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 انفصم األول
 إلدارة املراسم واالتيكيتمدخم مفاهيمي 

القات بيف منظمات الضيافة والسياح ػػػػػػػػػػػػػػػدفاعي األوؿ لحماية العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعد قواعد إدارة المراسـ واالتيكيت الخط ال   
ض عمييا ر فكافة منظمات الضيافة تعمؿ في وسط بيئة سوقية تففي المستوى الحالي والمستقبمي, 

ضغوطاتيا,وعمى منظمات الضيافة دراسة وتحميؿ البيئة السوقية لتعزز مكانتيا مف خالؿ كسب اكبر قدر مف 
جراءات  تنسجـ مع توقعات وطموحات السياح الحاليف والمرتقبيف, لذا  الشريحة السوقية,مف خالؿ إتباع سياسات وا 

ا عمميات البحث عمى مناقشة بعض التفاصيؿ المتعمقة بإدارة المراسـ واالتيكيت مف ناحية  الجذور التاريخية تحثن
 -المتعمقة بيا وعمى النحو األتي: والمفيومات

 الجذور التاريخية إلدارة المراسم واالتيكيت: -أوال:
تناولت موضوع المراسـ واالتيكيت  الحضػارات اننسػانية المختمفػة عبػر حقػب زمنيػة متفاوتػة, إذ  تشػير الدراسػات  

ف افي العالقات التاريخية والحضارية إلى الكشؼ عما يفيد بوجود عالقات ذات طابع دولي بػيف الشػعوب القديمػة,و 
)عبػد , ويشػير (michaerw: 2008: 3 )والضػوابط  ىػػػذه العالقات كانت تنظميا مجموعة مف القواعد واألصػوؿ

مناقشػػة تطػػور المراسػػـ واالتيكيػػت يػػرتبط بتطػػور الحيػػاة اننسػػانية نفسػػيا والمراحػػؿ التػػي  أفإلػػى  (ٜ: ٕٕٔٓالعزيػػز:
 نتناوؿ ىذه المراحؿ عمى وفؽ التصنيؼ األتي:   أفرافقت نشؤىا وتطورىا عبر العصور التاريخية, ويمكف لنا 

 وفق الحضارات القديمة : عمى واالتيكيتالمراسم  -1
إف ثقافة حضارة بالد ما بيف النيريف ترتبط ارتباطا وثيقا بااللتزاـ باألعراؼ والقواعد السموؾ التي تنظـ طبيعة  

النشاط اننساني لممجتمعات التي تنتشر جنوبًا إلى السيؿ الرسوبي الغنية بالموارد والثروات الطبيعية وكاف 
الصيد والري, وقد وضعت حضارة وادي الرافديف بعض األسس وااللتزامات  وأنشطةتمد عمى الزراعة اقتصادىا يع

في النظـ االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعسكرية  التي مف خالليا تنظـ التعامالت اليومية والتعامؿ بقواعد 
المراكز الحضرية الكبيرة بدال مف القرى تعد ىذه الثقافة أكثر تعقيدا, استنادا إلى  اذالمراسـ واالتيكيت 

حضارة وادي الرافديف ىي أوؿ الحضارات  التي سنت  أف إلى( ٜٕٛ-ٕ٘ٛ: ٕٙٓٓالخفاجي:)ويشر,البسيطة,
والمتمثمة التي تعد شاىدًا تاريخيًا عمى الرقي الذي وصمت إليو الحياة االجتماعية  النصوص والمدونات القانونية

القواعد التي تستند  أىـ(, وتعد ىذه القوانيف والمدونات مف حمورابي -أشنونا -تارلبت عش -أور نموبقانوف )
)حسف( قواعد المراسـ واالتيكيت االجتماعي وتنظـ العالقات االجتماعية ونشر العدؿ في نصوصيا, ويرى  إلييا
العرب القدماء قد عرفوا قواعد المراسـ واالتيكيت منذ وقت مبكر مف بزوغ فجر الحضارات العربية والتي تعد  أف

أولى الحضارات اننسانية التي تكونت عمى ىذه األرض, نتيجة حاصؿ التجمع اننساني الذي أبدع القوانيف 
قامة االحتفاالت والمآدب ومراسـ االجتماعية التي تنظـ العالقات بيف الناس مف خالؿ تبادؿ الزيار  ات والتوديع وا 

 .(ٖ٘: ٕٛٓٓ)حسف:الزواج ومراسـ الدفف والعزاء
والتي أظيرتيا نتائج  وقد اىتمت حضارة وادي الرافديف في تقنيات وجماليات إدارة المراسـ واالتيكيت,  

وما وصؿ إليو مف التطور أظيرت ىذه التنقيبات عظمة اننساف السومري, إذ( السير ليونارد ووليتنقيبات)
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العمراني الذي يتمثؿ في البرج المدرج,وبناء المعابد,والنحت وصناعة الفخار,وكذلؾ أظيرت الرقـ الطينية مدى 
التطور الفكري عند السومرييف في شتى مجاالت العمـ والمعرفة في األدب والعموـ والفمؾ والرياضيات,فضاًل عف 

عبد فييا  إذوقدسية المدينة إذ تعد مدينة أور مركزًا دينيًا مقدسًا في العراؽ القديـ  الدينيةإدارة المراسـ والشعائر 
(,وانلية ننكاؿ زوجة الو اله الماء(,وانلو انكي)اله السماء(,وانلو انو)اله القمرانلية الرئيسية مثؿ انلػػػػػػػػو سف)

 (. ٕٕٓ: ٜٕٓٓينية)القصير:القمر وما رافؽ ذلؾ مف قواعد المراسـ واالتيكيت الشعائر الد
ويرى)حاجـ( إف ابتكار الحروؼ المكتوبة مف قبؿ حضارة وادي الرافديف ىي أعظـ  انجاز وأوسع خطوة خطاىا  

اننساف في ارض العراؽ نحو بناء الحضارة وتشييد صرحيا,وقد كانت الدليؿ الواضح في تعظيـ المراسالت 
: ٕٓٔٓوصؿ بيف الشعوب عمى فؽ قواعد المراسـ واالتيكيت)حاجـ:وتبادؿ التينئة والتبريكات وتفعيؿ لغة الت

ٖٔٔ). 
,وتشير المخطوطات وأثار حضارة وادي ةواضحبصورة الحضارة الفرعونية فقد برزت فييا قواعد المراسـ  أما  

الفراعنة كاف ينظموف مراسيـ خاصة لتبادؿ الزيارات واليجرة واالولمبيات وتدويف انحداث  أف النيؿ إلى
ف  قدماء المصريف كانوا يقدموا   والوقائع,وكيفية اختيار افرد العامميف في المعابد وتميزىـ وتثبيت حقوقيـ,وا 

قواعد المراسـ التقميدية المتعارؼ عمييا في ذلؾ الزماف, ويبنوف ليـ  عمى وفؽ القرابيف لإللية التي نيجوا عمييا 
وتقميد مميزة  عادات, وكانوا يتميزوف في ة بالخط الييروغميفياليياكؿ وينقشوف عمى جدرانيا رسوـ الطقوس الديني

إثناء المناسبات والطقوس  ,يمبسونيا المظير الخارجي وانصباغ والمالبس والحمي الفرعونيةتخص 
,ويشر)السعداوي(إلى ابرز العبارات المراسيمية شيوعا عنده قدماء المصريف Mokhtar) :ٚ:ٜٔٛٔالدينية)

مخطوط يوضح فييا ثالثة رجاؿ يربط احدىـ باألخر مف خالؿ االتصاؿ باليد عف طريؽ لفيؼ مف والمتمثمة في 
( وا بحبل اهلل جميعا وال تفرقواــــــــــواعتصموقد تـ تفسيرىا عمى الحث عمى توحيد الجيود ونبذ التفرقة) خيط الحبؿ
 عمى جدراف المعابد الفرعونية ليا معافٍ  الزخارؼ والنقوش الغائرة أف(,إما)أديب( فيذكر ٖٕ: ٜٜٜٔ)السعداوي:

,إما المراسـ وبصورة دوريوخاصة وتروي العديد مف األساطير والمعتقدات وكانوا الفراعنة ينظموف ليا مراسـ 
عنده المصرييف القدامى فقد كانت  تنقسـ إلى قسميف قسـ رسمي يختص بالدولة, وقسـ آخر يبحث في  الدينية

 .( ٖٕ: ٕٓٓٓ)أديب: اة بعد الموتمعتقدات الناس حوؿ الحي
ونستدؿ مف خالؿ ما تقدـ  إف حضارتي وادي الرافديف و النيؿ قد اتسمت بقواعد مراسيمية مرتبطة بالحياة الدنيا  

وما بعد الموت, وىذه معتقدات ليا انعكاسات عمى سموؾ اننساف في حياة الدنيا وحثو عمى انتياج السموؾ الراقي 
 اننسانية واألسرية االجتماعية.في تنظيـ العالقات 

قدماء انغريؽ فقد اشتيروا بحب المعرفة والسعي إلى اكتشاؼ العالـ لتكويف صورة صحيحة عف سموكيات  أما
ف أىـ انجازات الحضارة انغريقية ىو اتيكيت المسرح , ثـ و (, ٘: ٜٜٗٔالشعوب وانجازاتيـ اننسانية )نيياردت: ا 

بقواعده إدارة المراسـ واالتكيت ويعد تراثا يحسب لمحضارة  اً المسرح ممتزم ومازاؿاألخرى ,انتقؿ إلى بالد العالـ 
 إذفي بداية أواخر العصور القديمة بإدارة المراسـ ,  اإف انغريؽ تميزو انغريقية ىذا مف جانب, ومف جانب أخر 

وفؽ مراسـ خاصة  عمى نمبراطوريةخالؿ إعادة وتنظيـ توزيع الصالحيات ضمف ا ودوري وبطريقةكانوا يحتفموف 
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قامة الدعوات الرسمية واألسبقية)  :ٕٕٓٓ: ٕيتـ مف خالليا  إقامة توزيع اليدايا واستقباؿ الشخصيات وا 

Duncan ,)الخانات أو ما يسمى بالفنادؽ الصغيرة وكانت تعتمد عمى السياح  قد عرفوا فما انغريؽ ا
كانت تجري فييا  إذالقرب مف المعابد واألماكف الدينية والمقدسة ,الدينيف,وىي عبارة عف نزؿ أو بيوت تقاـ ب

 (. ٕٓ: ٕٓٔٓالمراسـ واالحتفاالت الدينية والمدنية)حافظ:
ذا انتقمنا إلى الروماف  الحضارة الرومانية دخمت العديد مف الصراعات  إفوىي وريثة الحضارة اليونانية, فنجد  وا 

الروماف كانوا اقؿ التزاما في تطبيؽ قواعد  )حسف( إف(,يرى في ذلؾٔٔ: ٜٜٜٔ)ألعبادي:الحزبية والحروب األىمية
نحو الفتوحات  اتجوُ المراسـ واالتيكيت مف انغريؽ في تنظيـ العالقات االجتماعية وبالتحييد الخارجية,ألنيـ 

ضارة الرومانية اعتمدت بصفتيا وسيمة مفضمة لتحقيؽ مأربيـ انمبراطورية,ولكف عمى الرغـ مف ذلؾ فاف الح
بعض أساليب المراسـ في سياسات إعالف الحرب والتوجيو العسكري, كما أنيا اعتمدت بغض قواعد االتيكيت في 
الزى العسكري والنقش عمى الدروع ومحامؿ الخيؿ وتنظيـ بعض المراسـ المتعمقة في صيحات إعالف بداء 

 .(ٖ٘: ٕٛٓٓ)حسف:المعارؾ والحروب
الحضارة  أف( في كتابة )قصة الحضارات ,الشرؽ األقصى "الصيف"( إلى وزمالئو  وؿ ديورانت)كؿ مف  يشير  

