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ًَدف ايذساط١ 

 

"عٓٛإ ايذساط١ ِٜ ايؼدـ١ٝ ٚايكِٝ ايتٓع١ُٝٝ  بني ايل مفاتٛيٌ َكرتح منٛرز : 

. دساط١ ؼًًٝٝ٘" ٙيظعٛدٟمبؤطظات ايتعًِٝ ايعايٞ ا

  
 : أٖذاف ايذساط١

 إككٛز بايتٛاؾل ايكُٝٞ ٚزٚضٙ ٗ ايع١ًُٝ اإلزاض١ٜ بؿهٌ عاّ ؼسٜس . 

 ّغػات ايتعًِٝ ايعايٞأزا٤ ايعاًٌَ ١ٜ ع٢ً ؾدلايكِٝ اٍ عطؾ١ اثط٪َ.  

 ّغػات ايتعًِٝ ايعايٞأزا٤ ايعاًٌَ ٣ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ عٌ اثط عطؾ١٪َ. 

  ؼكٝل ايتٛاؾل ايكُٝٞ بٌ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ يس٣ ايعاًٌَ ٍططح ِٛشز َكرتح

 .َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ ايػعٛز١ٜ

:  َٓٗر ايذساط١

. ايٛقؿٞ ايتشًًُٜٝٞػتدسّ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ؼكٝكًا ٭ٖساؾٗا إٓٗر         

:  ايذساط١ْتا٥ر 

:َٔ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا ايسضاغ١ 

  إٔ يًكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايكِٝ ايؿدك١ٝ تأثري َباؾط ع٢ً أزا٤ ايػًٛى ايكٝازٟ ٗ َُٓٛات

 .ايعٌُ ايرتبٟٛ 

  إٔ ايتعاضض بٌ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٜ٪زٟ إٍ قطاع قُٝٞ ٚتُٓٛٝٞ ٖا

 .ٚٝؿٞ يًعاًٌَٜكًٌ اإلْتاد١ٝ ٜٚ٪زٟ إٍ انؿاض ايطنا ايٛ

  إٔ ايكِٝ إؿرتن١ بٌ ا١ُٕٛٓ ٚا٭ؾطاز تعترب َكسضا أغاغٝا يؿاع١ًٝ ايؿطز ٚا١ُٕٛٓ ع٢ً

 .سس غٛا٤

 ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ : قّٛ ع٢ً َبسأ اؾُع بٌ ا٭ْػام ايك١ُٝٝ ٚشز ايتٛاؾل ٟإٔ من

 ايت١ُٝٝٛٓ

 : ايتٛؿٝات

 ٪َ غػات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚشيو َا بتٓاغب إعاز٠ ايٓٛط ٗ قِٝ ايتشؿٝع إٛدٛز٠ سايٝا

 ٚٚؿٌ َع استٝادات امل



  

 ًٞايعايٞ بعض ايكِٝ اإلزاض١ٜ اييت ؼكل ايتٛاؾل بٌ ــنطٚض٠ تهٌُ ا٭ٖساف ايعا١َ يًتع ّ

 .ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚقِٝ ايعٌُ ٕدتًـ ايعاًٌَ

  ٩غػات ِٛشز ايتٛاؾل ايكُٝٞ بٌ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٗ ّنطٚض٠ تبين

 .ايتعًِٝ ايعايٞ



  

  هههقدمهقدم    :  :
ٚع٢ً اي٘ ٚقشب٘  قُسْبٝٓا  خًل اهللخري ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً , اؿُس اهلل ضب ايعإٌ 

  .ايتابعٌٚ

يًشهِ ع٢ً قش١ ٚاعت٬ٍ ايػًٛى  أغاغاعٝاضا ٚضا ٖاَا يًؿدك١ٝ ّٚتعترب ايكِٝ َح

.  ا٭ٖسافٚإُٓٛات ٗ ؼكٝل  اإلؾطازٚبايتايٞ لاح 

زاخٌ ا١ُٕٛٓ ٖٛ اغتشهاض  ا٭َسيتشكٝل لاسات ط١ًٜٛ  ا٭ؾهٌاـٝاض إ٪نس إٔ َٔ ٚ

تعٌُ  إٔٚتععٜع َها١ْ ٖصٙ ايكِٝ  بٌ ايعاًٌَ ٗ ا١ُٕٛٓ ؾ١َُٛٛٓ ايكِٝ تػتطٝع ايكِٝ ا٫هاب١ٝ 

ع٢ً ٚنع َػاس١ ؾطان١ بٌ ايكاز٠ ٚإط٩ٚغٌ ٚشيو إ مت اغتجُاض زٚض ٚٚٚٝؿ١ تًو ا١َٕٛٛٓ 

. (1)نٌ إطًٛببايـ  

لاح إُٓٛات ٗ ؼكٝل أٖساؾٗا ع٢ً عٓاقط َٔ أُٖٗا إٛاضز ايبؿط١ٜ ٗ ٜعتُس ٚ

, ٚٗ َكس١َ ٖصٙ إٛاضز ٜأتٞ إسٜطٕٚ ايصٜٔ ِٖ َعٕٓٝٛ بايسضد١ ا٭ٍٚ بطغِ غٝاغ١  ا١ُٕٛٓ

١٥ ٖصٙ إُٓٛات ٚؼسٜس ٚؼكٝل أٖساؾٗا, يصا ؾإٕ زضاغ١ غًٛى َٚهْٛات ؾدك١ٝ ٖصٙ ايـ

, َٚٔ  ايكا٥س٠ ٖٛ َٔ نطٚضٜات ايبشح ٗ فاٍ تطٜٛط ٚتؿعٌٝ اإلزاض٠ اؿسٜج١ ايٓادش١

. (2) ايهطٚضٟ َطادع١ َا ٜتبْٓٛ٘ َٔ قِٝ ٚأخ٬قٝات

إٔ ايع٬ق١ بٌ قِٝ ف َع ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٚع٢ً َػت٣ٛ تكابٌ ا١َٕٛٛٓ ايك١ُٝٝ ايؿطز١ٜ

تأثط ٚتأثري, يٝؼ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿطز بعا١َ ؾك٘  ا٭ؾطاز ٚقِٝ ا١ُٕٛٓ اييت ٜعًُٕٛ بٗا ٖٞ ع٬ق١

بٌ ع٢ً َػت٣ٛ ايكٝازات اإلزاض١ٜ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم, إش إٔ إسٜط َا وًُ٘ َٔ قِٝ قازض ع٢ً 

ايتأثري تأثريا غًبٝا ع٢ً َػت٣ٛ ا٭زا٤ ايعاّ زاخٌ ا١ُٕٛٓ إشا َا تعاضنت ايكِٝ اييت ٜ٪َٔ بٗا 

 .(3)َع قِٝ ا١ُٕٛٓ 

ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ زاخٌ إُٓٛات اييت ٜعًُٕٛ ؾطاز يٮايتٛاؾل بٌ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ١ًَٝ عإٔ       

ؾٝٗا, تعس َطًبا أغاغٝا يتشكٝل ١ََٛٛٓ َٔ ايكِٝ إٓػذ١ُ إتٛاؾك١ اييت ت٪ثط تأثريًا اهابًٝا 

 . ايعٌُ اإلزاضٟ زاخٌ ٖصٙ إ٪غػاتلاح ع٢ً 

ايتٛؾٝل بٌ َكًش١ ا١ُٕٛٓ َٚكًش١ ايؿطز , ٚ ع٢ً تسعِٝ ايكِٝ ا٫هاب١ٝ ٚٗ غٝام ايعٌُ

٠ ٚاغع١ ْٚٛط٠ َتأ١ْٝ ٕا ؼسث٘ ثٛض٠ ــتهٕٛ إعاز٠ ايتؿهري ٚايتػٝري َطس١ً ست١ُٝ تتطًب ض٩ٟ

اإلزاض٠ "ؾبٝرت زضانط سُٝٓا اغتشسخ َؿّٗٛ . ايتػري ٚايتطٜٛط ٗ إؿاِٖٝ ٚإكطًشات اإلزاض١ٜ

ٖساؾٗا إع١ًٓ, ططح ؾهط٠ ايتشهِ ٗ اػاٙ ايعٌُ نططٜك١ يكٝاز٠ ا١ُٕٛٓ َٔ خ٬ٍ أ" با٭ٖساف

ّ َؿّٗٛ 990َٔ خ٬ٍ ؼسٜس ٚتٛسٝس ا٭ٖساف ٚإع٬ْٗا, ٚع٢ً غطاض ٖصٙ ايططٜك١ ٚٗط ٗ عاّ 



  

. ّ ا٭ؾطاز ايعاًٌَ بٗا نأغًٛب إلزاضتٗاـــبٌ قِٝ ا١ُٕٛٓ ٚقٞنٞ ٜهع ايؿطان١ " اإلزاض٠ بايكِٝ"

ٚع٢ً قعٝس ايتعًِٝ ّ ٚزٚضٖا ايباضظ ٗ إزاض٠ ا١ُٕٛٓ نهٌ ٚيكس بٌ ٖصا ا٫بتهاض أ١ُٖٝ ايكٞ

أٚقت نجري َٔ ايسضاغات ايع١ًُٝ اييت أدطٜت عٔ ٚاقع ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ايعايٞ 

 ( 1996ّايهطزٟ ٚاٍ ْادٞ ,  )يًكٝازات اإلزاض١ٜ بإًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٚٓٗا زضاغ١ 

 (2005ّ,  ايػاَسٟ)ٚزضاغ١  (2002ّايعَٚإ ,)٠ ٚزضاؽ ( 2000ّايعُطٟ , )ٚزضاغ١ 

بهطٚض٠ ٚنع ِٛشز ٜهؿٌ ؼكٝل ايتٛاؾل بُٝٓٗا ٜٚهٕٛ قاؿا  (2007ّا٭ٓسٟ , )ٚزضاغ١ 

 .يع٬ز نجري َٔ َؿه٬ت ايكطاع ايكا١ُ٥ بٌ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ

ات ايت١ُٝٓ َٔ أِٖ قطىتعترب َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ نُُٓٛات إزاض١ٜ تطب١ٜٛ ٫ٕٚ 

َا ُجٌ اجملتُع ٗ نْٛٗا , ٍ ٗ اجملتُع نإ ٫بس يٓٛاَٗا اإلزاضٟ َٔ َطادع١ ََٓٛٛت٘ ايك١ُٝٝ

ٚٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ,  َٔ َباز٨ ٚأخ٬قٝات أٚ َا ٜطُح إٍ ؼكٝك٘ ٚاؿؿاٚ عًٝ٘ َٔ قِٝ ٙؼتٟٛ

بٌ ايكِٝ قل ايتٛاؾل ططح ِٛشز عًُٞ ٜحٗ ايُٓاشز قاٚي١ ع١ًُٝ يإلؾاز٠ َٔ أغًٛب 

بإًُه١ ايعطب١ٝ اإلزاض٠ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ  َٛٚؿٞايؿدك١ٝ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ يس٣ 

 .ايػعٛزٜ٘

  

  : : الدراسة الدراسة   ًضٌعًضٌعمم
ٜعترب ايبعس ايكُٝٞ َٔ أِٖ عٓاقط ايٓذاح ,  ؾبكسض ْؿاط٘ ٚقٛت٘ تتشسز نؿا٠٤      

زٚضٙ ٗ ٜتعاِٚ ايبعس ايكُٝٞ ع٢ً إٔ  اسس ايباسجٌ, ٚٗ ٖصا اإلطاض ٜ٪نس  ٚؾاع١ًٝ ا١ُٕٛٓ

ؼػٌ ؾاع١ًٝ اإلزاض٠ ٗ ٌٚ ايتػري ايػطٜع ٗ احملت٣ٛ إعطٗ ٚايػبام ايعإٞ مٛ إثبات ١ٜٖٛ 

ْػاْٞ , ؾٛٗط ا٫ػاٙ مٛ تتبع اثط اؾاْب اإل ٍ سػاب ١ٜٖٛ سهاض٠ أخط٣عؾ١ يهٌ سهاض٠ اايجل

 (4)ٚعًِ ايػًٛى ع٢ً اإلزاض٠ 

يسضاغات ايع١ًُٝ ٚا٭عاخ قسّا ٚسسٜجا ع٢ً أ١ُٖٝ ايكِٝ ٗ ٚقس ضنعت ايهجري َٔ ا  

ايع١ًُٝ اإلزاض١ٜ ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ أؾاضت بعض ايسضاغات اييت قاَت بٗا داَع١ َٝتؿٝذٔ إٍ 

بإدطا٤ عس٠ أعاخ يتشًٌٝ غًٛى ايكا٥س ٚزضاغ١  Likert, ٚقاّ ايعامل يٝهطت  أ١ُٖٝ ايكِٝ اإلزاض١ٜ

 .(5)إْتاد١ٝ ايعاًٌَاثط قُٝ٘ ٚاػاٖات٘ ع٢ً 

ٗ ا١ُٕٛٓ تٗا أ١ُٖٝ ايكٞٚٚنؿؿت زضاغات أخط٣ عٔ َس٣ تأثري ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ 

ايك٠ٛ ٚايؿاع١ًٝ ٚايعساي١ ٚؾطم ايعٌُ ٚايكإْٛ ٚايسؾاع ٚاغتػ٬ٍ ايؿطم :  ٚسسزتٗا ٗ

. (6)ٗ ايعٌُ ع٢ً أُٖٝــتٗا باسجٕٛ ٚإٓاؾػ١ ٚاتؿل اٍ



  

, ٚايهؿا٠٤ ٗ ايعٌُ ٚؼكٝل  ٍ َٚٔ أُٖٗا ا٭زا٤ اؾٝسٗ ايعِأثط يكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٍٚ

 .(7)ا٭ٖساف ٚغريٖا

ّ ايؿدك١ٝ ٚا٫عتكازات اييت ـــَٚٔ داْب آخط ؾإٕ ٖٓاى زضاغات ضنعت ع٢ً أ١ُٖٝ ايكٞ  

نًُا ظازت ايكِٝ فٜتبٓاٖا إسٜط أٚ ايكا٥س ٗ ا١ُٕٛٓ ٚزٚضٖا ٗ تؿعٌٝ ايع١ًُٝ اإلزاض١ٜ, 

, ٜٚهٕٛ شيو عٔ  ز٠ اإلزاضٌٜ نًُا أثط شيو ع٢ً نؿا٠٤ اإلدطا٤ات اإلزاض١ٜاإلهاب١ٝ يس٣ ايكا

ٚبايتايٞ َؿاضنتِٗ َؿاعطِٖ َُِٖٚٛٗ ٖا ٜعهؼ أؾهٌ  ّططٜل تؿِٗ ايكاز٠ يكِٝ َط٩ٚغٝ٘

ٚايعهؼ نصيو  ٚإٛٚـ ايصٟ ٜطٟ أْ٘ ع٢ً خ٬ف ٗ ايكِٝ َع فُٛعت٘ أٚ  ّا٭ثط ٗ ْؿػٝات٘

, ٖا ٜٓؿ٧ قطاعا ٜٛيس اْكػاَات ٚؾك٬ بٌ ا٭ؾطاز  كتًـض٩غا٥٘ , ٜتكطف عًٞ مٛ 

, ؾإٕ ايكطاع بٌ قِٝ  ايعاًٌَ زاخٌ ا١ُٕٛٓ ٚتط٣ تًو ايسضاغ١ اْ٘ سٌ ٜهٕٛ ا٭زا٤ َتسْٝا

 .(8) إٛٚؿٌ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ قس ٜهٕٛ ايػبب

ٚسسزت , بٌ  أؾاضت بعض ايسضاغات بؿهٌ َباؾط إٍ أ١ُٖٝ ايكِٝ ٗ ايعٌُ اإلزاضٟٚ

أ١ُٖٝ ايكِٝ ايؿدك١ٝ يًكاز٠ ٚتأثريٖا ٗ ا١ُٕٛٓ , ٚنصيو أ١ُٖٝ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ زاخٌ تًو 

, ٚزضاغ١ نٌ َٔ ٖصٙ ايِٓٛ ايك١ُٝٝ  ٜعطٞ َسي٫ٛ ٚانشا ع٢ً  ا١ُٕٛٓ ٚأثطٖا ع٢ً ايؿطز

. (9) أُٖٝتٗا

,  ع١ٝ ٚايرتب١ٜٛٚ٭ٕ اؾاَع١ تعس َكسضا قُٝٝا ٖٚجٌ قٟٛ يًِٓٛ ايجكاؾ١ٝ ايع١ًُٝ ٚا٫دتُا

نإ ٫بس َٔ ا٫غتعا١ْ بأغايٝب سسٜج١ تٛيٞ ايكِٝ اٖتُاَا أنجط, ٚؼس َٔ ايتؿتت ٚإعه٬ت 

 .(10) ا٭خ٬ق١ٝ اييت قس ؼسخ زاخٌ اؾاَع١

ع١ًُٝ ايتٛاؾل ٚايرتاب٘ بٌ نٌ َٔ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايكِٝ ايؿدك١ٝ ٗ إطاض م ٟؼلٚ

, سٝح إٔ ايتٛاؾل ٚا٫ْػذاّ بٌ ايكِٝ اييت  ١ٜ اإلزاض١ََٛٛٓ١ٜ ق١ٜٛ ؽسّ ايعٌُٜعترب َٛسس 

ٜٓتُٞ إيٝٗا ايؿطز ٚبٌ ايكِٝ ايػا٥س٠ ٗ ب١٦ٝ ايعٌُ بؿهٌ عاّ ٜػاِٖ ٗ خؿض َعسٍ ايكطاع 

 .(11)ٚتٛؾري عٓكطٟ ايعساي١ ٚا٫تكاٍ اإلزاضٟ ايؿاعٌ 

نًُا نإ شيو  , زا٭ؾطابٌ قِٝ ا١ُٕٛٓ ٚقِٝ  زضد١ ايتٛاؾلٖٚصا ٜعين أْ٘ نًُا اظزازت 

إٍ إعٜس َٔ اي٤٫ٛ ٚايٓذاح ٚايعٌُ ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖساف  ٣أزع٢ يتطابل ايكِٝ بُٝٓٗا ٚأزع

قِٝ ٚٚايسضاغات اييت تٓاٚيت ع٬ق١ قِٝ ايؿدك١ٝ  ,ايه١ًٝ اييت تسؾعٗا ق١ُٝ َؿرتن١ ٚايعهؼ 

ا١ُٕٛٓ ست٢ ا١ُٕٛٓ ت٪نس ع٢ً نطٚض٠ ؼكٝل تهاٌَ ٚتٛاؾل ٚاْػذاّ بٌ قِٝ ايؿطز ٚقِٝ 

ٗ ٌٚ ١ََٛٛٓ ُٓع بتهاًَُٗا ايكطاع ايصٟ قس ٜ٪ثط ع٢ً  َُٓٗاٜتشكل ايسٚض إأٍَٛ َٔ نٌ 

 .ؾعايٝتُٗا 



  

ع٢ً إثطا٤ ا١َٕٛٛٓ قا١ُ٥ تعس َٔ إ٪غػات ايرتب١ٜٛ اٍ ١ٜاؾاَعإ٪غػات ٚسٝح إٔ 

ؾإ ٖصٙ ,  ١ُٕٛٓايك١ُٝٝ بتشكٝل ايتهاٌَ ٚايتٛاؾل بٌ أدعا٤ٖا َٔ ْػكٞ قِٝ ا٭ؾطاز ٚقِٝ ا

 :ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ ايتايٞع٢ً  يإلداب١ايسضاغ١ تػع٢ 

يًعاًَني ايؼدـ١ٝ ٚايكِٝ ايتٓع١ُٝٝ ايكِٝ  بني نٝف ميهٔ ؼكٝل ايتٛافل

 ؟ايظعٛد١ٜؤطظات ايتعًِٝ ايعايٞ مب

  ::أسئلة الدراسة أسئلة الدراسة 
: ٜتؿطع عٔ ايػ٪اٍ ايػابل ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ 

 ؟ اإلزاض١ٜٗ ايع١ًُٝ  َا ٕككٛز بايتٛاؾل ايكُٝٞ َٚا زٚضٙ .1

 ايعاًٌَ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ ايػعٛز١ٜ ؟ غًٛىاثط ايكِٝ ايؿدك١ٝ ع٢ً َا  .2

  ايعاًٌَ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ ايػعٛز١ٜ ؟ غًٛىايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ع٢ً  اثطَا  .3

ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ يس٣ ايعاًٌَ  ايُٓٛشز إكرتح ؼكٝل ايتٛاؾل ايكُٝٞ بٌ ايؿدك١َٝا  .4

 ؟غػات ايتعًِٝ ايعايٞ ايػعٛز١ٜ َ٪

  ::أىداف الدراسة أىداف الدراسة 
 :ّهٔ ؼسٜس ا٭ٖساف اييت تػع٢ ٖصٙ ايسضاغ١ يتشكٝكٗا ؾُٝا ًٜٞ 

  .بؿهٌ عاّ اإلزاض١ٜٗ ايع١ًُٝ  ٟ ٚزٚضٙقِٝتٛاؾل اٍباٍؼسٜس إككٛز  .5

  .ايعاًٌَ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ أزا٤َعطؾ١ اثط ايكِٝ ايؿدك١ٝ ع٢ً  .6

 .ايعاًٌَ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ أزا٤ّ ايت١ُٝٝٛٓ ع٢ً َعطؾ١ اثط ايكٞ .7

ؼكٝل ايتٛاؾل ايكُٝٞ بٌ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ يس٣ ايعاًٌَ ٍططح ِٛشز َكرتح  .8

 .َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ ايػعٛز١ٜ

  ::أىوية الدراسة أىوية الدراسة 
َظببات ايشكا  أَِٖٔ  إٔىل ع َععِ دساطات ايظًٛى ايتٓعُٝٞ أنذت     

َع قِٝ املؤطظات سٝح ٜعٌُ ايفشد يف ب١٦ٝ قفضٙ تشفع   األفشادتٛافل قِٝ ايٛظٝفٞ 

زضاغ١ تٓبع أ١ُٖٝ بؼهٌ عاّ َٚٔ ٖٓا  أدا٤ٙع٢ً  آثاسٖأَ سٚس٘ املع١ٜٛٓ ٚتٓعهع 

بايػ٘ بٌ ١ََٛٛٓ إ٪غػات  أ١ُٖٝايتٛاؾل ايكُٝٞ ٚغاق١ ٗ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ اييت ؼتٌ 

ٙ ايسضاغ١ يتشكٝل ا٫ْػذاّ ٚايتٛاؾل بٌ قِٝ ايؿطز ٚبٌ قِٝ ايتِٓٛٝ تػع٢ ٖص سٝح,  اجملتُع١ٝ

يتشكٝل ٖصا ايتٛاؾل ٗ إطاض َتهاٌَ ١َٕٛٛٓ ايكِٝ  بططح ِٛشزتتُٝع ٖصٙ ايسضاغ١ سٝح 



  

اإلزاض١ٜ ا٭َط ايصٟ ٜكًٌ َٔ ؾطم ٚدٛز ايكطاع ايكُٝٞ ٜٚػاِٖ بسضد١ عاي١ٝ ٗ ؼكٝل 

 .ا٭ٖساف إٓؿٛز٠ 

با٫ٖتُاّ قس سٛٞ ّ ٚع٬قت٘ بايٓٛاّ اإلزاضٟ ــَٛنٛع ايكٞ إٔغِ َٔ ٚع٢ً ايط   

,  ب١ٝاجملتُعات ايعط مل ًٜل ْؿؼ ا٫ٖتُاّ ٗإ٫ اْ٘ ,  ٚايسضاغ١ ٗ اجملتُعات ايػطب١ٝ إعاقط٠

ع٢ً ايطغِ نْٛ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايتاضى١ٝ ٚايعكس١ٜ وتٌ َها١ًْ نرب٣ ٗ اجملتُع اإلغ٬َٞ ٚأُْٛت٘ 

ا ؾٝٗا ايٓٛاّ اإلزاضٟ ٚبايتايٞ ؾإ ٖصٙ ايسضاغ١ قاٚي١ يػس بعض ايؿطاؽ ٗ زضاغ١ ايؿطع١ٝ مب

 . ٗ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ ١ََٛٛٓ ايكِٝ ٚأثطٖا ٗ ايػًٛى اإلزاضٟ زاخٌ ايِٓٛ اإلزاض١ٜ

إًُه١ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ بٕ ٗ أَٔ ايٓاس١ٝ ايتطبٝك١ٝ تربظ أ١ُٖٝ ٖصٙ ايسضاغ١ ٚ  

أنست اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يًتكِٜٛ  سٝح إٍ اؿكٍٛ ع٢ً ا٫عتُاز ا٭نازّٞتػع٢  يػعٛز١ٜايعطب١ٝ ا

ٚا٫عتُاز ا٭نازّٞ ع٢ً نطٚض٠ إع٬ٕ ضغاي١ ٚض١ٜ٩ ٚقِٝ ا١ُٕٛٓ ؾهإ ٖصا ايتٛد٘ َٔ قبٌ 

اؾاَع١ ّ ـــبكٞاٖتُاّ ايؿطز  ٫قرتاح ٖصا ايُٓٛشز يًتٛاؾل ايكُٝٞ ايصٟ ٜهؿٌاهل١٦ٝ زاؾعا 

ط٘ ٚإّاْ٘ بهطٚض٠ ا٫يتعاّ بٗا ٚؼكٝكٗا , ست٢ ٚإ اختًؿت أٚ تعاضنت َع َا ٜتبٓاٙ َٔ ٚاضتبا

نإ شيو َٔ أغباب َعٛقات ايتطٜٛط ا٭نازّٞ اييت تطُح قِٝ ؾدك١ٝ , ؾإ سسخ تعاضض 

 .اؾاَع١ إيٝٗا 

  

هنيج الدراسة هنيج الدراسة 
ايٛقؿٞ إٓٗر  ا٥٬ِٕ هلا ٖٛإٓٗر ؾإ  إيَٝ٘ٚا تػع٢ ايسضاغ١ َٔ خ٬ٍ أٖساف ٖصٙ 

