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اض ي  ملُاؽ علم الاحخماع الخىظُمي الٍغ



 :جمهُض       

ً الاحخماع علم ٌعض      
 
 والعالكاث اإلاجخمع بضعاؾت تهخم التي وؿاهُتالا العلىم مً واخضا

 وضفُت صعاؾت العلم َظا ًمثل خُث وأؾبابها، كىاهُنها اهدشاف أحل مً الاحخماعُت،

ت وجدلُلُت  ومىهج بأؾلىب البشغًي والعمغان الاحخماعُت الحُاة أشياٌ إلاسخلف وجفؿحًر

عض علمي،  صعاؾخه حشيل ولظلً أضُل، زلافي وجغار مؿخمًغ وشاط الاحخماع علم َو

ً جمثل الضاعؾت َظٍ وأن اإلاهمت، مىضىعاجه مً وأؾاؾُت مهمت صعاؾت للمجخمع
 
 مغجىؼا

ً
 
 بيل الاحخماعُت للحُاة شاملت هظغة حعني وهي الاحخماعُت، اإلاعالجت عملُت في مهما

ً علما أضبذ وكض ومجاالتها، وظغوفها زطائطها
 
 وله العلمُت، وظغائله كىاهِىه له مخمحزا

 .والؿُاؾُت والاكخطاصًت الاحخماعُت اإلاشاول مً العضًض خل في الفاعل صوعٍ

 



  :علم الاحخماعوشأة -2

ض أبًى" مداولت هي الطضص َظا في ألاولى اإلاداولت واهذ للض     بً عبضالغخمان ٍػ

ًٌ ألهه فلغ لِـ  "زلضوًن ابً مدمض  علـم وؾمـاٍ الاحخماع علم أؾـ مً أو

 أًضا ألنها اإلاجاٌ، طلً في مىظمه مداولت أولـه َـظٍ مداولخـه ألن ولىً العمـغان،

 َىٍخه وخضصث صعاؾخه، ومجاٌ العلىم مً بؼحٍر وضالجه العلم مـىضـىع خضصث

 والفُلؿىف اإلافىًغ كغون ؾخت بدىالي بعضٍ حاء زم فُه، البدث مىهج وأوضحذ

 ئلى بلىة وصعا زلضون، ابً أفياًع عً الؼباًع هفض الظي هىهذ أوحؿذ الفغوس ي

 وأظلـم وؤلاوؿاهُت، منها العبُعُت حمُعا العلىم ًتزعم حضًض علم كُام ضغوعة

 ،(للمجخمع اإلاخعملت الضعاؾت) حعني التي (sociology) ؾىؾُىلىحُا اؾـم عليهـا

 



 :والعملُت العلمُت ؤلاحخماع علم أَمُت-3

 :العلمُت ألاَمُت .ا

 أحل مً جدلُلُت صعاؾـت ؤلاحخماعُـت الظـىاَغ صعاؾـت َـي ؤلاحخمـاع لعلـم ألاولى الؼاًـت ئن -

 .ؤلاحخماعُت والىظم الظىاًَغ َظٍ لها جسضع التي واللىاهحن اللىاعض اهدشاف

ا ومضي ؤلاحخماعُت الظاَغة جإصيها التي الىظائف على الخعغف -  وجماؾً اؾخلغاًع على جأزحَر

 .حؼحر مً ماجدضزه ومضي اإلاجخمع،

 :العملُت ألاَمُت .ب

ت الخدلُلُت الضعاؾت علـى ًلـىم صحُذ علمـي أؾـاؽ علـى ؤلاحخماعي ؤلاضالح جىحُه -  الىظٍغ

 .اضالخه اإلاغاص للىؾغ

 عحـاٌ ًدخاحهـا الـتي الضكُلـت وؤلاخطاءاث باإلاعلىماث ؤلاحخماع وعلماء الباخثحن جؼوٍض -

 .الاحخماعُت الؿُاؾاث ووضـع الخىمُـت جىحُه في واللـاصة الخسعُغ

 



  

 :للمجخمع اإلاىىهت العىاضًغ-4

 :ؤلاحخماعي البىاء .1

 ألاوؿاق َـظٍ صازـل احخماعُـت مغاهًؼ ٌشؼلىًن أفـغاصا وـؿـم هـل ًدـىًي أوؿـاق عـضة مـً ًـخـألـف والـظي

لىمىًن هيل اإلاجخمع مؿخىًي على احخماعُت مياهت ولهم م مع جخالءم بأصوعا ٍو  .ومياهتهم مغاهَؼ

