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 :ملخص
 ققدددالورق دددةلور ددد واة ور ددداورقددد   ورق ددد ار وتهدددالورقة ادددثورقالرادددثورق ر  دددثو قددد و

ةرقت ظام وف وتلقاقوأ ارلورقت ماثورقمستارمث؛وفااأتورقاالرثواع ضوخ  ادثور مادثوردلور داو
ق ددددد ار وةرقت ظامددددد وةتع ا اتدددددخوةتكدددددة تورقتدددددا اخ  و مددددداوأة دددددلتوم هدددددةاورقت مادددددثورقددددد   ور

اة ور ددداورقمسدددتارمث؛ومع ددداتوةأ ارفدددخوةمخالتدددخورقمخت  دددثاوة  دددعتورقة ادددثورقلاقادددثور ددد و اددد رعو
رقمستارمث وةااوأا عتورقاالرثوادةر الوومةرخهثوتلاااتورقت ماثوف وةرقت ظام ورق  ار رق   و

 ار وةرقت ظامدددد ومددددلواااددددالورقتةخاددددخوةرلختاددددا وةرقتددددا ا ورقمه دددد وةأ ددددارلور دددداورقدددد   ورق دددد
أواًل ةتةظا هدداوقتلقاددقوأ ددارلورقت ماددثورقمسددتارمثاوةادداوقخ ددتورقاالرددثو دد رورقدداة وفامدداوا دد  و

ودور علمما نفممنفص نفيممنلعن ونف نييمممن اممن مةمملب نف نميممت نفةيويممت نفم مم دنمت ويي ممر اممن:
ت دددددمااو(و2كورقعمددددداالوةراارلورقم سسددددد او)(واادددددا وتدددددررا ورقتااددددد رتورقم اخادددددثوفددددد وسددددد ةو1)

ت شدددااو(و3او)مةرخهددثورقتلدداااتورقاا اددثقرقت  ةقةخادداو ظدداورقتااادد رتورقمقت لددثوفدد ورقم ظمدداتوةو
تاورقتددررا وفدد ورقمما سدداتورقمسددتارمثوارخددالورقم ظمددا(و4رسددته كورقكااددثوارخددالورقم سسدداتو)

علممممما نفمممممنفص نفيمممممنلعن  ثلنيمممممًل دوررقتكدددددةا ورقت ظامددددد وقمةرخهدددددثورقتلددددداااتورقاا ادددددثاو(و5)
و(واردداوةتلسددال1 وة قددكومددلوخدد ال و)ونف نييمممن اممن مةمملب نف نميممت نالا يمملديت نفم مم دنمت

(وتلسددالوأارلورقم ظمدداتورقتدد و3(وتق اددالو سدد ورقعماقددثورق ا  ددثو)2)واققكددااورقخددا رإل تدا وا
فثممًل ثل(و خدد رلورقالددةيوةااددا وم شدد رتورقت ماددثورقعاقماددثاو4تعمددالوفدد ومخدداالورقت ماددثورقاةقاددثو)

ودور علما نفممنفص نفيمنلعن ونف نييمممن امن مةمملب نف نميمت نالة ملعيممت ونفةممريت نفم مم دنمت
ةأاددد عتوورقتدددا ا ورقمه ددد و مخددداالوأساسددد وفددد ورقت مادددثورقمسدددتارمثاةرقددد تواتلقدددقومدددلوخددد الو

ورستخاراورقم هجورقع م وقمةر اثورقتكة رتورقت وتتاور  وخماعورقمستةااتارقااليوأ ماثو
و-رلختمارادثرقت مادثوو-رقت مادثورقمسدتارمثو-ر اورق   ورق  ار  وتنفكلملت نفمف لحي

وارقم سسات
                                                           

 جامعة الفيوم. كلية اآلداب، مدرس علم النفس،)*( 
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The Role of Industrial and Organizational Psychology 

in Achievin Sustainable  Development Goals 
  

)*(
Neven Nirouz 

Abstract: 
The present paper aimed to focus on the role of industrial and 

organizational psychology in achieving sustainable development 
goals. The researcher presented a background on industrial and 
organizational psychology: their definitions and historical 
development. She also focused on the concept of sustainable 
development: its meaning, goals and various fields. The paper also 
highlighted the role of industrial and organizational psychology in 
facing the challenges of sustainable development. The researcher 
highlighted the principles and goals of industrial and organizational 
psychology, like guidance, selection, and vocational training, and its 
roles in achieving the sustainable development goals.She summarized 
these roles as follows: the role of industrial and organizational 
psychology in sustainable environmental development as clear in: (1) 
measuring the impact of work climate changes on employee's 
behavior and institutional performance, (2) designing proposed 
changes in organizations and technology systems to meet 
environmental challenges, (3) rationing energy demands within 
organizations, (4) influencing sustainable practices within 
organizations, (5) and enhancing organizational development to meet 
environmental challenges. This is in addition to the role of industrial 
and organizational psychology in sustainable economic development 
field, through: (1) improving production in the private sector, (2) 
reducing the surplus labor ratios, (3) improving the organizations' 
performance in international development field, (4) and conducting 
research and measuring global development indicators. Finally, the 
study highlighted the role of industrial and organizational psychology 
in sustainable social and human development field, which is achieved 
through professional training as a core component in sustainable 
development. The researcher highlighted the importance of using 
scientific method to track developments occurring at all levels. 

Key words: Industrial psychology - sustainable development - 
social development - organizations 
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علا نفنفص نفينلعن ونف نييمن: دوره ونف غيرنت نالا يلديت 
 ونالة ملعيت ونف يل يت

اعاور اورق   ورق  ار وةرقت ظام وألاورق  ةاورقتكااقاثوقع اورق    و
رق تواهالو ق وتكااقومااائور اورق   وف ومخاالورقعمالوامرالور ًماوراقمًاا و

وتكااقا وتمتا ورقعم اث  وق مما سث وةرسًعا ورقعمالوةمخاًل ومخالت و ال و ق  تخ
وةااو ورا اااماث  ورقم ظمات وة  قك وةرقخا ث  وةرقل ةماث وةرقخاماث رق  اراث
ورق   ورق  ار وةرقت ظام  و ورقت و ام تور  ور ا تش  توةتشعاتورقق ااا
ورقسااساثو وق تاا رت وَةفًقا ورقمخاال و  ر وف  ورقمتخ  ةل وا ااها ورقت  ةرااةر 

واةرلختماراثوةرلات اااثورق ا ى
وتاا و وخ ال ومل واارااتخ وةرقت ظام  ورق  ار  ورق    ور ا رستما

و  و   ورق  اراث؛ ورقرة ة وظهة  وة ة وراقم   ورقت وول ورات اات وراةق  رقش ر ة
رقالةيورق ر اةوف و  رورقمخاالوقاوت لوملو  ا وألاور مالووفتلتورقاا وأماا
وFrederick Taylorوه ا ورسمخوف اا اكوتاا ة لو  ا وم وم وورق   ؛واالو ا ت

( ورقت وظه تومةر اثو1999 و اخاة)وت وتع لوااقل  ثورقع ماثرق وو1880س ثو
وم لو رافثو وتشهات وق عمالورق  ار وةما وم هاٍّ ورقم ل ثوملوتكةٍ  وتشهاتو  ت قما

و ورتخخورل تمااوف و2011غا ومساةاثوف ومخاالورإل تا و)رقتاا   ( وةم لوَرا 
وأ احوملوأةق وأاةر ور اورق   وو  تورق ت ةو ق وعاااةو  تاخاثورقعامال  ةم لوَرا 

وأخالو ومل ورقعمال وس ةك وقا رسث ورقمااائورقع ماث ورستخارا و ة ورقعمال ف ومخاال
وعاااةو  تاخاثورقعامالوة  التخاووو

ورق   ورق  ار و وف وتكة ومخالتور ا وأر تورقل ة ورقعاقماث  ما
وف ورقمخاال؛ ورقمتخ  ةلوف و  ر واها ورقت واقةا ورقلةرااةر    ورقعاقماثواقااا

و و1918و-1914)راةق  ورقخامات ور   ورقك   وااأ وتك اتو( ور اما رق  ساث
و اا ةًو الةيورم اثوو خ رلتك  ووماوف و  تا وراس لثوةرق خا ة ورقل  وعاااة

ورق رلث وةأةاات وةظ ةفخ ورقعمال وفت رت ورققااةوو.قتااا  ورستعال ورقل   ةخ ال
ورق    واع مال ورقعس  اث ورقم سسث وف  وةرختاا وق وةرقخا رل وتعاال وف  مساراة
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وةَو وراف را وةمع فاث م اال و  ساث ولختاا رت ورقعاقماثووفقا ورقل   وخ ال ة  قك
وأخال ومل ورقخاماتورق  ساث ورقك  ور   وعرا وةرقتا ا وورقرا اث وق تخ اا رلختاا 

ورآل و ا وتلسال وأخال ومل وة  قك وةخةاولتةرقت ا   ورقعس  اث  وتهاةرقمعارت
ورم  وف  ورق    ور مال وةرقتا ا فشا ك ورلختاا  واات وراخكالووةمعا ت ااا

ةت مااوةتكةا ووةلةرايورقكا رلورشت كور مالورق   ومعورقمه اسالوف وتقااا
أةورإلا ركووتسةرلورل تاارقاش اث ووةرإلم ا اترقمعارتورقعس  اث والايوتت اس و

ورق عال  و ا وس رث وأة ورقت    ووأة وماأما وظهة  و ق  ورق   واع لووف   اع ا
اال(1)رقه اس    تورقل ة و  سهاورستعالورقخا رلورقعس  اةلواع مالورق   وو وةر 

ورستاعااوةر  ورقمخ االورق الوقلقواهاو    ووقمشا  ثوراكاالورق  ساالوف 
ةاعاو قكورمتاتوتكااقاتور اورق   وقتشمالوو رققتاالوأرااهاورلومةر  ثو  س  و

وف  ورقما    ورقعمال وةرقومخالت وةرإلار ة ورق  ارث )شةا  ووخاماتمخاال
و(ا2016

وم ظماتو ومةرخهث ورق   ورق  ار وةرقت ظام ور ا وَا عواة ور ا  ما
ورقلقةقو وةراقث و اة  وفع ا وةرققا ة اث؛ ورلختماراث وق تاا رت ورقمخت  ث رقعمال

وةرقعمالو1964رااوو(2)رقما اث  ورقت وت  ااتوارلورقتمااعواالورق ا وف ورقلقةق 
ق ةر لهاورقخا ثوااقتةظالوةرلختاا ووغا واا ة   وَماوتك  وتاا ورقم سسات

وتكةا و وف  وةرقت ظام  ورق  ار  ورق  س  ورلخت ا   وسارا وَفقا رقمه  ؛
ورقتمااعواالورقمتقامالوق عمالوف و  خ رلرتورإل شااوةرلختاا وق عمالور  وراا

رااوو(3)مخت لوم سساتورقعمالاوة  قكور او اة ورقةراقثورقخا ثوااقمعااال
و قكو  ورقت وتهالو ق ولو1991 عرل وةر  ورقتمااعو ا ا  ومل ورقمعااال مااث

ورقةسا الو وةتةفا  وإلاخاا وةرقت ظام  ورق  ار  ورق    ور ا وف  رلخت ا اةل
ووو(او2005أاةورق اال و)رقت وملوشر هاوةالورقتمااعوغا ورقعااالوف ورقعمالو

وف و وةرقت ظام  ورق  ار  ورق    ور ا وسا ا ورقمل   ورقمستةى ةر  
                                                           

(1)Engineering Psychology 

(2)The civil rights Act   

(3)The American With Disabilities Act (ADA) 
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ااثوةرقسااساثورقخا ثوااقمختمعورقم  ت وة الوملومةرخهثورقتاا رتورلات ا
اةقاةوةرقتلةالورق اا وملورقع ررثو ق ورق  ارثوف  وو23أا عو  تورقتاا رتورة ةو

ورق  ارثو وةعر ة ور تمت ورقرقا ث  ورق  ارات و لة وةرقتةخخ ورقم  ت  رقمختمع
توم  ًعروااققةىورقاش اثوةراااتورقعام ثورقم ا اثوإلار ةورقم ا عورقمخت  ث؛وفر شر

ورق   وف ومخاالورقعمالوف وم  وف و وتا ة واة ور ا وة  ا ق تا ا ورقمه   
مخاالورلختاا وةرقتةخاخورقمه  و  وأ س اتومهمثو راراوخكثولختاا ورقمتقامالو

ورقم ر عو ق ورلخت ا االورق  ساال وَر  و قكوأ  ش توام  لثوقه ت وةا اًل  
 ساثوةرإلش رلورلختمار وإلخ رلوتل االورق  ااثورإل تاخاثوم رااثورلختاا رتورق 

ور  ورإلش رلور  ورم ااتو ور ةة ورل تماا  ومة ع ورق  اراث وق مهل رقعمال
( وَةااورمتاو  رورقاة وةتعااو2012؛وكخ و2005رقتا ا ورقمه  و)أاةورق اال و

ارخالواكاراتومخت  ثوااقمختمعورقم  توملواااالومخاالوراملورققةم وةرقافااو
ولاخا  وةرقش كثوةرقخاشاووورقةك   وةا ةكور

ةمعواخةالورقق لورقةرلاوةرقعش الوةماواشهاتومدلوتكدة رتوخ  ادثوةسد اعثور د و
 دددالورقمسدددتةااتورلختمارادددثوةرلات ددداااثوةرقسااسددداث وةرقتا ددد ورقعددداقم وق م ظدددة و

 وة دد وو(1)رقلداايوقم هدةاورقت ماددثورقتد واشددا و قادخوام دك حوارقت ماددثورقمسدتارمثا
ورقمدددةر اورقاشددد اثوةرقكااعادددثوةرلات ددداااث قددد ورقل ددداظور ددد وورقت مادددثورقتددد وتهدددال

و ددد تورقملددداة واشددد الووفددد الاددديوتسدددتم ورقت مادددثوو اتخااددداةو  رتددد اوظهددد توأاةر  
خاااةوقع داورقد   ورق د ار وةرقت ظامد ومدلوأ مهداورقمسداراةوفد وا دالوم ظمداتو

رددااةو ا  ددثورقم ظمدداتورقمخت  ددثوقدداراوأ ددار لومسددتارمثوتتسدداوادداقةر ورقاا دد  وةر 
اوة د قكورلمتداراواتكااقداتوو)(Campbell, Campbell, 2019رقت مادثورقمسدتارمثو

ةخا دددثورقلددداومدددلورق قددد ووو(2) ددد رورق ددد اومدددلورقع ددداو قددد وسدددالثورقعمدددالورإل سدددا  
ةتدددةفا ورقعمدددالورق  دددق وةرقتعددداةلومدددعورقم ظمددداتورقعاقمادددثوق ت مادددثوقتلقادددقو ددد تو

الرادثورقلاقادثوااق شدلوردلواوةتهتاورقة اثورق(Juan & Edward, 2005)را ارلو

                                                           
(1) Sustainable Development  

(2) Humanitarian arena 
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رااةر ورقمخت  دددثوقع ددداورقددد   ورق ددد ار وةرقت ظامددد وفددد وتلقادددقوأ دددارلورقت مادددثو
وَ عد ضو قدك و ت داةالوفد ورقاارادثو ام ظة  اورقلداايوةمةرخهدثوتلداااتها وةاادالوألع
ر اورق   ورق  ار وةرقت ظام وقتة احوتةخهاتخورقمخت  ثوةرااةر ورقت وا ااهاو

رقمخاال وة  قكوم هةاورقت ماثوةمع ا داورقتد وتتا داتورقة ادثورقمتخ  ةلوف  و  رو
 رقالراثورقلاقاثا

