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 ن١ًٝ ا٫قتِاؿ ٚايتذاك٠ بذل١ْٖٛ -قوِ اٱؿاك٠  , غٓا٥ِ هامل ُاحل

 بذلْٖٛ٘ ٚايتذاك٠ ا٫قتِاؿ ن١ًٝ - اٱؿاك٠ املدلٚى , قوِ عُاك اقُـ

 املوتؼًّ :

 إىل ٖٚـؾت , املٓعُات يف ٚأُٖٝت٘ ا٫هذلاتٝذٞ ايتؼڀٝط َؿّٗٛ ايـكاه١ ٖقٙ تٓاٚيت      

 كننت ٚنقيو , ٚأُٖٝت٘ ِ٘ٚػِا٥ َٚؿَٗٛ٘ ا٫هذلاتٝذٞ ايتؼڀٝط َا ٖٛ ع٢ً ايتعلف

 أبلم عٔ نقيو ٚايهٌـ , املٓعُات يف ا٫هذلاتٝذٞ ايتؼڀٝط لاغ عٛاٌَ أِٖ ع٢ً

 أٜٔا, ايتٓؿٝق ٚأثٓا٤ ا٫هذلاتٝذ١ٝ اـڀط بإعـاؿ قٝاَٗا أثٓا٤ املٓعُات تٛاد٘ اييت املعٛقات

  ع: اٯتٞ يف متجًت ٚايت٢ ايـكاه١ ٖقٙ عٓٗا أهؿلت  اييت ايٓتا٥ر أِٖ بعض إىل ايتٌُٛ ثِ

 تهٕٛ إٔ هب ملا َوتكب١ًٝ ك١ٜ٩ ٚميجٌ , املـ٣ بعٝـ ؽڀٝط ٖٛ ا٫هذلاتٝذٞ ايتؼڀٝط ع

 َوتكب٬ځ. املٓع١ُ عًٝ٘

 ٚا٫هذلاتٝذٝات ا٭ٖـاف بتشـٜـ ٜبـأ َوتُل٠, ع١ًُٝ ٖٛ ا٫هذلاتٝذٞ ايتؼڀٝط ع

 َوبكاڄ . املٛٓٛع١ ا٭ٖـاف تًو يتشكٝل اي٬م١َ ٚايوٝاهات

 . ايتٗـٜـات ٚت٬يف ايؿلْ ٫غتٓاّ يًُٓع١ُ ٚاـاكد١ٝ ايـاػ١ًٝ ايب١٦ٝ ًٌٝؼ ٓلٚك٠ ع

  ا٫هذلاتٝذ١ٝ ٚ تٓؿٝقٖا اـڀ١ ٚٓع يف املٓع١ُ يف اٱؿاك١ٜ املوتٜٛات مجٝع تٌاكى إٔ هب ع

 . ا٫هذلاتٝذ١ٝ اـڀ١ ع١ًُٝ َتابع١ ٓلٚك٠ ع

 :ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذ٢ ,ايـٍٚ ايٓا١َٝ ايهًُات املؿتاس١ٝ

 كععععـ١َ:امل

, عا١َ أٚ ٞ , هٛا٤ ناْت إْتاد١ٝ أٚ ػـ١َٝ تٛاد٘ َٓعُات ا٭عُاٍ يف عِلْا اؿاي           

, ٚأَاّ ٖقٙ ْتٝذ١ ايتػرلات ايولٜع١ املوتُل٠ػا١ُ , ؼـٜات كتًؿ١ يف ب٦ٝات أعُاشلا 

ك٠ ع٢ً ايتشـٜات أُبشت اٱؿاك٠ ايتكًٝـ١ٜ بعًُٝاتٗا ٚٚها٥ًٗا عادن٠  عٔ دعٌ املٓع١ُ قاؿ

َٛاد١ٗ املٓاؾو١ اييت ٌٜٗـٖا ايوٛم ايعاملٞ ايّٝٛ , ا٭َل ايق٣ ستِ ع٢ً َٓعُات ا٭عُاٍ 

ٛم ايّٝٛ اهتؼـاّ أهايٝب إؿاك١ٜ سـٜج٘ تٛانب ايتػرلات ايولٜع١ ٚاملؿاد١٦ اييت تٌٗـٖا ايو

ايتػرلات  إٔ تلق٢ إىل ايتڀٛكات اؿا١ًُ يف ٚاقعٗا , ْٚتٝذ١ شلقٙايعامل١ٝ ايّٝٛ , يهٞ توتڀٝع 

, ٚتعـ ؿكاه١ اٱؿاك٠ ٝل أهًٛب اٱؿاك٠ ا٫هذلاتٝذ١ٝؾإٕ ع٢ً اٱؿاك٠ ايًذ٤ٛ إىل تڀب

, ؾاٱؿاك٠ ملتكـ١َ  يف فاٍ إؿاك٠ املٓعُاتا٫هذلاتٝذ١ٝ يف عِلْا اؿآل َٔ ايـكاهات ا

٢ ايتٗا ٚغاٜاتٗا عً, َٚٔ ثِ ؼـٜـ كهإ٫ تِٛك يل٣٩ َوتكب١ًٝ يًُٓع١ُ ا٫هذلاتٝذ١ٝ َاٖٞ
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ٚيف ٤ٛٓ فيو أُبشت ع١ًُٝ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ أِٖ ايعٓاُل ائلٚك١ٜ   ,املـ٣ ايبعٝـ

َع١ٝٓ أنجل َٔ ا٫هذلاتٝذ١ٝ,  ٚأُبشت املٓع١ُ  يٲؿاك٠ ا٫هذلاتٝذ١ٝ ٜٚعتدل مثل٠ اٱؿاك٠