ٚؼًٌٝ ا٭ؾهاض ٚايٓٛطٜات اييت تتعًل ايتشًًٝٞ بٗسف ٚقـ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ 

طبٝك٘ غعٝا يتايصٟ ٜتهُٔ اٯيٝات ٚايٛغا٥ٌ إُه١ٓ َٚٔ ثِ ؼسٜس ايُٓٛشز إكرتح بٗا , 

 .سكٝل ايتٛاؾل يت

  حدًد الدراسةحدًد الدراسة
ٚطًٛى ايعاًَني ٖٚٞ  أدا٤يف تكتـش ايذساط١ ع٢ً ايكِٝ اييت هلا اثش نبري 

: ايذس اط٘ ٖٚٞفُٛع١ َٔ ايكِٝ  اؾٖٛش١ٜ اييت سذدٖا ايباسح يف ٖزٙ 

اإلتكإ ٚإبازض٠ ٚسػٔ اـًل ٚايتطٜٛط ايصاتٞ ٚإٗاض٠ ) ايكِٝ ايؼدـ١ٝ .1

  .(ٚايتدكل ٚا٫َاْ٘

اؾٛز٠ ٚايتٓاؾؼ ٚايعساي١ ٚايُٓٛ ٚايتطٜٛط ٚايهؿا٠٤ ٚٚسس٠ )ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ  .2

 .(يػًط١ا



  



  

هصطلحبت الدراسة  هصطلحبت الدراسة  
: ايكِٝ 

"ايكِٝ ٜط٣ بعض ايباسجٌ إ  إعاٜري أٚ إكاٜٝؼ إػتُط٠ اييت ُس ايؿطز بأسهاّ : 

. (12)"ٜػتدسَٗا يتِٓٛٝ ٚتطتٝب ايطغبات

"ايكِٝ بأْٗا(Clyde)ٜٚعطف    (13)"تكٛضات يًتؿهٌٝ ٖٚٞ دع٤ َٔ ايجكاؾ١ :

اييت ٚٗ ا٫ختٝاض بٌ ا٭ٖساف إتٓٛع١  َعاٜري تػتدسّ يًتشهِ ٗ ايػًٛىٚايكِٝ 

ٚع٢ً ن٥ٛٗا ٜتِ  اإلْػإٗ سٝا٠  أ١ُٖٝ ا٭نجطٜطُح ايؿطز ايٞ ؼكٝكٗا ٚبصيو ؾٗٞ إٛنٛع 

. امطاؾ٘ أٚاؿهِ ع٢ً غ١َ٬ غًٛن٘ ٚاغتكاَت٘ 

 :ايكِٝ ايؿدك١ٝ 

 يًُٛاقـ أٖٚٞ قِٝ ا٭ؾطاز اييت ُجٌ أسهاَِٗ اـاق١ َٚباز٥ِٗ اييت ٜٓٛطٕٚ َٔ خ٬هلا 

املبادئ " ايكِٝ ايؼدـ١ٝ بأْٗا  Halstead ( 1996ّ)، ٜٚعشف ايع٬قات احملٝط١ بِٗ

ٚاملعتكذات األطاط١ٝ ٚاملجٌ ٚاملكاٜٝع اييت تعٌُ َشػذا عاَا يًظًٛى أٚ ْكاط تفلٌٝ 

. (14 )"يف ؿٓع ايكشاس أٚ يتكِٜٛ املعتكذات ٚاألفعاٍ

ٖٞ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١   باإلزاض٠ اؾاَع١ٝايعاًٌَ ا٭ؾطازايكِٝ ايؿدك١ٝ اييت ؼهِ ٚ

 .(َاْ٘ٚا٭, ٚإٗاض٠ ٚايتدكل , ٚايتطٜٛط ايصاتٞ , ٚسػٔ اـًل , ٚإبازض٠ ,  اإلتكإ)

 :ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ 

تعهؼ اـكا٥ل ايساخ١ًٝ ٖٞ فُٛع١ ايكِٝ اييت ّهٔ تعطٜـ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ بأْٗا 

ايػًٛى ايتُٓٛٝٞ ٚقٓع اـطٛٙ ايعطٜه١ يتٛدٝ٘  , ٖٚٞ اييت تعرب عٔ ؾًػؿتٗا ٚتٛؾط ي١ًُُٛٓ

 .(15)ايكطاضات 

 ا٭زا٤ٚؼسز َػت٣ٛ اييت ؼهِ ايعٌُ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ تًو ايكِٝ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ  ُٚجٌ

 .(ٚٚسس٠ ايػًط١ ٚايهؿا٠٤ , ٚايُٓٛ ٚايتطٜٛط , ٚايعساي١ , ٚايتٓاؾؼ , اؾٛز٠  )ٖٚٞؾٝ٘ 

 :ايت١ُٝٝٛٓ ايتٛاؾل بٌ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ

, ٚبٌ ايكِٝ ايػا٥س٠ ٗ ا٭ؾطاز ع١ًُٝ إهاز تٛاؾل بٌ ايكِٝ ٚا٫عتكازات اييت ٜتبٓاٖا  ٖٞ

   .مٛ ا٫غتكطاض ٚايطنا ٚايٓذاح ا١ُٕٛٓ َا وكل ١ََٛٛٓ َٔ ايكِٝ تسؾع ع١ًُٝ ايػًٛى اإلزاضٟ

  : : الدراسبت السببقة الدراسبت السببقة 



  

ٗ تؿهٌٝ بايػ١  أ١َُٖٝٔ سجٌ ٕا ي٘ باٖتُاّ نجري َٔ ايبا اإلزاض١ٜسٛٞ َٛنٛع ايكِٝ 

ٚقس قاّ ايباسح . ثكاؾ١ ا١ُٕٛٓ بؿهٌ عاّ ٚؼكٝل اي٤٫ٛ ايتُٓٛٝٞ ٚايطنا ايٛٚٝؿٞ يًعاًٌَ 

ٖصا إٛنٛع , بإدطا٤ ع١ًُٝ َػح ؾاٌَ ٕعِٛ ايسضاغات ٚا٭عاخ اييت أدطٜت سٍٛ 

  :ٚاغتدًل بعض ايسضاغات اييت هلا ع٬ق١ َٛنٛع ايبشح َٚٓٗا 

عالق١ ايكِٝ ايفشد١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚتفاعًٗا " بعٓٛإ  (1994ّ،َكذّ )قاّ بٗا دساط١ 

ٖسؾت إٍ اغتهؿاف ع٬ق١ ايكِٝ ايؿطز١ٜ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ  سٝح"  َع االػاٖات ٚايظًٛى

ا٭ؾطاز نايطنا ٚا٫يتعاّ ايٛٚٝؿٞ ٚغًٛنِٗ ٗ َٝسإ ايعًِ نا٭زا٤  تٚتؿاعًٗا َع بعض اػاٖا

ؾطزا مت  338اغتدسّ ؾٝٗا ايباسح إٓٗر إػشٞ ا٫ضتباطٞ ٚتهْٛت ايع١ٓٝ َٔ ٚايتػٝب, ٚ

 Rokeachاختٝاضِٖ َٔ ايكطاعات اإلْتاد١ٝ باؾعا٥ط, ٚنُكٝاؽ اغتعإ ايباسح َكٝاؽ ضٚنـ 

يًكِٝ ايؿطز١ٜ َٚكٝاؽ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ إكُِ سػب أغًٛب يٝهطت ٚإهٕٛ َٔ أضبع١ أبعاز 

 22ق١ُٝ َٔ  13ٚنإ َٔ ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ إٔ أٚٗطت ٚدٛز . ٕ ايكِٝتهُٔ نٌ بعس عسزا ّ

, ٚقِٝ شات ع٬ق١ اهاب١ٝ أٚ غًب١ٝ بإتػريات  هلا ع٬ق١ اهاب١ٝ أٚ غًب١ٝ با٫ػاٖات

, ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ اييت اختكطٖا ايباسح عٔ ططٜل ايتشًٌٝ ايعاًَٞ إٍ أضبع١ أبعاز  َاأ.ايػًٛن١ٝ

اب١ٝ َطتؿع١ بهٌ ا٫ػاٖات ٚإتػريات ايػًٛن١ٝ سٝح استًت قِٝ ؾكس أٚٗطت ع٬ق١ اٜر

ايتؿذٝع اييت تعطٞ أ١ُٖٝ يًؿطز ٚنؿا٤ت٘ إطتب١ ا٭ٍٚ َٔ سٝح عسز ا٫ضتباطات ٚقٛتٗا, تًٝٗا 

, ٚأخريا قِٝ ايٓٛاّ اؿط, ٚأٚٗطت ايٓتا٥ر  قِٝ ايرتنٝع ع٢ً ؼكٝل أٖساف إ٪غػ١ ثِ ا٫ْهباٙ

ٚإ ٟ يتؿذٝع ٚايرتنٝع ع٢ً اهلسف ٜػاِٖ أنجط ٗ ايطنا ٚا٫يتعاّ ايتِٓٛٝإٔ اؾُع بٌ قِٝ ا

. (16)اؾُع بٌ ايرتنٝع ع٢ً اهلسف ٚا٫ْهباٙ ٜػاِٖ أنجط ٗ ا٭زا٤

"بعٓٛإدساط١  (ّ 2001،  ايػفًٝٞ) ٚأدش٣       ايعالق١ ٚايتأثري بني قِٝ ايفشد  : 

 زؾتٙ "ٚقذ  فهش املعاؿش ٚاإلطالََٞٔ َٓعٛس اٍ يف بٓا٤ أخالقٝات امل١ٓٗ ٚاملٓعُات

يع٬ق١ بٌ قِٝ ايؿطز ٚإُٓٛات ٚتأثريٖا ٗ بٓا٤ أخ٬قٝات ا١ٕٓٗ َٔ َٓٛٛض اعطض إٍ  ايسضاغ١

 : ُٖاقٛضٜٔ  َٔ خ٬ٍ,  ايؿهط إعاقط ٚاإلغ٬َٞ

 .إعاقطاإلزاضٟ ض ــايع٬ق١ بٌ قِٝ ايؿطز ٚا١ُٕٛٓ ٚتأثريٖا ع٢ً ا٭زا٤ َٔ َٓٛٛض ايؿو .1

 .غ٬َٞاإليكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ يًؿطز ٚا١ُٕٛٓ َٔ َٓٛٛض ايؿهط ا .2

ّ ايػًٛى ٚأخ٬قٝات ا١ٕٓٗ ـــٚض ا٭ٍٚ تػًػ٬ ظَٓٝا يٛضٚز َؿاْٖٞٚاقـ ايباسح ٗ إح

ٗ تاضٜذ عًِ اإلزاض٠, ؾصنط إٔ ا٫ٖتُاّ با٭خ٬قٝات ٚٗط أ٫ٚ يس٣ أقشاب ؾًػؿ١ ايكِٝ 



  

 ز بكِٝ ايؿطز ٚقِٝ ا١ُٕٛٓ َٔ َٓٛٛض ايؿهط إعاقطثِ بٌ إككٛ, نُانؼ ؾًٝط ٚضٜٓٝ٘ يٛغٔ

إش تؿتٌُ قِٝ ايؿطز ع٢ً فُٛع١ إٍٝٛ ايؿدك١ٝ ٚايطغبات, بُٝٓا تتُجٌ قِٝ ا١ُٕٛٓ ؾُٝا 

ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ يًؿطز , ٚٗ احملٛض ايجاْٞ َٔ ايسضاغ١ تٓاٍٚ ايباسح  ٜػ٢ُ بايجكاؾ١ ايت١ُٝٝٛٓ

سٝح أنس ع٢ً إٔ اإلغ٬ّ قس ضغِ يًكِٝ ٚا٭خ٬م َٓٗذا  غ٬َٞاإلٚا١ُٕٛٓ َٔ َٓٛٛض ايؿهط 

إطاض ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚاغعًا ضسبًا وكل اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ , ٚدعٌ  ٚاغعا َطْا َٝػط ايتطبٝل

 نس َٓٝعًانجريًا َٔ ايهٛاب٘ اييت تكـ سادعًا  ٗ ٖصا اإلطاض  ٜٚتكبٌ اؾٗٛز ايؿطز١ٜ, ٚأقاّ

٠ زاؾع١ شات١ٝ يت١ُٝٓ اـًل ايؿانٌ ٚسطاغت٘ َٔ ْٛاظع ٚدعٌ َٔ ؾعا٥ط ايعبازات قٛايؿػاز 

. ٚنعـ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ 

إٔ قِٝ اجملتُع شات تأثري َباؾط ع٢ً قِٝ ايؿطز ايتأنٝس ع٢ً ايسضاغ١ ْتا٥ر َٔ ٚ

ٚا١ُٕٛٓ, إ٫ إٔ ايكِٝ إؿرتن١ بٌ ا١ُٕٛٓ ٚا٭ؾطاز تعترب شات َكسض أغاغٞ يؿاع١ًٝ ايؿطز 

ع٢ً أزا٤ ا٭ؾطاز غٛا٤ ناْت ٖصٙ ايكِٝ  ًاًَُٛؽ ًاإٔ هلصٙ ايكِٝ تأثري, ٚ  ٚا١ُٕٛٓ ع٢ً سس غٛا٤

يكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ي١ًُٓٗ َٔ , ٖٚا بٝٓت٘ ايسضاغ١ إٔ ا ثات ا٭ؾطاز أْؿػِٗ أٚ َُٓٛاتَِٗٚٔ َٛض

ٖٞ نُٔ غٝام ََٓٛٛٞ َتساخٌ َٚتؿابو ٚتعٌُ ْٝعٗا َٔ أدٌ ٖسف ٟ ــَٓٛٛض إغ٬ّ

 زضداتٗا ا٭ع٢ً يتكسِٜ خس١َ أٚ َٓتر شٟ ق١ُٝ نبري٠ ٚدٛز٠ عاي١ٝ ٚاسس ٖٛ ايػُٛ با١ٕٓٗ إٍ

 .(17)تتٓاغب ٚضٚح ايؿطع اؿٓٝـيٮؾطاز ٚاجملتُع 

عٓٛإ  بدساط١  ( 2003ّ، اؿٓٝط١ ) زّمسٍٛ ع٬ق١ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ بايهؿا٠٤ ٚ  

ـذَات اًَني باعدساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً اٍ: ايكِٝ ايتٓع١ُٝٝ ٚعالقتٗا بهفا٠٤ األدا٤ "

.ايطب١ٝ بٛصاس٠ ايذفاع ٚايطريإ مبذ١ٜٓ ايشٜاض  َعطؾ١ ايع٬ق١ بٌ ايكِٝ  إٍيًسضاغ١  تٖسفٚ"

ٚشيو بايتعطف ع٢ً ض١ٜ٩ ايعاًٌَ يًكِٝ  ايت١ُٝٝٛٓ ٚنؿا٠٤ ا٭زا٤ يس٣ ايعاًٌَ اـسَات ايطب١ٝ

زاض٠ ايب١٦ٝ ٗ اـسَات ايت١ُٝٝٛٓ إتعًك١ بأغًٛب إزاض٠ اإلزاض٠ ٚإزاض٠ إٗاّ ٚإزاض٠ ايع٬قات ٚإ

ٚاٖتُت  .ايطب١ٝ , ؾعًُت ايسضاغ١ ع٢ً ؼسٜس َس٣ ايع٬ق١ بٌ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٚنؿا٠٤ ا٭زا٤

ايسضاغ١ بتٛنٝح ا٭ثط ايهبري يًكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ع٢ً أْؿط١ إُٓٛات ٚع٬قتٗا بهؿا٠٤ ا٭زا٤ 

ٚنإ ايتػا٩ٍ ,  تِٗ َٚعاضؾِٗع َػت٣ٛ أزا٤ ايعاًٌَ ٚظٜاز٠ َٗاضاـــيهْٛٗا أسس٣ ايػبٌ ٗ ضف

َا ٖٞ ايع٬ق١ بٌ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٚنؿا٠٤ ا٭زا٤ يس٣ ايعاًٌَ ٗ : ايط٥ٝؼ ٗ ايسضاغ١ ٖٛ

إٔ ٖٓاى ع٬ق١ إهاب١ٝ بٌ ايكِٝ  ْٚتر عٔ ايسضاغ١ اـسَات ايطب١ٝ بٛظاض٠ ايسؾاع ٚايطريإ

ضتباٙ َٛدب١ شات ع٬ق١ إسكا١ٝ٥ إٔ ٖٓاى ع٬ق١ اٚ .ايت١ُٝٝٛٓ ٚإتػريات ايؿدك١ٝ ٚايٛٚٝؿ١ٝ

ايكإْٛ : ٚبٌ نؿا٠٤ ا٭زا٤ ٖٚٞ (إتػريات إػتك١ً)بٌ ٔؼ َٔ أبعاز ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ 



  

سٝح تطتؿع نؿا٠٤ ا٭زا٤ باضتؿاع ٖصٙ . ايهؿا١ٜ -ايسؾاع-ايك٠ٛ–ايتٓاؾؼ  –ٚايٓٛاّ 

 .(18)أَا بك١ٝ ا٭بعاز مل ٜجبت إٔ هلا ع٬ق١ إسكا١ٝ٥ .ا٭بعاز

"بعٓٛإ قِٝ اإلداس٠دساط١  (Aiken mike, 2003)٣ ٚأدش إعاد٠ إْتاز ايكِٝ ايتٓع١ُٝٝ : 

سٝح اعترب ايباسح قطاع ا٫قتكاز ا٫دتُاعٞ شٚ أ١ُٖٝ  "يف َٓعُات االقتـاد االدتُاعٞ

,  َتعاٜس٠ ٗ ا٫ؼاز ا٭ٚضٚبٞ يًتٛٚٝـ نُكسّ يًدسَات ايعا١َ َٚهٕٛ ٖاّ يًُذتُع إسْٞ

ُْٛات ع٢ً أْٗا ٖٝع٠ ٗ نْٛٗا َعتُس٠ ع٢ً اؿه١َٛ ٚإؿاضٜع ايتذاض١ٜ ٚنصا نُا ْٛط هلصٙ امل

ٖٚسؾت ايسضاغ١ إٍ ططح قه١ٝ سامس١ ُٕٓٛات ا٫قتكاز . بػبب أْٗا تعتُس ع٢ً ايكِٝ

, ٜٚتططم ايبشح إٍ غت َُٓٛات  نٝـ ّهٔ إعاز٠ إْتاز ايكِٝ إُٝع٠: ا٫دتُاعٞ ٖٚٞ

غتدساّ إغرتاتٝذٝات تطٛعٞ ٚايتعاْٚٞ ٗ إًُه١ إتشس٠ بااقتكاز ادتُاعٞ ٗ ايكطاع اٍ

, ٚقطا٠٤ ايسيٌٝ ايٛثا٥كٞ يًُُٓٛات  , ٚإدطا٤ إكاب٬ت زضاغ١ ساي١ اغتهؿاؾ١ٝى ايبشح 

ٚإٓاقؿات ٗ فُٛعات َتعسز٠, ٚاغتدسَت آيٝات ايبشح ٖصٙ إليكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً عس٠ 

ٜاض إُٓٛات ٗ ْطام عٝح تتٛغع َٔ , ٚمت اخت عٓاقط نُٔ ع١ٓٝ َٔ ٖجًٞ إُٓٛات

َُٓٛات تعٌُ بايتعإٚ ٗ ا٭غٛام ايتذاض١ٜ إٍ إؿاضٜع ا٫دتُاع١ٝ ٚباغتدساّ خًٝ٘ َٔ 

 َٛاضز ايسخٌ ايعا١َ ٚاـاق١ ٚاـري١ٜ إٍ إ٪غػات اـري١ٜ باغتدساّ إٓح ٚايعكٛز اؿه١َٝٛ

ؾ١ اإلزاض١ٜ ٚإ٪غػ١ٝ إعطٚن١ ٗ ٚتهُٓت ايسضاغ١ ؾطٚنا با٫عتُاز ع٢ً ْٛطٜات ايجكا .

أزبٝات ايبشح ٗ إزاض٠ إُٓٛات غري ايطع١ٝ سٝح تط٣ إٔ إُٓٛات شات ايتٛد٘ ا٫قتكازٟ 

ٚاد١ٗ نػٛطات ايػٛم َع ملغري ايطعٞ ٚإطتهع٠ ع٢ً ايكِٝ غتٛاد٘ انؿاض قُٝٞ ٫ بس َٓ٘ 

ت٣ٛ َٛاظٟ ؾإٕ إُٓٛات اـري١ٜ قس ؾكساْٗا يكُٝٗا إُٝع٠, ٚايؿطن١ٝ ا٭خط٣ تط٣ اْ٘ ع٢ً َؼ

تٛاد٘ تٗسٜسات ٚؼسٜات ٫غتك٬يٝتٗا عٔ ا٭١ُْٛ إُٛي١ هلا ٚإؿطع١ ٚع٢ً ٚد٘ اـكٛم 

َع عكٛز خسَات ايؿ٦ٕٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚ تكرتح ٖصٙ ايسضاغ١ إٔ ايتعاٌَ َع امساض إػت٣ٛ 

ٜتِ ايعٌُ ع٢ً تؿذٝع  , ؾتٛقٞ إٔ ايكُٝٞ يٝؼ ستُٝا ٚيهٓ٘ قس وسخ ٚيهٓ٘ يٝؼ ستًُٝا

ٖٚصٙ ايع١ًُٝ  إعاز٠ إْتاز ايكِٝ تؿٌُ اهلٝانٌ ايت١ُٝٝٛٓ ٚاييت تعطٞ َػاس١  إعاز٠ إْتاز ايكِٝ

. (19)يرتغٝذ ايكِٝ ٗ ايٛاقع ُٚهٔ ايكِٝ ايط٥ٝػ١ٝ إُٝع٠ َٔ ايتأثري ٗ عًُٝات اؽاش ايكطاض

قذّ  ايعا١َ اإلزاض١ٜ يٛنٝات٠ بٌ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايؼــٚٗ تؿدٝل عًُٞ زقٝل يًع٬م

(Gilbert Jeffrey, 2005)  بعٓٛإدساط١" ايعالق١ بني ايكِٝ ايتٓع١ُٝٝ ٚايظًٛنٝات : 

.اإلداس١ٜ ٚتأثريٖا ع٢ً ايفعاي١ٝ ايتٓع١ُٝٝ يف إداس٠ َٓع١ُ َؼشٚع اؾٝؽ ٖسؾت سٝح  "

ٖا ع٢ً ايؿعاي١ٝ ايسضاغ١ إٍ ؼًٌٝ ايع٬ق١ بٌ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايػًٛنٝات اإلزاض١ٜ ٚتأثري



  

: ايت١ُٝٝٛٓ ٗ ١َُٛٓ إزاض٠ َؿطٚع يًذٝـ, تهُٔ َػاض ايسضاغ١ اإلداب١ عٔ غ٪ايٌ أغاغٌٝ

نُا ٖٞ ٬َس١ٛ َٔ  -ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ وًٌ َا إشا ناْت غًٛنٝات ايكاز٠ َٔ إػت٣ٛ إتٛغ٘ 

ز ٖٞ ْؿػٗا نػًٛنٝات إسضا٤ َٔ إػت٣ٛ ا٭ع٢ً ٗ إزاض٠ َهتب بطْاّ -َط٩ٚغِٝٗ 

واٍٚ ايػ٪اٍ ايجاْٞ ؼسٜس َا إشا نإ أٚي٦و ايصٜٔ ٜٓٛط هلِ ع٢ً أِْٗ أنجط إسضا٤ ٚ  اؾٝـ

ا٭نجط لاسًا ٜبسٕٚ أغايٝب قٝاز١ٜ َتٛاظ١ْ أنجط , ٚتؿري ايسضاغ١ إٍ أْٗا تعتُس ض١ٜ٩ 

 ٚمشًت ايع١ٓٝ ْاؾػ١ يس٣ ايكٝازات ا٭نجط لاساٗ ؼًٌٝ قِٝ امل Quinn   ( 1988  ّ)نٜٛٔ

َٛٚـ َٔ إهتب ايتٓؿٝصٟ يربْاَر اؾٝـ , ٚناْت ايٓتٝذ١ إٔ  154ايكٝازات ايعًٝا ٚ 

ايكٝازات ٗ ا١ُٕٛٓ أدابٛا ٗ ؼسٜسِٖ يكِٝ إٓاؾػ١ أِْٗ ًّٕٝٛ إٍ َطاعا٠ أزا٠ ايؿعاي١ٝ 

 ٚتؿري ايسضاغ١ إٍ إٔ إطاض قِٝ إٓاؾػ١ نُا ٜططس٘ نٜٛٔ ت٪ٜسٙ .ايت١ُٝٝٛٓ َٚٔ ثِ إٛٚؿٌ 

ايٓتا٥ر إش إٔ غًٛنٝات إسضا٤ تٗتِ بإٔ ؼكل ايتٛاؾل َع ايكِٝ اييت مت ٜتبٓاٖا نباض ايكاز٠ ٗ 

, ٫ٚ تٛدس ع٬ق١ ٖا١َ مت ٬َسٛتٗا بٌ ايػًٛنٝات يًُسضا٤ إتٛغطٌ ٚايكِٝ  ا١ُٕٛٓ

ٕسضا٤ ايت١ُٝٝٛٓ إتكٛض٠ َٔ قبٌ ايكاز٠ َٔ إػت٣ٛ ا٭ع٢ً, ٜٚكرتح ِٛشز ايٓتا٥ر إٔ أنجط ا

ٚإٔ ؼًٌٝ   ؾعاي١ٝ ٜٛاظٕ ايػًٛنٝات عرب ْٝع ا٭بعاز ايجُا١ْٝ إلطاض عٌُ قِٝ إٓاؾػ١

ا٫ؾرتانات أثبت قكٛضًا ٗ ايتُاثٌ ٗ اغتدساّ زٚض ايكا٥س نُٔ أٚي٦و إكٓؿٌ نأنجط إسضا٤ 

 . (20) ؾعاي١ نُا مت َكاضْتٗا بتًو إكسض٠ بأْٗا ؾك٘ ( باغتدساّ تكسٜطات أزا٤ اؾٝـ )ؾعاي١ٝ 