  وة ل ه ومةلالت نه ملمه: ونف نييمن نفينلعنعلا نفنفص أواًل: 
  رو دددددالور ددددداورقددددد   و دددددةورقع ددددداورقددددد تواهدددددتاواا رسدددددثوسددددد ةكورإل سدددددالو

(وفددن لور دداورقدد   ورق دد ار و59 و2012ةشخ دداتخوا رسددثور ماددثوخددااةو)كددخ و
تلسدددالوراارل وف ةردددخورقددد تواا ددد ور ادددخورقخا ددد ورقتكااقددد  وةاهدددالو قددد ووألدددا و

ةرقل دداظور دد ورقسدد مثوو ةرقدد ةاورقمع ةاددثوق عددام الورددلورقعمددال وةتلسددالورق  ددا
وتلسددددالو ةراددددثولادددداةورقعمددددالاهددددالو دددد رورق دددد او قدددد ووةرق ددددلث وةاشدددد الوأرددددا 

(Campbell, Campbell, 2019)ثو؛ومدداوالقدددقوفددد ورق هااددثوأا ددد و فدددااةومم  ددد
وقإل سالوةمختمعخاو

لووةادددداوا ددددامتوتع ا دددداتومتعددددااةوقع دددداورقدددد   ورق دددد ار وةرقت ظامدددد و
 وتخت لو راً روفاماواا هداو لوفد وادا وت  دا هاوأةو اخاع داوقمداواهدتاوادخو د رورقع دا

ة ددةوتكااددقومادداائور دداورقدد   وفدد ومخدداالورقعمددال وامدداواة ددحوألور تمددااور دداو
سد ةكورإل سدالوفد ورقعمدالوادالوامتداوورق   ورق  ار وةرقت ظامد ولواقت د ور د 

رلختمارادددددثوةرلات ددددداااثوو- دددد رورل تمدددددااو قدددد ورقمتااددددد رتوةرقعةرمدددددالورقخا خاددددث
رقت وت ر وف ورإل سالوف ورقعمال وة  قكورل تمااواتررا ورقعمدالوفد وو-ةرقسااساث

ورإل سالوامخت لوخةر اخورق  ساثوةرلختماراثوةرق لاثاو
وم هةاورقعمالوف ولاو رتخ ةا خدعو قدكوأ ر وتعقاًاروممداو تةادع وولايو ل 

اتع ددقواددرلوسدد ةكورق دد اوارخددالورقعمددالواتددرر واعددااووألددا ما؛وأساسددالوسددااال قدد و
 اا وملورقعةرمالومدلوااادالورقعةرمدالورلات داااثوةرلختمارادثوةرقسااسداث وة د قكو

                                                           


)أبو النيل، 1968وعلى رأسهم األستاذ الدكتور السيد خيري رئيس قسم علم النفس بجامعة عين شمس عام  

2005) 
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رقعةرمالورلختماراثوسةرلور  وم ستةىورقم سسثورقت واعمالواهاوأةور  ومسدتةىو
اعددداشوفادددخوأةور ددد ومسدددتةىورقعددداقا و ددد رو قددد وخا ددد وخ دددا  وومختمعدددخورقددد ت

شخ دداثورق دد او  سددخورقتدد وتعدداومددلوأ دداورقعةرمددالورقتدد وتدد ر وفدد وتشدد االو شدداكخو
وةم ا تدخ ولاداةورق د افد وق عمدال وةتدررا توورقمهارقرا  و ةورقاة ورقسا وةوةر  تاخخاو

مدددالوفاقعمدددالو رادددً رومددداوالدددااوق ددداوأادددلو عددداش وة ادددلو عددداش وةمدددلو ددداورقددد الو تعا
ددددلورَددددا والددددااوق دددداورقعمددددالوأسدددد ة ولاات ددددا وةأاةر  دددداورلختماراددددثاو دددد رومعهددددا  وةم 

ااإل ددافثو قدد وأ ماددثورقعمددالوةاامتددخورق ادد ىوااق سدداثوقإل سددالومددلولادديوأ ماتددخو
قتلقاقو رتدخ وةأ ماتدخوقتدرمالومكاقد ورقلاداةورقمااادث وةأ ماتدخوإلشداااورقلاخداتو

  ا(2012كخ و)رلختماراثو
رققسداورق رادعوو-(1)اسداور داورقد   ورق د ار وةرقت ظامد وادااوَواًقل فملف  

نف عريم  نفحمديل فعلما نفمنفص  (APA)-ورش وملوخمعادثور داورقد   ورام ا ادث
فد اومدلوفد ةاوو دةو ر اورق   ورق  ار /رقت ظامنفينلعن ونف نييمن ةويفه 

ورقم سسدداترقسد ةكوفدد وا رسددثوور داورقدد   ور قد توَاعت دد واخدا االوأساسدداال و مدا 
ر د وع داورقد   ورقخا دثواماداائورقلقدا قوةورقسداقا وةوراةتكاادقوو رقعمالوات ةاا

ةاعداورلخت ا د ورق  سد ورق د ار واو د تورقم سسداتةرقمخمةراتوف ووراف را
ةرقت ظامدد وأ ردد ور مددالورقسدد ةكوت ةًرددا؛وفهددةوم تخ دد وفدد وسدد ةكورإل سددالوفدد و

وا دددا كوةاعتددد لوااقع ادددثورقةكاددداة رافددد راوومدددلو دددالوادددالورقعمدددال وةق دددلور ادددخوألع
ورقعةرمدالاعدضوتدررا وةم لوَرا واهتاواداقتع لور د وةا رسدثووةرقمختمع ةرقم ظماتو

ةتعرادداوةردد ووتددررا ورقل ةمددثوة  ة  دداومددلو الاددث مرددالوعاددااةور دد وسدد ةكورقعمددال و
ملووة ق ورقمها رتوةرقكااعثورقمتاا ةوق قةىورقعام ثوملو الاثوأخ ى ورقمسته ك

ا دد ورق  سدد ورق دد ار وةرقت ظامدد وفدد وتقدداااوةا مددلواة ورلخت او الاددثوراقرددث
خماددعورقماسدد رتورقمم  ددثو دد اوفعددالور دد ورقمشدد  تورقتدد وادداوتدد خاورددلورقق دداااو
رقمك ةلدددثوامخددداالورقعمدددال ورقتددد واتعددد ضوقهددداوراشدددخا وفددد واا دددثورقعمدددال ومدددلو

رارمددداالوق  هدددةضوفددد وم سسددداتومل دددعرتوتدددةفا ورقةووخددد الورقعمدددالو مستشدددا ال
                                                           

(1)The Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP) 
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 Society for Industrial)  ااام وةرقمختمعوةرق لثعااوةرارقةرق  ارثوةرقعمالو

and Organizational Psychology (siop), 2019).و
ددلورَدددا وتعددداورقت ماددثوألددداور تمامددداتور دداورقددد   ورق ددد ار وةرقت ظامددد و ةم 
اة دد هاوتدد تاكوااقعةرمددالورلات دداااثوةرلختماراددثوةرقاا اددثورقتدد وتدد ر وفدد وسدد ةكو

 ث وةااواظه و قدكواشد الوأ رد ور داورستع ر د اورإل سالوف ورقعمالواك ر قومخت 
وقتةخهاتور اورق   ورق  ار وةرقت ظام وةمخالتور تمامخو ماوا   و

 [  وة لت علا نفنفص نفينلعن ونف نييمن 1]
ورقلاار ورق    ور ا وف ةا وألا وةرقت ظام  ورق  ار  ورق    ور ا وثا عا

أاالو ق ومخاالورقعمالوو فا وف  ورقةراعوتعةاوف  ةوتكااقومااائور اورق   و ساا و
وملوم ثوراا ورق   ورق  ار وةرقت ظام ورقمعا  وورستماوةققا  م ملخور ا

قا رسثورقس ةكوف وور رثورتخا اتوأساساثراساساثوةأاةر تورقمخت  ثوملوخ الو
 ع  هاو(، ;Riggio, Porter, 2013 2012؛وكخ و1999 اخة و)مخاالورقعمالو

و ا  و ما
وو(1) وةه نإلدنرة نفعلميت -1

ومددددلور مددددالورقدددد   ورق دددد ار ور دددد وأل و رقا رسددددثورقع ماددددثووات ددددقورق رادددد  
رقم ظمثوق س ةكورقاش تورقمتع قوارارلورقعمالوةرخااتخوااوااأتور  وااورقمه ا و

اددددداأو  و؛و1880 وة قدددددكوردددددااوFrederick Taylorرام ا ددددد وف ا ادددددكوتددددداا ة و
تاخاددثورقعامددالوااسددتخاراورقمادداائورقع ماددثوقا رسددثوسدد ةكورقعمددالومددلوأخددالوعاددااةو  

  داكوك اقدثوةرلداةو مة خادثواارلو دالومه دث وةررتقدَاووة  التخاو دالوا تد ضوأل و
تكدددددةا وأارلورقعامددددددالوةعاددددددااةو  التددددددخوااسددددددتخاراوراسدددددد ة ورقع مدددددد وقتل اددددددالووأل و

رقةظددا لو قدد ول  ددات وأةوأخددعرل وأةور ا دد وام ددلواااسددهاومددعوتسددخاالورقةاددتو
وارق عاواارلو الول  ثور  ولاة

اوتدداا ة وَادددا ً روفدد وتكااقدددخواسدداقااخورقتددد وأ ددالتومع ةفدددثوة ددالو خدددا

                                                           
(1)Scientific Management . 
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رقتددد وتهدددالو قددد وتكدددةا وأسددداقا وأ رددد و  دددالةوو(1)ااسددداوا رسددداتورقل  دددثوةرقةادددت
اارلومهددااورقعمددال ورددلوك اددقوتل اددالورقمهددااوةت دد ا هاو قدد ول  دداتوت  ددا اث و
ةمع فددثومقددار ورقةاددتورقدد تواسددتا اخوأارلو ددالومهمددثوأةول  ددثور دد ولدداةاوةاددداو

تو  توراساقا وااق عالو ق وم ار ثو  تاخاثورقعماال وةر تس وأس ة وتداا ة وأا
رسدداو-تددا اخًاا-فدد وتكااددقو دد تورقمادداائومددلوأخددالوعاددااةو  تاخاددثورقعمددالوة  التددخ

مااائوأخ ىومهمث؛ومرالو  ة ةووةرقةاترإلار ةورقع ماث وةأ افتوا رسثورقل  ثو
اوأاةرتورمالوم اساثاوققداورختاا ورقعام الور  وأسا واا رتها وة  ة ةورستخار

 ددد  ورختادددا وأف دددالوراشدددخا و وررتمددداوتددداا ة وفددد وتخ اتدددخور ددد وأسددد ور ردددث
لاكتهاور ًماوار ر ورقك قو  الةوةر  تاخاث وةوق عمال م حوم افآتوتشخاعاثوف و وةور 

وا ة ةوأخة وم ت عثوالسلورقعماال
ددد-فددد ورقاارادددث-ةاددداوةرخهدددتوأف دددا وتددداا ة  لورقشدددكوةرقمقاةمدددثورق ااددد تالوم 

ار ةوةرقعام الور  ورقسةرل و غاورق ةر اورقعاااةورقةر دلثورقتد وام دلوألوتعدةاورإل
ر  ورقخماعوملوخ الورستخاراورقك اقثورقع مادثوقعادااةو  تاخادثورقعمدالاوةقداوت دلو

تع لو ا اثوتكاادقوماداائورقع داور د ومشد  تورقعمدال و-ف و قكورقةات-رإلار ة
شد لوخاادا وقهد روا د وتداا ة ومعظداوهاو ا توار ًماوم ت ااةوف وتا د وأتو ماوأ  و

لااتدخوملداةًلو ا ددااورققدا مالور دد ورقعمدالوار مادثورإلار ةورقع ماددث وةام دلوررتاددا و
مددلوف ر ددكوةقا اددالوخاقا اادديوو ددال وو رل ت ددا ورقلقاقدد واف ددا وتا ددة ور دداماوتا  دد

Frank and Lillian Gilbrethلادديو ا ددتوقا اددالوخاقا اادديومتخ  ددثوفدد و-و
أف ا ت وةكاقاومااا خوفد ورإلار ةورقع مادث وةأاخد وتاااد رتوو-ظام ر اورق   ورقت 

خة  اددثور دد وأسدداقا ورقعمددالورقمتعددا لور اهدداوفدد ورددااومددلورقمهددلورقتدد وتتك دد و
وو.كااثور  اثو اا ة ومرالوأرماالورقا ال

ةةفقًددددداوقهددددد رورقتةخدددددخ وأ دددددالتو  تاخادددددثورقعمدددددالوتلتدددددالورقم تادددددثوراةقددددد و
 ماور تمةروأا داوا  داواردا وظد ةلورقعمدالوق عام الوف ور اورق   ورق  ار  و

ةلاارًاوأ التومااائورإلار ةورقع ماثوقاسدتوسدةىوخدعلو وةأساقااخور  ورقعام ال
                                                           

(1) Time-and-motion studies 
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 دددداا ومددددلورقمة ددددةراتورقتدددد واهددددتاواهدددداور دددداورقدددد   ورق دددد ار وةرقت ظامدددد و
ورقمعا  او
ددد هددداولوت   ددداورقةظددددا لولوأ ددداوأةخدددخوا دددة وتةخدددخورإلار ةورقع مادددثوأ  وةم 
ر وةرقم سسدداتوراخدد ىورقم خت  ددثورددلورقم سسدداتورق دد اراث ورقتدد ورا ردد وتعقادداًو

تتك  ورستخاراومها رتوم عقاةوقلالورقمش  ت وأةورستخاراوماو  ك دقور ادخورسداو
وةرقةادددتم دددلوتكاادددقوا رسدددثورقل  دددثوخولوا ورقت  اددد ورلات دددا ت وة  لدددظو ددد قكوأ  ددد

أخدد ى وادداولو خدداوواسددهةقثور دد ورارمدداالوأةورقةرخادداتورقلاارددثورقمتكددة ة؛واعاددا ة
ر دد وق تااددثوا  ددامجو مااددةت وأةوقت ددمااولم ددثو ر  اددثوأةوإلار ةو ك اقددثوةرلدداةوم 

اوأف ا وتاا ة ورلو فعورقارفعاثوق عمالوف ا دتومل دة ةوااسدتخاراوأم و؛وف اقورمال
رقلدددددةرفعورقمااادددددثوفقدددددكومتخدددددا ً واة ورقلدددددةرفعوراخددددد ى وة ددددد رومددددداور تمدددددتوادددددخو

ورقتةخهاتوراخ ىواعاو قكاو
رتخددخور دداورقدد   ورق دد ار و لددةوو(1)اممن نإلدنرة نفعالامملت نإلن مملنيت وةممه  -2

رسدتخاراوتكااقداتوأخد ىوقتلقادقورق  دالةورإل تاخادث وةتلقادقورق رلدثورقخسددماثو
ظهد وتةخدخو  وةرق  ساثوق عام ال وم ست اًاروملو تدا جور داورقد   ورلختمدار ؛و

اوةاةرفعوةلةرفعوأخ ىورقع ااتورإل سا اث ولفًتاورق ظ و ق و  ة ةوم رراةواا
غادد ورقلددةرفعورقماااددثورقتدد وأركا دداوتا ددة وأةقةاددثوفدد و فددعو  تاخاددثورقعددام ال و
ةمددددلوأ مهدددداوتلسددددالواا ددددثورقعمددددال؛ومددددلولادددديورقخةر دددد ورقخماقاددددث وةرقتددددارااو
ةرقم افرةورقمع ةاثوملورق  سال وة فعورق ةاورقمع ةاث وةت دةالور اداتوخاداةو