أٟ ٚقت ٢َٔ بايتعلف ع٢ً نٌ َا هلٟ ػاكز سـٚؿٖا , مبا يف فيو ايتػرلات ٚاملعڀٝات 

ٚايـٚي١ٝ , ٚاُبض ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ سذل ا٭هاي يف سٝا٠ َٓعُات ا٫قتِاؿ١ٜ 

ا٭عُاٍ, سٝح تكّٛ املٓعُات بتشًٌٝ ا٭ٚٓاع ايوا٥ـ٠ قًٝا ٚعاملٝاڄ ٫ُٛٚڄ إىل اؽاف ايكلاك 

ايٓادض ٭٣ ٌْاط , ست٢ تبك٢ ٖقٙ املٓعُات ُاَـ٠ أَاّ تٝاكات ايتػرل بأهًٛب عًُٞ هًِٝ ؛ 

 .ؿاك١ٜ املؼتًؿ١ نُا ٖٛ كڀط شلا  ملُاكه١ ايعًُٝات اٱ

 املٌه١ً ايبشج١ٝ :

تتُجٌ ٌَه١ً ٖقٙ ايـكاه١ يف توًٝط اي٤ٛٔ ع٢ً َؿّٗٛ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ          

ٚأُٖٝت٘ يف أؿا٤ ا٭عُاٍ باملٓعُات , َٚٔ ٖٓا ؾإٕ َٓعُات ا٭عُاٍ ايّٝٛ َع١ٝٓ أنجل َٔ أٟ 

عُاشلا , سٝح ٜعتدل ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ يف أ ٢َٔ مبُاكه١ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞٚقت 

 َلس١ً َتكـ١َ َٔ َلاسٌ ايتڀٛك ٚايتػرل ٖٚٛ ميجٌ اؾٖٛل يف تڀٛك ْعاّ اٱؿاك٠ .

 ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٌَه١ً ايـكاه١ تتبًٛك يف ايو٪اٍ اٯتٞ : 

َاٖٛ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ؟ َٚا أُٖٝت٘ ؟ َٚا٢ٖ أبلم ايِعٛبات ايت٢ تٛاد٘ ع١ًُٝ 

 اتٝذ٢ ؾ٢ املٓعُات ؟ايتؼڀٝط ا٫هذل

 :  أٖـاف ايـكاه١

 توع٢ ٖقٙ ايـكاه١ إىل ؼكٝل ا٭ٖـاف اٯت١ٝ :

 أ ع ايتعلف ع٢ً َا١ٖٝ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ٚػِا٥ِ٘ ٚأُٖٝت٘ .

 ب ع ايتعلف ع٢ً عٛاٌَ لاغ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ يف املٓعُات. 

 املٓعُات .ز ع ايهٌـ عٔ أبلم َعٛقات ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ اييت تٛاد٘ 

ؿ ع تكـِٜ املكذلسات ٚايتُٛٝات اييت قـ تواعـ املٓعُات ع٢ً ؼوني ع١ًُٝ ايتؼڀٝط 

 ا٫هذلاتٝذٞ ٚ تڀٜٛلٖا . 

 أ١ُٖٝ ايـكاه١ : 

تٓبع أ١ُٖٝ ٖقٙ ايـكاه١ َٔ أ١ُٖٝ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ يف َٓعُات ا٭عُاٍ , نْٛ٘         

ٖٚٛ أسـ ايتٛدٗات اؿـٜج١ يف فاٍ إؿاك٠  ميجٌ ايعُٛؿ ايؿكلٟ يٲؿاك٠ ا٫هذلاتٝذ١ٝ ,

املٓعُات , سٝح ٜنٚؿ اٱؿاك٠ باملعًَٛات اييت تواعـٖا يف اؽاف ايكلاكات , ٚايلبط بني ايكلاكات 

 ايكِرل٠ ٚايبعٝـ٠ املـ٣ . 
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 َٓٗر ايـكاه١ : 

تعتُـ ٖقٙ ايـكاه١ ع٢ً املٓٗر ايُٛؿٞ , ٚفيو َٔ ػ٬ٍ ُٚـ أؿبٝات ايتؼڀٝط          

 هذلاتٝذٞ ٚأُٖٝت٘ َٚتڀًبات٘ َٚعٛقات٘ يف املٓعُات .ا٫

 سـٚؿ ايـكاه١ :

تكتِل ٖقٙ ايـكاه١ ع٢ً اهتعلاض أبلم ا٭ؿبٝات  اييت اهتعلٓت َٛٓٛع ايتؼڀٝط 

 ا٫هذلاتٝذٞ ٚأُٖٝت٘ , َٚاٖٞ أِٖ املعٛقات اييت تٛاد٘  َٓعُات ا٭عُاٍ يف ٖقا ايٌإٔ .

 قت٣ٛ ايـكاه١ :

 يـكاه١ إىل ث٬ث١ أدنا٤ :هٛف ٜتِ تكوِٝ  ٖقٙ ا

 .ٜتعًل بايتعلٜؿات اييت تٓاٚيت َؿّٗٛ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ  أع ا٭ٍٚ /

 أ١ُٖٝ ٚػِا٥ّ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ يف املٓعُات َٚتڀًبات٘ ب ع ايجاْٞ /

 / املعٛقات اييت تٛاد٘ املٓعُات يف ع١ًُٝ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ. ز ع ايجايح

ذلاتٝذٞ بعـ٠ تعلٜؿات  أٚكؿٖا ايهتاب ٚايباسجٕٛ ,سٝح علف يكـ عٴلٸفٳ ايتؼڀٝط ا٫ه

ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ بأْ٘ " أهًٛب عًُٞ ٚعًُٞ يًلبط بني ا٭ٖـاف ٚايٛها٥ٌ املوتؼـ١َ 

 .(1)يتشكٝكٗا " 

ؾايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ٖٛ ؽڀٝط بعٝـ املـ٣ , ٜأػق يف ا٫عتباك املتػرلات ايـاػ١ًٝ 

ط  ا٫عتباك أٜٔاڄ ايل١ٜ٩ املوتكب١ًٝ يًُٓع١ُ , ٜٚعتدل ايتؼڀٝٚاـاكد١ٝ يًُٓع١ُ ٜٚأػق يف

أسـ املهْٛات ا٭هاه١ٝ يٲؿاك٠ ا٫هذلاتٝذ١ٝ, ٜٚعتدل ؼٌٜٛ ا٫طاك اينَين يًؿلؿ ا٫هذلاتٝذٞ 

َٔ ايٛقت ايلأٖ إىل املوتكبٌ , ؾٗقا ٜعـ َٗاك٠ اهذلاتٝذ١ٝ , ؾايعكٌ ا٫هذلاتٝذٞ ٜتٛانب 

َٔ املٌه١ً إىل ُٚـ ايع٬ز ايٓادع شلا , إف ٜوعٞ يًكٝاّ بايتػٝرل َع ايتػٝرل, ؾٗٛ ٜٓتكٌ 

نُا علف ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذ٢ بأْ٘ ع١ًُٝ ؿٜٓاَٝه١ٝ إكاؿ١ٜ ٚعك١ْٝ٬ متهٔ امل٪هو١ َٔ 

 . ( 2)اهتٌلاف املوتكبٌ ٚاهتبام ا٭مَات َٚٛادٗات ايتشـٜات 

تِ بٛاهڀتٗا  تِٛك ملوتكبٌ ٜٚعلف ايباسح ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ  بأْ٘ )ايع١ًُٝ اييت ٜ

 .املٓع١ُ ٚتڀٜٛل ايٛها٥ٌ ٚايعًُٝات ائلٚك١ٜ  يتشكٝل ٖقا املوتكبٌ (  

                                                 

ْاُل ؾٗـ بٔ ْاُل ,ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ٚؿٚكٙ يف كؾع ايهؿا٠٤ ا٫ْتاد١ٝ , كهاي١ َادوترل غرل  -1

 9, ْ 2003ٌَٓٛك٠ , اناؿ١َٝ ْاٜـ يًعًّٛ ا١َٝٓ٫ , ايلٜاض /, ايوعٛؿ١ٜ , 

            www. Googangroup.blogspot.com -2                              23/3/2015مٜاك٠ املٛقع  تاكٜؽ
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, ٜٚبـأ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ  ٗتِ بايٌ٪ٕٚ ايعا١َ يًُٓع١ُ نهٌايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ٜ

تٜٛات اٱؿاك٠ هب إٔ ٜٚٛد٘ َٔ قبٌ املوت٣ٛ اٱؿاكٟ ا٭ع٢ً يف املٓع١ُ , ٚيهٔ مجٝع َو

إٕ ايع١ًُٝ ا٫ؿاك١ٜ ٖٞ ع١ًُٝ  َع١ٝٓ  بتشكٝل ا٭ٖـاف ,  ٚبايتايٞ ؾإْٗا ٫ تٌاكى ؾٝ٘ , 

 .ؼِل ْؿوٗا يف ايتؿاٌُٝ, نُا أْٗا تكبٌ ا٫يتناّ بايتؼڀٝط 

ؾايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ع١ًُٝ َوتُل٠ ؾ٬ ميهٔ إٔ تهٕٛ دٗٛؿ اٱؿاك٠ ا٫هذلاتٝذ١ٝ غاٜتٗا  

ا بـا١ٜ ْٚٗا١ٜ , ٚ ا٫ْتعاك ست٢ ٚقٛع ا٭سـاخ  ٚا٭مَات ٜـؾعٓا ٌْاط يؿذل٠ َع١ٓٝ ٚاسـ٠ أٚ شل

إىل كؿ٠ ؾعٌ َٚٛادٗتٗا بڀلٜك١ عك١ُٝ , ؾؿٞ نجرل َٔ ا٭سٝإ ٜهٕٛ ا٫ْتعاك بوبب عـّ 

ايتأنـ مما هب عًٝٓا عًُ٘ , ؾٗقا قـ ٜهٕٛ هبباځ يف تأػلْا  يف اؽاف إدلا٤ ؾعاٍ, أٚ ست٢ 

ْعلاڄ يٮ١ُٖٝ ايهبرل٠ اييت بـأ وع٢ بٗا ايتؼڀٝط  يف ايٛقت , ٚؼًُٓا يٓتا٥ر هًب١ٝ نبرل٠

اؿآل , ؾإْٓا لـ إٔ ايهجرل َٔ بلاَر تڀٜٛل ايقات قـ بـأت يف تڀبٝل أهايٝب٘ يتشكٝل 

 ايتڀٛك ايؿلؿٟ , ٚا٫كتكا٤ باملٗاك٠ .

ك٠ تعتدل اٱؿاك٠ ا٫هذلاتٝذ١ٝ ٖٞ ق١ُ اشللّ يف ايؿهل ٚايتڀبٝل ا٫هذلاتٝذٞ , ٚاٱؿا 

ا٫هذلاتٝذ١ٝ ٖٞ ع١ًُٝ َوتُل٠ , ٚتعلف بأْٗا )ع١ًُٝ اؽاف ايكلاكات امللتبڀ١ بتشـٜـ 

كهاي١ املٓع١ُ ٚأٖـاؾٗا  ا٭هاه١ٝ  بعٝـ٠ املـ٣ , ٚاػتٝاك ٚؼـٜـ اـڀ١ ا٫هذلاتٝذ١ٝ , مبا 

 . (1)ٜتٛاؾل َع أٖـاؾٗا ٚاملتػرلات ايب١ٝ٦ٝ (

, ؾايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ :ٖٛ ٫هذلاتٝذٞذلاتٝذ١ٝ عٔ ايتؼڀٝط اٚؽتًـ اٱؿاك٠ ا٫ه

 مثل٠ اٱؿاك٠ ا٫هذلاتٝذ١ٝ , ٖٚٛ عِٓل َِٗ َٔ عٓاُل اٱؿاك٠ ا٫هذلاتٝذ١ٝ . 

