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يستخهص

سوةػههم ظمٌتههتر ةلُتههتا ةةظههَتؿَذ حَبههذ مٍمتظَبَههذ ظاَبههذ حتةشـههعٍتر دةةتاههتهز سههمِبض سههعةَُتس ت ُاههي
ةةتؼشتههَ دسوةههع كههضويت كههتاَت ُاَ ههت اههٌ سـتههأ ةةتظههتدةَتر دوُخههت ةطههشظمتاَذ دسشهه طز حبظَههز ظهه ةةِوةظههأ
دةةـوةمص دةةتاتهز نشَؼذ لاِتا دظوةقف دكوةرص ظشموُذ قع سشؼتدس ةةـعدم ةةؼضزةاَذ ةاهعدا ظتهت ٍظهشوػج
ةطههشَِتث ةةتاههتهز ةةشههٌ سوةػههم ةةظههَتؿذ دكَاَههذ مةرس ههت دةةشِتظههأ ظِ ههت ُاههي وطههض ُاتَههذ دظمو َههذ ظه ةػههأ
سؼههاَؾ دظِتةؼههذ ةةاوههز دكَاَههذ ةةـههع ظه سعةَُتسههم دةذههشىر ونوةُههمف ةا سههتطز ةةتاههتهز اههٌ ةةؼوةنههج ةلكظههز
وهتَذ دؿَوٍذ ةاتمٌتتر ةةظَتؿَذ كتةــذ ةةظوقَذ دةلنتتم ةةظَتؿَذ دةةؼزةاؾ ةةتظش عاذ الهى ُه سوػَهم
ؿزكذ ةةم أ لغزةف ةةظَتؿذ دةةظازف ظتت ٍشواج ظِزاذ ونوةٍ ةةتاتهز دس ََم ؿؼت ت دسوهوٍز ةوطهشزةسَؼَتر
نمةرس ت ظ ذىا سؼمخ ت دس اَأ آطترهت دسخِتس ت ةةظاخَذ ُاي دةقَ ةةـزكذ ةةظَتؿَذف
دسخزس ةهتَذ ةةخـض ظ وهتَذ ظوكوٍ مةرد ةةاوهز اهٌ ًهأ حَبهذ ظشضَهزد ظاَبهذ حتةشـهعٍتر دةنِبتطهتهت
اٌ ؿؼم دظظش خأ ةةمؼتم ةةظَتؿٌ دكذةك ةةشِزر ُاهي ةنهوةٍ ةةتاهتهز اهٌ ةوُتهتا ةةظهَتؿَذ دطهخأ ظِتةؼش هت
ةاـَاوةذ مدن ساتقت ت
دٍبون ةة عر ةوطتي ةاخـهض ةةشِهزر ُاهي ونهوةٍ ةةتاهتهز ةةشهٌ سوةػهم ةوُتهتا دةنِبتطه ت اهٌ هخَِهذ
ةوُتتا ةةظَتؿَذ دوطتةَج دهزةاق ظِتةؼش ت ُاي داق ةةؼعةدا ةةت شزؿذ اٌ ظزاق ةةخـض ف
دةسخَ ةةختؿض وطاوث ةةشـاَأ ةةوؿاٌ اٌ سمتدا ظوكوٍ ةةخـض ظ ظاتهَم دظـهواـتر مةرد ةةتاهتهز
دظـتدةذ ةخمت ظ َتص ةشـعٍع ةدػم ةةتاتهز اٌ ةةخَبذ ةةظَتؿَذ ظَ ػهترد ح هعر ظمتطهج ةوؿهف ؿهتور ُتاَهذ
ستظأ دةقَ ؿتا هذه ةةِوةظأ اٌ ةلنتتم ةةظَتؿَذ ةةظتاعد اٌ ةةؼزق ةلدطنف
سوؿأ ةةختؿض ةةهي ةطهشمشتػتر ظم هت :دػهوم سـهعٍتر كخَهزد ةاتاهتهز ةةظهَتؿَذ دحتػهبتا ُعٍهعد كتُتهتا
طزقذ ةوطتر دةةشاؼَزةر دةةشازٍج ةاتؼتِهتر دةةتهعن ةةظهَت ؿَذ ةطهزر حـهورد كخَهزد ُاهي ؿزكهذ ةةظهَتؿذ اهٌ
ةةؼزق ةودطنفالى ُ ً ور ؿزكتر مٍمَذ ظمتهلذ ةىُتتا ةةظَتؿَذ دحزدس ةةشضَزةر ةةتمتذَذ كتـهعمةر
ػعٍعد دغَز ظتةواذ سؼبأ اٌ طمتٍته ظبتظ ةةاوزف
دودؿهي ةةختؿهض حلهزدرد ةةشتكَهع ُاهي ةةشوهوٍز ةةتظهشتز ةتوةػ هذ ةةتاهتهز حبهأ ةنوةُ هت دظظهشوٍتس ت
دكزدرد ةونشخته دةةشزكَش ُاي ظبتظ ةةاوز ةتزؿاذ ةونذةر ةةتخبز ظ ةػأ ةمرةك ت دةةـع ظ سعةَُتس ت ف
املصطهحبث انشئيست نهبحث  /ةمةرد طَتؿذ –ةةتاتهز ةةظَتؿَذ – ةوُتتا ةةظَتؿَذف
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تقذيى:

ةذههذ ظوكههوٍ ةمةرد ةةاوههز ةهتَهههذ حتةضههذ اههٌ ةُتهههتا ةةتتطظههتر ةةتش عظههذ ةةشهههٌ سِمههي حِىقتس ههت ظهههَ
ةةشحون/ةةلَف ٍـٌي حتهشتهت درُتٍهذ كخَهزٍ اهٌ طَتطهتر ةوُتهتا اهٌ حَبهذ مٍمتظَبَهذ طهزٍِذ ةةشضََهز ظاَبهذ
حتةشـههعٍتر دةةتاههتهز سههمِبض سههعةَُتس ت ُاههي ةةتؼشتههَ دظمٌتههتر ةلُتههتا دسوةههع كههضوت كههتاَت ُاههي سـتههأ
ةةتظتدةَتر دوُخت ةطشظمتاَذ قع ستمً ةةي ن شهتاغ ةٍؼتحَهذ ةد طهاَخذ دههذة ظهت ٍـهشم ُاهي ةنمةرةر ةةِاَهت ُهتمد
ؿَتغذ هَباَش ت درطتةش ت دةكشؼتر ةةازؽ ةةظوقَذ ةةتشتؿذ دةةبتظمذ حتهت ٍمتطهج دةقِ هت ةةاِاهٌ دا هم ُتاهٌ
اٌ كَاَذ ظوةػ ذ ةةتاتهز دةةش عٍعةر ةةشٌ سوةػم ةةتـتمر ةةظَتؿَذ اٌ هخَِهذ ةُتتة هت ددػ تس هت ةةشظهوٍ َذ
دػزةاـ ت ةةتظش عاذ ح هعر ةةوةهوع ةةهي ؿهعةرد ةةــهؾ ةةظهوقَذ اهٌ حَبهذ سمتاظهَذ ؿهتمد سظهشعٌُ ةةشبََهف
دةةااق دةةشؼعٍع دةنحهعةٍ ةومةرًف دههذة ظهت ٍظهشعٌُ ةةشِهزر ُاهي ةنهوةٍ ةةتاهتهز دطهخأ ظوةػ ش هت ةةتشتظاهذ
حـورد راَظذ ظ ذىا ةوطشاتمد ظ ةةشؼترث ةةِتاَذ دةةعرةطهتر دةةخـهوص ةةتشِا هذ حتوةػ هذ ةةتاهتهز ةةشهٌ
ٍتب ةن ستطز ُاي ةةمؼتم ةةظَتؿٌ ةتت ة ت ظ ةطز ةٍؼتحٌ ُاي سوػَم ةلُتهتا ةةظهَتؿَذ دةةامعقَهذ دسظهوٍ ت
اٌ ظظتر ذوٌ ٍـتاي ُاي طهىظذ ةةتوقهَ دةةتمهشغ ةةظهَتؿٌ دةةظهَتؽ ظه ػ هذ دةطهشتزةرٍذ نؼهتم ةةتمٌتهتر
ةةظَتؿَذ ظ ػ ذ وذزىف
دظ همت سخ زس ةةـتػذ ةةي دػوم ةةشهشة حهتةتوةطَق دةةاهوةاؾ ةةتمٌتهذ ةامؼهتم ةةظهَتؿٌ اهٌ ةههتر سـعٍهع
ةةتاتهز دطخأ ظوةػ ش ت دةةِتأ حـورد ظشوةسنذ ظَ ةةشضَزةر ةةشهٌ سوهزو ُاهي ةةتوةقهف ةةشهٌ ٍتبه ةن سـهخؾ
سـعٍتر ظِتؿزد سِـف حتةمؼتم ةةظَتؿٌف

اوال :يشكهت انبحث

سِع ةةتاتهز ةةشٌ سوةػم ةةظَتؿذ ظ ةةتظتاأ ةةت تذ ةةشٌ سخـض اَ هت ةومةرةر ةةظهَتؿَذ حؼهبأ ظظهشتز
ح عر سؼعٍع ةةزؤى دةوهشتت نـو ظوةػ ذ ةنوةٍ ظشِعمد ظ ةةتاتهز ةةـتةَذ ةدةةتشوقَ ؿهعدط ت ةاـَاوةهذ مدن
ساتقتههت دةنِبتط ه ت ُاههي هخَِههذ ةةاههعظتر ةةظههَتؿَذ ةةت عظههذ دظ ه ذههىا ةةخـههض دةةش ـههٌ ةاشِههزر ُاههي ظههعى
ةطههشِعةم ةومةرةر ةةظههَتؿَذ ةتوةػ ههذ ةةتاههتهز ةةظههَتؿَذ دػههع ةةختؿههض همتةههك ةذههشىر اههٌ س ههعٍز ةومةرد ةةِاَههت
وهتَذ ةمةرد ةةتاتهز ةةظَتؿَذ اٌ ةهتر ةمةرد ةةتمشهوع ةةظهَتؿٌ ظه طهاَ دذهعظتر دُىظتس هت ةةشؼترٍهذ داهٌ
ًأ ةةٌزدر ةوظمَذ دةةشضَزةر ةةخَبَذ دُوةظأ ػَتواورةوػَذ ظتت ػؼَ ةةختؿض ُاي ةةشـعً ة ذة ةةتوكهوٍ
دظـتدةذ ةوػتحذ ُ ُعم ظ ةةشظتؤور ةوسَذ-:
8ف ظت ةةتاتهز ةةظَتؿَذ ةةشٌ ٍتب ةن سوةػم ةةظَتؿذ دةةَذ ةةشِتظأ ظِ ت؟
2ف كَف سوةػم ةومةرةر ةةِاَت ةةتاتهز ةةظَتؿَذ ةةتـشتاذ دومدةر ةةشاوَن ةتِتةؼش ت ؟

ثبنيب :أهًيت انبحث

سمخظههق ةهتَههذ ةةخـههض اههٌ سمههتدا ظوكههوٍ ةمةرد ةةتاههتهز ةةظههَتؿَذ ظ ه ذـوؿههَذ ةةمؼههتهتر ةةظههَتؿَذ
دؿظتطَش ت ةاواج ةةظَتؿٌ دنوَُذ دظظشوى ةةاهعظتر ةةت عظهذ دُتاَهتر سظهوٍ ت اهٌ ًهأ ةةٌهزدر ةةزةهمهذ
ذـوؿههت دنـهه نِهههَغ اهههٌ ًههأ حَبهههذ ظلهههوزحذ سشـهههتُع اَ هههت ظزةؿههأ ةةاوهههز دسشمهههوٍ حهههتذشىر ةةٌهههزدر
دةوظتك ةنِبظز سعةَُتس ت ُاي ةةمؼتم ةةظَتؿٌ دهخَِذ ةةاوز دةطتةَج دهزةاق ةةتِتةؼذ
ةن سمههوٍ ةةتاههتهز ةةشههٌ سوةػههم ةةظههَتؿذ قههع ؿشتههز ُاههي ةومةرةر ةةظههَتؿَذ ةن سِتههأ حؼههبأ ةالههأ اههٌ
ةةشِتظأ ظَ ةنوةٍ ظ ةةتاتهز كتةظَتطَذ دةةِظبزٍذ دةوقشـتمٍذ دةوػشتتَُذ دةةظ تاَذ ظ ذهىا سـعٍهع نهوٍ
ةةاوز دةطتةَج هزق ةةتِتةؼذ ددكَ ةوطشزةسَؼَتر ةةباَاذ ةاتِتةؼذ ظتت ٍمخضٌ ةن ٍـٌي ههذة ةةشوػهم ومةرد
ةةتاتهز ةةظهَتؿَذ ةهتَهذ ةعرةطهذ ةةٌهوةهز دةةِىقهتر ةةتشختمةهذ حهَ ةنهوةٍ ةةتاهتهز دطهخأ ةمةرس هت دظِتةؼش هت
حؼبأ ةالأ ُاي داهق ظؼتوُهذ ةلحِهتم ةةت شزؿهذ ة َهتص ةةتاهتهز اهٌ ةوُتهتا ةةظهَتؿَذ كتهت ههو ظوكهؾ اهٌ
ةةؼعةدا ةةتاـ ذ حتةخـض ةتت ةم ظ مدر اٌ سـظَ ظظشوى دنوَُذ ةةتمشوع ةةظَتؿٌ دُتاَتر سظوٍ ت اهٌ
ًأ ةةشـعٍتر ةةتِتؿزدفف
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ثبنثب :فشضيت انبحث

ُاي داق ظؼباذ ةةخـض ٍتب ؿَتغذ ازكهَذ ةةخـهض ظه ظمواهق ظاهتمه ةن ةةاهعظتر ةةظهَتؿَذ ةةت عظهذ
سزسخن حؼبأ كخَز حتنوةٍ ةةتاتهز ةةتـشتاذ ةةشهٌ سـهَن حهتةتوةقَ ةةظهَتؿَذ قهع سهمِبض حؼهبأ ظختػهز اهٌ ةةواهج
ةةظَتؿٌ دُتاَتر سظوٍ ت ظتت سؼعر ةوهتَذ ةةي دكَ ةةَتر ةتوةػ ذ ةةتاهتهز ةةشهٌ ٍتبه ةن سـهَج ةة وهتٍ
ةةظَتؿٌ دسمِبض ُاي ةمةام دظظش خام داق ذون دحزةظغ ظشموُذف

