$" ا�&")	دارة ا�!�Dر و �وا(2" ا���  ).ا	د��ن, ���ن, �

و # �)دف ا	��ن ا#2!���� �!&�7ق أھداف ر�&�" !�2ر�" �7در �� �� + إ�+ ا�د�وة إ�+ 

ا�&-�ر�" ا����ءة ا�!� ! ود ���3�0دة ا�� �و�" �$+ ا�0رد و  ا��7م و ا����دئ ا#2!����" و

  .3ا��2!�: �$+ ا��دى ا�7�ر و ا�طو�ل

                                                           

        1ـ���ل ���د ا�و %&ب,ا%رف ���د *و*�,"ا�د���� وا���ن ا��,�ھ�م ا�طر ا�&ظر�� ا��ط��-�ت,دار ا�������,ا��+&در��ـد طـ,2005,ص12ـ13.
    

�ق,%دوان ���� %���ـ��.31ص,&,س ا��ر�/ ا� 2
             

3.���ق",%دوان ��� %���  .32ص"&,س ا��ر�/ ا�
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38 

ھ��ك �و��ن �ن ا��2)ور ا���!)$ك ا��)��3 و ا���!)$ك ا����� :ا	��ن ��ب ا����ور

��	��ن �ن ا��وع ا�ول �و82 إ�+ ا���!)$ك ا��)��3 ا�ذي ��!ري ا��$ " أو ا��د�" 

��" و ا�! ���8 ا���ص أو أ�راد أ�ر!8 و ا	��ن �ن ا��وع ا�!���ا#�!)�:  

ا	��ن ا�ذي �و82 �$�زار��ن :�و82 إ�+ ا�����ت ا�!�2ر�" و ا�����" و ا��)��" �'�

 "�������+ ا	��ن ا�زرا�� و ا	��ن ا�ذي �و82 إ�+ ا�!�2ر ا��2$" و ا��ر��ت ا�

ذي �و82 إ�+ ا�ط��ء و ا��)�د��ن ���+ ا	��ن ���+ ا	��ن ا����� و ا	��ن ا�

  .ا��)��

ھ��ك �و��ن �ن ا�� $��ن ا&دھ�� � $ن �$+ ا���!وى ا�7و�� أو :ا	��ن ��ب ا����ن

ا����ر�ن �� ��2: أ�&�ء ا��وق و ا��ر � $ن �$+ , �و82 إ����!8 إ�+ ��!)$��ن ��و��

�ر!7��ن ��0-$وا �راء ا��$: �� ا���!وى ا��&$� أي �و82 إ����!8 إ�+ ا����ر�ن ا�

  .�1&�!)م

(د �)دف ��راء ا��$: �ن طر�ق ا�! ر�ف ��زا��ھ� أو : ���� $ن �$+ ا���!وى ا�7و�� �'�

  .�دى ا�&�2" إ��)� و ھ�� ��ون ا	��ن ��م

����ھ��ك '�ث و��3ل ���ر ا	��ن ا�و�+ و��3ل ا���ر ا��ط�و�" :ا	��ن ��ب ا�و

&ف و ا���2ت ���و ا�'���" و��3ل ا���ر ا����و�" و , و ا���رات و ا��ر�د ا�����ر

ا��ر�3" ��	ذا�" و ا�!$0ز�ون و ا������ و ا��0د�وھ�ت و ھ��ك ر��3ل ��ر ا#��!رو��" 

  .ا#�!ر�ت

و � �� �)ذا ا��د�ل أن ��ظر إ�+ ا�وظ�3ف :ا���&�ف ا	��&� و'-� ���د*ل ا�وظ�,�

����" ا��و2)" إ�+ ��!)$�� ا��$: و ا��د��ت و �� ھذا ا�����" ا�� ��" ���ر��3ل ا	

  :ا�!��7م �! �ن أن # �)�ل ا���2#ت ا�ر���3" ا�!���"
                                                           

�ق,ا%رف '��� *و*�.1��  22ص,&,س ا��ر�/ ا�
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�&رص ا�� $�ون أن !�!�ل ا�ر���" ا	����" �$+ ��2و�" ا�� $و��ت :ا����ل ا�������

و طرق  و ���0" ا#�!�0دة �ن �زا��ھ�, ا�!� !��ن ��3ص ا��$: و ا��د��ت ا�� $ن ��)�

ا�!�دا�)� ��ذ ا(!��ءھ� و !7د�م ��2و�" ا�! $���ت ا� ��" و ا���0" ا��ر!�ط" ����$ " و ا��د�" 

  .ا���و("

ھو إ��ن �ر�� إ�+ إر��د ا���!)$��ن #�!�دام ا��'ل ��$ " أو �د�" :ا����ل ا	ر%�دي

�(����  .ا��راد إ

$: و ا	��ن ��)� �!�'ل ��طM �ن �!ورون أن ��$�" ا�!�و�ق �$�: ا����ل ا��ذ+�ري

�ل ر���" إ����" ! $���" أو إر��د�"�  .�1&�ب �� �2رد إ��ح �ن ا��$ " �� 

������ا�!�2�" ����رة و ھذا �&ول �$+ رد � ل �وري :��&�ف ا	��ن ط�-� �&�ط ا�

  .�ن (�ل ا���!)$ك !&ت إAراء ا�!��0ض أو ا� روض

�" ا	(��ع ا�!در��2 ���ر�ط ��ن ا!�2ھ�ت ا���!)$ك ا#�!�2�" ا��Dر ا�����رة و ھ�� �!م ���ر

8!��Aن ھو ا�!@'�ر �$+ , و ر��	رف �����: ا�!در��2 �)ذا ��ن ا�)دف ا����� �ن ا �

  2.ا��$وك و ا�7رار ا��را�3 

إن ا	��ن ھو ��$�" ا!�ل !)دف إ�+ !@'�ر �ن :��&�ف ا	��ن و'-� ���د*ل ا��7را'�

�" و �!م ذ�ك �ن ��3: إ�+ أ�ر �$+ أ��س ��� &�ث �0-� ا�� $ن �ن ���Aر 

و ���!��� ��ن ���$�" ا	��ن !!�'ل �� ا���!6 و 2ود!8  و , ��ل و��3ل ا#!�ل ا� ��"

  :�)ذا ���ن !��ف ا	��ن إ�+ أ�واع ا�!���"

                                                           

�ق,ا%رف '��� *و*�.1��  22ص,&,س ا��ر�/ ا�

���ق,ـ%دوان ���� %���.33ص,&,س ا��ر�/ ا� 2
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ا	��ن ا�ذي �!م �'8 �ن ��ل و��3ل ا	��م ا���!0$" �$��!)$��ن :ا	��ن ا�-و��

  .ا��!وا2د�ن �$+ ا���!وى ا�دو�" ������ل دون !��ص �&دد � ��ء �ر!7��ن

ھو ا	��ن ا�ذي �!م !و�2)8 إ�+ �3" �&ددة �ن ا� ��ء ا��!وا2د�ن دا�ل : ا	��ن ا�����

���&" D2را��" �&ددة ����D� �7" إ&داث أو �$ق رA�" 	'�رة اھ!���)م �&و ���ذج �$ �" أو 

ا�ط�ر D2را�� �ر!�ط ����ن !وا2دھم دا�$)م و �$+ ا�رAم �ن  �د��" !م !و��رھ� ��

و ا�!�2�" �� ض ا� ��ء �ن �Aر ا�����7ن 1إ�����" ا�!�دام إ&دى و��3ل ا	��ن ا�7و��" 

دا�ل ھذه ا��&��ظ�ت �$ر���" ا	����" إ# أن ا�Dرض ا����� �ن وراءه ���ن �� أ&داث 

  .�&ددة !@'�رات ��طط" � ��ء � ���ن �� ���طق

و ا�!���ك ��ر أ���� ���ھم �� ��2ح , �ر!�ط ا	��ن �!���ك � �ن: �+&�+�ت ا	��ن

��ت���  :ا	��ن �ن �د�8 ��� ا�8 ��ر أ���� �� !&�7ق ا	(��ع و �ن ��ن ھذه ا�!