ٝب َوتُل, َٔ ػ٬ٍ ايعلض ايوابل ٜتبني يٓا إٔ ا٫هذلاتٝذ١ٝ ٖٞ ع١ًُٝ عح ٚتٓك

ػل٣, َتڀًبات٘ ٚػِا٥ِ٘ اييت متٝنٙ عٔ ايٛظا٥ـ اٱؿاك١ٜ ا٭ؾًًتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ 

ؾايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ يف املٓعُات  ٜتِ َٔ ػ٬ٍ ك١ٜ٩ ملا هٛف ميهٔ عًُ٘ َوتكب٬ڄ ؛ 

ؿاك١ٜ بٓعاّ ٚفيو مبعلؾ١ ا٭ثل املوتكبًٞ يًكلاكات اؿاي١ٝ يًُٓع١ُ ,ٚتٗتِ ايؿًوؿ١ اٱ

ا٫هذلاتٝذٞ ع٢ً أْ٘ ع١ًُٝ  اٱؿاك١ٜ يًتؼڀٝط , ٚتلتهن ايؿًوؿ١ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ

اهات اي٬م١َ , ٚؼـٜـ ا٫هذلاتٝذٝات ٚايوٝبـأ بتشـٜـ ا٭ٖـاف ايتٓع٠١ُٝٝ تَوتُل

تٓؿٝق ا٫هذلاتٝذٝات يتشكٝل  ٚٚٓع اـڀط ايتؿ١ًِٝٝ يًتأنـ َٔ ,يتشكٝل ٖقٙ ا٭ٖـاف

                                                 

ا٫ؿاك١ٜ , طٓڀا , أبٛ ايعٝٓني , عبـ ايٌايف قُـ , مٛ منٛفز ؾعاٍ ي٬ؿاك٠ ا٫هذلاتٝذ١ٝ , ف١ً اي١ٔٗٓ - 1

 .27ّ , ْ  1994اناؿمي١ٝ ايواؿات يًعًّٛ ا٫ؿاك١ٜ , َِل , 
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ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٜ , ٜٚٓتر عٔ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ هًو١ً َٔ اـڀط اييت تتعلض يًتػٝرل 

ر عٔ تػرل ايعلٚف تػرل طلم ايتؿهرل يف ٚٓع اـڀط تبعاڄ يتػرل ايعلٚف , ٚقـ ٜٓت

٣ٛ ٚتٓڀباهتُلاك, ؾايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ٖٛ ع١ًُٝ إؿاك١ٜ تٌٌُ مجٝع أدنا٤ املٓع١ُ , 

, بٓا٤ ع٢ً َا ٜتٛاؾل َٔ َعًَٛات ًا١ًَ عٔ ايب١٦ٝ؛ ؼـؿ َوتكبٌ املٓع١ُ قلاكاتع٢ً 

 يتشـٜـ َتڀًبات ؼكٝل ا٭ٖـاف امللغٛب١ . 

 يتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ٚأُٖٝت٘ :َتڀًبات ا

كات املوتكب١ًٝ, ٚٚٓع ٜتُٝن ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ بذلنٝنٙ ع٢ً عًُٝات بٓا٤ ايكلا 

ا٫هذلاتٝذٝات ٚايدلاَر اين١َٝٓ. ٚتهُٔ أِٖ َتڀًبات ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ا٭ٖـاف ٚ

  (1)ؾُٝا ٜأتٞ : 

 يتشكٝك٘.ع ايتشـٜـ ايـقٝل يًٗـف ا٫هذلاتٝذٞ ايقٟ توع٢ املٓع١ُ 1

, ٚايعلٚف املتٛقع إٔ ًَٛات سٍٛ فيو اشلـف ا٫هذلاتٝذٞع ٓلٚك٠  تٛؾرل ايبٝاْات ٚاملع2

 ؼٝط ب٘ ٚفيو يًٛقٛف ع٢ً طبٝعتٗا ٚا٫هتعـاؿ ملٛادٗتٗا .

 ع ايتعلف ع٢ً اٱَهاْٝات املاؿ١ٜ ٚايبٌل١ٜ املتاس١  يتشكٝل تًو ا٭ٖـاف.3

 يتشكٝل ا٭ٖـاف .ع تكـِٜ تِٛك يٮٌْڀ١ اييت هب إٔ تتؼق 4

؛ ٚفيو َٔ أدٌ ْكٌ بني كڀڀٞ ا٫هذلاتٝذ١ٝ َٚٓؿقٜٗاع إهاؿ ع٬ق١ تؿاع١ًٝ 5

 ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ َٔ ايٛاقع ايٓعلٟ إىل ايٛاقع ايعًُٞ .