سابعب :هذف انبحث

ٍ عر ةةخـض ةةي ةةشزكَش ُاهي ةنهوةٍ ظه ةةتاهتهز ةةتـشتاهذ اهٌ ظوةقهَ ةةؼهذث ةةظهَتؿٌ ةةتمشؼهزد اهٌ
ةةخاههعةن ةةظههَتؿَذ ةةشههٌ ٍتبه ةن سههتطز اههٌ ةةمؼههتم ةةظههَتؿٌ دةةشِههزر ُاههي سوػ ههتر ةومةرد اههٌ س ههعٍز ؿؼههم
ةةتاتهز ُاي ةةؼوةنج ةوقشـتمٍذ دةوػشتتَُذ دةةظَتطَذ دطخأ ظِتةؼش هت كتهت اهٌ ظزاهق ةةخـهض ةةهذً ٍوكهؾ
ونههوةٍ ةةتاههتهز ةةظههَتؿَذ ح ههعر ةورس ههت حتةَههتر ظوةػ ش ههت ظه ؿَههض ةةظَتطههَتر دةوػههزة ةر ةةشههٌ س ههو ح ههت
ةومةرةر ةةِاَههت ةتههت ة ههت ظه ةهتَههذ اههٌ سههذةَأ ةةـههِوحتر دس اَههأ ةةتاههتهز ةةتـشتاههذ حوؿههام نؼههتم ٍـ ههق قَتههذ
ظلتاذ ُتةَذ دةةظىؽ ةةشمتاظهٌ اهٌ ةةظهوق ةةظهَتؿٌ دةضهزف سبتظهأ وركهتن ةةخـهض ةةِاتهٌ ٍظهِي ةةخـهض ةةهي
سـ َق ةلهعةر ةُسَذ-:
-8ةةشِزر ُاي ونوةٍ ةةتاتهز ةةشٌ سوةػم ةوُتتا ةةظَتؿَذف
-2ةةشِزر ُاي آةَتر مةرد ةةتاتهز دوطتةَج دهزةاق ظِتةؼش ت ف
-3ةةشِزر ُاي ةهعةر مةرد ةةتاتهز ةةظَتؿَذ دةنِبتط ت اٌ هخَِذ ةوُتتا ةةظَتؿَذف

خبيسب: :طشيقت انبحث

ظ ةػأ سـ َق ةهعةر ةةخـض ةُشتع ةةختؿض ُاي ظؼتوُذ ظ ةةوزةاهق دةةتمهتهغ ةةتمتطهخذ دةةلهزدرٍذ وستهت
ُاي ةةمـو ةوسٌ:
 ةةِتههأ ةةتبش خههٌ ظه ذههىا ػتههَ ةةتِاوظههتر ةةتشِا ههذ حههتنوةٍ ةةتاههتهز ةةشههٌ سوةػههم ةةظههَتؿذ كشههج – ظؼههىر
ُاتَذ-دس ترٍز)
 ةوطش ـهت دةةخـهض ظه ذهىا ةةشٍههترةر ةةتَعةنَهذ ظهَ ةة هتاتَ ُاهي ةوُتههتا ةةظهَتؿَذ ظه ػهزكتر طههَتؿذ
دطاز – امتمق – ظؼتِتر طَتؿَذ
 ةطشاعة ةةتـتمر ةةمٌزٍذ ةةتشِا ذ حهتمةرد ةةاوهز دةوُتهتا ةةظهَتؿَذ دػتهَ ةةخَتنهتر دةةتِاوظهتر دظشتحِهذ
ونوةٍ ةةتاتهز ةةشٌ ةةتز حتةاِتةَتر ةةظَتؿَذ دةنِبتص اةك ُاي هخَِذ ةةمؼتهتر ةةظَتؿَذ

سبدسب:ينهج انبحث وهيكهته

ةُشتع ةةختؿض ُاي ةةتم غ ةةوؿاٌ ةةشـاَاٌ اٌ ةةعرةطهتر ةةظهَتؿَذ ظِشتهعة ُاهي سـاَهأ ةحهزس ةةتاهتهَم
ةةشٌ سمتدةز ظوكوٍ ةةتاتهز ةةشٌ سوةػم ةةظَتؿذ ظَ ظت اههج ةةَهم ةةخهتؿظون دةةتاشـهون دةةش هترٍز ةةتشِا هذ
ح ذة ةةتوكوٍ دظـتدةذ ةخمت ظ َتص ةشـعٍع ةدػم ةةتاتهز اٌ ةةخَبذ ةةظَتؿَذ ظَ ػترد ح عر ظمتطج ةوؿهف
ؿتور ُتاَذ ستظأ دةقَ ؿتا هذه ةةِوةظأ اٌ ةلنتتم ةةظَتؿَذ ةةظتاعد اٌ ةةؼزق ةلدطنف
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املبحث االول /اداسة اخلطش اطبس يفبهيًي

أوال  :اصم انكهًت ويصذسهب

اويزفف حاشـشَ ةنػزةر ُاي ةة هى ٍ هتا ذيهته يز حماظهم دةةاوهز ةةظهخق ةةهذً ٍشهزةه ُاَهم دذويهز
ةة ي
ةةزظؾ حاوز ةةبظز ذوزةنت) ةهشش درظؾ ذوّتر حتةشؼعٍع اد ةهششةس درػهأ ذوّهتر) حهتةزظؾ حتةشؼهعٍع وً هِهتن
درػأ ذوَز وً ةم قعردذوزٌ ةةزةسً8983:ف )881دةةاتهز:ظت ٍاوز اهٌ ةة اهج ظه سهعحَز ود وظز دةةاهتهز
اويز:ةرساههتٍ ةة ههعر دةةتههتا دةةؼههزر دةةتمشةههذ ةحهه
ةة ههتػض دٍؼههوس ةن ٍبههون ظهه ةةاوَههز هههو ةةوَُههع ةة ي
ظمٌور8991:ف)251

ثبنيب  -:اجلزس انتبسخيي

ةذذ ةوهشتت حتةششةٍع وطشاعة ظـواؾ ةمةرد ةةاوهز حـهورد ةُشَتمٍهذ داهٌ ؿهتور ُعٍهعد ةو ةن ةةوػهم
ةةِههههههههههت وطههههههههههشاعة ةةتـههههههههههواؾ حـههههههههههورد مقَ ههههههههههذ دظـههههههههههعمد حههههههههههعو اههههههههههٌ ُ ههههههههههع ةةاتظههههههههههَمتر
 ) Emmett&THerese:2001.17ظ ةة زن ةةِؼزٍ دكهتن اةهك اهٌ ةؿهع ةةتزةػهَ ةد ةةتـهتمر ةسهٌ سؼهَز
ةةي ظا و ةمةرد ةةاوز دحتةشـعٍع اهٌ ةؿهع ةةت هتور ةةشهٌ نؼهزس ت ظؼاهذ )Harvard Business Review
ُت  8956دكتن هعر كتسج ةةت تا آنذة ؿعةص طورد اٌ ابز ةةتمٌتتر دطهاوك ت كون هت ههٌ ةةتظهتدةذ ُه
ظوةػ ههذ ةةاوههز ةةشههٌ ٍبته ةن دةػ ههت ذـوؿههت ةةؼههزكتر ةةبخههزى ةههذة ُتههعر هههذه ةةؼههزكتر ُاههي ةطههشـعةص
دًَاذ نمةرد ةةاوز ُاي نـهو كهَق دظزكهش داَتهت حِهع ةنشؼهزر دًَاهذ ةمةرد ةةاوهز دحهعو ةةشوطهَ اهٌ سـعٍهع
ةةوًتاف دةةت ت ةةشٌ ٍ و ح ت ظعٍز ةةاوز ةُشتتمة ُاي هخَِذ ةةتاتهز دووسظتر ةةعهتن8992:ف) 213

ثبنثب  -:تعشيف يفهىو اخلطش

قع ٍخعد ةاَِتن ةن ظا و ةةاوز اٌ ا بزد حظَوذ ُمعظت ٍـهتث ةؿهع ةلػهاتؽ حـتةهذ ظه ةةاوهز دٍتظهأ
ةٍلههت ؿتةههذ ُههع ةةشتكههع ةمشَؼههذ غَههز ظالههاذ ةد ظواوحههذ سههتسٌ نشَؼههذ ُؼههش ةد قاههذ ظِاوظههتر ؿههوا ةوظبتنَههذ اههٌ
ةةظاو ةد ةةشِزر ةد ةساتا قزةر ةتوةػ ذ ذوز ظـشتأ ةد ظظش خاٌ ف
دقع ٍبون ةةاوز اٌ ً ور ظوقف ظاتػئ غَز ُتمً اٌ ؿَتد ةةتمٌتذ ةد ةةتؼشتَ ةم ٍب قع ٍ هعم ههذة
ةةاوز ؿَتد ةةتمٌتذ دةطشتزةرٍش ت اٌ ةلُتتا دةةخَبذ ةةشمتاظَذ )Daveni: 1990.653
اتوقشـتمٍون دةنؿـتاَون دةومةرٍون دآذزدن قع نتقؼوة كظَهزة ظاهتهَم ةةاوهز ةدةةتاهتهز اهٌ ظِمهي
دظا و دسِزٍف حتهت ٍتبه ةطهشاعةظم اهٌ ُت اَهتر ةةشـاَهأ اهٌ كهأ ؿهمف ةد ةسؼهته ةد وً ؿ هأ ةاعرةطهذ اابهأ
حتؿههض ةد ظ ههشم سوػههم دظههعذأ وطههشاعة دسوًَههف ةةتـههواؾ ةد ةةشِزٍههف اههٌ ظؼههتا ؿ اههم ةةِاتههٌ ةو ةن ظٌِههم
ةةشِترٍف سزكش ُاي ن وشَ ػوهزٍشَ هتت-:
 ةمةرد ةةاوز ظخعاَت ظشتظاذ حؼوهز ةةاوزف )Emmett&THerese:2003.2
 ةمةرد ةةاوز دهٌ ُتاَتر ةد اِتةَتر سشلت ةمةرد ةةتاتهزف 82 :ف) Cunliffe2118
دحههذةك س ههشم ةمةرد ةةتاهههتهز حتةتـتاٌههذ ُاههي ةؿهههوا دظتشابههتر ةةتمٌتههذ دُاهههي قههعرس ت اههٌ سـ َهههق
ةوٍزةمةر دةةتـتاٌذ ُاي ةوازةم ةةِتظاَ اَ ت كع ةةتاتهز ةةتـشتاذ حَِزد دآذزدن8998:ف)46
دسوؿف ةٍلت ةمةرد ةةاوز ظعذى ُاتَت ةاتؼتكأ ةةتشِا ذ حبأ ةوؿوةا ةةشٌ ٍتبه ةن سوةػ هت ةةتمٌتهذ
دٍظِي هذة ةةتعذأ ةةي حمت قتُعد ظِاوظتسٌ سظشمع ةةي ةة وةنَ دةةتختمئ دةوػزة ةر ةبٌ ٍهشم ةوُشتهتم ُاَ هت
ُمع ةةشمخ ةد ةةشوقَفدقع ٍبون ةةاوز ظـعرة ةاش عٍع ةد ةىذشىا دٍتطز اهٌ طهتِذ دظبتنهذ دظظهش خأ ةةتمٌتهتر
 ) jones :2001.1دظه ػتنهج آذهز ٍتبه ةن ٍمـهج ةةتاهتهز ظه ةسؼتههتر ُعٍهعد نشَؼهذ ةوػهوم ظهتٍاٌ -:
)Emmett&THerese :2003.4
 ازؿذ وؿعةص ذظتردف
 همتةك ةظبتنَذ ةـعدص ذظتردف
 دػوم ؿتةذ ُع ةةش كعف
 وً نشَؼذ ؿتؿاذ ذىات ةاشوقِترف
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ةظت سِزٍف ةمةرد ةةتاتهز حتةمظخذ ةات شتَ حتةظَتؿذ سشتظأ فف نٌزد ُاتَذ ةاشِتظهأ ظهَ ةوذوهتر ةةـتةَهذ
ةد ةةتشوقِهههههذ ةشوخَهههههق دؿهههههَتغذ ػهههههزة ةر ظههه ه ةػهههههأ س اَهههههأ ؿهههههعدص ةةاظهههههتاز ةةشهههههٌ ٍتبههه ه ةن سـهههههعص
 ) king&Cottrell :2001.1دسشِعم ةنوةٍ ةةاوز ةةشٌ ٍتب ةن ستطز اٌ هخَِذ دُتأ ةة وتٍ ةةظَتؿٌ ظ
حَبذ ةةي ةذزى دظه ةقاهَم ةةهي آذهز ظتهت ٍظهشعٌُ سبتظهأ ةةتِاوظهتر ؿهوا ةةتاهتهز ظه ذهىا نٌهم ةنسـهتور
ن ةوذوههتر دةلسظههتر اههٌ
ط هَيبونتة زة د ةةتواوحههذ ةاِاتههت دةةخههتؿظَ ٍيشـ هزّد ي
ةةِىقههتر ةةِتظههذ دُاههم ن َاههض د ي
ةةظههَتقتر ةةتاشااههذ (Hair&heath:2009,2 :دقههع ؿههعم ظمٌتههذ ةةظههَتؿذ ةةِتةتَههذ ةرحههَ ظمههتهق ظـههعرٍذ
ةاتاهههههتهز ةةشهههههٌ سوةػهههههم وظههه ه دطهههههىظذ ةةظههه هَّتؽ ةةلهههههَوّر دظظهههههشاعظو ةةظهههههَتؿ يذ دةةؼتةَهههههتري سؼهههههتأ:
(Moore&Wilks:2004,11
8ف ةةخَبذ ةننظتنَذ دةةتتطظتسَذ ذترع قوتٍ ةةظَتؿذي
2ف قوتٍ ةةظَتؿذي دةة وتُتر ةةشؼترٍذ اةر ةةِىقذي
3ف ةةتظتاز ةةازمً وذوتر ػاـَذ)
4ف ةلذوتر ةةوخََِذ ويد ةةخَبَذ ظمتذَذ هخََِذ دحت )ف
5ف ظاتهز سششِاق حتةتوةرم ةةشبموةوػَذ دةوطشاعةظتر ةةتاوطذ
6ف ظاتهز حؼزٍذ د مةرٍذ دةقشـتمٍذ
دُاَم ٍتب ةن ٍبون سِزٍف دظا و ةةاوز اهٌ حِهق ةوؿَهتن ظ شـهزة ُاهي سـاَهأ ةلمدةر ظه ةػهأ
رحههن ةة ـههىر دةة ههزةا دةةشههٌ ٍتبه ةن سبههون ةةِتظههأ ةةتؼههشز ةةههذً ٍِههتةغ ةوذشىاههتر اههٌ كههأ ؿ ههأ ةد ظههعذأ
ةت شلَتر دوهتَذ كأ ظوكوٍ ٍتب ةطشاعةظم ةاتاتهَمف
دٍههزى ةةختؿههض ةن ةةت شتههَ حههخمةرد ةةاوههز دظشاههذً ةة ههزةرةر دظابههزً ةةشههتظَ ٍظههشاعظون ظـههواؾ
ةةاوههز حـظههج ةةتِمههي ةةههذً ٍمتطههخ م دٍشوةاههق ظههَ سوػ ههتس م دوطههتةَج ُتا ههم ةتوةػ ههذ ةوذوههتر دةةـههع ظم ههت
دُاَم ا ع ٌٍ ز ةةِؼش ةةشت ةشـعٍع سِزٍف وكتمٍتٌ ةااوز ةد ةةتاتهزد دحـهورد ظوؿهعد د نتهت ٍهتسٌ ظه ذهىا
ةةشِزٍاتر ةةلتمَذف