 أدط٣يًعاًٌَ ايبشح عٔ ايع٬ق١ بٌ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٚا٫يتعاّ ايٛٚٝؿٞ  إطاضٚٗ 

ٜشٜٔ دقِٝ ايعٌُ ٚااليتضاّ ايٛظٝفٞ يذ٣ امل" بعٓٛإ دساط١  ( 2006ّ، محادات )

ٖٚسؾت ايسضاغ١ إٍ ايهؿـ عٔ قِٝ ايعٌُ يس٣ إسٜطٜٔ ٚإعًٌُ "ٚاملعًُني يف املذاسغ

با٫يتعاّ ايٛٚٝؿٞ َٔ خ٬ٍ عح ٚؼًٌٝ ٖصٙ ايكِٝ َٚس٣ تطابكٗا َع إُاضغ١ َٚٔ ثِ ٚع٬قتٗا 

اْعهاغٗا ع٢ً ايتعاَِٗ ايٛٚٝؿٞ, َع ؼًٌٝ اثط إتػريات ايؿدك١ٝ ناؾٓؼ ٚاـرب٠ ٚإ٪ٌٖ 

, ٚنإ َٔ  ٗ يس٣ ٖ٪٤٫ إسٜطٜٔ ٚإعًٌُايعًُٞ ع٢ً قِٝ ايعٌُ ٚع٢ً ؼكل ا٫يتعاّ ايٛٚٞ

ايسضاغ١ إٔ قِٝ ايعٌُ ايػا٥س٠ يس٣ إسٜطٜٔ َٔ ٚد١ٗ ْٛط إعًٌُ دا٤ ٗ أٍٚ قا١ُ٥  ْتا٥ر

ايرتتٝب قِٝ ا٫َتجاٍ ثِ قِٝ ا٭َا١ْ ٚدا٤ت قِٝ ايع٬قات اإلْػا١ْٝ َتأخط٠ ٚقِٝ ايعسٍ ٗ آخط 

ِٜ , بُٝٓا ناْت قِٝ ايعٌُ يس٣ إعًٌُ َٔ ٚد١ٗ إسٜطٜٔ َطتب١ تٓاظيٝا ابتسا٤ بل ا١َٕٛٛٓ

أَا ا٫يتعاّ .ا٭َا١ْ تًتٗا َباؾط٠ قِٝ ايع٬قات اإلْػا١ْٝ ٚدا٤ت قِٝ ايكٝاز٠ ٗ آخط ايػٝام

ٔؼ دا٤ت  تايٛٚٝؿٞ ؾًكس ضتب إعًٌُ فا٫ت ا٫يتعاّ  يس٣ إسٜطٜٔ ٗ َػ٪ٚيٝا

 إسٜط مٛ أٚيٝا٤ ٠إسٜط مٛ ظ٥٬َ٘ إعًٌُ ع٢ً ضأؽ ايكا١ُ٥ بُٝٓا ناْت َػ٪ٚيٞ ٠َػ٪ٚيٞ

, أَا إسٜطٜٔ ؾُٔ ٚد١ٗ ْٛطِٖ جملا٫ت ا٫يتعاّ يس٣ إعًٌُ ناْت  ا٭َٛض ٚاجملتُع ٗ آخطٖا



  

ٚاجملتُع ٗ طًٝع١ فا٫ت ايتعاَ٘  مٛ ظ٥٬َ٘ إعًٌُ ٚمٛ أٚيٝا٤ ا٭َٛض َّػ٪ٚي١ٝ إعٌ

ا٫يتعاّ إٔ ٖٓاى ع٬ق١ ق١ٜٛ َٛدب١ بٌ زضد١ ا٫يتعاّ بكِٝ ايعٌُ ايػا٥س٠ َٚػت٣ٛ ٚايٛٚٝؿٞ 

, ٚنإ َٔ تٛقٝات ايسضاغ١ اإلؾاض٠ إٍ أ١ُٖٝ ؼسٜس عسز َٔ  ايٛٚٝؿٞ يس٣ إسٜطٜٔ ٚإعًٌُ

 .(21)َعاٜري اختٝاض إعًِ ٚإسٜط تسعِ َٔ يسِٜٗ ١ََٛٛٓ ق١ُٝٝ تتٛاؾل َع قِٝ ايعٌُ ايرتبٟٛ

ايكِٝ يف تؼهٌٝ ايجكاف١ ايتٓع١ُٝٝ  أ١ُٖٝإ ٜبني  (1992ّ،ٖٝذإ ) ٚساٍٚ

.أ١ُٖٝ قِٝ املذٜشٜٔ يف تؼهٌٝ ثكاف١ َٓعُتني طعٛدٜتني"اطت٘ عٔ بذس ٖسؾت سٝح  "

ٌٜ ٜٚٓبع ٚؾطن١ ب, اهل١٦ٝ إًه١ٝ يًر تعطف ع٢ً قِٝ إسٜطٜٔ ٗ َُٓٛتٌ غعٛزٜتٌيٌ زضاغت٘

ٚاختاض ايباسح قِٝ إسٜطٜٔ نُ٪ؾط قِٝ ٗ أبعاز ايجكاؾ١ َُٓٛاتِٗ غابو َٚس٣ تأثري ٖصٙ اٍ

ايهٝؿٞ ٚايهُٞ َعا ٗ :  , ٚاغتدسّ ايباسح ا٭غًٛبٌ إُٓٛات ايػعٛز١ٜ يسضاغ١ ثكاؾ١

زضاغت٘ يجكاؾ١ إُٓٛتٌ ايػعٛزٜتٌ َٛنٛع ايسضاغ١, ٚشيو يإلداب١ عٔ أغ١ً٦ ايبشح ٚاغتعإ 

َٚاٜهٌ  D. Franisٗ إٓٗر ايهُٞ باغتبٝإ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ إعس َٔ قبٌ زاؾٝس ؾطاْػٝؼ 

, ٚمت تطْت٘ إٍ ايًػ١ ايعطب١ٝ َٔ قبٌ ايباسح, ٚمشًت  1990ّعاّ  M. Woodcockٚٚزنٛى 

 62, ٚعسزِٖ  ايع١ٓٝ ْٝع إسٜطٜٔ ٚإؿطؾٌ ٗ اهل١٦ٝ إًه١ٝ يًذبٌٝ ٜٚٓبع ٚؾطن١ غابو

ٚتٛقًت ايسضاغ١ إٍ إٔ أِٖ ايكِٝ اييت ٜطنع عًٝٗا إسٜطٕٚ ٗ تًو إُٓٛات  .َسٜطا َٚؿطؾا

ا٭ؾطاز ا٫ٖتُاّ باؾٛاْب اإلْػا١ْٝ ٗ ايعٌُ َٚطاعا٠ ايكٛاٌْ ٚا٭١ُْٛ , اسرتاّ  ٖٞ ايٓؿٛش

نُا تٛقًت إٍ إٔ ثكاؾ١ إُٓٛتٌ ُٖا زؾاعٝتإ أنجط َٔ نُْٛٗا  ايػا٥س٠ ٗ ا١ُٕٛٓ

ٚأٚنشت إٔ يكِٝ إسٜطٜٔ ٗ إُٓٛتٌ إبشٛثتٌ أثطا نبريا ٗ ع١ًُٝ اؽاش . َتٓاؾػتٌ

ٜٓٛط إيِٝٗ  –ع٢ً غبٌٝ إجاٍ  –إٔ َسٜطٟ اإلزاض٠ ايعًٝا  عٔايسضاغ١  ْتا٥رنؿؿت ٚ.ايكطاضات

َٔ قبٌ َسٜطٟ اإلزاض٠ إتٛغط١ ٚاإلؾطاؾ١ٝ ٚنصيو ا٭ؾطاز ع٢ً اْ٘ ّجًٕٛ ايعاٌَ ايط٥ٝػٞ ٚضا٤ 

غٛا٤ ؾُٝا ٜتعًل با٫ٖتُاّ  –لاح َُٓٛاتِٗ سػب تكسٜطِٖ, إش إٔ تٛدٝٗات اإلزاض٠ ايعًٝا 

ٚؼػٌ َػت٣ٛ أزا٤ ا٭ؾطاز, ٚايكسض٠ ع٢ً قٝاز٠ َُٓٛاتِٗ ٗ دٛ تٓاؾػٞ ؾسٜس با٭زا٤ اؾٝس, 

, ٚنإ َٔ ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚٗٛض َس٣ ا٫ٖتُاّ  ُجٌ ايب١ٝٓ ا٭غاغ١ٝ يجكاؾ١ ٖاتٌ إُٓٛتٌ –

" بايؿعٛض ا٭غطٟ" , ٚشيو َٔ خ٬ٍ إؾاع١ َا ٜػ٢ُ  باؾٛاْب اإلْػا١ْٝ ٗ ايعٌُ بإُٓٛتٌ

, يصا ؾُٔ ا٬ٕسٜ إٔ إػتذٝبٌ ٗ نًتا إُٓٛتٌ ٜكؿٕٛ أْؿػِٗ   إُٓٛتٌٗ دٛ ٖاتٌ

ٖصا ايؿعٛض ا٭غطٟ اْعهؼ ع٢ً ,  بأِْٗ ٜعًُٕٛ نأغط٠ أنجط َٔ نِْٛٗ ْاع١ عٌُ ضمس١ٝ



  

ايتأنٝس ع٢ً  َع,  أغًٛب إزاض٠ إُٓٛتٌ َٔ سٝح تؿذٝع ؾطم ايعٌُ ٚتٛٚٝؿٗا تٛٚٝؿا دٝسا

 .(22)نًتا إُٓٛتٌ أثطٖا ايهبري ٗ ع١ًُٝ اؽاش ايكطاضات إٔ يكِٝ إسٜطٜٔ ٗ

" بعٓٛإ دساط١  (1996ّ ، ٟ ٚآٍ ْادٞدايهش) ٚادطٟ دساط١ ٚؼًٌٝ ْعِ ايكِٝ :

 "ايؼدـ١ٝ يًُذٜش ايظعٛدٟ يف إطاس َذخٌ ثكاف١ املٓع١ُ 

 يكٝاؽ ِْٛ ايكِٝ ايؿدك١ٝ اييت ؼهِ تكطؾات إسٜط ايػعٛزٟ أدطٜت ٖصٙ ايسضاغ١

ٚشيو ع٢ً ن٤ٛ ايتكػُٝات اييت ٚنعٗا ايعامل ا٭ٕاْٞ إطاض َسخٌ ثكاؾ١ ا١ُٕٛٓ  نُٔ ٖاؼًٌٝٚ

, ٚايكِٝ  ايكِٝ ايعك١ْٝ٬:  ٚاييت عرب عٓٗا ٗ قٛض٠ غت فُٛعات َٔ ايكِٝ (غربالط)

 , ٚمشًت ع١ٓٝ, ٚاإلْػا١ْٝ  , ٚايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايكِٝ ايػٝاغ١ٝ , ٚايكِٝ اؾُاي١ٝ ا٫قتكاز١ٜ

, ٚقس قُُت  َٔ إسٜطٜٔ ٗ عسز َٔ َ٪غػات قطاعٞ ا٭عُاٍ ٚاـسَات (162)بًػت 

يتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ ٚنإ َٔ أبطظ ْتا٥ر ااغتباْ٘ نُت غت فُٛعات َٔ ايكِٝ ٚاغتدسّ 

ٚايكطاع ٚعسّ اؾٓؼ سػب  َسٜطٜٔيٌٗ تطتٝب ايكِٝ ايؿدك١ٝ  اخت٬فايسضاغ١ ٚدٛز 

  قسَت ايسضاغ١ تٛقٝات ع٢ً ث٬ث١ َػتٜٛات ٖٞٚ, ايكِٝ  ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ تتعًل ببعض

ا٭ِاٙ ٚا٭غايٝب اإلزاض١ٜ اؿسٜج١ َع  سٝح أٚقت بأْ٘ هب إٔ تتُاؾ٢ إسٜطٕٚ ٚإسٜطات

عٝح تأخص ٗ   ْٛاّ ايكِٝ ايػا٥س٠ ٗ اجملتُعٍ ١ُ٥٫تهٕٛ ّفايتطبٝكات  َٛاطٔ ٚطٚف

ع٢ً َػت٣ٛ ٚ,  ثط٠ ع٢ً ْٛاّ ايكِٝ ايؿدك١ٝ يًُسٜطٜٔاعتباضٖا ثكاؾ١ ا١ُٕٛٓ ٚثكاؾ١ ايكِٝ إ٪

أٚقت ايسضاغ١ بهطٚض٠ اٖتُاّ ٖصٙ إ٪غػات, غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ  إ٪غػات ايتع١ًُٝٝ

ايتدطٝ٘ أٚ ايتٓؿٝص بٛنع ايرباَر ايهؿ١ًٝ بإبطاظ أ١ُٖٝ ايكِٝ ايؿدك١ٝ إػتُس٠ َٔ ثكاؾ١ 

 .(23)ايتكايٝس ٚايتاضٜذاجملتُع ٚاييت تتأثط بايعٛاٌَ ايس١ٜٝٓ ٚايعازات ٚ

ع٢ً اػاٖات إسٜطٜٔ مٛ  ٠ٚسٍٛ اثط ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٗ ا٭دٗع٠ اؿه١َٝٛ إطنعٟ         

"بعٓٛإدساط١  (ّ 2001، ايضَٚإ ) أدطتايتُٓٛٝٞ  ايتػٝري اثش ايكِٝ ايتٓع١ُٝٝ يف : 

ٟ يف ِٜايتٓغ ع٢ً اػاٖات املذٜشٜٔ حنٛ ايتػٝري ٠األدٗض٠ اؿه١َٝٛ املشنضٟ

.املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ ٖٚسؾت ايسضاغ١ إٍ ايتعطف ع٢ً اثط ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ نساؾع مٛ  "

ٚتهٕٛ فتُع ايسضاغ١ َٔ نٌ َٔ َسٜطٟ  تععٜع ا٫ػاٙ إٍ ايتػٝري ايتُٓٛٝٞ يس٣ إسٜطٜٔ

ٚبًؼ اإلزاضات ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ ٚإؿطؾٌ َٚٔ ٗ سهُِٗ ٗ ا٭دٗع٠ اؿه١َٝٛ َس١ٜٓ ايطٜاض, 

ؾطاْػٝؼ ) قِٝ ايت١ُٝٝٛٓ إعس َٔ قبٌٚاغتدسَت ايباسج١ َكٝاؽ اٍ َسٜطا 450سذِ ايع١ٓٝ 

 (ٚٚزنٛى 



  

َٚٔ خ٬ٍ ْتا٥ر ايسضاغ١ تبٌ ٚدٛز مثاْٞ قِٝ ت١ُٝٝٛٓ ٗ ا٭دٗع٠ اؿه١َٝٛ إبشٛث١ 

 م ٚإٓاؾػ١ٚاغتػ٬ٍ ايؿط عٚايكإْٛ ٚايٓٛاّ ٚايسؾا ٍايك٠ٛ ٚايؿعاي١ٝ ٚايعساي١ ٚؾطم ايعِ :ٖٚٞ 

, ٚأٚٗطت ايٓتا٥ر أٜها اْكػاّ إسٜطٜٔ سٍٛ َس٣ ٚدٛز قِٝ إهاؾأ٠ ٚايكؿ٠ٛ ٚايهؿا٠٤ 

ٚا٫قتكاز ٗ ا٭دٗع٠ اييت ٜعًُٕٛ بٗا ٚنؿؿت ايٓتا٥ر نصيو عٔ ٚدٛز ع٬ق١ اضتباطٝ٘ اهاب١ٝ 

,  ٍ ايؿطمبٌ إطتب١ ايٛٚٝؿ١ٝ اييت ٜؿػًٗا إسٜط ٚنٌ َٔ قُٝيت ايهؿا٠٤ ٚايعساي١ ٚاغتػ٬

ٚنُا ٚتٛدس ع٬ق١ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ نٌ َٔ قِٝ ايؿعاي١ٝ ٚؾطم ايعٌُ ٚايٓٛاّ ٚايكإْٛ 

ٚاغتػ٬ٍ ايؿطم ٚايعساي١ ٚايسؾاع ٚبٌ اػاٖات إسٜطٜٔ مٛ ايتػٝري ايتُٓٛٝٞ ٚنإ َٔ أِٖ 

, إناؾ١ إٍ  تٛقٝات ايباسج١ ايتأنٝس ع٢ً إٔ ع٢ً إسٜطٜٔ زعِ َٚػاْس٠ ايتػٝري ايتُٓٛٝٞ

, ٫ٚبس  تٛؾري ايجكاؾ١ ايت١ُٝٝٛٓ ا١ُ٥٬ٕ اييت تػاعس قُٝٗا ع٢ً تععٜع ٚتؿذٝع ايتػٝري ايتُٓٛٝٞ

َٔ زضاغ١ ٚؼًٌٝ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايٛقٛف ع٢ً َٛاطٔ ايك٠ٛ ٚايهعـ ؾٝٗا قبٌ ايبس٤ بع١ًُٝ 

. (24)ايتػٝري ايتُٓٛٝٞ

قِٝ املذسا٤ َايهٞ َؼاسٜع ٠ بذساغ (Elisabeth Montgomery , 2006) ٚقاَت    

ٖٚسؾت ايسضاغ١ إٍ  .األعُاٍ املذ١ْٝ ايـ١ٝٓٝ ايـػري٠ َٚٓعٛسِٖ عٔ ايت١ُٝٓ ايذٚي١ٝ

ؼًٌٝ ايرتاب٘ بٌ زٚض إؿاضٜع ايكػري٠ ٗ ا٭َِ ايٓا١َٝ ٚإتطٛض٠ ٗ ُجٌٝ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ عرب 

ٚٗ . أعُاهلِ ٗ َػاض ايت١ُٝٓ زٚيٝا ٚزٚض َسضا٥ٗا إايهٌ احملًٌٝ ٚبٌ َٓٛٛضِٖ عٔ ايت١ُٝٓ

ايع١ٓٝ عجت ايسضاغ١ ٗ أٚيٜٛات ايكِٝ ايؿطز١ٜ يس٣ ْٛعٌ َٔ إسضا٤ إايهٌ يٮعُاٍ إس١ْٝ 

 َٔ َكاٚيٞ إؿاضٜع ايتابع١ يًشه١َٛ 89َٔ َايهٞ احمل٬ت ا٫عتٝاز١ٜ ٚ 108ايكػري٠ ٗ ايكٌ 

 , يك١ دع٥ًٝا باقتكاز ايػٛم ا٫ؾرتانٞ ايٓاؾ٧ ايكٝينّ ايؿطز١ٜ إتعـــَع ايرتنٝع ع٢ً بعض ايكٞ

ٕسضا٤ َٚايهٞ قطاع إؿاضٜع ايكػري٠ سٝح تعتربٖا قطنات  اٚؼسز ايباسج١ غبب اختٝاضٙ

, ٖا ٜٛؾط  يًت١ُٝٓ َٚهٕٛ َتٛاؾل َٚتعأَ ايُٓٛ َع ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿطز١ٜ يإلْػإ ايعاٌَ

 .غريات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ عإٝاأضن١ٝ خكب١ يسضاغ١ طبٝع١ ع٬ق١ ايت

ع٢ً  بإدطا٤ إػح ايكُٝٞ 2003بسأت ٗأغًٛب ؾٛضاتع يًكِٝ ٚايسضاغ١ ٚاغتدسَت 

َسضا٤ َايهٌ ٭عُاٍ قػري٠ َٔ ؾٝٓعٕ ايكٌ ٚقس مت ؼًٌٝ َكاب٬ت أٚي٦و  197ايع١ٓٝ ايبايػ١ 

ٖاتِٗ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ إسضا٤ إايهٌ ٕٓاقؿ١ َا اثط أٚيٜٛات ايكِٝ يسِٜٗ ع٢ً تٛز

. َٚاشا ّهٔ إٔ تسٍ عًٝ٘ ؾُٝا ٜتعًل باـكا٥ل ٚايػًٛى إطتب٘ بإؿاضن١ ٗ ايت١ُٝٓ

ّ أنًُت ايباسج١ إػح يتدطز بٓتا٥ر ت٪نس إٔ ايتشٍٛ ٕٛٚؿٌ قٌٝٓٝ نباض ٜ٪ثط 2004ٚٗ

, اإللاظ, ايتٛدٝ٘  , ا٫يتعاّ , ٚإٔ ايك١ُٝ إكسض٠ نأِٖ ايكِٝ سايٝا ٖٞ ا٭َٔ ٗ ايرتتٝب ايكُٝٞ

ٚترتاٚح ٖصٙ ايتكسٜطات . ايصاتٞ ًٜٚٝٗا ايهطّ ٚبعس شيو ايعا١ٕٝ ٚايك٠ٛ ٚايًص٠ ٚايتكايٝس



  

٭ٚيٜٛات ايكِٝ َٔ َػت٣ٛ إزاضٟ ٭خط, ؾتٛنح ايٓتا٥ر إٔ ٖٓاى قطاعات َٔ اجملتُع ايكٝين 

ؾطز١ٜ ثِ ايٓؿاٙ ايتُٟٓٛ نك١ُٝ تتٓاؾؼ ع٢ً ا٭ٚيٜٛات ايؿطز١ٜ ٚت٪ثط ؼكٝل ا٫غتكطاض نك١ُٝ 

 .(25) ادتُاع١ٝ

ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ سٛٞ َٛنٛع ايكِٝ باٖتُاّ ايباسجٌ سٝح  بإًُه١ٚٗ فاٍ ايتعًِٝ 

ايكِٝ ايؼدـ١ٝ ايتٓع١ُٝٝ يذ٣ َذٜشٟ "بعٓٛإ بذساط١  (2000ّ،ايعُشٟ ) قاّ

.ٚد١ٗ ْعشِٖ َٚذٜشات َذاسغ ايتعًِٝ ايعاّ املتٛطط١ ٚايجا١ْٜٛ مبه١ املهش١َ َٔ " 

ع٢ً ايكِٝ ايؿدك١ٝ ايت١ُٝٝٛٓ يس٣ َسٜطٟ َٚسٜطات َساضؽ ف ٖٚسؾت ايسضاغ١ إٍ ايتعط

ايتعًِٝ ايعاّ ٚإتٛغط١ ٚايجا١ْٜٛ َس١ٜٓ َه١ إهط١َ ٚايهؿـ عُا إشا ناْت ٖٓاى ؾطٚم شات 

سٍٛ  َساضؽ ايتعًِٝ ايعاّ إتٛغ٘ ٚايجاْٟٛ تز٫٫ت إسكا١ٝ٥ بٌ اغتذابات َسٜطٟ َٚسٜطا

,  , ٚاـرب٠ ٗ فاٍ اإلزاض٠ إسضغ١ٝ , ٚإطس١ً ايسضاغ١ٝ ايكِٝ اييت تعع٣ ٕتػريات  اؾٓؼ

-سػب إتٛغ٘ -إٔ أنجط ايكِٝ اْتؿاضا :  ٚتٛقٌ ايباسح إٍ عس٠ ْتا٥ر َٔ أُٖٗا يس٣   

 ١َٜٝٓسٜطٟ َٚسٜطات َساضؽ ايتعًِٝ ايعاّ إتٛغط١ ٚايجا١ْٜٛ َس١ٜٓ َه١ َهط١َ ٖٞ ايكِٝ ايس

نُا ., ؾايكِٝ ايٓٛط١ٜ ؾايكِٝ ايػٝاغ١ٝ ٚايكِٝ ا٫قتكاز١ٜ ٚايكِٝ اؾُاي١ٝ تًٝٗا ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ

أٚٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ فُٛعيت إسٜطٜٔ ٚإسٜطات 

شات ز٫ي١ تعع٣ ٕتػري اؾٓؼ ٗ أبعاز ايكِٝ َازا ٗ بعس ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ, ؾتٛدس ؾطٚم 

, ٚأٚٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بٌ  إسكا١ٝ٥ يكاحل إسٜطات

إطس١ً ايسضاغ١ٝ ٚاـرب٠ ٗ فاٍ اإلزاض٠ :  فُٛعيت إسٜطٜٔ ٚإسٜطات تعع٣ ٕتػريٟ

إٍ  ّهٔ إٔ تكٓـ ت, ٚأٚنشت إٔ قِٝ إسٜطٜٔ ٚإسٜطا إسضغ١ٝ ٚشيو ٗ أبعاز ايكِٝ ايػت

 .(26) ايكِٝ ايٓٛط١ٜ ٚايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚايكِٝ ايػٝاغ١ٝ:  ث٬ث١ ٖٞ

" بعٓٛإدساط١   (ّ 2005 ،ايػاَذٟ ) ٚأدط٣ إلداسات ايرتب١ٝ  ٠ايكِٝ ايتٓعُٝٞ:

 ."ٚايتعًِٝ مبٓطك١ َه١ املهش١َ يف ك٤ٛ َكٝاغ دٜف فشاْظٝع ٚ َاٜو ٚدنٛى 

إلزاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ َٓطك١ َه١ إهط١َ ٖٚسؾت ٖصٙ ايسضاغ١ إٍ ايهؿـ عٔ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ 

ٗ ن٤ٛ َكٝاؽ زٜـ ؾطاْػٝؼ ٚٚزنٛى ٕػاعس٠ إسٜطٜٔ ع٢ً َعطؾ١ َس٣ تأثريٖا ع٢ً 

غًٛنِٗ ٚتعاًَِٗ ٚاؽاشِٖ يًكطاضات ٚاقتكطت ايسضاغ١ ع٢ً تتبع اثٓيت عؿط٠ ق١ُٝ تٓسضز ؼت 



  

ؽسّ ايباسح إٓٗر ايٛقؿٞ , ٚاؽ أضبع قاٚض ض٥ٝػ١ٝ اختربٖا نٌ َٔ ؾطاْػٝؼ ٚ ٚزنٛى

إػشٞ ٚأدطٜت ايسضاغ١ ع٢ً إسٜطٜٔ ٚإؿطؾٌ ايرتبٌٜٛ ٗ إزاضات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ َٓطك١ 