كما واف قواعد  ,لقواعد السموؾ اننساني الراقيةالصينية قد أخرجت أكمؿ صورة مألوفة,وقد أسست أعمى ثقافة 
"إف  أبناء مجتمعيـ بػػ وكانوا يرشدوف كيت لـ تغيب عف  الطروحات الفمسفية  لمحكماء الصينييف يالمرسـ واالت

, العتقاده أف أخالؽ الرجؿ تكونيا القصائد وتنمييا المراسـ" )أي آداب الحفالت والمجامالت ,وتبادؿ الزيارات( 
القواعد القديمة في آداب والمياقة مف األسس الدقيقة التي ال بد منيا لتكويف األخالؽ ونضجيا, واستقرار ىذه 

(, في حيف يصفيا)نيدىاـ("وطف الحشود ٖٖٔ-ٕٖٔ: ٜٛٛٔ:خروف وآ وؿ ديورانتالنظاـ االجتماعي والسالـ)
البشرية اليائمة والقوميات المتعددة المنصيرة في بوتقة الحياة الصينية ذات السمات االجتمػػػػاعية والثقػػػافية 

ت الدينية المتميػػػػػػزة"واف الحضارة الصينية ليا إيديولوجيات خاصة وشيدت أفكار يترسخ انيماف فييا بالخرافا
ىناؾ قوة بشرية خارقة تييمف عمى  أفالموروثة مف المجتمع البدائي, وذلؾ ما أدركو الصينيوف إدراكا خطئًا عمى 

(,معتبرة إف تقديـ  مصائرىـ ,وىكذا ظيرت أساطير انلية والمخموقات السماوية )مثؿ:الشمس والقمر والنجـو
ية القصوى في الحياة االجتماعية واالقتصادية  السياسية ويتـ وفؽ مراسـ مميزة يتسـ باألىمعمى القرابيف لإللو 

 .(ٜ: ٜٜ٘ٔإعداد الدعوات وتنظيـ األسبقية في تقديـ الخدمات لمحاضريف")نيدىاـ:
طبقت قواعد المراسـ واالتيكيت في )العالقات الخارجية  الحضارة الصينية  أفوفي ضوء تقدـ يتضح     

ؽ تقديـ اليدايا والمآدب ائؽ تناوؿ الطعاـ وطر ائي والزواج والموت وطر والميرجانات الزراعة والصيد البر 
والمجامالت االجتماعية ( وتعد حضارة الصيف أولى الحضارات العريقة في مراسميا الخاصة بالتعبد والقرابيف 

يـ عبر واستقباؿ الضيوؼ والتوديع و األسبقية التي تعبر عف معتقدات وقناعات راسخة برسوخ حضارتيـ وفمسفت
 .آالؼ السنيف

الحضارة اليندية فتتصؼ بتنظيـ العالقات مع الحضارات األخرى مف خالؿ قواعد وأدب مراسيمية وكانت  أما   
مف أىـ عالقاتيا بوادي الرافديف ووادي النيؿ بيف ما يسمى بالمشرؽ انسالمي الحالي واسيا وبالتحديد بالعالقات 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D9%84_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D9%84_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
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قواعد آداب السموؾ الطيب والراقي والنظافة الشخصية معيارا بالحضارة اليندية مناىجيا وقد اعتمدت  الدينية,
, (Pratapaditya: ٜٙٛٔ: ٖ٘) المميز أساسيا لتكامؿ الشخصية اننسانية واتيكيت المظير االجتماعي

د مشتركات طبيعة توطيد العالقات بيف الحضارة اليندية والحضارات األخرى  يعزى لوجو  أف( Selvaويعتقد)
بالخصائص الحضارية والفكرية وبعض المعتقدات والسموكيات االجتماعية, كما واىتـ قدماء الينود في انشكاؿ 

ف البوذية تركز عمى فكرة األلـ المجسمة في بالبناء والعمارة واتيكيت التناسؽ التصميمي الصديؽ لمبيئة, كما و  ا 
يحصؿ العابد عمى المذة الروحية, ويتمتع بالتأمؿ  إذاصة بالعبادة الذي ال ينفّؾ عف اننساف إال بتنظيـ مراسـ خ

العميؽ, وعمية فاف الحضارة اليندية أدركت أىمية قواعد السموؾ واالتكيت االجتماعي ضمف معتقداتيا 
سعت لالىتماـ فيو وضمنتو في أسس تربية األطفاؿ والمدارس ,حتى تحقؽ الرقي االجتماعي  الدينية,ومما

لممجتمع اليندي, وكذلؾ,تسند تطبيؽ قواعد وآداب السموؾ الراقي عمى البعد الروحي المستمد مف العبادة والتطبيؽ 
ضمف التنظيـ أو البيئة الحسف لمسمات األخالقية ,وينعكس ذلؾ عمى التعامالت والسموكيات االجتماعية 

 (.Selva: ٕٚٓٓ: ٕٙٔ-ٕ٘ٔ)االجتماعية ميما تغيرت سماتيا وىذا أساس قواعد إدارة المراسـ واالتيكيت
الحضارات القديمة ىي ميد الحضارات اننسانية األخرى وقد تعاممت  أفوفي ضوء ما تقدـ  نستدؿ عمى    

مف كونيا عادات نشأت وتطورت مع الحضارة اننسانية  أىمية المراسـ تنبثؽبالمدنيات وقواعد آداب السموؾ,
طبؽ قواعد القديمة, وىي تقوـ عمى أسس شرعية, ومنطقية, وصحية, واجتماعية, والشؾ إف الحضارات القديمة 

قواعد تنظيـ الحياة االجتماعية  أفنسجـ مع معتقداتيـ  وثقافتيـ في ذلؾ الزمف, والشؾ ت بصورةالمراسـ واالتيكيت 
وفؽ المراحؿ الزمنية,كما واف تفسير وتثبيت عمى قات اننسانية متزامنة مع وجود اننساف ,وقد تطورت والعال

ف كؿ حضارة مف الحضارات المذكورة نتاج أنساني قد و  بداية الحضارات اننسانية, منذالقواعد القانونية موجودة  ا 
اًل عف انرث ضوبمختمؼ المياديف واالختصاصات ,فنفع المجتمعات بكافة األزماف المتعاقبة حتى يومنا ىذا 

الحضاري والشواخص األثرية لوادي الرافديف والنيؿ والحضارة اليونانية والرومانية وكذلؾ الحضارة الصينية 
 واليندية, الذي يعد قبمة لحركة النشاط السياحي في مختمؼ الحقب الزمنية.

 سالمية :وفق الحضارة اإلعمى  إدارة المراسم واالتيكيت -2
تعد آداب المراسـ االتيكيت ذات عالقة وثيقة بالبعد الجمالي واألخالقي والسموؾ الراقي الذي أكد عمية الديف   

العقيدة في الحضارة انسالمية تنشى النفوس إنشاء جديد ,إي تغسؿ  إفانسالمي,ويذىب في ذلؾ )قطب( إلى 
المنحرفة ومف تصورتيا الخاطئة وتمال وماتيا ة كميا ومف مفيالنفوس مف ادرأنيا الجاىمية ومف موروثاتيا القديم

جديدة ومشاعر جديدة وسموؾ وعمؿ جديديف,ومف ثـ لـ يكف  ومفيوماتالفراغ الحادث أوال بأوؿ بتصورات جديدة 
 (.ٙ: ٖٜٛٔالرصيد القديـ صالحا لإليحاء)قطب:

يمة لسعادة البشرية, وىي متنوعة بيف أسس فالديف انسالمي خاتـ األدياف السماوية,أسس لحضارة إسالمية قو  
عقائدية وأسس اجتماعية وأسس أخالقية شمولية لتنظيـ المعامالت اننسانية والحياة االجتماعية التي تعد بمثابة 

( عالقة انتيكيت متولي (,ويحمؿ)ٖ: ٕٔٓٓالمغذيات األساسية لقواعد وأسبقيات إدارة المراسـ واالتيكيت)ضيؼ:
بانسالـ  بوصفيا عمى أنيا عالقة وثيقة الصمة فقد أوجد انسالـ انتيكيت في خمؽ وسموؾ أتباعو, وقد جاء 
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مف سموؾ  وذجات نمأ(, وىناؾ ٕ: ٕٕٔٓ:متوليالقرآف باألدلة والبراىيف عمى أصالة فف انتيكيت في انسالـ)
انتيكيت وتعد ىي األبرز واألمثؿ لقواعد التيكيت في انسالـ  ( لففوسمـ النبي المصطفى)صمى اهلل عميو والو

والمتمثمة  في التحية والمصافحة وقواعد السالـ والمحادثة والميجة والزيارة والضيافة والبشاشة واالستئذاف واليدية 
ميف, ففي التحية والتواضع واحتراـ المواعيد والتعامؿ المرضي والموائد وغيرىا مف السموكيات اليومية بيف المسم

وسمـ يقوؿ: "إذا التقيتـ فابدءوا السالـ قبؿ الكالـ", وفي المصافحة يقوؿ  والو  مثال حديث النبي صمى اهلل عميو
وينبثؽ في الحضارة صمى اهلل عميو وسمـ: "ما مف مسمميف يمتقياف فيتصافحاف إال وُغفر ليما قبؿ أف يفترقا",

 (.101-2010:100 الياشمي:بط السموؾ اننساني منيا :)انسالمية  قواعد مراسيمية عديدة تض
 أنيا وحدة واحدة مف دوف التركيز عمى جانب الروح أو الجسـ. عمى التعامؿ مع الذات اننسانية األساس -
 إكساب اننساف تصورُا متكاماًل لمكوف واننساف والحياة والقيـ. -
 السعي نحو العمـ واجب ديني. -
وواجباتيما مسؤولية كؿ منيا في توازف دقيؽ لبناء المجتمع انسالمي القوي في انفراد وفي  بياف حقوؽ الفرد والمجتمع -

 عالقاتو مع اآلخريف.
 الرقابة الذاتية التي تضبط إعماؿ انفراد وأنماطيـ السموكية. -
 اعدد اننساف لمحياتيف الدنيا واآلخرة واف الدنيا دار عمؿ واآلخرة دار جزاء . -
 ـ والنية والعمؿ .التالـز بيف العم -

وقد اقر القانوف انسالمي الوضعي شروط وضوابط ندارة المراسـ لممبعوث األجنبي حيف يدخؿ في الدولة   
انسالمية ألداء ميمة سفرة دوف حاجة إلى اشتراط أف يكوف دخولو بناًء عمى عقد أماف و عندما يفصح المبعوث 

ض انسالـ إلى قصر الحاكـ انسالمي, بانضافة إلى استقبميـ أو السفير عف نفسو فمو الحؽ في المرور مف أر 
و استضافتيـ مدة إقامتيـ, وكانت تنظـ ليـ جوالت الطالعيـ عمى األماكف الجميمة واليامة و يحمموف اليدايا و 
شارات التقدير التي تعكس كـر الضيافة وعندما تنتيي ميمة المبعوث كاف يغادر البالد وسط مظاىر 

 (.ٖ: ٕٗٔٓ:الميندي ت,)االحتفاال
لترابط مصطمحي المراسـ  اً دقيق اً الحضارة انسالمية أعطت وصف أفتقدـ يمكف انشارة إلى ا وفي ضوء م   

وال يمكف اكتماؿ صورة اننساف الراقية إلى مف خالؿ آداب سموكو الشخصي  فاألوؿ انعكاس لمثاني, واالتيكيت,
تمع, وىذا سر النجاح االجتماعي لمفرد ضمف البيئة االجتماعية, فانسالـ وفف تعاممو االجتماعي مع انفراد المج

إدارة المراسـ واالتيكيت جزئية مف ىذه  أفنيج  التوافؽ االجتماعي في كافة التعامالت اننسانية , والشؾ في 
ؽ مع قواعد السموؾ التعامالت, فمبادئ انسالـ ىي ىوية اننساف المؤمف ومف تطابؽ في النية والقوؿ والفعؿ تواف

ف الشريعة انسالمية مصدر رئيس آلداب السموؾ الراقي, سبقت إلييا الحضارة و ااالجتماعي انسالمي, 
 انسالمية المجتمعات والمدنيات الغربية.