 ددالوقالددةيورقتددةلومددااةو  و ورقمه دد  ومددعورقددعم ل وةتلقاددقورقتةرفددقوةرق  دد
G.E Mayoفد وم د عورقهداةرة لووHawthorneوةقالدةيو اد توقدالو Kurt 

Lewinرقمشددهة ةورددلوراخددةرلورإلار اددثوفدد وم ت ددلورقعشدد ا ااتومددلورققدد لوو
تر اددداورقخا ددد ورإل سدددا  ورامدددث ووفددد وتةخادددخورق ظددد و قددد وهدددا ورقعشددد الوأرددد وم و

أر الوخماردثورقعمدالوخا دث وفد وتلقادقووةرقع ااتورإل سا اثورقم تاااقثواال
و.رإل تاخاثورقم ت عث وةرق رلثوةرقسعااةورق  ساثوق عام ال

                                                           
(1) The Human Relations Approach to Management 
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وةااوررتماتول  ثورقع ااتورإل سا اثور  وأس ور رث و
 رقع ااتورقشخ اثورقمتاااقثواالورقعام الوأ اورقعةرمالورقم ر ةوف وو ل و

و ومل ورقل  ث وت ىو  ت وأخ ى  واعاا ٍة ورقعامال؛ وأل و  تاخاث و ظ  ا وةخهث
ورقعامالورا ر وسعااةو ةورا ر و  تاًخااو

 ور  وأ ماثوو ل وو وف وأ ماتها وتعاا وما ورقعةرمالورلختماراثوغاقًاا أ ماث
 رقلةرفعورقماقاثوف وتلاااومستةىوأارلورقعام الاو

 وتع اماتوو ل و وتقا ها ومل وأ ر  وعم  ها وةتع امات وااا واتقا ةل رقعماال
تهاوق ملافظثور  ومستةىواق الواعضورقعماالو  تاخارإلار ة؛وفَمرً  وااوا

 الرقعم رإل تاخاثورق تورت قور اخومعو

  (1) وةه نف ند ت نفةمريت -3
اهالو  رورقتةخخو ق وا رسثورقع اثوادالورإل سدالو)رقعامدال(وةرآلقدث؛ومدلو
لاديو ا اددثوتاسددا ورقتعامددالومددعورآلقددث وةرسددتخارمهاوارف ددالو ددة ةوتلقددقورق  ددالةو

ةاداوخدالتوادارااتو د رورقتةخدخوخد الوفتد ةورقلد  و الوفد وراارلف ورقعمدالوةرامد
رقعاقمادددثورقرا ادددث وة قدددكور ددداماوأ راورقخددداشوت دددمااوكدددا  رتو رتو  دددالةوراقادددث و

ة  داواداأورقتعداةلواددالورقمه اسدالورقم دممالوق قددثو؛وةتتدةرف وفاهداورةرمدالورامددال
مخددداالو وتددداوتكاادددقوماددداائور ددداورقددد   وف ددد  وةرقمتخ  دددالوفددد ور ددداورقددد   ؛و

رل تااتوةرإلا ركوةرققا رتورقمع فاثوقت مااوت كورقكا  رتاوةمدلو  داو ا دتواارادثو
 دد رورقتةخددخورقدد تواهددالو قدد وتل اددالورققددا رتوةرقةظددا لوةرقل  ددثورإل سددا اثوامدداو
ددددلورَدددداو  تاخاتهدددداو ا لسدددلوفدددد وت ددددمااوشددد الورآلقددددثوةأار هدددداوةسدددد رتهاوةأما هدددا؛وةم 

 اةتلسالو  الةواا ثورقعمال

ظهدددة ور ددداورقددد   ورق ددد ار وةرقت ظامددد و دددالوواقوأل وةات دددحوممددداوسددد
 تاخثوكااعاثوقتكة ورقت  ةقةخاا وةرتسااورستخارماتهاوارخدالوم سسداتورقمختمدعو
اخداالورقخا د ورقت ظامد و رقمخت  ث وةقاستوف ورقم ا عوفلس  وادالو لوتكدة توةر 

                                                           
(1) Ergonomics. 
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فددد وتع ا اتدددخوخدددالو تاخدددثوكااعادددثوقتعقددداوشدددا اتورقع اددداتوارخدددالواا ددداتورقعمدددالو
و  ث وةتعقاورقةظا لوةرقتخ  اتارقمخت

[ مةلالت علا نفنفص نفينلعن ونف نييمن ودور نالخ يلين 2]
 نفنف ن

مخاالور اورق   وف و  تورقتةخهاتورقر رثوأر  تووةات حومماوساقوأل و
وم و ور   وسةرل ور تمامخ؛ ومخالت وةتلااا وةرقت ظام  ورقاليورق  ار  ستةى

ورقعم اثو وأةور  ومستةىورقمما سث ورقع م   ورقمخاالا ةم لوَرا وق عام الوف و  ر
وألو لااورقمخالتورقت وام لوألواسهاوفاهاورلخت ا  ورق  س وف و ام   ا

ومخاالورقعمالوفاماوا   
ت عاوا رسثوش ةلورقعام الوةةظا  هاوةتل ا هاوعلى م  وى نألارند )نفعلملين(: 

ورقمستةو ور   وسةرل ورقعمال ومخاال وف  ورق  س  ورلخت ا   ور تمامات ىوأةق 
وخةر  ؛و ورقمخاالوف وراة  رقالر وأةورقعم  ؛ولايواسهاورقمتخ  وف و  ر
ملواااالوتعاالورقعام ال وةرختاا  ا وةتكةا  ا وةتا ااها وةااا ومستةىوراارلو
وااعضورقمتاا رتو وأاً ا  ورق  ار  ورق  س  ورلخت ا   واهتا و ما رقةظا  ا

اورلورم هاوةظ ةفخ ورق  ساثوق عام الوملواااالوارفعاتهاوق عمال وةا خثو  ا 
ةتةرفقهاومعخ وة  قكوتلاااوا خثورق اةكورقم تاكثوااقعمالوةأ ةررها وةرقاليو
وق تا  ور  و  تو ورقعماال واستخامها رلوأف الورلست رتاخااتورقت وام لوأل

 .(Muchinsky, 2006؛و1999) اخاة وورق اةك
ورلخت ا  ورق  س وف وتلسالورو:على م  وى نإلدنرة ونفمنيمت قا اثوا سها

رقت ظاماثوق م سساتوااقش الورق توا فعوملو  الةورقعام الوفاها وة  قكوا رسثو
رقع ااتورقمتاااقثواالورقعام الوملو الاث وةاا هاوةاالورإلار ةوملو الاثورا اث و
وةأساقااخ و ورقعمال وخمارات واال ورقت ارال ورم اات وا رسث وخ ال ومل ة قك

وةرقم وةرقع ااتورققا مثواالورقمش فالو)رق  سال وةول( ورققاااةوةسال  تلاااوكااعث
و وة  قكوا الوأاةر ورقعمالوةت ظامها وةماىوتارخ ها وةررتمااةرإلش رلورق عاال

 ا(Aamodt, 2013)ور  واعضٍوواع ها

اعاوتلقاقوا خثوم ت عثوملورل سخااوةرقمةرلمثواالووعلى م  وى ةيوت نفعمب:
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ف ورقعمالوقتلقاقوأا  وورق  اوةاا ثورم خ وةرااةرتوةرآللتورقت واستخامها
  الةومم  ثوألاو سهاماتورلخت ا  ورق  س وف ومخاالورقعمال وة قكوملو
ورقاا ثو وة  قكوا رسث وةخكةرتورقعمالوةأ ظمتخ  خ الوتل االورآللتوةرااةرت 

ة قكواهالو ورق اعاقاثوق عمالوةلالورقمش  تورقم تاكثواها وةملاةقثوتلسا ها
وم  وةم اخ وةرااةرت  ورآللت وةأماً اوتكةا  وم لمث وأ ر  وقا اح ورقعمال؛ ال

 (Aamodt, 2013; Muchinsky, 2006؛و2012كخ و)ق عامالو

ةقتلقاقو  تورإلسهاماتواش الورم  وات اعورقمتخ  وف و  رورقمخاالو
 مة ًخدداوتكااقًادداوممددارً وتماًمدداوقمدداواتاعددخورقمتخ  ددةلوفدد ومخددالتور دداورقدد   و

ا ا دد وةرقت اددةت وةغادد  اومددلورقدد تورقتكااقاددثوراخدد ى وةخا ددثوفدد ورقمخدداالورإل  
اقدددامةلورقخددداماتورق دددلاثاوةاددداواكادددقورلخت ا ددد ورق  سددد ورقت ظامددد و ددد رو
رق مدددة  ور ددد ورقم سسدددثوار م هدددا وأةور ددد واسدددا وأةور ددد ومخمةردددثومعا دددثوفددد و

وةاشمالو  رورق مة  ورقتكااق ورقخكةرتورقتاقاث وو  كا ورقم سسثورق اا ة
 ورقت ظامددد وفددد و ددد تورقخكدددةةو و  واهدددتاورلخت ا ددد ورق  سدددنف ممممخيص -1

اتلااددددداوكااعدددددثورقمشددددد  ثوةخةر اهدددددا وةا خدددددثولددددداتهاوردددددلوك ادددددقوخمدددددعو
رقمع ةماتورقمة ةراثوةرقت  ا اثورقم ت  ثواها وةاستخااوق قكوراًاروملو

 دددد   وم هددددا ور دددد وسددددااالورقمردددداالولورقل دددد  وو؛أاةرتورققاددددا وةأسدددداقااخ
واتورقمسلاثاورقم لظثورقم ظمث وةرلختاا رت وةرقمقاا ث وةرقا رس

 و  واهدتاورلخت ا د ورق  سد ورقت ظامد واتلااداوا  دامجورقتداخالونف دخب  -2
رقم  ددداوقلدددالورقمشددد  ث وةرقعمدددالور ددد وتكااقدددخوفددد ورقم سسدددثاوة خدددااوأتو
ا  ددددامجور خدددد و)تدددداخال(واتةاددددلور دددد ومدددداىوااددددثورقمع ةمدددداتورقتدددد وتدددداو
تخماعهددددداولدددددةالورقمشددددد  ث وةمددددداىو قمدددددااورلخت ا ددددد وااددددد رمجورقتددددداخالو

وراخ ىا
اورلخت ا دد ورق  سدد ورقت ظامدد و ددةرتجوتكااددقورقا  ددامجوا و و  واقددنف قيمميا  -3

رقع خددد و)ا  دددامجورقتددداخال(ور ددد ورقم سسدددث وقتلااددداومددداىوتلقدددقورق تدددا جو
رقمتةاعثوم خ وة قكوملوخ الورسدتخاراوأاةرتورققادا وةأسداقااخورقمخت  دث و
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ورق شددلورددلورآلرددا ورقسدد ااثورق اتخددثورددل قدد وة دد قكوتهددالو دد تورقعم اددثو
واتكاادددقورقا  دددامجاوةاخددد ور ددد ورلخت ا ددد ورق  سددد وألوا دددعوخكًكددد

ااا دثوق تداخالواسدتخامهاوفد ولاقدثوردااوتلقدقورق تدا جورقمتةاعدثوةرقم غددة و
شددةا  و)ورقخاادداتعددااورم اددثوتقاددااو تددا جورقا  ددامجوو و دد تورقلاقددث وفاهددا وةف دد
 (ا10 و2016

ر اوولتتلااا اوقمخاوف و(APA)قخمعاثور اورق   ورام ا اثووةةفًقا
وةرقت ظام  ورق  ار  وفورق    وف وارقمتخ  نل  واعم ةل ورقمخاال و  ر وف  ل

وةرقتةظال و ورققاااة  وأساقا  وةتكةا  وةرقتقااا  ورققاا  ومرال ومتعااة؛ مخالت
ورقعمال و وأما ل وةت ماا وةرقتعةا ات  ورقخمار   وةرقعمال ورإلار ة  ةأساقا 

ال وةرقتةرعلواالورقعمالوةس مثوأما لورقعمال وةرق لثورق  ساثوةرقخسماثوق عام 
ورق   وف و الوواةرقلااة ورقمخاالومااائور ا وا كاقورقمتخ  ةلوف و  ر  ما

أ ةراورقم سسات وةأما لورقعمال؛ومرالورقم ا عوةرقم سساتورقتخا اث وةرق قاااتو
رقعماقاث وةرقها اتورقعامثوةرقل ةماث و قكوف ً ورلوألومعظاورقمتخ  الو

اةًخا؛وملولايو ة هاور مالوالاةقةلورقة ةالوف و  رورقمخاالوا اةلواةً رومعو
ومخاال وف  ورقع ماث ولالورقعمالوق مع فث وف  ورقمع فث و  ت وتكااق والاةقةل ورا  

وات  عو ورقلاقث وةف و  ت ورقةراع   ورق   ورق  ار ومش  تورقعاقا ور ا ر تماا
و وةرقت ظام  وسةرل ورقعمال ومخاال وك اقر   ورقمما سثورورل وأة ورقع م  قالي

و(American Psychological Association (APA),2019) رقمه اث
ةات دددحوممددداوسددداقوألور ددداورقددد   ورق ددد ار وةرقت ظامددد وال ددداوتع ا دددخو
ةتةخهددداتوا رسدددتخوةمخدددالتور تمامدددخ وةرااةر ورقم دددةكواهددداورقعدددام الوفددد و ددد رو
رقمخددداال وفن  دددخواعددداوملدددةً روأساسدددًااومدددلوملددداة ورقت مادددث وفالخت ا ددد ورق  سددد و

 رواةٍ وم لددددة توفدددد ومخت ددددلورقم ظمدددداتورق دددد اراثورق دددد ار وةرقت ظامدددد واعدددداو
ةرقخاماثورقت واعاوتكةا  داوألداوأ دارلورقت مادثاوةلداارًاوأ داحوقهد رورقتخ د و
رقدداة ورقملددة تو  سددخوارخددالورامدداورقمتلدداةورقتدد وتلددااورقسااسدداتورقعامددثوق ت ماددثو

خمعاددددثور دددداوةت ددددادوأ ددددارفهاوةرسددددت رتاخااتوت  ادددد  اورادددد واةالورقعدددداقا و  وتعدددداو
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فدددددد ورقماردددددداقورقعدددددداقم وق مدددددداور ددددددًةرو شددددددًكاوو(1) ورق دددددد ار وةرقت ظامدددددد رقدددددد  
 و)*( و مدددددداوتلدددددداةالورلقتددددددعراواالت ااادددددداتورقاةقاددددددثورقخا ددددددثوااقت ماددددددث(2)رقمتلدددددداة

رقتددد واقدددةاواهددداورلخت ا ددد ووفددد وتكدددةا ورقسااسددداتوةرقمما سددداتةرسدددتخارمهاو
أمدا لوورقم ظماتوةرقش  اتوةرقم ا ع وة دالارخالوورق  س ورق  ار وةرقت ظام 

COE,-SIOP; United Nations Committee, 2019-SIOP رقعمدالو)ر ظد  و

2019.) 