ھو !ر��ز ا�� ور �$+ ��ء � �ن أو ��رة � ��" و ھ��ك �و��ن �ن ا#�!��ه : �ذب ا�&���ه

�$��  ,إرادي و ا�!��ه # إرادي ������8 �@!� �ن ا���رج أي �ن ا���3" ا��&�ط" ���0رد ا�!��ه �

�! رض ��'�رات و ���)�ت ��ر�2" ��!$0" �� &��!�� ا��و��" و ����� ���!�8 إ�+ ا����ء 

"�  .ا�� ��" ا�!� (د !�ون ا��ر &��2 و أ�'رھ� &ر

��ه �Oذا !م 2ذب ا�!��ه ا�0رد و �م �'�ر اھ!���8 وھ� ا��ر&$" ا�'���" �2ذب ا#�!:إ"�رة ا�ھ���م

�� ا�&�ل ��ن ا�!��ھ8 ��!7ل إ�+ ���3 �ر و �'�ر ا#ھ!��م ��ن ���ن �$0رد ��ف ���ن إ���ع 

&��2!8 و رA��!8 ا���!2" �ن دوا� 8 ا�0طر�" و ��� ����د �$+ إ'�رة اھ!��م ا�0رد ���! ��ل 

�و��7+ ا�!� !�!&-ره ور ذھ��" ��رة  و ا��$��ت و ا��2ل و ا�ور و ا�وات و ا�

��� ����د �$+ إ'�رة اھ!��م ا�0رد ا�! ��ل ا��$��ت و ا��2ل و ا�ور و ا�وات �'�ل 

�$��ت &ب و زواج .  

                                                           

�ق,ـ�%رف '��� *و*���.34ص,&,س ا��ر�/ ا� 1
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و �ن أھم ا� وا�ل ا�!� !'�ر اھ!��م ا�!�دام ا�ور �� ا	����ت ��	����ت ! !�د �$+ 

  . �دة و ا�ر-�����ت و إ�&�ءات !ؤدي إ�+ ا�رA�" و ا��

د�ت ا��&�ث أن ا��وان !2ذب ا#�!��ه أ�'ر �ن ا���ض و ا��ود :��+و�و��� ا�1وان

ا��وان ا�7ر��" �ن ا�&�ر ����ر!���7 و ا�0ر و ! !�ر�ن ا�وان ا�دا�3" و !و&� : �'�ل

  .1���&ر�" و ا��ر�"

! �ل �$+ 2ذب ا#�!��ه و � !�ر ا�!�دام ا��وان �� ا	��ن �ن ا� وا�ل ا�����" ا�!� 

�واء ���ت �� ا	����ت ا�&�0" و ا	����ت ا��$�7ت أو ا�!$0ز�و��" و ا�������3" و 

�س ا�ز��دة �� ا�!�دام ا��وان ا�&�7�7" ا�)��" و ھذا أن ���" ا� �3د ا�ذي !&877 ا�!�دام  !

ز��دة �� !�$0" ا���ر ا	����ت ا��$و�" �����7ر�" ��	����ت ا��Dر ا��$و�" �$+ ���" ا�

  .2��	��ن ا��$ون

�7د �ر�ط ا�� $ن ��ن ا��$ " و ا�&�2" ا�!� !�� )� &!+ :ا�ر���ط و ا��*دا�3 '� ا	��ن

إذا �� ��@ت ا�&�2" ا�!د�ت ا��$ " إ�+ ا�ذھن و (د �ر�ط ��ن ا��$ " و ا#�م ا�ذي ���زھ� 

  .ع !ذ�ر ا#�م ا����ز ��$ " ا�� $ن&!+ إذا �� ��ر ا���!)$ك �� ا��راء �$ " �ن ھذا ا��و

(��ون ا�!�رار &�ث ! �� : �ن ا�رز (وا��ن ا�!دا��:4وا&�ن و ا��*دا��� '� ا	��ن

ا�&��ت ا	����" !�رارا ا�0�رة ا	����" و ا���7ط ا��� �" ��� !'�ت �� ذھن ا���!)$��ن 

3.����ن !ذ�رھ� ��د (��م ا�&�2" ��$ "  

 

                                                           

1
�ق&,س ا��ر�/ ,ا%رف '��� *و*�.  ��  . 27ص,ا�

  . 23ص,ـ1997د ط ـ,���ن,دار زھران ��&%ر,�د*ل ��+��ل,��وك ا������ك",ر%�د ا����د,���د <د�ر.2

�ق,ر%�د ا����د, ر���د <د���.28ص,&,س ا��ر�/ ا� 3
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  :أھداف ا	��ن

  :ا�ھداف ا�ر���3" �/��ن �$+ ا��ر!�زات ا�!���"! !�د 

  .ـ �$ق ط$ب �$+ �$ " � ��" �� �ر&$" أو��" 'م ا� �ل �$+ إ����8 �� ا��ر&$" ا�!���"

ـ �&�و�" !@�2ل ا���0ض ا���!�ر �$+ ھ��ل ا�ط$ب �ن ��ل ��2و�" �ن ا��!�Dرات 

  .ا��� �" �و(ف ھذا ا�!دھور ا�!در��2

واق �م !�ن �و2ودة �ن ��ل !و8�2 ا�&��ت ا	����" و �ن 'م إ!�&" ـ �!� أ��ق 2د�دة ��

 �(��ا�0ر" أ��م ا�����ة ا�� $�" �!�و�ق �$ !)� أو �د��!)� ا���!$0" و �ن 'م ! ظ�م �

  .ا���� �� ا��وق

ـ �$ق �وع �ن ا#�!��ء و ا�و#ء ��ن ا��$: و ا��د��ت و ��!)$��)� �ن ��ل ! ر�ف 

$و��ت و ا������ت ا��ر!�ط" �)ذه ا��$: و ا��د��ت ذات ا�!@'�ر �� ا!��ذ ا���!)$��ن ���� 

  .(رارات ا��راء

ـ ز��دة � د#ت دوران ا��$: و ا��د��ت ا�� $ن ��)� �ن ��ل 2ذب ا#�!��ه و إ'�رة 

ا#ھ!��م و ا�!�دام ا�����ب ا���!$0" �� ث ا�رA�" �دى ا�� $ن إ��)م �� �&�و�" !ر�� إ�+ 

��$: ا���و(" �-��ن ا�!�2�!)م ا��ر-�" و &')م �$+ ا�!�7ء ھذه ا��$: �ن و�ط إ(���)م ��

ا�)��ل ا��$ � �: ا�!�دام ا�طرق ا� $��" �-��ن ا�!�2�" ا���!)$��ن �ن ��ل ا	�&�ء 

  : ا�-��� �@ن �7ول

""��D$� ا�� رو-" �&دودة "���  .1"ا&2ز ���!ك �ورا &�ث إن ا�

  :داف ا�!�و��7" �$��ظ�" و ���!�ف ط� !8 إن أھداف ا	��ن !�!ق �ن ا�ھ

                                                           

�ق ص,ا%رف '��� *و*�.1��  . 29-28ـ26&,س ا��ر�/ ا�
.  
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أھداف ا���ظ��ت !�!$ف �: أھداف ا	��ن �ن ا���ظ�" ا��رى �� ا��'�ر �ن ا�&�#ت 

�Aر أن ھ��ك أھداف � ��" (د !�ون ���" أو ��!ر�" ��ن ��2: ا���ظ��ت ا� ��$" �� 

� أو �2 �" ا��د�" ا��2!�: �واء ���ت ����" أو !�2ر�" أو �د��ت أو 2)�ز &�و�

و ! !�ر أھداف ��!ر�" ��ن ��2: ا���ظ��ت ا�� $�" و ���ن !��7م أھداف ا	��ن , ��ر�"

  :!� � �$ز�ن إ�+ �و��ن ھ��

و ا�!� ��دة �� !�ون أھداف !��D$�" !�!)دف إ&داث ا'ر ����ر  :ـ ا1ھداف ا�-��رة ا�1ل

  .و �ر�: �$+ ا�ط$ب

!را!�2" !ر!�ط ���رؤ�" � �دة ا��دى و ا�'ر و ھ� أھداف إ�: ـ ا1ھداف ا�طو��� ا�1ل

�ل ��دة ��ن ظروف ا���ظ�" ا�دا�$�" و � ط��ت ا���3" �ا	��ن �$+ ا�ط$ب و ا���ظ�" 

  .1ا���ر�2"

  :و ���ن &ر ا�ھداف ا�!� �� + ا	��ن �!&7�7)� ���� !! $ق �����!)$ك �� ھذه ا���7ط

���0" ا�&ول �$�)� و � !�ر ـ �$ق و ز��دة و�� ا���!)$ك ����$ "  أو �� � "$و��ت ا���

ھذا ا�)دف ��2&� �!7د�م ا��$ " ا��2دة �$�وق �ول �رة ��د�� �&!�ج ا���!)$ك إ�+ ا��ز�د 

�ن ا�� $و��ت �ن ا��$ " و ���0" ا�&ول �$�)� أو ��د !�و�ق ا��$: ا����رة ا�!� !�!ري 

  .�� �!رات �!�7ر�"