ٚنإ َٔ أِٖ ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ أتت برتتٝب .328َه١ إهط١َ ٚبًؼ عسزِٖ 

ُاضؽ بإزاضات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  , ٚإ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ اؾتٌُ ع٢ً ايك٠ٛ أ٫ٚ ٚإهاؾأ٠ أخريا

ٚنإ َٔ أِٖ تٛقٝات ايسضاغ١ .  بسضد١ َتٛغط١ عسا ق١ُٝ ايك٠ٛ اييت ُاضؽ بسضد١ َطتؿع١

ٚإتاس١ ايؿطق١ يًُسٜطٜٔ بإزاضات ايرتب١ٝ  ا٫ٖتُاّ بك١ُٝ إهاؾأ٠ ٗ إ٪غػات ايتع١ًُٝٝ

. (27)يتطٜٛط قسضاتِٗ َٚعاضؾِٗ

أدطت ١ّٝ ٗ ؾاع١ًٝ ض٩غا٤ ا٭قػاّ باؾاَعات ٚسٍٛ زٚض ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايتٜٓ

" بعٓٛإدساط١  (ّ  2007 ،األمحذٟ ) دٚس ايكِٝ ايؼدـ١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ يف فاع١ًٝ : 

 "سؤطا٤ األقظاّ باؾاَعات اؿه١َٝٛ ايظعٛد١ٜ 

ٖٚسؾت ايسضاغ١ إٍ َعطؾ١ زٚض ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ ٗ ؾاع١ًٝ ض٩غا٤ ا٭قػاّ 

ايباسج١ ايٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ ٚعًُت ع٢ً تكُِٝ اغتباْ٘  ت١ٜ, ٚاغتدسّباؾاَعات ايػعٛز

ٚنإ َٔ أِٖ .ض٥ٝؼ قػِ بػبع داَعات غعٛز١ٜ 363ٚتٛظٜعٗا ع٢ً أؾطاز ايع١ٓٝ ايبايؼ عسزِٖ 

ايكِٝ ايس١ٜٝٓ :  ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ تطتٝب ايكِٝ يس٣ ض٩غا٤ ا٭قػاّ تٓاظيٝا نإ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

, ٚإ تطتٝب ايكِٝ  ثِ ا٫دتُاع١ٝ ثِ ايػٝاغ١ٝ ٚاؾُاي١ٝ ؾا٫قتكاز١ٜ أخريا ٚايكِٝ ايؿهط١ٜ

, ٚأثبتت ايٓتا٥ر ٚدٛز اثط  ايت١ُٝٝٛٓ بسأ بك١ُٝ ايؿطٜل ٚاْت٢ٗ بإؿاضن١ ٗ قٓع ايكطاضات

 ّ, نُا يكِٝ ايؿطٜل ٚا٫ٖتُاّيًكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايؿهط١ٜ ٗ ؾاع١ًٝ ض٩غا٤ ا٭قػا

ايعساي١ اثط ٗ ؾاع١ًٝ ض٩غا٤ ا٭قػاّ, ٚأٚقت ايسضاغ١ بعس٠ تٛقٝات َٓٗا نطٚض٠ بإٛٚؿٌ ٚ

, ٚإ تأخص تًو  قٝاّ اؾاَعات بتععٜع ايكِٝ ا٫هاب١ٝ ٭ثطٖا ٗ ؾاع١ًٝ ض٩غا٤ ا٭قػاّ

. (28) إ٪غػات ايتع١ًُٝٝ ايعًٝا زٚضٖا ٗ ْؿط ايكِٝ بٌ أؾطازٖا َٚٓػٛبٝٗا
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ايكِٝ ٚزٚضٖا ٗ  أ١ُٖٜٝتهح يبعض ايسضاغات ايع١ًُٝ إتعًك١ بايكِٝ َٔ ايعطض ايػابل 

 تتؿل ْٝع ايسضاغاتايعاًٌَ سٝح  بأزا٤تؿهٌٝ ثكاؾ١ ا١ُٕٛٓ ٚؼػٌ ب١٦ٝ ايعٌُ يًطقٞ 

ع٢ً ايػًٛى اإلْػاْٞ  َع ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ع٢ً اثط ٚٚٚٝؿ١ ايكِٝ نعاٌَ تػٝري ٚتأثري ايػابك١

 .ٚض٠ عا١َبل

إ ع١ًُٝ ايتٛاؾل ايكُٝٞ بٌ قِٝ  إ٫ايكِٝ  ٭١ُٖٝايع١ًُٝ  اإلٜهاساتٚبطغِ تًو 

تػع٢ ايسضاغ١  َا  ٚيعٌ ٖصا , ايؿدك١ٝ ٚقِٝ ايعٌُ مل ؼٜ بٓكٝب ٚاؾط َٔ ايسضاغات ايع١ًُٝ 



  

قِٝ ٚتٛنٝش٘ َٔ خ٬ٍ ِٛشز ايتٛاؾل إكرتح ايصٟ ٜتهُٔ ا٫ْػذاّ بٌ اٍ إبطاظٙ إٍاؿاي١ٝ 

ٚسٌ إؾهاي١ٝ ايكطاع إتٛقع ٚبٌ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٕ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ  يٮؾطازايؿدك١ٝ 

. إٓؿٛز٠ يٮٖسافٚق٫ٛ بُٝٓٗا 

  

اإلطار النظري  اإلطار النظري  

  متٗٝذ

 ايكِٝ ٚإباز٨ َٔفُٛع١ ايٓٛاّ اإلزاضٟ نذع٤ َٔ ا٭١ُْٛ ٗ أٟ فتُع ٜػتكٞ 

ؾُٝا ًٜٞ باز٨ ٗ غًٛنٝات ايؿطز إٓتُٞ هلصا ايٓٛاّ , ٚاجملتُع , نُا ُجٌ تًو ايكِٝ ٚاملثكاؾ١ 

. ٚايٓٛطٜات إتك١ً بايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ ا٭ؾهاضبٝإ يبعض 
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ُتعس ايكِٝ َٔ ايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ يتهٜٛٔ ايجكاؾ١ ايؿدك١ٝ , ؾٗٞ ُت٪ّثط تأثريًا نبريًا ٗ 

ٜٚؿٌُ تأثريٖا  ز إهْٛات ا٭غاغ١ٝ يًؿدك١ٝأح, بٛقؿٗا  سٝا٠ ا٭ؾطاز اـاق١ ٚايع١ًُٝ

ٖٚٞ بصيو ُتِٛؾط إطاضًا ََُٗا يتٛدٝ٘ غًٛى ا٭ؾطاز .  , ٚع٬قاتِٗ , ٚاػاٖاتِٗ غًٛى ا٭ؾطاز

, إش تكّٛ بسٚض إطاقب ايساخًٞ ايصٟ ُٜطاقب  ٚاؾُاعات ٚتُٓٛٝ٘ زاخٌ إُٓٛات ٚخاضدٗا

, ٜٚػع٢ زا٥ًُا إٍ  ٚشا ق١ُٝ ٗ سٝات٘ عتربٙ ايؿطز ًَُٗاأؾعاٍ ايؿطز ٚتكطؾات٘ , ؾايك١ُٝ ٖٞ َا ٟ

, ٚيصيو ٫ ّهٔ إغؿاٍ زضاغ١ ايكِٝ  ً, َٚتٛاؾكًا َع َا ٜ٪َٔ ب٘ َٔ قِٝ إٔ ٜهٕٛ غًٛن٘ َتػكا

, ٚبايتايٞ ؾِٗ ايػـًٛى ؾُٗا وٝ٘ بطبٝعت٘ ٚزٚاؾع٘  ايؿدك١ٝ عٓس ؼًٌٝ ايػًٛى اإلْػاْٞ

 .ٚاػاٖات٘ 

قكست  تٚايتدكٝل , ؾبعض ايسضاغا ١ٜ٠ تؿاٚت بٌ ايؿُٛيَٞٚؿّٗٛ ايكِٝ ايؿدل

بايكِٝ ايؿدك١ٝ قِٝ ايؿطز بؿت٢ تكٓٝؿاتٗا ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚقِٝ ايعٌُ نصيو , ٚزضاغات 

أخط٣ تهع ايكِٝ ايؿدك١ٝ زاخٌ إطاض خام ٜتهُٔ ايكِٝ ايصات١ٝ َععٍ عٔ قِٝ ايعٌُ أٚ ايكِٝ 

 .ا٫دتُاع١ٝ 

ّ ايؿدك١ٝ ٫بس َٔ ايتٛقـ عٓس َؿّٗٛ ايؿدك١ٝ , ٖٚٛ ـــايكٞ ٚقت٣ٛ إبعاز إلزضاىٚ

عجِٗ  إطاضٜهعٗا عًُا٤ ايٓؿؼ ٗ  إَٔؿّٗٛ مت ططس٘ يس٣ إؿهطٜٔ ٚايؿ٬غؿ١ َٔ قبٌ 



  

ٚناْت ايؿدك١ٝ يس٣ ايؿ٬غؿ١ ٖٞ قٛض ؼًًِٝٗ يًُٓٛ ايؿهطٟ َٚٓٗا  ٚاٖتُاَِٗ ايعًُٞ ,

سٍٛ تعطٜـ ايؿدك١ٝ  ا٤ ايٓؿؼ ؾًكس اختًؿٛتتشسز طبٝع١ ايتٛاقٌ اإلْػاْٞ , أَا عًُا

بأْٗا ايتِٓٛٝ ايسٜٓاَٞ زاخٌ ايؿطز ؾُٝع ا٭دٗع٠ ايٓؿػ١ٝ ٚاؾػ١ُٝ  Allport ؾشسزٖا ايبٛضت

ايصٟ وسز تٛاؾك٘ َع ايب١٦ٝ  ٜٚط٣ َاٜهٌ إٔ ايؿدك١ٝ ٖٞ ايتِٓٛٝ ايؿعًٞ إتهاٌَ يإلْػإ َٔ 

اؾٛاْب ايٓؿػ١ٝ َٔ َعطؾ١ٝ ٚأخ٬ق١ٝ إناؾ١ خ٬ٍ َطاسٌ َع١ٓٝ َٔ َطاسٌ ِٖٛا نُا تتهُٔ 

. (29 )ات٘ اٖات اييت نْٛٗا خ٬ٍ سٞػـإٍ إٗاضات ٚا٫

قٛض زضاغ١ ايؿدك١ٝ َٓش٢ َٓاقؿ١ اثط عاًَٞ ايب١٦ٝ ٚايٛضاث١ ع٢ً تهٜٛٔ اؽص ٚ

ؾدك١ٝ ايؿطز , ثِ بسأ ا٫ٖتُاّ ببعس ثايح ٖٚٛ إٛقـ , ٚعًٝ٘ ّهٔ ايٓٛط إٍ ايؿدك١ٝ ع٢ً 

 .(30)ٖا ع١ًُٝ ايتؿاعٌ بٌ عٛاٌَ ٚضاث١ٝ ٚأخط٣ ب١ٝ٦ٝ ثِ تؿهًٝٗا بعٛاٌَ َٛقؿ١ٝ إٔ

َباؾط ع٢ً أزا٤ ايؿطز ٗ عًُ٘ , ؾُت٢ َا ايتعّ ايؿطز بكِٝ  ٚايكِٝ ايؿدك١ٝ هلا ع٬ق١ تأثري

ؾدك١ٝ َع١ٓٝ ٚٗطت تًو ايكِٝ ٚاتػل َهُْٛٗا َع ا٭زا٤ , نُا إٔ ايتؿاب٘ ٚايتٓاغِ بٌ قِٝ 

يؿدك١ٝ ٚبٌ فُٛع١ ايعٌُ تسؾع٘ إٍ ايتؿاعٌ َعِٗ بططم اهاب١ٝ أنجط , ؾإ اختًؿت ايؿطز ا

شيو ازع٢ يٛقٛع إٕ ٖصٙ ايكِٝ اييت اقطؿاٖا ايؿطز يٓؿػ٘ َع  قِٝ اجملُٛع١ احملٝط١ ب٘ ف

َػت٣ٛ ا٫لاظ زاخٌ  ا٫خت٬ف , بٌ قس ٜتطٛض اؿاٍ إٍ قطاع ٜكٌ أثطٙ َػت٣ٛ ا٭زا٤ ٜٚتعجط

 (31)ا١ُٕٛٓ 

ززات ٚعٓاقط ٚمسات تبآٜت ا٫ػاٖات ٚايٓٛطٜات ٗ ططسٗا ٚؼًــًٝٗا , ٚيًؿدك١ٝ َح

إش تطٛضت ْٛطٜات ايؿدك١ٝ ٖٚٞ ؼاٍٚ تؿػري بٓا٥ٗا ؾهاْت ٗ بساٜتٗا تسٚض سٍٛ مسات 

اـكاٍ إتعًك١ ب٘ ع٢ً ايسٚاّ ثِ ؼٛيت ايسضاغات إٍ قاٚي١ يطب٘ ٖصٙ اـكاٍ َع  ايؿطز أٚ

إٔ ؾِٗ ايؿدك١ٝ ٜتهٕٛ   Eysenckعض يتهٕٛ ططاظا أٚ ِطا َعٝٓا , إش ٜط٣ اٜعٜٓوبعهٗا ايب

إتٛاظٕ , ٚا٫ْطٛا٥ٞ , ثِ اػٗت ٖصٙ ايسضاغات إٍ َػاض : َعطؾ١ ايع٬ق١ بٌ ِطٌ ُٖا 

ٚاييت ضنعت ع٢ً َساخٌ ايتعطف ع٢ً ايؿدك١ٝ    freudايتشًٌٝ ايٓؿػٞ اييت طٛضٖا ؾطٜٚس

 .( 32 )زْٝا  ٚا٫ْا ٚا٭ْا ايعًٝا ايج٬ث١  ايصات اٍ

َٚكَٛات ايؿدك١ٝ أٚ َهْٛاتٗا ٖٞ اييت ُجٌ ا٫تكاٍ بٌ ايكِٝ ٚايؿدك١ٝ ٚايػًٛى 

اإلْػاْٞ , ّٚهٔ ؼسٜس ٖصا ا٫تكاٍ ٗ إٔ ايؿدك١ٝ تكع نُٔ قسزات عا١َ ٜتكٌ بٗا 

 (33)ٚايسٚاؾع  ى ٚايكِٝ ٚا٫ػاٖاتاإلزضا:  تهٜٛٔ ايؿدك١ٝ ِٖٚٛا , ٖٚصٙ احملسزات ٖٞ



  

ٚاتػعت قؿات قطا٠٤ ٚؼًٌٝ ٖصٙ احملسزات يتساخٌ ايعًّٛ اييت تكطأ أثطٖا ٚتطنٝبٗا ,  

 ايكِٝ ظا١ٜٚ َٔ ٚتساعٝاتٗا ٚآثاضٖا ا٫دتُاع١ٝ ايتش٫ٛت ْتا٥ر ٗ ؾعًِ ايٓؿؼ ا٫دتُاعٞ ٜبشح

َٛع١ سا٫ت ٚا٭عطاف ع٢ً ؾدك١ٝ ايؿطز ٚأبعازٖا إدتًؿ١ , ؾري٣  إٔ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٖٞ َر

اهلا ا٫ت اإلزضان١ٝ اتلإزضان١ٝ ٚاقع١ٝ تٛد٘ غًٛى ايؿطز ٗ كتًـ إٛاقـ , ّٚٝع ٖصٙ اؿـ

.(34)ايجكاٗ , أٟ أْٗا تطتب٘ بجكاؾ١ اجملتُع ايصٟ تكع نُٔ إطاضٙ ٚخ٬ٍ تؿــاعٌ ايؿطز َع٘    

خط ٖٛ اإلزضاى ايٛد٘ اٯٚ , ايػًٛى ايٛاٖطٟ ٖٛ أسس ٚدٗٞ ايك١ُٝايٓؿؼ إٔ  ا٤ٜٚط٣ عًِ  

, ٖٛ ٗ ايٛاقع إٛٗط اـاضدٞ  ٚنٌ اػاٙ يًعٌُ أٚ ايػًٛى ّهٔ ٬َسٛت٘ أٚ ضقسٙ , ايباطين

, ٖٛ ٗ سس شات٘  إعرب عٔ أسهاّ ايك١ُٝ ايساخ١ًٝ ٚإٔ اختٝاض ايؿدل هلصا ايططٜل أٚ شاى

.(35 ) ايؿدك١ٝ َهْٛاتنُهٕٛ أغاؽ َٔ  سهِ َطزٙ إٍ ايك١ُٝ   

عٓس ؼسٜسٖا َجًت باخت٬ف ايط٣٩ أغاغا يًشهِ ٚايتٛد٘ اإلْػاْٞ  ٚايكِٝ ايؿدك١ٝ

ٚإعرب عٓ٘ غًٛنٝا , ٚاعتُست عًُٝات ايتٛدٝ٘ ٚايتػٝري ٗ عًِ ايٓؿؼ ع٢ً ا٭زا٤ ا٫عتباضٟ 

    :يًُػاض ايتايٞ 

  ( ( 11))ػهٌ سقِ ػهٌ سقِ 

  منٛرز َظاس ايتػٝريمنٛرز َظاس ايتػٝري

 

 تغٍٍر انسهىن            تغٍٍر االتجاهاث             تغٍٍر انًؼتمذاث وانمٍى

 
 165ص, انسهىن انتنظًًٍ انًؼاصر, و 2004راوٌه حسن : انًصذر

 

ٜٚعس ٖصا ايُٓٛشز ايتٛدٝٗٞ تكًٝسٜا ٗ فاٍ تػٝري ا٫ػاٖات , إش عرب زضاغات 

,  ٜٚتُجٌ ٖصا إسخٌ ٗ تػٝري ايػًٛى أ٫ًٚ. سسٜج١ ٚٗط َسخٌ بسٌٜ يتػٝري ا٫ػاٖات 

ف ٜٛسس اػاٖات٘ يتسعِ ايػًٛى , ٚ ٚؾكًا يٓٛط١ٜ ايتٛاؾل ايٛدساْٞ َؿرتنًا بصيو إٔ ايؿطز غٛ

ؾإٕ اضتباٙ ايؿطز بػًٛى َعٌ ٫ تسعُ٘ اػاٖات٘ ٖٛ أَط قس ٜ٪ز٣ ب٘ إٍ تػٝري تًو ا٫ػاٖات 

ّٚهٔ ؼكٝل ٖصا َٔ خ٬ٍ ُجٌٝ ا٭زٚاض يٮؾطاز إطاز . يتدؿٝض ايتٛتط ايٓاتر َٔ عسّ ايتٛاؾل

, ٚسسز ايباسجٕٛ ث٬ث١ أغايٝب ّهٔ اغتدساَٗا يتػٝري ايػًٛى ٖٚٞ ِصد١  تػٝري اػاٖاتِٗ

. (36)ُٚجٌٝ ا٭زٚاض يًػًٛنٝات ايكشٝش١ ٚ ايتسعِٝ ا٫دتُاعٞ يًػًٛى ايتُجًٝٞ ,  ايػًٛى

ؼسٜس ايكِٝ ٚا٭ٖساف ايعًٝا ثِ تٛدٝ٘ ايؿطز إيٝٗا أٍٚ َٔ َا ٜتهُٓ٘ إػاض ايػابل , ٚ

نِ عًٝٗا بايك٬س١ٝ ييت تطتب٘ با٭ؾهاض اييت تسؾع ايؿطز إٍ غًٛنٝات ٜحؾايكِٝ ايؿدك١ٝ ٖٞ ا



  

أٚ ًٜتعَٗا ضغب١ ٗ ؼكٝل أٖساؾٗا ٚغاٜات٘ ٚايكِٝ ايؿدك١ٝ ٖٞ ٗ إطاض تكٓٝؿٗا تعتُس ع٢ً 

ّ , ؾا٫خت٬ف بٌ اإلؾطاز يٝؼ اخت٬ؾا ٗ قت٣ٛ 1973ايٛغ١ًٝ أٚ ايػا١ٜ نُا قػُٗا ضٚنٝـ 

.(37 )ٗ ٖط١َٝ ايرتنٝب  اخت٬ؾاايكِٝ , بٌ    

١ََٛٛٓ ايكِٝ اييت ٜتبٓاٖا ايؿطز باختٝاضٙ ٚوطم عًٝٗا ٖٞ ّ ايؿدك١ٝ ــَٚؿّٗٛ ايكٞ

ٚع٢ً ُجًٗا ٗ غًٛنٝات٘ , غٛا٤ أتهُٓت َا اتؿل َع ا٭ْػام ايك١ُٝٝ ا٭خط٣ نكِٝ ا١ُٕٛٓ أٚ 

تكٓٝـ ايكِٝ يػربالط قِٝ اؾُاع١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا أٚ َا اختًـ , ٖٚٛ َؿّٗٛ ٜعتُس ع٢ً 

يتشسٜس ايرتتٝب ٚ ا٭ٚي١ٜٛ ايك١ُٝٝ يس٣ ايؿطز , ؾايكِٝ ُجٌ نُا وسز بٝري زٚضٖا َطدع ايػًٛى 

هعٌ قٛض ؼسٜس ؾدك١ٓ ايكِٝ ٖٛ َكسضٖا ايصاتٞ  ضَٚطنع ايػٝطط٠ ٚايتٛدٝ٘ ٖٚصا ا٫عتبا

ٍ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٖٞ اختٝاض ٚاضتباطٗا باختٝاض ايؿطز ٫ بتٛدٝ٘ ايٓٛاّ ٫ٚ بإضؾاز اجملتُع , ب

 .( 38)ْابع عٔ ايؿطز 

ٚايسضاغات اييت تططح ا٭غ١ً٦ عٔ طبٝع١ ايكِٝ ايؿدك١ٝ يًؿطز زاخٌ ايٓٛاّ اإلزاضٟ 

تعسزت ٗ ايؿهط ايػطبٞ إعاقط , ٚأقبشت ٖصٙ ايسضاغات ؼاٍٚ ؾِٗ ايتػٝري ايكُٝٞ ايصٟ 

مل ٜتدص زضاغ١ ايكِٝ ايؿدك١ٝ نبعس ٜؿٛب ايٓػل ايكُٝٞ يس٣ ايؿطز ايعاٌَ , ٖٚصا ا٫ػاٙ 

َ٪ثط ع٢ً ايػًٛى ٚ ا٭زا٤ ؾك٘, بٌ اخص وًٌ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ضغب١ ٗ تؿعٌٝ اػاٙ دسٜس واٍٚ 

ايعٌُ ع٢ً تطٜٛع قِٝ ايٓٛاّ يهٞ تتٓاغب َع إْػا١ْٝ ايكِٝ ايؿدك١ٝ يٮؾطاز إٓتػبٌ إيٝٗا , 

.   قِٝ ايٓٛاّ عٔ قِٝ ايؿطز ايؿدك١ٝؾايعٛاٌَ اييت ؼسز َهْٛات ايكِٝ ٚمساتٗا ؽتًـ ٗ

ٚٗ ٖصا اإلطاض هب إٔ ؼطم ا١ُٕٛٓ ع٢ً تتبع ايتػري ايكُٝٞ يس٣ ا٭ؾطاز ايعاًٌَ ؾٝٗا 

, ؾايؿطز ٫ ٜػتُط ثابتا ع٢ً تطتٝب قُٝٞ ٚاسس طٛاٍ عًُ٘ ٗ ا١ُٕٛٓ , بٌ َعطض يتػٝري 

ٜططح ايعُط إٗين نُ٪ثط غبٌٝ إجاٍ ؾع٢ً ْػك٘ ايكُٝٞ تبعا يعٛاٌَ عسٜس٠ َٓٗا ايؿ١٦ ايعُط١ٜ 

ٗ تطتٝب ٚتطنٝب ايٓػل ايكُٝٞ , ؾايؿطز ايعاٌَ ايكػري يسٜ٘ ٗ أٚيٜٛات٘ ايك١ُٝٝ ٜأتٞ ايعٌُ 

ع٢ً ضأؽ ايكا١ُ٥ ًٜٝ٘ ايعا١ً٥ ثِ ا٭قسقا٤ , بُٝٓا إٛٚـ إعطض يإلساي١ ع٢ً ايتكاعس ُجٌ 

 .(39)ت٘ ًٜٝٗا ايكش١ ثِ ا٭قسقا٤ يٜٛاايكِٝ اييت تطنع ع٢ً ع٬قت٘ بأغطت٘ ضأؽ أٚ

يكِٝ ايؿدك١ٝ أثطٖا اـام ع٢ً عًُٝات اإلزاض٠ ٚايكٝاز٠ زاخٌ ايٓٛاّ اإلزاضٟ, ٍٚ

ؾٝعترب إٔ َتدص ايكطاض زاخٌ ايٓٛاّ يٝؼ آي١ هلا ضز ؾعٌ َتٛقع أٚ َتٓبأ ب٘ بؿهٌ ٚانح ُاَا , 

إسٜط , / ؽص ايكطاض ٚيهٔ هب ٜؿػط ايػًٛى ايتُٓٛٝٞ ٚؾكا حملسزات ايػًٛى ايؿدكٞ مل

ٖٚٛ غًٛى ٜتأثط باؿاي١ ايساخ١ًٝ َٚذُٛع١ َٔ إ٪ثطات اـاضد١ٝ ٚاييت َٔ نُٓٗا إ٪ثطات 



  

ايت١ُٝٝٛٓ , ؾٗٞ دع٤ ٚيٝػت ايهٌ, ٜٚٛنح ايػكا إٔ ايتعاٌَ َع ايكِٝ اييت ت٪ثط ع٢ً َتدصٟ 

ؾدكٞ ايساخًٞ ع٢ً ايػٛا٤ ايكطاض زاخٌ ايٓٛاّ ٫بس إٔ ٜهٕٛ تعا٬َ قا٥ُا ع٢ً ؼًٌٝ ا٭ثط اٍ

:  (40) ايؿهٌ ايتايٞتهح شيو َٔ خ٬ٍ َع ا٭ثط ايتُٓٛٝٞ اـاضدٞ , ٟٚ



  

  ((22) ) ػهٌ سقِ ػهٌ سقِ 

 تأثري ايكِٝ ع٢ً ايعًُٝات اإلداس١ٜتأثري ايكِٝ ع٢ً ايعًُٝات اإلداس١ٜ

 