 ثلنًيل: نف نميت: ةين ممكالت نألمص و حديلت نفيوا
رقلددد  ورقعاقمادددثو)اعددداورقردددة ةورق ددد اراثوةرقلددد ة ورقتددد ومددد واهددداورقعددداقاو

قدثوفد ورقمخداالورلات داات و  ورسدت خااوق الومف وا نف نميمتراةق وةرقرا اث(وا عو
ر  ورقتاا رتورقخ  اثوف ومختمعومعالواهالو  سا و قكورقمختمعورققا ةور د و

ةمخككدددةورقت مادددثوو دددالورلات ددداااةلوةرقسااسددداةلورقتكدددة ورقددد رت اوةةفقًددداوقددد قك
رقددددةك  ور دددد وتةقادددداوواددددا ةورلات دددداا"هدددداواع فددددةلورقت ماددددثورلات دددداااثور دددد وأ  و

خامعددددثورقم ددددكورادددداو)وخمدددداق رإلةرسددددتارمثورقعاددددااةورقسدددد ةاثوفدددد ورق دددداتجورقددددةك  و
ورقت ماثورلات اااثور ت عتور  و ماثوماوال الو(ه1427رقععاع و اوامع  وأل 

ر اخورق  اوملوس عوةخامات وة  ماورستكااورق د اوألوال دالور د ورقمعاداوم هداو
ف وظدالووة قكور ت عومستةىومعاشتخ وةم لوَرا وعراتو فا اتخوة  اوتتلققورقت ماثا

                                                           
(1) SIOP 

(2)United Nations Global Compact 
)*(

جلش علم النفس الصناعي بوصفه "الدراسة العلمية للمشكالت الصناعية بواسطة يُعرف قاموس إنجلش وإن

مناهج بحث علم النفس ومفاهيمه ومبادئه، واستخدام النتائج لزيادة الكفاءة اإلنتاجية"، وعّرفه كل من بلوم 

Blum  ونايلورNaylor  لمتعلقة بوصفه" االمتداد بمبادئ علم النفس وتطبيقها؛ لحل المشكالت ا 1968عام

بعبارة شديدة  1969فقد عرفه عام  Fraserباإلنسان في سياق األعمال التجارية والصناعية. أما فريزر

بشكل  Dreverاإليجاز؛ إذ يصف علم النفس الصناعي بأنه" دراسة اإلنسان في حالة العمل". ثم عرفه دريفر 

تطبيق مناهج علم النفس، ونتائجه في أكثر تفصيالا بوصفه "الفرع من علم النفس التطبيقي، الذي يهتم ب

المشكالت التي تنشأ في المجال الصناعي أو االقتصادي، بما فيها اختيار العاملين وتدريبهم، وطرق العمل 

(. كما عرفته جمعية علم النفس األمريكية بوصفه Muchinsky, 2006؛ 2012وظروفه... إلخ". )طه، 

ات العمل وأماكنه؛ حيث تستعين بالمبادئ األساسية لعلم النفس في "الدراسة العلمية لسلوك اإلنسان في مؤسس

 Society for)دراسة سلوك الفرد والجماعة والمؤسسات، وتطبيقها لحل المشكالت المتعلقة ببيئة العمل 

Industrial and Organizational Psychology, 2015) 
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ف  وظالوت كورقت ماثورقتق اااث وسعتوشعة ورقعاقاو وت قليديةلف نميت نفماواع لو
رلات ددداات واارتادددا تورقك ادددقورامردددالوقتلسدددالووااكادددثو لدددةو فدددعومسدددتةىورق مدددة

اوةق لوتاالوفاماواعاورااوخاةىو(2013غا ا و)و فا اتخمعاشثورإل سالوةعاااةو
ا ددددثو دددد رورقدددد هجوفدددد ومعاقخددددثورقت ماددددثوقعدددداةوأسدددداا ومددددلوأ مهددددا ورقتعامددددالومددددعورقا

مخعةً دداو ددا ً ومددلورقمددةر اورقكااعاددثورقتدد ولوت  دد  ولعًمدداوإللدداريوو ددااارتاا و
و مك و و  روااإل افثو ق وساااة ورقت ماثوق ت ماث وةف ورقةاتو رتخوم  ًفاوقمخ  ات

أعمدددداتوخكادددد ة ومرددددالوفقددددارلورقت ددددةاورقاا دددد  ورلسددددته   ؛وَمدددداوَأاىو قدددد ورقلادددداةو
لوةرقهددةرل وةر ت ددااوا خددثولدد ر ةورا ض وةتق دد ومسددالاتورقاااددات وةت ددةيورقمددا

او وةرسدت  اةرا هدا وةرق ا ا اتورقمام ةورق اتخدثوردلور ت دااوم سدة وماداتورقالدا 
و(او2015)رق ااس  وورقمةر اوغا ورقمتخااة

دداورقسدددا ورقرددا  وقعدددااوخدداةىورق مدددة  ورقتق ادداتوق ت مادددثو ددةو   دددخو دددالو أم 
ت دااو رادٍاورام دثوةمسدته كومدلوأخدالوا ظ وقإل سالواارتاا توةسا ثوقتكدةا ورلا

ت شاكورقاة ةورلات اااث وفاق   ورلات ااتوقاواهتاوااإل سالوف و كدا ورقت مادثو
اتسدداةىوفدد و قدكومددعورقمددةر اورقكااعاددثووةسددا ثوةأارةوقعادااةورإل تددا  ة ددخوو لواقدا 

دلورَدا وقداوا دلو  داكور تمدااوات قاوا ظ وقخور  وأ  خوغااثةووةرلات اااث  مادثو وةم 
ةتكةا ورقمةر اورقاش اث وةمدلورداوت رخدعورل تمدااوامشد  تومردالورق قد وةرقاكاقدثو
ةتةعاددددعورقدددداخال وفدددد وغمدددد ةورل تمددددااواال ت ددددااوامعددددالتو مددددةورقدددداخالورققددددةم و

ةققاوأس  و قكورقم هةاورق اقوق ت ماث ورلورقعاااوملورآلرا ورقس ااثو ورإلخماق 
خامعددثورقم ددكو)ورقمعاشدد وق سدد الىوسددتةوقعددالوأا ع دداوتعرادداورددااورق قدد رلوةتددا  ورقم

وا(ه1427رااورقععاع و
 توافعواعااوملوم تقاتو قكورق مة  ورقت مةتو قد ورقدارةةو قد ورام ورق و

تلقادقورل سدخااوادالورا دارلورقت مةادثو و مة  وت مةتواااالومستارا واعمالور د
و قدد وأاىو قدكولداارًاوةاداى ومدلوخهدث وةلماادثورقاا دثوةرسدتارمتها ومدلوخهدثوأخد و

  وَأ احورل تمدااولوورقتق اااثورقت ماثوملالوقالالونفم  دنمت نف نميتوم هجوا ة ة
ا  دد وفقددكور دد ورقالدديورددلورقسدداالورق  ا ددثواتلقاددقورقت ماددثوفدد ومختمددعومعددال و
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ةق لورلورق ا اثورقت وام لوملوخ قهاورستا الورقمةر اورقمل اثوة مالواقا هاو
 ددالوااق ظددااورقاا دد وة دد ة ةورقةاددةلوق دداقحوراخادداالورققاامددثواةلو لدداريوأتوخ

ر ددداورآلردددا ورقملتم دددثواىوخكدددةةومدددلوخكدددةرتورقت مادددثور ددد ورقمددداىورقمتةسدددكو
وةرقاعااا

ةر ك ًااوملو  روا عوم هةاورقت ماثورقمسدتارمثوفد وامدثورا ضوقمد تم و
 و  و اكدتورقت مادثوا دالومداو ددةو1992رامداورقمتلداةورقردا  وق اا دثوةرقت مادثورددااو

ةسااسدد وةرقدداف وةرختمددار  وةم دد و قددكورقتددا اهورسددت ااالوم هددةاوواا دد وةرات دداات
رقت ماددثورقتق اااددثوااقت ماددثورقمسددتارمث وةأ ددالتوتمرددالورقم ظددة ورقلدداايوقتلقاددقو
رقت ماثوةم لوَرا وسا   ور تمام اوخ الورقع ضور  واة ور اورق   ورق  ار و

ملهاوةأ ارفهاوةرقت ظام وف ومةرخهثوتلاااتورقت ماثورقمستارمثورقت و ة حوم 
وفاماوا   

 نفم  دنمت: نفمعنى ونألهدن  نف نميت  -
رقمسددتخااور دد و كدداقوةرسددعوةووق ت ماددثورقمسددتارمثواسددت اورقتع اددلورقشددا ع
ورقد تو شد وأر دالورقداو"Our Common Future" قد وتق اد وامسدتقا  اورقمشدت كاو

و د واشد الٍوو ترق د و1987ف ورااوو(1)ةرقت ماثوق اا ثوراماورقمتلاةقخ ثوورختماا
ساسددد ور ددد ومددداوا ددد  وارقت مادددثورقمسدددتارمثو ددد ورقت مادددثورقتددد وت اددد ورلتااخددداتوأَو

رقلا ددد واةلورقمسدددا واقدددا ةوراخاددداالورقمقا دددثور ددد وت اادددثورلتااخاتهددداورقخا دددثاو
واه(1427؛وخامعثورقم كورااورقععاع و2015رق ااس  و)

ةتسددع ورقت ماددثورقمسددتارمثو قدد وتلقاددقومخمةرددثومددلورا ددارلو)ر ظدد  و
(ومدددلو ه1427؛وخامعدددثورقم دددكوراددداورقععادددع 2015؛ورق ااسددد  2013 ا غدددا

وأ مها 
 رقملافظثور  وس مثورقاا ثورقعاقماثاو -1

 

                                                           
(1) UN Commission for Environment and Development. 
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تلقادددددقورقعارقددددددثورلختماراددددددثوامع دددددد و شدددددداااورقلاخدددددداتوراساسدددددداثو -2
 ق خااالورقاش اثورقلاقاثوةرقمستقا اثا

تلسالورقظ ةلورقمعاشاثوةتلقاقو فا اثورإل سدالومدلوخد الو فدااةو -3
ددلورقتع ددااوةرقخدداماتورق ددلاثوةرلختماراددثورقخمادد عواشدد الومتسدداٍةوم 

ة فددعورق  ددالةوةرققددا رتورق عمددثوق عمددالومددعورلتدد راورقلقددةقوةرقل ادداتو
 رقشخ اثا

تلسالورق ار اثورلات داااثوردلوك ادقورلسدتخاراورقمتدةرعلوق مدةر او -4
ورقاش اثوةرقكااعاثوةرقماقاثاووو

ورقت مادثوادالتدةرعلووتلقادقق ورقمستارمثوتسع و ورقت ماثةم لوَرا وفنلو
ورقلا  ولوأخااالورلتااخاتواعاوةقااخ ةً اورق مةورلات ااتورق تو

ا ددد ضومتدددا ة ةواسدددا ورق قددد  ورامددد ورقددد توولاددداتهاو ةرادددثورقددد الوسددداما
ورقادةام اسد ووتلقادقةرلستارمثورقتد وتسدع و قد وتلسالو ةراثولااتهاو

وت مادثوهداث و مداوأ  ورققاامدراخاداالووااقمستقاالور د ولسدا ورقت لاثواةل
اةرمهداولتد وتدتم لوا دملووةتلافظور  ومةر ا اواشد الرقكااعثووتلت ا

 (ا2016 وشاةاش )ورقت ماثرقمقا ثوملومما سثولقهاوف ووراخااال

ةقتلقادددددقو ددددد رورقم ظدددددة ورقعددددداقم ورقشدددددامالوق ت مادددددثوتتخدددددخورقمختمعددددداتو
 اهدا وةتةخاددخورقمخت  دثوإلار ةوأ دةالورقمدةر اورقكااعادثورقخا دثواهداوةرقملافظدثور

رقتق ااتوةرقتاا رتورقم سساثوق مالوتلقاقوةرستم ر اثو   الولاخاتورإل سدالو
رقمخت  دددددثوسدددددةرلورقمااادددددثوأةورلختمارادددددثوأةورقمه ادددددث وةتتخدددددخورقم سسددددداتو قددددد و
رلسددددددتم ر اثوفدددددد ورإل تددددددا واةلو   ددددددا ورقمددددددةر اورقكااعاددددددثوةرقمسددددددا وااقاا ددددددثو

مدعوفد ورقعمدالور د وتلقادقو د رورق دةاورقخا خاث ومعوت امالورق ظاورقمخت  دثوق مخت
ملورقت ماث وااًلروااق ظااورقسااس ورق  توا  الوق مةركلولقخوف ورقمشا  ثوةم ةً رو
ادداق ظاورلات دداااث وةرلختماراددث وةرإل تاخاددثورقتدد وتددةف ورقمع فددثورق  اددث وةتعمددالو

اا ور دد ورقملافظددثور دد ورققاردداةورقاا اددثوق ت ماددث وة ددةًلو قدد ورق ظددااورإلار تورققدد
ورقشددعااثوة قددكومددلوخدد الوتا دد ورقها دداتر دد و خدد رلورم ادداتورقت ددلاحورقدد رت  و
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ا ددارلو دد تووسدةرلومعظداواةالورقعدداقاورق دام وةرق دد ار ور د ولدداٍّووةرق سدماثوفدد 
امتدداعووت مددةتلسددتارمثو مددكوواتكااقهدداةتكاقدد وق ت ماددثورق   اددثورقعاقماددثووما سددثرق

 (ا2016 وشاةاش ؛و2007)ر   ووةرق شاااقعق  اثو

وتتددارخالوأاعدداًارومتعددااةوتت ددملوات ددحوممدداوسدداقوألورقت ماددثورقمسددتارمث
ورقت ماثوتلقاقوف وم مة و ل رعوتقااومعاقختهاور  ورقت  اعوشرلوفاماواا هاومل

ووةرقاش اثورلات اااثورقمستهافث ورقت وتتمرالوف ورااعاا ةرقاا اثوةرقت  ةقةخاث؛و ل 
وخدددة  ورقت مادددثورقمسدددتارمثواقدددةاور ددد  وارقاشددد و ددداورقرددد ةةورقلقاقدددثوق مدددااووأل  أل 

 سددالو هددالورإلرقت  اددعور دد وو ددةرقمسددتارمثوورقت ماددثوقتلقاددقوراساسدداثوفدداق  اعة
وا(2016 وشاةاش )وخ  سوف ورقةاتورقت ماث  تووقتلقاقسا ورة وق ت ماث

ورقم ظدددة ورق ددد تواهدددالو قددد وشدددمةقاث واَ ورق  دددَاع ددداوةرسدددتارمتهاوورقت مادددثو ل 
وةتعدداوغااددث وةقددا وةسددا ثواة دد خرلات ددااتووةاتعامددالومددعورق مددةورقت ماددثوملددة َو
وت مادثورقارامدثورق  اسدثوق ت مادثورقمسدتارمثورقتد وتهدالو قد ورقاشد اثرقمدةر اووت ماث

ورلست رتاخااتورقت ورااوملوفعاالوملوخ الواش الرقاش توةرسترما توو أ ورقماال
دددلورإل  ددداقتدددتاور ددد ومخت دددلو ةرق دددلثوةت مادددثوواارقتع دددور ددد ورقمسدددتةااتواددداًلروم 
ورلختمارادثورق فا دثستةىوم ووتلسالو ق و ف  ورقعمالخ قوةوو رقمها رتوةرققا رت

و.رقمختمعواف راورلات اااثةو
ورإل سدالوة فا تدخوةتلسدالو ةرادثولااتدخواعداو ةملو د رورقم ظدة و خداوأل 
رقعامددالورقمشددت كورا ادد واددالو ددالومددلورقت ماددثورقمسددتارمثوةر دداورقدد   ورق دد ار و

 وةات ددحو قددكواشدد اٍلوأ ادد ومددلوخدد الورقسددكة ورقق ا ددثورققاامددثورقتدد وةرقت ظامدد 
تة دددددحواة ور ددددداورقددددد   ورق ددددد ار وةرقت ظامددددد وفددددد وتلقادددددقوأ دددددارلورقت مادددددثو
رقمستارمث وةم لوَرا ورقم ساراةوف ورقتا د ور د ورقمعةاداتوةرقتلداااتورقتد وتةرخدخو