 إدارة المراسم واالتيكيت  في العصر الحديث :  -ٖ
الحديث, وىذا العصر أضاؼ العديد مف العصر إف موضوع إدارة المراسـ واالتيكيت قد تأثر بمتغيرات    

مف خالؿ الوسائط كافة ( التي  شممت نواحي الحياة الجمالية-الذوقية -االلكترونية والرقميةالمعطيات )
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المستخدمة في إدارة المراسـ واالتيكيت,واجبر منظمات الضيافة عمى تقديـ انطباعات عف الخدمة المقدمة مف 
كؿ مباشر أو عف طريؽ التقنيات انلكترونية بغض النظر عف الحدود قبميا تجاه شريحتيا السوقية بش

الجغرافية,بحيث يمكف تنظيـ األسبقيات والحجوزات والزيارات االفتراضية واالتصاؿ عف طريؽ الوسائؿ االلكترونية 
مف أي مكاف يتواجد فيو السائح مف خالؿ حاسبو الشخصي أو ىاتفة الذكي عمى الموقع المخصص لمنظمة 

بعض التغيرات عمى قواعد إدارة المراسيـ  إضافة إلى(, فالتغير في األنظمة المعرفية ٜٚ: ٜٕٓٓشاكر:لضيافة)ا
واالتيكيت,في ظؿ تطور المجتمع وتحولو مف  مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي وصواًل إلى المجتمع الرقمي في 

نشاء منظمات الضيافة العمالقة وظيور االتجاىات الفكرية  ظؿ تداعيات العولمة وظيور المدف الحضرية الكبيرة وا 
في إرساء قواعد إدارة المراسـ  اً مباشر  اً ظيور المنظمات الدولية إسيام أسيـ ولقد الحديثة في التنظيـ انداري, 

 Worldالتي شرعتيا ) واالتيكيت في ىذا العصر, مف خالؿ وضع الخطط والمعايير والمدونات العالمية
Tourism Organization)  , كما واف أىـ سمات العصر الحديث ىو ولجانيا الموزعة في جميع إنحاء العالـ

الذي شاع تداولو  تطور مفيوـ جودة الخدمة السياحية وىو الشريؾ المحفز لتطبيؽ قواعد إدارة المراسـ واالتيكيت,
لقد ,"Total Quality Management (TQM)في السنوات األخيرة استخداـ مصطمح إدارة الجودة الشاممة"

أنيا فمسفة إدارية  إدارة الجودة الشاممة " "British Standards Institute"عرؼ معيد المقاييس البريطاني
التي مف خالليا يتـ تحقيؽ احتياجات وتوقعات العميؿ والمجتمع, وتحقيؽ أىداؼ أنشطة المنظمة كافة تشمؿ 

: ٜٕٓٓتكمفة عف طريؽ االستخداـ األمثؿ لطاقات جميع العامميف بدافع مستمر لمتطوير")جودة: وبأقؿالمنظمة 
التماشي مع مجريات الحداثة مطموب مف قبؿ منظمات الضيافة  لتحقيؽ التوافؽ  أفويؤكد )ىالؿ( (,في حيف ٕٕ

لعالقات االجتماعية, والتقدـ مع الحياة االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية, ومع نمو فكر اننساف وتطور ا
والتطور اليائؿ في تقنية المعمومات الذي يشيده العصر الحديث والذي يعتبر أكبر تغيير في الحياة البشرية والذي 
مكف اننساف مف فرض سيطرتو عمى الطبيعة, وبحيث أصبح عامؿ التطور في مجاؿ المعرفة أكثر تأثيرًا في 

 (.ٗ: ٕٕٔٓىالؿ:الحياة مف بيف العوامؿ األخرى)
ف ىذه العصر تميز في تطوير التعميـ السياحيو    والذي يتـ مف خاللو بناء قدرات وميارات العامميف فػي القطػاع  ا 

عبر تنظػيـ  الضيافة, والذي يعد المغذي األساسي لنشر ثقافة قواعد إدارة المراسـ واالتيكيت في المجتمع السياحي,
المتميػزة بػالوعي فػي أداء مينػة الضػيافة وتمبيػة احتياجػات السػوؽ العالميػة  العمالة الدورات التدريبية والتأىيؿ لتوفير
تشػػػخيص المعرفػػػة  عمميػػػة ( ويشػػػير إلػػػى )عبػػػد اهلل( ويؤكػػػد ىػػػذا الرأئٖ: ٕٕٔٓمػػػف العمالػػػة السػػػياحية )بالقاسػػػـ:

 ٕٕٔٓالسػػياحية مػػف األمػػور الميمػػة فػػي أي برنػػامج ندارة المراسػػـ واالتيكيػػت ضػػمف منظمػػات الضػػيافة) عبػػد اهلل:
فػػي ظػػؿ  يحقػػؽ رضػػاىـ التػػي  بالصػػورةوذلػػؾ لموقػػوؼ عمػػى حاجػػات ورغبػػات السػػياح والعمػػؿ عمػػى إشػػباعيا  (,٘:

 بشػار:) ع وتشكيؿ صػورة ذىنيػة عػف الخدمػة المقدمػةاكبر مف ذلؾ مف خالؿ االنطبا وبصورة تعد ,العصر الرقمي
الحقبة الزمنية في ظيور العالمات التجارية والسالسؿ الفندقية الفػاخرة والمنتشػرة بأغمػب وقد تميزه ىذه ,(ٕ: ٖٕٔٓ

دوؿ العػػالـ, وتقػػدـ ىػػذه السالسػػؿ الفندقيػػة خػػدمات سػػياحية عمػػى وفػػؽ قواعػػد إدارة المراسػػـ واالتيكيػػت, وخيػػر المثػػاؿ 
ٝ( مػػػف حجػػػـ الطمػػػب ٛ.ٕٕ)(,التػػػي تشػػػكؿ حصػػػتيا السػػػوقية Hiltonعمػػػى ىػػػذه السالسػػػؿ الفندقيػػػة سمسػػػمة فنػػػادؽ )

http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/author.php?name=%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A


 
 

 

    

8 

واف مجمػػوع  ( خاصػػية مػػف خصػػائص الخدمػػة السػػياحية,ٓ٘٘السػػياحي العػػالمي ,وتتمتػػع ىػػذه السمسػػمة الفندقيػػة بػػػػ)
حسب إحصػائية بحوؿ العالـ موزعة عمى ستة قارات) اً ( بمدٓٛفي) (ٖٜٗٙٓٔإشغاؿ الغرؼ في ىذه السمسة بمغ )

ٕٖٓٔ(,)ٔ٘ :ٕٓٔٗ  :Chu Yin.) 
قواعد إدارة المراسـ المعموؿ بيا بوقتنا الحاضر ىي عبارة عف موروث  أففي ضوء ما تقدـ يمكف انشارة إلى   

حضاري لمسموؾ اننساني مطعـ بالنيضة العمرانية والتكنولوجية في ظؿ ظيور المنظمات العالمية وتطور النظـ 
فاقات الدولية والتي تظـ مف خالليا قواعد الخدمة اندارية واتساع رقعة السالسؿ الفندقية, وسف الضوابط واالت

السياحية, ولكف يبقى عبؽ األصالة التاريخية يحاكي السموؾ السياحي الراقي في عصر التكنولوجيا ,وخير الدليؿ 
عمى ذلؾ,الضيافة العربية األصيمة والتي اتبعتيا بعض منظمات الضيافة ذات الدرجة الممتازة في بعض البمداف 

وفؽ عمى المتقدمة في مجاؿ السياحة, لتعبر عف ثقافة البمد المزار,ومثاؿ عمى ذلؾ تقديـ القيوة العربية  العربية
وبعد استعراض المراحؿ التاريخية ندارة المراسـ واالتيكيت وفؽ الحضارات ,االتيكيت الفمكموري العربي األصيؿ

 ( .ٔتطور مف خالؿ الشكؿ )اننسانية, يمكف لنا إف نعطي تصورًا لمراحؿ ومعطيات ىذا ال
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 ”Human behavior ”السلوك اإلنساني

 قيم إنسانية  جتماعيةوتقاليد  ا عادات  عالقات اجتماعية

 الحضارات اإلنسانية القديمة واإلسالمية 

 معتقدات 

 دينية -

 اجتماعية  -

 قوانين -
 ضوابط -
 سياسات-

 تنظيم-

 

 ثقافات-

 أسلوب الحياة-
 الخرافة -
 األسطورة -
 االحياء-

 

 العصر الحديث 

تقارب وجهات  توافق بالرأي

 النظر

بين الثقافات 

 اإلنسانية

 استعمال التقنيات

 

 األصالة 
 تخطيط

 

 التميز

 

 

 التعبير

 

الجمال 

 االتصال

 

 "Management Protocol and etiquette rulesقواعد إدارة المراسم واالتيكيت "

 ( 1شكل )ال

 يوضح مراحل تطور إدارة المراسم واالتيكيت وفق المراحل التاريخية
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 : كيتيثانياً: مفهوم إدارة المراسم واالت

ويعود ذلؾ إلى تنوع العموـ التي  عف إدارة المراسـ واالتيكيت اختمؼ الكتاب والباحثيف في إعطاء مفيوـ محدد   
لقي  وقد, تناولت ىذيف المصطمحيف وكذلؾ اختالؼ وتبايف الخمفيات العممية لمكتاب والباحثيف وتخصصيـ  

القطاع  , ولكوفعبر المراحؿ الزمنية لحاجتو الماسة في تنظيـ العالقات اننسانية اً كبير  اىتماماً  المصطمحاف فىذا
بعاد ىذا المصطمح, فالبد مف تسميط األضواء عمى مفيالسياحي مف أكثر القطاع  وماتوات تعاماًل مع مضاميف وا 

نسجـ مع متطمبات العصر الذي يعد بمثابة يوقواعده بغية توفير صورة متكاممة عف المنتج السياحي  وومفردات
مف تجنب  العامميف فييا ادوانفر  منظمة الضيافةلمنجاح ويحمي  والذي يعد دلياًل ممزماً وطموحاتيـ  السياحورغبات 
منظمات , فضاًل عف تكويف صورة ذىنية لدى جميور وأصحاب المصالحفي التعامؿ مع السياح األخطاء 
ومناقشة مصطمح االتيكيت مف خالؿ ( (1الجدوؿإدارة المراسـ مف خالؿ  ويمكف لنا إف نناقش مصطمحالضيافة, 
بغية تحديد انعكاسات  بعض الباحثيف والمفكريف وباتجاىات مختمفة اتيفر ( عمى وفؽ مفاىيـ وتعٕالجدوؿ )

  -:وترابط المصطمح األوؿ مع الثاني
 وتعني" جمع َمْرَسـىي  والمعجـ الوسيط الجامع في معجـ المعاني المراسـ وتعني -مفهوم إدارة المراسم: -ٔ

( أصميا Protocol",ولفظة إدارة المراسـ يقابميا في المغة االنكميزية )ُطُقوٌس َوتََقاِليُد َوَعاَداٌت َوَما َيْنَبِغي ُمَراَعاُتوُ 
عمى إحدى االتفاقيات اليامة ومدوف عمييا " ويعني اسـ شجرة وضعت أوراقيا يوما ما Protocollonيوناني ىو"