 :ؤلاحخماعي اإلاغهؼ .ا

 .اإلاطىع في والعامل ألاؾغة في ألاب همغهًؼ الحُاة في الفغص بها ًلىم التي والىاحباث الحلىًق ٌشمل

 :ؤلاحخماعُت اإلاياهت .ب

 .وؤلاكخطاصي ؤلاحخماعي واإلاؿخىًي واإلاهىت أفغاصٍ فيها اإلاجخمع ًطىف التي الضعحت وهي

 :ؤلاحخماعي الضوًع.ج

م ومؿـخىًي هىعُـت ألافغاص بهما ًلـىم أن اإلاجخمع ًخىكع اللظان والىظُفت الؿلىن ًَى  ومياهتهم مغاهـَؼ

 .ؤلاحخماعي البىاء في ٌشؼلىنها الـتي ؤلاحخماعُـت

 

 



 :ؤلاحخماعُت الظاَغة .2

 مـعـحن مجخمـع ؤلاهدشـاعًي مـً معُىـت صعحـت علـى جىحـض التي ؤلاوؿاهُت الخطغفاث َـي

 واألؾغة آلازغ، صوًن مجخمـع ي ألاؾغة أهـاٌ مـً شـىـل اهدشـاًع مـثـل معـحن ووكـذ

 .الطؼحرة الىىوٍت ألاؾغة أًو الىبحرة اإلامخضة

 :ؤلاحخماعُت الثلافت ،3

 مً جيخلل التي اإلااصًت وػحًر اإلااصًت اإلاىخجاث فيها بما ؤلاوؿان ًطىعها التي البِئت هي

 .طلً وػحًر والعلىم،الفىىن،اللُم،العاصاث آزغ ئلى حُل

 



 :الاوؿاهُت بالعلىم الاحخماع علم عالكت.5

ضعؽ مجاالتها في جخضازل خُث الاوؿاهُت العلىم مً العضًض مع الاحخماع علم ًغجبغ       ٍو

بدث الفغص، منها ول عالج الاحخماعُت، والعالكاث الظىاًَغ في ٍو ً َو
 
 مظاًَغ مً مظهغا

 الفغص ظبُعت ًضعؽ الىفـ فعلم اإلاخباصلت، ؤلاوؿاهُت والخأزحراث ؤلاوؿاوي الؿلىن

لىم والشعىعٍت، وؤلاعاصًت ؤلاصعاهُـت وكىاٍ وجطغفه ش ٍو  والحـلـائـم الحىاصر بضعاؾت الخاٍع

ـسـُـت لىم لألخضار، الؼمني الترجِب في وجبدث وهخائجها، وأؾـبـابـهـا الـخـاٍع  الاكخطاص علم ٍو

دلل الثروة، وجىػَع ؤلاهخاج بضعاؾت  اإلاجخمعاث في الؿلعت جىػَع الؿُاؾت علم ٍو

 العلىم هخائج بحن الجمع مهمخه ومعلض واؾع فمُضاهه الاحخماع علم أما اإلاسخلفت،

 وئػاء الاحخماعُت، للحُاة العامت ألاخىاٌ في والبدث بُنها والغبغ الخاضت، الاحخماعُت

ًٌ طلً  .الاحخماع بعلم الاحخماعُت العلىم بعض ضلت ؾىدىاو

 



  : الىفـ بعلم الاحخماع علم عالكت -أ

 وئصعاهه وئخؿاؾه وجفىحٍر ومـُـىله الفـغص اهفعاالث في ًبدث الظي الىفـ علم ئن     

 بِئت في ٌعِش ؤلاوؿان أن وخُث الفغصًت، والشخطُت العلل صعاؾت أي وطوائه،

خأزًغ فيها ًإزًغ احخماعُت  مع الخباصلُت الاحخماعُت بعالكاجه الاَخمام في ئطن بض فاًل ٍو

 علم ظهًغ َىا ومً ، الجماعاث في اإلاخباصلت العالكاث بضعاؾت الاَخمام وهظلً ألافغاص،

ًٌ على فُه الضعاؾت جىطب الظي الاحخماعي الىفـ  واإلاشاعهت الاحخماعُت اإلاُى

ؼة والخعاوًن الىحضاهُت ىظا ، الاججاَاث وصعاؾت اإلاجخمع، وػٍغ  العالكت أن هجض َو

 مىاضُع بُنهما وأضبدذ الاحخماع، وعلم الاحخماعي الىفـ علم بحن ومترابعت مخباصلت

 .الاحخماعُت والىخضاث الجماعاث جفاعل العلماء ًضعؽ خُث هثحرة، مشترهت

 