ومسا ورقت ماثاوووو
و
و
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مونة ممت  حممديلت  نامم ونف نييمممن نفيممنلعندور علمما نفممنفص ثلفثًممل: 
ونفم  دنمت نف نميت
 علا نفنفص نفينلعن ونف نييمن: ةين م  ويلت نف نميت ومةلال  ل -

مددلورق ددع وتلاادداواة ور دداورقدد   ورق دد ار وةرقت ظامدد وفدد ومسددا ةوو
رقت ماثورقمستارمثور  و ك اهاواة  هاوما سثوف  اثوراقماثوق ت ماث و  وَاخت لو

ددلوة ددعورقسااسدداتوو دد رورقدداة وَةفقًدداوقمسددتةىورقتعامددال مددعورم اددثورقت ماددثوادداًلروم 
ةرا ددارلورقعاقماددثورقعامددثوق ت ماددثورقدد توام ددلوألو ك ددقور اددخورقم هددةاورقعدداقم و
ق ت مادددثو قددد ومسدددتةىومخمةردددثورإلخددد رلرتوةرلسدددت رتاخااتورقتددد واتا ا ددداورافددد راو
ةرقم ظمدداتوقت عاددالو دد تورقسااسدداتوةرا ددارلوفدد وأ ضورقةراددع ورق دد توام ددلوألو

وقور اخورقم هةاورق  اتوةرقم سس وق ت ماثورقمستارمثا ك 
 ماواخت لو  رورقاة وأاً اوااخت لومخالتورقت ماثورقمخت  ث؛و  وَاتاوو

تلقاددقوأ ددارلورقت ماددثورقمسددتارمثورادد وَمخددالتومتعددااةومتارخ ددثوةمت راكددثوفامدداو
لددد رعورقتقدددااوفددد  واا هددداومدددلوأ مهددداورقمخددداالورلات دددااتوةرقاا ددد وةرلختمدددار  وةر 

والقددقوتقدداًماوم مةًسدداوف دد ورقمخددالتوراخدد ىو  لدداىو دد تورقمخددالتومددلوشددر خوألع
ة  قكوتلقاقورقم هدةاورقعدااوق ت مادثورقمسدتهافث؛وفاقت مادثورلات داااثوتهدالو قد و

دداوو  ااددثوةعاددااةورقمددةر ا و دا وةتق اددالوتلسدالو ةراددثولادداةورإل سددال  رسددترما  ا وأم 
  ورستارمثور ا  ورقاا ثوةت ةرهاوةتةرع ها ورقت ماثورقاا اثوفتهالو ق ورقل اظور

ورلختماراددثو قدد وتكددةا ورقت ددار توتهددالةرقاشدد اثووة دد قكورقت ماددثورلختماراددث
 ورقمخت  دددددثرلختمارادددددثوورق ددددد ا ورقخماردددددث ورقم سسددددداتورقمختمدددددع وادددددالوأكددددد رل

أة ددارخوفددد وومسددتةىومعاشددتخوةتلسددالاددا رتورق دد اوو وارددارقم ظمدداتورا  اددثةو
و(اه1427؛وخامعثورقم كورااورقععاع و2015س  ورق اا)رقمختمعو

و  ددداكوتَدددارخً وادددالوم سدددتةااتورقت مادددثومدددلوخهدددثو ةات دددحوممددداوسددداقوأل 
ةمخالتورقت ماثوملوخهثوأخ ىولايوتتدا  ورقت مادثومدلولاديوَمع ا داوةأ دارفهاو
ةتلاااتهاوف ورقمخاالورقةرلاوملورقعمةماثورقت وتع  ورقم ظة ورقعاقم وقهاو قد و
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قخددا ورقدد تواع دد ومخمةرددثورإلخدد رلرتوةرلسددت رتاخااتورقتدد وتلقددقورقم سددتةىور
ومااائورقت ماثورقمستارمثوةأ ارفهاوف  و  رورقمخاالا

ة ت ددداةالوفامددداوا ددد واة ور ددداورقددد   ورق ددد ار وةرقت ظامددد وَةفقًددداوقهددد الو
رقمل ددال وم   ددعالواشدد الوأ ردد وت  دداً ور دد ومخددالتورقت ماددثوةاة ور دداورقدد   و

وم ها ورق  ار ورا و الومخاال
 [ ُم  ويلت نف نميت نفم  دنمت ودور علا نفنفص نفينلعن ونف نييمن1]

ورق   وو سهاماتتخت لو ستةااتوااخت لوم وورق  ار وةرقت ظام ر ا
و وَااًلر ورقمستارمث ورقت ماث وم وم هةا ورق  تل ورقعاقم  ورقعااوورقم هةا اع  ورقت اةال

وق اعا وةفًقا وةت اةقها وورقعاقم وق ت ماث ورق  اتوومستةىو ق ةرقسااس  رقم هةا
ق ت ماثوةت اةقهاوورقتكااق  ق ورقخا  ووةرقم سس وق ت ماثورقمستارمثورق تواقت  

و وةرقم سسث  ورق  ا وات ماث ورقم تاكث ورقةراعاث ورإلخ رلرت ومستةى الفمف وا ر  
اهالو ق ووملمب ت مةتوراقم ت ة وواه  وأو واع  نفعلفمن فل نميت نفم  دنمت

ورقمخال ومخت ل وةرلختماراثوتقةاث وةرقاا اث ورلات اااث وفاها واما ورقمختمعاث ت
ورإل سالورقت  وأخال ومل و مةر ا وشاةاش )وتسترم  و(2016  و قاهاوا واشا   ما

ولقً و ولقةالوومع فا اواة  ها وك لتخ وقما وةرقت ر ا وةرقت امال وااقتارخال ات ل
كااقاثورقمع فثورلات اااثوةرلختماراثوةرإل سا اث؛و  افثو ق ولقةالورقمع فثورقت

ورقمخت  ث وةم ة اتها وااقاا ث وو رتورق  ث و2015)رق ااس   ور  و(14  وةا ال  
وةرقتش اعاتو ورا ارلوةرقسااساتورقعاقماث ورقت ة ور  وة ع و  ر  قكوا  ع
رقت وت ادوااة  اورقخكثورقعامثوقتلقاقورقت ماثورقمستارمثور  ومستةىورقعاقا و

ورق  ار  ورق    ور ا واة  واقت   واا وق قك ورشت ركووةةفًقا ور   ةرقت ظام 
رقمتخ  الوفاخوف و ااغثو  تورا ارلوةرقسااساتورقعامثورلوك اقوتمراالو
ورق   و ور ا وخمعاث ولققتخ وما وة ة وا قك  ورقمع اث ورق خال ورقتخ  وف    ر

و(SIOP)رام ا اثوملوخ الور ةاثوخمعاثور اورق   ورق  ار وةرقت ظام و
و ماوساقوة    ااووو-ف وراماورقمتلاة

لاخاتوتع  ورقت ماثورقمستارمثو وأمَّل على ُم  وى نفمف وا نإلاليمن
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ورا ارلو وأة ورا ض وأة ورقع ق وف  وتشت ك ورقت  ورقمختمعات ومل مخمةرث
ورقكمةلات ورل ورقت ماث وتعا  وَرا  وةم ل وقه توورإل ما اث  ورقمشت  ث ةرقتك عات

معورق  اثوام ورقت ماثور  ورقمستةىورإلا وتماش ةم لوَرا واخ وألوت ورقمختمعات
وأمثٍوورقمستقا اث وت ةا هاَووق ال ومعكاات ومل ورقمراالا اع وسااال وفع   تتمرالوو 

ر  وخماعورا عاةوواةتقامهورقع ا رقةكلووف واةالمتك ااتورقت ماثورقمستارمثو
ورقر ةةوةو وةت ماث ورقع ماث ورقل  ث وت ماث ور   وااقعمال ورققاامث وم ا تخ رست خاا

ستعااةورقاة ورق ارالوف ومخاالورقع ةاوةرقتق اثورقاش اث وةتكةا ورقةرالورقرقاف وةر
ورق  ث و رت ورقماااال وشت  وف  ورقمستقاال ومتك اات و  توو لستش رل ةتلقاق

وارخال وف  ورقع ماث ورققةة ولشا واتك   وةت ماثوورقت ماث وةخا خخ  ورقع ا  رقةكل
ورقع ا وماااال وف  ورقخمار وةارمخ ورقع ا  ورقععاع و)ورقعمال ورقم كوراا خامعث

وا(ه1427
اوقدد قكوتخت ددلورلتااخدداتورقت ماددثومددلو ا ددااو قدد واخدد ور دد ومسددتةىوةةفقًدد

تلاادداووفدد ورق دد ار ورق  سدد ورلخت ا دد ةا ددالور اددخوام ددلوألواسددهاو ورقعدداقا
ة عورقسااسداتورقخا دثووف  وااإل افثو ق ورشت ر خوهارلتااخاتورقت ماثوةاااس

ادددث وفع ددد ورق خدددالورقخا دددثوااقت موفددد ااقت مادددثوقهددد تورااددداقااومدددلوخددد الورشدددت ر خو
تعدععورقت مادثورلات داااثوورقع اد رقدةكلووفد ملورق خدالووسااالورقمراالواةخاوراا و

ةرلختماراددددددثومرددددددالورق خ ددددددثورلات دددددداااثوةرلختماراددددددثوقا ادددددد واسددددددااورقمع ةفددددددثو
 ظمدثورقع اادثوق ت مادثوةرق خ ثورقع ااثورقار مثوقلقةقورإل سال وةرقم وو )*((1)ااإلس ةر

رقم ظماتورقمع اثواخةر  ورقت ماثورقمخت  دثاو مداورق  اراثوةرقتعاالوةغا  اوملو
 شددد ورقافدددثووفددد وةرقت ظامددد ورق ددد ار ورق  سددد ورلخت ا ددد ام دددلوألواشدددت كو

ورقت ماثوةرلستارمثورلوك اقورق اةرتوةرقم تم رتا

                                                           
(1) Economic& Social Commission for Western Asia )ESCWA(. 

)*(
(، وإعالن منظمة العمل الدولية، بشأن المبادئ والحقوق األساسية 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )

(، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 1992(، وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية )1998في العمل )

(2005.) 
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وونفوطنن نفمحلى نفمف وا على ُم  وى لأمَّ  ومتك ااتوفنل و؛ وتلااا
ةفًقاوقخ ا  وةمتك ااتوةمةر اووًااةك المالوكااًعاوورقت ماثورقمستارمثوةأ ارل

ومختمع  وو ال وفمرً  وورقت ماثتع   ورقا ارل وف  رقمةر اووت  ا ورق قا ةرقمستارمث
وورقتلسالاغ رضوورقكااعاث وف  ورقمعاشثومستةااترقمستم  ورقتلسالو  ةاعا
وأخ ااثو رقس اع وأم ًو ق اث ولاسمًوور  وا ر وملا وملوف ورقم وو(20)وااق ساث  ث

و ورقعاقا وومعامالرقس ال ورقةات ورقتخ الرقلاق ف  وةالقق ورق ق وم ووا ور ل ل
وم وورقمك قو تا ج وهم ورم اث وااق ساث وث والو  اكو ةراكق ت ماث ةراقثوورقمستارمث 

و واال وةتا ة  ورق ق  ووةرق مةرقاا ث ورقس اع ورل ورق اخا وةرقتخ ل ورقتا اهق س ال
وو(ا2016 وشاةاش )ورق أسماقاثرقمك قثوق قةىووةرقتاعاثرلستعما تو
رقمستارمثوورقت ماثوتع  ورقمتلاةورقةلااتمرالوورق  اراثرقا ارلوأماوف وو

ورقاخال وف  ورقمت ام  ورقت اةت ومل ورقلا و  ور   ورقل ةال وف   ورق رااثةف 
وف و واا ما ور  ووأم ا ام اكقومرالورق لاث  ورقمستارمث ورقت ماث وت  ع رقخ ةااث

وأ  اوأةام  ةلوولق الوررقم تخثوق  ق رلوةغا ورقةرسعثوورا ر  ولااعرتو تالث
و وق مه اسال وقا ا اورقعاك الرقع رراال وااق ساث ورقشرل و ة  وشاةاش )و ما

وةو(2016 وةرقسعةااثو ف  ورقمتلاة ورإلما رت ومرال ورقع ااث ت  عوواعضورقا ا
 وقاتماش و قكومعوتةخخورقت ماثورقاش اثوةرقتع ااوةرقتا ا ر  وورقت ماثورقمستارمث

وةورستاارالورقعماقثورقةرفاةوااقعماقثورقمل اثاةسااسثو  تورقمختمعاتو ل
واة حورخت لومتك ااتورقت ماثورقمستارمثوااخت لوكااعثو الو ة  ر
وةرقت ظام و ورق  ار  ورق  س  ورلخت ا   ومل واتك   واما وةظ ةفخ  مختمع
ومختمع و وف و ال وةتلاااتها وق ت ماث ورقمكاق وراساساث وتلقاق وف  واة ت ت  اع

اعواة تورق  اس وف ورقمختمعاتورق قا ةور  وتلسالوةأا عومراالور  و قكوت  
و  تا وراف راوةعاااتخوةمةرخهثورقاكاقثوةرقتا ا ورقمه  ا

؛وفه او  ةلوااق ساثوق   اوةرقم ظمثرقمستارمثووأماو  روتلار اورلورقت ماث
ومستم ةةرقم ظمثورقعم اثورقوااوة   او ق ورقهالورق ها  وق ت ماثورقت وتتمرالوف 

ر  ورق  اوةرقم ظمثوإللاريوتاا رتوملااةوس ة اثوةف اثوقمةرخهثووت  عورقت 
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رقم ظمث وةتتك اهاوالتا و قاهاورق  اوورقت رلتااخاتورقعمالورقلاقاثوةرقمستقا اثو
ة  اواظه ورقاة ورا ا وق خت ا  ورق  س ورق  ار وةرقت ظام وملوخ الو

ورخت لو ورقم سساتور   وارخال ورقت وا ااها ورقمخت  ث وملوأاةر ت وَااًلر أ ةررها
ورقتا ا  و واعم اات وم ةً ر ورقت ظام   ورقتكةا  و ق  ورقمه   وةرقتةخاخ رلختاا 
وق   او وااق ساث ورقت ماث وأ ارل وقارا وخماعها ورااةر  واه ت واقةا وأل فام  خ

وةرقم سسثا
وو[ مةلالت نف نميت نفم  دنمت ودور علا نفنفص نفينلعن ونف نييمن2]

   ورق  ار وةرقت ظام ورا ورقمخالتوس ك اوفاماوا  واةَ ور اورق
رق  اساثوق ت ماثورقمستارمث)أ ظ ورقش الورقتاق (وةرقت وتتمرالوف ورقت ماثورقاا اثو
وةرقاش اثو ورلختماراث وةرقت ماث ورقمستارمث  ورلات اااث وةرقت ماث رقمستارمث 

ورقمستارمثا

و
و
و

( مةلالت نف نميت نفم  دنمت ودور علا نفنفص نفينلعن 1مكب )
 ف نييمنون
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ودور علا نفنفص نفينلعن ونف نييمن ان مةلب نف نميت نفةيويت نفم  دنمت -1
ام   دداوألو تةاددعوورقم دداخ ورتةفقًدداوق ها ددثورقل ةماددثورقاةقاددثورقمع اددثواتاادد و

ر  ورقمستةىورقعاقم  وةلاةيوتاا رتوم اخادثووا خاتورقل ر ةف ومعاالور ت ااو
 رلدداوراسدداا و-ا شددكثورقاشدد اثوااسدداثو تاخددثوعاددااةو سدداثورق  اددةلورق دداتجورددلور