سابعب -:اسبنيب انتعشف عهى املخبطش

هذه ةة تاتذ سِوٌ ةنوختُت كخَزة اٌ ةظبتنَذ ةطشاعة سِزٍف ةةاوز حوزةاق ُعٍعد ٍتب ُزكه ت كتهت
ٍ سٌ  88 -:ف( wilks&moore:2004
8ف ُـف ةلابتر  :دهٌ هزق سمتقغ ظ قخأ ةةتؼهتظََ دةلاهزةم ظه ةػهأ سوهوٍز دذاهق ةةـاهوا دةةتؼهتكأ ظه
ذىا سزكَشهت نؿعةر ظبتنَذ سوةَع ةلابتر ةةؼتنخَذ دؿاوة تف
2ف قههههوةام ةةشههههعقَق :دهههههو نتههههواع ةخَتنههههتر ظاشااههههذ سظههههشاع ةاشـ ههههق ظهه ه كَاَههههذ ةةشِههههزر ُاههههي ةلؿههههعةص
ةةبتظمذ دٍظشاع اٌ ةةتظتُعد وذشختر دةةشِزٍف حتةتؼباذ دةذشختر ةةمٌزٍتر دسـاَأ س طَزةس تف
3فةةزطو ةةخَتنَذ :دهو ؿورد ظتظاذ حؼبأ كتظأ ةاِتاَتر ظ ةةخعةٍذ ةةي ةةم تٍذ سزطهم ةةتهعذىر دةةتازػهتر
دةةازةغتر دةةعدةاز دةةوؿعةر اٌ ةةمؼتمف
4ف ةةشظؼَأ :ذشن ةةتِاوظتر دةطشاعة كتزػَ ةاتظش خأ ُاي طخَأ ةةتظتا سظؼَأ ةةـومةص دة ت وهتَذ ُمع ظت
سظؼأ ةوؿوعةظتر دةةـوةمص ةةشٌ ٍتب ةن سظتُع اٌ ؿَتغذ ةةتِتةؼتر ةةوقتاَذف
5فةةاخزد :سبعٍض ةد سزةكم ةةتِاوظهتر دةةت هترةر ههٌ نشهتاغ ةةتؼهتركتر ةةتختػهزد ةىؿهعةص دةةاخهزد ٍتبم هت
ةُوت قَتذ ُتةَذ اٌ دقز ةوسظذ

خبيسب -:ادواث اداسة اخلطش

ةن ظٌِم ةةشِترٍف ةـتور ةمةرد ةةاوز ة ت ُىقذ سزةحوَذ ظَ ةةاوز ظ ذىا ةةشـتَم ومةرد ةةاوز ةد
ُتاَههتر ةةشماَههذ دةنػههزة ةر ةةتشخِههذ ةد ةضههزف ةةش كههع ظ ه ةةـههعدم ةةههعنَت ةـؼههم ةةاظههترد الههى ُ ه ةةش ه طَزةر
ةةتتةَذ دقع ةُعر ػزكتر ظظهأ ػهزكذ  KBCوُهعةم حزنهتظغ ػهتظأ نمةرد ةةتاهتهز ُمهع سوطهََ ُتاَتس هت ةبهٌ
ٍلههت ةةت ههعرد ُاههي نؼههتس ؿاههوا كتظاههذ ةشـظههَ ةلؿههوا دةةتوػههومةر ةههي ةةـههع ةلقـههيف دكؼههش ظ ه هههذة
ةةتههم غ سظههشوََ ؿاههوا ظِتةؼههذ ةةتاههتهز ةةشههٌ سوازهههت ػههزكذ  KBCون سههد ع ظؼتوُههذ دةطههِذ ظ ه حههزةظغ
سدؼاَؾ ةةتاتهز دسااَا ت دقع حزه هذة ةةتم غ ونم ٍتمً ةي سااَق حترس اٌ ظاتهز سِوَأ ةةِتأف
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دذظههترد ةلؿههوا دةةتوػههومةر ةةزوطههتتةَذ دؿههوةمص ةنؿههتحذ /ةةواههتد ةاِههتظاَ دةةتههوًاَ ف دؿههَ
ٍظهشِتأ هههذة ةةتهم غ حـههورد اِتةهذ طههشبون نهدشتاؼم ظشٍههعة ظه ةةظههىظذ دةلظهتن اههٌ ةةِتاَهتر دةرسههداتُت اههٌ
ػتهشٍذ ةنندشتع دظ طم ةسمٍتمة اٌ ةةتعةذَأ دةنٍزةمةر ف
دظ ػتنج آذز همت ومدةر س عر ةةي ةةش اَأ ظ ؿؼم ةةتاتهز دةؿشوةا ت ةُشتهتمة ُاهي وطهض دومدةر
ظمو َذ سشم ؿَتغش ت حخهتر ُاتٌ دظوكوٌُ سؼظع ةؿشوة ةةتاتهز ةد ساتمٍ ت دس اَهأ اِتةَش هت حتهت ٍهتمً ةةهي
س اَأ ةةاظتاز ةةي ؿعدمهت ةةعنَت دٍتب ُبض ةمدةر ةمةرد ةةاوز اٌ هخَِذ ةةِتأ ةةظَتؿٌ حتةشوػ هتر ةوسَهذ
(Eemett&therese: 2001.20) -:
8ف ةةظَوزد ُاي ةةاوز risk control
سبت ةةظَوزد ُاي ةةتاتهز ُمع ةساتا ةوػزة ةر ةةتمتطخذ ةتمَ ةةاوز حـع اةسم ظ ذىا :
 ػزة ةر ةةظىظذ ةعذوا دذزدع ةةظَتؽ ظ ةةتمتهق ةةظَتؿَذف
 ةةش كع ظ ظعى اتُاَذ وػ شد ةةظىظذ دةلظ اٌ ةةتمتهق ةةظَتؿَذف
 س اَأ ةةتِوقتر ةةشٌ سـوا مدن ةةظَوزد ُاي ةةتاتهز ةةشٌ قع سـعصف
 سـعٍع ةةتمتهق ةةشٌ ٍظتؾ ةاظَتؽ حشٍترس ت ظَ ةنػترد ةةي ةةتاتهز ةةتـشتاذف
2ف ساتمً ةةاوز risk avoidance
ٍتب ساتمً ةةتاتهز ةةشٌ ٍتب ةن سوةػم ةةؼزكتر ةةظَتؿَذ ُمع سٍتمد ظخَِتس ت دةةظهَوزد ُاهي ؿـهذ
طوقَذ كخَزد اٌ طوق ةوُتتا ةةشمتاظَذ (Walsh & Taylor : 2007,879
حتسختٍ ُعم ظ ةوػزة ةر ةةشٌ ٍتب ةن ستمً ةةي نشتاغ اِاَذ ظ ذىا:
 ؿمَ ةة زةرةر ةلذىقَذ ةةشٌ ستمَ دػوم ةةاوزاٌ ةظتك دػومهت ) Hair&.Heath:2009,126
 ةواتمد ظ ةةشؼترث ةةظتح ذ دُع سبزةر ةةشٌ ستمً ةةي ذظتازف
 ةوةششة حتةتوةؿاتر ةة َتطَذ ونشتع ةةظاَ دةةاعظتر ةةظَتؿَذ حتت ٍؼِا ت ذتةَذ ظه ةةَِهوث دظه طهم سشبهزر
ةةـتػذ ةةَ ت ةد ظِتدمد ةةشٍترد دةوقتظذف
3ف س اَأ ةةاوز risk reducation
ٍشوقف س اَأ ةةاوز حتوُشتتم ُاي س مَتر س اأ ةرػـَذ ةةاظترد ةد ةةا عةن اٌ ةةتؼتور ةوسَذ-:
 ةةشِزر ُاي ةةتاتهز ةةبتظمذ ةةشٌ ٍتب ةن سظخج ظاتهز ظـشتاذف
 ةةشازٍههق حههَ ةةتؼههتظََ ةةظههَتؿَذ ةةشههٌ ٍتب ه ةن ٍظههخج دػومهههت ظِههت ؿههزةُتر دؿههوةمص ظشـههترُذ حظههخج
ةوذشىر ةةِزقٌ ةد ةةوتااٌ ةد ةةعٍمٌ ةد ةةظاوكٌف
 سِزٍف ةواوةع ةةظَتؿَذ حـؼم دنوَُذ ةةتاتهز ةةشٌ ٍتب ةن ٍوةػ وهت اٌ ةةاِتةَتر دةةمؼتهتر ةةظهَتؿَذ
طوة كتنز ةةتاتهز حَبَذ ةدطَتطَذ ةد ةػشتتَُذ ةد غَز اةكف
4ف ن أ ةةاوز risk transfer
سٌ ز حوةمر ن أ ةةاوز ظ ؿتةذ ةةي ةذزى ةشؼمج ةةاظترد ةد ةةا عةن داةك ظ ذىا ُعد ةدػم ةهت هت
(fitzgerald:2003,25):
 ةةشِتقههع ظههَ ػههزكتر ةةشههتظَ ظ ه ةػههأ ةةــههوا ُاههي سِوٍلههتر ُمههع ؿههعدص ةةاوههز ةةتـشتههأ ةد ةةبههتظ اههٌ
ةةمؼتهتر ةةظَتؿَذ كتةـزةاق دةةشازٍج
 سووٍق ظمتهق ةةاوز دظبتظمم دةسختٍ طَتطتر دسخمٌ طشزةسَؼَتر ظـعد وؿشوة ةةتاتهز دساشَش ت دظه طهم
ظبتنَذ ن ام ةةي ظبتن آذز دس اَام كتةذً ٍـعص اٌ سـوٍأ ظظترةر ن هأ ةةظهَتؽ ةدةظهتك دؿهوة م ةدظضهتمرس م
فدٍشواج ةن ٍبون ن أ ةةاوز ظشتَشة حتت ٍ سٌ:
 ػاتاَذ ُتاَذ ن أ ةةاوزف
 ةةظَوزد ُاي ةةخَتنتر ةةموَُذف
 سـاَأ ةةم تم ةةـزػذ ةاخَتنتر
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5ف س تطم ةةاوز risk sharing
قع ٍـعص س تطم ةدظـتؿـذ دهو وطاوث ةاشِتظأ ظَ ةةاوز ااٌ هذة ةلطاوث ٍشتظأ ن أ ةذوز ةُسٌ-:
 ةنلتت ةةتمؼآر ةةظَتؿَذ ةةي ظمٌوظذ ةةظىطأ ةةامعقَذ ةد ةةظَتؿَذ ظ ةػأ س تطم ةدةةتؼهتركذ اهٌ سـتهأ
ةةتاتهز دةةاظتاز ةةشٌ ٍتب ةن سوةػ ت ةةتمٌتذ ةةظَتؿَذف
 ةونعظتع ظَ ةةؼزكتر ةلذزى دةسـتمهت سـز ػِتر ظوؿع ظ ةػأ سوسٍَ ةةتاتهز ُاي ةُذزٍ ف
 ةوؿشاههتى حتـاٌههذ ةط ه شظتترٍذ سشههوسٍ ظم ههت وط ه م ةةتمٌتههتر ةةظههَتؿَذ اههٌ ُههعد ظؼههترٍَ ة ههت ة ههت سواِههتر
ظظش خاَذ ظشوورد ةد ظش عظذف

سبدسب - :إداسة املخبطش االسرتاتيجيت

و ٍتب ةن ٍبهون همهت نظهتن و ٍـهَن حهم وً ظظهشوى ظه ةةاوهز ةد طهَشوقف ُمهم اهٌ ةةتظهش خأ ظتهت
ٍشواج سوقَ ظوةػ ذ ةةاوز اٌ وً ةـٌذ ظ ةةتظش خأ
ة ههع ػههت ر ةةابههزد ةلدةههي نمةرد ةةتاههتهزد ةنطههشزةسَؼَذ كتـههواؾ د مةرد ةةتاههتهزد ةنطههشزةسَؼَذد
اَورقذ سظتي د ههتر نمةرد ةةتاهتهزد ةةتشبتظاهذ اهٌ ةةِتهأ ةةهعدةٌ د ظه قخهأ :ظَاَهز كمهز مً دنؼهزر اهٌ
ظؼاذ مرةطذ ةنمةرد دةلُتتا ةةعدةَذُت 8992ع)www.12manage.com 23
 دحذةك ٍشواج ظ دػوم ظتػزةر ةاتاتهز قع سوةػ ت ظمٌتتر ةوُتتا ةةظَتؿَذ ةد ةةشٌ سشوقِ ت ظه ػتنهج
آذز اٌ ةةتظش خأ دهذة ظت ٍشواج ةن ٍبون ةعٍ ت ةوطهشِعةم ةتوةػ هذ ةةتاهتهز ةةتـشتاهذ كتهت ظوكهؾ اهٌ ػهعدا
 )2ظ ذىا ُعد ةػزة ةر س و حشـلَزهت ظظأ:
 دػوم ظاووتر ومةرد ةةتاتهز ةوطشزةسَؼَذ ظ ذىا ؿَتغذ ةةظَمترٍوهتر ةةتظش خاَذ ف
 ةظشى ذون ظشِعمد ػتهشد ةةشماَذ ظتت طَ اأ ظ ذوز ةةتاتػ د ةاتمٌتذف
 ااٌ ػتنج ةؿشتتةَذ ظوةػ ذ ذوز اٌ ةةتمٌتذ ٍشواج ظمك كتظتدا ةد ظعٍز سماَذً ةن ٍبون ةعٍك:
 ةطشِعةم ةتوةػ ذ سـعٍتر ةةتمٌتذف
 س عٍز ةات تتر ةةتظش خاَذ دذَترةر ةةشـوٍأ دهزةاق حعٍاذ ةاتظش خأ
 سااَق ظبتنَذ ؿعدص ةةاوز ةد ةؿشتتةَذ دقوُمف
 ةةخـض ُ ةةازؽ ةلكظز وهتَذ دكات دف

سببعب  -:وظبئف إداسة انساليت املهنيت -:

ةن سِههعم ةة وتُههتر اههٌ ؿههمتُذ ةةظههَتؿذ ةوقتظههذ دةةم ههأ دةوهِتههذ دةوػههزحذ دةورػههتم ةةظههَتؿٌ )
ددكتور ةةظاز ٍِوٌ وهتَذ وساتا ةوػزة ةر ةةتمتطخذ د ُعةم سـذٍزةر ظمتطخذ ظ ةػأ كهتتن دػهوم ؿ َ هٌ
ةاظههىظذ ةةت مَههذ دةلظههتن ظ ه ةةتاههتهز ةةتـشتاههذ اههٌ هخَِههذ دةطههشتزةر ةةمؼههتهتر ةةظههَتؿَذ دٍههتسٌ ةطههشاعة
ظـواؾ دًَاذ ظعٍز ةةظىظذ ظ مرة داتُاَذ ةةت ت ةةشٌ ٍ و ح ت اٌ ةةشِتظأ ظَ ةدػم ةةتاتهز ةةشهٌ ٍتبه
ن سوةػ ت ةةتمو ذ ةةظَتؿَذف اَتظأ ظعٍز ةةظىظذ ةةت مَذ ةةؼاؾ ةةهذً ٍهتمً دًَاهذ ةمةرد ةةظهىظذ ةةت مَهذ
حتؿشزةر داتُاَذ ةش اَأ ةةتاتهز دساتمٍ ت طوة كتن ظوًف ٍِتأ اٌ ةةتمٌتذ ةد ةطشؼترً ذترػٌ ةد دكَهأ
ُ ه ػ ههذ سماَذٍههذ سموههوً ُاههي دًَاههذ ةمةرد ةةظههىظذ ةةت مَههذ ظ ه ذههىا ةساههتا ةة ههزةرةر ةةـههتاخذ وؿشههوة
ةةتاههتهز دةةشِتظههأ ظِ ههت حِ ىنَههذ دظوكههوَُذ  )Emmett&THerese: 2001.26دسموههوً ُاههي هههذه
ةةت مهههههذ ةةخـهههههض ُههه ه ةةتاهههههتهز ةةتـشتاهههههذ دظـتدةهههههذ سؼمخ هههههت ةد سااَهههههف ةطزههههههت اهههههٌ ةةتمٌتهههههذ حَِهههههزد
دآذههزدن8998:ف )46اتظههتدةَذ ةمةرد ةةتاههتهز ة ههت دػ ههتر نٌههز ُعٍههعد دسـشههتع ةةههي دػههوم ػوةنههج س مَههذ
ومةرد ةةتاتهز ظظأ همعطذ ةوظتن ؿَتغذ ُ وم ةةشتظَ دس ظهَم ةةتؼهترٍَ اةر ةةتاهتهز ةذشَهتر ةةخهعةاأ اهٌ
ازؽ ةوطشظتترةر ةةتشتؿذ ةةت ترةر دةةشعرٍج ةةتشاـؾ ظَ دػوم ذخهز ُتاَهذ دقهع ٍِتهع ظهعٍزدة ةةاوهز
ةةي سوخَق ذووةر ةتوةػ ذ ةةتاتهز ظ ذىا ةة َت حشـاَأ ةةاوز دةساتا قهزةرةر حؼه ن ةةاوهز دسوخَهق اةهك
ةة زةر ف
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املبحث انثبني  /يعبجلبث املخبطش انسيبحيت

اوال :خمبطش انسيبحت وجهىد ينظًبث انسيبحت انعبمليت

سؼبأ ةةمؼتهتر ةةظَتؿَذ ظـزكت مٍمتظَت اٌ ك ظَهز ظه ةقشـهتمٍتر مدا ةةِهتةم و طهَتت ةةهعدا ةةظهَتؿَذ
ةةشهٌ ستشاههك ُمتؿههز دظ وظههتر نؼتؿ ههت طههوة كتنههز ةةوخََِهذ ظم ههت ةد ةةخؼههزٍذ دٍتشاههك ةةِههزةق ُمتؿههز ةةؼههذث
ةةتاشااذ ةو ةن هت دةػ هز ظاهتهز كظَهزد ةطهزر حؼهبأ طهاخٌ ظختػهز ُاهي قَهت ؿزكهذ طهَتؿذ اتُاهذ ؿتةهز مدن
ةةم وف ح ذة ةة وتٍ ةةـَوً ذـوؿت حِع طمذ 2113ةا سِزكز ظٌِم ةةتمؼآر ةةظَتؿَذ ةةهي ُتاَهتر ةةم هج
دةةظاج ةا وَ ةوطترٍذ دةةشازٍج دةن َتر ةةخمي ةةشـشَذ دكِف ةوظ دةوطش زةر دغَزهت ظتت ؿهتا مدن قَهت
قوتٍ طَتؿٌ اتُأ ٍِشس ةةتبتنذ ةةظَتؿَذ دٍهعُم ةوقشـهتم ةةهوهمٌ حظهخج ؿؼهم ةةتاهتهز ةةشهٌ ٍوةػ هت حؼهبأ
ظظشتزف
دكذةك ػ عر ةةظتؿذ ةةِزحَذ طاظاذ ظ ةةـوةمص ةمر ةةي نشتاغ ُبظَذ ةشوػ تر ةةظَتؿذ اهٌ ةةؼهزق
ةودطههن ااههٌ ةخمههتن سزةػِههز ةةـزكههذ ةةظههَتؿَذ حمظههخذ 56ف %89حظههخج طاظههاذ ةةشاؼَههزةر دةوغشَههتور ةةشههٌ
ػ عس ت ذىا ةلػ ز ةةشظِذ ةلدةي ظ ةةِت  2115حتةت ترنذ ظَ ةةاشزد ناظ ت ظه ةةِهت ةةتتكهٌ داهٌ ظـهز
ؿعص ةةشزةػَ اٌ وُهعةم ةةظهَتؽ حِهع ساؼَهزةر ٍوةَهو /ستهوس ةةشهٌ نؼهم ُم هت ظ شهأ  67ػاـهت اهٌ ظمشؼهَ ػهز
ةةؼَخ دكذةك اٌ طورٍت دةةتضزث دسونض ػباز اَ ت ظاتهز ةامؼتهتر ةةظَتؿَذف
ة ع كتنز ةنػزة ةر ةةشٌ ةساذس ت ةةـبوظذ ةةتـزٍذ ُ ج ةوناؼترةر ةةشٌ ؿعطز اٌ ظمشؼَ ػز ةةؼَخ
طزٍِذ سمتطج دةقِذ ةةـهعص ةا سؼهباز ُاهي ةةاهور غزاهذ ُتاَهتر نمةرد ةوسظهذ ةـَاوةهذ مدن سوطهِ ت دسخاَهع
ةطترهت ُاي ةةـزكذ ةةظَتؿذ اٌ ظـز ظ ذىا ةةظهَوزد ةةاِتةهذ ةتؼزٍهتر ةوظهور دظِتةؼهذ ةلكهزةر د سةةش هت
حـورد طزٍِذ ظ ةػأ ُتمد حمت ةلكزةر حوقز قَتطٌف
دهمت سظتؤور سوزؽ ناظ ت :كَف ةٍتب ةٍؼتم ظِتةؼتر ػهتمد ةاـهع ظه ةُتهتا ةةِمهف دةة شهأ دةةهعظتر
ةةشهٌ سبشظهؾ ةةههعدا ةةظهَتؿَذ؟ د كَهف ٍتبه س َهَم ؿؼهم ةةبترطههذ ؟ ددكَهف ٍتبه ةُههتمد س هَهأ ةة هزى ةةظههَتؿَذ
ةةتمبوحهذ ؟  ) Final Report Of W.T.O. 2005دظه ػتنهج ةذهز ا هع دةػ هز طهوةؿأ طهوظوزد اهٌ
مٍظتخز ُت  2114سةهشةا اهٌ ةةتـهَن ةة مهعً نهشغ ُمهم ظوػهذ سظهونتظٌ) ذهىا حلهَ طهتُتر ةذهذر ةردةؽ
ةُور ةةخؼز ُاي طوةؿأ ةةتـهَن ةة مهعً دقهع ةؿهعص ةةبظَهز ظه ةةاظهتاز اهٌ ةةخمهي ةةشـشَهذ ةاتمؼهآر ةةِتظهذ
دةةتظتك دةةتمشؼِتر ةةظَتؿَذف
ة ههع كتنههز ةةابههزد ةوطتط هَذ ومةرد ةةتاههتهز ةةظههَتؿَذ اههٌ حههعةٍش ت ُاههي ػههبأ ظخههتمرد ظ ه قخههأ ظمٌتههذ
ةةظَتؿذ ةةِتةتَهذ ُهت  8998ةشوهوٍز ظتػهزةر طهَتؿَذ ظش عظهذ دقهع ُتاهز ةؼمهذ مدةَهذ ظه ظمٌتهذ ةةظهَتؿَذ
ةةِتةتَذ ظتحَ  ) 8995-8992وُعةم ةدا قتاتذ ةاتتػزةر ةةتـشتاذف دةذشَزر ةرحِهذ حاهعةن ةشوخَ هت دههٌ :
كمعة ةةتبظَك هوةمهعة ةةووٍهتر ةةتشـهعد دنهشغ ُه ههذه ةةاؼمهذ نشهتاغ ظشتظاهذ حتُهعةم مةَهأ ُتاهٌ ٍ هعر ةةهي
ةطشاعة سووٍز ةحِتم ةةظَتؿذ ةةتظشعةظذ ُت  8996ف دٍتظأ هذة ةةعةَأ ظؼتوُذ ظ ةوحِتم ةةزاَظذ ٍتب اهٌ
ةةتمتهق ةةظَتؿَذ دةنتته ت ةةتشِعمد ظ ظـهتٍف طهتؿاَذ – ط تاهذ ؿلهترٍذ ظوةقهَ ظـتَهتر هخََِهذ اهٌ ظؼهتا
ةةشاوَن دةومةردف
دة ع سوطَ هذة ةةشوػم ظ ذىا ةػهزة درع ُتهأ ةهىمةرةر ةةِاَهت دةةتمٌتهتر ةةظهَتؿَذ اهٌ ُهعم ظه
ةةخاعةن دُاي ظعى ذتض طهموةر ااهٌ همبترٍهت دةةتبظهَك ُهت  8999داهٌ طهَزٍىنبت دةورػمشهَ ُهت 2111
دكزدةسَت دسزٍمتمة ُت  2114دستٍامع ُت 2115فدػت ر نشتاغ درع ةةِتهأ وُهعةم مةَهأ ةرػهتمً راَظهٌ ةمتهو
ةةظههَتؿذ دسووٍزهههت  ) Final Report Of T.W.O.2005كتههت ةن ةة ههعر ةةههزاَض ظه سـعٍههع ظتػههزةر
ةةتاتهز ةةتظش خاَذ ةاظَتؿذ ٍـشتع ةةي ةةشِزر ُاي ةة لتٍت دةةتتطزةر ةوسَذ-:
 ةساتا ةة زةرةر ةوالأ ظ ةػأ سااَق قَتذ ةةاوز دكااشمف
 سزقج ةة لتٍت ةةظتذمذ اةر ةةِىقذ حتةمؼتم ةةظَتؽف
 ظِزاذ ةةشتطَزةر ةةتشتَشد حتت ٍظتؾ حشاتمً ةةاوز ُمع ةةـتػذف
 حمت ظ َتص ومة نؼتهتر ةومةرد دسوخَخ ت ةااون ةةتزطوظذف
 سااَق ةةاوز دس اَأ ةوذوت ف
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ةن ةة َتذ اٌ ةةاوز ةةذً سوةػ م ةةتؼترٍَ ةةتزةا ذ ةاظَتؿذ ٍتب سـعٍهعه ظه ذهىاMacLean :
 )&SHaref:2005.8سـعٍع ؿؼم ةةتاتهز ةةتشوقِذ اٌ ؿعدمهت ةةِاَت دةةشهٌ ٍتبه قَتطه ت ظه ذهىا سـعٍهع
ةةاظترد ةوطشظمتاَذ اٌ ٍو ُتمً ةد ظظتةٌ دقع ٍظتُع ةنمةرد ُاي نتو دةطَ اٌ ؿتةذ دقوٍ ةةاوهز حـهورد
اِاَذ دكذةك ُمع ةةشمخ حـورد ظـشتاذ ةاتاتهز ٍِوهٌ ةهىمةرد قهود مةاِهذ ةتوةػ هذ ةطهوو ةوؿشتهتور ذـوؿهت
اٌ طوق ةودرةق ةةتتةَذ ةةشٌ سشِتظهأ حؼهبأ دةطهَ اهٌ ةُتهتا سؼهترد ةوطه م ةاتتطظهتر ةةـهمتَُذ دةةشؼترٍهذ
دةةتتةَذفدقع ساؼ حِق ةةتتطظهتر ةةهي سه ظَ ظ وػومةس هت ةبهٌ ٍتبم هت ةةتـتاٌهذ ُاهي ةةوكهَ ةوقشـهتمً ة هت
ذـوؿت اٌ ةةخاعةن ةةشٌ سِشتع ُاي ةةمؼتم ةةظهَتؿٌ دسؼهبأ حؼهبأ ةطهتص ظـهعرة ةاهعذأ ةة هوظٌ دةؿشَتههتر
ةةم ههع ةوػمخههٌف دكتنههز ظ ه حههَ اةههك ةةههعةَأ ةورػههتمً ةاظههَتؿذ ةةتظههشعةظذ ُههت  2114ةةههذً سلههت ُههعمة ظ ه
ةورػههتمةر ةةت تههذ ٍظههتُع ُاههي ُتاَههذ ةةشاوههَن دكَاَههذ ةوطههشؼتحذ ةمؿههعةص ةةتش اخههذ دغَههز ةةتشوقِههذ دظم ههت
ةةش اختر ةةتمتذَذ دٍتب ُزك ت حتةؼبأ ةوسٌ:
ةدو :ةةتظتُعد دةوط ت اٌ ُتاَذ ةةشاوَن دكَاَذ ةوطشؼتحذ ةىؿعةص ةةتش اخذ دغَز ةةتشوقِذف
طتنَت :ةطش زةر ةةوكَ ةوظمٌ ف
طتةظت :ةةشزكَش ُاي ةةش اختر ةةتمتذَذ ف
رةحِت :ةوكزةر ةةشٌ ٍتبم ت ةن ساـق ةةتـتمر ةةوخَِذ دةؿوا ةةظَتؿذف
ذتظظت :سووٍز ةمةرد ةةووةرئ ةةتظتُعد اٌ سااَق ةوكزةر دةوطتر ةةظاخَذ
ةن هههذة ةةههعةَأ ةورػههتمً ٍتظههأ ظٌ ههز ظ ه ظٌههتهز ةمةرد ةةتاههتهز ٍظههشمع ةةههي ةة لههتٍت ةةزاَظههذ دٍؼههبأ
قتُعد ةاتِاوظتر ةةتاَعد دةةتمتطخذ ٍتب ةوطشمتم ةةَ ت اٌ ُتاَذ ةساتا ةة زةرةر حـورد ةالأف