 كيفية تطبيؽ بعض البنود تمؾ االتفاقية ,ومف ثـ درجت العادة عمى إطالؽ ىذه التسمية عمى ما يتعمؽ
: ٕ٘ٔٓ)البدراني: بالتوضيحات وكيفية التصرؼ والتعامؿ مع المعطيات الخاصة بالضيوؼ والمنضميف,

(,ومف أجؿ انلماـ بما ىو مطروح حوؿ مفيوـ إدارة المراسـ واالتكيت السياحي ويمكف لنا تصنيفيا عمى النحو ٘ٗ
 األتي:

المراسـ ىي قواعد السموؾ "والسموؾ ىو فعؿ ", وعمية عمى إف إدارة  وااتفق: الصنؾ األول مــن الكتاب والبـــاحثٌن .ٔ
وفؽ معايير خاصة وتكوف مقبولة مف عمى فاف قواعد إدارة المراسـ ثوابت تحكـ السموؾ اننساني ومتفؽ عمييا 

 السموؾ السياحي  يتصؼ بمواصفات خاصة وينسجـ مع رغبات السياح . أفقبؿ كافة الثقافات ,والشؾ 
وأىمية إدارة المراسـ في تنظيـ  الجانب االجتماعي,عمى أكدوا  -:مــــــن الكتاب البــــــاحثٌنالصنؾ الثانً  .ٕ

 العالقات االجتماعية المختمفة,وتميز االختالفات الشخصية واألسبقيات في محيط منظمات الضيافة .
 ؼ, وأعراHabitsإدارة المراسـ  عمى انيا)عادات  اقد وصفو  -مــــــن الكتاب البـــــاحثٌن:الصنؾ الثالث  .ٖ

Customsوكياسة,politeness , ف مف أىـ و (المتبعة مف قبؿ الناس في التواصؿ والعالقات االجتماعية ا 
 Customs and traditions of theعناصر الجذب السياحي ىي عادات وتقاليد الشعوب)

peoplesفي تعظيـ العالقات اننسانية, فالسياح بطبيعتيـ يفضموف  (,بانضافة إلى أىمية الكياسة  واألعراؼ
البمدات التي تتميز في األساليب خاصة والمميزة  في الكياسة وطبيعة التعامؿ وتسييؿ انجراءات, وطريقة عيش 

 (.The way people liveالناس )
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قيـ إدارة المراسـ عمى أنيا مجموعة ويصنؼ الباحث  (:8811Malone)فٌختصر على الباحث -:الصنؾ الرابع .ٗ
فرادىا, وىذا بعد جوىري ىالتي تسع العميا  لممسؤولية االجتماعية لممنظمة تجاه السياح وبيئتيا . اً إلييا المنظمات وا 

 ىي إدارة المراسـ )بصورة ايجابية عف المنظمة اشاروا عمى اففقد  -مــــــن الكتاب البــــاحثٌن:الصنؾ الخامس  .٘
ف و ويرتكز عمى انطار الخارجي لممنظمة ومجاليا التنافسي, (,وىذا الرأي استراتيجي مف حيث البعد,فف التعامؿ ا 

تطبيؽ قواعد إدارة المراسـ يعيد ميزة تنافسية لمنظمات الضيافة وبالغ األىمية في تكويف الصورة الذىنية المرغوبة 
 لممنظمة.

إدارة المراسـ تتخذ انطار الرسمي في تمثيؿ المنظمة  في  أف :البــــــــــــــاحثٌنمــــــن الكتاب الصنؾ السادس  .ٙ
ف كافة معامالت منظمات الضيافة تتخذ في طبيعتيا انطار الرسميو التعامالت الرسمية ,  .  ا 

 مفهوم االتيكيت: -2
مف النمط  ىو( و سموؾ سميـال )إيِلياقة ,ا" إلى معجـ المعاني الجامع والمعجـ الوسيط معنى االتيكيت في  يشير

" وتعني باألصؿ ,بالنطؽ الفرنسي" L'étiquette " أو"Étiquetteمصدرة كممة فرنسية", األرستقراطّي الممتـز
استعممت لمداللة عمى البطاقات التي كانت توزع ,زجاجة لمتعرؼ عمى المحتوى أوالبطاقة التي تمتصؽ عمى طرد 

ة الفرنسية,لمتقيد بتعميمات السموؾ القويـ لمعامة في حض الممؾ والحاشية مف القصور الممكي إلىعمى المدعويف 
(,ومف اجؿ ٙ: ٕٗٔٓ)الميندي: أمراء ووزراء,وتوسع األمر وصوال إلى المحكـ والحفالت الرسمية واآلداب العامة

 انلماـ بما مطروح عف مفيـو االتيكيت
باحثوف مف خالليا مفيـو االتيكيت ,ويمكف لنا تفسير ىذه وعميو يتضح وجود مداخؿ واتجاىات متعددة تناوليا ال

 : االتياالتجاىات عمى  وفؽ التصنيؼ 
( وبتعبير أخر فف في كيفية التعامؿ االجتماعي مف artإف االتيكيت ىو فف) : الصنف االول مــــن الكتاب البــــاحثين .ٔ

 السموؾ اننساني الراقي وثقافة المجتمع .األسبقيات( وبما ينسجـ  –التصرفات –المواقؼ –حيث) العالقات
االتيكيت ىي تطبيؽ قواعد لمسموؾ اننساني, ويتضح مف خالؿ  أفعمى  :الصنف الثاني مـــــــــــــن الكتاب البــــــــــــــاحثين .ٕ

الثاني  (,إمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاSelf-respectتطبيؽ قواعد السموؾ تكوف عمى مستوييف األوؿ الشخصي)احتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ النفس أفذلؾ 
 فيىي حصيمة متكاممة )نفسية واجتماعية( وليا تأثير واضح  ومف ثـ(,Polite society االجتماعي )المجتمع المؤدب

المجتمع وتسيـ في تحقيؽ السمـ االجتماعي واالبتعاد عف األخطاء, وبالتالي يتحقؽ النجاح عمى المستوييف الشخصي 
( كاف رائية معاكس لذلؾ حيف وصؼ االتيكيت عمى انو )وسيمة مف الوجود(,وليس) ٕٗٔٓ:Amberإما ) واالجتماعي,

 تطبيؽ مجموعة مف القواعد والدروس(,وىذا الرأي دليؿ واضح عمى إف االتيكيت ىو سر النجاح.
االتجاه )نفسي( في وصفة االتيكيت , ويعتقد إف تيذيب أف ( فيذىب إلى ٕ٘ٓٓاالميني:: الذي جاء بو )الصنف الثالث .ٖ

النفس مف العقائد الباطمة واألفكار الخاطئة والخرافات,ستمكف اننساف مف أداء ميامو في العمؿ وتقديـ الخدمة وتنظيـ 
 عالقاتو االجتماعية وتطوير ذاتو, وىذه المعطيات فعال تحقؽ النجاح بكافة اتجاىات الحياة.

"  " احتراـ "  توجيو إف معطيات االتيكيت األساسية ىي )آداب " أخالقيات مــــــن الكتاب البــــــــــــــاحثين:ع الصنف الراب .ٗ
" المقابمة  " التحية " الكالـ المناسب " المباقة " تيذيب " ممارسة " مبادئ "حسف التصرؼ " فيـ " تفاعؿ تعامؿ " تجنب

تتمكف منظمات الضيافة مف رسـ  ومف ثـمعاير تحقيؽ جودة الخدمة السياحي ,"(,وتعد ىذه المعطيات مف أىـ  الحسنة
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( مف اآلراء Kathleen:ٕٛٓٓويقترب) ,تحقؽ نجاحيا االستراتيجي ومف ثـالصورة االيجابية المرغوبة تجاه خدماتيا, 
ف المذة الجمالية لمسموؾ السياحي ىي البعد األعمى الذي يرغب فيو السائح إثناء مدة إقامتو و المطروحة مف قبؿ الباحثيف , ا 

 أو زيارتو لمنظمات الضيافة.   
ف السموؾ الميني  يعتمد و االتيكيت معيارًا لمسموؾ االجتماعي والميني,  يعد مػػػػػف الكتاب البػػػاحثيف:الصنؼ الخامس  .٘ ا 

ف السموؾ الراقي و عي لمفرد ,وكذلؾ يوجد في إطار العمؿ عالقات رسمية وغير الرسمية , باألساس عمى السموؾ االجتما ا 
ينعكس ذلؾ عمى أداء  مف ثـيسيـ في توفي مناخ تنظيمي ايجابي يسيـ في تحقيؽ األىداؼ وعمى كافة المستويات,و 

 .  لمسياحالخدمة السياحية المقدمة 
تنفيذ قواعد إدارة  أفوتفسير ىذا المفيـو "عمى   ,لإلتيكيت  مفيوما نموذجيا وشامالً  ىأعطالذي -:الصنف السادس .ٙ

وتطبيؽ روح ىذا القانوف مف خالؿ االتيكيت" وبعبارة أخرى" إف إدارة المراسـ أمر يتعمؽ بمدونة  ىي القانوف, المراسـ,
فيذ ىذه انجراءات وكيفية االلتزاـ بيا وتطبيقيا السموؾ وانجراءات والتنظيـ المتفؽ عمييا,في حيف االتيكيت يتعمؽ بتن

 ومصطمح إدارة المراسـ أن ىو مدوف",وىذا الرأي يتوافؽ مع إبعاد الحضارة انسالمية حيف وصفت نسجـ مع مات بصورة
 قواعد المعامالت بيف الناس واالتيكيت  فيو آداب السموؾ.

 -الواردة فبانمكاف تحديد ما يأتي: اىيـومف خالؿ ما تقدـ مف المف    
احدىما يكمؿ األخر  في  الفقواعد إدارة المراسـ ,ومف الصعب فصؿ المصطمحيف الوارديف , الىيستند االتيكيت باألساس  .ٔ

 .فيما محددات السموؾ السياحيإضافة معطيات لمجمؿ سموؾ اننساني, 
, ىو توفير بيئة تنظيمية راقية تسودىا معايير الذوؽ وفؽ قواعد إدارة المراسـ إف اليدؼ األساسي مف نشر فف االتيكيت .ٕ

 الرفيع الذي ينسجـ مع متطمبات منظمات الضيافة ,وانعكاسات ذلؾ عمى البيئة االجتماعية بغية تحقيؽ وعي ثقافي 
ا يعد الرسالة األساسية التي يعمؿ عمى إظيار المنظمة باألفضؿ صورة , كموفؽ قواعد إدارة المراسـ االتيكيت تطبيؽ  .ٖ

يساىـ االتيكيت, عمى تجنب  المنظمات وانفراد األخطاء الواردة  ,كمايترجميا السائح عف خدمة المنظمة وسياساتيا تجاىو
 إثناء التعامؿ مع السياح , أو إثناء تقديـ الخدمة لو ,الف الخدمة السياحية بطبيعتيا تحضر وتقدـ إثناء وجود السائح. 

ف و ,عمى سياسات المنظمة في اختيار العامميف وتدريبيـ , عمى وفؽ قواعد إدارة المراسـ  تطبيؽ فف االتيكيت يعتمد .ٗ ا 
الخصائص والسمات الشخصية لإلفراد العامميف في منظمات الضيافة  تكوف عامؿ مؤثر في طبيعة الخدمة المقدمة 

 لمسائح.
 