مسدرقثوةادتواوةرامد ومداو دةو لورقةادةاأ دةراو راد ةومدلو تاخدثوقلد قووو-رق  اساث
فقدددكولتددد وتاددداأورقتااددد رتورقم اخادددثوفددد وتهااددداوأ مددداكورقلاددداةورقلااردددثوق  دددا وفددد و

ر دددد وأاسددددكورقمسددددتةاات وادددد اتور ت ددددااورقلددددااي وةورقمددددالورق  اسدددداثوفدددد ورقعدددداقاو
 ومسدتةىوسدكحورقالد و)اسدا و ةادالورقخ اداورققكاد ( ت دااوا خاتورقل ر ةو قد ور

 و ق و قالورقم ا عوةرقم اعالو ق ومةراعوارخ اثوف وم اكقوم ت عدثماوا اتوااة تو
رآلرا ورقمت تاثورق اتخثورلووجة  روااة تواخع  او ست تةر  ومستةىوأ ر وتعقاًار و

) ,Campbell ثرقتااددد رتورقم اخاددددث وةأردددد و قددددكوفدددد ورقتا ادددثورقاشدددد اثوةرقلاةر ادددد

Rose, 2013)Campbell, 2019; ا 

ونف ؤنب نآلن: فمللن يمثمب هملن نألممر اممكلفيت ةلفن مةت فالخ يليميين 
 نفنف يين ان مةلب علا نفنفص نفينلعن ونف نييمن؟ 

تشا و ق ورقة ةالو ق ولاقث وم لورقتخا  وو(1)  رو ا تورلستارمثورقاا اث
ور اوةرقتةرعلواالوأ شكثورإل سالوةأش االورق لااةوراخ ىور  وةخخورا ض وفنل 

أارةولاةاددثوق هددا وةتلااددا وةتلةاددال وةت امددال وورقدد   ورق دد ار وةرقت ظامدد واعددا
ددلوأ ارفددخوراساسدداثواسدد ةكورق دد اوةم دداخورقم ظمددثورقم ادداوق اا ددث ةرقت ادد و اردداووةم 

ظدالومداوورلستارمثورقاا اثورقتد وتعاداومدلورا ادااوفد ورقةادتورقلداق وةلوسداماوفد 
و.(Rose, 2013)و)رلات ااورقم ااوق اا ث(و(2)الات ااوراخ   وااسم

ةفاماو ة حوااقت  االواة ور اورق   ورق  ار وةرقت ظام وفد ومخداالو
؛ 2015رق ااسددد  و)رلسدددتارمثورقاا ادددث وفددد و دددةلومددداواامدددخوردددااومدددلورقادددالرالو

Campbell, Campbell, 2019; Rose, 2013.)و

                                                           
(1) Eco sustainability. 

(2) Green economy.  
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 ن  لو  نفعملب ونألدنء نفمؤ  نايلص  أثير نف غيرنت نفمنلخيت ا (1)

رقمددتمعلوف دد وأ ددارلور دداورقدد   ورق دد ار واخدداورلخت ا دد ورق  سدد و
ا دددةلومع ا ددداواعدددااومدددلورا شدددكثورقتددد وتددداخالوفددد ومهدددااورم دددخ وة ددد ورلختادددا و
ةرقتةخاددددخورقمه دددد وةرقتددددا ا وةت ددددةالوفدددد قورقعمددددالوةتقاددددااوراارلوةتلسددددالوراارلو

ااوة  دد روةر  روتلددار اورددلو دد تورا ددارلورإلار ت وةة ددعورقتة ددا اتورقةظا اددثا
ردلووتلسالوراارل وةتلسالورق  داف و ة تهاورقمخت  ةوفام   اورقلاايورلو

 وةرقل داظور د ورقسد مثوةرق دلث وةاشد الوة فعورق ةاورقمع ةادثوق عدام الورقعمال 
ة ظدددً روالوتلسدددالو ةرادددثولاددداةورقعمدددالاواهدددالو ددد رورق ددد اومدددلورقع ددداو قددد وأردددا و

اددداأتوراخددد ىورقع دددةاومخت دددلوورقتددد و ةاشدددتورآللوفددد ورقعامدددثو ادددثرقتاااددد رتورقاا
اخدددددد ور دددددد ورقم سسدددددد ؛وفسدددددد ةكورقعمدددددداالوةراارلوتدددددد ت واآرا  دددددداوفدددددد وااق عددددددالو

وةرلشددت ركومددعاوةرواةً رو  اسددا و األواددورلخت ا دداالورق  سدداالوفدد ومخدداالورقعمددال
تخاراوة  داولخمهداواداقك ر قورقع مادثورقم هخادثوااسدورإلار ةوققاا و  تورقتررا رت

ق متك ااتورقمه اثورق عمثوقمةرخهدثورقت اتورقمقااا ورقمق  ثورقم  مثوق قك وراو
ةرقعمالور  وتلقاقهاوسةرلومسدتةىورق د اوأةورقم سسدثورقتد وو  تورقتررا رتورقس ااث

واعمالواهاا
مونة مت فنف كنوفوةيمل نيما  يميا نف غييرنت نفمق رحت ان نفمنيملت و   (2)

 نف حديلت نفةيويت
ق خت ا  ورق  س ورق  ار وةرقت ظامد وفد ومخداالوواااةشولاخثرمثو

 ظددداوةواا دددثورقعمدددالووت دددمااورقتاااددد رتورقمقت لدددثوفددد راالدددايوةرقعمدددالورقتكااقددد وق
 وا  ا ددددداوألو ع ددددداوألورقت  ةقةخاددددداورقتددددد ومدددددلوشدددددر هاومةرخهدددددثورقتلددددداااتورقاا ادددددث

خا ددددداالوإل شدددددالواعم دددددةلوثوارق ددددد اررقم سسددددداتوفددددد ورقخامعددددداتوةورقمه اسدددددالو
واورقتاا رتورقم اخاثملوشر هاوألوتخ لوملومت ام ثواما لورقعمالووت مامات

رلخت ا د ورق  سد ورق د ار وةرقت ظامد ور د وو شداكواخ وألوا دةل
تلسدالو د تووادتم لومدلراالدايوالاديوومخداالفد ووا خدثومةرعادثومدلو د رورقخهدا

دددرقت دددمامات قت دددةالورقم دددا ااوراساسددداثورقتددد وت ا ددد ولورقم رلدددالوراةقددد و واددداًلروم 
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  تاخاددددثورقعمدددداالووتلاادددداورقعةرمددددالورقتدددد وتعادددداومددددل و قدددد واهدددداو دددد تورقم سسدددداتر 
ت ددمااورقماددا  وةأاسددكومردداالور دد و قددكور تشددا ووةرقخ ددضومددلورقمشددقثورقمه اددث 

وارقكااثوةرقت   ثواهالورقل اظور  ورقاا ثوةتةفا رقم ممثولاارًاوو(1)رقخ  رل
أخد ىو اوفةرواتلققورستخامتورقماا  ورقخ  رلرقت وفةخ تورقم سساتو

  تاخاددثووتلسددالوتررا  دداور دد واسددا و-اخدد لورقل دداظور دد ورقاا ددث-غادد ومتةاعددث
رسدددتخامتورقتددد وو-ةخددداتوشددد  ثورقكاددد رلوقة هاددداومدددا تلو و  ورقعمددداالوة فدددا اتها

٪واعدداوألو15ر خ  ددتوا سدداثوتاادد ورقمددةظ الوقددااهاو سدداثووأل وو- دد تورقماددا  و
ةرلددا ووةلورددااغ ددة قددكوفدد ووا دد وأخ دد وخااددا مةظددلو قدد ومَوو2500 ق ددتو

ف وك اعدثورلخت ا  ورق  س ورق  ار وةرقت ظام واخ وألوا ةلوةر  و  رو
ورق ةر دددداورق  سدددداثالادددديواددددتاوتلقاددددقومرددددالو دددد توقهدددد تورقماددددا   وورم اددددثورقت ددددماا

وواةرفعورقاا اثارق رتوورقمش ةراترقم تاكثوااقعمالومعوخماعو
ةلواتةادددددددلورامددددددد ور ددددددد و سدددددددهااورلخت ا ددددددد ورق  سددددددد ورق ددددددد ار و

 ظام وف وت مااوأما لورقعمالوقمةرخهثوتلاااتورقاا ث واالوامتاو قد وتلااداوةرقت
وفددددنل ومتك ادددداتورقتةرفددددقوفدددد ورقعمددددالوفدددد وظددددالو دددد تورلتخا دددداتورقاا اددددثورقلاارددددث و

وا دددةلور ددد وةرددد و امدددالو رلخت ا ددد ورق  سددد ورق ددد ار وةرقت ظامددد ولوا ددداوألع
ددلورَددا وواق تددا جورقمسددتقاةومددلورقع ددةاورقاا اددثا اوفدد و  اسددا ووراة ًو اتوسدداوةمةر اتهددا وةم 

  ووقتلاادداومتك ادداتورقتةرفددقوفدد ورقعمددالوةرقعمددالور دد وتلقاقهددا؛رقعمددالومددعورإلار ةو
رقم تاكددددثوادددداقتاا ورقاا دددد ور دددد وو دددد تورقتعدددداا تورقت ظاماددددثوةرقم سسدددداثسددددت ر و

ةأ ظمدددثورقلدددةرفعوةخمادددعوورقم سسددداثرقتةظادددلوةرقتدددا ا وةرقتكدددةا وةرلت دددالتو
تاواهدداورقخاد رلوفدد ور دداورقد   ورق دد ار وةرقت ظامدد اورقتد واهددرقمخدالتوراخدد ىو

وراارلو دالومدل ورقل داظور د ةو مدكورقلاداةوورتوفد تاااد وتلقاقورقتةرفقواالورقونل وف
ةرق دلثوة ةرادثوورقمه اثورقس مثرةرمالوةوو رإلاخاااثوةرلتخا اتورقم ت عوق عماال

 دددد ار ور ددداورقددد   ورقتلددداًااو اادددً روقمما سدددد ووسددددامرال(وQWL)ورقمه ادددثلاددداةورق
وف ورقعقةاورققاامثاوةرقت ظام و

                                                           
(1) Green bulding  
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  رميد ن   ال  نفطلات دنخب نفمؤ  لت (3)

قدخووأمد واالتخا داتورقاا ادثورقم سساتورق د اراثورقسا ورقرا  ول تماا
فدد وتاادد وواعدداورقمسددا اورق  اسدد رسددتخاراورقةاددةاووفددنل و ور اددثوااسددته كورقكااددث

رلستخاراورق د ار واعتا وةو  ورقةلااتورقمتلافو رقعاقم ور  ورقم ستةىورقم اخ
ألووملو  رورلسدته ك وةات دحومدلو قدكو٪68رلووةًلو رقخاماتومسةوةرقتخا ت/

و؛ لورقعمددددالامددددأفدددد ووالددددايرقكااددددثوةرقل دددداظور اهدددداوومددددلوتددددةفا ورققددددا ورا ادددد 
 وةرقخدددددداماتورقل ةماددددددث وةرقم سسدددددداتورقتع اماددددددث واخماددددددعوأ ةررهددددددااقم ظمدددددداتوف

وةقثورددل  فاددخ وةرقم ظمدداتورقعسدد  اث ومسددةم سسدداتورقااددعوااقتخع ددث وةأمددا لورقت
رقخاد رتورق اخلدثواوةملو ملومقا  ثواااف راوف وم اعقهارسته كورقةاةاووت شاا

فددد وت شدددااورقكاادددثوارخدددالورقم سسددداتورقخهدددةاورقما ةقدددثومدددلواادددالورلخت ا ددد و
 ولادديوأشدددا تواقم ظمدداتوةرقم سسدداتورقمت ةردددثرق  سدد ورق دد ار وةرقت ظامددد وا

رلخت ا ددداالورق  سددداالورق ددد اراالور ددد وا خدددثوو٪ومدددل58وأل ورقا رسددداتو قددد و
ورقمسدد ةقاثورقمه اددثورقتدد واتلم ة هدداةاسددا وراقاددثومددلورق عاقاددثوفدد و دد رورق دداا و

تاوتلقاددقوأ ادد وَادد  وة ددعوام دد هاومددلوتشددخاعورققدد ر رتورقاا اددثورقمر دد وهاوفدد وفددن  و
وواا ورقمستكاااورقم اس 

 لتنف أثير ان نفمملر لت نفم  دنمت دنخب نفمنيم (4)

تكاادقووةاداوتدا وةرلسدتم ر  وتشا ورلستارمثو ق واا ةورق ظااور  ورقاقدالو
قتدد اواعاددا ةومت ةردثومددلورا شددكثورقاشد اثو مدداو دةوم وو د رورقم هددةاور د ومخمةرددثٍو

ةرقمختمدعورقمسدتارااوورقمسدتارمث رقع رردثورقمسدتارمث وةرقت مادثورقمسدتارمث وةرقلاداةو
ً روةادااً رور د ورقاقدالو  روقداوا دلوالاخدثورق ظدااورقمع د ومسدتقاو و الولاقث واعدةف و

أتوت ددةيوأ ردد وواتسددا وفدد  قد ومددةر اوأ ردد ومددلورقمددةر اورقتدد وام دلوتخااددا اوةلو
اةلورإل  ر وااقاا ثاوةتت حوأ ماثورلستارمثوةف ولاةاورقكااع وةووا اا مماو

  روأخد  اوفد ورلرتادا وادا ةوق خت ا  ورق  سد ورق د ار وةرقت ظامد وااق ساثو
و ددد فو؛رقددد   ور ددد ورقتدددررا وفددد ورقمما سددداتورقمسدددتارمثوارخدددالورقم ظمددداتور مدددال

وفدد ورم اددثورلختاددا و وام ددلو ركددالوراف دد اثرقعماقددثتةظاددلوةوورم ادداتوتشددااال
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و و مارق الواعا ةلورلورقمةرالوةرققااورقمتةرفقثومعورقلااةورقمستارمثوق شخا 
ورلورقم دا جورقا رسداث رلاوأ داوثرقاا اورتام لوألوتت ملوا رمجورقتا ا ورقتررا و

  دداوأ ظمددثوتقاددااوراارلوةرقلددةرفعومعددااا وام ددلوألوتت ددملوةأاً دداواوةرقتا اااددث
وام دددلوقاددد رمجوتكدددةا ورإلار ةوألعوةفددد ورقةادددتو رتدددخواوق اا دددثورق دددااقثرقسددد ة ااتو
ا ر وولوأل وغاوم واقمما ساتورقمستارمثوةراخ اااتورقاا اثاور  ورق  واوت  م ورقةر 

فد ورقمقدااووةقاثو ار ادث اتورقمسدتارمثو هدالورسدت رتاخ و دةومسدت مالورقمما سد
ومدددلوأاةرتومت ام دددثرقت  اددد ورق امدددالوةرق ددداخحواشدددتمالور ددد ومخمةردددثوونل وفددد وراةال

وا ر اورق   ورق  ار وةرقت ظاموةرست رتاخاات
 نف طوير نف نييمن فمونة ت نف حديلت نفةيويت (5)

وورقتكةا  ومَورقت ظام  وةرقخكةرت ورإلخ رلرت واهاووت رقخمةرث تقةا
أ ارلورقم ظمثوأةو ساقتهاوأةوسااستهاووف رقم ظمثوإللاريوتكةا وأةوتلةاالو

و وأة ورست رتاخااتها ووأتوف أة ومل واخ  ورقت ظام ر    ورقا ال وة ةور ا   ا
وةظ ةف ورقمختمع ومتك اات ومع وقاتةرفق ورقت ظاا وأة اا وتااا  واخ   خوامع  