 ع ايتشـٜـ ايـقٝل يًُٛامْات اـا١ُ با٫هذلاتٝذ١ٝ .6

 لع١ٝ .ع ٚٓع ػڀ١ م١َٝٓ يتشكٝل اشلـف ايل٥ٝوٞ َٚا ٜتُٔٓ٘ َٔ أٖـاف ؾ7

 ع تٛؾرل َعاٜرل يكٝاي اٱلامات اؿا١ًُ , َٚـ٣ تٛاؾكٗا َع ا٭ٖـاف امللاؿ ؼكٝكٗا .8

ع  دٖٛل ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ٜتُجٌ يف إَها١ْٝ ايتعلف ع٢ً ايؿلْ ٚايتٗـٜـات 9

 فيو تأٌَ املوتكبٌ باهتُلاك .املوتكب١ًٝ ٜٚكت٢ٔ  

 

 

                                                 

 205ع204, ْ 1988ا٭َين , ايلٜاض ,   طَِڀؿ٢ اؿٛهٞ , أهايٝب ايتعإٚ ايـٚيٞ يف فاٍ ايتؼڀٝ 1
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ٝط ا٫هذلاتٝذٞ ايٓادش١ تتُتع ( , إىل إٔ ع١ًُٝ ايتؼڀBean :1993()5ٌٜٚرل )

 مبذُٛع١ َٔ اـِا٥ّ َٓٗا :

 , مبع٢ٓ إٔ ا٭ؾهاك ايٛاكؿ٠ باـڀ١ ا٫هذلاتٝذ١ٝ هب إٔ توتجُل ٚٓٛغ ايل١ٜ٩ املوتكب١ًٝ -

 مبٓعٛك َوتكبًٞ ٚآض .      

 تـعِ بإطاك يًعٌُ , ٚيٝوت ع١ًُٝ تٓب٪ات  . -

 قِٝ ٚأٖـاف ٚأؾهاك َتٓاثل٠ .ع١ًُٝ سلٛي١ٝ ٚتها١ًَٝ , ٚيٝوت ع١ًُٝ ػُٝع يل٣٩ ٚ -

 إٔ تهٕٛ ؾاع١ً باػاٙ ايؿلْ املتاس١ , ٫ إٔ تأتٞ نلؿٚؿ ؾعٌ .  -

 ع١ًُٝ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ع١ًُٝ َوتُل٠ ٚيٝوت ع١ًُٝ عل١ٝٓ . -

 إٔ تهٕٛ ع١ًُٝ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ َتذ١ٗ يتشكٝل اشلـف . -

 (1)ٚيٝوت فلؿ إٓاؾات  ا٫هذلاتٝذٞ َٛد١ٗ مٛ ا٭ٚيٜٛات ايتؼڀٝط ع١ًُٝ تهٕٛ إٔ -

ٜقنل إٔ أ١ُٖٝ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ تهُٔ يف  (2)(  Moore: 1998بُٝٓا لـ  )   

 ايٓكاط اٯت١ٝ :

 اٱداب١ عٔ ا٭ه١ً٦ اييت تٛاد٘ املٓع١ُ . -

 ٜٛٓض ٜٚبني ايؿلْ ٚ ايتٗـٜـات املوتكب١ًٝ . -

 ٜٛٓض أٖـاف قـؿ٠ اٱلام . -

 ع َوتٜٛات املٓع١ُ .ٜنٚؿ بإطاك ٫ؽاف ايكلاكات يف مجٝ -

 (3)ٖٚٓاى َٔ ٜل٣ إٔ أ١ُٖٝ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ تتشـؿ يف اٯتٞ : 

 ٜٛؾل ايتؼڀط ا٫هذلاتٝذٞ أهباب ٚدٛؿ املٓع١ُ , نُا ٌٜاكنٗا ايل١ٜ٩ ا٫هذلاتٝذ١ٝ . -

 ا٫هذلاتٝذٞ ايـعِ يٲؿاك٠ بٌهٌ عاّ . ٜكـّ ايتؼڀط -

 ٫يتناّ مٛ املٌاكن١ .ا٫هذلاتٝذٞ ع٢ً مٜاؿ٠ ا٫ٖتُاّ با ٜعٌُ ايتؼڀط -

 ؼـٜـ ا٭ٚيٝات . -

 إؿاك٠ ا٭مَات بٌهٌ هًِٝ . -

                                                 
 39-38امللدع ايوابل ْؿو٘ ,ْ - 1
 39امللدع ايوابل ْؿو٘ ,ْ - 2
    .WWW. abah e co. uk       . 2015 . 10.  31 املٛقع مٜاك٠ تاكٜؽ    3
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ا٫هذلاتٝذٞ قٝاّ نٌ َٓع١ُ أٚ َ٪هو١ بٛٓع ك١ٜ٩ ملا هب إٔ تهٕٛ عًٝ٘  ٜٚتڀًب ايتؼڀط

املٓع١ُ َوتكب٬ڄ, ٜٚتِ فيو َٔ ػ٬ٍ ػڀ١ اهذلاتٝذ١ٝ ه١ٜٛٓ أٚ ؾ١ًِٝ , ٜتِ تٓؿٝقٖا ع٢ً 

 َلاسٌ .

 ا٫هذلاتٝذٞ : ا ايتؼڀطامللاسٌ اييت ميل بٗ

 ا٫هذلاتٝذٞ , ٖٞ :  ٖٓاى فُٛع َٔ امللاسٌ ميل بٗا ايتؼڀط -

 ا٫هذلاتٝذٞ ٚ تٓؿٝقٙ .  تعٝني ؾلٜل َتؼِّ يف إؿاك٠ ايتؼڀط -

 ا٫هتعا١ْ مبوتٌاك َٔ ػاكز املٓع١ُ يف بعض ا٭سٝإ . -

 ا٫هذلاتٝذٞ َٔ سٝح ايٛقت  ٚاملو٦ٛي١ٝ.  املٛاؾك١ ع٢ً ع١ًُٝ ايتؼڀط -

 املعًَٛات اي٬م١َ .  مجع -

 َلادع١ ايل١ٜ٩ ٚايلهاي١ . -

 ؼًٌٝ ايبٝاْات . -

 تعُِٝ اـڀ١ ا٫هذلاتٝذ١ٝ -

 َلادع١ اـڀ١ ا٭ٚي١ٝ َع املعٓٝني , ٚإَها١ْٝ تعـًٜٗا  . -

 امللادع١ بٌهٌ ْٗا٥ٞ . -

 .ا٫هذلاتٝذ١ٝ اـڀ١ تٓؿٝق -

 .َلادع١ تٓؿٝق اـڀ١ ا٫هذلاتٝذ١ٝ, ٚايكٝاّ بايتعـٌٜ سوب اؿاد١ -

,  فُٛع١ َٔ اـِا٥ّ اييت تتُتع بٗا  ع١ًُٝ (  1) (California: 1988ٜٔٝـ  )ٚ 

 ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ايؿعاٍ ٖٚٞ : 