 

 

  

 (بتـشف  ) 79ّ ٕ اثش ايكِٝ ع٢ً فعاي١ٝ ايكشاسات اإلداس١ٜ، ق 2001ايظكا 

 

عطٝات أٚ ايتكِٝٝ ايتٓب٪ٟ يًٓتا٥ر ٖٞ ع١ًُٝ ع١ًُٝ ؼسٜس ا٫ؾهًٝات َٔ بٌ املتتشسز ٚ

زاخٌ إطاض قُٝٞ ؾدكٞ , ٜ٪ثط ٖصا اإلطاض ٗ إغرتاتٝذ١ٝ ايكا٥س اإلزاض١ٜ , ٚيٛدٛز ؾطم بٌ 

ايٛغا٥ٌ ٚايػاٜات ٚبٌ ا٫ْطباع ٚايكِٝ ؾإٕ ايعًُٝات ايكٝاز١ٜ اقطب َا تٛقـ ب٘ ٖٛ أْٗا 

ٜعطٞ  ٟى إزاضٟ ٚعرب اغتهؿاف تطنٝب٘ ايبٓٝٛاقطؿا٤ ايبسا٥ٌ , ٚاؽاش ايكطاض نُجاٍ ع٢ً غًٛ

 .(41)ايبسا٥ٌ ٚنُٔ ايتٛقعات ٚا٭ٖساف قٛض٠ ٚانش١ عٔ َٛقع ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٗ غٝام 

ٚضغِ اٖتُاّ ْٛطٜات ايػُات ايكٝاز١ٜ بايكؿات ٚايػُات ايؿدك١ٝ اييت ؼسز تؿٛم  

١َ  ٚتتػان٢ عٔ اثط ٖصٙ ايكا٥س إ٫ إْٗا تهاز تؿٌُ ايكؿات ٚايػُات اييت ؼكل أٖساف إٜٓ

ي٘  ٚتعسزت ايكؿات اييت ٚضزت ٗ  مايػُات ع٢ً ايكا٥س ْؿػ٘ َٚػاس١ إٓؿع١ اييت تتشل

غٝام تعٌٝ ايكا٥س اإلزاضٟ ايٓادح , ٚيعٌ ايتسقٝل ٗ ْٝع تًو ايكؿات ٚايػُات هعٌ ايكاض٨ 

٠ ايكا٥س زاخٌ ٖصا ٜسضى إٔ اهلسف َٔ تعٌٝ ايػُات ٚايكؿات ٖٛ َٓؿع١ ايٓٛاّ ٚؼكٝل ؾعايٞ

ايٓٛاّ ٚغعٝا إٍ َػاْس٠ ايكا٥س بإٗاّ إتٛقع١ َٓ٘ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ , ؾايسضاغات تبسأ ايعطض 

يٓٛطٜات ايكٝاز٠ عاز٠ بإ ايعًُا٤ ايباسجٌ ٗ اإلزاض٠ تػابكٛا ٗ فاٍ تكسِٜ ايُٓٛشز إجايٞ 

ايكشاس    

 اإلداسٟ



  

ز ايٓعا١ٖ ٚايؿؿاؾ١ٝ قكست يًكا٥س ست٢ تهُٔ يًُُٓٛات ايٓذاح ٚايؿعاي١ٝ , ؾإشا سسزت يًكا٨

بٗا اؿؿاٚ ع٢ً ٖتًهات ايٓٛاّ , ٚإ سسزت ايتعإٚ ٚإط١ْٚ قكست بٗا اْػذاّ ايكا٥س زاخٌ 

, إش سسز أِٖ ا٫عتباضات ايٛادب تٛاؾطٖا يك٬س١ٝ  ايٓٛاّ  , ٖٚصا ايتٛد٘ ٖٛ تٛد٘ اهابٞ

ْاغب , إ٫ اْ٘ تٛقـ عٓس ايكٝاز٠ , ا٭َط ايصٟ ٜػاِٖ ٗ ٚنع ايطدٌ إٓاغب ٗ إهإ امل

.   غاٜات ا٭١ُْٛ ٗ َعِٛ قا٫ٚت٘ ايع١ًُٝ

 :القيم التنظيمية 
تكٓٝـ ايكِٝ نأزا٠ يتشسٜس زٚض ايكِٝ ٗ فا٫ت بعٝٓٗا , ؾٛٗطت ايكِٝ اغتدسّ 

قِٝ ايعٌُ , ٚقِٝ اجملتُع , ٚايكِٝ ايؿدك١ٝ , ٚأخصت ايسضاغات تتذ٘ إٍ ؽكٝل / ا١ٕٝٓٗ 

َٔ خ٬ٍ ٚنع ِْٛ ق١ُٝٝ قسز٠ يًعٌُ بٗا نُٔ فاٍ قسز أٚ ٗ ْطام  ايٛٚٝؿ١ ايك١ُٝٝ

ايكِٝ اييت ؽتل بٗا إُٓٛات ,  ٠ككل , ٚيكس ٚٗط َكطًح ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ نتعطٜـ َذُٛع

 .ٚتكّٛ ع٢ً تأنٝسٖا ٚؼطم عًٝٗا نٓٛع َٔ قٝا١ْ ايتُاغو ٗ ايبٓا٤ ايتُٓٛٝٞ 

عٝح ؼٌُ ٖصٙ ايكِٝ  يكِٝ ٗ َهإ أٚ ب١٦ٝ ايعٌُثٌ ااييت مت ٖٞ تًويكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٚا

 (42) "ع٢ً تٛدٝ٘ غًٛى ايعاًٌَ نُٔ ايٛطٚف ايت١ُٝٝٛٓ إدتًؿ١

تعهؼ اـكا٥ل ايساخ١ًٝ ي١ًُُٛٓ ؾٗٞ تعرب عٔ ؾًػؿ١ ا١ُٕٛٓ "  ٠ايكِٝ ايتُٓٛٝٞٚ

ٚا٭زا٤ ٖٚٛ ٜط٣ إٔ ٖٓاى ع٬ق١ ق١ٜٛ بٌ ايكِٝ " ٚتٛؾط اـطٛٙ ايعطٜه١ يتٛدٝ٘ ايػًٛى 

 .(43)ايٓادش١ تتُٝع بٓٛاّ دٝس يًكِٝ  تٚإ إ٪غػا, ايتُٓٛٝٞ

َؿّٗٛ ايكِٝ ٜتهُٔ عٓاقط َتعسز٠ تطتب٘ " إٍ إٔ  (Robin Williams)ٜٚؿري 

بٌ , ٚأؾعاهلِ,شات تأثري َباؾط ع٢ً غًٛى ا٭ؾطاز ظؾايكِٝ ٜعتربٖا ًٜٚٝاّ. ٚايعاطؿ١,بايؿعٛض

. (44)"ٖٞ ٗ ايٛاقع ٚضا٤ غًٛى

 :ع القيم التنظيمية أنوا

إ٫ إٔ ٖٓاى اتؿام بِٝٓٗ َٔ , سٍٛ تكٓٝـ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ بٌ إ٪يؿٌ فضغِ إٔ ٖٓاى اخت٬

 ؾا٫خت٬ف يٝؼ دٖٛطٜا بٌ بتكػِٝ ايكِٝ ٚتكٓٝؿٝٗا , ْاس١ٝ إهُٕٛ

ؾكس  (1995ّ)َٚٔ ايتكػُٝات اييت اؾتٗطت ٗ ٖصا اجملاٍ تكػِٝ ؾطاْػٝؼ ٚٚزنٛى

 :   قٓؿت ؼـت أضبع قهــاٜا ض٥ٝػ١ٝ ٖٞ , ١ُٝٝٚ إٍ اثٓتا عؿط ق١ُٝ ت١ُٝٝٛٓ قػُا ايكِٝ ايً



  

 ايكِٝ اييت هب ع٢ً ا١ُٕٛٓ إٔ تتعاٌَ بٗا َٔ خ٬ٍ ايٓؿٛش : قِٝ إزاض٠ اإلزاض٠ ٖٞٚ

 .ٚإهاؾأ٠, ايك٠ٛ, ايكؿ٠ٛ: ٚايكِٝ اييت تتبع ٖصٙ اإلزاض٠ ٖٞ,  (ايك٠ٛ)

 ا١ُٕٛٓ بايكهاٜا شات ايك١ً بأزا٤ ايعٌُ ٚؼكٝل  ٜٚككس بٗا اٖتُاّ:  قِٝ إزاض٠ ا١ُٕٗ

 .ايهؿا١ٜ  ٚا٫قتكاز ٚايؿعاي١ٝ , ّ اييت تتبع إلزاض٠ ا١ُٕٗ ٖٞ ــــٚايكٞ, ا٭ٖساف 

  َٚٛدبٗا تتعاٌَ ا١ُٕٛٓ َع قهاٜا شات ق١ً بٗسف اؿكٍٛ ع٢ً : قِٝ إزاض٠ ايع٬قات

, ٕٚ ايتعاّ ٖ٪٤٫ إٛٚؿٌ أؾهٌ إغٗاّ َٔ َٛٚؿٝٗا سٝح إٔ ايعٌُ ٫ ّهٔ أزا٩ٙ ز

 .ٚايٓٛاّ , ٚايكإْٛ , ؾطم ايعٌُ  ,ايعسٍ : ٚايكِٝ اييت تتبع إلزاض٠ ايع٬قات ٖٞ 

 ٚنٝؿ١ٝ  ٚتعين اْ٘ هب ع٢ً ا١ُٕٛٓ إٔ تعطف ايب١٦ٝ اييت تعٌُ بٗا:  قِٝ إزاض٠ ايب١٦ٝ

ٚاغتػ٬ٍ ,  ْاؾؼاييت تتبع إلزاض٠ ايب١٦ٝ ٖٞ ايسؾاع ايت ّٚايكٞ,  ايتأثري ع٢ً ٖصٙ ايب١٦ٝ

 . ايؿطم

 , ايؿاع١ًٝ ايهؿا٠٤ٚ إهاؾأ٠  , ايكؿ٠ٛ ٚ,  ايك٠ٖٛٞ اثٓتا عؿط ق١ُٝ ايسضاغ١  تٚتٓاٍٚ

. ايتٓاؾؼ ٚ ايسؾاع , ايكإْٛ ٚايٓٛاّ,  ايعٌُ اؾُاعٞ,  ايعسٍ , ا٫قتكاز

ٚا٫ػاٙ ايعاّ يتؿػري َها١ْ ٚاثط ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٗ نجري َٔ ايسضاغات ٜطب٘ بٌ ايكِٝ 

ايت١ُٝٝٛٓ ٚبٌ استٝادات ايٓٛاّ ْٚٛع٘ , ٫ٚ ٜتذاٚظ زٚض ايؿطز نذع٤ َٔ ايٓٛاّ , نُا إٔ ايكِٝ 

إٕ تأتٞ  ايت١ُٝٝٛٓ تطتب٘ باإلزاض٠ ٚايكٝاز٠ أنجط َٔ اضتباطٗا بعُّٛ ايعاًٌَ ٗ ا١ُٕٛٓ , ٖٚٞ

ٗ تعطٜؿاتٗا َع٢ٓ غًٛى ايؿطز زاخٌ ايٓٛاّ إ٫ إٔ ا٭عاخ ت٪نس ع٢ً إٔ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ يًكاز٠ 

ٖٞ اييت تػاِٖ ٗ تؿهٌٝ ثكاؾ١ ايٓٛاّ , ٚقِٝ ايكاز٠ ٖٞ اييت ؼسز ؾعاي١ٝ ايبٓا٤ ايتُٓٛٝٞ , نُا 

 .(45 )ؾت٘ ايت١ُٝٝٛٓ ٚتبِٓٝٗ يؿًؼإٔ ايٓٛاّ ٜعتُس ٗ ؾعايٝت٘ ع٢ً ايتعاّ ايكاز٠ بكُٝ٘ 

يصا ؾإٕ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ تطتب٘ بايٓٛاّ ٌُٚٝ إٍ داْب٘ أنجط َٔ اضتباطٗا بايؿطز  ؾٗٞ 

يًؿطز ٫ ُجٌ أنجط َٔ إطاض هُع يٛا٥ح ٚأٖساف ٚاػاٙ إ٪غػ١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا , ٚقس ٜٛاؾل 

ٚتتػِ بػُات٘  ّؽص ؾهٌ ايٓٛات ٠اػاٙ اإلؾطاز ٚقس ىتًـ , نُا إٔ ايكِٝ ايتٓٛٝـُٞ ٖٙصا ا٫ػا

 .

ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٗ اهلٝهٌ ايتُٓٛٝٞ ايعهٟٛ ُتاظ َٛقعٗا ا٭ؾكٞ إطٕ ٚايكابٌ يًتٛدٝ٘ ٚ

ٚإؿاٚض٠ ٚؼكٝل اي٤٫ٛ هلا , ع٢ً عهؼ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٗ اهلٝهٌ ايتُٓٛٝٞ اٯيٞ ايبريٚقطاطٞ 

 .(46)ؾٗٞ َػاض ضأغٞ ؾك٘  ٍيتعسٟؾٗٞ ٗ ظا١ٜٚ ايٓٛاّ ٚايًٛا٥ح ٚا٭ٚاَط غري قاب١ً ٍ



  

ٚيعٌ ٖصا ا٫ضتباٙ ٖٛ ا٭زٍ ع٢ً إٔ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ نٓػل عاّ تتدص اؾاْب ايتُٓٛٝٞ 

اّ , ٚضغِ إٔ ايعٓكط ايبؿطٟ ٖٛ ــنُكسض ٖٚسف , َٚػاض تطبٝكٗا ٖٛ اإلْػإ زاخٌ ايٜٓ

 .ي٘ ٚ أٖساؾ٘ إُجٌ هلا ٚايكا٥ِ بإْؿاشٖا إ٫ أْٗا قس ؼٝس عٔ ضغبات٘ ٚتتذاٚظ َٝٛ

 :القيمي  الصزاع

عٓس يٛاٖط٠ ايكطاع ايتُٓٛٝٞ ف أغاؽٚقِٝ ا١ُٕٛٓ ٖٞ غبب  ا٭ؾطازايؿذ٠ٛ بٌ قِٝ  إٕ

ؼًٌٝ ٚٛاٖط ايكطاع ٚا٫خت٬ف زاخٌ ايِٓٛ اإلزاض١ٜ ططح ايؿهط اإلزاضٟ س٫ًٛ تعسزت 

ٍ ايتِٓٛٝ أٚ ض اييت تهُٓتٗا , ؾأضدعت ايٓٛطٜات عًٌ ايكطاع إـفا٫ت تطبٝكٗا ٚايعٓام

.  ١ََٛٛٓ ايكِٝايكٝاز٠ تاض٠ ٚاٍ ا٫تكاٍ اإلزاضٟ تاض٠ أخط٣ , ٖٚٞ ٗ شيو تتعاٌَ َع 

 يٮؾطاز  إؿرتن١ إكاحل بٛدٛز ا٭ٍٚ بايسضد١ٟ ــايتِٓٛٝ ضاعــايل ٜطتب٘ٚ

 يًتِٓٛٝ اْهُاَ٘  َٔ ايؿٛا٥س َٔ فُٛع١ ؼكٝل إٍ ٜػع٢ ؾطز نٌ  إٔ ٚسٝح ,

  ؾإْ٘ , ايتِٓٛٝ  أٖساف يتشكٝل ايػعٞ بٛاغط١ ؼكٝكٗا ّهٔ ٥سايؿٛا ٖصٙ ٕاٚ ,

  ْاس١ٝ َٚٔ , ايتِٓٛٝ ٚأٖساف ايؿطز أٖساف بٌ تعاضض وسخ قس

  ٜٓؿأ ايتِٓٛٝ زاخٌ آخطٜٔ ٚأؾطاز أ١ُْٛ َع ٜتعاٌَ ايؿطز ؾإٕ أخط٣

  ايع٬قات ٖصٙ تػبب إٔ ّهٔ , تُٓٛٝٝ٘ ْٚاعات أؾطاز َع ع٬قات إقا١َ عٓٗا

 َػت٣ٛ ع٢ً َتبا١ٜٓ آثاض هلا ٜهٕٛ ا٭ؾطاز َٔ ٚغريٙ ايؿطز بٌ ايكطاعات بعض

.  ايتُٓٛٝٞ ا٭زا٤

ايكطاع ع١ًُٝ غًب١ٝ ٜسٍ ع٢ً عسّ اتػام  إٔبوهِ باسجٌ َعِٛ اٍ إٔٚع٢ً ايطغِ َٔ  

دع٤ا يٝؼ بايٝػري َٔ ٚقت إٛٚـ  ٜٚأخصطبٝعٞ اؿسٚخ  ٭ْ٘اهابٝ٘  آثاضي٘  إٔ , إ٫ايكِٝ 

ٚعٝا َٚعطؾ١ ب٘ ست٢  أنجطٜعترب  اإلزاضَٟٔ ايعٌُ   ٜتذعأ ٚإ ا٫عرتاف ب٘ نذع٤ ٫ ٟ ,اإلزاض

 إزاض٠ أ١ُٖٖٝٚٓا تربظ ,  ٚا٭ؾطاز ا١ُٕٛٓٚاغتجُاض بعض اهابٝات٘ يكاحل  ايػًب١ٝ آثاضٜٙتِ ػٓب 

 ا٭ؾطازات قسض  إلط٬مؾطق١  إٍاهاب١ٝ ٚؼًٜٛ٘  إٍ ايػًب١ٝ آثاضٙايكطاع اييت تعٌُ ع٢ً ؼٌٜٛ 

. إٓؿٛزٙ ا٭ٖسافقؿعات يًعاًٌَ ٗ غبٌٝ ؼكٝل  إٍا٫بساعٝ٘ ٚؼًٜٛ٘ 

ا٫خت٬ف ايكُٝٞ ي٘ قٛضٙ ٗ ْٝع دٛاْب اؿٝا٠ اإلْػا١ْٝ, ؾايكِٝ عٓكط ٜتساخٌ َع ٚ

عسز َٔ إهْٛات اييت ت٪غؼ نٝإ ايؿطز أٚ اجملتُع أٚ ايجكاؾ١ أٚ ست٢ اؿهاض٠ َؿَٗٛٗا 

 .ايؿاٌَ 



  

اـاق١ٝ اييت تتُتع بٗا ايكِٝ ػعًٗا ٗ ايٛقت ْؿػ٘ َػببا ي٬خت٬ف  سٝح إٕ  ٖٚصٙ

اتؿكت تًو ِْٛ ايتهٜٛٔ ايؿدك١ٝ أٚ ا٫دتُاع١ٝ أٚ اإلزاض١ٜ ٗ استٛا٥ٗا ع٢ً عٓكط ايكِٝ إ٫ 

أْٗا ؽتًـ ٗ طبٝع١ َٚا١ٖٝ ايٓػل ايكُٝٞ ايصٟ ؼتٜٛ٘  ؾايؿطز ع٢ً غبٌٝ إجاٍ قس وٌُ 

ٜٛٗط ٗ قٛض٠ اظزٚاز غًٛنٞ ٜتب٢ٓ إثطٙ ايؿطز قُٝا قس ٫ تتطابل ٗ َػت٣ٛ   , ًٜااخت٬ؾا قِٝ

ايتعاَ٘ بٗا , أٚ ست٢ ٜتعس٣ شيو إٍ ايتٓاقض ٚايتعاضض بٌ ز٫٫ت ٚطبٝع١ نٌ ق١ُٝ عٔ 

ا٭خط٣ , ؾايكِٝ ٗ ايؿدك١ٝ إؿطز٠ ٖٞ تعبري عٔ اختٝاض أٚ ٌَٝ أٟ أْٗا قس تهٕٛ خٝاضا 

اعا هل٣ٛ أٚ ايتعاَا َصٖب , ٚتبأٜ َكازض ايكِٝ ٜعطٞ ايس٫ي١ ع٢ً إٔ ق١ُٝ تؿطن٘ ايٓؿؼ إتب

ٖا تبعا ٭١ُٖٝ َٚػت٣ٛ إكسض إػتكا٠ َٓ٘ , نُا إٔ ا٫خت٬ف تٝباتايكِٝ تتؿاٚت ٚؽتًـ تط

ايكُٝٞ ٜتعس٣ ايصات ٚايؿطز يٝؿٌُ ا٫خت٬ف ايكُٝٞ َع اٯخطٜٔ , َع اجملتُع أٚ َع قِٝ ايب١٦ٝ 

 .ف بٗا ايؿطزاييت ٜعٞ

ٚايكطاع ايكُٝٞ إشا َا اتهح ٗ غٝام اـٝاضات اؿٝات١ٝ ايعا١َ نإ إزضان٘ ٗ ْٛاّ دع٥ٞ 

نايٓٛاّ اإلزاضٟ أنجط بٝاْا , ٚعًِ اإلزاض٠ تٓاٍٚ قهاٜا ايكطاع زاخٌ إُٓٛات ٚععاٙ إٍ 

ٜٔ ايعاًٌَ ٗ َػببات عس٠ ٜصنط َٓٗا ٚع٢ً ايسٚاّ ا٫خت٬ؾات ايك١ُٝٝ ٚا٫ػاٖات ا٭خ٬ق١ٝ ب

 .ا١ُٕٛٓ 

ٚاييت أؾاض ؾٝٗا إٍ َا  (ّ 2001)ٚٗ ايسضاغات ايػابك١ مت ايتططم إٍ زضاغ١ ايػؿًٝٞ 

قس ٜتػبب ؾٝ٘ ا٫خت٬ف ٚايتٓاؾط بٌ قِٝ ايؿطز ٚقِٝ ا١ُٕٛٓ َٔ تؿتت عٛاٌَ ا٫ْتُا٤ يس٣ 

يتٓاؾط ايكُٝٞ , إش ٫ ّهٔ ا٭ؾطاز , ٚايكا٥س ايصٟ ٫ ّجٌ قِٝ َُٓٛت٘ ٖٛ خري َجاٍ ع٢ً أغباب ا

. (47)َعاؾ١ ٖصا ايتٓاؾط إ٫ بتشكٝل اْػذاّ بٌ غًٛى ايكا٥س ٚبٌ ايكِٝ اييت ٜعًٔ ايتعاَٗا بٗا

يٌ ايعٌُ اإلزاضٟ ٚؽتًـ ــقس ٜٛٗط ٗ ٖاضغات ٚقٛض تتذبأْٛاع٘ ٚايكطاع ايكُٝٞ 

خت٬ف ٗ ؼسٜس أٚي١ٜٛ ا٫ إ٪ثط٠ باخت٬ف َٛقعٗا َٔ ايٓٛاّ َٚٔ قٛض ا٫خت٬ف ايكُٝٞ 

. ايعٌُ إلْؿاش ا٭ٖساف

ايتكازّ بٌ ايػاٜات ٚا٭ٖساف , إش وهِ ايؿطز ع٢ً  َٔإٔ اخت٬ف ايكِٝ تػبب نجريا 

أٚي١ٜٛ إْؿاش ٖسف َا بٓا٤ ع٢ً َطدع٘ ايكُٝٞ , بُٝٓا تسؾع٘ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ إٍ فاٍ ؼكٝل 

  (48)أٖساف ا١ُٕٛٓ ٚغاٜاتٗا , ؾٝكع ايؿطز ٗ قطاع 

    : َع٢ٓ ايـشاع ايكُٝٞ ايؿهٌ ايتايٞ ٜٛنحٚ

  ((33))ػهٌ سقِػهٌ سقِ

 ايتعاسض ايكُٝٞايتعاسض ايكُٝٞ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 33اػاٙ إداسٟ سذٜح ، ق : ّ ، اإلداس٠ بايكِٝ 2004قُذ ؿذاّ ، : املـذس 

 

اإلزاضٟ استُاٍ ٚقٛع٘ نُٔ زا٥ط٠  إٛٚـَٚٔ قٛض ا٫خت٬ف ايكُٝٞ ايصٟ ٜٛادٗ٘ 

ٚإْػاْٝا , نُا  ا, ؾٗٛ ي٘ َٗاَ٘ اييت تتعس٣ ايكاز٠ , ٚي٘ أزاٚض ًَتعّ بٗا ادتُاعٞتعاضض ايسٚض 

إٔ سهِ اٯخطٜٔ عًٝ٘ قس ٜهع٘ ٗ زا٥ط٠ تعاضض ايسٚض ؾتٛقعات ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜؿًُِٗ بكٝازت٘ 

ٚاؿٝاد ب٘  ؽتـ ٗ ؼسٜس زٚضٙ ٚإأٍَٛ َٓ٘ , نٌ ٖصٙ ايعٓاقط تتػبب ٗ إضباى ايكا٥س

 .(49 ) اـطأ أسٝاْا إٍ

اقٌ ايؿ٦ات تعطنا يهػٛٙ نس ْػل قُٝـ٘ ايؿدك١ٝ إش اإلزاضٟ قس ٜهٕٛ ايكا٥س ٚ

ٜػتطٝع إٔ ٜ٪ثط بٓػب١ َع١ٓٝ ٗ ايجكاؾ١ ايعا١َ ي١ًُُٛٓ , إ٫ اْ٘ ٫ٜػًِ بكٛض٠ تا١َ َٔ 

. اقطساّ ثكاؾت٘ ٚقُٝ٘ بكِٝ ا١ُٕٛٓ ٚنٝاْٗا ايجكاٗ 

عطض هلا اْػام ايكِٝ ايؿدك١ٝ يس٣ ايكاز٠ ٗ ز ْػب١ ايهػٛطات اييت تتٟزنٔ تحٚ ِٜ 

َا امساٙ تآنٌ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٗ اقٌ ا٭ْػام  ضأع٢ً اهلطّ ايصٟ ّجٌ َػت٣ٛ اضتؿاع ٚانؿا

.  (50)تعطنا يًتآنٌ , ْٛطا ٕٛقع أقشابٗا
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َٔ باقٞ إػتٜٛات ٗ َٛاد١ٗ َع احملت٣ٛ ايجكاٗ إػٝطط ايصٟ بُٝٓا لس اإلزاضٌٜ 