 :(ألاهثروبىلىحُا)الاوؿان بعلم الاحخماع علم عالكت-ج

 وظبُعتها وأَمُتها، ؤلاوؿاهُت الحضاعة أضل صعاؾت في الىاضحت اَخماماجه له الاحخماع علم     

ظا ألافغاص، على ًىعىـ الظي والؿلىن ألافياًع أهىاع حمُع هي التي  بعلم ماًغبعه َو

 الخىظُم ئلى أصث التي والجهىص ؤلاوؿاهُت الفعالُاث مظاًَغ بضعاؾت يهخم الظي ألاهثروبىلىحُا

 البُىلىحُت وخاحاجه الىفؿُت واججاَاجه الفغص بها ًلىم التي والفعالُاث للجماعت الاحخماعي

ً ؤلاوؿاهُت اإلاجخمعاث بضعاؾت ويهخم .الثلافُت وأهماظه الحضاعًي وجعىعٍ
 
 البىاء وجدلُل عمىما

 كىاهحن العضًضة، الاحخماعُت ألاهظمت بحن اإلاخباصٌ والخأزحًر الترابغ وجىضُذ وصعاؾخه الاحخماعي

 ًخسظ الظي الاحخماعي الؿلىن بضعاؾت يهخم الظي العلم ئهه هـمـا واضحت، احـخـمـاعـُـت وأهظمـت

 بحن والخباصٌ الاكخطاصًت والعالكاث الؿُاس ي والىظام واللغابت، واألؾغة واضحت هظم ضُؼت

 شاملت احخماعُت صعاؾت ًمثل ألهه والاحخماعُت، واللاهىهُت الضًيُت أبعاصَا في ألاهظمت َظٍ

 .ؤلاوؿاهُت اإلاجخمعاث مً مسخلفت بأهىاع الخاص ؤلاوؿاوي والؿلىن وألاخيام لللُم

 



 :الؿُاؾت بعلم الاحخماع علم عالكت -ص

 مماعؾت ًو اإلاسخلفت، اإلاجخمعاث في الؿُاؾُت الىظم بضعاؾت ًسخظ الؿُاؾت علم        

 اإلاجخمع، بأفغاص الحاهمت العبلت وعالكت خىمها، وأؾلىب وازخطاضها لؿلعاتها الضولت

 بالؿلىن ويهخم الضولُت، والعالكاث اإلاجخمع صازل واللىاهحن وواحباتهم ألافغاص وخلىًق

 الؿُاؾُت، والفئاث ألاخؼاب مسخلف ووشاظاث والخىظُماث والجماعاث الؿُاس ي

عُت والهُئاث اللىاهحن وأهىاع وأشياٌ الؿُاؾُت والعملُاث  الضولُت، والعالكاث الدشَغ

غجبغ  الىظام بخأزحًر ويهخم ألاهظمت جأزحًر بضعاؾت ًلىم بىىهه الؿُاؾت بعلم الاحخماع علم ٍو

 اإلاسخلفت الؿُاؾُت ألاهظمت أزًغ بحن باإلالاعهت يهخم هما ، الاحخماعي الخؼحًر اججاٍ في الؿُاس ي

 الىظم بخأزحًر ويهخم هما الؿُاؾُت، أهظمتها في جدباًً التي اإلاجخمعاث في ألازغًي ألاهظمت في

 . اإلاجخمع في الاحخماعُت الىظم في الؿُاؾُت

 



 : الاكخطاص علم الاحخماع علم عالكت ـ ٌ

لت الفغصًت الغػباث بضعاؾت الاكخطاص علم ًسخظ        باإلاىاعص ممىً خض أبعض ئلى ئشباعها وظٍغ

شمل اإلاخاخت، الاكـخـطـاصًت  َظٍ صعاؾت وجغجبغ والخىػَع، والاؾتهالن والخباصٌ ؤلاهخاج هىاحي طلً َو

 الظىاَغ، مً هبحًر وبخأزحًر الىكذ وبىفـ وهفؿُت، احخماعُت وعىامل بظىاًَغ الاكخطاصًت الىىاحي

ا الاحخماعي والخؼحًر الاحخماعُت العبلاث مثل  واإلاسخلفت، العضًضة الاكخطاصًت العىامل مً وػحَر