 َٔ املِٗ إٔ تعڀٞ ع١ًُٝ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ أؾعا٫ڄ ٚيٝوت أقٛا٫ڄ . -

 ؿعِ ٚإهٓاؿ ناٌَ َٔ اٱؿاك٠ ايعًٝا يع١ًُٝ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ  -

 يف كتًـ ٚسـات املٓع١ُ .عـّ ٚٓٛغ املو٦ٛيٝات  -

 اٌْػاٍ ع  َٔ املؿذلض إٔ تهٕٛ ع١ًُٝ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ع١ًُٝ تٌاكن١ٝ , أٟ إٔ  -

 ٚاٱؿاك٠ .ع إٕ ع١ًُٝ ايتؼٝط ا٫هذلاتٝذٞ تكّٛ بتعلٜـ  ٚتٛٓٝض  ايعإًٌَٜٛاكى ؾٝٗا       

 قـؿ يًُو٦ٛيٝات .       

 ًٓتا٥ر .ت٪هى ٚت٪نـ املكاٜٝى ٚاملعاٜرل ايعامل١ٝ  ي -

                                                 
1

 - California. state. Dep. arment.  Of  F I ance  . 1998 . p  .8-9         



 
 

6102ْٜٛٝٛ              عٌل ايجأَايعـؿ              ف١ً داَع١ اينٜت١ْٛ  

  

 
358 
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, إٔ أ١ُٖٝ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ تٓبع َٔ َٓابع٘ املتُج١ً يف (1)( Moore: 1998ٜٚقنل)

 اٯتٞ :ع 

 . املٓع١ُ تٛاد٘ ا٭هاه١ٝ اييت  ا٭ه١ً٦ عٔ اٱداب١ ايو٪اٍ ٚ -

 املٓع١ُ. َوتٜٛات مجٝع يف ايكلاكات ٫ؽاف باطاك ٜنٚؿ -

 . املوتكب١ًٝ ايتٗـٜـات ٚ ايؿلْ ٜٚبني ٜٛٓض -

 اٱلام.    قـؿ٠ أٖـاؾاڄ ٜٛٓض -

 ٜنٚؿ بأهاي يكٝاي ا٭ؿا٤ . -

 ًِٜض نكٓا٠ ي٬تِاٍ. -

 ٜعٌُ ع٢ً تڀٛك ايؿلم اييت تلنن ع٢ً َوتكبٌ املٓع١ُ . -

 ٜنٚؿ با٫ستٝادات ايتـكٜب١ٝ . -

 َٔ ػ٬ٍ املٓاؾع ٚايؿٛا٥ـ ايوابك١ يًتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ٜل٣ ايباسح أْ٘ ميهٔ ايكٍٛ : إٕ

اتٝذٞ ٖٞ ع١ًُٝ كزل١ٝ  ت٪ؿٟ إىل كُـ ٚقافا٠ املٓع١ُ نهٌ ع١ًُٝ ايتؼڀٝط ا٫هذل

 )ا٭ؾلاؿ , ايعًُٝات , اٱدلا٤ات , ٚاملٛاكؿ ( َع ساي١ َوتكب١ًٝ ٚآش١ َٚتها١ًَ َٚل غٛب١ .

ٖٚٓاى َٔ ٜل٣ أٜٔا :إٔ  يًتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ؾٛا٥ـ ٫ غ٢ٓ عٓٗا يًُٓع١ُ ٖٚقٙ ايؿٛا٥ـ 

ٖٞ (2). 

 املوتكبٌ .أهًٛب َٓعِ يًتعاٌَ َع  -

ايتعلف ع٢ً ايؿلْ املتاس١ , ٚايعٌُ ع٢ً اهتجُاكٖا , ٚايتعلف ع٢ً ايتٗـٜـات احملت١ًُ ,  -

 ٚايعٌُ ع٢ً تؿاؿٜٗا .

 ايتعلف ع٢ً َِاؿك ايك٠ٛ ٚائعـ يف اٱؿاك٠ ٚؼًًٝٗا . -

ٚٓع اٱؿاك٠ يف َعلؾ١ استُا٫ت املوتكبٌ ,مما ٜواعـٖا ع٢ً ايتهٝـ َع املتػرلات  -

اعـ املـٜلٜٔ ع٢ً ٚٓع ا٭ٚيٜٛات  يًتعاٌَ َع ايك١ٝٔ ايل٥ٝو١ٝ اييت تٛاد٘ اؾـٜـ٠ , ٜٚو

 اٱؿاك٠ أٚ ايكوِ .