ـ ا�!ذ��ر �و2ود �$ " و ا�&ث �$+ ا�!�دا�)� و ھذا ا�)دف �!���ب �: ا��$: ا����رة و 

ا�!� �!م �راءھ� �0" ��!ظ�" و �ذا�ك ا��ر��ت ا�!� !رAب �� ا�&�0ظ �$+ ����!)� �ن 

�و# ���رAم �ن  ���و "�طر�ق ز��دة � د#ت ا�!�دام ا���!)$ك ���!�2!)� ��'� �2د �ر

��طر!)� �$+ ا��وق إ�+ أ�)� �� زا�ت !روج ��$ )� ��'��" و ھذا �)دف  ا�ر��ح ا��&77" و

  .!ذ��ر ا���!)$ك ���!�رار و ���!�2!)�
                                                           

�ق,�4ف ا�و��د ا���م .1��  . 141ص,&,س ا��ر�/ ا�
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ـ !�Dر ا#!�2ھ�ت ��د ا#�!�دام ا�$� �$�$ " و ��ون ذ�ك !د��م ا�ط$ب ا�و�� �$+ 

و  ا��$ " و &ث ا���!)$��ن �$+ ا�!2ر�ب ا��$ " �ن ا2ل ا�!�دا�)� �� ا���2ت أ�رى

  .21ر�دة �)دف 2ذب ا���!)$��ن �$�$ " و ز��دة �دد ا���!)$��ن ا�&����ن

  :و+��ت ا	��ن

" �� !�ط�ط و :��ر�ف و+��ت ا	��نإن و���" ا	��ن ���رة �ن ��ظ�" أ���ل �!�

إدارة و !�ظ�م ا����ط�ت و ا�0 ����ت ا	����" �$� $��ن �ي �ر��ت ا�راA�" �� !د��ن  

" �� ��2ل ا	����ت ا#��!رو��" ا�&��ت ا	����" و !و2د و ��#ت ا	��ن ا��!�

" �� ا	����ت ا�!7$�د�" ��� �و2د و��#ت إ��ن ! �ل �� ��ر ا#�!ر�ت و أ�رى �!�

  :ا�����2ن � � و !�!�ز و���" ا	��ن � دة ��3ص و ھ�

ـ أ�)� !-م �� �-و�!)� و 2زاء �� ��2ل ا����ط ا	���� �ن &�ث ا�0�رة 1

ا	����" و ا�ر���" ا	����" و !&ر�ر و !��م و �!�� " و !�7م ا	��ن ��	-��" إ�+ �!�ج 

  .و �ث ا	��نو ��ر 

ـ أ�)� !�ون �� ا���Dب ��!7$" �ن ا� ��ل #�!را�8  �� ا	��ن و �$�8 ��ن و2)" 2

�ون ��ر�2" و ���ت �ط��7" !���� �و2)�ت �ظر ا� ��ل ا�ذي (د ��ون �!&�زا ! "����ظر ا�و

  .�و2)�ت �ظره

  .2إن ا�و���" !!�!: ���رات � ��" ���!��رھ� !! ��ل �: �دد �ن ا� ��ء

إن ر�2ل ا�!�و�ق ھم ا�ذي �7ررون ا�7رارات ا�����" �� أي &�$" إ����" ـ 3

�����7�ل ��ن ا���!)$��ن ھم ا�ذ�ن ��'$ون ردة � ل ا�&�7�7" و ا�����" �$+ �'ل ھذه 

                                                           

  .85ص,ـ  2002د ط ـ‘ا	�+&در��,ا�دار ا������� ��&%ر و ا��وز�/,"ا	��ن",'ر�د ا���ن.1
  .81ص,دط,���ن,دار ا���زوردي ا������ ��&%ر و ا��وز�/"إدارة ا����ت ا	��&��",�%�ر ��ق. 2
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ا�&��ت ا	����" #ن ا� ��$�ن �� ��2ل ا	��ن ھ�� ر�2ل ا�!�و�ق و ا�ذ�ن ��'$ون 

  .1ا���!7�$�ن �$ر���" ا	����"

إن � ض و��#ت ا	��ن !��ھم �� !�ط�ط ا	�!را!�2" ا�!�و��7" �$ ��ل ��وة 

�$+ ا�!ط��)� �وظ�3ف ا�!�و�ق و !طو�ر ا���!6 و ا�! �3" و !���ط ا���� �ت و ھ��ك 

�" 	دارة����'� !$�2 و��#ت , و��#ت إ��ن !�ظم ��0)� �$+ أ��س ا�!0-��ت ا�

  .�&2م �$+ إ!��ع وا&د �ن �ظ���نا	��ن ا����رة وا��!و�ط" ا

��� أن ھ��ك � ض ا�و��#ت !�زج ��ن ,ـ �ظ�م ا�(��م 2ـ �ظ�م ا���2و�"  1

 .ا��ظ���ن

�� ظل ھذا ا��ظ�م �!م !���ب ��2و�" �ن ا��!�ب و ا�����0ن و ��طط� :&ظ�م ا����و��

ا�راA��ن  و��3ل ا	��ن و ��!)$��ن و ا���ر�2ن ��د�" ��2و�" �ن ا��ر��ت و ا��راد

��#�!�0دة �ن ا��د��ت ا�و���" و ھ� ��2و�" �ن ا���!�ن ا�!�� �ن �و���" ا	��ن 

��0 و���" وا&دة (د ) �د�ر ا���2و�"(�7ودھم و ��رف �$�)م �د�ر �ط$ق ���A 8�$�� ا�م 

�2د أ�'ر �ن ا��د�ر ��2و�" &�ث أن �ل �د�ر ��ون ��3ول �ن ��2و�" �ن ا���!�ن 

���2و�" �ن ا��ر��ت ا�راA�" �� ا	��ن و �رزت �� اJو�" ا���رة  �7د�ون �د��!)م

  .ا���2و��ت ا	�دا��" ا#��!رو��" ا�!� !�!ص ��	����ت ا#�!ر�ت !&د�دا

ھ�� �!�2: ا���راء و ا���!�ن �� �0س ا��7م ��!�ب ا�����ر�و و ا�ر��3ل :&ظ�م ا41��م

و ھذا أن , ا����0ون �!�2 ون �� ا��7م ا����0!�2 ون �� (�م ا�!&ر�ر و : ا	����" �'�

ھم ا�ذ�ن �!�ذون ا�7رارات ,ھؤ#ء # �ر!�طون ���3و�� أ(���)م &�ث أن ھؤ#ء ا���3و��ن 

�ن و ��س �$+ ��!ق �دراء ا���2و��ت ��� أن �ظ�م ا�(��م �و�: و � زز �ن ا��!�

                                                           

�ق. 1��  ,247ص,���د ا��ز�ز &,س ا��ر�/ ا�
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��Dب �: أ�'ر �ن ���ل ��رات ا��-�ء ا� ��$�ن �� ا�(��م #ن ھؤ#ء � �$ون �� ا�

�ون ��3و�و ا�(��م أ�-�ء ���$�ن �� �2$س ا��طط ا�!��: �$و���", وا&د� �� ����A و  

!7وم و��#ت ا	��ن � دد �ن ا�وظ�3ف ا�!� !!���ن �ن و���" : وظ�@ف و+��� ا	��ن

��ن ا��رى &�ب &2م ا�و���" و�دد ���!)� و إ�����!)� ا���د�" و ��(�!)� �: و��3ل ا	

إ# أن � ظم , و ا���!�ن �ن �!�ب و����ر�و و �&رر�ن و ��طط�ن و ��&'�ن !�و�ق

  :و��#ت ا	��ن !)!م ���وظ�3ف ا�!���"

��A�� �� !7دم و��#ت ا	��ن � ��!)� !و��ت �دد أھداف ا�&��ت ا	����" :ا��*ط�ط

ا	��ن ��� أن � ظم و ھ��ك !7دم ا�!��رات و ��3� إ�+ ا� ��ل ��وص إ�!را!�2" 

و��#ت ا	��ن !و-� �$ ��ل ا����0" ا�!� �!م �ن ���)� ا�!'��ر ��را!)� و �)�را!)� �� 

ر�م إ�!را!�2" إ��ن ���$" �$ ��ل ھذه ا�وظ�3ف ��A�� �� !!م �ن ��ل ���" ا��طط ا�!��: 