ًى  ًـهـخم هـمـا زغواجه، وئهخـاج مىاعصٍ جىمُت ووؾائل للمجخمع اإلااصًت بالحُاة ًسخظ الظي العلم َو

 .والجماعاث ألافغاص بحن الضزل وجىػَع والخىظُم اإلااٌ وعأؽ ؤلاهخاج بـعـىامل

 ًجعل مما ، اإلاجخمع في الاحخماعُت وألاَضاف الاكخطاصًت ألاَضاف بحن الىزُم الاجطاٌ ئن    

ً الاحخماعُت للحُاة الاكخطاصي الجاهب
 
 بضعاؾتها، الاحخماع علم يهخم التي اإلاهمت اإلاجاالث مً واخضا

 بأشياٌ وضلخه لإلوؿان الاكخطاصي بالؿلىن يهخم الظي الاكخطاصي الاحخماع علم ئًجاص زم ومً

 الاكخطاصًت والىظم اإلاسخلفت الاحخماعُت واإلاشاول باإلهخاج والاَخمام ألازغي، وأهىاعـه الؿلىن

 وازخالفها، باإلاجخمع وعالكتها

 



اضت الاحخماع علم عالكت ـ ًو  :(ووشاط علم)بالٍغ

اضت اهدشغث        والدؿاؤالث اإلاىاكف الىكذ هفـ في معها وجىغعث اإلاخدضًغ العالم في احخماعُت ظاَغة وأضبدذ الٍغ

اضت عً ل ..ومياهتهـا الٍغ اضـت َل . .فيها جخدىم كىاهحن َىان أم عشىائُت ظاَغة هي َو  عاملي مً مخدغعة ظاَغة الٍغ

اضت جخأزًغ َل . زاضـت معُىت ظاَغة هي أم واإلايان الؼمان  والاكخطاصًت الؿُاؾُت بخؼُحراجه اإلاجخمع صازل الٍغ

اضت جإزًغ َل .عىه مىفطل زاضا جىمُعا لها أن أم والاحخماعُت،  أنها أم للمجخمع العامت الاحخماعُت الظاَغة في الٍغ

اض ي الاحخماع علم ظهًغ الدؿاؤالث َظٍ زالٌ مً ؟ اإلاجخمع في الىفاط على اللضعة لضيها لِؿذ  بالبدث لُدىاولها الٍغ

ًٌ والضعاؾت  .لها جفؿحراث ووضع الاحخماعُت الظاَغة َظٍ فهم ئلى للىضى

ً، اللغًن بضاًت ئلى ئعحاعها ًمىً اللضاًا َظٍ لضعاؾت ألاولى اإلاداوالث ئن  مترابعت ػحًر فغصًت صعاؾاث بضأث عىضما العشٍغ

ًٌ اضُت الظىاًَغ بعض صعاؾت جداو ًٌ فان عامت وبطفت الاحخماع، علم مىظىًع زالٌ مً الٍغ  هبهذ التي الهامت ؤلاؾهاماث أو

اض ي الاحخماع علم ظهىًع ئلى ل صعاؾت واهذ الٍغ ا التي Cowell هٍى اضت العلمي الخفؿحًر أظهغث والتي 1960 عام وشَغ  للٍغ

 . احخماعُت هظاَغة

 للرياضة العلمية للدراسة مستقل علم وجود إلى الحاجة 1965 عام Kenyon and Loy لىًي ًو هىُىًن أبغًػ وللض

 الوليد العلم لهذا المرجعي اإلطار أن جلى بشكل أوضحت مقالة خالل من ذلك كان اجتماعية، ظاهرة باعتبارها

 .العلمي البحث أساليب حيث من أم الموضوع أم النظرية حيث من سواء االجتماع علم هو

 



 علم الاحخماع الخىظُمي 
 :جمهُض

 الؿماث مً اإلاسخلفت العمل ومغاهًؼ العامت للمإؾؿاث الخىظُمي الخعىًع ٌعض      
 الؿُاؾت اإلاجاالث في ؤلاوؿاوي ألاصاء باث فللض اإلاعاضغ، للمجخمع اإلامحزة  الغئِؿُت

اضت والاكخطاص ً والخجاعة، والطىاعت والؼعاعت والصحت والخعلُم واللضاء والٍغ  َع
 الاحخماعي الخىظُم مً ًخجؼأ اًل حؼء اإلاإؾس ي فالخىظُم .فيها الخىظُمي العابع بخعىًع
إصي .الاضعغاب عىامل مً عامال ٌشيل وػُابه العام،  الخلل مظاَغ اهدشاع ئلى ٍو