واها و قك وةاتا وخةر اها  وا ال ورقملاكث و1لو)ةرقاا ث ورقت ظااو( وأة اا م  مث
و ورقخاااة وةراة اا ورقتااا رت ومع وة شاكاتها ورإلار ة ورمال رقاا ثووف ةأساقا 

ورقت ظااو واال وةت اغا وتةرفق واا ضو لاري وة قك وااقت ظاا  ورقملاكث رقخا خاث
و ورقمتاا ة ورقاا اث وورقت ةرقظ ةل وأة ااوو(2)و كا  ااوف اعمال رستلاري

اور  وغا توملواكوخاااةوتلققوق ت ظااوساقًوت ظاماثوةأساقا و ار اثوةأةخخو ش
مماعرتو سااثوتم  خوملورقل ةالور  ووم لوَرا ورقت ظاماتوراخ ى وةتةف وقخو

رقتكةا وواتاوخ ال( وةر  و قكو200 و2017)رااورهلل وم اس وةرةر اوأ ا 
وة قكور  ومستةىوورقت ظام  وف قورمال  وةخماراتوأة و رف را ورقعام ال تااا 

وت و  ال  وق عام الورقت ظاا ورقس ة اث ورقمعاقخث واهال وةتارمخ ورقع اا ورإلار ة اا ت
وةس ة ااتهاو وةرتخا اتها وةما  اتها وةاامها ومعتقارتها و سق وتش اال إلرااة

وا ا واما وت ار تها  وة  الة ور ااتها وكااعث وةتلسال وقرقافثوت وفار ث إلار ة
 ق ووام رقت ظرقم ظمث وةتلسالورق لثوةرق ار اثورقت ظاماثاوةاهالورقتكةا و
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و ورقمستخارت ومع وق ت ال ورقتااا رت و  ت وةقمةرخهثووف  لاري رقت  ةقةخاا 
و وأةورقخا خاثوةقلسلورإلوف تلاااتوخاااة ورقارخ اثوة/ ورقم ظمث وملواا ث فااة

و(ا200 و2017)رااورهلل وو  تورقاا ثوف ف  و اماوتظه و
اسدددتخااورقمتخ  دددةلوفددد ور ددداورقددد   ورق ددد ار وةرقت ظامددد و ظ اددداتو

رقتااادد وةرقتكدةا ورقت ظامدد وقتععاددعورلسدتارمثورقاا اددثوفد ومخدداالورقعمددال وةم دا جو
 ظداورققدا ةور د وتاااد و وةوساست عاو  روم ااشثولةالورقتااا وةرلسدتعاراوق تاااد ةو

رقكااعاددددثو ددددااقثورقاا ددددثوقدددداىورقعددددام الوةقدددداىووم ددددا ااورقمددددةر اةت سدددداهوورقعمددددال
واهددالورقتااادد و رقت ظامدد و قدد وتلقاددقو ددا ع ورققدد ر وااقم سسددثاو مدداواخدد وألع

رقمااائوةرقمعدااا ورقتد وتد  ور اهداورلت ااداتورقعاقمادثورقخا دثوااقت مادثورقاا ادثو
وأةةتل اددالواة ةولادداةورقم ددتجورقمسددتارمثومددلواااددالومعددااا وراارلوفدد ورقم ظمددات و

ورقكااثارسته كووك اقثة  قكو ورقخامث
وم لوةم لوأ اوأش االورقتكةا ورقت ظام ورقارراوق ت ماثورقمستا رمثورقتلةال 

وأل وورققاددداارتورقتق ااادددثورقاا ةا ركادددثو قددد و مدددكومدددلورققاددداارتورقمسدددتارمث وةمع دددةا
ورقت مادثوةرةر داو ا داالومخ خداتوفد وةرقعارقثوةرإل  الوةرقت راكورقت امالوتلقاق

ورإلار رتوتعتمدددددددا اوةرقعشدددددددةر اثورقتددددددد ورل تخددددددداالوامةر ددددددد ثوادددددددتاولورقمسدددددددتارمث
و(1)رلسددتااا ورققاددااتورق  دد و قد ورقتلددةالولولوا داومددلورقاا ةا ركادثوةأسدداقااها وق دد

رلسدددتارمث وةادددتاو قدددكومدددلووام ك قددداتوا م دددةلورسدددت رتاخاةلوادددااةواما سدددخورقددد ت
خدد الورسددتخاراورلخت ا دد ورق  سدد ورق دد ار وةرقت ظامدد وق  ظ ادداتورقخا ددثو

واااققاااةوةأساقااها وة  قكومااائورقتكةا ورقت ظام 
و  ورلخت ا  ورق  سد ورق د ار وةرقت ظامد ة ست تجومماوساقوأ  خور

واارتاا  داو داًفاورقمستارمثوف ومهدااورم دخوةر تماماتدخومما ساتورقاا اثرقاا  ووألعو
ر  وو)أ(ورلتخا اتورقاا اثومرالوتاا ورقم اخو وال وقخ قو ةراثولااةومه اثوخااة

الوأارلورقعمددددافدددد ورقعدددداقم وةرسددددتخاراورقمددددةر اوغادددد ورقمتخددددااةوسددددا ر وورقمسددددتةى
اسدددا مةلووةرقم سسددداتورلات ددداااثرقم ظمددداتوألوة  دددا اوة دددلتها وةو) (و

                                                           
(1) Proactive. 
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رقتلدددددد كو لددددددةورآللووةاددددددعاراو فدددددد ورسددددددته كورقكااددددددثوةرقت ددددددةيوا  ددددددا وراسددددددا
رلخت ا د ووفه داكولاخدثوقمشدا  ثو ةرقماا  ورقخ د رلوثرقمستارمواترقت مام

فدددد ورم اددددثورقت ددددمااو دددد ت وقددددا وفقددددكوقتلاادددداوورق  سدددد ورق دددد ار وةرقت ظامدددد 
رقت ظامادثو رتوواتةق لوأاً اوقتلسدالورقت دمامو ر  ورقعماالةرق تا جوقتررا رتور

وأف الاورقاةرفعورقاا اثوقخةاةولااةورمال
دور علمما نفممنفص نفيممنلعن ونف نييمممن اممن مةمملب نف نميممت نالا يمملديت  -2

ونفم  دنمت
 وتا توراماورقمتلاةومخمةرثوخااداةومدلورا دارلو 2015ف وساتما و

(1)اثورقمستارمثار ارلورقت مااسماتو
وارا ارلورإل ما اثوق ق اث وة قكوااًلوملو 

ملا اددثورق قدد وةرقلدداومددلورقمعا دداةوا وةاعدداوو2000ة ددعتورددااوورقتدد و(2)رقراقرددث
ر ظددد  و)أةقددد ورا دددارلورقتددد وتسدددع و قددد وتلقاقهددداو دددالوخكدددكورقت مادددثوورإل سدددا اث
 ,Barry, Reichman) ؛و2016 وشاةاشدد ؛و2015؛ورق ااسدد  و2013غددا ا و

 وو2019

 وتملددة وخدداةالوأرمدداالورقتكددةا ورقدداةق ولددةالوأ ماددثورقلدداومددلواتا اخا دد
رورلوا  امجوراماورقمتلاةواوقتق ا و ا وم خ ًوفقًوةَوو رق ق وف وخماعوأ لالورقعاقا

رددااةوتع ا ددخوو( 2014رإل مددا  و) ومتعددااةوقاشددا و قدد ومعددالٍواتدداوتع اددلورق قدد وةر 
وراساسداث ةورللتااخداتورإل سدا اثورقل مدالومدلورق فداتوأوتع ا خواة  خوملااًلرو
ف و ةلواوةواةرلختاا ق عمالوورلفتقا و ق ورقل ااتوراساساثوتع ا خواة  خو ق 

خوشدد الومتعددااورااعددااورق قدد ور دد وأ  ددواعدد لرامدداورقمتلدداة ووتتا دداترقم ظددة ورقدد تو
رقماقاددثو)مرددالورقدداخال( وااقم شدد رتوغاقًادداواددتاواااسددخوةوو مددلورقل مددالومددلورق دد  

م شددد رتوةورققددد رلةوةرق تاادددث( وورققدددا ةور ددد ااو)ر ددد وسدددااالورقمرددداالومعدددالتوةرقتع ددد
رقعمدد (اومددلوخدد الوتع اددلورق قدد وقاشددمالوأشدد االورقل مددالورق ددلثو)مرددالومتةسددكو

رق قددد وأ رددد ومدددلومخددد او قددد وفددد وورقتع امددد وةرق دددل  وا ددداحومدددلورقةر دددحوأل و
 ددددةوسددددا و ددددالوشدددد لومددددلورقتددددا ة ورقاا دددد و قدددد و قدددد وفدددد  ورقتع ددددااوورقمدددداال؛

وقتا ا اةر
                                                           

(1) Sustainable Development Goals  (SDGs) 

(2) Millennium Development Goals (MDGs) 
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ةرقتسددا الورآلل و اددلواسددهاوتخ دد ور دداورقدد   ورق دد ار وةرقت ظامدد و
ةخا ثورقلاوملورق ق ؛وام دلوت خدا ووخاةالوأرماالورقت ماثورقعاقم ف وتلقاقو

و قكوف ورق قاكورقتاقاث 
 لفقطلع نفخلصنإلن لج ة دعا و ح ين  (1)

وةفقًدداوق هددالورق  اسدد وقع دداورقدد   ورق دد ار وةرقت ظامدد ورق دد تواتمرددالوفدد 
مسداراةووقه رورقتخ د لسالو الوملو فا اثوةأارلورقعماالوةرقم ظمات وام لوت

رإل تاخاثوف ووة ةواراوأ ا ومل كوف ورقعاقاوقتلقاقورق مةورلات ااتورقمستارا
ورققكدااورقخدا  رققكدااورقخدا و دةورقملد كورق  اسد وقخ دقوفد  ورقعمدالو؛وفدنل 

اوق ا دددكوفقًدددةَوا وة قدددكوةظدددا لوفددد ورقعددداقاو10مدددلو دددالوو9ةم دددا ومددداواقددد  ومدددلو
 وفددام لواردداورإل تاخاددثوفدد ورققكددااورقخددا ومددلوخدد الواة ور دداورقدد   ورقدداةق 

ةرقتةخاددددخوورقتةظادددلوةرلختادددا رق ددد ار وةرقت ظامددد ورقمتع ددددقواق ددداااو دددالومددددلو
 وَمدداوادداوالقددقوفةر دداور دد ومسددتةىورقتددا ا وةرقتكددةا ورقت ظامدد ورقمه دد  وة دد قك
 .(Berry, Reichman, 2019) ةرقمختمعورق  اوةرقم سسث

  قليب ن ب نفعملفت نففلوضت (2)

رق قدد ورددلوك اددقوور دداورقدد   ورق دد ار وةرقت ظامدد وفدد ومةرخهددثاسددهاو
دددورقتددداخالوق لدددا و  وفاسدددا و ددداةكوردددلورقعماقدددثورق ا  دددثرسدددتا الورقم ظمددداتولوم 

رقم افسثوةرلتخاتو لةوتخ اضورقت اقالوت خرواعضورقم ظماتو ق و قاالواعضو
 لد الورقعدام الواعقدةاوار مدثواعدام الواخد الورقةظا لوةر  هالوخامثوشداغ اهاوأةو

( وةا م دددلوألواةرخدددخور ددداورقددد   ورق ددد ار و2016اعقدددةاوم اتدددثو)راددداورقعددداال و
ت ظدااورسدتخاراورسدت رتاخااتخورقخا دثوانردااةوورلوك ادقةرقت ظام و  تورقظا  ةو

الايواستكاعو الورقعمداالووفاها ولرقعمالوةتةعاعخور  ومخت لورإلار رتوةرقعام ا
ة ددد قكورسدددتخاراوماددداائو ،(Berry, Reichman, 2019)ةرواةظدددا  هاوألوالت ظددد

 دد تورقظددا  ةوفدد وقمةرخهددثوورقت ظامدد وإلرددااةو ا  ددثورقم سسدداتةم ددا جورقتكددةا و
رقعمدالواداةراواوةملوأاد عو د تورقكد قوتاااد و ظدااورقعمدالوااقم سسدثو قد ورقمختمع

أةوتق ددا وال وأةورق خددةلو قدد وت تاادداتورمددالوم  ددث وخع دد وادداًلومددلوتسدد احورقعمددا
 (ا2016رااورقعاال و)أةااتورقعمالورختاا ااو
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  ح ين أدنء نفمنيملت نف ن  عمب ان مةلب نف نميت نفدوفيت (3)

دددماةً رور ددداورقددد   ورق ددد ار وةرقت ظامددد وا عددد و أ دددارلووفددد وتلقادددقاوهم 
ورقعمدددالور ددد وتلقادددقو ددد تورا دددارلواددداًلرومدددلورقلددداومدددلوورقت مادددثورقاةقادددث    و ل 

م ظمدات وادتاوت  اد تواةرسدكثوأفد راواعم دةلومًعداوفد وأة ورام رضو ق وتم الورقم و
ورقمتخ  ددالوفدد ور دداورقدد   و فااإل ددافثو قدد ورقعمددالوفدد ورققكددااورقخددا وفددنل 

ةرسدددعثومدددلورقم ظمددداتورقتددد وتددداراوومدددعومخمةردددثٍورق ددد ار وةرقت ظامددد واعم دددةلو
رقم ظمدداتورقل ةماددثومددلووادداًلر وقعم هدداوأةقةادداتورقت ماددثورقعاقماددثو مهمددثو  اسدداث

م ظمددداتومتعدددااةوراكددد رلومردددالورامددداورقمتلددداةو قددد ورقم ظمددداتوغاددد ورقةقادددثوةورقا
رقم سسدداتو وةورق الاددثوةم ظمدداتورقمختمددعورقمددا  ومرددالوم ظمددثوأكاددالوادد ولدداةا

ثو)رقتدددد وتخمددددعواددددالورا ددددارلورق الاددددثورلختماراددددثوةرارمدددداالورقتخا اددددثورقشددددام 
او وةاظهددددد و سددددددها(Berry, Reichman, 2019) ثةرا دددددارلوغاددددد ورق الادددددد

رلخت ا دددد ورق  سدددد ورق دددد ار وةرقت ظامدددد وفدددد و دددد تورقم سسدددداتورقتدددد وتهددددتاو
ومدلوةتم ا هداورقمسدتارمث ورإلار ادثورققاداارتوااقت ماثو رةقةادثوأةقد وقهداوفد و ردارا

ةرقمخ خدددداتورقت مةاددددثوورقعةر دددداوتةعاددددعوفدددد وةرإل  ددددالوةرقعارقددددثوتلقاددددقورقتددددةرعل
 (ا2015)رق ااس  و

 يت نفعلفميتاةرنء نفةحول وايلص مؤمرنت نف نم  (4)
  رو ددالورمددالورلخت ا دد ورق  سدد وفدد ومخدداالور دداورقدد   ورق دد ار و

وألددداوأاةر توو(1)رقممدددا  او–ةرقت ظامددد واتادددعو مدددة  وارقعددداقاو اع ددد ورقخا ددد وفدددنل 
فهداوسد ةكووفد تسدهاوورقتد ق مخاالورق تواهدتاوادنخ رلورقالدةيورقع مادثوورا ااام 
تل ادددعوقكوام دددلوألوادددتاوةةفقًددداوقددد و(Riggio, 2013)ومخددداالورقعمدددالوفددد رإل سدددالو
ق ت مادددث وةفددد وظدددالو ددد تووفددد و دددةلوراةقةاددداتورقعاقمادددثوفددد و ددد رورقمخددداالورقالدددي

راةقةااتوام لو خ رلومعاٍاوملورقالةيولدةالوأشد االورقعمدالوفد ورلات دااوغاد و
رق سددم ورقم تشدد وفدد ورقمختمعدداتو رتورقدداخالورقمدد خ ضورقتدد وت  ددعور دد ورقلددا و

راالدايولدةالوت دمااوةمتااعدثوأ دارلوخد رلوم لورق ق  وةرمةًمداوام دلورقتةخدخوإل
                                                           

(1) The scientist– practitioner model. 