"���  .�$و

��3ل ا	����" !�'ل 2وھر إن ا�ر: �7ول ا&د ���ر ��راء ا	��ن:إ�داد ا�ر��@ل ا	��&��

  :ا	��ن �ذا �2د أن (�م ا	��ن ا��ر (�م ���ط� و وظ�0!8 !!-�ن ���$�

�ل ����ر�و أو :ـ �*ط�ط و +���� و ��ر�ر ا�ر��@ل ا	��&�� �و (د !!�ون ا�ر��3ل �$+ 

  .���ر ���رة ���ط" أو وت � �ن

ا�ر���" ا	����" �� إط�رھ� ��وص إ�راج  :ـ ا��&��ق �/ 4�م ا	&��ج و ا�-�م ا�,&�

  1.ا��!���ل !�)�دا �!-���)� �� ا����" ا	����" ا��2ھزة �$��ر أو ا� رض

                                                           

�ق,�%�ر ��ق��.87ـ86ص,&,س ا��ر�/ ا� 1
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ھ�� �!و�+ ا��7م ا���0 إ-�0ء ����!8 ا���0" و  :ـ إ�داد و ���@� ا�����م ا�,&� ���Bن

ك �)دف ا�����2" �$+ ا�ر���" ا	����" �ن ��ل إ-��" ا�ور و ا�ر�وز و ا��$��0ت و ذ�

  .ا	'�رة و ا�!7ط�ب ا#�!��ه �دى �ر-)� و �')�

�ون �$+ ار!��ط ��2و�" �ن ا�����0ن :ـ إ&��ج ا	��ن! "و!!و#ه �� ا���Dب 2)�ت �!�

��" ا��)�رة �'ل���!7د�م �د��ت  yahooو   googleو ا���ر�2ن ��� !7وم � ض ا��وا(: ا�

  .إ�!�ج � ض ا	����ت

� !و-� ا��طط ا��ز�" ��ث و �رض ا	��ن �� و��3ل ا	��ن ھ�:ـ 4�م و��@ل ا	��ن

و ا�!@�د �ن أن ا� رض �!م و�ق ا��طط ا��ر�و�" و ��A�� �� �!و�+ (�م و��3ل ا	��ن 

ا�!��ر أ�-ل ا�و��3ل ا	����" ا������" �$ ��ل و ا���7م ��راء ا����&�ت و :ا��)�م ا�!���"

  .1وال �: �وا(: ا	��ن ا#��!رو��"ا�و(�ت �� دور ا���ر ا#!�ل و ا�!

أدت � ض ا����ر��ت ا	����" ا��Dر ا��ر�دة �� �'�ر �ن ا�دول إ�+ :أ*���4ت ا	��ن

��ت و ا�7-��� ا�!� أ'�رت ا�7$ق �$+ ا���!وى ا���&'�ن و أ�-� �$+ �ظ)ور �دد �ن ا��

��!وى ا�رأي ا� �م �ن ��ل ا���&ظ" ا� $��" �وا(: ا	��ن ا� ر�� و !&$�ل �-�ون 

�ن رد � ض ھذه ا�7-��� ا�!� وا��ت ,���رة ا�ر��3ل ا	����" ��" �� ا���وات ا��

ل إ�+ أن !�� , &��" ا�رواج ا	���� ا�!� A$ب �$�)� ا� �وا�3" ��� و�و��! �($ 2 ���

ا&د �ظ�ھر ا�!$وث ا��ري و ا��� � و ا�'���7 �ن ��ل ا� �رات �ن ا��$�7ت 

�ر �� �ل ���ن و ا	����" �ن ا���م ��� !&�$8 �ن ور و ���رات ��ر2" و ا�!�! �

��	-��" إ�+ ا	����ت ا�!�2ر�" ا#�!0زاز�" و ا(!&��)� . !!د�+ ���- ف �� ��رھ� ا���0

�$ط�� " و !�و�))� � ��رھ� ا���2$" ��� �2 $)� !0وق ا#�!�!�ع ���ر�2ت !$ك ا�و��3ل و 
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�����ت ھذا �� ا#�!�0دة �ن ا�! رض �)� ��� �!0ق �: أ�س ا��ظر�" ا#�!�دا��ت و ا#

  .!!&7ق �$�!$�7 &ر�" ا#�!��ر و ا���0 " وھذا �� أدى إ�+ �$ق ا!�2ه � �ن �&و ا	����ت

  :�&ظ�م ا	��ن '� ا�و���ت ا����دة ا�1ر�+��

ا �ظرا � دم و-وح ا��ط ا��0ل ��ن . م. !�ظ�م ا����ط ا	���� �� و إ�+ظ)رت ا�&�2" 

�" و �دم !0)م ا�و-: ���ب ����" ا	�!�ج و ا�!7دم ا�&7�7" و ا��داع �� ا����ر��ت ا	���

ا �� �ط$� ھذا ا�7رن �� ظل ا�!��ر . م. ا�!��7 ا��ذھل ا�ذي وا�ب ���" ا	��ن �� و

ا�!�2وزات ا���(�" ��ن ���ر��ن ا	��ن �� أ�ر��� ازدادت ا�&�2" إ�+ أھ��" ا	2راءات 

��ا �$+ ا��&و .م . ل !�ظ�م ا	��ن �� وو �!�', ا���ظ�" �/��ن �� ا��2!�: ا��ر�

  1:ا�!���

ھذا �!�ون �ن �دة أ2)زة إ($���" ��درا��" و �2ء (��ون ��ص :ا��&ظ�م ا��+و�� ���Bن

��ل ��2" ا�!�2رة ا�0درا��" ��م ���2 ل ا��$ط�ت ا�!�ظ���" ا�&�و��" أ�'ر � ���"   1880�!

�و�ت ھذه ا�$�2" و إ�+ ��2ب ��2" �� ا�&د �ن ا�!�2وزات �� ���ر�" ا	��ن و (د !

�ن !ظل . ا. م. ا�!�2ر�" ا�0درا��" ا�!� أ�� �)� �$ط" !و82 ا����ر��ت ا	����" �� ال و�

��ر ��ب �ن ھذه ا��$ط" ا�ر���" �� !�ظ�م @� "��2" ا�!�2رة ا�0درا��" ھ� ا���!

  .ا	��ن

�ن ��ل ا�و��3ل ا	����" �ن أ(دم � !�ر ا�!�ظ�م ا�ذا!� �/��ن : ا��&ظ�م ا�ذا�� ���Bن

��د��  1914&�ث �ر2: !�ر��8 إ�+ ��م ,ا . م. ��!و��ت ا�!�ظ�م �� ��2ل ا	��ن �� و

و ��ذ ذ�ك ا�و(ت �دأت ,طورت �دد �ن ا�&ف ��!و��ت و � ���ر �!�ظ�م ا	��ن 

 ���ر ا�و��3ل ا��ر���" �� !�ظ�م �ظم ا#�-��ط ا�ذا!� &�ث !7وم �ل و��$" �و-: �

  أ��(�" # �د أن �را��)� ا	��ن

                                                           

���ق,%دوان ��� %���.203ص,&,س ا��ر�/ ا� 1
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��(��ون � !�ر �ن أ�'ر  1974ا&د ا�وزراء ا�����7ن �� �ر��� ��م  royerإدار:'ر&

ا�!�ر� �ت را�" و �دة ���ن ا	����ت ا���د�" ا��-$$" وا�+ ��2ب �دد �ن ا�7وا��ن 

�ل ��ص &�ث �!و�د !�ظ�م �ا	��ن �� ا�!� !�ظم ا	��ن �� !$0ز�ون ا�0ر��� �

�و��" �ط$ق �$�)� �2$س ا��$+ �و��3ل ا��� �" ا��ر�" !&ت & "3�(�ا�!$0ز�ون ا�0ر��� 

  .إ�راف وزارة ا�'��7" ا�0ر���"

�!�'ل ا�!�ظ�م ا�ر��� �/��ن ��)� �ن ��ل 2)ود ا	دارة ا�&�و��" ا�!�� " :ا�د&��رك

دارة !�� " �وزارة ا�'��7" �وزارة ا����" و ا�!� !!و�+ ا	�راف �$+ ا	��ن �)� إ

ا�د���ر��" و �!�'ل ا�!�ر�: ا����� ا�ذي ��ظم ا����ر��ت ا	����" �� ���" و��3ل 

ا�ذي !م !�د�د � ض �و8  1974ا	��ن �� ا�د���رك �� ا���7ون ا�د���" ا��در ��م 

 . 1976و ! د�$8 !&ت ا�م (��ون ا����ر��ت ا�!�و��7" ��م 

 �+����ظ�م ا�ر��� �/��ن �� ا�و��3ل ا	����" ا���2$��" �ن 2)ود ا&د �!�'ل ا�!�:

أ�� ا	��ن �� ا�راد�و و ا�!$0ز�ون , ا�2)زة ا�&�و��" ا�!�� " �وزارة ا��ؤون ا#(!�د�"

 "D$��� "'ؤون �2!� �ت ا��!&د��!!و�+ !�ظ��8 إدارة أ�رى !�� " �وزار!� '��7" ا�� ��!�ن �

1.���2$� ا�0ر���" و ا������" ��  

��'ل ا	��ن ���7 �ر��� �ن ��ق ا��ر �ن ا��7م ا#2!����" و :�$"�ر ا	��ن ��C ا�����/

ا�� !7دات و�0)م ا����0" ا�!� � �ل �ن ���)� ا	��ن # �د �ن ا��ظر أو# إ�+ ا����0" ا�!� 

�/��ن و # � �ل �)� ذ�ك ا���ق ا���ر ا�ذي � د ��'��" ا��ل و � رف �����3" ا2#!����" 

��ر ھذا ا�� �+ إ�+ ا��0)وم ا#��و�و�2 و إ��� ���ر إ�+ ا��روط ���ط ا	��ن و �!&�م �

��8 �$��� و ا��2��� و �$+ ا���!وى ا�!ط���7 � �ل ��ططو ا	��ن �$+ �2: ا�� $و��ت و 
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!&د�د ا�ھداف و �$ق ا�!را!��2ت !!���ب �: ط�� " ا�)دف ��	��ن و �)ذا ��	��ن 

  .�)دف إ�+ ا�!@'�ر �$+ ا���3"

إن ا� �(" ا��!��د�" ��ن ا	��ن و ا��2!�: ! �ل �� إط�ر ��2و�" �ن ا��&ددات 

ا#2!����" ا�!� !�ون ��'��" �د���ت أو � و(�ت ا� �ل ا	���� �ل ھ� !�'ل �روط 

ھ�ت �&و ا�!7رار ا����ط ا	���� و �ن 'م ��ن ��$�" ا�7�ول ا#2!���� و ا����0 و ا#!�2

ا	��ن � �$��ت !�'ل � ��را �$&�م �$+ ا��دى � ���" ا	��ن �)ذا !��رس ا	��ن !@'�را 

�$+ ا��2!�: �ن ��ل ا�!@'�ر �$+ ا����رو ا��$وك و ا�!���" �$+ و�� ا��!$�7ن ��ل �� 

  .ھو 2د�د و ��0د

  :�$"�ر ا�����/ ��C ا	��ن

و&�دا أو �� زل �ن ا�Jر�ن و إ��� �� إط�ر # � �ش ا�0رد :�$"�ر ا������ت ا��ر����

��!�د ��)م (��" و � ���ره ا�!� !&�م ���ءا �$�)� �$+ , ا2!���� و�ط ���2" �ن ا���س

أھ��" �ل � ل أو �$وك �7وم �8 و ! �ل ا����2" ا��ر2 �" �$+ إظ)�ر (�م ا�0رد ��� �!���ب 

�ول ��8 و �Aر ا��7�ول �ن ا��7م و �&�ث �!&دد ��ل �رد دوره و ا�7, �: (��)�  و � ���رھ�

ا����ر و � ود ا�!@'�ر ا#2!���� �$����2ت ا��ر2 �" �� ا� وا�ل ا�و�ط�" ا�!� !ؤ'ر �$+ 

 "���ر ا��$وك و أ2زاءه و !��ل ا�� ر�" و ا	دراك و ا�0)م و ا�! $م و ا� وا�ل ا����

��ت ا#2!����" �$+ و ا!�2ھ�ت و �!و�د ھذا ا�!@'�ر و ��!7ل �ن طر�ق �-و�" ا���2

  .ا���!وى ا�ر��� و ا��Dر ا�ر���

أن ��ول ا��راد و ا!�2ھ�!)م ���!�د �ن �-و�!)م ��  ��Hofland ھذا ا�دد �رى 

و ا�7�ول ا2!����� ,����2ت � ��" !!@�س �$��ول ���ءا �$+ � ر�" �و��" ا��$وك ا��!و(: 

��� �&ددا ���0$�" ا#!�ل ا����2" و �ن 'م ! د � ���ر ا����2" � أ�-�ء�ن ��3ر 

ا	���� و ا#(���� و �ن ھ�� اھ!�ت ا�درا��ت و ا��&�ث ا#2!����" ا#!���" ��� � رف 

ھذا ا��0)وم ���ر إ�+ ا�ر��3ل ا#!���" ا�!� !د�و إ�+ أ���ر , ���� ���ر ا#!���" ا��-�دة




�ھ�� ا��ن:                                                                       ا�
	� ا�����  �  
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أن ا�����" ا#2!����" ا�!� ! �ر-)� أو !ر�-)� ا����2" و (د أ��ر ��$� و�و���ھ�ر�ت إ�+ 

�&!$)� ا�0رد �� ا����2" ا��ر2 �" ! د ��'��" ���ل �&دد ��دى (وة أو - ف ا��7م 

  .1ا��!���ة

��� �ؤ�د ھذا ��2" ��ك �را�د ا�!�� " ���ظ�" ا��و���و و �� أ(ر!8 ا���ظ�" �� دور!)� 

�$+ ا�روا�ط ا�و'�7"  �ن -رورة إ��7ء 1940ا�&�د�" و ا� �ر�ن ا�!� �7دت �� �$Dراه ��م 

��ن ا	��م و ا	��ن �ن 2)" و ��ن ا�'��7" ا�وط��" و ا�!���7د ا#2!����" �ن 2)" أ�رى 

 ����&�ث # ��ون �/��ن !@'�ر �$�� �$+ ��طط�ت ا�!���" �� �2!� �ت ا� ��م ا����� 

  . أ�دت !$ك ا�$�2" �$+ أھ��" ا�دور ا#2!���� �/��ن

!����" �ن أھم أ�س ���ء ا	ط�ر ا�'���7 ا��ر2 � �$0رد �)� !�'ل ا	ط�ر و! د ا�� ���ر ا2#

و �ذ�ك ا��$�0" ا�!� !�0ر ا#!�2ه ا��راد و , ا� �م ����ذج ا��$وك ا���!��" و ا��!وار'"

 "ا�����2ت إ�+ ا#�!�2�" ا��و&دة ��0س ا��'�رات ��� �!�ذ أ���� �� ! ر�ف ا�'��7" ا���

� ذا!)� ا�� ���ر ا�'���7" ا�!� !��ل ا�� ��� و ا��7م ا�!� !��ز ا�� ���ر و ! د ھ. ����2!� �ت

ا�'���7" و !�!6 ��)� � ر�" ا�!� !!�ون �دى ا��راد و !�!زن �� ورة ���ءات و !�ظ���ت 

  .ذات � �ن !ؤ'ر �� إدراك ا�0رد ������ء و ا����ر و ا�&داث

��ل ا���� �� !&�7ق ا#�د��ج ��ن أ�راد !@'�ر �&ددات ا�!��0ل ا#2!���� ا�!� ! !�ر �

ا��2!�: و ا����ط ا�!� !&دد ھذا ا�!��0ل و �ن ا�و2)" ا#2!����" !ر!�ز ا�درا�" ا�!��0ل 

 "3��" ا�0رد ھذا �� ���+ ���!�����ل �ا	����� �$+ ���0" ا�!� �!م �ن ���)� !

 + ا!�0ق ا����2" �$+ ! ر��0ت ا#2!����" �$�!$�7 �)ذا �!&دد ا�!��0ل ا#2!���� ���ءا �$

وا�دا�: ا�ذي �ؤ�د �$+ &��ة ,ا��ر�ق و ھ� أ���ط '��!" �ن ا#�!�7دات و ا#!�2ھ�ت 

1.ا�����2"
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���* : 

!و$�� إ�+ إن ا	��ن �ن ,�ن ��ل ! ر-�� �$2وا�ب ا�ر��3" ا�!� ���+ �$�)� ا	��ن 

���ر ا�ذي �$ �8 �� ا�!@'�ر �$+ ا��!$�7 و � د ا�7وة ا#(!�د�" و ا#2!����" �ظرا �$دور ا�

ر��!8 ��� !&!و�8 �ن � $و��ت و طر�7" إ�راج و �رض ا�� $و��ت ا�!� !��ن أن !�ون !