 . اإلاإؾؿاث في ألاصاء وضعف

ؿهم      اإلاإؾؿاث عليها حشاص التي اإلاعاًحًر صعاؾت في للىظم الاحخماعي الخدلُل َو
 الاحخماعُت اإلاعاًحًر مع وػاًاتها أَضافها جىافم ملضاًع جىضُذ وفي اإلاجخمع، في الفاعلت
 في ؤلاوؿاوي ألاصاء أن طلً العام، الاحخماعي الخىظُم في الؿائضة الازالكُت واللُم

 علُه حشأ التي واإلاعاًحًر ألاؾـ بحن الخىافم بملضاًع ًغجبغ ئهما الاحخماعُت الخىظُماث
 .عامت بطىعة اإلاجخمع في الؿائضة والاحخماعُت الازالكُت اإلاعاًحًر مع الخىظُماث َظٍ

 



ف  :الخىظُمي الاحخماع علم حعٍغ
 

ه الخىظُم احخماع غلم "مُدشل" ٌػسف  فُما وللػالقاث والخىظُماث، الصىاغُت للىظم جدلُل ) بأهَّ
 .(ألالبر اإلاجخمؼ في والىظم الصىاغُت الظىاهس  بين للػالقاث ولرلو بُنها

 

رلس  والخفاغلُت، الاحخماغُت الػىامل ًدزض الري الػلم) هى الخىظُم احخماع غلم أنَّ  "حِظبرث" ٍو
 اإلاىحىدة اإلاىظماث داخل السطمي وغير  السطمي وبالخىظُم والصىاغُت، ؤلاوظاهُت بالػالقاث ويهخم

 .(باإلاجخمؼ

 

ػسف  الخأزير  دزاطت حاهب إلى واإلاىظماث اإلاصىؼ داخل الاحخماغُت الػالقاث بدزاطت :لرلو َو
 .اإلادلى  اإلاجخمؼ وبين بُنهما اإلاخبادى

 

ػسف  وجىظُماث مؤطظاث مً الاحخماعي الخىظُم أشهاى إلاخخلف الػلمُت الدزاطت):لرلو َو
 واإلاػاًير  ألاخالقُت القُم طىء وفى وجماطنه، وخدجه حػصش  التي آلُاجه طىء في واجداداث

 مهىهاث بين الخفاغل أشهاى جددًد شأِنها مً والتي اإلاجخمؼ في آلالُاث لهره الظابؼت الاحخماغُت
 ,اإلادُؽ اإلاجخمؼ مؼ وغالقخه الخىظُم

 



ف اض ي الاحخماع علم حعٍغ  :الٍغ
 

ًى العام الاحخماع علم فغوع أخض َى  بحن اإلاخباصلت الحخماعُت العالكت فى ًبدث َو

اض ي اإلاجاٌ في الجماعاث  .الٍغ

اض ي الاحخماع علم فيها ًبدث التي اللضاًا  : الٍغ

اضُت التربُت بحن العالكت-1 اضت احخماعُت هظاَغة الٍغ  بىاء أؾاؾُاث مً هأؾاؽ والٍغ

 . اإلاجخمع

اضت الاحخماعُت العملُاث وافت بحن العالكت-2  الطغاع الخىافـ الخعاوًن مثل للٍغ

اضت مماعؾحن والؼحًر للمماعؾحن ) ؤلاخباط  (للٍغ

اضُت واإلاإؾؿاث للمجخمع البىائي الترهُب بحن العالكت-3   ألازغًي والاحخماعُت الٍغ

 - (الشعبُت الؿاخاث الىىاصي-الشباب مغاهؼ)

 



اض ي الاحخماع علم زطائظ  : الٍغ
 

اض ي الاحخماع علم-1  لألوشعت اإلاماعؾحن ألافغاص بحن الاحخماعي الاجطاٌ على ًإهض الٍغ

اضُت إزًغ ًخأزًغ الفغص ان خُث اإلاسخلفت الٍغ  . حماعي أو فغصي وشاط مً ًؼاوله فُما ٍو

اض ي الاحخماع علم-2  واإلاماعؽ للمخىافـ والىفس ي الاحخماعي الخفاعل على ًغهًؼ الٍغ