 
 
 
 
 
 

 انفصم انثاني
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 و االتيكيت وانعىامم املؤثرة فيهاإدارة املراسم  أهمية وأهداف 
التعاوف والتنسيؽ واألسبقية والسموؾ الراقي يعد إف مشتركات إدارة المراسـ واالتيكيت تتمتع بثبات وموضوعية,و    

كوف السائح يبحث عما ىو جديد ومرغوب لفي أداء الخدمة السياحية مف أىـ المعطيات التي يركز عمييا السائح, 
يحدد عممية الرفض والقبوؿ عف الخدمة السياحية المقدمة مف قبؿ  بوصفو رابطاً مف قبمو, وتدخؿ الصفة الذوقية 

أىمية وأىداؼ إدارة المراسـ و منظمات الضيافة, وعميو أصبح مف الضروري إف تعي إدارة منظمات الضيافة في 
ىو مرغوب,ىذا مف جانب, ومف جانب أخر إدراؾ منظمات الضيافة أىمية دراسة وتحيؿ  االتيكيت لمتركز عمى ما

العوامؿ المؤثرة في إدارة المراسـ واالتيكيت,لتتخذىا عقيدة توجييية في تحسيف صورتيا وصياغة استراتيجياتيا 
  -نناقش تداعيات ذلؾ مف خالؿ ىذا المبحث وعمى النحو اآلتي: أفالتنافسية, ويمكف لنا 

 أهمية إدارة المراسم واالتيكيت:  -أوال:
فرادىا العامميف( , وكذلؾ ليا بعد  ةندارة المراسـ واالتيكيت أىمي  كبيرة تباينت بيف )المجتمع ومنظمات الضيافة وا 

منيا والخاصة  استراتيجيًا حيويًا تنتيجو منظمات الضيافة لتحقيؽ غايتيا الرئيسة وبمستويات مختمفة,العامة
(ٙٓٔ :ٜٜٔٛ :Ansoff ,) لو أىميو بالغة في عممية رصد تغيرات إف تفعيؿ دور إدارة المراسـ واالتيكيت إذ

 Hillالبيئة الخارجية لتحديد الميزة التنافسية,والسيطرة عمى بيئتيا الداخمية وتفعيؿ نقاط القوى وتقويـ نقاط الضعؼ)
& Jones ,2006 : 20)وفؽ المستويات عمى  مناقشة أىمية إدارة المراسـ واالتيكيت ,وفي ضوء ذلؾ يمكف

  تية :اآل
  المجتمع -ٔ

في تنميتو مف خالؿ  ةكبير  بصورةتعد منظمات الضيافة إحدى أىـ المكونات الحيوية لممجتمع لذا فإنيا تسيـ  
بعاد  انعكاسات وتبعات قواعد المراسـ واالتيكيت وتطبيقاتيا عمى المجتمع ,وىذه التبعات قد تكوف ليا مضاميف وا 

نسانية واجتماعية إيجابية في تطور المجتمع ) , ويكوف ذلؾ مف خالؿ تبادؿ (Munn:ٜٔٛٔ: ٖٙٙسموكية وا 
موكية التي تعد جزءًا مف البناء االجتماعي وتحؿ محميا عادات بعض األفكار والعادات والتقاليد والسمات الس

إف التركيز عمى منظمات  )األنصاري(في حيف يرى (, Harrym: ٜٜٔٔ: ٕٙٙوتقاليد وسمات سموكية جديد)
عداد برامج تدريبية  ةكبير  بصورةالضيافة  ويجب إف يكوف  مف خالؿ تحسيف مستوى الخدمات السياحية والفندقية وا 
أحد  لكونياوتطبيؽ قواعد إدارة المراسـ واالتيكيت , المجاؿ باستخداـ التخطيط العممي السميـ المتكامؿ في ىذا

 .(ٔ: ٕٕٔٓ)األنصاري:العوامؿ الميمة في رفع الوعي االجتمػاعي
وفي ضوء ما تقدـ يتضح  أف منظمات الضيافة ما ىي  إال جزء مف التكويف االجتماعي, فانعكاسات إدارة   

واضحة عمى المجتمع مف خالؿ االحتكاؾ والتعامؿ مع ىذه المنظمات أو عف طريؽ وسائؿ  المراسـ واالتيكيت
نظمات الضيافة مف خالؿ انطباعات االتصاؿ بيف المجتمع وم وافاالتصاؿ بيف انفراد العامميف في المنظمة ,

إدارة المراسـ واالتيكيت يعد مف أىـ الموضوعات التي تؤثر في عممية التطور والتغيير االجتماعي, وخير الدليؿ 
في قواعد إدارة المراسـ واالتيكيت,ويعزى ذلؾ إلى  اً أكثر ممارسة والتزامىي عمى ذلؾ إف المجتمعات األوربية, 

ع مع  منظمات الضيافة, لذا تتبيف األىمية الكبرى إدارة المراسـ واالتيكيت عمى المجتمع مف وفرة تعامالت المجتم
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خالؿ انسياـ في إفشاء جو مف السالـ والمودة وبما يخفض مف حدة التوتر ويعمؿ عمى زيادة التفاىـ بيف 
 الثقافات المختمفة.

  : منظمات الضيافة -ٕ
في تحققي النجاح لدى منظمات الضيافة  مف خالؿ تقديـ الخدمات  اً ىام اً تؤدي إدارة المراسـ واالتيكيت دور 

السياحية وتنظيـ الحفالت والمؤتمرات وما يرافقيا مف خدمات أخرى لمسياح ولضيوؼ مف السكاف المحمييف, 
لمبنية عمى ويتطمب مف منظمات الضيافة  تطبيؽ قواعد إدارة المراسـ  وانطباعات االتيكيت فػػػػػػػػػػػػػػػي العالقات ا

الصداقة والمعاممة الطيبة لمسياح, وتعد ىذه المراسـ مػػف مسؤولية اندارة بمختمؼ مستوياتيا وانفراد العامميف في 
(, كما تتجسد أىمية إدارة المراسـ واالتيكيت في تحسيف األداء الكمي ٙٔ: ٕٔٓٓمنظمات الضيافة)أبو رماف: 

السياحية بالقدرة عمى االستجابة والمياقة واألىمية وسيولة الوصوؿ أبعاد جودة الخدمة حيث تمثؿ لممنظمة,مف 
والكياسة والمجاممة واالتصاؿ واألخالقية واألمانة ومعرفة وتفيـ رغبات وحاجات السياح 

شباعيا)  (.2001:187Heizer:وا 
منظمات الضيافة في يومنا ىذا  يعطوف األىمية واألولوية لثقافة تطبيؽ قواعد إدارة  يريالكثير مف مدإف   

مف أصوؿ تحقيؽ الميزة التنافسية وتحقيؽ مبدأ  يعدونيا أصاًل ىاماً المراسـ واالتيكيت في منظماتيـ ,ألنيـ 
 (.ٙٔ: ٕٛٓٓ)ألميثي:التخصص واستدامة الموارد البشرية 

تطبيؽ قواعد إدارة المراسـ واالتيكيت بشكؿ ينسجـ مع متطمبات  ورغبات السائح وتأسيسا عمى ما تقدـ فاف   
سيحقؽ مبدأ الميزة التنافسية واستدامة الموارد البشرية وتحقيؽ انرباح, مما يمكف منظمات الضيافة مف البقاء 

في  هكبير  بصورةيسيـ واالستمرار ضمف البيئة السوقية ,بانضافة إلى ذلؾ فاف استثمار المنظمة ليذه الميزة 
 التوسع المستقبمي وتعزيز الصورة المراد الوصوؿ إلييا لتحقيؽ النجاح االستراتيجي وبمختمؼ المستويات .

 :في منظمات الضيافة العامميناإلفراد  -ٖ
إف انفراد العامميف في منظمات الضيافة ىـ الوجو المباشر لممنظمة إماـ السياح وعف طريقيـ يتـ خدمة السائح  
ف تطوير انفراد العامميف في منظمات الضيافة يكوف عبر التعميـ والتدريب والتأىيؿ,مما سيوفر عمالة سياحية ,و  ا 

, وكذلؾ تغيير في  ,متميزة وواعية بتطبيؽ قواعد إدارة المراسـ واالتيكيت إثناء تقديـ الخدمات السيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحية
لضيافة بكافة الجوانب التدريب والتثقيؼ والعالقات والسموؾ السياحي, سموكيـ, وذلؾ مف خالؿ اىتماـ منظمات ا

كسابيـ ميارات جديدة, بكوف السياحة مف أىـ الظواىر االجتماعية مف حيث التواصؿ  لموصوؿ إلى الرقي وا 
, في حيف يركز (Ying :2001: ٜٔ )وتبادؿ الثقافات بيف انفراد العامميف في المنظمة والمجتمع السياحي

( عمى موضوعة)االستثمار( ويعد االستثمار الحقيقي في مجاؿ صناعة الضيافة,ىو بمثابة ٖٖ: ٕٓٔٓافظ:)ح
تفعيؿ قواعد إدارة المراسـ وفف االتيكيت دائما ما ترتبط بمقدراتيا, وذلؾ  اذاالستثمار في العنصر البشري,

 االستثمار فييا يشجع ويحفز منظومة انبداع لدى انفراد  العامميف.  
ف انفراد العامميف في منظمات الضيافة ليـ دور أساسي في نجاح إعماليا, فيـ الواجية اويرى)أبوفارة وزمالئو(   

وعف طريقيـ تتمكف المنظمة مف النجاح في تكريس صورتيا الذىنية المرغوبة لدى  الحقيقة لممنظمة
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والتطابؽ بيف الفرد العامؿ  ة التوافؽأىمي( ليؤكد عمى Merhaut(,ويذىب)ٕٙٓ: ٕٕٔٓالسياح)أبوفارة:وآخروف:
وطبيعة الوظائؼ التي يشغميا في تطبيؽ قواعد إدارة المراسـ, وانعكاس ذلؾ عمى تحقيؽ أىداؼ منظمة الضيافة 

فرادىا العامميف عمى حد سوٍ  كونيا تؤدي إلى تحقيؽ الرضا ل, ولذلؾ تكمف أىمية إدارة المراسـ واالتيكيت وا 
 (.Merhaut: ٕ٘ٔٓ: ٜٚ)نفسو مي في الوقتالوظيفي والوالء التنظي

ف تطبيؽ سياسات إدارة المرسـ واالتيكيت مف قبؿ منظمات الضيافة ,سيحقؽ اوفي ضوء ما تقدـ نستدؿ عمى  
لشغؿ وظائؼ معينة ضمف القطاع  اً مستقبمي اً مناخًا تنظيميًا متميزًا لإلفراد العامميف,ويسيـ ذلؾ  في إعدادىـ إعداد

السياحي والفندقي وعمى المستوى المحمي وانقميمي والدولي, وكذلؾ تسيـ في رفع مستواىـ الميني وانداري مف 
عف أىميو إدارة المراسـ واالتيكيت  اً ف نعطي تصورًا مختصر اويمكف لنا خالؿ عمميات الممارسة والتدريب المستمر,

 (.ٕمة الضيافة وانفراد العامميف مف خالؿ الشكؿ )عمى مستوى المجتمع ومنظ
 (2شكل )ال

 ٌوضح أهمٌة إدارة المراسم واالتٌكٌت

 
 (1)                  تغيير سلوكيات الموظف                 -1
 إكساب الموظف مهارات إدارة المراسم واالتيكيت                         -2
 الوالء التنظيمي                                                    -3
 تشجيع اإلبداع واالبتكار -4
 تحقيق رضا العاملين -5

 (           2)                  تحسين األداء الكلي للمنظمة الضيافة         -1
 استدامة الموارد البشرية المتخصصة                            -2
 مبدءا التخصص   -3
 (   3)                       إمداد المجتمع بسلوكيات وعادات وتقاليد            -1
                              التغيير االجتماعي                    -2
 السلم االجتماعي -3
 الرقي االجتماعي -4

 

 
 

أىمية إدارة المراسـ واالتيكيت عبارة عف منظومة تفاعمية متكاممة انبعاد ف ا( ٕويتضح مف خالؿ الشكؿ )  
مف خالؿ الرؤية لمقيادات اندارية ,يكوف محورىا األساسي انفراد العامميف ومخططيا منظمات الضيافة 