ثبنيب -:أهًيت املعهىيبث يف اداسة املخبطش انسيبحيت

نشَؼهذ ةاش ههع ةةِاتههٌ دةةشبموةههوػٌ اههٌ ظؼههتا ةةتِاوظههتر دةوسـههتور وؿههخـز ةةتِاوظههتر سؼههبأ ُتةتههت
قتاتت ٍعذأ اٌ ةةبظَز ظ ظٌتهز ةةـَت د ةننظهتنَذ دسوورههت ؿهِومة ةةهي سختههت ظبتنهذ ظ تهذ اهٌ ؿظهتحتر ةة هود
ةههعى ةةههعدا دظههت قههع سـههأ ةَههم ظ ه قَتههذ نظههخَذ ذتؿههذ اةر دسن ظههتطز ةبتاههذ ُتاَههتر ةشـعٍههع ةوهههعةر دكههَ
ةةظَتطههتر دةطههشزةسَؼَتر سـ َ ههت اههٌ ظوةػ ههذ ةةشـههع\ٍتر ةاتمٌتههتر حؼههبأ ُههت دظم ههت ةةظههَتؿَذ ُاههي دػههم
ةةاـوؽ ف
دقع سخزس ةهتَذ ةةتِاوظتر اٌ ةمةرد ةةتاتهز ظ ذىا ةةؼوةنج ةوسَذ-:
 –7تاليف خطش املفبجأة
ُمعظت سبون همت ؿتةذ اٌ قـور ةةتِاوظتر ةد ُع مقش ت ةد س ََت ت ةد س عٍزهت ةد اٌ ؿتةذ ُهع ن ا هت
اٌ ةةوقز ةةتمتطج ةةي ظشاذ ةة زةر دذىر اةك اتن دؿوا ةةتِاوظذ ةةت تذ اٌ ةةوقز ةةتمتطج ٍِوهٌ ازؿهذ
ؿ َ َذ ةشاتمً ةةاوز ظه ؿَهض ةةبهم دةةمهوٍ ذهىا اشهزد ظوةػ هذ ةةاوهز دههذه ةةـتةهذ سٌ هز حـهورد ػاَهذ اهٌ
ُتاَذ ةةتىؿذ ةةؼوٍذ دةةخـزٍذ ةتت س عظم ظ ظِاوظتر قَتهذ ؿهوا ةلؿهوةا ةةؼوٍهذ دةةتمتذَهذ ةتظهترةر ةةم هأ
ةةؼوً ةد ةةخـزً ةتت س عظم ظ ظِاوظتر ُ ةوؿوةا ةةؼوٍذ ةد ةةتمتذَذ حـورد ظششتحِذ دُاي طخَأ ةةتظهتا
كتنز ةةِخترد ةةتـزٍذ ُخترد ةةظى  ) 98ةةشٌ غزقز اٌ ةةخـهز ةوؿتهز نشَؼهذ ةِهع ةُهترد ةوهتَهذ ةىػهترةر
ةةتخِوطذ ظ وحزةع ةةتزةقخذ اٌ ةةؼتنج ةةظهِومً ةوهتقم ةةِخهترد قخهأ ؿـهوا ةةِتؿهاذ ةةخـزٍهذ الهى ُه ُهع
ظوتح ش ت ةاتوةؿاتر ةة َتطَذ ةةخـزٍهذ ةام هأ دظه طهم ومى ةةـهتمص ةةهي غهزق ظبهتر ةةتظهتازٍ دهمهت وحهع ظه
سواز ةومدةر ةةشٌ سظتُع ُاي سىاٌ ةةتاتهز اٌ ةةتمتهق ةةظَتؿَذ:
وف سـعٍع ةةتمتهق ةةاتؿذ ةةشٌ ٍظهتؾ ةاهشدةر حهعذوة ت ةلهتتن طهىظش م ددقهتٍش م ظه ةوكهزةر اهٌ ظتترطهذ
ةةمؼتهتر ةةظَتؿَذ ظظأ ةةششةغ ُاي ةةتت ةد ةةظَتؿذ ةةخزٍذ ةد طَتؿذ ةةضوؽ دغَزهت
ثف ةةشاوَن ةاـتور ةةوتراذ ٍتب ةن سـعص ظتت ٍشواج دػوم ةمدةر ةوطِتاتر ةودةَذ ظَ دػهوم ذخهزد ةدةَهذ
ةا َت حتوطِتاتر ظظأ ؿتور ةةضزق ُاي ةةظوةؿأ ةةظَتؿَذ ةد طَتؿذ ةةتضتظزةر اٌ ةومغتاف
عف س ههعٍم ةةمـههتاؾ ةاظههَتؽ حترسههعة ةةتىحههض ةةزٍتكههَذ ةةتمتطههخذ ةااِتةَههتر ةةظههَتؿَذ ُمههع ظشةدةههذ ةةمؼههتهتر
ةةزٍتكَذ ف
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 – 3سشعت اختبر انقشاساث
سـشتع ةومةرةر ةةظَتؿَذ وساتا قزةر ٍمتطج ؿؼهم ةةاوهز دنوُهم ةطهشمتمة ةةهي سهوةاز ةةتِاوظهتر ةة َتهذ
دةظبتنَذ ةطهشاعة ظه قخهأ ُمتؿهز ةد ةساهت ا ةة هزةر ةةـهتاج اهٌ ةةشوقَهز ةةتمتطهج ٍظه م اهٌ سؼهتدس ةةظهاخَتر
ةةتزةا هذ اتوػههترةر دةةتِاوظهتر ةةشههٌ سخهعد سـشههتع ةةهي ُتاَههذ ساظهَز ةد ةطههشَِتث ةشاهتمً ةةاوههز دقهع ٍبههون
كَق ةةوقز ةظت ؿهمتٍ ةة هزةر ةش َهَم ةةتِاوظهتر ٍهتسٌ حمشَؼهذ ة ـهور اَ هت دظه طهم ٍبهون ةةتوقهف طهاخٌ اهٌ
س عٍز ةةوقز ةةذً سشلت ؿظتث ةؿشتتور سوور ةةتاتهز دس ََم ةنظبتنَذ ةةتشَظزد ةتوةػ ذ ةةاوزف
ةن ةةؼ وم ةةتخذدةذ اٌ حـوص ةةشظوٍق س ع ؿشظذ ظِاوظتسَذ ٍتب ةوطشمتم ةةَ هت ٍتبه ةن ٍبهون نٌهت
ةةتِاوظههتر ةةشظههوٍ ٌ راههعة ظ تههت دظـههعرة ؿَوٍههت وطههشى ةةتِاوظههتر ظ ه ةػ ههشد ةوطههشاخترةر ةةشظههوٍ َذ ةد
سمخهههتةر ةد ساتَمهههتر سؼهههبأ ظـهههعرة ةاتِاوظهههتر ةةت تهههذ ةزطهههم ذترههههذ ؿهههمَ ةة هههزةر دسماَهههذه kotler
) &Others:1999.167
-2ضًبنت اختبر انقشاسانسهيى
وػعةا اٌ ؿ َ ذ ظ سزاَ ةم ةةتِاوظتر ظ ةػأ ةساهتا ةة هزةر ةن سبهون ةهم نٌهزد طتقخهذ دؿهورد اهمَهذ
ةش َههَم ةة لههتٍت دةةتظههتاأ ةةتشِا ههذ حتةتاههتهز ةةـتةَههذ ةد ةةتـشتاههذ دقههع ٍؼههزً ةةشِتظههأ ظههَ ةةههعواأ حتطههشاعة
ةلطاوث ةةِاتٌ دةةش مَتر ةةـعٍظذ اٌ سـعٍع ػاـَذ ظظخج ةةاوز ظ ذىا سـاَأ ةةخـتذ ةةورةطَذ ظلتهتس ت
ظَ ظت ٍشواز ظ ظِاوظتر دظ همت سخزس ةهتَذ ةةتِاوظهتر دةطهشتزةرٍذ سـهعٍظ ت اهٌ سضََهز دػ هذ ةةمٌهز دا هت
ةاتشضَهزةر دسوههورةر ةوؿهعةص كتطههتص وساههتا ةة هزةر ةةظههاَم حَِهعة ُه وً ةنوختُههتر ػاـهَذ طههاخَذ ُاههي وً
ظزؿاذ ظ ظزةؿأ ةساتا ةة زةر ةوظز ةةذً ٍشزسج ُاَم طَوزد نوَُذ اٌ ظوةػ ذ ةةتاتهز دظهت قهع ٍهمؼم ُم هت
ظ سعةَُتر دس عٍعةر وسظتؾ حتوطشضىا ةوظظأ ةهظبتنَتر دةة عرةر ةةتشتؿذ .
ةن دًَاذ ةمةرد ةةاوز اٌ ةةتمٌتهتر ةةظهَتؿَذ ٍشواهج ةن سِبهض ػتنخهت سوورٍهت ظه ةػهأ ةطهشَِتث كتاهذ
ةةتشضَزةر ةةشٌ ٍتب ةن سؼ تأ ظاتهز ُاهي ػه زد دةمة دنؼهتم ةةتمٌتهذ ةةظهَتؿَذ حتهت ٍاهع سـ َهق ةههعةا ت
ةُنَههذ دةوطههشزةسَؼَذ كتههت ةن ؿظتطههَذ ةةِتههأ ةةظههَتؿٌ ٍـشههتع ةةههي س َههَم ةةتاههتهز ةةشههٌ ٍتب ه ةن سوةػ ههت
ةةتمٌتذ حبأ وحِتمهت دظ شلَتس ت ةةتزؿاَذف
 -4يشونت اختبر انقشاس يف يىاجهت املخبطش
ٍؼبأ سعاق ةةتِاوظتر ةة َتذ ُتظى ظظتُعة حتت ٍشمتطج دظشواختر ةوطشؼتحذ ةتشواختر ةةاوز دةن كهتن
همهت سههعةَُتر ةشٍههتمد ةةتاههتهز دسوطههِ ت اههٌ ًههأ ةةخَبههذ ةةتـَوههذ ح ههتف كتههت ةن ظظه ةذ دػههوم ظظههتدا ةد ظههعٍز
ةااوز اٌ ةةاترههذ ةةشمٌَتَهذ ةاتمٌتهتر ةةظهَتؿَذ ٍِوهٌ ظبتنهذ ظتَهشد سخوا هت دًَاهذ ةمةرد ةةاوهز دٍمخضهٌ ةن
ٍـ ق ظبتن ت اهٌ ةة َبهأ ةةشمٌَتهٌ ظه ةنظهَتحَذ دةطهشتزةرٍذ سهعاق ةةتِاوظهتر ةبهٌ ٍِوَ هت ظزدنهذ ُتةَهذ اهٌ
دؿوا ةةتِاوظذ دس ََت ت دسـوٍا ت ظ ظِاوظذ ةةي ةساتا ةة زةر ةضزف ظِتةؼذ ةةـعص ةد ةةـتةذف
دنشَؼهذ ةههذةك س هع ظٌِههم ةةؼهزكتر دةةتمٌتههتر ةةظهَتؿَذ حشههواَز ةةتِاوظهتر ةةبتظاههذ ةاظهَتؽ دةةتاههتهز
ةةتـشتاذ دةونٌتذ دةة وةنَ ةةشٌ ٍـشتع ةةظَتؽ ةةي ظِزاش ت)wayne:1996.159
- 1تذعيى االيكبنيبث وانقذساث ملىاجهت املخبطش
ةن سـ ٌ طخأ ةةمؼتؽ دةةش هع ٍ شٌهٌ ةسخهتٍ ةوطهتةَج ةةِاتَهذ دةةابزٍهذ ةشؼهتدس ةلذوهت دةةوؿهوا ةةهي
ةوهعةر حبات د ُتةَذ دٍ سٌ اةك ظ ذىا مُم دسٌَِم ةوظبتنَتر ةةتشتؿذ حتت ٍاخٌ ظ شلَتر ظوةػ ذ ةةتاهتهز
ةةـتةَذ دٍتسٌ اةك ظ ذىا ةسختٍ ةنػزة ةر ةوسَذ-:
وف ةوطههشظتتر ةوظظههأ ةىظبتنَههتر ةةتشتؿههذ دةةظههٌِ ةسـ َههق ةالههأ ظوقههف ةٍؼههتحٌ ةتوةػ ههذ ةةتاههتهز ةـ َ َههذ ةد
ةةتـشتاذف
ثف ةوطشِتن ذ ح ظبتنَتر دقعرةر ةةؼ تر ةةظتنعد دةسختُ ت سـهز ةمةرد ظزكشٍهذ ظوؿهعد ظه ةػهأ ةوطهشاتمد ظه
هتقش ت دذَترةس ت حـورد ظش نَذف
عف ةطشماتر ةة وى ةةتشتؿذ ٍتب ةومةرر ةةِاَت سوػَم ةة عرةر ةةتشَظزدف
مف سؼههبَأ غزاههذ ُتاَههتر ةتوةػ ههذ ةةتاههتهز ظهه ػ ههتر ظشِههعمد ةبههٌ سوةػههم ةةؼ ههتر ةةتؼههتركذ كههأ ؿظههج
ةذشـتؿم دةظبتنَشم ةةامَذف
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ثبنثب -:عًهيبث إداسة اخلطش يف انقطبع انسيبحي