 فُه هغاَا . واللُم والاهخماء والخىافـ والطغاع الىفؿُت الؿماث مً هثحًر فهىان

اض ي الىفـ علم بحن وزُم اجطاٌ َىان-3 اض ي الاحخماع وعلم الٍغ  ان خُث الٍغ

اض ي مجخمعت عً فطلت ًمىً اًل ؤلاوؿان  . الٍغ

 صفاع هجىم(بأهىاعها اللعب مىاكف زالٌ الالعبحن بحن العالكاث صعاؾت على ًغهًؼ-4

 . حماعُت اوشعت فغصًت اوشعت

اض ي الاحخماع علم-5  . وكىاهِىه ومفاَُمه وهظمه اإلاجخمع بثلافت ًخأزًغ الٍغ

 



اض ي الاحخماع علم أَضاف  :الٍغ
 

ض ئحغاء• ت والضعاؾاث البدىر مً اإلاٍؼ  بعلم العالكت طاث اإلاىاضُع عً واإلاُضاهُت الىظٍغ

اض ي، الاحخماع اضُت والجماعاث الفغًق جدلُل مثل الٍغ ً الٍغ
 
، جدلُال

 
 وحشخُظ وظُفُا

ت الاحخماعُت العىامل اضُت، الحغواث جىمُت على اإلاؿاعضة والحضاٍع  على ٌعمل هما الٍغ

اضُت اإلاؿحرة حعغكل التي واإلاعىكاث العىامل حشخُظ  على حعمل خُث اإلاجخمع، صازل الٍغ

اضُىًن منها ٌعاوي التي واللُمُت ؤلاوؿاهُت اإلاشىالث صعاؾت  .الٍغ

اض ي الاحخماع علم بدلل الخاص العلمي البدث جسطُظ•  وحشخُظ جدضًض في الٍغ

اضُحن، ألافغاص منها ٌعاوي التي الاحخماعُت اإلاشىالث أَم ومعالجت  العىامل أزًغ صعاؾت وفي الٍغ

اض ي ألاصاء عغكلت أًو جىمُت في الاحخماعُت اضُت والفعالُاث لأللعاب الٍغ  ًماعؾها التي الٍغ

 .اإلادترفحن الالعبحن

 



اضُت ألاوشعت اعخباع•  َظٍ عبغ مع ألافغاص، ًماعؾها التي والتروٍذ الفغاغ أوشعت أَم مً الٍغ

 .الحُاة مُاصًً حمُع في ؾىاء خض على واإلاجخمع ألاوؿان بخعىًٍغ ألاوشعت

ً اإلاض ي•
 
اض ي، الاحخماع لعلم العلمُت اإلاجزلت عفع هدًى كضما  معالجت في الفعالت مشاعهخه زالٌ مً الٍغ

ت الاحخماعُت اإلاعىكاث اضُت التربُت لحغهت والحضاٍع  علمُت هماصة صزىله على والعمل اإلاجخمع، في الٍغ

اضُت التربُت وولُاث اإلاعاَض في  .الٍغ

 



اض ي :علم الاحخماع الخىظُمي الٍغ  

اض ي الخىظُمي احخماع غلم حػٍسف ًمنً ه الٍس  الػلمُت الدزاطت) بأهَّ

  واجداداث وجىظُماث مؤطظاث مً الاحخماعي الخىظُم أشهاى إلاخخلف

اطُت  الىخائج وجدقُق وجماطنه وخدجه حػصش  التي آلُاجه طىء في الٍس

 لهره الظابؼت الاحخماغُت واإلاػاًير  ألاخالقُت القُم طىء وفى اإلاسحىة،

اطُت بِئت في آلالُاث  بين الخفاغل أشهاى جددًد شأِنها مً والتي الٍس

اض ي مؼ وغالقخه الخىظُم مهىهاث  (.اإلادُؽ و  الٍس



 :الخىظُم احخماع علم في الضعاؾت مىضىعاث أَم

 

اطُت اإلاؤطظاث في ألاداء وجقُُم دزاطت-1  الٍس

اطُت  القُادة أهماغ جدلُل-2    الخىظُم في الٍس

اض ي والاجصاى الاجصاى لىطائل الاحخماعي الخدلُل-3  في وقىىاجه الٍس

   الخىظُم

اض ي الخىظُم غلى وجأزيرها القسازاث اجخاذ غملُت دزاطت-4  الٍس

   الخىظُم مشنالث وجدلُل بدزاطت الاهخمام-5

اض ي اإلاجاى في الػاملين وأداء الخىظُمي ىا اإلا وجدلُل دزاطت-6  الٍس

 