ف نتائج عمؿ منظمات الضيافة تركو ,وانعكاستيا ونتائجيا عمى المجتمع,  رساء  تا  بصمة واضحة في تفعيؿ وا 
 توازفقواعد إدارة المراسـ واالتيكيت, في ظؿ تحديات العولمة وتطور وسائؿ االتصاؿ, فبعض المجتمعات بدأت 

 تمؾ . ساس تطبيؽفيما بينيا وتصنؼ بالرقي عمى أ
 :ثانيًا: أهداف إدارة المراسم و االتيكيت

كانت مف قبؿ عدد محدود مف الكتاب وكاف  ةجاد وبصورةإف بدايات الحديث عف أىداؼ إدارة المراسـ واالتيكيت 
أىداؼ إدارة المرسـ واالتيكيت في منظمات الضيافة تشمؿ مجموعة مف  أفأشار إلى  إذأبرزىـ )السممي( 

 (ٜٔ: ٜٔٚٔ)السممي: -العناصر األساسية وىي عمى النحو األتي :
 األوؿ: ىدؼ أو أىداؼ أو نتائج يراد تحقيقيا. -
 الثاني: أنشطة أو إجراءات يمكف استخداميا لتحقيؽ تمؾ األىداؼ.  -

 على مستوى الفرد العامل في
 منظمات الضيافة

 على مستوى منظمات الضيافة

 على مستوى المجتمع  
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  عمى عدد مف الموارد وانمكانيات المادية في أداء األنشطة المحققة لألىداؼ.  الثالث: مجيود بشري يعتمد  -
جزءًا مف الجياز انداري والفني المنفذ لمسياسة العامة لمنظمات الضيافة,  تعدف إدارة المراسـ ا)اليندي( ويرى 
فإف أىدافيا ال تنفصؿ عف األىداؼ العامة األخرى المرسومة لبقية أقساـ منظمة الضيافة,غير أف ىذا  ومف ثـ

مباشر بتعامؿ مع  بصورةداخمية وخارجية لمنظمات الضيافة تتعمؽ  أنشطةعادة لغرض إدارة  كالمعتادالنوع مف األىداؼ 
ف اجاي( مبولي (,في حيف يرى )ٕٔٔ: ٖٜٜٔ)اليندي, ويعكس الرؤى الحقيقية لمنظمات الضيافة حاجات ورغبات السياح

ضماف امف -تعزيز صورة موفر الخدمة السياحية -أىداؼ إدارة المراسـ واالتيكيت  تكمف مف خالؿ ) تحسف راحة السائح 
 (.ٖٓٔ -ٔٓٔ: ٕٚٓٓجاي: مبولي بناء الحالة التنافسية( )–استدامة العالقة مع السائح –السائح 

أىداؼ إدارة المراسـ واالتيكيت ىو طبيعة الخدمة المقدمة لمسائح وذلؾ  اليوف المعيار األساسي الذي تستند ايرى)توفيؽ( و  
باالعتماد عمى جيود العنصر البشري عمػػى الرغـ مف استخداـ التكنولوجيا الحديثة واآلالت والمعدات في كثير مف أقساـ 

مسموكيات الراقية سحر مؤثر يمثؿ أعمى درجات القبوؿ عمى (, والشؾ في إف لٕ٘ٗ: ٕٕٔٓمنظمات الضيافة)توفيؽ:
الصعيد الشخصي, واف صياغة أسموب تعامؿ مبني عمى أسس متينة مف االنضباط حياؿ التعامؿ مع السياح بصفة 

اف أىداؼ إدارة المراسـ و (, ٛٗ: ٕ٘ٔٓجماعية مف قبؿ منضمات الضيافة سيحقؽ كافة أىداؼ إدارة المراسـ)البدراني:
مف المنظمات الخدمية,عمى  لكونياتيكيت ىي جوىر أىدؼ منظمات الضيافة,ويحكـ ذلؾ طبيعة منظمات الضيافة واال

الرغـ مف التقنيات والجماليات التي يتطمب توفيرىا  لتساىـ في تجييز الخدمة السياحية والفندقية,ولكف يبقى الدليؿ األكثر 
 وفؽ إدارة المراسـ واالتيكيت. عمى واعد تقديـ الخدمات وضوح عمى جودة الخدمة المقدمة محكوما بطبيعة ق

ف اننساف بطبيعتو يميؿ إلى التغيير , وىو أيضا المسؤوؿ األوؿ عف صياغة ا الى وفي ضوء ما تقدـ يمكف انشارة 
لو أىميتو عمى األىداؼ والخطط والسياسات والبرامج التي يقـو بتنفيذىا بمساعدة اآلالت والمعدات, ليذا فإف ىذا العنصػر 

رسائيا, وتبز أىداؼ إدارة المراسـ واالتيكيت عمى  مستوى منظمات الضيافة في تطبيؽ قواعد إدارة المراسـ واالتيكيت وا 
صعيد المنظمة ككؿ متضمنة بيئتيا )الداخمية والخارجية(,وتحاوؿ في ذلؾ إف تحقؽ التوافؽ بيف متطمبات السياح والخدمة 

( يوضح المنظومة التفاعمية ٖاالعتبارات والمتغيرات المؤثرة بنظر االعتبار لتيندس,والشكؿ )المقدمة ليـ مع اخذ كافة 
 .أىداؼ إدارة المراسـ واالتيكيت لتحقيؽ 

, وتحقؽ مف خالؿ التوافؽ بيف البيئة  يتضح إف أىداؼ إدارة المراسـ واالتيكيت ىي أىداؼ ذات بعد إستراتيجي 
وتتعامؿ مع معطيات التغيير, في رصد مجريات انحداث , لمسعي  الداخمية لمنظمة الضيافة وبيئتيا الخارجية,

لتحقيؽ األداء العالي  والمميز في تقديـ الخدمات السياحية وتحقيؽ القيمة المضافة لمسائح مف خالؿ إعادة ىندسة 
 .التنمية الذوقية والجمالية الوظائؼ واستدامة

 العوامل المؤثرة في إدارة المراسم واالتيكيت: ثالثًا:
إف تبايف العوامؿ المؤثرة في إدارة المراسـ واالتيكيت جعؿ منظمات الضيافة تعمؿ جاىدة في تحميؿ المعطيات    

تسعى لتحقيؽ التوازف بيف متطمب الخدمة السياحية المقدمة وأذواؽ السياح  لبيئتيا,حتى كافة الداخمية والخارجية
تحقيؽ النجاح االستراتيجي ضمف بيئتيا  ومف ثـالمتنوعة والمتعددة والمتجددة لتحقيؽ التكيؼ والبقاء واالستمرار,

دىا تقديـ خدمة السوقية, وقد حاوؿ الباحثوف جاىديف في تحميؿ ىذه العوامؿ ىادفيف الوصوؿ إلى نتائج مفا
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ف دراسة كؿ عامؿ مف و سياحية تنسجـ مع متطمبات الجودة واالعتمادية التي فرضتيا متطمبات العصر والحداثة , ا 
 المراسـ واالتيكيت. إدارةالعوامؿ المؤثرة  سيسيـ في تفعيؿ أىمية 

 لدراسة لمقياس وعمى النحو األتي:  ويمكف لنا مناقشة العوامؿ المؤثرة في إدارة المراسـ واالتيكيت  والتي اعتمدتيا ا 
 تدريب الموارد البشرية: .ٔ

الخدمة  تتجمى أىمية تأثير تدريب الموارد البشرية في إعداد العامميف ذات الفاعمية واألداء المميز في تقديـٍ   
السياحية, " إف مستقبؿ منظمتؾ في األمد البعيد ىو بيد مف تستأجرىـ, بؿ ال أبالغ إذا قمت إف مصير المنظمة قد 

 :1989( اليابانية )Sonyيكوف في يد اصغر موظفييا سنا"وىذا حكمة إشارة إليو احد القادة التنفيذييف لمنظمة )
50 :Fredrik And others(ويعتقد كؿ مف ,)Mathis And others)  إف نجاح منظمات  الضيافة يعتمد

التدريبية في الحصوؿ عمى الموارد بشرية ذات كفاءة عالية في أداء  األنشطةباألساس عمى عممية رسـ سياسة 
)حامد( ومف ناحية أخرى يرى (,:Mathis And others 1997:  ٕٛٔمياـ الخدمة السياحية المقدمة لمسياح)

زيادة درجة في  سيسيـالمناسبة لمتدريب الموارد البشرية وبحسب التخصص والرغبة الحقيقية  ف االختيار البرامج ا
( عمى نظاـ  And othersZeithaml(, ويركز كؿ مف)٘: ٕ٘ٓٓالوالء واالنتماء الوظيفي لإلفراد العامميف)حامد:

عمى تطبيؽ قواعد إدارة المراسـ التحفي لمتدريب يعده مف أىـ األنظمة التشجيعية التي تحفز انفراد العامميف 
 And Cupta),ويذكر كؿ مف  ( And othersZeithaml: ٕٙٓٓ: ٕٙواالتيكيت في تقديـ الخدمة السياحية )

others )ف تطبيؽ معايير جودة وظائؼ إدارة الموارد البشرية تعظـ االلتزاـ التنظيمي مف حيث درجة ارتباط ا
 Cupta And :ٕٚٓٓ: ٜلذي يرمي إليو الفرد مف البقاء فييا)الفرد بالمنظمة باالعتماد عمى الغرض ا

others وتشجع انفراد العامميف عمى أداء السموؾ الراقي والتفكير الصحيح والذي ينطوي عمى العالقات مع,)
 (.Henney: ٕٚٓٓ: ٘٘السياح وانفراد العامميف في منظمة الضيافة)

السيما فيما و ترحيب واالعتناء باحتياجات األساسية لمسياح,وبصفة عامة, فاف الضيافة ىي فعؿ المطؼ في ال 
انو  الىيتعمؽ بمفاصؿ الخدمة السياحية المقدمة مف قبؿ منظمات الضيافة, ويشير التفسير المعاصر لمضيافة 

العالقة العممية بيف السائح والموارد البشرية المشرفة عمى تقديـ  الخدمة السياحة عمى وفؽ قواعد إدارة المراسـ 
وفؽ  عمى واالتيكيت والمحافظة عمييا مف خالؿ تكويف ىيكؿ الموارد البشرية وتنميتيا وتمكينيا وتعويضيا

: ٔٔقبؿ منظمات الضيافة وفؽ قواعد إدارة المراسـ )  متطمبات التغير في ىيكؿ الخدمة السياحية المقدمة مف
ٕٜٓٓ:Benny .) 