 ٌٜذٝع ايتِلف اٱهابٞ يف ايعٌُ , ٚيٝى كؿ ايؿعٌ . -

ٜتٝض ؾُٝع َٓتويب اٱؿاك٠ املٌاكن١ يف إبـا٤ ٚد١ٗ ْعلِٖ يف ؼـٜـ أٖـاف اٱؿاك٠ ,  -

 ا .َٚٔ ثِ كهِ, اـڀ١ ا٫هذلاتٝذ١ٝ ٚتٓؿٝقٖ

                                                 
1  moor h ank How To su cceed in the Futur b B u siness 1998.P.129 

2
 ٫2012ْ,7ههٓـك١ٜ ,كَٔإ َِڀؿٞ عبـ ايلمام,ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ,ا٫كًؿ١ ا٫يهذل١ْٝٚ,داَع١ ا - 
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 ٜواعـ ع٢ً مٜاؿ٠ اٱْتاد١ٝ ٚنؿا٠٤ ا٭ؿا٤ . -

 َعٛقات ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ : 

ايتؼڀٝط   ع١ًُٝ ٜل٣ بعض ايهڂتاب ٚايباسجني املتؼِِني يف ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ إٔ

 : (1) ا٫هذلاتٝذٞ قـ تٛاد٘ بعـ٠ َعٛقات َٓٗا

 ا٫هذلاتٝذٞ ٜعين ايتػرل . ع اـٛف َٔ إٔ ايتؼڀٝط1

 ميإ بأ١ُٖٝ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ يـ٣ بعض ايكٝاؿات ايعًٝا ع ق١ً اٱ2

 ا٫هذلاتٝذٞ يـ٣ املـٜلٜٔ  ٚايعاًَني يف اٱؿاك٠ ٚا٭قواّ. ع ٓعـ َٗاكات ايتؼڀٝط3

 .ا٫هذلاتٝذٞ يًُُاكه١ ٚايتـكٜب  ع ساد١ ػڀٛات ايتؼڀٝط4

 .ع عـّ ايتأنـ َٔ ايعلٚف املاي١ٝ أٚ َِاؿك ايتٌُٜٛ 5

 ًڀات ايعًٝا يف املٓع١ُ يف اٱؾِاغ  عٔ طبٝع١ ايتػرلات اشلٝه١ًٝ املڀًٛب١ .ع عـّ كغب١ ايو6

 , ٚإُٖاٍ املٌه٬تٝا باملٌه٬ت ايلٚت١ٝٓٝ اي١َٝٛٝاٖتُاّ املوتٜٛات اٱؿاك١ٜ ايعً.7

 .ا٫هذلاتٝذ١ٝ اييت تتعًل بتڀٜٛل املٓع١ُ  

١ َتؼ١ِِ يف ا٫عتكاؿ أٚ ا٫ؾذلاض بإٔ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ٖٛ َو٦ٛي١ٝ دٗ .8

 ايتؼڀٝط  ٚيٝى َو٦ٛي١ٝ املوتٜٛات اٱؿاك١ٜ ناؾ١ .

 .ع عـّ ت١٦ٝٗ ايجكاؾ١ امل٪هو١ٝ امل١ُ٥٬ شلقا ايٓعاّ  9

 ع عـّ تٛؾرل ْعاّ َعًَٛات ؿٜٓاَٝهٞ. 10

ع عـّ تٌذٝع ايتؿهرل ا٫بتهاكٟ إمجا٫ځ ؛ بوبب هٝڀل٠ ايُٓط ايبرلٚقلاطٞ يف اٱؿاك٠  11

 ٚايتؼڀٝط .

 :(2) ل٣ إٔ ٖٓاى عٛا٥ل  أػل٣ يًتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ , َٓٗاٖٚٓاى َٔ ٜ

 .ا٫ؾذلآات اـاط١٦  -

 ايتٛقعات ايبعٝـ٠ غرل املت١ًِ بايٛاقع . -

 عـّ ؼًٌٝ املؼاطل بٌهٌ هًِٝ .  -

 

 

                                                 
1

 8عع7امللدع ايوابل ْؿو٘ , ْ  - 

2
 - Ssts. com   www.  12-10/20/ 20 املٛقع مٜاك٠ تاكٜؽ  
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إٔ َعٛقات ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذ١ٝ تٓكوِ إىل َعٛقات عا١َ  (1):(  2116ٜٚل٣ )أبٛ بهل , 

 ُجٌ املعٛقات ايعا١َ يف اٯتٞ:َٚعٛقات تتعًل باملٓع١ُ .ٚتت

 عـّ ايـق١ يف املعًَٛات ٚايبٝاْات . -

 عـّ ُش١ ايتٓب٪ات ٚا٫قذلاسات . -

 إغؿاٍ اؾاْب اٱْواْٞ , َا ٜ٪ؿٟ إىل :  -

 ا٫عتُاؿ ع٢ً دٗات ػاكد١ٝ يف ٚٓع اـڀ١. -

 عـّ َلاعا٠ ايتػرل يف ايٛاقع , َجٌ ْٛع ا٫قتِاؿ ٚامللنن املايٞ يًُٓع١ُ . -

 إٔ بني َعٛقات ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذ٢ أٜٔاڄ :  (2) ( 2115لا٤:  ٜٔٝـ )ايؿٚ

 عـّ ٚٓٛغ املو٦ٛيٝات املتعًك١ بايتؼڀٝط, ٚا٫عتكاؿ اـاط٧ بإٔ ايتؼڀٝط  -

 .ا٫هذلاتٝذٞ ٖٛ َو٦ٛي١ٝ اٱؿاك٠ ايعًٝا ؾكط      

 ت١ٝٓٝ عـّ تٛاؾل ايٛقت ايهايف يٲؿاك٠ ؛ بوبب ًَٝٗا يًُلنن١ٜ , ٚاٌْػاشلا با٭عُاٍ ايلٚ -

 ٚاٱدلا١ٝ٥ .     