  التنميةِ  تحدياتِ  واجهةِ مُ  يفِ  ناعي والتنظيمي دوُر علِم النَّفِس الص  

 -322- 

أف ددددالوققاددددا ورقتقددددااورإل مددددا  ووةم ددددا جةة ددددعوم شدددد رتو ورقت ماددددثورقمسددددتارمث
و.(Berry, Reichman, 2019)ورقعاقم 

ان تاخادددددثورققكددددارالورقعدددددااورل تمددددااو ومددددلوخددددد الوة خ دددد وممدددداوسددددداق
قم ظمدددداتوغادددد ورقهاافددددثوق دددد احوةا ددددالورةرقخددددا  وة فدددداتورإل سددددالوفدددد ورقعمددددال و

خددد رلورقالدددةيورقع مادددثورقمتع قدددثوو تدددةق ور تمدددااوااقت مادددثورقاةقادددثورقتددد وةرقهخا ددث ةر 
رقتد وتعتاد ور اورق   ورق  ار وةرقت ظام وف وتلقاقورا دارلوواسهاوااقت ماث 
رقد تواعتاد ورقملد كوراةالوق ت مادثوورقلاومدلورق قد ق ت ماثورقعاقماث وة  وم  عاثو

وورلات اااثوف ورقعاقااو
فص نفيمنلعن ونف نييمممن امن مةمملب نف نميمت نالة ملعيممت دور علما نفممن -3

وونفةمريت نفم  دنمت
ر د وورافد راعاورلختمار وق ت ماثورقمستارمثور د وعادااةوادا ةوا كةتورقا و

ةرق فا ادث ووأا د ولداومم دلوقتلقادقورقل ادثورستا الورقكااثورقمتالدثوقدااهاو قد 
 ورقةظدددا لور دددرقعمدددالوةل دددةقهاوتسددداا واخدددةقهاو قددد وسدددةقووة قدددكومدددلوخددد ال

لورقع  دددد وامالورم اددددثورقت ماددددثور دددد وخددددا االوأساسدددداتتشددددققددددا رتهااو  وورقم  مددددث
شدد تورقع  دد ورقلدددا اوفدد ورقت مادددثوةاعدداورقع  ددد ورقاَو ورقاشدد توةرقع  دد ورقمددداات

رق  اددثور دد ورقمهددا رتوةرقخادد رتوعادداواَوولدداٍّوو قدد اواتةاددلوة ارورات ددااا وَمددا  ددخواعدداو
فعدددالوةمدددلوو قددد رقمدددةر اورقمخت  دددثومدددلوادددةةووةالوردددلوتلةادددال ة دددةورقمسدددو ةرإلار اددث
رواةلوتددةرف وفددااةومددلورقمددةر اورقكااعاددثوخادداًوإلاددالولوام ددلور وةخددةاو قدد و م ا اددث
و(ا2016 وقة ال)ق قةةورقعام ثووةتع ااوخااٍوومها رتمستةىو

أ ماثوخا دثورقت ماثورقاش اثور تساتوةاظهة وم هةاورقت ماثورقمستارمثو
ةسدا ثومدلورقةسدا الورقتد وةقاسدتومخد اووتورقت مادثرقهالورق ها  وقعم ااواة  ها

 وةةفًقاوقه رورقم هجولواعاورقتخ لوأةورقترخ وت اتو ق وتلقاقورق مةورلات اات
رفتقدداً روق دداخالواددالو ددةورفتقدداً روق قددا رتورقاشدد اثوقدد رواقددةاومدد هجوورددلو  دد ورقت ماددث

ت ماددثواخدد واوقعم ادداتورقرقت ماددثورقاشدد اثور دد وألو فددعواددا رتورافدد راوتعتادد و ددافًو
ورقع  د  فدعو  اادثووةَادتاوااساةتورق د  ورلات ااتوتلقاقخولت وقةو الورقعا ا
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ددددوااسددددتخاراورددددااٍوورقاشدددد ت ددددلوأ مهددددالورقةسددددا الوم  ورقتع ددددااوةرقتددددا ا وةرق رااددددثوةم 
ورقمعددا لوةرقمهددا رتوةرققددا رتورقتدد وتخع ددخورق دد اورق ددلاث وة قددكواهددالو  سددا 

ت ماددددثورلات دددداااثوةرلختماراددددثوفدددد وأارلورقدددداة ورقم ددددةكواددددخوفدددد ورقور دددد اددددااً رو
وا(2015رق ااس  و)رقمختمعو

خددددة  وو-ةاك ددددقور اددددخوألااً دددداورقت ماددددثورقمه اددددث-ةا عدددداورقتددددا ا ورقمه دددد 
رقت ماددددثورقمسددددتارمث و  وَاددددتاومددددلوخ قددددخوتعةادددداورافدددد راور دددد ورخددددت لومددددةراعهاو
وةمدد   تهاوااقمع ةمدداتوةرقمهددا رتوةرقخادد رتورقتدد وتسددارا اور دد وتلقاددقورق مددة
رقرقددداف وةرقمه ددد  وةتدددا ااهاوةتدددر ا هاوا دددة ةوتم ددد هاومدددلوأارلوأاةر  ددداورقمه ادددثو

و(ا285 و2012ا  الةوم ت عثو)رق رشا و
ةةفقًددداوقددد قكواسدددهاورلخت ا ددد ورق  سددد ورق ددد ار وفددد ورم ادددثورقت مادددثو
دلوأ مهداورقتدا ا ورقمه د  ورق د تواعداو دملو كدا ور تمدااو رقاش اثواعداةوك ر دقوم 

ا رسدثوشد ةلورقعدام الوةةظدا  هاورقمخداالواشد ةلورافد را وفرقمتخ  الوف و د رو
ت عاوأةق ور تماماتورلخت ا  ورق  س وفد ومخداالورقعمدالوسدةرلور د ووةتل ا ها

سدددهاورقمتخ ددد وفددد و ددد رورقمخددداالوفددد ورددداة وا و  ورقمسدددتةىورقالرددد وأةورقعم ددد ؛و
خةر ددد ؛ومدددلوااادددالوتعادددالورقعدددام ال وةرختادددا  ا وةتكدددةا  ا وةتدددا ااها وةاادددا و

و(او1999) اخاة ووةىوراارلورقةظا  مست
ةتتعددددااومهددددااورلخت ا دددد ورق  سدددد ورق دددد ار وةرقت ظامدددد وفدددد ومخدددداالو
ددددلوتقدددداا ورللتااخدددداتورقتا اااددددثورقدددد تواددددتاور دددد وردددداةو رقتددددا ا ورقمه دددد وادددداًلروم 

تل ادددالورلتااخددداتورقم ظمدددثوةأ دددارفها(وةمسدددتةىو)مسدددتةااتورقمسدددتةىورقت ظامددد و
تل ادددددالورقمهدددددا رتو)رخددددد (وةمسدددددتةىورق ددددد اوتل ادددددالومتك اددددداتوأارلورقةو)رقةرخاددددداتو

ةرقمعا لورقتد واتك اهداوأارلورقمه دث( وةرقمهمدثورقرا ادثوتتمردالوفد وت دمااورقاد رمجو
رقتا اااثوقت ااثوت كورقلاخاتورقتا اااثورقتد وتتد رةاواداة اوادالوراسداقا ورقمااشد ةو

سدد وةرقاسدداكثوةاددالوراسدداقا ورقمعقدداةاوةتتمرددالورقمهمددثورقراقرددثوق خت ا دد ورق  
فددد ومخددداالورقتدددا ا وفددد وتقادددااومددداىو خدددااورقاددد رمجورقتا ااادددث وة قدددكوردددلوك ادددقو
اادا وةتقدداا ومعدااا و خددااورقتدا ا ورددلوك ادقورتاددااورقمد هجورقع مدد وةرسددتخاراو
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و(ا2012؛وكخ و1999 اخاة و)رقمقااا ورقمق  ثو
ةم لوأا عورامر ثور  واة ورلخت ا  ورق  س ورق  ار وةرقت ظامد و

 ورقمه  ورقت وأسهمتوفد وتلقادقوأ دارلورقت مادثوفد ورقمختمدعوف ورم اثورقتا ا
 و  وأ سدد او قدد و1992رقم دد تومشدد ةاوتكددةا و دد ارثورقتشدداااوفدد وم دد ورددااو

أسددتا  اورقخ اددالوراسددتا ورقددا تة وملمددةاوأاددةورق اددالو)أسددتا ور دداورقدد   ورق دد ار و
اخامعددثورددالوشددم (ورم اددثورلختاددا ورقمه دد وق متقددامالوقادد رمجوتددا ا ومشدد ةاو
تكددةا و دد ارثورقتشدداااوفدد وم دد واقدد ضومددلورقا ددكورقدداةق و)ر ظدد  وأاددةورق اددال و

و(ا2002
ور ددددداورقددددد   ورق ددددد ار و ة خ ددددد ومدددددلو ددددد رورقعددددد ضورقسدددددااقو قددددد وأل 
ةرقت ظام واسهاوف ورقت ماثورقمستارمثوقتلقاقوأ ارفهاوةمةرخهثوتلداااتها وة قدكو

ةرلختمارادث وور  و الورقمسدتةاات وةفد ومخت دلورقمخدالتورقاا ادثوةرلات داااث
ة دددد رورقدددداة واددددتاومددددلوخدددد الورسددددتخاراومدددد هجورقالدددديورقع مدددد وإلخدددد رلورقا رسدددداتو
ةراالددددايورقخا ددددثوااقم ظمدددداتوةرقعددددام الوفاهددددا وةتكااددددقومادددداائور دددداورقدددد   و
ةم ا امخوةاةر ا دخورقع مادثوفد ورقعمدالوسدةرلوقلدالومشد  تخوأةوتكدةا توأةوت ظامدخو

رقتددد وتدددتاور ددد و دددالورقمسدددتةاات؛ووااقشددد الورقددد توادددت لاومدددعورقتااددد رتورقمت لقدددث
ورقسااساثوةرلات اااثوةرقاا ثوةرقرقافاثا

و
و
و
و
و
و
و
و
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 المراجع 

علمممما نفممممنفص نفيممممنلعى ونف نييمممممى: عرةًيممممًل (او2005أاددددةورق اددددال وملمددددةاوا)
واورققا  ة وار ورق   ورقع ا اوعلفمًيل

عمليممممت نالخ يمممملر نفم نممممن  ةطلريممممت نخ ةمممملرنت (ا2012أاددددةورق اددددال وملمددددةاوا)
ين فةممرنمت  ممدريب ممممروع  طمموير يممنلعت نف مممييد اممن ميممر فلم قممدم
خامعددثورققددا  ة و  اددثورآلار  وم  ددعورقالددةيوةرقا رسدداتو. 1992عمملا 

   رق  ساثا

اورققدددا  ة ونفنممموع وعلممما نة مممملع نفعممممب ونفمؤ  مممت(او2011رقتااددد  ورا شدددثوا)
وم ظمثورقم أةورقع ااثا
مت اممن نفمموطن نفعرةممى نف نميممت نفم مم دن ددد(واو1427خامعددثورقم ددكورادداورقععاددع)

اوخامعددثورقم ددكورادداورقععاددع ورقم  ددعورإلر مدد  وةممين نفوناممل ونفمممأموب
وس س ثو لةومختمعورقمع فث ورإل ار ورقلااىورش ا

وم سسددات فدد  ق عددام ال رقمسددتارمث رقمه اددث رقت ماددث(او2012ا)واةسددل رق رشددا 
 واثرقمه  رلتااخاتهاو ةل ف  رقش ااث ااقم كقث رقسعةات را    رقمختمع
-281 و  و(16)5ت، ج نفحديثم نف رةيمت رنةطمت مةلمت .مقتد ا ت دة 
وا360

اونفمممدخب نفمممى علمما نفمممنفص نفيممنلعن ونف نييممممن(او1999 اخاددة و ة اقدداواو)
وو.ت خمث وفا  ول م اوَرمال وار ورقش ةق

نفم م دنمت:  تيمنف نم ورهلنملت تينفةممر  نفمونرد تي نم(او2016)و اااثاو شاةاش 
 وكلفمت فلةنملء تيمنف قن فلرالةمت تيمنفوطن ومتينف    متةمؤ  تيمدننيم درن مت

 – رقتاس  رقع ا  خامعثرقخعر   و وغا وم شة ةواو ساقثوماخاستا  ة ت

واثارإلختمار رقع ةا :اساوثاةرلختمار ثارإل سا  رقع ةا ثا  و تاسث
و
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اورققدددددا  ة وعلممممما نفمممممنفص نفيمممممنلعن ونف نييممممممن(او2016شدددددةا  و اددددد ر ااوا)
و  ةامكاةراتوخامعثورققا
(او2)كووعلممما نفمممنفص نفيمممنلعن ونإلدنر (او2012كدددخو)فددد  وراددداورققددداا (او)

ورققا  ة وار وم  وق كاارثا
اومنيممملت نألعممملب نامم ننف مملو  نإلن مملن(او2016ا)و راداورقعدداال و ادا وفهمدد

ورققا  ة وخامعثورققا  ة و  اثورقتخا ةوا
 و  ومعةااتخاوفدار تخوةرقتا  ور    ( ورقتااا ورقت ظام2017)ومعتعاورااورهلل 

 ممميكوفوةيت نإلةمممدنع: أ مممص نيريمممت و طةيقممملت ر(او)مل  ًوأامدددلوردددام 
و ورققا  ة ومكاةراتوخامعثورققا  ة و  اثوتخا ةامؤ  يت

  فد ةرإل سدا اث رلختمارادث رقع دةا اة  تععادع(. 2007.)اةسدلو  مداال   ر د
 درن ملت . مةلمترقع اادث رقم كقدث فد  رقمسدتارمث رقت مادث قتلقادقورقترسدا 

اريقيل،  نألو ط فمرقن وا37-1 و  و(6)3مت ون 
 نفعمملفا دوب اممن نفم مم دنمت نف نميممت معوامملت(او2013غددا ا وسددم وخادد تا)

اوتداونفعرةيمت ميمر ةم وريمت علمن ةملف طةيق  حليليمت درن مت نإل مالمن
ومددددددددددددددددددددددددلوخدددددددددددددددددددددددد ال وو2019و/4/2وورقل دددددددددددددددددددددددةالور اددددددددددددددددددددددددخوفدددددددددددددددددددددددد 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/09/ 
اورقمم  دثونفم م دنمت نف نميمت حموب درن ملت(او2015سد  وردام وخ دا ا)رق اا

ورقع ااثورقسعةااث ورق ااض وار وخامعثو االوق  ش ا
 نف نميممت  حقيممق اممن نفةمممر  دور نفرأ ممملب  (ا2016)اوااسددما ثو قة ددال

درن مممت حلفمممت نفةزنومممر. ر ممملفت ملةي ممم ير  يمممر منممممورة،  نفم ممم دنمت
 قسة ، السياسةي  قالعلةق  الحقةق  كلي ،خيضة  محمة  جامعة نفةزنومر، 

 .ال قلي  قالعالقات السياسي  العلق 
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