ف تدريب الموارد البشرية ليا األثر الواضح في إعداد الكوادر ذات الكفاءة التي تساىـ اوفي ضوء ما تقدـ يتضح  
ف حامؿ رسالة الخدمة السياحية بيف منظماتو في إرساء وتطبيؽ قواعد إدارة المراسـ واالتيكيت,  الضيافة والسائح  ا 

,ىـ الموارد البشرية المعدة إعداد مميز, كما واف انطباعات الخدمة السياحية لدى السائح ترتكز عمى مدى 
يتطمب مف منظمات الضيافة استدامة  ومف ثـاستجابة انفراد العامميف لطمباتو ورغباتو إثناء التجربة السياحية, 

ات التنظيمية بشكؿ نوعي لتوفير مناخ  تنظيمي مميز تنعكس أبعادة عمى الموارد البشرية,وتمكينيـ وتوطيد العالق
 أداء منظمة الضيافة. 
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 :أنماط سموك السائح .ٕ
عنده طمبو عمى الخدمة السياحية المقدمة لو مف قبؿ  إف السائح لو نمط سموكي ممحوظ مف الناحية العممية 

تحقؽ إشباع حاجاتو ورغباتو إثناء التجربة السياحية, واف أسباب تفضيؿ السائح  ما منظمات الضيافة, التي غالباً 
لمخدمة السياحية دوف غيرىا ىو يسمى بالنمط السموكي لمسائح ويمكف التنبؤ بو وتوقعو بطريقتيف األولى 

مة السياحية المقدمة لو,والثانية  مف خالؿ تحميؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خالؿ تثبيت المالحظات خالؿ متابعة الخد
الف فيـ دافع مستيمؾ الخدمة السياحية ليس ,( ٘ٙ: ٕٚٓٓرغبات السائح وميولو لمخدمة السياحية المقدمة)حميد:

الكثير مف السياح ال يرغبوف في التصريح عف دوافعيـ)   الفعممية صعبة ومعقدة  وباألمر السيؿ والبسيط بؿ أن
( إف لمسياح حاجات ومتطمبات يرغبوف في إشباعيا مف خالؿ Mackوبحسب),(ٚٔ: ٕٚٓٓ:وآخروف الصميدعي

التجربة السياحية ,ويدركونيا مف خالؿ القيمة المضافة لمخدمة السياحية المقدمة مف قبؿ منظمات الضيافة عمى 
 (.  Mack: ٜٕٓٓ: ٕٔوفؽ قواعد إدارة المراسـ واالتيكيت)

  -انطوائي ) -ما عمـ النفس السياحي, فيعطي تقسيـ صريح ألنماط السياح مف حيث العموـ إلى صنفيف:ا  
ف أغمبية السياح تقع في المراكز الوسطى مف التقسيـ الوارد اانبساطي(, في حيف يشير)عباس وزمالئو( عمى 

تو والخصائص الموجودة في تمؾ ألنيا تعطي فكرة عامة عف شخصية السائح وصفا,الذكر, وليا قيمتيا العممية
ؽ التقسيـ المختمفة التي تساعد عمى تقسيـ أنماط سموؾ السياح)عباس:وآخروف: ائالشخصية وىنالؾ العديد مف طر 

ما التصنيؼ األكثر واقعية ألنماط سموؾ السائح  فيو)المترددو (,ٜٕٔ: ٕٓٔٓ  -المعترض -العصبي -ا 
تقسـ أخر ألنماط سموؾ السائح وعمى وفؽ التفاعؿ االجتماعي ( إلى ٓٙ: ٕٓٔٓيذىب )احمد: اذالثرثار(,في 

االرستقراطي –النائـ  -العنيد–الخجوؿ -الثرثار -المدعي -المتحذلؽ -العدواني " -حيث قسميا إلى تسع أصناؼ:
ف ىذا التصنيؼ أكثر تفاصيؿ مف التصنيفات الوردة و (,ٓٙ: ٕٓٔٓ)احمد:"الباحث عف األخطاء -)المتعالي( ا 
يعزى ذلؾ إلى طبيعة تأثر السائح بإدارة المراسـ واالتيكيت وبالتحديد بمنظمات الضيافة ذات الذكر,و 

يبحث السائح عف مميزات جودة الخدمة السياحية, وبحسب األىمية مف  اذاألولى(  -التصنيؼ)الممتازة
تزويد بالتسييالت ال -السرور-والبيجة  -الراحة -سيولة العمؿ واالستخداـ –التجاوب  -حيث)جاىزيو الخدمة

 (.ٖ٘ٔ: ٕٓٔٓاالختيار األفضؿ( )العزاوي :وآخروف: –واالتساع  -المعقولة
( فاف أفضؿ طريقة لتحسيف أداء الخدمة السياحية المقدمة ىي معرفة كيفية دراسة وتحميؿ Nelaوبحسب)    

ىذا  الىـ واالتيكيت يستند أنماط سموؾ السياح,الف التخطيط والتنظيـ والتنسيؽ والمراقبة مف قبؿ إدارة المراس
 ٘ٗالتحميؿ ومف ثـ يتخذ القرارات لتحقيؽ القيمة المضافة لمخدمة السياحية عمى وفؽ استراتيجيات منظمة الضيافة)

:ٕٓٔ٘ :Nela (, وقد شخص )األديب( التمايز بخصائص وأنماط السياح, وذكر أنيا نسبية وتختمؼ مف سائح
حس دراكو وردود أفعالة واستجابتو لمعوامؿ والمؤثرات البيئية إلى أخر,مف حيث التفكير وتصرفو وا  اسو وا 

واالجتماعية ,وىذه الصفات والخصائص تشكؿ في مجمميا جوىر أو نمط شخصية السائح التي تتفاعؿ مع 
 (. ٕٗ: ٕ٘ٔٓمعطيات السموؾ السياحي المطموب تجسيده إثناء التجربة السياحية)األديب :
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وعمية فاف  إدارة المراسـ واالتيكيت بحاجة إلى تفاصيؿ واسعة عف أنماط سياح, ليتسنى لمنظمة الضيافة تحقيؽ  
رغباتيـ وحاجاتيـ السياح, واف عدـ دراسة وتحميؿ أنماط سموؾ السائح سوؼ يثير بعض التساؤالت وعدـ الرضا 

لضيافة وىذا ىو الدليؿ المميز لتطبيؽ إدارة السائح عف جودة الخدمة السياحية  المقدمة  مف قبؿ منظمات ا
فرادىا لتجنب الخطأ في التعامؿ مع السياح  المراسـ والتيكيت بكونيا قواعد أساسية تطبقيا منظمة الضيافة وا 

 وتحقيؽ رضاىـ .
 :الثقافة التنظيمية .ٖ

اكتسبيا اننساف بحكـ مجموعة مف المعمومات والمعتقدات والفف والقانوف واألخالؽ والعادات وأي قدرات أخرى  
إعماؿ إدارة المراسـ واالتيكيت مف خالؿ  إيجاد  فيإف لمثقافة التنظيمية ليا تأثير واضح  عضويتو في المجتمع,

الظروؼ المناسبة التي تجعؿ انفراد العامميف يتصرفوف بصورة ايجابية تجاه السياح وبما يقود إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تحقيؽ 
 Andيذىب كؿ مف) حيففي (,Gagliardi,1990:122عممية تقديـ الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السياحية بأفضؿ صورة ممكنة)

others:Gupta إلى مدى درجة التوافؽ السموؾ والذي يعكس تميز القيـ ومعتقدات انفراد العامميف في منظمات )
ومواجو –االستقالؿ  -الفعالية -األصالة –المصداقية  -التعاوف–الضيافة,وتشتمؿ عمى عناصر" التوسع 

ألداء قواعد إدارة المراسـ واالتيكيت لإلفراد العامميف في المشكالت" وتسيـ ىذه العناصر في تعزيز فعالية ا
ف الثقافة ا الى (Pillinger)(, وفي السياؽ نفسو يشيرAnd others:Gupta: ٖٕٓٓ: ٖٕٔمنظمات الضيافة)

التنظيمية ترسخ "ثقافة خدمة السياح" عند انفراد العامميف في منظمات الضيافة وتشجعيـ إف يقدموا جيود مميزة 
:  ٕ٘ٓٓ:  ٖؽ رضا السياح وكسب ودىـ, وتعد ىذه السمة مف أىـ مميزات منظمات الضيافة الناجحة) لتحقي

Pillinger( ويؤكد ,)Robert تجعؿ انفراد العامميف  في منظمات الضيافة يتمسكوف ( عمى إف الثقافة التنظيمية
: ٕٛٓٓ: ٖٔ)عد العالئقية لسموكيـ العاـبقواعد إدارة المراسـ واالتيكيت, ويتأثروف  في تثمينيا , مف خالؿ  قوا

Robert). 
الثقافػػػة التنظيميػػة ىػػي خاصػػية مػػف الخصػػػائص المميػػزة لمنظمػػة الضػػيافة ولػػػيس ف اعمػػى   البػػاحثيفويتفػػؽ اغمػػب 
ثقافة المنظمة إلى ذلؾ الييكؿ المعمؽ, الذي يكتسب أصولو مف القيـ والمعتقدات واالفتراضات التي  لألفراد,وتشير

أساسػًا لقيػاـ منظمػة الضػيافة  بوظائفيػا تجػاه السػياح ,  تعػديحمميا األفراد داخؿ منظمة الضيافة , فالقيـ المشػتركة 
طييػا ىويتيػا التػي تميزىػا فػي تطبيػؽ قواعػد إدارة مترابطة, وتع بوصفيا وحدةلكونيا ىي التي تحافظ عمى المنظمة 

 (.ٖ٘: ٕٕٔٓالمراسـ والسموؾ السياحي الراقي عف غيرىا مف المنظمات الضيافة المنافسة)عزيز:وآخروف: 
وتػػودي الثقافػػة التنظيميػػة إلػػى مجموعػػة مػػف  انبعػػاد التػػي تػػؤثر فػػي تطبيػػؽ قواعػػد إدارة المراسػػـ واالتيكيػػت ضػػمف 

 -(:ٕ٘ٔ: ٕٕٔٓعمى النحو األتي )محمد :  منظمات الضيافة وىي
 تعزيز التكامؿ الداخمي بيف إفراد منظمة الضيافة مف خالؿ االتصاؿ والعمؿ معا بفاعمية . .ٔ
 تحقؽ التكيؼ بيف العامميف في منظمة الضيافة ,والبيئة الخارجية ذات الصمة ) السياح وأصحاب المصمحة(. .ٕ
اسػػػـ فػػػي منظمػػػة الضػػػيافة ,لتوجيػػػو الفكػػػرة والجيػػػود  نحػػػو تحقيػػػؽ أىػػػدافيا  لإلفػػػراد وأنشػػػطة المر  اً إرشػػػادي تعػػػد دلػػػيالً  .ٖ

 ورسالتيا.
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سػػرعة االسػػتجابة إفػػراد المنظمػػة لتحركػػات منظمػػات الضػػيافة المنافسػػة , لتقػػدـ المنظمػػة خدمػػة سػػياحية مميػػزة تشػػبع  .ٗ
 حاجات  ورغبات السياح ,لتحقؽ منظمة الضيافة تواجدىا ونموىا ضمف بيئتيا السوقية.

( ستة تدابير لمثقافة التنظيمية تؤثر في تفعيؿ إدارة المراسـ واالتيكيت في منظمات الضيافة   Chillaويحدد) 
:  ٗ( )أنظمة التحكـ, اليياكؿ التنظيمية ,ىياكؿ السمطة ,الرموز,الطقوس والروتيف القصص واألساطيروىي)

ٕٓٔٗ :Chilla.) 
رساء قواعد إدارة المراسـ واالتيكيت   أفوفي ضوء ما تقدـ يتضح   لمثقافة التنظيمية إبعاد أساسية في تطبيؽ وا 

ضمف البيئة التنظيمية لمنظمات الضيافة, بكوف إف الثقافة التنظيمية ليست غريزة فطرية ولكنيا مكتسبة ذات طابع 
ة نظاـ مركب متكامؿ لو وفؽ مجريات انحداث,والثقافة التنظيميعمى تراكمي متصؿ ومستمر,ويتغير ويتطور 

خاصية التكيؼ, فمكؿ منظمة ضيافة ثقافة تنظيمية محدد ببعديف )ألزماني والمكاني(, وليا إسيامات مباشر في 
إيجاد بيئة عمؿ مناسبة تجعؿ انفراد العامميف يسمكوف السموؾ الراقي في أداء تقديـ الخدمة,ىذا مف جانب ومف 

يمية لإلفراد العامميف عف طريؽ التدريب والتعميـ المستمر المقصود أو غير جانب أخر يتـ اكتساب الثقافة التنظ
المقصود, ومف خالؿ الخبرة و التجربة, والعالقات التفاعمية ضمف بيئة العمؿ ,وينعكس ذلؾ عمى صورة المنظمة 

عكس مف ذلؾ سوؼ لدى السياح مما يعزز وألىـ لمخدمة السياحية المقدمة عمى وفؽ قواعد إدارة المراسـ, وعمى ال
  تفقد المنظمة ىويتيا وسمعتيا عنده السياح وأصحاب المصالح.