 إٔ املعٛقات ايتٓع١ُٝٝ ميهٔ إهامٖا يف اٯتٞ :  (3)(  2116بُٝٓا ٜقنل )اشلـاك , 

 َعٛقات تتعًل بُٓط اٱؿاك٠ , ٚتتُجٌ يف اٯتٞ :

 .عـّ ٚٓٛغ ا٭ٖـاف  ●

 .ايـنتاتٛك١ٜ ●

 .قٝٛؿ م١َٝٓ غرل َٓڀك١ٝ  ●

 .ايتأػرل يف اؽاف ايكلاك ●

 ايعٌُ ٚتٌٌُ :  َعٛقات تتعًل بُٓط

 .ايتُوو باٱدلا٤ات ايلزل١ٝ ●

 .ايبرلٚقلاط١ٝ ●

 .إسباط ا٭ؾهاك اؾـٜـ٠  ●

                                                                                                                                    .عـّ ايتشؿٝن  ●

                                                 
1
 - www. Ssts. com   2015   /10/ 31 املٛقع مٜاك٠ تاكٜؽ   

2
 -www.abhe.co.ku   31/10/2015تاكٜؽ مٜاك٠ املٛقع 
3
 - 2015               www.abhe.co.uk 
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 ٌُ :َعٛقات تتعًل مبٓاؾ ايع

 .اـٛف َٔ ايؿٌٌ -

 هٝاه١ إكٓا٤ مجٝع ا٭طلاف . -

 َكا١َٚ ايتػرل . -

 عـّ ايتكِٝٝ ايوًِٝ . -

بع١ يف ٜٚل٣ ايباسح إٔ َٔ أِٖ  َعٛقات ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ يف املٓعُات ٖٞ َعٛقات املتا

عـاؿ , سٝح إٕ ٖٓاى ايهجرل َٔ اـڀط ا٫هذلاتٝذ١ٝ دٝـ٠ اٱتٓؿٝق اـڀ١ ا٫هذلاتٝذ١ٝ

, ٚيهٔ ٫ ٜٓذض ايكا٥ُٕٛ ع٢ً اٱؿاكات يف تٓؿٝقٖا ٫عتباكات ١ َٚتها١ًَ ايعٓاُلٚايِٝاغ

نجرل٠ , ٚأُٖٗا ع سوب َا ٜل٣ ايباسح ع  ٓعـ ايجكاؾ١ بأ١ُٖٝ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ يف 

 املٓعُات , ٚق١ً اـدلات ٚامل٪٬ٖت ايع١ًُٝ ٚاٱؿاك١ٜ املتعًك١ باٱؿاك٠ ا٫هذلاتٝذ١ٝ .

 ْتا٥ر ايـكاه١ :

ايباسح تٌُٛ إىل ايٓتا٥ر اٯتٞ:بعـ اهتعلاض أؿبٝات ٖقٙ ايـكاه١ ؾإٕ   

ع إٕ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ٖٛ ؽڀٝط بعٝـ املـ٣ )ك١ٜ٩ َوتكب١ًٝ( ٜٚأػق يف ا٫عتباك 1

 املتػرلات ايب١ٝ٦ٝ )ايـاػ١ًٝ ٚاـاكد١ٝ( يًُٓع١ُ .  

 اـڀ١ ا٫هذلاتٝذ١ٝ ع هب إٔ تٌاكى مجٝع املوتٜٛات اٱؿاك١ٜ يف املٓع١ُ يف ٚٓع 2

, ثِ ؼـٜـ  املٓع١ُ, ٜبـأ بتشـٜـ ا٭ٖـافع ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ ع١ًُٝ َوتُل٠ يف3

 ا٫هذلاتٝذٝات ٚايوٝاهات اٱؿاك١ٜ يتشكٝل تًو ا٭ٖـاف . 

 ع ٓلٚك٠ تٛؾرل ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اي٬م١َ يِٝاغ١ اشلـف ا٫هذلاتٝذٞ .4

 كڀڀٞ ا٫هذلاتٝذ١ٝ َٚٓؿقٜٗا .ع ٓلٚك٠ إهاؿ ع٬ق١ تؿاع١ًٝ بني 5

ع ٓلٚك٠ إٔ تهٕٛ ع١ًُٝ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ َٛد١ٗ مٛ ا٭ٚيٜٛات ٚيٝى فلؿ 6

 استٝادات يًُٓع١ُ .

 ع ٓلٚك٠ َتابع١ تٓؿٝق اـڀ١ ا٫هذلاتٝذ١ٝ .7

 تُٛٝات ايـكاه١ :

 ُٜٛٞ ايباسح باٯتٞ : 

 .ع ٓلٚك٠ اٖتُاّ املٓعُات بع١ًُٝ ايتؼڀٝط ا٫هذلاتٝذٞ 1
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يًُٓع١ُ ع هب ع٢ً املٓعُات إدلا٤ ع١ًُٝ ايتشًٌٝ ايـقٝل يًٝب١ٝ ايـاػ١ًٝ ٚاـاكد١ٝ 2

؛ ست٢ ميهٓٗا اهتجُاك ايؿلْ َٚٛاد١ٗ ايتٗـٜـات ٚايتكًٌٝ َٔ ٚؼـٜـ ايؿلْ ٚايتٗـٜـات

 أػڀاكٖا .

ع ٓلٚك٠ اٖتُاّ َٓعُات ا٭عُاٍ بٛٓٛغ ايل١ٜ٩ املوتكب١ًٝ يًُٓع١ُ , ٚهب إٔ ٜتِ فيو 3

 ٓعٛك َوتكبًٞ ٚآض .مب

؛ ست٢ ميهٓٗا ايتنٚؿ باملعًَٛات اي٬م١َ املٓعُات قاعـ٠ بٝاْات َٚعًَٛات ع هب إٔ تبين4

 .يًُواعـ٠ يف اؽاف ايكلاكات ا٫هذلاتٝذ١ٝ اي٬م١َ 

ع ٫بـ إٔ تهٕٛ يًُٓع١ُ إداب١ عٔ ا٭ه١ً٦ ايت٢ تٛادٗٗا  ٖٚٞ :)أٜٔ مٔ اٯٕ ؟ أٜٔ ْلٜـ إٔ 5

 إىل ٖٓاى؟ ( ٌِْ؟ نٝـ هٌِٓ 
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