��0ذ ر��3 �$و�وج إ�+ ��0!�� ا�!��رات ا���!)$ك و �ن 'م ا�!@'�ر �$+ (رارا!)م ا��را�3" و 

  .طر�ق ا���ظ��ت ���!��� ا�!��ب ����" �� ا��وق و !&�7ق أھداف �ر�و�" �ن
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ما الفخر إال ألهل العلم إنهم
على الهدى لمن استهدى إدالء                                     

وقدر كل امرئ لما كان يحسنه  
                                                                                
والجاهلون ألهل العلم أعداء                                     

أبداه  ففز بعلم تعيش حيا ب
الناس وأهل العلم أحياء                                   

                   
"اإلمام علي كرم اهللا وجهه"  



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مستغانم– باديسجامعة عبد الحميد بن 
كلية العلوم االجتماعية

قسم علوم إنسانية

  LMDاتصال صورة والمجتمع : تخصص
:في علوم اإلعالم واالتصال تحت عنوان ماسترمذكرة لنيل شهادة 

:تحت إشراف األستاذة   :الطالبتينمن إعداد 
آمال حيرشبهلول فاطمة الزهراء�
 سهيلة دحو �

2013/2012: السنة الجامعية
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مقدمة عامة
إن من ضمن اإلستراتيجيات التي أصبحت المؤسسات تعتمد عليها وبشكل 
كبير اإلعالن باعتباره محاولة اتصال بيعي أكثر قدرة على إقناع جمهور 

معين بشراء سلعة أو خدمة معينة وبهذا فيعد من بين العناصر التي 
يرتكز عليها في الصمود أما المنافسة الشديدة التي تشهدها األسواق 

االستهالكية، ونظرا لألهمية التي يكتسبها اإلعالن أصبحت المؤسسات 
خاصة مع ظهور إبداع  منتوجاتهاالجزائرية تعتمد عليه في عملية ترويج  خاصة مع ظهور إبداع  منتوجاتهاالجزائرية تعتمد عليه في عملية ترويج 

في مجال الحمالت اإلعالنية هذا عن طريق خلق أفكار جديدة واستحداث 
طرق بيع يتم من خاللها التأثير على قرار الشراء ومن بين هذه الوسائل 

التي تعرف على أنها الملصقات وتختلف الالفتات ومن  اإلشهاريةاللوحات 
أكثر الوسائل استعماال ألنها تنفرد بخصائص منها المرونة في االستخدام 
من حيث الزمان، كبر حجمها، هذا ما تجعلها ملفتة لالنتباه، استخدامها 

.    للصور واأللوان



الدراسات السابقة
 إعداد من نموذجا مستغانم والية "الجزائر في السلع واستهالك التلفزيوني اإلشهار" عنوان تحت :األولى الدراسة

 في وتمثلت ،جياللي سماحة حاج الدكتور إشراف تحت 2010/2009 الجامعية السنة ،سعاد محراز الباحثة
.الجمهور أفراد لدى السلع استهالك نمظ على الجزائري التلفزيون في المعروض اإلشهار تأثير مدى
 سنة ،“الراهنة المجتمعات في والتشريعات التلفزي اإلعالن" عن سوريا من مهنا ف دراسة :الثانية الدراسة

 والمنتجات األفكار ويجوتر  عرض خاصة بصورة التلفزي اإلعالن يعد لم :التالية النتائج ىإل توصلت 1991
 صعيد على استراتجيات لتنفيذ وسلوكيا نفسيا مهيئ المستهلك وضع على تعتمد قد المؤسسات أصبحت بل

.كلي مجتمع
 بن إعداد من ماجيستار رسالة "الجزائر في االستهالكية الثقافة وترقية االتصال استراتجيات" :الثالثة الدراسة بن إعداد من ماجيستار رسالة "الجزائر في االستهالكية الثقافة وترقية االتصال استراتجيات" :الثالثة الدراسة

. 2010/2009 الجامعية لسنةا ،سيكوك القادر عبد الدكتور القادر عبد إشراف تحت ,جازية قدادرة
.مبيعاتال زيادة في اإلشهار فعالية مدى إبراز على تعمل األمريكية المتحدة الواليات في أجريت :الرابعة الدراسة 

 المنتوجات اختيرت ،للمستهلك بالنسبة اإلعالن أهمية لمعرفة تهدف فرنسا في دراسة أجريت :الخامسة الدراسة
 بنسبة العطور ـ ،38% بنسبة السيارات ـ ،41% الميالدية السنة رأس ألعاب -  :بحث كعينة التالية

%33.
 الدور أهمية على اللجنة تلك أكدت كما ،اليونسكو لمنظمة التابعة برايد ماك لجنة دراسة :السادسة الدراسة

.االجتماعي اإلعالن مجال في يظهر ما وهذا لإلعالن االجتماعي
 على اإلعالن تأثير" عن بحثا 1981 سنة البحرين دولة في الصحة بإدارة التغذية رئيس جريأ :السابعة الدراسة

.“الخليج دولب الغذائي النمط



أسباب اختيار الموضوع
التي دفعتنا إلى اختيار هذا األسباب يمكن تلخيص 

:ما يليفيالموضوع 

بحثنا هذا مكمل للدراسات السابقة في مجال ـ 1
.تأثير اإلبداع اإلعالني على قرار شراء المتلقي

.المكانة التي تحتلها منتوجات بيجو في الجزائرـ 2



أهداف وأهمية الدراسة

الباحث من خاللها  دراسة علمية بحتة أهداف يسعى لكل 
.لتحقيقها

محاولة الكشف عن مدى تأثير اإلبداع اإلعالني في ـ 
سلوك المتلقي نحو تفضيل وتوجيه قرار الشراء ر تغيي

محاولة الكشف عن مدى تأثير اإلبداع اإلعالني في ـ 
سلوك المتلقي نحو تفضيل وتوجيه قرار الشراء ر تغيي

ومن ثم لفت انتباه المتلقي  ،واختيار منتوجات بيجو
والمختصين إلى ضرورة اإلطاحة بكل الجوانب التي تؤثر 

بعين االعتبار أثناء تصميم وأخذها  ،المتلقيعلى 
. الرسائل اإلعالنية



اإلشكالية
نظرا لدخول الجزائر نظام اقتصاد السوق من بابه الواسع أصبحت 

العمومية تخضع و المؤسسات االقتصادية الوطنية الخاصة منها 
المتمثلة في ، لميكانيزمات وتحديات جديدة يفرضها هذا النظام

صلح األمر الذي يفرض عليها مواجهة هذه أللالمنافسة والبقاء 
.   التغيرات وتبني استراتجيات جديدة تضمن لها البقاء

:التاليالتساؤل من هذه الخلفية فان الدراسة الحالية تطرح انطالقا  :التاليالتساؤل من هذه الخلفية فان الدراسة الحالية تطرح انطالقا 

:التالي التساؤليطرح بدوره  اإلشكالوهذا  

هل لإلبداع اإلعالني تأثير في توجيه قرار الشرائي للمتلقي؟

بالمتابعة  بيجو توجاتنهل تحظى اإلبداعات اإلعالنية لم
واالهتمام من طرف المتلقي؟



الفرضيات
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عينة البحث

وفقا  البحثتحديد عينة م تلموضوع دراستنا طبقا 
أو كما لتحكمي العمدي اأو لقصدي األسلوب  أو كما لتحكمي العمدي اأو لقصدي األسلوب 

ذلك  ،العرضية النمطية أو العينةيسميه الباحثين 
ال مجال  ،تحكميةاختارها الباحثين بطريقة ألن 
لقد وقع اختيارنا لثالث صور هذا بو ، للصدفةلها 

.208، 4008، 301إشهارية لمنتوجات بيجو 



تحديد المفاهيم

  ىيبن ،جديدفكرة جديدة أو تصور واختراع ابتكار هو  :اإلبداع
.مغايرةعلى أساس أفكار 

يهدف لتعريف الجمهور اتصال غير مباشر هو : اإلعالن
المعروضة في السوق أو لخدمة معينة يتم عن بالمنتوجات 

يهدف لتعريف الجمهور اتصال غير مباشر هو : اإلعالن
المعروضة في السوق أو لخدمة معينة يتم عن بالمنتوجات 

.الوسائلطريق العديد من 
يعني به اختيار بديل من البدائل المعروضة في : قرار الشراء

السوق وهنا يقوم المتلقي باختيار البدائل التي تحقق له أقصى 
.إشباع من وجهة نظره



اإلطار النظري
.المفاهيم العامة لإلبداع: الفصل األول 

.مفهوم اإلبداع -1
.أنواع اإلبداع -2
.  مراحل ونظريات اإلبداع  -3
.محاور التفكير اإلبتكاري -4
.خصائص الفرد المبدع -5
.اإلستراتجية اإلبداعية للحملة اإلعالنية -6