ّجٌ 

ايتُٓٛٝٞ بأْ٘  نؿاح سٍٛ ايكِٝ عطف ايكطاع  ( 1956ّ )تٗسٜسا يبعهِٗ , ست٢ إٔ  نٛغري 

ْتر عٔ شيو  ٚغعٞ َٔ أدٌ إها١ْ ٚايك٠ٛ , ؾإٕ مل تهٔ نؿ١ ايك٠ٛ َتٛاؾك١ َع تٛقع ايكا٥س ,

. (51)َا٤ ٚاي٤٫ٛ يًٓٛاّ تصبصب ٗ ا٫ْت

ٚايػًٛى ايكٝازٟ ٗ تأثطٙ َػاض ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ قس ٜتذاشب٘ إػاضٜٔ 

ؾٝكع ايكا٥س إػ٦ٍٛ ٗ زا٥ط٠ ايتشًٌٝ ا٭خ٬قٞ يهٌ قطاض ٜتدصٙ أٚ ٖاضغ١ إزاض١ٜ ٜكّٛ ب٘ خؿ١ٝ 

ايؿدك١ٝ , ٖٚٛ ٗ اٯٕ ْؿػ٘ َطايب بتػًٝب َكًش١ ايٛقٛع ٗ ْطام ا٫َتجاٍ يًطغبات 

 .(52)ا١ُٕٛٓ , ٚؼسٜس ا٭قًح هلا , ٚاؽاش نٌ قطاض ٜسعِ  أٖساؾٗا َٚٓاؾعٗا 

 : َا ًٜٖٞٗا ضاختلّهٔ اٍ ايكطاع ايكُٝٞ ٖٓا بعض اإلضؾازات حلٚ

  و١ عٔ إش َٔ إِٗ تعٜٚس َٔ يسِٜٗ قطاع قُٝٞ بإعًَٛات ايكح: ْؿط إعطؾ١ ايكشٝش١

 ٣َٚع إٔ َعطؾ١ ايططٜل ايكشٝح ٫ ت٪زٟ بايهطٚض٠ إٍ ايػري عٌ , ايكِٝ شات ايع٬ق١ بعًُِٗ
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ؾٓكل إعًَٛات غبب َٔ أغباب  , إ٫ أْٗا ؾطٙ َٔ ؾطٚٙ تكٜٛب اـطأ, شيو ايططٜل 

 .سسٚخ اـًٌ ٗ َعتكسات ا٭ؾطاز ٚغًٛنِٗ

 ٜؿعط إٔ عًٝ٘ ا٫ختٝاض بٌ ايطغب١  ؾايكطاع وسخ يس٣ ايؿطز عٓسَا:  اقرتاح بسا٥ٌ دسٜس٠

ٖٚٓا ّهٔ إٔ تكرتح ا١ُٕٛٓ ع٢ً ايؿطز إؿاضن١ . ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً ا٭َٔ ايٓؿػٞ, ٗ اإلبساع

٫ٕ ايعٌُ  زٕٚ إٔ ٜؿعط بإ أَٓ٘ ايٓؿػٞ َٗسز, ٗ ؾ١ٓ ُهٓ٘ َٔ تكسِٜ أؾهاضٙ إبسع١

 .غب١نُٔ فُٛع١ ٜٛؾط ي٘ ايػطا٤ ا٭َين  إٕ اؽصت إدطا٤ات َٓا

  بعض إٛاقـ وٌ قطاع ايكِٝ َٔ خ٬ٍ  ٗٚ: إعاز٠ تطتٝب ايكِٝ َٔ سٝح ا٭ٚي١ٜٛ

 ٠ؾكس ٜطغب ؾطز ٗ ا٫ؾرتاى ٗ زٚض٠ تسضٜيب.َػاعس٠ ا٭ؾطاز ع٢ً إعاز٠ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات

ّٚهٔ سٌ .ٚيهٓ٘ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ َطايب بأعُاٍ َع١ٓٝ ٗ ٚقت اْعكاز ايسٚض٠ ايتسضٜب١ٝ , 

ٚاْ٘ ّهٓ٘ ا٫يتشام , شا َا اعًِ بإٔ إلاظ ايعٌُ َكسّ ع٢ً ا٫ؾرتاى ٗ ايسٚض٠ٖصا ايكطاع إ

 . بسٚض٠ تسضٜب١ٝ أخط٣ تعكس ؾُٝا بعس

 سٝح َٔ إٓاغب إٔ تعٌُ إ٪غػ١ ع٢ً تطٜٛط ؾدك١ٝ نٌ  : تطٜٛط ؾدك١ٝ ا٭ؾطاز

, ٖا بٓذاح ؾايؿطز ايصٟ ٫ ٜجل بٓؿػ٘ ّهٔ إٔ تػٓس ي٘ أعُاٍ قازض ع٢ً الاظ, عاٌَ ؾٝٗا 

 .(53)َٚعًّٛ إٔ ايٓذاح ساؾع ٕٔ ٜطٜس ايٓذاح 

ٚهب , إٔ ع١ًُٝ ا٫ختٝاض بٌ ايكِٝ تكع ٗ قُِٝ ايعٌُ اإلزاضٟ ٚاؿٝا٠ ايت١ُٝٝٛٓ 

َجٌ َػايط١ : ٚايتشصٜط ٖا ٜعطف ٗ إزاض٠ قطاع ايكِٝ َذُٛع١ إػايطات , ػٓب ايتبػٝ٘ هلا

, أٟ اؾرتاض إٔ ايكِٝ نًٗا ٗ َػت٣ٛ ٚاسس  ,اّ ؾكٌ ايكِٝ عٔ اؿكا٥ل َٚػايط١ ا٫ْػر

. (54)تؿهري َس٣ ايكٛاب ٗ شيو ٚشيو َُاضغ١ ايػًط١ زٕٚ اٍ, َٚػايط١ ا٫غتػٓا٤ 

 :اإلداس٠ اؿذٜج١ ٚايفهش اإلطالَٞايكِٝ يف 

ساٚيت ايٓٛطٜات اإلزاض١ٜ ط٬ٜٛ ايعٌُ ع٢ً ٚنع ِٛشز وكل ايتُٝع ٚايتؿٛم اإلزاضٟ 

 (إباز٨ ٚايكِٝ  )ض أٚ ِٛ ٖصا ايتُٝع, ؾدطدت ْٛطٜات ػاٚظت ْكط١ ا٫ْط٬م ٜٚهُٔ ا٫غتكطا

 .(ايتؿٛم ٚايتُٝع  )ْٚتا٥ر ايػًٛنٝات أٚ أٖساؾٗا  (اإلبساع  )إٍ ايػًٛنٝات 

ٖٚصٙ ايٓٛطٜات اغتسعت غب٬ عسٜس٠ ي٬غتعا١ْ بٗا ٗ َعاؾ١ ايككٛض ايٓاتر عٔ 

قٌ اإلزاضٟ ػطٜبٝا يؿرتات ط١ًٜٛ ست٢ ْؿأت ؾذ٠ٛ ْٛطٜات إزاض١ٜ أخط٣ غبكتٗا, ؾأقبح احل



  

بٌ ايٓٛط١ٜ ٚايتطبٝل ٚأقبح اـطاب اإلزاضٟ اإلق٬سٞ فطز َٓرب أنازّٞ َتدًـ عٔ 

 .( 55 )َعطٝات ايٛاقع أٚ َتباعس عٔ َٛاطٔ اـًٌ 

ٚايكِٝ نعٓكط اضتبطت بإؿاِٖٝ اإلزاض١ٜ َٓص اػٗت ايسضاغات اإلزاض١ٜ إٍ ايتساخٌ َع 

ٕ تتبع ا٭سساخ ٚا٭ؾهاض اإلزاض١ٜ اييت نْٛت عًِ اإلزاض٠ ٜبٌ إٔ ؾإّ ايػًٛى اإلْػاْٞ, عٌ

تطٛضت قِٝ ٚاؾرتانات تطٜٛط ضتبطت َبهطا بايعًّٛ ايػًٛن١ٝ ٚزاضغ١ تطٜٛط إُٓٛات ا

إُٓٛات َٔ ايبشح ٚايٓٛط١ٜ بٛاغط١ عًُا٤ ايػًٛى َٚٔ خربات ٬َٚسٛات إسٜطٜٔ 

ّ تطٜٛط إُٓٛات مٛ اإلْػا١ْٝ ٚايتؿا٩ٍ ٚايسّكطاط١ٝ ؾايكِٝ اإلْػا١ْٝ يس٣ ٌُٚٝ قٞ. إُاضغٌ

عًُا٤ اإلزاض٠ ٚٗطت نعاٌَ ؼسٜس َٓٗر ٜسعٛ إيٞ أ١ُٖٝ ايؿطز ٗ ايٓٛاّ ٚاسرتاَ٘ َٚعا١ًَ 

ٚإ نٌ ايٓاؽ , ق١ُٝ َتأق١ً  ٕٓٗر اؾرتاض إٔ يًذُٝعاٚوتٟٛ ٖصا ,  ايٓاؽ باسرتاّ ٚنطاَ٘

ا٫عتكازات َٔ ايكِٝ اإلْػا١ْٝ   ٚتٓبع ٖصٙ, ١ٜ ٚايطغب١ ٗ ايتطٜٛطاإلَهإيسِٜٗ 

إٍ تعُٝل ايطب٘ بٌ ايكِٝ ٚايجكاؾ١ ايت١ُٝٝٛٓ,  اإلزاض١ٜاػٗت ا٭ؾهاض ٚإؿاِٖٝ  قسٚ

باعتباض ايكِٝ َٛنٛعا ض٥ٝػٝا ٗ قٝاغ١ ايجكاؾ١ ايت١ُٝٝٛٓ, ٚعٓاقط ٖصٙ ايجكاؾ١ تتكسَٗا ايكِٝ 

٣ عًٝٗا ايهٝإ ايجكاٗ ٭ٟ ١َُٛٓ, ٚايجكاؾ١ ايت١ُٝٝٛٓ ؼٌُ نُٔ ايت١ُٝٝٛٓ نكاعس٠ ٜي

 .(56)خكا٥كٗا اإلطاض ايؿًػؿٞ ٚايكٛاعس ٚايًٛا٥ح اييت ُتاظ بٗا نٌ ١َُٛٓ عٔ أخط٣ 

 :ْعش١ٜ اإلداس٠ بايكِٝ

 Managing By)ْٛط١ٜ اإلزاض٠ بايكِٝ  O'connor, 2000) @ (Blanchardand ايباسجإ قسّ

Values) ضٖا اػاٙ إزاضٟ سسٜح ُٕٓٛات ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿطٜٔ, ٚٚٗطت إثط ْٛطٜتُٗا باعتبا

َؿاِٖٝ َٚكطًشات قاَت ٗ فًُٗا ع٢ً ؾهط٠ ٚاسس٠ ٖٚٞ ا٫غتدساّ ا٭َجٌ يًٓٛاّ ايكُٝٞ 

ٚؼاٍٚ تؿِٗ اثط ايكِٝ ايؿطز١ٜ ٚايعا١َ ع٢ً  , اإلزاض٠ٖٚٞ ْٛط١ٜ تتعاٌَ َع اؾاْب اإلْػاْٞ ٗ 

,  غتدسّ اهابٝات ٖصا ايتأثري يتشكٝل تؿاعٌ ٚإْتاد١ٝ ؾطز١ٜ َٚ٪غػات١ٝ ق١ٜٛ, ؾت إُٓٛات

ٚقسّ اٚنْٛٛض ٚب٬ْهاضز ْٛطٜتُٗا باعتُاز ٖٝهٌ عاّ يًٓٛط١ٜ ٜتُجٌ ٗ أٖساف َٚطاسٌ 

 ., ٚؾُٝا ًٜٞ ًَدل ٭ِٖ َهاٌَ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ َٚباز٨ اإلزاض٠ بايكِٝ

 : َشاسٌ تطبٝل  ْعش١ٜ اإلداس٠ بايكِٝ



  

, ٖٚٞ َطس١ً ٜعسٖا اٚنْٛٛض  ُجٌ ٖصٙ إطس١ً ٗ ؼسٜس أٖساف ٚقِٝ ا١ُٕٛٓٚت -1

أغاغا يٓذاح تطبٝل اإلزاض٠ بايكِٝ, ٚٗ ٖصٙ إطس١ً تعٌُ ايٓٛط١ٜ ع٢ً ؼسٜس ض٥ٝؼ ٚاسس 

, ٖصا ايط٥ٝؼ ٖٛ ايكِٝ اؾٖٛط١ٜ اييت تتشسز َٔ  ؾُٝع ايٛسسات ٚايعٓاقط اإلْػا١ْٝ ٚايت١ُٝٝٛٓ

قٝازات ٚا٭ؾطاز ٚايٓٛاّ بؿطان١ تا١َ ٚتعتُس ايٓٛط١ٜ ٗ ٖصٙ إطس١ً ايعكـ خ٬ٍ إْاع اٍ

ٟ جملُٛعات ايعاًٌَ زاخًٌ ايٓٛاّ, ؾايتكٛضات ٚإكرتسات إؿرتن١ ٖٞ إٛضز ا٭ٍٚ ــايصٖٔ

ٜٚهٝـ اٚنْٛٛض إٔ لاح ٖصٙ إطس١ً ٜكّٛ ع٢ً ا٫قرتإ  , يكا١ُ٥ ايكِٝ اؿان١ُ ٗ ايٓٛاّ

 .ا٭قٛاٍ ٚايتكٛضات ٚبٌ طبٝع١ ايؿعٌ ٚايػًٛى َٔ قبٌ ايكٝاز٠ ايعًٝاايؿعًٞ بٌ 

ع٢ً ايتأنس َٔ ْؿط ٚبح ايكا١ُ٥ ايك١ُٝٝ إتؿل عًٝٗا خ٬ٍ  MBVتعٌُ ْٛط١ٜ  -2

ايٓٛاّ  , ٫ٚبس إٔ تهٕٛ ايكِٝ إع١ًٓ ٖٞ إطدع ٚايسغتٛض يًعًُٝات اإلزاض١ٜ إتدص٠ ٫سكا, 

, ٚإ ٜعاٜـ أؾطاز ا١ُٕٛٓ ٖصا إٝجام  ٜتِ إع٬ٕ إٝجام ايكُٝٞٚبٓا٤ ع٢ً شيو َٔ إِٗ إٔ 

 .َٜٛٝا

ٚتكّٛ ٖصٙ إطس١ً بسٚض ايتػذٌٝ ٚإتابع١ يًتشكل َٔ ايسَر ٚا٫ْػذاّ بٌ  -3

, ٜٚتشكل شيو عٔ ططٜل تٛدٝ٘ َػتٜٛات ث٬خ َٔ  غٝاغ١ ايعٌُ ٚبٌ َباز٨ اإلزاض٠ بايكِٝ

٭ٍٚ ٖٛ ا٭غًٛب ايؿطزٟ ؾايكا٥س ٚبك١ٝ ا٭ؾطاز ِٖ زاخٌ ا٭غًٛب ا: ا٭غايٝب زاخٌ ايٓٛاّ

ْطام َتابع١ ا٭ْػام ايك١ُٝٝ ايؿدك١ٝ ٚايتعاٌَ َع َا قس تتػبب ب٘ َٔ نػٛطات ٚا٭غًٛب 

ايجاْٞ ٖٛ ايؿطم سٝح تكّٛ ايكِٝ بتٛدٝ٘ زٜٓا١َٝ ايؿطٜل ٚتكسِٜ خطٛات يتعـعٜع أزا٤ٙ إتُٝع 

شٙ إطس١ً بتٛدٝ٘ ا٭غًٛب اإلزاضٟ َٔ خ٬ٍ قٝاؽ ٚؾض َا ٜعرتٜ٘ َٔ خ٬ؾات ثِ تكّٛ ٙ

 ( 57), َع ايرتنٝع ع٢ً ْٛاّ ا٭دٛض ٚاؿٛاؾع ؾعاي١ٝ إغرتاتٝذٝـــ١ اإلزاض٠ ٚا٭ْٛـــ١ُ ٚايعًُٝات

. 

 : ٖٚٞ ٚتكّٛ ْٛط١ٜ اإلزاض٠ بايكِٝ ع٢ً َباز٨ ض٥ٝػ١ تتدصٖا َٓٗذا تعٌُ َٔ خ٬ي٘

 ايؼفاف١ٝ ٚإصاي١ ايػُٛض. 

 ٟٛات، ٚايؼشان١ؼذٜذ األٚي. 

 ِٝايش٥ٝع يف املٓع١ُ ٖٛ ايك. 

 ٍاالتـاٍ ايفعا. 



  

 ِٝايتٛد٘ عرب ايك. 

 ايتٛافل َع َتطًبات ايتػٝري، ٚتعذٌٜ ايُٓارز ايظًٛن١ٝ ٚاملٛاقف. 

 (58)بٌ ايٓاغ ٚاقع فعًٞ ٍ اإلداس٠ بايكِٝيٝظت املٓع١ُ ٖٞ اييت ػع  

ٜتعًل  ٤ َٓٗا َاطٛا اإلداس١َٜشتع خـب يًكِٝ  األؿٌٝ اإلطالَٞٚيف ايفهش 

ايكِٝ تذسغ  إٔس بعض ايباسجني ىفكذ  رْفظٗا  اإلداس١ٜايعاًَني اٚ باملٓع١ُ  باألفشاد

قسزات ٚؾطٚٙ تطبٝل   ٚإ ٖٓاىنُٔ إطاض ايتعايِٝ ٚايتٛدٝٗات اإلزاض١ٜ اإلغ١َٝ٬, 

بايكِٝ  اإلزاض٠ٚإ َؿّٗٛ ,  أغًٛب اإلزاض٠ بايكِٝ با٫عتُاز ع٢ً َا قسَت٘ ايؿطٜع١ َٔ تٛدٝ٘

ٜكّٛ ع٢ً غًٛى إزاضٟ تُٓٛٝٞ أغاغ١ ايكِٝ ع٢ً َػت٣ٛ ناؾ١ ايعًُٝات ٚإُاضغات اإلزاض١ٜ 

ٗ إ٪غػ١, ُٚجٌ ض٩ٜتُٗا ٭غًٛب اإلزاض٠ بايكِٝ  ػػٝسا يًكِٝ اإلغ١َٝ٬ بؿهٌ ٚانح ٗ 

, يتت٤٬ّ َع ٚطٚف نٌ ب١٦ٝ ٚنٌ عكط,  ع١ًُٝ ٚنع قٛاعس ايتِٓٛٝ اإلزاضٟ ٚضغِ ٬َق٘

اؾ١ إيٞ شيو تبٓٝٗا يٓٛاّ ايكطاضات ٚاؿٛاؾع, ٖٚٛ ْٛاّ ي٘ قسض٠ شات١ٝ ع٢ً ايتطبٝل ٚايؿعاي١ٝ إض

نُا . َا ٜ٪زٟ إيٞ تطؾٝس طاقتٗا اإلْتاد١ٝ,  ايعاي١ٝ ٗ تٛدٝ٘ غًٛى اإلؾطاز زاخٌ إ٪غػ١

ٜٓٗا َٔ تٗتِ ْٛط١ٜ اإلزاض٠ بايكِٝ َٔ ٚد١ٗ ْٛطُٖا بت١ُٝٓ ايكٝازات اإلزاض١ٜ ٗ إ٪غػ١ بتُو

. (59)ؾٝس اغتدساّ َٛاضزٖا إدتًؿ١ سػٔ تٛدٝ٘ ٚتط

ْٛاّ اإلزاض٠ بايكِٝ ْٚٛاّ اإلزاض٠ با٭ٖساف ٗ ضغِ ٜتػل  إَٔهإ ١ُٖٝ َٚٔ ا٭

ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصٜٔ ايٓٛاٌَ أَطا ٖا هعٌ ,  ٬ََح ايػًٛى اإلزاضٟ ٚايتُٓٛٝٞ زاخٌ إ٪غػ١

َتُػها بايكِٝ اإلغ١َٝ٬ ,  قٝل ا٭ٖساف إطغ١َٜٛعٌُ ع٢ً تح,  َُٗا ٗ تطٜٛط ْٛاّ دسٜس

 .ٖٚج٬ هلا

ٚتتُجٌ خكا٥ل ْٛاّ اإلزاض٠ بايكِٝ يسُٜٗا ٗ طبٝع١ اإلزاض٠ اإلغ١َٝ٬ إش ٖٞ إزاض٠ 

ٚيعٌ ٖصٙ ايطنٝع٠ ٖٞ اييت ُٝعٖا عُا غٛاٖا َٔ اإلزاضات اييت تٓتُٞ إٍ ,  تطنع ع٢ً ايكِٝ

ٚتتًدل ؾٛا٥س َٚعاٜا ْٛط١ٜ اإلزاض٠ بايكِٝ َٔ َٓٛٛض , ّأؾهاض ْٚٛطٜات ٚنعٗا ايبؿط ٭ْؿػ٘

 :إغ٬َٞ ٗ ْكاٙ أ٬ْٖا ؾُٝا ًٜٞ

 .االستباط ايٛثٝل بني اإلداس٠ بايكِٝ ٚايب١٦ٝ اإلطال١َٝ .1



  

قٝاّ اإلداس٠ بايكِٝ ع٢ً أطاغ ايؼٛس٣، ميجٌ ػفاف١ٝ ايٓعش١ٜ  .2

 .اإلطال١َٝ ٚعذايتٗا

 .ٜذ٠ ٚاملبذأإداس٠ ايزات بشقاب١ رات١ٝ تعتُذ ع٢ً ايعل .3

 .إػباع اؿادات املاد١ٜ يًعاٌَ .4

ايتدطٝط ٚاملش١ْٚ ْٚعاّ اؿٛافض نًٗا مسات سككتٗا ايتٛدٝٗات  .5

 .اإلطال١َٝ يًب١٦ٝ اإلداس١ٜ

 .اإلداس٠ بايكِٝ ٖٞ إداس٠ ٚطط١ٝ تظتٓذ ع٢ً ايعالقات اإلْظا١ْٝ .6

 .ٖٚٞ إداس٠ ػا١ًَ َشتبط١ بايب١٦ٝ االدتُاع١ٝ .7

 .(60)ي١ ق١ُٝ دٖٛش١ٜ يف مجٝع تعاَالتٗانُا أْٗا إداس٠ تتدز ايعذا .8

ِٜ ٚأخ٬قٝات ا١ٕٓٗ َٔ َٓٛٛض إغ٬َٞ ٗ َباسح ث٬ث١ أ٫ٖٚا عٔ ايلّهٔ ؼسٜس ٚ

, ثِ ايكِٝ اييت تطتب٘ با١ٕٓٗ ٚؾطٚطٗا, ثِ ايكِٝ اييت  تكٓٝـ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٗ اإلغ٬ّ

إٔ قِٝ يت ٗ ايتأنٝس ع٢ً , ٚخًل ايبشح إٍ عس٠ ْتا٥ر ُح تطتب٘ ببعض إٗٔ زٕٚ أخط٣

, إ٫ إٔ ايكِٝ إؿرتن١ بٌ ا١ُٕٛٓ ٚا٭ؾطاز  ّ ايؿطز ٚا١ُٕٛٓــاجملتُع شات تأثري َباؾط ع٢ً قٞ

 ًاًَُٛؽ ًاإٔ هلصٙ ايكِٝ تأثري, ٚ  تعترب شات َكسض أغاغٞ يؿاع١ًٝ ايؿطز ٚا١ُٕٛٓ ع٢ً سس غٛا٤

, ٖٚا بٝٓت٘  ا٭ؾطاز أْؿػِٗ أٚ َُٓٛاتِٗ ثاتٚع٢ً أزا٤ ا٭ؾطاز غٛا٤ ناْت ٖصٙ ايكِٝ َٔ َٛض

ٖٞ نُٔ غٝام ََٓٛٛٞ َتساخٌ يكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ي١ًُٓٗ َٔ َٓٛٛض إغ٬َٞ ايسضاغ١ إٔ ا

َٚتؿابو ٚتعٌُ ْٝعٗا َٔ أدٌ ٖسف ٚاسس ٖٛ ايػُٛ با١ٕٓٗ إٍ زضداتٗا ا٭ع٢ً يتكسِٜ 

اغب ٚضٚح ايؿطع تًيٮؾطاز ٚاجملتُع خس١َ أٚ َٓتر شٟ ق١ُٝ نبري٠ ٚدٛز٠ عاي١ٝ 

 .(61)اؿٓٝـ

قو خكٛق١ٝ َٛقـ  ايتبأٜ ٗ اـٝاضات ٚايبسا٥ٌ ٖٞ تعسز١ٜ ايسٚض أٚ تٚيٝؼ 

, بٌ إٕ ايتهٜٛٔ ايجكاٗ ٕ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ ي٘ زٚضٙ  ٗ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞعاًٌَ اٍ

َٚا ٖصا  ؾٗانُٔ اٯيٝات إػاْس٠ ٗ أزا٤ ٖصٙ إ٪غػات يطغايتٗا ٚإُاّ أٖساايط٥ٝؼ 

.  ايتهٜٛٔ إ٫ فُٛع١ َٔ أْػام ق١ُٝٝ قازض٠ عٔ ا٭ؾطاز ٚاجملتُع ٚايٓٛاّ

هلا تأثري َباؾط ع٢ً ثكاؾ١ ا١ُٕٛٓ, ؾٗٞ اييت ؼسز  ع٢ً ٚد٘ اـكٛمٚقِٝ ايكٝازات 

ا٫ػاٙ ايجكاٗ ايعاّ ٗ ا١ُٕٛٓ , ٖٚٞ نصيو ًَع١َ بتأٜٝس ْٚؿط ايجكاؾ١ ايت١ُٝٝٛٓ اييت ٜطُح 



  

, شيو ٖٛ زٚض ايكِٝ اييت ٜتبٓاٖا ايكا٥س اإلزاضٟ ٚتًو ٖٞ خاق١ٝ ايسٚض ايصٟ ٜكّٛ ب٘  ْٛاّهلا اٍ