سبت ُتاَتر ةمةرد ةةتاتهز اهٌ ةة وهتٍ ةةظهَتؿٌ اهٌ ػتاهذ ظه ةنػهزة ةر ةةِتاَهذ ةةتظهشتزد ةلهتتن
ةةــوا ُاي ظؼتوُذ كخَهزد ظه ةةتِاوظهتر ةشؼهبأ قتُهعد ظِزاَهذ دسوخَهق ُهعم ظه ةوػهزة ةر ةةِتاَهذ ةبهٌ
ٍظشعا ح ت ةضهزف ةةشاوهَن دةةشمٌهَم دةةشماَهذ دةةزقتحهذ حتهت ٍظه م اهٌ ةةـهع ظه ةةتاهتهز ةةتـشتاهذ ةةشهٌ ٍتبه
ظوةػ ش ت ةد ةةشمخ ح ت ظ ػ ذ دةةتاتهز ةةشٌ سَِؼ ت دسِتنٌ ظم ت ةةتمٌتتر ةةظَتؿَذ حتهت ٍهتمً ةةهي ةةش اَهأ
ظه ةةاظهتاز دةةباههف اهٌ ظوةػ هذ ةةتاههتهز دس اَا هت ذهىا ظهعد سظمَهذ ظَِمهذ ةن ةوػههزة ةوطهتص اهٌ ظِتةؼههذ
ةةتاتهز ٍخعو ظ سـعٍعهت ةدو دسِزٍا ت حـورد ُاتَذ ظوكهوَُذ كتهت اهٌ ةةؼهبأ ةوسهٌ دظه طهم ةة َهت حش هعٍز
ؿؼم ةةتاتهز دسـاَا ت ظ ةػأ ةةظَوزد ةةتِاوظتسَذ ُاَ ت دٍ عر هذة ةوػزة ةةي ظِزاذ ُىقهذ ةةتاهتهز ظهَ
ةةتتطزةر ةةتِشتعد دكذةك ظِزاذ ػعد ةةتاتهز دسزممهتف
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”Pual Fitzgerald “Risk Management Guide For Tourism Operation
Canada Tourism Commission –Ottawa-2003-P.9
ةن سِزٍف ةةاوز ٍبت اٌ ستَش ةنوةٍ ةةتاتهز حتت ٍتمً ةةي سـمَا ت حـورد ظخظوذ دٍتب ةةــهوا
ُاي ظِاوظتر ُاي ظِاوظتر ظ ذىا ةػزة ةةِتاَتر ةُسَذ-:
8فةة َت حتةشاشَغ دةةزقتحذ ُاي ظبتظ ةةاوز اٌ ةومةرد دةةِتظاَ ظ ةةمتؿَذ ةوظمَذ دةةظاوكَذف
2فةةتزةػِذ ةةعدرٍذ ةتظشوى ػومد ةةاعظتر ةةت عظذ دُتاَتر س عٍت ت اٌ ةةتزاق ةةظَتؿٌف
3فس ََم ةةِزدف دةةشؼ َش دةةِ وم ةةتخزظذ ظَ ةةتورمٍ دةةؼزكتر اةر ةةِىقذف
4فظزةػِذ ةةمؼتهتر ةةِتاَذ دةةاظتاز ةةشٌ ٍتب ةن سوةػ ت ةةتمٌتذ ةةظَتؿَذ ف
5فةةشمخ حتةتاتهز ةةتشوقِذ ةد ةةتـشتاذ ةةشٌ ٍتب ةن سوةػم ةةتمٌتذف
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ٍتب ة ذه ةنػزة ةر ةةتذكورد ةنات سشدٍع ةةتمٌتذ حتةتِاوظهتر ةةبتاَهذ ةشـعٍهع ةةاوهز ةد ةةتاهتهز ةةشهٌ
ٍتبم ت ةن س ف ةظت ةةتمٌتذ ةةظهَتؿَذ دظه طهم ٍتبه ةهىمةرد ةةِاَهت ةن سلهَ ةةاوهن دةةخهزةظغ ةسة كهأ ذوهود
دةػزة ةضزف س اَؾ ؿؼم ةةاظتاز دسـ َق ةةتمتاَ ةةتشوذتد ةظت ةةشـعٍتر ةةتِتؿزدف
كتت ةن س ََم ظظشوى دؿؼم ةةتاتهز دظ طم ظ ذىا ظِزاذ ةةتتػزةر ةةتِشتعد ةةشٌ ٍتبم هت ةةشهتطخز اهٌ ؿؼهم
ةةتاههتهز طههاخت د ٍؼتحههت ُاههي ظظههشوى ومة دظظههش خأ ةةتمٌتههذ ةةظههَتؿَذ دظ ه ػتنههج آذههز ا ههع سشؼههم ةةتمٌتههذ
ةةظَتؿَذ ةةي سخمٌ ذون ةىظ دةةظىظذ ةةظَتؿَذ ظ ذىا ةوسٌ :
وف سـعٍع دسِزٍف قلتٍت ةوظ دةةظىظذ ةةظَتؿَذف
ثف سؼاَؾ ةةوكَ ةةـتةٌ دةدػم ػوةنج حتةتاتهزف
عف ةقشزةؽ ةةـاوا ةاتِتةؼذف
مف ةُعةم ذون ومةرد ةةتاتهز دةمةرد ةةووةرئ دةوظ دةةظىظذ اٌ ةةتمؼآر ةةظَتؿَذف
هف سمتَذ دسووٍز ظظتر ةوظ دةةظىظذ ةةظَتؿَذ
دقههع سِتههأ ػههزكتر ةةشههتظَ ةةوهمَههذ ةد ةةتشاــههذ ُاههي س اَههأ ؿههعد ةةتاههتهز ظ ه ذههىا ةةلههتتنتر ةد
ةةشِوٍلتر ةةشٌ ٍتب ســأ ُاَ ت ةةتمٌتذ ُمهع ؿهعدص ذوهز ظِهَ ٍالهَ ةِتاَهذ ةةشهتظَ كهع ةةاوهز داةهك
حتوػههج ُ ههع ظخههز ح هَ ةةتمٌتههذ دػههزكذ ةةشههتظَ دقههع ساههزف هههذه ةةؼههزكتر ةوةشههشة حخسخههتٍ ػههزة ةر ظَِمههذ
كخػزة ةر ةةظىظذ دةلظهتن ظه ذوهز ةةـزةاهق مةذهأ ةةتزاهق ةةظهَتؿٌ ةد ةةتمو هذ ةةتـَوهذ حهم دظه طهم ٍهواز
ازؿذ ةشـ َق ةةتماِذ حَ ػزكتر ةةشتظَ دةةتزةاق ةةظَتؿَذف
دقع ساؼ ةمةرد ةةتزاهق ةةظهَتؿٌ ةاشِتقهع ُاهي ةنهوةٍ ةذهزى ظه ةةشهتظَ ةاـَاوةهذ مدن سـتهأ ذظهتاز ةد
ةكزةر كتاَذ ُمعظت سبون ةعى ةةتمٌتذ ةةظَتؿَذ ظـاٌهذ ةطهشظتترٍذ دظه حمومههت سوخَهق ػهزة ةر ةتوةػ هذ
ةةتاتهز ةةتـشتاذ ظ ذىا ُتاَتر ةةخـض دةةشووٍز ف
دحهتةزغم ظه اةهك ةٍلهت ٍشواههج ةذشَهتر هزةاهق ظمتطهخذ ةش هعٍز ؿؼههم ةةتاهتهز دساتهَ ةؿشتتةَهذ سبههزةره
دؿعّسم ظ ذىا دكَ ظ َتص ةشـعٍهع ؿؼهم ةةاوهز ةد ةةاظهتاز ةةتـشتاهذ ةد ةةشهٌ ساهوق ةةشوقِهتر دظه طهم اهتن
اةك طَِوٌ ؿورد دةكهـذ ةظهت ةنمةرد ةةِاَهت اهٌ س َهَم ظظهشوى ةةاوهز داهٌ ةسؼتههتر ظشِهعمد حتهت ٍهتمً ةةهي
ةطشَِتث كأ ةوؿشتتور ةةتشوقِذ ظ ةوذوترف
دظ ه ػتنههج آذههز ٍشواههج سههواَز كههم هتاههأ ظ ه ةةتِاوظههتر اةر ةواههتمد ةة ـههوى دحـههورد ظههوػشد ٍتب ه
ةةــوا ُاَ ت ظ ذىا س ََم ظظتةٌ ةـؼم ةةتاتهز حـهورد ُاتَهذ ون ظوةػ هذ ظاهتهز كظَهزد غَهز مقَ هذ اهٌ
ةؿشظتح ت قع ٍ اأ ظ اتُاَذ ةةتمٌتذ ةةظَتؿَذ د مةرةس تف
ةن سوخَق ةةؼتنج ةةتلاأ اٌ ةةظتحق ٍلت دػوم طهَوزد ةتوةػ هذ ةةتاهتهز دحمهت طهشزةسَؼَتر سـهع
ظ ؿؼم ةةتاتهز ددػوم ظِاوظتر دةاَذ ُ ةنوةٍ ةةتاتهز دسـعٍتس ت دظ طم طهَواز ظِوَهتر ظ تهذ ظشتظاهذ
حتةم تم ةوسَذ-:
وف سـ َق ظبتنَذ ذاق ؿؼم ةةتاتهزف
ثف ظِزاذ ةةِىقتر ةةتتطزد ةشااَق ػعد ةةتاتهزف
عف حمت ذون ُاتَذ ةتوةػ ذ ةلسظتر دسعرٍج ةةتوًاَ ُاَ تف
مف ةةشوػم نـو س ظَ ةةتمٌتتر ةتوةػ ذ ةنوةٍ ظـعمد ظ ةةتاتهز ظ ةػأ س اَأ ةطزهتف
دظ ػتنج آذز سبهون ةوههعةر ةةتِامهذ ُه ةومةرر ةةِاَهت اهٌ ُتاَهذ ظوةػ هذ ةةتاهتهز ةةشهٌ ٍتبه ةن
سـهَج ةةتمٌتهذ ظه همهت ةد همهت حت نكهتاذ ةةهي اةهك ةةشزكَهش ُاهي وههعةر ةةتمٌتهذ ٍِوهٌ قهود ماهَ حتسؼتههتر
ظشِعمد ظتت ٍشواهج ظه ةنمةرد ةةظهَتؿَذ ةةشِهزر ُاهي ةةاهزؽ دةةش عٍهعةر ةةشهٌ سـهَن حَبهذ ةةتمٌتهذ ظه ػ هذ
ةوؿشاههتى ةد ن ههأ ةةاوههز ةةههي ػ ههذ وذههزى ظ ه ةةظههَوزد ُاههي ظوقههف ظوةػ ههذ ةةاوههز ظ ه ذههىا ظزةقخههذ ةةخَبههذ
ةةتـَوذف
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سابعب  -:انتحذيبث املعبصشة وخمبطشهب نهنشبط انسيبحي

ٍشاهق ظٌِهم ةةخههتؿظَ ُاهي ةن ةةتاهتهز هههٌ ظوقهف ظـهزع سوةػ ههم ةةتمٌتهذ ٍ ذهذ ةػههبتو ُعٍهعد سؼههبأ
سـعٍتر ؿِخذ ةظت ةةتمٌتتر حؼبأ ُت دةةمؼتم ةةظَتؿٌ ؿ أ ةةخـض ذـوؿت دظ طم ٍشوػج ظوةػ ش هت حبهأ
ؿش دؿىحذ دؿبتذ دستظأ هذه ةةشـعٍتر س عٍعةر ةظت ظظَزد ةةمؼتهتر ةةظَتؿَذ سبون ُاي ػبأ ػهزة ةر
ةد ةاِهتا سـهعر ظه قخهأ اههزم ةد ػتتُهذ ةد ظمٌتههذ طهوة كههتن حتنػهترد ةد ةة ههوا ةد ةةاِهأ ظه ةػهأ ةوطههشؼتحذ
ةتوتةج ةد ػزدم ٍظِي ةةوزر ةودا ةشـ َ ت ظ قخأ ةةوهزر ةةظهتنٌ ظهَ ةةشاهوٍؾ حتطهشاعة ةةِمهف ةد ةةظهىؽ
ةد ةٍههذ هزٍ ههذ ةذههزىف,دُمههعظت نشـههعص ُ ه ةةشـههعٍتر ةةشههٌ سوةػههم ةةظههَتؿذ وحههع ةن نؼههَز ةةههي ةوسههٌ( -:
pol:2014,154
• سِع ةةتاتهز سوورة ةد وطزة ةد ؿعطت ةَظز ػش ة ظ ةةزدسَ ةةَوظٌ دةلُتتا ةةِتمٍذف
• قع سبون نشَؼذ ةتؼتوُذ ظ ةةِوةظهأ ةةزاَظهذ ةةشهٌ سمؼه ذهترع ةةاِتةَهتر ةةظهَتؿَذ كتة ؼتهتر ةورهتحَهذ ةد
مةذا ت طو ةومةرد دةةشمٌَم ةتـتمر ةةوتقذف
• سشواج اِأ ود رم اِأ ظ دةؿع ود ُعد ظؼتوُتر ظ ةةؼ تر ةةعةُتذ ةامؼتم ةةظَتؿٌف
دظ ػتنج آذز ا ع سشؼظع ةةشـعٍتر حؼبأ ودطَ ُمع سٍتمد ؿعد ةةش عٍعةر اٌ ةػبتا ُعٍعد ظم ت -:
 .7املخبطش انسيبسيت وانعسكشيت.
سؼبأ ةةش عٍعةر ةةظَتطَذ دةةِظبزٍذ وً حاع طَتؿٌ ظاتهز ؿ َ َهذ ُاهي هخَِهذ دةطهشتزةر ةةمؼهتهتر
ةةظههَتؿَذ ةةمتػتههذ ُ ه ةلاِههتا درمدم وواِههتا ةةتشختمةههذ حههَ ةةههعدا ةدةةمشةُههتر ةةعةذاَههذ دةةشههٌ قههع سههتمً ةةههي
ؿزةٍ حتطشاعة ةة ود ةد ةةشاوٍؾ حتطشاعةظم ظتت ٍظخج س ََع ةاـزكذ ةةظَتؿَذ اتةـزدث دةةــهتر ةوقشـهتمً
دةةـزةُتر ةةعةذاَذ ةةشٌ ؿعطز اٌ ةةِزةق قع ػباز ذوزة ؿ َ َت ة َت نؼتم طَتؿٌ ؿهتا مدن مذهوا طهَتؽ
ةةي ةةِزةق ةظموةر هوةا دكذةك ةةمشةُتر ةةـعدمٍذ حَ ةخمتن د طزةاَأ دظهت نؼهم ُم هت نهشدؽ ػهتظأ ةاظهَتؽ
ا ٌ دقز ةةذردد ةةظَتؿَذ دة ع دةػم ةةظهَتؽ اهٌ طهورٍت دةخمهتن ظؼهتكأ ظاهتهز كخَهزد ظتهت ماهَ ح هم ةااهزدع
ح طزٍ دقز ظتب ظ ظمو ذ ةةاوز ةتهت وطهاز ُمهم ةنقتظهذ اهٌ ةةتوهترةر دةةتهوةنئ ظه ةػهأ ةة َهت حتةتضهتمرد
ةةظزٍِذ دةُظمذ اٌ ؿَ كتنز ةةتمتاذ ةةـعدمٍذ ظشمؿتذ حؼهبأ دةطهَ دقهع ةرساِهز وػهور ةةم هأ ةةهي وكهِتر
ظلتُاذ ةاـَاوةذ مدن سِزف ةةظَتؽ ةةي ظاتهز ةةـعة ةةِظبزً دةوناـترةر مةذأ ةةتعن ةةتبشٌذ حتةظبتنف
 .3املخبطش االقتصبديت.
قع سوةػم ةةـزكذ ةةظَتؿَذ ظاتهز ةقشـتمٍذ نشَؼذ ازف قَوم ُاي ةطشَزةم ةةظاَ دةةخلتاَ ةةشٌ سهعذأ
اٌ مُم ةةمؼهتهتر ة ةظهَتؿَذ ةد اهزف رطهو مذهوا ةااَهشة حـهور ُتةَهذ قهع و سمتطهج ظبتنَهذ ةةظهَتؽ ةد ُهع
ةةظههَتؽ ةههعذوا ةةِتتةههذ ةلػمخَههذ ةةتـشزاههذ اههٌ ةةِتههأ ةةظههَتؿٌ ةد اههزف قَههوم ُاههي ةوطههشظتترةر ةةظههَتؿَذ
دةةشـههوٍىر ةةتـههزاَذ ةةمههتسغ ُ ه ةةِتظههأ ةةظههَتؿٌ ظ ه ةػههأ ؿتتٍههذ ةةتـههتةؾ ةةظههَتؿَذ ةةتـاَههذ ظ ه مذههوا
ةةاعظتر ةةظَتؿَذ ةلػمخَذ دحتةشتةٌ وسظتؾ حوػوم ظمتاظذ سذكز ف
 .2املخبطش االجتًبعيت.
سٌ ههز ةةتاههتهز ةوػشتتَُههذ نشَؼههذ ةتههت سِزكههم ةوُىنههتر اههٌ دطههتاأ ةةشههزدٍغ ةةظههَتؿٌ وحههزةس ةةشههتطَز
ةةِتهاٌ نشَؼذ وذشىر ةةِ تاع دةة هَم دةةش تةَهع دةةظهاوكَتر دةلذىقَهتر ةةظهَتؿَذ Singaiah:2015,214
& )Laskarدظت سازس ُمم ظ طاوكَتر ظشلترحذ حَ ةةظَتؽ دةةظبتن ةةتـاََ دنشَؼهذ وسمٍهتم ةةشمتقلهتر
ةةِزقَذ دةةعٍمَذ دةلٍعٍوةوػَذ دظت قع سازس ُمم ظ ن أ ط تاتر غزحَذ ةةي ةةتؼشتِتر نشَؼذ ةوؿشبت دةةشِتظأ
حَ ةةظبتن دةةظَتؽف
 .4املخبطش انثقبفيت.
سخههعد ةةتاههتهز ةةظ تاَههذ ػاَههذ ظ ه ذههىا ةةضههشد ةةابههزً ةةههذً ٍشم ههأ ظههَ ةلاههوةع ةةظههَتؿَذ ةد ةةؼههزكتر
ةةظَتؿَذ كتةتوتُم دةةظىطأ ةةامعقَذ ةد ةلاى دةةتوخوُتر ةةتوػ ذ نؿعةص سضَزةر اٌ نتن ةةظ تاذ ةةتـاَهذ
دةةتـتدةذ ةشوخََ ةةظ تاتر ةوػمخَذ لهعةر حَِعد ةةتعى قع سٌ ز وٍلت ظ ذىا ةةاعظتر ةةلهتمَذ دههٌ ظااهذ
حتُمةث ةةِتظذ ةاتؼشتَف
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 .1املخبطش انبيئيت
سوةػم ةةخَبذ ةةوخََِذ ظاتهز كظَزد دظشِعمد نشَؼهذ ةتهت سوةػ هم ظه ةطهشاعةظتر ةهمرف غَهز ظتم ؼهذ
ستطز طاخت ُاي ػتتةَهذ ةةتوةقهَ ةةوخََِهذ ةةظهَتؿَذ ظتهت ٍظهشعٌُ ةن سالهَ ةةهي ُتاَهتر ةةشاوهَن ؿاتًهت ُاهي
ةةتبونتر ةةوخََِذ كتـتمر ةاؼذث ةةوخٌَِ(Balestrieri:2015,167
دُاَم ٍزى ةةختؿض ةن وحع ظ دػوم ةمدةر دظ تٍَض ةاشِزر ُاهي ةةتاهتهز دةػهبتة ت قخهأ دقوُ هت ةن
ةظب دقع ةقشهزؽ ةةختؿهض نتواػهت اهٌ ظزاهق ةةخـهض) ٍتبه ةوطهشعوا حهم ةاشـهزً ُه ةةتاهتهز ةةشهٌ ٍتبه ةن
سـَج ةةتمٌتتر ةةظَتؿَذ دظ طم ستطز حـورد ظختػزد ةد غَز ظختػزد ُاي ةةمؼتم ةةظَتؿٌ آذذٍ حتةـظختن
ُهعم ظه ةةتشضَههزةر دةوحِهتم اةر ةةِىقههذ حآةَهذ ةةشِتظهأ ظههَ ةةتاهتهز دػههت ههذة ةةت َهتص ظه ذهىا ةةتزةػِههذ
دةةشـزً ةِعم ظ ةوهز ةةمٌزٍذ ةةشٌ ةطشاعظز كتـتمر اهٌ ظهش ةةخـهض اةر ةةِىقهذ حتةتاهتهز ةةشهٌ ٍتبه ةن
سـَج ةةمؼتم ةةظَتؿٌ اتةتتػزةر ةةشٌ ؿعمر اٌ ةةت َتص قع ةذذر ةةشِتظأ ظَ ةةتاتهز دطخأ ةةشِتظهأ ظِ هت
دةوطههشزةسَؼتر ةةشههٌ ٍتب ه سوخَ ههت ةد ةةشزكَههش ُاَ ههت حـظههج مرػههذ ةةاوههورد ةبههأ نههوٍ ظ ه ةةتاههتهز آظاههَ
ةوطشاتمد ظمم ظ قخأ ةةتمٌتتر ةةظَتؿَذ دةةختؿظَ دةةت شتَ ف