 اإلاىار الخىظُمي
 :جمهُض

 ، الجغسافُا غلم مً الخىظُمي الاحخماع غلم اطخمدها التي اإلافاهُم مً الخىظُمي اإلاىا  ٌػد     

ت ألاخىاى ػبُػت و  بالبِئت ًخػلق حغسافي حػبير  هي الحسفي باإلاػنى اإلاىا  ملمت أن خُث  في الجٍى

 حػبير  اطخخدام فئن ذلو غلى و  ؤلاوظان فيها بما الؼبُػُت الحُاة غلى ذلو جأزير  و  الظىت فصىى 

 صفت إطفاء بهدف غظىي  لنُان اإلاىظمت غً الخػبير  به ًقصد الخىظُمي اإلاجاى في اإلاىا 

 ما زم اإلاؤطس ي اإلاىا  ملمت قبل مً ذاطخخدم قدو  . اإلادُؼت البِئت مؼ اإلاخبادى الخأزير  و  الخفاغل

 الىظُفت مخؼلباث بين وطُؽ الخىظُمي اإلاىا  باغخباز  و  ، الخىظُمي اإلاىا  غلى اطخقسوا أن لبثىا

 ذلو و  مىظمت أًت في الظائد الخىظُمي اإلاىا  ػبُػت و  ماهُت غلى الخػسف أوحب الفسد خاحاث و 

ص  أحل مً طُاطاث جبني أحل مً  منها الحد أو  الظلبُت الىىاحي إلغاء و  ؤلاًجابُت الىىاحي حػٍص

 بهافت ؤلاإلاام بغُت . طىاء خد غلى الفسد و  اإلاىظمت أهداف جدقُق غلى إًجابا ًىػنع مما

 ,الخىظُمي باإلاىا  اإلاخػلقت الجىاهب

 



ف        :الخىظُمي اإلاىار حعٍغ

 : منها هرلس  الػلمُت وخلفُاتهم مػازفهم الخخالف جبػا الباخثين بها حاء التي الخػاٍزف مً الػدًد هىاك

 اإلاىظماث مً غيرها غً جميزها والتي اإلاىظمت بها جخصف التي الخصائص مً مجمىغت هى  الخىظُمي اإلاىا 

   . لديها الػاملين طلىك غلى وجؤزس  اإلاىظماث طلىك غلى وجؤزس 

 مدي غلى جؤزس  التي و  اإلاىظمت داخل الظائدة الىظم و  ؤلاحساءاث و  الظُاطاث مجمىغت هى  الخىظُمي اإلاىا 

ت بالقُادة جخػلق غىامل إلى باإلطافت هرا ، اإلاىظمت في الػاملين أداء فػالُت  و  الخىظُمي الهُهل ، ؤلاداٍز

 و  الػمل هظم و  وؤلاحساءاث الظُاطاث و  الحىافص  و  الػمل بِئت غً فظال  ، الظائدة الخىظُمُت الثقافت

س  هظم ت اإلاىازد جىمُت ووطائل ، ؤلادازي  الخؼٍى  لخددًد الػىمل جلو جفاغل ومدي القساز  واجخاذ البشٍس

 .اإلاىظمت أداء مظخىي 

 و  ، الػاملىن  ًدزلها والتي الػمل مهان جميز  التي والصفاث الخصائص مجمىغت هى  الخىظُمي اإلاىا 
منً اليظبي الثباث مً بدزحت جخصف ، ها طلىلهم ًخأزس  ،و  خاللها مً ٌػملىن   بين الخمُيز  خاللها مً ،ٍو
 القىي  بىىغُت ًخأزس  ، الخىظُمُت و  الشخصُت الػىامل مً مجمىغت جفاغل هخاج هى  و  ، أخسي  و  مىظمت

ت  ؤلاجصاى همؽ ، القُادي الىمؽ ، الخىظُمي الهُهل هره الخصائص مجمىغت جخظمً ، به الػاملت البشٍس
 "...الحىافص ، القساز  اجخاذ في اإلاشازلت ، الجماعي الػمل ، الخنىىلىحُا ،



 :الخىظُمي اإلاىار زطائظ

 الخىظُمي للمىا  الخالُت الخصائص اطخخالص ًمنً الظابقت الخػاٍزف دزاطت خالى مً 

 : أخسي  خصائص إلى باإلطافت

 الػمل ببِئت اإلاسجبؼت الظماث أو  الخصائص مً مجمىغت غً ٌػبر  مفهىم الخىظُمي اإلاىا  أن -