اإلعالن: الثانيالفصل 
مفهوم اإلعالن -1
أنواع اإلعالن -2 أنواع اإلعالن -2
تكنيكات اإلعالن وأهدافه -3
وكاالت اإلعالن -4
أخالقيات اإلعالن -5
تأثير اإلعالن على المجتمع -6

الشرائياتخاذ القرار : الثالثالفصل 
تعريف القرار -1
أنواع القرار -2
أساليب عملية صنع القرار -3
اتخاذ القرار الشرائيعناصر عملية  -4
اتخاذ القرار الشرائيخطوات  -5



إلطار التطبيقيا







استنتاج عام

بعد أن قمنا بالتحليل التعييني والتضميني للصور االشهارية السابقة توصلنا إلى 
 :التاليةالنتائج 

تركيز مصمم الحملة اإلعالنية على اإلبداع وهذا ما تجسد في تقنية التصوير 1.
من خالل اإلطاحة بجميع جوانب الصورة إضافة إلى األلوان والضوء وزوايا 

التصوير وهذا ما يعطي ميزة خاصة تجعلنا ال نحيد أعيننا عن الصور 
.االشهارية لمنتوجات بيجو.االشهارية لمنتوجات بيجو

تختص الرسائل االشهارية التي تم تحليلها سيميولوجيا بنظام لغوي ورموزا 2.
وهذا ما يعني استخدام شعارات ببالغة كبيرة تشد المتلقي وتأثر على  ألسونية

.ذهنيته من خالل فهم المعنى اإليحائي االستعاري
لقد استطعنا من خالل هذا التحليل أن نعرف أن تصميم الصور االشهارية 3.

كان هدفه الوحيد التأثير على سلوك المستهلك الجزائري بصفة صريحة ودفعه 
إلى تفضيل منتوج بيجو عن غيره من المنتوجات من خالل إعطائها صورة 

.أكثر واقعية، هذا ما جعلها أكثر قدرة على إقناع المستهلك بأهمية المنتج



لقد ركز مصمم الحملة اإلعالنية على اللقطات القريبة نوعا ما هذا للتعريف  -4
بالطرازات العالية من الجمال واستمرارية الشركة في إنتاج المزيد من األشكال 

الرائعة والجذابة لمنتوج بيجو وهذا ما أدى إلى تركيز انتباه المشاهد وجلب 
اهتمامه بعالمة السلعة ودفعه للهدف من وراء العملية االشهارية أال وهو 

.الشراء
تحمل الصور االشهارية دالالت ثقافية تمثلت في إظهار الممول الرسمي  -5

لشركة بيجو إضافة إلى دالالت اقتصادية وهدفها استهداف قدر كبير من لشركة بيجو إضافة إلى دالالت اقتصادية وهدفها استهداف قدر كبير من 
الزبائن، أما الدالالت النفسية هي الشعور بالمتعة واألمان والقوة أثناء امتالك 

.سيارة بيجو
من خالل تحليلنا لعينة الدراسة نجد أن اإلعالنات اإلبداعية لمنتوجات بيجو  -6

تساهم في إبراز المميزات التي يبحث عنها المستهلك الجزائري أال وهي 
الجودة وقد تمكنت الرسائل اإلعالنية من إبراز هذه الميزة من خالل اعتمادها 
على اختيار الرموز المعبرة عن الصالبة  بحيث تستعمل رمز األسد للداللة 

.على القوة والمتانة وهذا يدل على سيطرة بيجو على السوق الجزائرية



تعمل الصور االشهارية الثابتة على جعل المتلقي يقارن بين األنواع  -7
المتعددة من السيارات المعروضة لالختيار، وهذه األخيرة تساهم في 
التأثير على قراراته الشرائية باإلعالن الذي استعمل في هذه الصور، 

اللغة الفرنسية التي دلت على أصالة منتوج بيجو الفرنسي، هذا ما 
يوحي إلى غرس ثقافة، إضافة إلى التأثير مع إبراز خصوصيات 

.فرنكوفونيالمجتمع الجزائري الذي يعتبر  .فرنكوفونيالمجتمع الجزائري الذي يعتبر 
يعمل إبداع هذه الصور على خلق بصمات المنتوج في ذهن  - 8 

المتلقي عن طريق تقوية صورة المنتوج هذا من خالل استخدام 
المناظر واألماكن المناسبة التي تقوم بخلق حالة نفسية موجبة والتأثير 

على الجوانب العاطفية لدى المستهلك وتجعله أكثر تقبال لفكرة 
. اإلعالن



استعملت الشعارات في هذه الحملة باللغة الفرنسية هذا داللة  -9
على عالقة التالزم الوطيدة بين مصدر السلعة والبلد المنتج مع 
استعمالها بصفة قصيرة، هكذا يكون مشحون بقوة إيحائية وتقوى 

.مباشرتها الداللية كجمل عادية
إبداع الحملة اإلعالنية يدل على اإلقناع المتعرض للصور  - 10

االشهارية لتفضيل هذا المنتوج، هذا ما ظهر في التوظيف 
الصريح لأللوان وتوزيعها بطريقة مدروسة وفاعلية الرسالة الصريح لأللوان وتوزيعها بطريقة مدروسة وفاعلية الرسالة 

بمضمونها بمراعاة الجوانب السيكولوجية للمتلقي حيث تؤثر على 
اختياراته مع استخدام شعارات ومناظر تعتمد على عنصر 

التشويق، ولقد بلورت اإلعالنات في قالب إبداعي هذا ما الحظناه 
في العينة المدروسة من خالل تقنية تصميم الحملة اإلعالنية 

إضافة إلى التأكيد على شكل المنتوج وسعره ومزاياه ووضعه في 
.     قالب اجتماعي يخص المستهلك الجزائري





 

 
84 


	�� ا��را�� �:  

 1) ا�
د ��دة ,"ا�����ر أ����
ري , ��و�
ت, ��رات ", 
ر�ز ا����ب 

.2001, ـ1ا���ھرة ـ ط,����ر  

�م و ا��
�ون" ا�
ؤ�
ر ��� و آ�رون," ا��ط
 2) ا�
د �د ا��ر#م ! 
�, ا�
د 

�#$
1999,%�
$� ��وان ـ د ط ـ,ا�$�
' ا�)��' ���#� ا���وق ا�%�.  

�ن �د"ل �ط����",دار وا*ل �� 3) ا�
د ���ر ا�$!�ري,ظ�ھر 
�!ن ا�+��',"ا

.2006,ـ 2ا.ردن ـ ط,����ر  

�ن و دوره %� ا��$
ط ا��و���"ا�دار ا�%�
$#� ����ر ��,"ا  4) إ!
��#ل ا�!#د

.2002,د ط ,وا��وز0#  

����",دار ا�
$ر1� ��
�� وا�'��ت ا�,"إ�را���� ا�د  5) ا�رف 21
' �و��

�#$
.2011,ـ1ا4!��در#� ط,ا�%�  

"دار إ1ر#�#� ا��رق,2000 

د �ظ#ف,"�
 ھ� ا���و�و���
ر��ر �و!�ن, (6 


ؤ!!� ط�رق ,"(�����#ر ا�ر5و)',"ا-داء ا��دا�� و ا��+*�ر( �ط���
ت إ (7

.2006ـ 1ط,��ھرةا�,����ر و ا��وز0#  


�1,ا-س ا��ظر�� و ا���.���",دار ا�
$ر1� 
,"ا�رأي ا��
م و �� 
�ل 
%�ھد% (8

�#$
.2006,ط ـ,د,ا4!��در#�,ا�%�  

�م و �ظر�
�1 %� ا��3ر ا�'د�ث"دار ا���ر ��9) %#�2ن ا�
د را�',"ا

'.1973ط ,ا���ھرة د,ا�$ر  


د ر#�ض ا7رش,"��ف ���ر ا�ز�
	ن"ا��3ر ا��
%ذ %� �
10) %#را�د,ا��
�ن,

 طرا	ق ����ر ا�وق",ا��ر�� ���وار ا�)��1' ,���ن ـ د ط ـ, 2004.



 

 
85 

�ن",ا���
ھ�م اطروا ��
�� و ا�,"ا�د 
د �و���

د او ��ب,ا�رف �

�ل % (11

 ��ظر��, �ط���
ت,دار ا�
$ر1� ا�%�
$#�,ا4!��در#� ـ د ط ـ,2005.