, ؾإٕ ادتُعت ٖاتٌ اـاقٝتٌ نإ ٫بس َٔ َطاعا٠ طبٝع١ ا٫تكاٍ ٚايتؿاعٌ  زاخٌ اؾاَع١

اْٗا ُٖا عبُٝٓٗا , ؾسٚض ايكا٥س اإلزاضٟ ٚإٗاّ إتٛقع١ َٓ٘ إناؾ١ إٍ س١ٜٛٝ ٚٚٝؿ١ ايكِٝ اييت ٜتب

. عا٬َٕ قس ٜتػببإ ٗ عسز َٔ ايػًبٝات زاخٌ ايٓٛاّ اإلزاضٟ

  

: : التصور املقرتحالتصور املقرتح

تًهٍذ 

بعس َطادع١ ايسضاغات ايػابك١ إتعًك١ ظاْيب ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ     

ؾُٝا ًٜٞ تكٛضا َكرتسا ع٢ً ١٦ٖٝ ِٛشز يتشكٝل ايتٛاؾل بٌ ايكِٝ ايؿدك١ٝ   ططح ايباسحٟ

ِٜ ايت١ُٝٝٛٓ يس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ باغتجُاض زٚض ْٛط١ٜ اإلزاض٠ بايكِٝ َٚا تتهُٓ٘ َٔ ٚايل

, سٝح تهُٔ ٖصا ايتكٛض بعض آيٝات ايتطبٝل إكرتس١ اييت تػاعس ع٢ً تٓؿٝص َهْٛات  َباز٨

. ِٛشزاٍ

 ٖٛ ايُٓٛشزفايتطبٝل  آيٝاتاييت ؼٌُ  ٚا٭ؾهاضايُٓاشز ٚغ١ًٝ ع١ًُٝ يططح ايط٣٩ و

ايٛاٖط٠ قٌ ايسضاغ١  أٚػػٝس ؾاٌَ َٚتهاٌَ ١َٕٛٛٓ إعاضف إتعًك١ بإٛنٛع  أٚض تكٟٛ

ايع١ًُٝ  ٚا٭غؼبعض إؿاِٖٝ  إٍتػع٢ يتشكٝك٘ ٚاغتٓازا  ايسضاغ١ َٚا أٖسافاْط٬قا َٔ 

. ٚتطبٝكاتٗا   اإلزاض١ٜإتعًك١ بايكِٝ 

 

ٕربضات ايع١ًُٝ اييت مت بعض ا ؾُٝا ًْٜٞكسّ ٚقبٌ عطض َطتهعات ايُٓٛشز إكرتح 

: عًٝٗا ٗ تكُِٝ ٖصا ايُٓٛشز  ا٫غتٓاز

ايكطاع ٚايتكازَات  إٍ ستًُا اخت٬ف ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايكِٝ ايؿدك١ٝ ٜ٪زٟ إٕ .1

. ٗ زاخٌ ا١ُٕٛٓ ٖا ٜ٪زٟ يؿعٛض ايعاًٌَ بعسّ ايطنا عٔ ايعٌُ 

ظِٖ  ٚسجِٗ ع٢ً تًعب زٚضا دٖٛطٜا ٗ ؼطٜو ايعاًٌَ ٚؼؿٞ اإلزاض١ٜايكِٝ  إٕ .2

. ا١ُٕٛٓ  أٖسافؼكٝل 



  

ٚاْ٘ ٜٓبػٞ تكسِٜ َكرتح ٗ ايكِٝ اإلزاض١ٜ ايسضاغات ايع١ًُٝ  أثبتتٗآٖاى ؾذ٠ٛ  إٔ .3

. ٜ٪زٟ يتكًٝل تًو ايؿذ٠ٛ  ٚقاقطتٗا إٔعًُٞ ّهٔ 



  

 

عاّ يًُٓٛشز اٍطاض اإلايُٓٛشز إكرتح َٔ عس٠ خطٛات ع١ًُٝ تبسأ بتٛنٝح  ٕٜتهٛٚ

: بتبين بعض اٯيٝات إكرتس١ يًتطبٝل ٖٚصٙ اـطٛات ٖٞإكرتح ٚتٓتٗٞ 

 

اإلطاض ايعاّ يًُٓٛشز   - أ

إعًّٛ إٔ يهٌ فتُع قُٝ٘ ٚأٖساؾ٘ ايعًٝا اييت ٜػتُسٖا َٔ َطدعٝت٘ ايعكس١ٜ َٔ 

ٚايجكاؾ١ٝ ٚاييت تعرب عٔ ٖٜٛت٘ ٚؾدكٝت٘ اييت ُٝعٙ عٔ بك١ٝ اجملتُعات  ٚٗ اجملتُع اإلغ٬َٞ 

غعٛزٟ خاق١ قِٝ َػتُس٠ َٔ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ايػُش١ اييت ؼهِ أٚد٘ عا١َ ٚاجملتُع اٍ

اؿٝا٠ ٚتِٓٛ ؾ٦ْٛٗا , ؾٗٞ بصيو تتػِ بايجبات ٚا٫غتُطاض ٚق٬س١ٝ ايتطبٝل ٗ نٌ َٓاؾ٘ 

 .اؿٝا٠

  

ٚع٢ً ايطغِ َٔ نجط٠ ايكِٝ إػتٛضز٠ ٚغاق١ ٗ فاٍ اإلزاض٠ ؾإ اؿاد١ تٌٛ َاغ١ 

ؾٗٞ ايٛسٝس٠ ايكازض٠ ع٢ً تًبـ١ٝ َطايب اإلْػإ ٖٚٞ ايٛسٝس٠ اييت تتػِ إٍ ايكِٝ اإلغ١َٝ٬ 

. َٛاؾكتـٗا يًطبٝع١ ايبؿط١ٜ

  

, سٝح وكل ايٓٛط٠  اإلغ٬ّ نسٜٔ ي٘ ْٛط٠ َتها١ًَ يًطبٝع١ ايبؿط١ٜ ؾإبؿهٌ عاّ ٚ

٠ داْب ايعبازات ٚإعا٬َت ؾإ ايؿطٜعإٍ  إتها١ًَ يإلْػإ بطبٝعت٘ إاز١ٜ ٚايطٚس١ٝ

ٚتأَط بإعطٚف ٚت٢ٗٓ عٔ   , ٚؼح ع٢ً َهاضّ ا٭خ٬م اإلغ١َٝ٬ تسعٛ إٍ اـري ٚايؿه١ًٝ

, ٚاإلْكاف ٚايط١ٓ  ٍ أغاؽ َٔ ايعسٍعإٓهط , ٚؼ٢ُ ايكِٝ ٚتطع٢ إكاحل 

 . (62)ٚإػاٚا٠

  

َ٪غػات ايتعًِٝ ٖٚهصا ؾإ عاٌَ ايسٜٔ ٜٓعهؼ ع٢ً غًٛى َٚعتكسات إٛٚؿٌ 

ؾإشا أخصْا ع٢ً غبٌٝ إجاٍ , اؾاَع١ٝ  ٚع٢ً إُاضغات ٚايعازات زاخٌ ا١ُٕٖٛٓا ايعايٞ ٚغري

ٜبٌ ٖصٙ ايك١ُٝ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ  ()ايطغٍٛ ق١ُٝ سػٔ اـًل ٗ ايسٜٔ اإلغ٬َٞ ؾإْٓا لس 

ايع٬قات إُه١ٓ ٚايتعا٬َت ايبؿط١ٜ إدتًؿ١ ٚشيو  أْٛاعاييت تهُٓت كتًـ  اؾ١ًُٝايكاعس٠ 

ايػ١٦ٝ اؿػ١ٓ  ٚاتبع,  اتل اهلل سٝجُا نٓت" ٭بٞ شض ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ سُٝٓا 

 . (ضٚاٙ ايرتَصٟ ٚقاٍ سسٜح سػٔ  ) ", ٚخايل ايٓاؽ غًل سػٔ  سٗامت



  

 

ايػعٛزٟ َٔ قِٝ اجملتُع  أغاغاايعاّ هلصا ايُٓٛشز إػتُس  اإلطاضٜٚٛنح ايؿهٌ ايتايٞ 

, اييت ؼهِ أٚد٘ اؿٝا٠ إدتًؿ١ ٚؼسز َباز٨ ايعٌُ  ايكاؾ١ٝ اإلغ١َٝ٬إػًِ ٚعكٝست٘ 

.  بإ٪غػات اجملتُع١ٝ

 



  

( ( 55))ػهٌ سقِ ػهٌ سقِ                                                                                                             

 اإلطاس ايعاّ يُٓٛرز ايكِٝ املتٛافك١اإلطاس ايعاّ يُٓٛرز ايكِٝ املتٛافك١

 

تـُِٝ ايباسح تـُِٝ ايباسح 

, اؾك١ ٖٞ اييت تهؿٌ اغتُطاض اؾاَع١ ٚلاسٗا ٗ ؼكٝل ا٭ٖساف ٚايكِٝ اإلزاض١ٜ إتٛ        

ٖٞ اييت ًٜت٦ِ ا٭ؾطاز سٛهلا ُٚجٌ أغاؽ ٚدٖٛط ع٬قاتِٗ " ع٬ق١ عكس١ٜ "ٖٓايو َا ٜؿب٘ ساي١ ف

 :ٚتتذػس ٖصٙ ايع٬ق١ ٗ أَطٜٔ أغاغٌٝ ُٖا 

 .ا٫تؿام ع٢ً ٚدٛز غًط١ تتٍٛ سهِ  اؾُاع١ ٚإزاض٠ ؾ٦ْٛٗا  .1

ع٢ً ق١ُٝ دٖٛط١ٜ عًٝا يتهٕٛ أغاؽ ٚدٛز ٖصٙ ايػًط١ َٚربض بكا٤ٖا ٚاإلطاض  ا٫تؿام .2

 .(63) إعٝاضٟ ايصٟ وهِ  سطنتٗا

ٚتسٜط ايعٌُ ٗ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ ٖٚصٙ ايك١ُٝ ايعًٝا ٖٞ اييت ؼهِ ْاع١ 

شٙ ايك١ُٝ ؾ٦ْٛٗا ٚبايتايٞ تهٕٛ ٖٞ  احملٛض ايصٟ وهِ ٚدٛز ٖصٙ اؾُاع١ ٚإ عسّ ايتعاَٗا ب٘

أٚ عسّ قسضتٗا ع٢ً تأنٝسٖا  ٗ سٝا٠ اؾُاع١ ٜؿكسٖا َربض ٚدٛزٖا ٜٚعترب ايعكس ٫غٝا  تًكا٥ٝا  

 .(ػسٜس ايػًط١)ٜٚهٕٛ أؾطاز اؾُاع١ َطايبٌ بايعٌُ ع٢ً ٓا١ٜ ايعكس ٚػسٜسٙ 

ت١ُٝٝٛٓ زٚضا قٛضٜا ٗ ؼكٝل ايتٛاؾل بٌ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ اٍ ٖاشٜٔ ا٭َطٜٔ ٜٚ٪زٟ    

يًكٝازات اإلزاض١ٜ ٚخاق١ ٗ اجملتُع اإلغ٬َٞ ايصٟ ٜهع ْٛاَا َٛسسا يًكٝاز٠ ٜٚطنع أٖساف 

 (االساليً رسانت انًجتًغ)انمٍى  انؼايت نهًجتًغ 

 انمٍى انشخصٍت لٍى انتنظًٍٍتال

 لٍى إدارٌت يتىافمت



  

ايعٌُ نً٘ ع٢ً ق١ُٝ اإلّإ باهلل ٚسسٙ ٚؼكٝل عبٛزٜت٘ ٚايكٝاّ بٛادب ا٫غتد٬ف ٗ ا٭ضض 

دًٝا ٚع٢ً شيو ٜٓؿأ ْٛاّ ايكِٝ َتٛاظْا َٚتٛاؾكا َٚػتكطا ٚبتتبع ايٓكٛم ايؿطع١ٝ ٜتهح 

, اْػذاّ قِٝ ا٭ؾطاز ٚقِٝ إ٪غػات ٗ اجملتُع اإلغ٬َٞ ٚشيو يٛسس٠ اهلسف ٚٚسس٠ ايػًط١ 

. (56غٛض٠ ايصاضٜات ,  ا١ٜ )" َٚا خًكت اؾٔ ٚاإلْؼ إ٫ يٝعبسٕٚ" ٜكٍٛ اهلل تعاٍ   

املشاسٌ األطاط١ٝ يتشكٝل ايتٛافل بني ايكِٝ ايؼدـ١ٝ ٚايكِٝ   --  بب

    :ايتٓع١ُٝٝ

( (   66) ) نٌ سقِ نٌ سقِ ؾؾ

 سٌ ؼكٝل ايتٛافل بني ايكِٝ ايؼدـ١ٝ ٚايكِٝ ايتٓع١ُٝٝسٌ ؼكٝل ايتٛافل بني ايكِٝ ايؼدـ١ٝ ٚايكِٝ ايتٓع١َُٝٝشاَشا



  

 

تـُِٝ ايباسح تـُِٝ ايباسح * * 

 

ٜٚتلح َٔ ايؼهٌ ايظابل إٔ منٛرز ايتٛافل ايكُٝٞ ميش غُظ١ َشاسٌ ١َُٗ 

ع٢ً  تبذأ مبشس١ً تكِٝٝ ايٛاقع ايفعًٞ عٔ طشٜل ايبشٛخ ٚايذساطات ايع١ًُٝ اييت تٓـب 

اإلزاضٌٜ  بكؿ١ خاق١ ٚقِٝ إٛٚؿٌ بكؿ١ عا١َ , ثِ تبسأ َطس١ً انتؿاف ايؿذ٠ٛ بٌ  قِٝ ايكاز٠

 انتمٍٍى وانًراجؼت

 اكتشاف انفجىة

 انتىافك وانذيج

 انتطبٍك

تمٍٍى 

شايم       

 ويستًر

البحوث 

 وانذراساث

نطاق 

يماويت 

 انتغٍٍر

 انحىافز-

 انمرار اإلداري -

 انذػى االجتًاػً -

 

انتكٍف وتغٍٍر 

 اػاثانمن

 انذػى واالستًرار



  

ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ عٔ ططٜل زضاغ١  إؿه٬ت اييت تتعًل بايكطاع ايتُٓٛٝٞ 

ثِ َطس١ً  ايتٛاؾل ٚايسَر ٚتعين إَها١ْٝ ػطٜب ايُٓٛشز َٚس٣ , َٚؿه٬ت ايكٝاز٠ اإلزاض١ٜ 

نٓٛع َٔ أْٛاع ايتػٝري , ثِ َطس١ً ايتهٝـ ٚتػٝري ايكٓاعات بأ١ُٖٝ تطبٝل ايكِٝ َكاَٚت٘ 

اإلزاض١ٜ إتٛاؾك١  ٚأخريا َطس١ً  ايسعِ ٚا٫غتُطاض اييت تتطًب تهاتـ اؾٗٛز ٗ غبٌٝ تطبٝل 

 .ايكِٝ اإلزاض١ٜ إتٛاؾك١ 

 :إطاسٌ ايػابك١  بٝإٚؾُٝا ًٜٞ  

  دع١ايتكِٝٝ ٚاملشا: املشس١ً األٚىل 

إٕ ع١ًُٝ بٓا٤ ايُٓاشز تتطًب َعطؾ١ ايٛاقع ايؿعًٞ يًُٛنٛع قٌ ايسضاغ١ ٚشيو ٫ٕ ٖصٙ       

ايع١ًُٝ تهؿـ بٛنٛح ْكاٙ ايتعاضض ٚا٫خت٬ف ٚتبٌ بعض ايػًبٝات ٚأٚد٘ ايككٛض اييت 

 .تعترب ا٭غاؽ ا٭ٍٚ يع١ًُٝ اإلق٬ح ٚططح اؿًٍٛ َٚعاؾ١ إؿه٬ت

قِٝٝ سٌ ٜهٕٛ َٓكبا ع٢ً ايكِٝ ٭ْٗا غري َٓٛٛض٠ ٚتتػِ بايػُٛض ٚتهُٔ قعٛب١ ايت      

ٚايتعسز نُا أْٗا ؽهع ٕبسأ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ اييت ْتذت عٔ ايرتب١ٝ ٚايعازات ا٫دتُاع١ٝ ٚايب١٦ٝ 

 :احملٝط١ بايؿطز , ّٚهٔ ايكٍٛ إٔ تًو ايكعٛب١ تتشسز َٔ خ٬ٍ داْبٌ أغاغٌ ُٖا 

ابت١ ٚقسزٙ ّهٔ إٔ تكٝؼ ايكِٝ قٝاغا عًُٝا ّهٔ ع٢ً َكاٜٝؼ خعجٛض قعٛب١ اٍ .1

 ا٫عتُاز ع٢ً ْتا٥ذ٘ 

إٔ ايكِٝ اإلزاض١ٜ بطبٝعتٗا َتعسز٠ ا٫ػاٖات ؾُٓٗا َا ٜتكٌ با٭ؾطاز َٚٓٗا َا ٜتكٌ  .2

 . بايٓٛاّ َٚٓٗا َا ٜتكٌ بب١٦ٝ ايعٌُ

إكرتح  ٚبطغِ تًو ايكعٛبات ؾإٕ اـط٠ٛ اؾٖٛط١ٜ ا٭ٍٚ َٔ خطٛات تطبٝل ايُٓٛشز  

ٖٞ تتبع َا مت َٔ زضاغات ٚأعاخ ع١ًُٝ ٖسؾت إٍ تكِٝٝ ايٛنع اؿايٞ يًػًٛى ايكٝازٟ 

يًكٝازات اإلزاض١ٜ َٚس٣ ايتعاَ٘ بايكِٝ ٚع٬ق١ تًو ايكِٝ باإلْتاد١ٝ , ٚتتبع اثط ايكِٝ ايؿدك١ٝ 

 :َا ًٜٞإٍ أؾاضت تًو ايسضاغات  سٝحع٢ً ايػًٛى اإلزاضٟ , 

, أنجط َٔ نِْٛٗ  َؿّٗٛ ايؿطٜل ٚإ ايعاًٌَ ٜعًُٕٛ نأغط٠إٔ تطبٝل ايكِٝ سكل  .1

ٖصا ايؿعٛض ا٭غطٟ اْعهؼ ع٢ً أغًٛب اإلزاض٠ َٔ سٝح ,  ْاع١ عٌُ ضمس١ٝ

 .تؿذٝع ؾطم ايعٌُ ٚتٛٚٝؿٗا تٛٚٝؿا دٝسا



  

ايتأنٝس ع٢ً إٔ يكِٝ إسٜطٜٔ ٗ إُٓٛات إدتًؿ١ أثطٖا ايهبري ٗ ع١ًُٝ اؽاش  .2

 .ايكطاضات اإلزاض١ٜ

ايتٓب٘ إٍ خطٛض٠ ا٫ْكٝاز خًـ ا٭ِاٙ اإلزاض١ٜ ا٭دٓب١ٝ إػتٛضز٠ سٝح َٔ ايهطٚضٟ  .3

تطٜٛع ٖصٙ ا٭ِاٙ ٚا٭غايٝب ٚايكٛاعس يتتٓاغب َع ثكاؾ١ ا١ُٕٛٓ ٚثكاؾ١ ٚقِٝ اجملتُع 

 . إػًِ 

: ث٬ث١ أقٓاف ض٥ٝػ١ٝ ٖٞ  تَٔ ابطظ ايتكٓٝؿات ايؿا٥ع١ يكِٝ إسٜطٜٔ ٚإسٜطا .4

 .ْٛط١ٜ ٚايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚايكِٝ ايػٝاغ١ٝ ايكِٝ اٍ

ٚدٛز اثط يًكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايؿهط١ٜ يًُذتُع ايػعٛزٟ ٗ ؾاع١ًٝ ض٩غا٤  .5

 .بإٛٚؿٌ ٚايعساي١ اثط ٗ ؾاعًٝتِٗ ّاؾاَع١ٝ , نُا إٔ يكِٝ ايؿطٜل ٚا٫ٖتُا ّا٭قػا

ضاز ٚإ شيو ٜٓعهؼ اؿاد١ َاغ١ يُٓٛشز وكل ايتٛاؾل بٌ قِٝ ايتِٓٛٝ ٚقِٝ ا٭ف .6

 .إهابا ع٢ً أزا٤ ايكاز٠ ٚإسٜطٜٔ

ٖٓاى َ٪ؾطات تسٍ ع٢ً انؿاض ايطٚح إع١ٜٛٓ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَعات  .7

 .يػًب١ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ع٢ً ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٗ غًٛى ايكاز٠ اإلزاضٌٜ 

إٔ بٓا٤ تًو إ٪ؾطات خط٠ٛ ١َُٗ عربت عٔ ايكٛض٠ إدتكط٠ عٔ ايٛاقع ٚتعترب ٚ

ايُٓٛشز إكرتح قس ٜعاجل ايؿذ٠ٛ اؿكٝك١ ايكا١ُ٥ بٌ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ يًكاز٠ 

 .اإلزاضٌٜ

ٚيعٌ َا ّٝع  ٖصا  ايُٓٛشز اْ٘ اْطًل َٔ ْتا٥ر ايسضاغات ايع١ًُٝ ايػابك١ ي٘ , ٚأْ٘ بسأ َٔ 

إلزاضٌٜ ٖا ٜعطٝ٘ بعسا سٝح اْتٗت إيٝ٘ تًو ايسضاغات اييت سكطت َؿه٬ت ٚغًٛى ايكاز٠ ا

 .عًُٝا دسٜسا

 (ايبشح ايعًُٞ ٚايكِٝ)انتؼاف ايفذ٠ٛ : املشس١ً ايجا١ْٝ  -

 

سٌ تٛٗط ع١ًُٝ ايتكِٝٝ ٚإطادع١ اييت مت عطنٗا بإطس١ً ايػابك١ ٚدٛز دٛاْب يًككٛض        

ِٚٝ , ؾإٕ ٖصا ٜ٪نس ٗ أزا٤ ايكٝازات اإلزاض١ٜ ْتٝذ١ ايتباعس بٌ ايٓٛاّ ايكُٝٞ يٮؾطاز ٚبٌ ايً

. ٚدٛز ؾذ٠ٛ ٚانش١ بٌ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ قس تكٌ أسٝاْا يسضد١ ايتعاضض 

ٚانتؿاف ايؿذ٠ٛ ٚؼسٜسٖا ٚا٫عرتاف بٛدٛزٖا ٜػِٗ ٗ ايتٛد٘ ايعًُٞ مٛ َعاؾتٗا , 

 تكسِْٜٗا , نُا ٜػِٗ ٗ ٚايبشح عٔ غبٌ اؿس َٔ أثطٖا , ٚايتعاٌَ َع ايعٛاضض ايٓاػ١ ع



  

تؿػري ٚاقعٞ يع١ًُٝ اخت٬ف غًٛى ايكاز٠ تبعا يًكِٝ ايؿدك١ٝ ايػا٥س٠ يسِٜٗ ؾٝكٍٛ إٔ ٖصا 

ايتكٛض يسٚض ايكِٝ ّهٓ٘ أٜها إٔ ٜػِٗ ٗ تؿػري تًو ايؿطٚم اييت قس تهٕٛ ؾاغع١ ٗ غًٛى 

اٚا٠ ايكاز٠ ٗ اجملا٫ت إتؿاب١ٗ ؾه٬ عٔ اجملا٫ت إدتًؿ١ ؾايكا٥س ايصٟ تؿػٌ ق١ُٝ إؼ

َهاْا باضظا ٗ ْػك٘ ايكُٝٞ شيو ايٓػل ايصٟ ٜؿهٌ بسٚضٙ أغاؽ ؾًػؿت٘ ٗ اؿٝا٠ ٗ فاٍ 

ايتعاٌَ َع اٯخطٜٔ غٝتعاٌَ َع َط٩ٚغٝ٘ بططٜك١ ؽتًـ عٔ قا٥س آخط ٗ ْؿؼ ايعٌُ ٫ تؿهٌ 

.  تًو ايك١ُٝ أ١ُٖٝ شات باٍ يسٜ٘

 ايتٛافل ٚايذَر : املشس١ً ايجايج١  -

إٔ ايكِٝ ٖٞ زضد١ ا٭١ُٖٝ اييت تٓػب إيٞ َؿّٗٛ َعٌ ٗ سٌ إٔ ا٫ػاٙ ٜكـ ّهٔ ايكٍٛ ب      

َٔ َٓٛٛض ا٫تػام ايع٬ق١ بٌ ايكِٝ ٚا٭زا٤  ٚقس ٜٓٛط إٍ,  نٝـ ٜػتذٝب ايؿطز ٕؿّٗٛ َعٌ

ٙ , ٚ غًٛن٘ ٚاػاٖات٘ ٖٞ اييت ٜهٕٛ أزا٤ ايؿطز َٓػذًُا َٚتػكًا َع قِٝ سٝح , ٚايتذػٝس

 .قسات٘ ػػس قُٝ٘ َٚعت

ايصٟ ٜط٣ إٔ عًِ اإلزاض٠  ٜٓٛط إيٝ٘  GUBAٜ٪نس ع٢ً شيو عًُا٤ اإلزاض٠ َِٚٓٗ قٛبا ٚ

ع٢ً اْ٘ عًِ إزاض٠ ايػًٛى ايبؿطٟ ٚإ ايك١ُٝ اؿكٝك١  يٓٛط١ٜ  اإلزاض٠ نع١ًُٝ ادتُاع١ٝ تتُجٌ 

ايصٟ  ٗ تٛنٝح ايٛادب ايط٥ٝؼ يطدٌ اإلزاض٠ ٭ْ٘ ّاضؽ ْٛعٌ َٔ ايك٠ٛ أٚهلُا ق٠ٛ إطنع

, ٚايك٠ٛ  ٟ ٗ إ٪غػ١ـٜت٫ٛٙ بكؿ١ ضمس١ٝ تًو ايك٠ٛ اييت ؽتل بايرتنٝع ع٢ً اؾاْب ايتِٓٛٝ