اوال -:االستنتبجبث

املبحث انثبنث  /االستنتبجبث وانتىصيبث

8ف سخَ ظ ذىا ةوهتر ةةمٌزً ةن ةةتاتهز ة ت ظاتهَم ظشِعمد حظخج سِهعم دػ هتر ةةمٌهز ةاخهتؿظَ دةةت شتهَ
دُاَههم اههتن ةةختؿههض ٍههزى ةن ةةتاههتهز هههٌ ظوةقههف ةد ؿههتور ةطههشظمتاَذ سوةؿههم ظمٌتههذ ظههت ٍتب ه ةن سههتمً ةةههي
ةطشمشةر هتقتس ت دظوةرمهت دةظبتنَتس ت دظظش خا ت دوٍتب ظوةػ ش ت حتةوزةاق ةوُشَتمٍذ ةؿَتنتف
2ف سخَ ظ ذىا ةةخـض ةذشىر ةومة دةوطتةَج اٌ ةةشِتظهأ ظهَ ةةتاهتهز دطهخأ ةمةرس هت ظه ةػهأ س اَهأ ؿؼهم
ةةاظتاز دةوكزةر ظ ؿَض ةةتزكشٍذ دةوظزكشٍذف
3ف ػ عر ةةظموةر ةةتتكَذ سـعٍتر كخَزد ةامؼتهتر ةةظَتؿَذ حتػبتا ُعٍعد كتُتتا ةةاوف دةة شهأ دةةشازٍهج
ةاتؼتِتر دةةتعن ةةظَتؿَذ دةطزر حـورد كخَزد ُاي ؿزكذ ةةظَتؿذ اٌ ةةؼزق ةودطنف
4ف دػههوم ُوةظههأ كظَههزد ازكههز ناظهه ت ُاههي هخَِههذ ةةمؼههتم ةةظههَتؿٌ ػههخبذ ةةتِاوظههتر ةةعدةَههذ دةوسـههتا
ةةـلترً د ةةظ تاٌ ً ور ؿزكتر مٍمَذ ظمتهلهذ ةىُتهتا ةةظهَتؿَذ ةةش اخهتر دةةتمتذَهذ ةةظهزٍِذ ةةِوةتهذ)
كتـعمةر ػعٍعد دغَز ظتةواذ سؼبأ اٌ طمتٍته ظبتظ ةةاوزف
5ف حههزدس ةهتَهههذ دًَاهههذ ظهههعٍز ةةاوههز اهههٌ ةةتمٌتهههتر ةةظهههَتؿَذ ةتوةػ هههذ ةةتاههتهز ظهه ذهههىا سشخهههَ ةةخَتنهههتر
دةةتِاوظههتر مةذههأ ةةتمٌتههذ دذترػ ههت دسـاَ ههت ظه ةػههأ ةُوههت ظوقههف سؼته ههت ةـَاوةههذ مدن دقههوٍ ةةاوههز ةد
س اَام ف
6ف همت ؿتػذ ةوػوم ػ هتر مةُتهذ ةامؼهتم ةةظهَتؿٌ ظه قخهأ وػ هشد ةلظه دةةظهىظذ ةةوهمَهذ حتهت ٍهتمً ةةهي
ةنظَتحَذ ؿزكذ ةةظَتؿذ دةةظازف
7ف ةُشتتم ظوةػ ذ ةةتاتهز ُاي دػوم ظِاوظتر مقَ ذ ستظأ ةنذةر ظخبز وساتا ػزة ةر دقتاَذ دسعةحَز وظمَذف

ثبنيب  -:انتىصيبث

اٌ ةهتر ظت سوؿأ ةةَم ةةختؿض ظ ةطشمشتػتر ذاؾ ةةي ظؼتوُذ ظ ةةشوؿَتر ةةشٌ ٍزةهت ظمتطهخذ ةتوكهوٍ
ةةخـض سؼتأ-:
8ف ةةشتكَع ُاي كزدرد ةوُعةم ةةتظخق ظَ ةةشووٍز ةةتظشتز ةتوةػ ذ ةةتاتهز حبهأ ةنوةُ هت دظظهشوٍتس ت ظه
ذىا س َبذ نٌت ظِاوظتسٌ ٍتب ظ ذىةم ةةشاوَن دةوطشِعةم ةتوةػ ذ ةةتاتهز حـورد ظوكوَُذ دظظتةَذ ف
2ف مُود ظمٌتتر ةلُتتا ةةظَتؿَذ ةةي كزدرد ةونشخته دةةشزكَش ُاي ظبتظ ةةاوز ةتزؿاذ ةونذةر ةةتخبز ظه
ةػأ ةمرةك ت دةةـع ظ سعةَُتس ت ف
3ف كههزدرد ةهشتههت ةة َههتمةر ةنمةرٍههذ ةتزؿاههذ ةننههذةر حههتةاوز حوؿههام وطتطههت ةاشمَ ه حههتةتشضَزةر ةةشههٌ ٍتب ه ةن
سمِبض ُاي ظظش خأ ةةتمٌتذ ةةظَتؿَذ ةد ةةتمو ذ ةد ةنقاَمف
4ف ةةش كَههع ُاههي كههزدرد س َبههذ د ُههعةم ةةِههتظاَ ةتوةػ ههذ ةةتاههتهز ةةشههٌ ٍتب ه ةن سوةػههم ةةتمٌتههذ ظ ه ذههىا
ةةعدرةر دةةخزةظغ ةةشعرٍخَذ دةةشِاَتَذ دةطشاعة مةَأ ُاتٌ اٌ كَاَذ ةةشـزر دةةظاو ةتوةػ ذ ةةتاتهزف
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )69اجمللد ( )32لسهة 3171

861

ف كههزدرد ؿههَتغذ مةَههأ رػههتمً ٍوػههم ةةظههَتؽ دةةتظههتازٍ ةتبههتظ ةةاوههز دظمته ههم دكَاَههذ ةةشِتههأ ظِههم5
دةوسـتا حتةتظتدةَ وً س عٍع ةد ذوز ٍوةػ مف
ف سؼبَأ غزاذ ُتاَتر ظؼشزكذ ةتوةػ ذ ةةتاتهز دظ ػ تر ظشِعمد دةذشـتؿتر ظشِعمدف6
ف ةوطشظتتر ةهظبتنَتر ةةتشتؿذ دةةظٌِ ةشـ َق ةالأ ظوقف ةٍؼتحٌ ةتوةػ ذ ةةتاتهز ةةـ َ َذ دةةتـشتاذف7
ف ةةشزكَش ُاي سوػ تر ةةتمٌتتر اتا ذ ةةش ع اٌ كَاَذ ظوةػ ذ ةةتاتهز دةةبوةرص ةىطشاتمد ظ سؼترح تف8
ٌف كهزدرد دػهوم نٌههت ظِاوظهتسٌ ظشبتظههأ ظهَ ةة وتُههتر ةةعةُتهذ ةاظههَتؿذ ةش هعٍم ةنػههترةر دةةتِاوظهتر ةةشهه9
ٍتب ةن ستذذ ةةتمٌتذ ُاي وطتط ت سعةحَز ةؿشَتهَذ ةتوةػ ذ ةةتاتهز
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ػعدا ٍ )8وكؾ حِع ةةشاوَن ومةرد ةةتاتهز ةةظَتؿَذ
ةةخِع -8-
ةةشاوهههههههههَن
ومةرد
ةةتاهههههههههتهز
ةةظَتؿَذ

وهعةر مةرد ةةتاتهز
 ظِزاهههذ دا هههم دظبتنهههذ
دوهههههعةر ةةظههههَتؿذ اههههٌ
ةةؼوةنج ةوقشـتمٍذف
 ةةشزكَههههههههههههههش ُاههههههههههههههي
ةؿشَتػهههتر ةةظهههَتؿذ اهههٌ
ةةاترههههههههذ ةوقشـهههههههتمٍذ
دةطهههههههههههههههههههههههههههههههههه تظتس ت
ةوػشتتَُذف
 ةةشواههههَ ةةههههي ساوههههَن
ةةمؼهههههههتهتر ةةظهههههههَتؿَذ
دةمةرس ههت مدن ةٍههذ ةسظههذ
ةد ُتأ ظلتم

وطتةَج دهزق ةةتِتةؼذ
 ؿتتٍهههذ ؿهههمتُذ ةةظهههَتؿذ
دةةشزدٍغ ة ت حـورد اِاَذف
 ةوُشتههههتم ُاههههي ةةـ ههههتاق
ةنؿـتاَذ ةةعقَ ذ وطمتم
ؿمَ ةة زةرف
 ةةشِهههزر ُاهههي ةطههه تظتر
ةةظههههَتؿذ اههههٌ ةنتههههتم ةةـَههههتد
ةوقشـتمٍذ دةوػشتتَُذف
 راههههههههههههههع ةةتظههههههههههههههتهتَ
دةةتظههههههتدةَ اههههههٌ ةة وههههههتٍ
ةةظههههَتؿٌ حتةتِاوظههههتر ُمههههع
ةساتا ةة زةرةرف
 دػهههههوم ؿـهههههتاَتر ُهههه
ؿتةههههههذ ةةظههههههوق ظهههه ه ةػههههههأ
مرةطش ت دظِزاذ سوػ تس تف

نوٍ ةةاوز
 مةرٍذ
 ةقشـتمٍذ
 حؼزٍذ

مرػذ ةةاوورد
 ظشوطوذ

ةةت ت دةةتظتدةَتر
 سووٍز ةلنتهتم دةةاِتةَهتر
اٌ ةةمؼتهتر ةةظَتؿَذف
 دػهههوم ساتؿهههَأ ؿـهههتاَذ
ُ ؿتةذ ةةظوق اهٌ ةةتتكهٌ
دةةـتكزف
 دػههههههوم ظزةقخههههههذ ُةَههههههتر
ةةشاوهههَن دُوةظهههأ ةةمتهههوفاٌ
ةةظَتؿذف
 س تطهههههم ةةتِاوظهههههتر حهههههَ
ةةتظههههههههههتدةَ ةةـبههههههههههوظََ
دةة وتٍ ةةاتؽف
 سهههههواٌ اهههههزؽ ةمُتهههههتا
ةةظَتؿَذ دسؼؼَِ تف
 سؼهههؼََ ةةهههعُم ةةـبهههوظٌ
دظخهههههههههههتمرةر ةةتظهههههههههههتهتَ
دةةـمتََُ

ظزاق ةةخـض) ةةتزاق ٍوكؾ وحِتم قَتص ةةتاتهز اٌ ةوُتتا ةةظَتؿَذ
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ػعدا ٍ )2وكؾ حِع ةوطشِعةم ةتوةػ ذ ةةتاتهز ةةظَتؿَذ
ةةخِع
-2ةوطهههشِعةم
ةتوةػ هههههذ
ةةتاههههههتهز
ةةظَتؿَذ

ةمةرد ةةتاتهز

ةةشاظَز دةةشِاَق

نوٍ ةةاوز

 ةةشاوهههههههههههههههههههَن
ةتوةػ ذ ةةتاتهزف
 ةكشؼههههههههههههههههههههتر
ةػههههههههههههههههههههههههههههههترةر
ةونذةرةةتخبز حَبَههذ
 ظمتذَذ) ف ةةشِههههههههههههههههههههههزر
دةةشزكَهههههههش ُاهههههههي
ظـهههههههههههههههههههههههههههههههتمر
ةةاوز ؿزةاهههههههههههق-
سازٍج-ةذشوتر)ف
 ةةشِههههزر ُاهههههي
ظههههههعى ةةـههههههعظتر
دةوسظتر ةةتـشتاذ
ةةشهههههههههههٌ سوةػهههههههههههم
ةةظَتؿذ