� ادر#س و ا�رون,"ا�"
ذ �رارات %�
��"د��8ك ا���8� %� ��ط
12) ھ#�ق دو
�د,

",دار اط�س ا7و1!ت,د ط ـ, 1991.  ا�دارة


ر�ز ا�درا!�ت ��و�دة ,"���

د و �ز#زي,"ا���و�و��
 ا�����
 (13

�#.2010, ـ�1��ن ـ ط,ا�$ر  

��"دار ا�ط��� و 
"ا-س ا�����8 ���
ھ; ا��'ث ا���� 
د ا��!�ن إ�!�ن �
 (14

.1996,ط ـ #روت ـ د,ا���ر  

��"دار ا��2;� ا�$ر#� ـ د ط ـ, 

د ا�!#د أو �#ل,"�8م ا���س ا�����
 (15

1985.  


ت ا��
��",دار 
%د7وي ���ن وا����
�� و ا�
ود %ودت ���ر,"ا�د�
 (16

.2008, ـ1ا.ردن ـ ط,����ر و ا��وز0#  

�ن ا���
ل ��
رب دو���"دار ا��روق ����ر و ���,"ا��ط

ود �

د �
 (18

.2004,ـ  1ا.ردن ـ ط,ا��وز0#  

� ��طف �#ن,"�
�وس �8م ا����
ع"دار ا�
$ر1� ا�%�
$#�,ا4!��در#� ��ط
 (19

.1997, ـ د ط ـ  


د ا�!$#د �د ا����ح,"إدارة ا��و�ق"ا�دار ا�%�
$#� ����ر و ا��وز#0 ـ د ط �
 (20

.1992, ـ  

,"ا��3
ل %� ��
�ت ا��داع ا���� ا���
ھ�ري",���م  
د �د ا��
#د�
 (21

.1993, ا���ھرة ـ د ط ـ,ا���ب  

����",!�!�� ا�دار ا�$ر#� ���$�#م ��,"�"ط�ط ا�'��ت ا 
د ��1ن ا�ر��د�
 (22

��وح 
.2008,ـ  1ا���ھرة ـ ط,"ا�  
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د 5د#ر ,ر��د ا�!��د,"8وك ا���.8ك �د"ل ���
�ل",دار زھران �
 (23

1997,�
�ن ـ د ط ـ,����ر.  

 �#
ت و �درات",ا�
�ظ
� ا�$ر��
,"ا�ذ�
ء ا��دا�� إ�� 
ود ��دل ا�را�د�
 (24

.2007, ا���ھرة ـ د ط ـ,����
#� ا4دار#�  


	18,%�و�1",دار 1 وو�ن,أ��� !$#د ا��د#دي,!�وى ��',"ا�
 (25

�ر#�
.2005, ـ1ا�����#� ـ ط,ا�  

�ر#� ا�����#�,ا���ھرة ـ ط1ـ, 1999.
�ن",ا�دار ا���� ا��د#دي,"ا�
 (26 

�ن و ا��.
رات ا������",ا��ر�� ا�$ر#� ����ر و ��27) �#ل �!�' ا��%�ر,"ا

,ا���ھرة ـ د ط ـ ,ا��وز0#  

�ن",دار ا���
د ����ر و ا��وز0#, ��ور,"8وك ا���.8ك �د"ل �<�
28) ���ر 

.2006,ـ�1
�ن ـ ط  

 29) !$#د �د ا�$ز#ز,"ا��د"ل إ�? ا��داع",دار ا�)��1�,�
�ن ـ ط1ـ,2009.

",دار ا��%�ح ـ د ط  30) �د ا�وھ�ب !و#!',"ا���ظ��,ا���@�رات,ا-��
د,ا����3م

.2009,ـ  

�ن و ��
Aرات %� ھ�د� ا'�", 31) �د ا�! م أو @�ف,ط�رق ط? ا�
د

�ن ا����رو��"ا�دار ا�%�
$#�,ا4!��در#�ـ د ط ـ,2006.��  ا


ر",ط��!#A �وم ��درا!�ت و ا���ر .$�
دئ %� ���و�و��
 ا��" 32) �1#زة #��ف,

  .2010.ط.د,ا�%زا*ر,و ا��وز0#

�ن"دار ا�%�
$##� ����ر و ا��وز#0,ا4!��در#� ـ د ط ��32) 1ر#د ا���ن,"ا

.2002,ـ  
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,"ا��3
ل و ا�"
ذ ا��رارات",دار  33)1ر#د �ور#د �ور�#ر,ا��2م و�5#ط�

.2011, ـ 1ط,ا�%زا*ر,ا�
$ر1�  


ت 
د ا.�
د ا�)��',"إدارة ا��ودة ا�$
��8 %� ا��ؤ�
34) #1�ل ن %�!م ن 

����",دار ا�
$ر1�,#روت ـ د ط ـ , 2007.�� ا


��ب ا��'ث 
ھ; و أ��", 
د �5#م�
� ��#�ن,�)
�ن ��ط
 '�35) را

��ء ����ر و ا��وز0#,�
�ن,ط1 ,2000.� ا���8�",دار ا�

�ن ا���8ز�و��",دار أ#� ����ر و ��
دوح ��دق,"���3م ا
36) را�#� 

.2001,ـ�1
�ن ـ ط,ا��وز0#  

I.  �1ر$
�ن ا��د"ل و ا��ظر��",دار ا���,"ا �37) �دوان ��' �#

�#$
.2005,ا4!��در#� ـ د ط ـ,ا�%�  

�م و ا��3
ل",دار ا�
$ر1� ��"�د"ل  ��8وم ا 38) زھ#ر ا�دادن,

�#$
.1993,ط.د,ا7!��در#�,ا�%�  

:ا��وا��سا���
�م و   


�رق ا�)��1',�
�ن,ط.1,      �� �
���",دار أ!���"ا����م ا 
د %
�ل ا���ر,�
(1

2006.  


�وس �8م ا����
ع",دار ا�
$ر1� �" � ��طف �#ن,��ط
(2

�#$
.1997.,ط.د,ا7!��در#�,ا�%�  

:ا��ذ�رات  

�ك ا��8 %� ا��زا	ر 
�راز !$�د ،  )1.�
ذ�رة ��#ل ��2دة ا�$.
ر و ا ،


�%!�ر  ، '��� .2011- 2010، ��م ا�%7
�ع ا�7

ن @دادرة %�ز#� ،  )2 �% ����.�ا�را����� ا��3
ل و �ر��� ا�*�
%� ا�


ذ�رة ��#ل ��2دة 
�%!�ر ،  ا��زا	ر ،2011- 2010  
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:ا��وا
#س ���+� ا��ر�!#�  
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:ا�واو5را�#1  

www.efepedia.com consulte le  

www.kenako online consulte le 
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���� �����:  

�� و ا������ �� إ�
�ع ا��������ن م ا
	 ����د ��� ��
���!ر ا#�"ن �ن !�ن ا�و�� ل ا�
ا(���ر 
وع ا����� ا��� �ر)� ر'!��	 �ن !�ن ا��دد ا��� ل �ن أ
واع ا����� ا�وا�دة 

�� ا��وا��1ت و !ذ�ك �
��. ا�طر�ق أ��م ا������ك ���*�ر
� و ا����)�� !�ن ا���*�ر!�   
.ا4
واع ا����ددة ا���رو)� 3(���ر ا��
��ب �
�� و !�ل ��و��   


�� إن ���م !����ن �
�و����� و � ��
�ذ�ك ��� ا��ؤ���ت ا�1��3د�� و !�6ل (�ص ا�وط
�ن ��� أ(رى ا��
��� و ا3ھ���م !�#�"ن ����� ��"ؤم �9 �� �!��8	 ا������ك �ن ��� و 

��� ��"ؤم �9  ��
و !�(��ف ا��
�1ر ا��
�� ا��� �د(ل �� ���1م ا�ر���� ا#�"
ا���ط�!�ت ا��د�دة و ا���ط��ت ا�راھ
� ا��� �����6 ا�����9 ا��زا ري (��1 إن ا���1د 


���� و ��ذا ��ن ا��وق �رض 
��	 ��� ا��وق ا��زا ر�� و !������ ازدادت 6دة ا��
���ھ�� ا#�"ن �� ا������ ا�1��3د�� أ1!. )رور�� �د�9 ��رورة ا#
��ج �ن طر�ق 

.(�ق �وازن !�ن ا��رض و ا�ط�ب  


�A إن ا#�"ن �ن )�ن ا����4ب ا������ ا��� ���ھم �� ��*�ق ��
و أ(�را ���ن إن 
���أ(رى ��ث �1!�ون  أھداف ا�(��1 !���ؤ��� �ن ��� ��8ر ��وك ا��������ن �ن 

��ت�
. أ�ر �!و3 و *� �� �� �*د�	 ا��ؤ���ت �� ا��وق �ن �  

 

  

 

 

  

 