ايجا١ْٝ ٖٞ ق٠ٛ ايتأثري ايؿدك١ٝ ٖٚٞ ق٠ٛ غري ضمسٝ٘ تٓبع َٔ ؾدكٝت٘ , ؾايكا٥س ايؿعاٍ ٖٛ 

ٚاؾع ايعاًٌَ ٚبٌ تًب١ٝ ضغبات ٚز , ايكا٥س ايتٛؾٝكٞ ايصٟ ٜٛؾل بٌ ايرتنٝع ع٢ً ايبعس ايتُٓٛٝٞ

 .(64)ٚإضنا٤ِٖ ٚٚٝؿٝا َٔ خ٬ٍ ا٫عرتاف ظٗٛزِٖ ٚقسضاتِٗ ٚإؾباع ضغباتِٗ 

ٚعٓس ايتٛقـ ق٬ًٝ َع َؿّٗٛ ايكا٥س ايتٛؾٝكٞ لس اْ٘ أَاّ ْٛاٌَ يًكِٝ ا٭ٍٚ قِٝ وتٜٛٗا       

ٚقِٝ ايتِٓٛٝ تٓبع َٔ أٖساؾ٘ ٚتتعًل بطغايت٘ ٚقِٝ تٓبع َٔ ايؿدك١ٝ تعهؼ  تطب١ٝ َٚباز٨ 

ادتُاع١ٝ , ١َُٗٚ ايكاز٠ ا٭غاغ١ٝ ترتنع ٗ ع١ًُٝ زَر ايٓٛعٌ  َع بعهُٗا  ٗ إطاض تهاًَٞ 

. وكل أٖساف ايعٌُ ٚتٛقعاتِٗ 

ٚايتهٝـ ٚايتٛاؾل ايكُٝٞ ٖٛ تهٝـ ع٢ً َػتٜٛات أؾك١ٝ ٚعُٛز١ٜ ع٢ً سس غٛا٤ , 

يسٜ٘ مس١ ايتٛاؾل ع٢ً َػت٣ٛ عاَٛزٟ , ٚايكا٥س / ؾا٭ؾطاز يسِٜٗ تٛاؾل قُٝٞ َع ايكٝاز٠ ايعًٝا 

أؾكٞ , ٚا١ُٕٛٓ تتٛاؾل ٗ قُٝٗا ايت١ُٝٝٛٓ َع ا١َٕٛٛٓ ايك١ُٝٝ / ا٭ْػام ايك١ُٝٝ اييت ٜتبٓاٖا 

. إٓت١ُٝ يًكاز٠ ٚعُّٛ ا٭ؾطاز إٓػبٌ إيٝٗا 



  

ٖٚصا ايتهٝـ ايكُٝٞ ٜأتٞ نُطس١ً ع٬د١ٝ يعسز َٔ ايػًبٝات اييت ىًؿٗا ايكطاع أٚ 

 ٍؾب١ٗٝ بكِٝ إٛٚؿٌ اٯخطٜٔ ٗ ْؿؼ فُٛع١ ايعِاٍقِٝ إٛٚـ  ٟ , إش إٔ ايكساّ ايكِٝ

ٜهٕٛ أنجط الصابًا يًُذُٛع١ ٚأنجط تكاضبًا فزؾع٘ يًتؿاعٌ َعِٗ ٗ عس٠ ططم إهاب١ٝ, ت

نُا إٔ ٖصا ا٫تؿام ٜكًٌ َٔ تهٜٛٔ اؾُاعات ٚاْػذاًَا َع أِاٙ ايعٌُ إكبٛي١, إتٛقع١, 

.ايطمس١ٝ اييت تتدًٌ ايٓٛاّ ٚتٗسّ بٓا٥٘ ايعهٟٛ ٚتطابط٘ اإلْػاْٞ ٚايتُٓٛٝات غري 

 ايتهٝف: املشس١ً ايشابع١  -

ؼكٝل ا٫ْػذاّ ٚايطنا عٔ ايكِٝ اإلزاض١ٜ إؿرتن١ نطٚض٠ ٍ عع١ًُٝ ايتهٝـ ت٪نس 

ايػا٥س٠ بعس اتػاقٗا , َٚع٢ٓ شيو إٔ ايؿطز ٜؿعط بأْ٘ ّاضؽ قُٝ٘ ايؿدك١ٝ َٔ خ٬ٍ قِٝ 

ٚشدا من (  GETZELS-GUBA)ططح قس فزٕٚ إٔ ٜٛاد٘ أٟ ثػط٠ أٚ قطاع ٚتكازّ بُٝٓٗا ايتِٓٛٝ 

ا٫دتُاعٞ ايكُٝٞ سٝح قاَا بتؿػري ايػًٛى  َطٛضا يًتهٝـ ايكُٝٞ ٕا ٜػ٢ُ بايٓٛاّ

ا٫دتُاعٞ  ا٬ٕسٜ َٔ خ٬ٍ زضاغتِٗ  يًٓٛاّ ا٫دتُاعٞ أٚ إ٪غػٞ ؾهٌ َ٪غػ١ تع١ًُٝٝ 

اٖط ا٭ٍٚ ٖٛ إ٪غػ١ َٚا تكّٛ ب٘ َٔ ازٚاض َٚا ٜتٛقع٘ اٯخطٕٚ َٔ تتهٕٛ َٔ قٓؿٌ َٔ ايٛٛ

ٚايكٓـ ايجاْٞ ّجٌ ا٭ؾطاز ٗ إ٪غػ١ ايصٜٔ ٜتُٝعٕٚ  (ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ )     تًو ا٭زٚاض

ٟ ا٬ٕسٜ ـــبكُِٝٗ  ٚؾدكٝاتِٗ ٚساداتِٗ اييت ٜطغبٕٛ ٗ إؾباعٗا ؾٝهٕٛ ايػًٛى ا٫دتُاع

ٖصٜٔ اؾاْبٌ إ٪غػ١ ٚأزٚاضٖا ٚإتٛقع َٓٗا ٚداْب ا٭ؾطاز ٖٛ ْتٝذ١ ايتؿاعٌ بٌ 

. ٚؾدكٝاتِٗ ٚساداتِٗ اييت ٜطغبٕٛ ٗ إؾباعٗا 

ٕ زضد١ تهٝـ ايؿطز َع ب١٦ٝ ايعٌُ تعٜس باْػذاّ ٖصٙ لس أٚع٢ً َػت٣ٛ ب١٦ٝ ايعٌُ 

إٛٚـ  ايب١٦ٝ َع قُٝ٘ ٚاػاٖات٘ ٚتًبٝتٗا ٫ستٝادات٘ ٚضغبات٘ , ٗ سٌ تتػع ايؿذ٠ٛ بٌ

 قت٣ٛ ب١٦ٝ ايعٌُ بعٝس٠ عٔ قُٝ٘ ٚاػاٖات٘ أٚ َتعاضن١ َعٗا أٚٚايٛٚٝؿ١ نًُا ناْت ايٛٚٝؿ١ 

(65) . 

زٕٚ إٔ تٓسَر ايكِٝ ايؿدك١ٝ بايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ؼكٝل ايتٛاؾل ٫ ّهٔ  ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإْ٘        

عٌ ؼسز بؿهٌ نبري َس٣ ٚتتهٝـ َعٗا ٚشيو ٫ٕ سك١ًٝ ايػًٛى ايكٝازٟ ايٓاتر عٔ ٖصا ايتؿا

 .ق٬س١ٝ ايٓٛاّ ايكُٝٞ نهٌ 

  :ٜٚبٌ ايؿهٌ ايتايٞ ع١ًُٝ ا٫ْسَاز ٚايتهٝـ بٌ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايكِٝ ايؿدك١ٝ

  ((  77) ) ػهٌ سقِ ػهٌ سقِ 

 االْذَاز ٚايتهٝف بني ايكِٝ ايؼدـ١ٝ ٚقِٝ ايتٓعِٝاالْذَاز ٚايتهٝف بني ايكِٝ ايؼدـ١ٝ ٚقِٝ ايتٓعِٝ



  

ا 

 
تـُِٝ ايباسح تـُِٝ ايباسح   **

 

يؿهٌ ايػابل إٔ ططٗ إعازي١ ٗ ايكِٝ اإلزاض٠ ُٖٚا اؾاْب ايؿدكٞ َٚا ٜٚتهح َٔ ا         

َٚا ٜعرتن٘ َٔ َعاز ٚتكًبات ٚاؾاْب اإلزاضٟ َٚا ٜتعًل ب٘ , ٜتعًل ب٘ َٔ سادات َٚطايب 

َٔ ب١ٝٓ َٚٓار ٚتٛقعات ٚازٚاض ٜؿه٬ٕ ْػكا قُٝٝا  ٚاسسا ّهٔ ايٓٛط إيٝ٘ ع٢ً اْ٘  غًٛى  

ٖاض قِٝ ايؿدك١ٝ َع ايسٚض ٚاْػذاّ ايؿطز َع إ٪غػ١ ٚزخٍٛ ايكِٝ ٫ْل ,قُٝٞ  َتٛاؾل 

 .ٚا٭عطاف ايػا٥س٠ ٗ ١ًْ ايكِٝ إعترب٠ ٗ ايعٌُ اإلزاضٟ

 

 ايذعِ ٚاالطتُشاس  : املشس١ً اـاَظ١ 

ايكٝاز٠ ْتٝذ١ ٚ عٌُ ا٭ؾطازتؿري ٖصٙ إطس١ً إٍ نطٚض٠ َتابع١ ايتػٝري ٗ أغايٝب 

٠ بايكِٝ ٚخاق١ َا ٜتعًل  بتػٝري ْٛاّ ايكٓاعات ايػابك١ يس٣ ايكٝازات يتطبٝل ِٛشز اإلزاض

زاخٌ ايتٛاؾل ايعاّ  َس٣ٜتِ ضقس اإلزاض١ٜ سٍٛ ايكِٝ ٚضقس ضزٚز ا٭ؾعاٍ إتٛقع١ , سٝح 

ٖٞ ع١ًُٝ دٝسٙ , أٚ إتٛاؾك١  ٠ بايكِٟٝع٢ً إٔ ع١ًُٝ اإلزاض, ٚا٫تؿام  إ٪غػ١ اؾاَع١ٝ

ط١ًٜٛ إس٣  يهٓٗا  أٜها  قس تهٕٛ ثابت١ َٚػتُط٠ , أٚ ضغٛر سكٝك١ إٔ  ا٫عتكاز بأْٗا ع١ًُٝ

, أٚ ا٫عتكاز بإ اإلزاض٠ بايكِٝ ٖٞ قطاض ْاعٞ ايتٛاؾل ايكُٝٞ  اؾُٝع هلِ زٚض ٖاّ ٗ ع١ًُٝ

 .هب إٔ ٜتهٝـ اؾُٝع َع٘ بؿهٌ َػتُط 

طًٛى  

 قُٝٞ

 َتٛافل

 القيم 

 التوقعبت

 المقبصد

 حبجبتال

 اإليكاناث

 الشخصية

 انؼًم يناخ

 المزاج

 الدور

التقبليد 

 واألػراف

 المؤسسة

 الجمبعة

 انفرد

 انتنظٍى البيئة

 اننظاو

 االجتًاػً



  

اّ تطبٝل ايُٓاشز َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَط ؾإ َكا١َٚ ايتػٝري عٓكط أغاؽ قس ٜكـ عا٥كا أّ

ٚايتذاضب اؾسٜس٠ ٚخكٛقا َٔ أٚي٦و ايصٜٔ اعتازٚا أزا٤ ضتٝبا ٚقُٝا قسز٠ ٚقٓاعات غًب١ٝ 

 .٠ ايسٚض١ٜٟع٢ً إهاؾؿ١ ٚإطادع١ ايتكِٝٝإتٛاؾك١ قعب١ ايتػٝري , يصيو تعتُس اإلزاض٠ بايكِٝ 

 

 منٛرز يع١ًُٝ ايتٛافل ايكُٝٞ  -ز

        

شز إكرتح يتشكٝل ايتٛاؾل بٌ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ بٓا٤ ع٢ً َعطٝات ايُٓٛ

َع يٮؾطاز ايعاًٌَ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ ايػعٛز١ٜ ّهٓٓا ٖٓا إٔ ْكسّ َجا٫ يع١ًُٝ ايتٛاؾل 

ايعكٝس٠ , ٚايجكاؾ١ ايػا٥س٠ ٗ : ايٓٛاّ ايكُٝٞ إتٛاظٕ ٜػتُس َكازضٙ َٔ  ايتأنٝس ع٢ً إٔ

. ا١ُٕٛٓاجملتُع , ٚثكاؾ١ 

إعساز قا١ُ٥ ط١ًٜٛ أ٫ٚ إٔ ْكّٛ ّهٔ ُٗٝسا يعطض ِٛشز تطبٝكٞ يًتٛاؾل ايكُٝٞ ٚ

  :بايكِٝ اؿُٝس٠, يعٌ أُٖٗا ٗ فاٍ اإلزاض٠

( ( 88) ) ػهٌ سقِ  ػهٌ سقِ  

  ((َكرتح َٓع١َٛ ق١َُٝٝكرتح َٓع١َٛ ق١ُٝٝ))

 ايؼشع١ٝ*  االطتكا١َ*  ايتطٜٛش ٚايت١ُٝٓ ايزات١ٝ*  ايؼفاف١ٝ* 

 ايتعإٚ*  ايتعفف*  ايعذاي١*  املظا٤ي١* 

 االيتضاّ*  اإلخالق*  تكذٜش ايعٌُ*  املؼاسن١* 

 ايشمح١*  ايذعِ ٚاملظاْذ٠* اإلتكإ*  اسرتاّ األخش* 

 اؾٛد٠*  ايشػذ*  ايـذم*  اسرتاّ ايب١٦ٝ* 

 ايتٓافع*  ايٛال٤*  املٛكٛع١ٝ*  اسرتاّ املشأ٠* 

 ايكٛٙ*  االْلباط*  األَا١ْ*  َـاحل اجملتُع* 

 اسحتـُِٝ ايب*

 

, شيو أْ٘ قس ٜكعب  ٚيهٔ إػأي١ ٗ نٌ ا٭سٛاٍ يٝػت غ١ًٗ ٗ فاٍ ايتطبٝل

تؿػري بعض ٖصٙ ايكِٝ َٔ خ٬ٍ ايٛطٚف ٚايعٛاٌَ إتساخ١ً ٗ إٛقـ ايعًُٞ, نُا إٔ 

إُاضغ١ قس تهؿـ عٔ ٚدٛز قسض ًَُٛؽ َٔ ايتٓاقهات أسٝاْا بٌ َؿطزات ايٓٛاّ ايكُٝٞ 

 .ْؿػ٘

ؾإ ايكِٝ اؾٖٛط١ٜ ايٓا١ْ عٔ ٖصا ايُٓٛشز تطتهع ع٢ً أِٖ ايكِٝ  ٚٗ تكٛض ايباسح

ٚؼكل هلِ إؾباعا ؾع زضد١ ايهؿا٠٤ ٗ أزا٤ ايكاز٠ احملٛض١ٜ اييت ت٪زٟ يتطٜٛط ا٭زا٤ ٚتط



  

يتٛقعاتِٗ ٚساداتِٗ دٓبا إٍ دٓبا َع قِٝ ايٓٛاّ اييت تِٓٛ ٚت٪طط تًو ايكِٝ ايؿطز١ٜ بإطاض َٔ 

 : ّٚجٌ ايؿهٌ ايتايٞ ابطظ ايكِٝ اؾٖٛط١ٜ يًُٓٛشز إكرتح,  ايتٛاظٕ ٚايعساي١

 

  ((99))ػهٌ سقِ ػهٌ سقِ 

( ( تـُِٝ ايباسحتـُِٝ ايباسح))تٛافل ايكِٝ اؾٖٛش١ٜتٛافل ايكِٝ اؾٖٛش١ٜ

 

َٔ ايؿهٌ ايػابل ّهٔ ايكٍٛ بإ ٖصٙ ايكِٝ ٖٞ ا٭نجط تأثريا ع٢ً ٭زا٤ يؿُٛيٝتٗا 

نُا أغًؿٓا ؾإ قِٝ ٚق٠ٛ أثطٖا ٚاْ٘ َٔ إُهٔ زفٗا ٗ ق١ُٝ ٚاسسٙ تٓبعح َٔ ْؿؼ ايؿطز ف

, ؾع٢ً غبٌٝ ض ؾك٘ ع٢ً قِٝ ايتعا٬َت ٚا٭خ٬م ايؿطز إػًِ قِٝ تها١ًَٝ ٚع١ًُٝ ٫ٚ تكتل

,  إجاٍ ّهٔ زَر ق١ُٝ إبازض٠ بايتٓاؾؼ ٚا٭َا١ْ بايعساي١ ٚإٗاض٠ ٗ ايتدكل بايهؿا٠٤ ٖٚهصا

اي١ إ٪غػ١ اؾاَع١ٝ اييت ٫ٚ ّهٔ سسٚخ ايتعاضض بٌ تًو ايكِٝ طإا أْٗا اْطًكت َٔ ضؽ

. ػتُع سٛهلا قِٝ ا٭ؾطاز ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ

املٓذف١ َع قِٝ املؤطظ١ تؼهٌ منٛرز  األفشادقِٝ  إٔ إىلٚبزيو خنًف 

ستٝاح يف دٛ َٔ ايشكا ٚاال أٖذافٗاؼكٝل  إىليًتٛافل ايكُٝٞ ايزٟ ٜكٛد املؤطظ١ 

ايكذس٠ ع٢ً ؼكٝل األٖذاف  ايزٟ  ٜٓعهع بذٚسٙ إدنابا ع٢ً دٛد٠ األدا٤ َٚٔ ثِ

ٚبني املؤطظ١  األفشادبني ٚايؼهٌ ايتايٞ ٜٛكح ْتٝذ١ ايتٛافل ايكُٝٞ  املٓؼٛد٠ ،

: يفاؾاَع١ٝ 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ايتٓفٝز املكرتس١  آيٝات

قات ٚاقع١ٝ ٜتطًب تطبٝل ايُٓٛشز إكرتح بعض اٯيٝات اييت تػاعس ع٢ً ؼًٜٛ٘ إٍ تطيب

َٚٔ ابطظ  ٠ اؾاَعٝ٘ ,اإلزاضٕٛٚؿٞ ؼكل ٖسف ايتٛاؾل بٌ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ 

 :اٯيٝــات إكرتس١ يًتطبٝل َا ًٜٞ

لٍى 

 األفراد

لٍى 

 انًؤسست

 وـــانمً ق ـــــتىاف

  ق ػهٍهاــيتف نٍاة عـرسال

 والء تنظًًٍ ورضا وظٍفً

(  (  1010))ػهٌ سقِ ػهٌ سقِ 

 عٝ٘عْٝ٘تٝذ١ ايتٛافل ايكُٝٞ يف املؤطظ١ اؾاّْتٝذ١ ايتٛافل ايكُٝٞ يف املؤطظ١ اؾاّ



  

إعاز٠ ايٓٛط ٗ قِٝ ايتشؿٝع إٛدٛز٠ سايٝا َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚشيو َا بتٓاغب  .1

ٍ ؼكٝل ايتٛاؾل ايكُٝٞ ٚايطنا , سٝح غٝ٪زٟ تطٜٛطٖا إٚٚؿٌ َع استٝادات امل

ايٛٚٝؿٞ يًكاز٠ َٚٔ شيو ع٢ً غبٌٝ إجاٍ إعاز٠ ايٓٛط ٗ نازض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 .ِْٚٛ اؿٛاؾــع إدتًؿ١ ٚخاق١ تًو إتعًك١ بايبشح ايعًُٞ ٚايتطٜٛط

عكس ٚضف عٌُ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَعات ٚايهًٝات ٚا٭قػاّ تٗسف يؿطح ٚتٛنٝح  .2

ي١ٝ يًتعًِٝ ايعايٞ ٚا٭غايٝب إُه١ٓ يتشكٝكٗا ٚشيو يٝتُهٔ اإلزاضٌٜ ا٭ٖساف ايتؿكٞ

َٔ إعاز٠ تهٝٝـ قُِٝٗ ايؿدك١ٝ ع٢ً ن٤ٛ تًو ا٭ٖساف َا ٜهؿٌ عسّ ايتعاضض 

 .بُٝٓٗا

نطٚض٠ تهٌُ ا٭ٖساف ايعا١َ يًتعًِٝ ايعايٞ بعض ايكِٝ اإلزاض١ٜ اييت ؼكل ايتٛاؾل بٌ  .3

إلزاضٌٜ َٚٔ أَج١ً شيو سادات ايتكسٜط اختًـ ايعاًٌَ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚقِٝ ايعٌُ مل

ٚاييت قس ٜػبب غٝابٗا أٚ ػاًٖٗا َعاضن١  ٚؼكٝل ايصات ٚايتشؿٝع ٚايتطٜٛط ٚايتسضٜب

 .ايكاز٠ يبك١ٝ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ا٭خط٣

تؿعٌٝ ا٫دتُاعات بٌ ض٩غا٤ ا٭قػاّ ٚعُسا٤ ايهًٝات ٚإزاض٠ اؾاَع١ يتكطٜب ٚدٗات  .4

ىل ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ َٚس٣ ؼكٝكٗا ٕطايب ٚسادات اإلزاضٌٜ ٚأعها٤ ١٦ٖٝ  ايٓٛط ؾُٝا

, ٖٚصٙ اـط٠ٛ ١َُٗ دسا  ايتسضٜؼ ٚتًُؼ اؿادات ايؿطز١ٜ هلِ ٚقاٚي١ ؼكٝكٗا

 .إلظاي١ ايتعاضض بٌ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايكِٝ ايؿدك١ٝ

 )نٌ َٔ يعٌُ  ٟزاضاإلايعٌُ ع٢ً إقساض ْؿطات َٚطٜٛات غ١ٜٛٓ تتهُٔ ايسيٌٝ  .5

-ايعُسا٤ -ايٛن٤٬   -ض٩ٚغا ا٭قػاّ   ع٢ً ( ٚإٛٚؿٌ ض٩ٚغا َٚسضا٤ اإلزاضات  

 .إٔ تتهُٔ تٛنٝح ٭ٖساف ايتعًِٝ ايعايٞ ٚطُٛسات٘ إػتكب١ًٝ َٚا تتهُٓ٘ َٔ قِٝ

ؼسٜس ْكاٙ ا٫خت٬ف ٚايتعاضض بٌ ايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٚايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً ٚنع  .6

ؽؿٝـ أثطٙ ع٢ً ايػًٛى ايكٝازٟ  ٍ إظاي١ ٖصا ايتعاضض أٚخط٘ ٚاغرتاتٝذٝات تهـ

 .يًكاز٠ اإلزاضٌٜ

 عكس زٚضات تسضٜب١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ يًعُسا٤ ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ َٚسٜطٟ اإلزاضات .7

ؽتل بايتٛاؾل بٌ ايكِٝ ايؿدك١ٝ ٚايكِٝ ايت١ُٝٝٛٓ ٚتطٜٛط ايصات ْٚكٌ  ٚإٛٚؿٌ

 .ٜٔ ٗ ٖصا اجملاٍ عٔ ططٜل ٖصٙ ايسٚضاتٚتبازٍ ٚانتػاب اـربات َع إتدكل

َٚػتٛؾٝا يؿطٚٙ  , ٚإ ٜهٕٛ َعًٓاداَع١ٝ إٔ ٜتِ قٝاغ١ َٝجام قُٝٞ يهٌ َ٪غػ١  .8

إؿاضن١ ٚايٛنٛح ٚايؿُٛي١ٝ ٚؼسٜس آي١ٝ َتابع١ ايتطبٝل :  اإلع٬ٕ ايكُٝٞ ايػًِٝ

 .ٚا٫يتعاّ ب٘



  

َٛنٛعات ايكِٝ ايؿدك١ٝ نطٚض٠ تهجٝـ إ٪ُطات ٚايٓسٚات ٚاحملانطات اييت تٓاقـ  .9

ٚايت١ُٝٝٛٓ ٚتؿدل أٚد٘ ايتعاضض بُٝٓٗا ٕا هلا َٔ اثط ٗ سٌ إؿه٬ت ٚؼكٝل 

 .ايتٛاؾل ايكُٝٞ إطًٛب
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 .األ١َٝٓ،ايشٜاض

19. Aiken mike 2003 managing values ; the reproduction of organizational values in 

social economy organisations " open university u.k. 



  

20. Jeffery G, 2005 " the relationship between organizational values & management behaviors & 

their influence on organizational effectiveness in army project management organization " 

argosy university . u.s.a. 

، داس اؿاَذ، ملعًُني يف املذاسغقِٝ ايعٌُ ٚااليتضاّ ايٛظٝفٞ يذ٣ املذٜشٜٔ ٚا، (ّ 2006 )محادات، قُذ سظٔ .21

 .األسدٕ

اهل١٦ٝ املًه١ٝ يف :أ١ُٖٝ قِٝ املذٜشٜٔ يف تؼهٌٝ ثكاف١ َٓعُتني طعٛدٜتني ، (ّ 1992)ٖٝذإ، عبذ ايشمحٔ .22
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 .طٛسٜا:طًُٝإ،داس ايشكا يًٓؼش، دَؼل، 

 .املشدع ايظابل .58

 .،َشدع طابلاإلداس٠ باألٖذاف ٚاإلداس٠ بايكِٝ يف َٓعُات األعُاٍ (2006ّ)بًدلش ، َشغاد ٚسذٙ ، ساٜع  .59

 .املشدع ايظابل .60

َٓعٛس  امل١ٓٗ َٔبٓا٤ أخالقٝات  ٚاملٓعُات يفٜٔ قِٝ ايفشد ايعالق١ ٚايتأثري ب ،(2001ّ) فٗذ ، إبشاِٖٝايػفًٝٞ .61

 .َشدع طابلٚاإلطالَٞ ايفهش املعاؿش 

إعاد٠ إسٝا٤ ايكِٝ ٚاالػاٖات اإلدناب١ٝ نذض٤ َٔ ع١ًُٝ اخرتاع :ايكِٝ ايعؼش، (2002ّ)ايعشميٞ قُذ فاٌٜ  .62
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