   الداخلُت

قها غً ًمنً و  ، اليظبي الثباث أو  ؤلاطخقساز  مً غالُت بدزحت جخميز  الخصائص هره أن-  ػٍس

 و  اإلاىظمت خصائص بين جفاغل خصُلت هي الخصائص هره أن و  ، أخسي  و  مىظمت بين الخمُيز 

 . الفسد

 . الخاصت جصىزاتهم و  إلدزالهم وفقا فيها الػاملىن  ًساه ما غً ٌػبر  مىظمت أي مىا  أن-

 . طلىلهم في بالخالي و  اإلاىظمت في الػاملين قُم و  اججاهاث في مباشس  بشهل ًؤزس  الخىظُمي اإلاىا --

ت اإلاىازد بىىغُت الخىظُمي اإلاىا  ًخأزس -  . اإلاىظمت في البشٍس

 مً جددده ما خالى مً الخىظُمي اإلاىا  حشنُل في زئِظُا دوزا جلػب الػلُا ؤلادازة إن-

 . جخبىاها التي الفلظفت خالى مً لرلو و  ، اججاهاث مً جدمله ما و  للػمل هظم و  طُاطاث

 



 ٌشترك و  ، ؤلاوظاهُت الشخصُت مثل جخجصأ ال  واخد وظُج مً فنسة الخىظُمي اإلاىا  -

  أشخاص غدة فُه

 حصء ؤلادازي  فاإلاىا  ؤلادازي  اإلاىا  مفهىم مً أشمل و  أهم الخىظُمي اإلاىا  مفهىم إن -

اث بين الػالقاث ػبُػت إلى ٌشير  ؤلادازي  اإلاىا  أن لما ، الخىظُمي اإلاىا  مً  اإلاظخٍى

ت  و  الداخلُت الػالقاث مخخلف إلى الخىظُمي اإلاىا  ٌشير  خين في ، اإلاخخلفت ؤلاداٍز

 . مىظمت أًت خاللها مً حػمل التي الخازحُت

 مً ًخهىن  وهى  الخىظُمُت زقافتها مً ًيبؼ الري اإلاىظمت شػىز  هى  الخىظُمي اإلاىا  -

 أطلىب ًسطم أًظا وهى  وؤلاحساءاث واإلامازطاث والحىادر الُىمُت ألاوشؼت جدفقاث

 ًخغير  فهى  بالدًىامُنُت الخىظُمي اإلاىا  ًىصف و  وبِئتها وأفسادها اإلاىظمت بين الخػامل

 الخازحُت للمخغيراث اطخجابت

 بين وطُؽ ألهه إًجابا أو  طلبا اإلاىظمت في الػاملين غلى الىاضح الخىظُمي اإلاىا  طخأزير -

   الفسد خاحاث و  الىظُفت مخؼلباث

 



س و  بالخغُير  وزُقت غالقت الخىظُمي للمىا  - س  أن خُث الخىظُمي، الخؼٍى  الخغُير  و  الخؼٍى

 اإلاىظمت مىا  مؼ أطاطُت بصفت ًخػامالث الخىظُمي

 غير  الخىظُمي اإلاىا  في الػاملين أن لىخظ فقد الػمل بظغىغ غالقت الخىظُمي للمىا  -

 بظغىغ اإلاسجبؼت ألامساض مً الىاشئت ألاغساض مً الىاشئت ألاغساض مً ٌػاهىن  اإلاالئم

 اإلاىث أو  ، اإلاصمً باإلاسض إما الػمل مىا  لخلىر ضحُت منهم البػع ًرهب و  ، الػمل

 الصحي الخىظُمي اإلاىا  في الػاملىن  ًخمخؼ اإلاقابل الجاهب في و  ، القلبُت ألاشماث مً اإلافاجئ

 طغىغ جـىد اإلاىا  هرا في و  اإلاخؼىز  الىجاح و  القىة و  الىد و  بالحب مفػم بؼقع اإلاالئم

 ". البىاءة الىافػت ؤلاًجابُت الػمل

 ًخخلف الخأزير  هرا و  دوافػه و  اججاهاجه في مباشسة ًؤزس  الخىظُمي للمىا  الفسد إدزاك إن-

 . ألافساد لدي ؤلادزاك الخخالف هظسا آلخس  شخص مً

 



 