 سِهههههههههزر ظههههههه هعرة
ةةظهههههههههههههَتؿذ ُاهههههههههههههي
ةةش عٍهههههعةر ةةتـشتاهههههذ
ةـمتُذ ةةظَتؿذف
 سخمهٌ ظههعذأ نٌههتظٌ
ةاشِههزر ُاههي ةةتاههتهز
ةةتـشتاههههههههههههههههههذ دةمةرد
ةوسظذف
 دػههههههههوم ظِتةؼههههههههذ
ظزكشٍههههههههذ ةاِتاَههههههههتر
ةتوةػ هههههههذ ةةتاهههههههتهز
حـورد اِاَذف
 دكهههههَ ةةتِتةؼهههههتر
دةةش عٍعةر ةةتـشتاذف
 ةوطهههههههههشاتمد ظههههههه ه
سؼترث ةوذزٍ







ةمةرٍذ
امَذ
سبموةوػَذ
سؼزٍَِذ
حَبَذ

مرػهههههههههههههذ
ةةاوورد
ُ تةَذ

ةةت ت دةةتظتدةَتر
 ةةشِزر ُاي ظـهتمر ةةاوهز اهٌ ةة وتُهتر
ةوذزى ةةم ههأ دةوسـههتور) اةر ةةشههتطَز ُاههي
ةةمؼتم ةةظَتؿٌ دةة وتُتر ةوذهزى ةةشهٌ ة هت
ُىقذ اٌ ظوةػ ذ ةةاوز ُاهي ةةتهعى ةةووٍهأ
دةةتشوطن دةة ـَز كتلظ ةةوهمٌف
 دػوم ظعذأ نٌتظٌ ةاشِهزر ُاهي ةةتاهتهز
ةةتـشتاذ دةمةرد وسظذ ف
 ةةشزكَههههش ُاهههههي كظههههج مُهههههم ةةتظهههههتهتَ
دةةههههههوسرة ةةتظههههههتدةَ ةتظههههههتةذ ظوةػ ههههههذ
ةةتاتهز حـورد اِاَذف
 سوخَهههههق ةةشؼهههههزٍِتر ةةعةُتهههههذ ةا هههههزةرةر
ةومةرٍذف
 كظههههههج ظـههههههتمر ستوٍاَههههههذ كتاَههههههذ ومةرد
ةةتاتهزظ ةةتمٌتتر ةةعدةَذ دةوقاَتَذف
 ةةشِههزر ُاههي ةوذوههتر ةةبتظمههذ دةةش عٍههعةر
ةةتـشتاذ اٌ كأ ةسؼتهتر ةةظَتؿذف
 ؿهههمَ ةة هههزةرةر ؿهههوا وً ذوهههز ٍتبه ه ةن
ٍـعص ددكَ ةةبَاَذ ةازم ُاَم حوقز قَتطٌف

ػعدا ٍ )3وكؾ حِع ظظتدةَتر ةومةرد ةةِاَت
ةةخِع
-3ظظههههههتدةَتر
ةومةرد
ةةِاَت

مةرد
ةةتاتهز
 سـعٍههههههههههههههع
كَاَهههههذ ةةهههههزم
دةوطهههههههههشِعةم
ةتوةػ ههههههههههههههذ
ةةاوزف
 ةةشزكَهههههههههههههش
ُاهههي طَتطهههذ
ةةشؼهههههههههههههههزٍَ
دةة هههههههههههوةنَ
دةوػزة ةرف
 ةُهههههههههههههههههعةم
ظظهههههههههههتدةَ
ةتشتحِههههههههههههههههههذ
ةةتاهههههههههههههههتهز
دةةشِتظههههههههههههههأ
ظِ تف
 رؿههههههههههههههههههع
ةوظبتنَههههههههههتر
ةةتشتؿههههذ ظههههَ
ؿؼههههم دنههههوٍ
ةةتاتهز

ةةشاظَز دةةشِاَق

نوٍ ةةاوز

 دكهههههههههَ آةَهههههههههتر
ةوطشِعةم دةةزمف
 ظزةػِههههههههههههههههههههههههههههذ
ةةظَتطهههههههههههههههههههههههههههههههتر
دةةشؼبَىرف
 ظزةػِههههههههههههههههههههههههههههذ
ةةشؼهههههههههههههههههههههههههههههزٍِتر
دةنػههههههههههههههههههههههههههزة ةر
ةةلهههههزدرٍذ ةشوخَهههههق
ةمةرد ةةتاههههههههههههههههههههتهز
حـورد اِاَذف
 ظزةػِهههههذ ةةاوهههههن
دةةخهههههههزةظغ ةشوهههههههوٍز
ةةتوةرم ةةخؼزٍذف
 سوسٍهههههههَ ةةت هههههههت
دةةـههههههههههههههههههههههههىؿَتر
دةةتظتدةَتر

 مةرٍذ
 امَذ
 حؼزٍذ
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مرػههههههههههههههذ
ةةاوورد
ُ تةَذ

ةةت ت دةةتظتدةَتر
 سؼههبَأ ظؼاههض ةاظههَتؿذ كونههم وكظههز اِتةَههذ اههٌ
سوخَق ةُةَتر دظظهتدةَذ ةتوةػ هذ ةةتاهتهز حبهأ
ةنوةُ تف
ٍ شبههون ةةتؼاههض ظهه قوتُههتر ُعٍعد ؿبوظَههذ-
ظظتهتَ )اةر ُىقذ حتةمؼتم ةةظَتؿٌ ف
ٍ ظِي ظؼاض ةةظَتؿذ ةةي سووٍز ةمةرد ةوسظهتر
اٌ ةة وتٍ ةةظَتؿذف
ٍ شلههههت ظؼاههههض ةةظههههَتؿذ ةةوهمَههههذ ظزةػِههههذ
ةاِتاَتر ظ ذىا :
» ةةِوةظأ ةةتهتطزد اهٌ ةحهزةس ؿهورد ةظهتك ةة ـهع
ةةظَتؿٌ دظضزٍتسمف
» ةةِوةظههههأ ةةتههههتطزد اههههٌ ةنتههههتم ةةظههههاز ةةتـاههههٌ
دةةعدةٌف
» ةةِوةظههههأ ةةتههههتطزد اههههٌ سـ َههههق رحـَههههذ ةةمؼههههتم
ةةظَتؿٌف
»سهواَز ظـهتمرظ ةةشتوٍههأ ةةـبهوظٌ دحهزةظغ مُههم
ةة وتٍ ةةظَتؿٌف
» ُعةم دسووٍز ةةتوةرم ةةخؼزٍذف
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ةمدةر ةمةرد
ةةتاهههههههههههههههتهز
ةةظَتؿَذ
دةسظتس ت

ةمةرد ةةتاتهز

ةةشاظَز دةةشِاَق

نوٍ ةةاوز

 ةساهههههههههههتا ةوػهههههههههههزة ةر
ةةتمتطخذ ةتوةػ هذ ةةتاهتهز
ظ ذىا ةةشوػ تر ةوسَذ :
8ف ن تؽ ةةاوز
» ةةوٌُ حتوسظترف
»ةةوٌُ حـؼم ةطترهتف
» ةػهههههههههههزة ةر ُتاَهههههههههههتر
ةةش ََضف
2ف ةوطشِعةم ةااوز:
» ذوذ ومةرد ةوسظذف
» ةةشاوَن ةةظَتؿٌ
» قَتص ةةــذ دةةظىظذف
3ف ةوطشؼتحذ:
» ةوطهههههههشؼتحذ وػهههههههزة ةر
ةةووةرئف
» ظظهههههههههتُعد ةةِوةاهههههههههأ »
ةوسـتور
4ف ةوطشزمةم:
»ذوذ ةطشتزةرٍذ ةةِتأف
» ظههههههههههههوةرم حؼههههههههههههزٍذ »
ةطشؼوةث

 ظِتةؼههذ ةٍههذ ؿتةههذ قههع
سههتمً ةةههي ؿههعدص ةسظههذ
حـورد آنَذف
 س كَههع ةةههعدر ةةـتطههم
حوػههههوم ذوههههذ ظشبتظاههههذ
نمةرد ةةتاتهزف
 دػههههههههوم ظههههههههوًاَ
ظهههههتهزٍ اهههههٌ ةةتوقهههههَ
ةتوةػ ذ ةةتاتهزف
 ةطههههشاعة ةةاوههههوةر
ةةظهههههههههههههتح ذ ةشـاَهههههههههههههأ
ةةمؼههههههتهتر ةةتاشااههههههذ
دظِزاههههذ ظشواخههههتر كههههأ
ظزؿاذف
 قزة د قهوةام ةةشهعقَق
دةوؿـههههتاَتر ةلههههتتن
ػهههههههههههههتوا ةة لهههههههههههههتٍت
حتوهشتهههههههت دةوُشخهههههههتر
مدن ةهتتاف

 مةرٍذ
 امَذ
 حؼزٍذ

مرػههههههههههههههههههههههذ
ةةاوورد
ُ تةَذ

ةةت ت دةةتظتدةَتر
 ستَهههههههههههههههههههههههههههههههش ةومدةر
دةةتظهههههههتدةَتر ةةزاَظهههههههذ
وُلت ازٍق ةةِتأف
 ةةشتَهههههش حهههههَ ةوهتَهههههذ
دذوهههههن ةومةرد ةةتشاتُاهههههذ
ةبههههأ ظزؿاههههذ ظهه ه ظزةؿههههأ
ةوسظهههههههذ ةاـهههههههع ظم هههههههت ةد
س اَا تف
 ظىؿٌذ ةوذشىاهتر حهَ
ةةتشواخههتر دةةمؼههتهتر ةبههأ
دػههههم ظهههه ةدػههههم ةوسظههههذ
دظِتةؼذ ةةِؼش ةد ةةازقف
 ةةتشتحِههههههههذ ةةتظههههههههشتزد
ةتزةؿههههههأ ؿههههههعدص ةوسظههههههذ
دستػَز ذوورس تف
 س ََم ظظشوى ةوطشؼتحذ
ةتظشوٍتر دظزةؿأ ةةاوزف

ػعدا ٍ )5وكؾ حِع ظِتةؼذ ةةتِاوظتر دةػ شد ةوُى
ةةخِع
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ظِتةؼهههههههههههههذ
ةةتِاوظهههههتر
دةػ هههههههههههشد
ةوُى

ةمةرد ةةتاتهز

ةةشاظَز دةةشِاَق

نوٍ ةةاوز

 ةةشزكَهههش ُاهههي
سخههتما ةةتِاوظههتر
حهههههههههَ ةػ هههههههههشد
ةنُههى اههٌ مةرد
ةلسظههههههههههذ اههههههههههٌ
ةةتزةؿأ ةوسَذ :
» قخأ ةوسظذف
» ةطمت ةوسظذ ف
» حِههههههع ةوسظههههههذ
اورةف
 ةطهههههههههههههههههشخِتم
ةػ هههههشد ةوُهههههى
ةةتِوقههههههههذ نمةرد
ةوسظذ

 ةةظهههههههههَوزد ُاهههههههههي
ةػ ههشد ةوُههى ةةعدةَههذ
اهههٌ سـههههوٍز سوػ ههههتر
ةةظَتؿذ ةطمت ةوسظذف
 ازف ةةظَوزد ُاهي
ذوهههوةر ةلسظهههذ ساتمٍهههت
ةِتاَههذ سؼههوٍم ةةـ ههتاق
ظ قخأ دطتاأ ةنُى ف
 ةنط ت ةةتختػهز اهٌ
ةةِتاَههههتر ةةشههههٌ سؼشههههتس
ظزؿاذ ةننذةر ةةتخبزف
 دػههوم ذوههذ ظزكشٍههذ
ظمظ ذ ومةرد ةةتاتهزف

 امَذ
 سبموةوػَذ
 ةقشـتمٍذ
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مرػههههههههههههههههههههههذ
ةةاوورد
ُ تةَذ

ةةت ت دةةتظتدةَتر
 س َهههههَم دًَاهههههذ ةػ هههههشد ةوُهههههى
دةوسـتور حـورد ستظذف
 كهههتتن ةةشاوهههَن دةوطهههشِعةم وً
س عٍع ظـشتأف
 حمهههت ُىقهههذ ةٍؼتحَهههذ ظهههَ دطهههتاأ
ةوُى ةوذخترٍذف
 سعرٍج ةةتوًاَ ف
 حمههت قتُههعد ظِاوظههتر ةاتظههتهتَ
دةةشحتا ف
 ةةتزةقخههذ ةةاِتةههذ ة لههتٍت ةةظههىظذ
ةةظَتؿَذ حـورد ظمشٌتذف
 س اَههههأ ذوههههز ةلسظههههذ دظظههههتُعد
ةةلـتٍت دُوةاا م ف
 ظظههتنعد دمُههم ةلُتههتا ةةظههَتؿَذ
ةةشؼترٍذف
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Risks That Facing Tourism And The Managing Methods
In The contemporary Challenges Theoretical study
Abstract
Tourist business organizations face a challenging and the risks dynamic
environment reflected its impact on the community and generate extra under
pressure in the responsibilities and burdens of exceptional and affected much of
factors, accidents and risks as a result of the actions and attitudes of disasters
variety may exceed the geography of States border, which requires the
absorption of risks facing the tourism and how to manage and deal with them
scientific and reasonable grounds for the diagnosis and treatment of risk and
how to reduce the aggravation and the different kinds.
As risks affecting the most important and vital to organizations as a tourist
aspects of the market share and styles tourist target segments as well as directing
traffic for the purposes of tourism and travel.
This requires knowledge of the types of hazards and assess the size and
development of strategies to manage them through to avoid and reduce the
negative effects and consequences on the reality of tourist traffic. And it
highlights the importance of research of the importance of the subject of risk
management in a challenging and changing environment reflection in the size
and future of tourist activity as well as to identify the types of risks in the tourist
business and ways to address them in order to prevent aggravation The ultimate
goal is to search to identify the risks facing the business and reflected in the
nature of the tourist business, methods, and methods of treatment according to
the proposed tables in search facility types.
The researcher followed a method descriptive analysis in dealing with the
subject of research of the concepts and terminology of risk management and
attempt to build scale to identify the possible risks in the tourist environment
with reference to the extent appropriate to describe the practical cases represent
the reality of these factors in tourism patterns prevailing in the Middle East.
The researcher's conclusions, including: the existence of significant
challenges for risk tourism and in many forms as businesses theft of relics,
bombings and vandalism of the parks and tourist cities and weighed heavily on
tourist traffic in the Middle east .add for the emergence of anti-religious
movements for business tourism, and the emergence of climate change, a new
and unfamiliar delimiters constitute inbuilt vulnerabilities.
The researcher recommended that an emphasis on continuous development
to cope with the risks of all kinds and levels, and the need to pay attention and
focus on the areas of risk to the stage of early warning in order to detect them
and limit their consequences.
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