 :اإلبداع .ٗ
مف  استجابة محدثة وأكثر جدوى وكفاءة وفاعمية لمنبو قاـ في البيئة التنظيمية ويتأثر بالبيئة الخارجية,ويكوف   

عدة عمميات متراكبة معقدة يتـ مف خالليا التأثير وتغير في السموؾ ومف ثـ التطبيؽ ويتطمب انبداع األصالة 
(,وقد ٜٙ: ٜٙٛٔوالمرونة والتحديث قدرًا مف الطالقة والتوسع ليتمكف مف النظر في البدائؿ واالحتماالت)بامية: 

روؼ المنافسة السوقية المتنامية وتنوع حجـ الطمب ظمنظمات الضيافة أىمية انبداع في ظؿ  مديروادارؾ 
ف إدارة المراسـ واالتيكيت تعتمد البعد االستراتيجي الذي  تسعى مف خاللو إلى دراسة وتحميؿ و السياحي,  ا 

مستجدات انحداث والتغير الذوقي لمتطمبات السياح,حتى تتمكف مف تقديـ خدمة تتوافؽ مع متطمبات السياح 
 تعطي انطباعات ذوقية متميزة تنعكس عمى صورتيا في أذىاف السياح وأصحاب. ومف ثـوالعصر, 

" ,ولكف Innovation" وانبداع "creativityبيف مفيومي االبتكار"الكتاب والباحثوف إلى مدى التداخؿ ويشير   
انبداع ىو أوؿ استخداـ لالبتكار, كما إف  يتطمب عدـ الخمط بينيما, إذ ومف ثـانبداع ىو عممية تتبع االبتكار 

انبداع ىو عمؿ جماعي يتطمب تعاوف مجموعة مف انفراد العامميف في  في حيف إفإف االبتكار ىو عمؿ فردي 
نو ال يقتصر عمى الخدمة المادي فقط بؿ يتضمف كذلؾ اندارة بكؿ ما تشممو مف اإدارة المراسـ واالتيكيت, و 
ف السموؾ السياحي سموؾ إبداعي ويميز الفرد أو المجموعة في موقع العمؿ وليس متغيرات واستراتيجيات ,و  ا 

بالضرورة أف ينتج عنو نتائج أو خدمات جديدة, ويبدأ مف أدراؾ الموقؼ واالىتماـ بو وجمع المعمومات عنو, 
: ٜٜٗٔ: ٘٘أو فكرة معينة) اً البدائؿ المتاحة, وتجريب البديؿ وأخيرًا تبني سموك وتقديـ
nceSpe,):انبداع عمى انو التوصؿ إلى حؿ متميز لمشكمة ما أو إلى فكرة إلى  (ٗ: ٕٙٓٓوينظر)منصور
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( (inventionأخرى مثؿ التحديث مفيوماتوعادة ما يختمط مفيوـ انبداع مع  ,جديدة
منظمة  -الجماعة -يمكف التمييز بيف مستويات ثالثة لإلبداع وىي مستوى)الفرد (improvementوالتحسيف)
( أف المعايير األساسية لتقويـ انبداع في المنظمات الضيافة  تكمف في توليد Schermarhornويرى )الضيافة(,

ؽ جديدة ائؿ طر أفكار جديدة لتقديـ خدمات سياحية متميزة ,تقديـ خدمات جديدة تمبي احتياجات الضيوؼ ,إدخا
في العمؿ وانجراءات والنظـ,إجراء تغيير وتطوير في نقاط ومنافذ البيع ,إحداث تغيير وتحسيف في الشكؿ,تطوير 

 (.Schermarhorn: ٜٜٙٔ:  ٜالحصة السوقية لممنظمة الضيافة)
االبتكار فيو تطبيؽ الحؿ لممشكمة أو الفكرة الجديدة, وعميو فانبداع ىو الجزء المرتبط بالفكرة الجديدة  أما 

المقدمة واالبتكػػػػػػػػػػػػار ىو الجزء الممموس المرتبط بالتنفيذ أو التحوؿ مف الفكرة إلى المنتج أو الخدمة السياحية 
  : ٕٛٓٓ: ٕ٘ٔإف مصطمح االبتكار مرادفا لمصطمح االختراع),يتوفؽ قواعد إدارة المراسـ واالتيكعمى لمسائح 

(Cathy. 
إدارة المراسـ تعتمد وانبداع  كإستراتيجية لتشجيع فرؽ العمؿ المشرفة عمى تقديـ الخدمة  أف( Chengويرى )

ي إلى السياحية لمعمؿ بصورة أفضؿ مف خالؿ تحسيف التنسيؽ والرقابة الداخمية والييكؿ التنظيمي, كما يؤد
يجاد الحموؿ انبداعية  تسييؿ العمميات انبداعية التي تمكف منظمة الضيافة مف االستمرار ومواصمة عمميا وا 
لممشكالت التي تواجييا بكفاءة وفاعمية, والى إحداث تغييرات ايجابية في بناء صورة منظمة الضيافة وفي 

ي جاد اكتشافات ومقترحات وأفكار لوضع أنظمة ولوائح عممياتيا اندارية, واالرتقاء بمستوى أداء العامميف, وا 
جراءات وأساليب عمؿ جديدة مبدعة وخالقة تنسجـ مع طبيعة تقديـ الخدمة السياحية, وقد  اتفقت معظـ األدبيات وا 

  .(Cheng: ٕٔٔٓ: ٛ٘ٔ(الفني "الميني"(  –عمى تقسيـ انبداع  إلى صنفيف أساسييف وىما  انبداع) انداري 
انبداع ىو جوىره تغيير, والتغيير مطمب حيوي لمكثير مف منظمات الضيافة, في ف أوفي ضوء ما تقدـ يتضح   

متسارعة األحداث وكثيرة التغيير,تبرز حاجة منظمة الضيافة إلى إعادة النظر في اعتماد قواعد إدارة  ظؿ بيئة
جديد مف الخدمة السياحية والتي تتوافؽ مع  ما ىو وفؽ منظومة االبتكار وانبداع  لتقدـعمى المراسـ واالتيكيت 

متطمبات ورغبات السياح وتقنيات العصر المتجددة, فإذا ما برعت سياسات منظمات الضيافة في عممية تشخيص 
حاجات السياح وتطوير منتجاتيا وخدماتيا رضاىـ فسوؼ ينعكس ذلؾ عمى صورة المنظمة في األمد القريب, كما 

تقؿ  ومف ثـاالبتكار وانبداع التنظيمي يجنب الوقوع  باألخطاء إثناء تقديـ الخدمة السياحية ,  واف تفعيؿ منظومة
يجاد حموؿ إبداعية لممشاكؿ  تواجو  التيمالحظات السياح المتكررة عف طبيعة الخدمة السياحية المقدمة,وا 

 خدمة سياحية.معطيات خدمة السائح,ومتابعة مستجدات متقدمة منظمات الضيافة المنافسة مف 
 أو الوسائؿ و أألدوات المخترعة المستخدمة لرفاىية ومعيشة الناس يالتطبيقىي العمـ  -:تكنولوجيا المعمومات .٘
ف مستوى التقنيات والمعدات واألثاث وتكنولوجيا المعمومات ليا دور مؤثر في نجاح وا(,ٖ: ٖٕٓٓالزميمي:)

الضيافة, وىي الممسات المعبرة عف الحس الفني المجسد مف قبؿ سياسات إدارة المراسـ واالتيكيت في منظمات 
منظمات الضيافة لتكامؿ الخدمة السياحية, وال يقؿ ىذا العامؿ أىمية عف العوامؿ األخرى المؤثرة في إدارة المراسـ 

 .(Breinبؿ أنيا تتكامؿ وتتداخؿ فيما بينيا, ويرى ) واالتكيت,
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خر لمتواصؿ بيف منظمات الضيافة والسائح  في ظؿ تداعيات العصر الرقمي إف تقنيات المعمومات ىي الوجو األ 
ف تقنيات المعمومات في القطاع السياحي ليا ا(عمى Sloan)(,ويؤكدBrein:2003: ٘ٔوتكنولوجيا المعمومات)

السياحي  في إجراءات الحجز والترويجماـ السائح اتسيؿ الميمة كما أنيا  وتتحمى في االتيكيت, معينة قواعد سموؾ
وتبادؿ التبريكات والتينئة واستدامة التواصؿ االجتماعي بيف منظمة الضيافة  والزيارات االفتراضية,

والسائح,بانضافة إلى أىميتيا في رصد سمعة الترويج لمخدمات السياحية المقدمة لمسياح مف قبؿ منظمات 
إدارة المراسـ مف حيث  فيمعمومات وتثيرىا بعاد تقنيات الاويركز)الصعيدي(عمى (, Sloan: ٕٛٓٓ: ٗٔالضيافة)

 -(:ٖٔ: ٕٓٔٓاألتي)الصعيدي:
 .تفعيؿ المعرفة ورأس الماؿ الفكري 
  .إيجاد بيئة تفاعمية لتجميع وتوثيؽ بيانات السياح ومنظمة الضيافة 
   .زيادة العائد المالي عف طريؽ تسويؽ الخدمات السياحية بفعالية اكبر واالرتقاء 
 ت الضيافة وتطوير عالقتيا في مثيالتيا مف منظمات الضيافة األخرى.تحسيف صورة منظما 
  ,ماـ السائح .اتحسيف خدمة السياح عف طريؽ اختزاؿ الزمف المستغرؽ وتخفيؼ انجراءات 

مف الشروط الضرورية  لنجاح منظمات  اً ف العولمة االقتصادية  أصبحت شرطاعمى  الباحثيفويتفؽ اغمب 
الضيافة والحفاظ عمى مكانتيا ضمف البيئة التنافسية, بيدؼ التوسع الدولي ورسـ استراتيجيات تطورية يمكف مف 
خالليا الدخوؿ إلى قطاعات سوقية جديدة واتخاذ دور قيادي في المنافسة السوقية, في ظؿ التطور السريع في 

اختزاؿ الزمف وعامؿ  وطرائؽخدمات السياحية الدولية وتخفيؼ إجراءات الرحمة السياحية تكنولوجيا االتصاالت وال
ف تتسـ بقواعد إدارة المراسـ ألنيا تعطي االنطباع األولى لمسائح عف االمسافة واف ىذه انجراء التقنية يجب 

نيات المعمومات في (,والشكؿ يوضح اثر تقAnd others Ying: ٕٔٔٓ: ٖٕٔطبيعة الخدمة المقدمة عف بعد)
واضحة بيف الشكؿ)أ( إجراءات  والموازنةتخفيؼ انجراء واختزاؿ الزمف والمسافة بيف السائح ومنظمات الضيافة 

 الرحمة قبؿ دخوؿ التقنيات والشكؿ)ب( إجراءات الرحمة بعد دخوؿ واستخداـ التقنيات االلكترونية .

 

  
 المعلومات في تخفيف اإلجراء واختزال الزمن والمسافة بين السائح وإدارة المنظمات. تكنولوجيايوضح اثر 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 ب

 منظمات الضيافة
 

 منظم البرامج السياحية

الشركات السياحية والوكالء 

 السياحة

Tourist 

 أ

 منظمات الضيافة
 

 السياحيةمنظم البرامج 

الشركات السياحية 

 السياحةوالوكالء 
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 المرحلة الثالثة  –اللؽة الفارسٌة المادة : 

 استاذ المادة : م. كرار محمد 

 

فً هذه الدروس سأتحدث عن أساسٌات اللؽة الفارسٌة وقواعدها المهمة بطرٌقة 
مبسطة للمبتدئٌن علما إنه قد تم كتابة هذه الدروس باألعتماد على أهم المصادر 

الخاصة بتعلٌم اللؽة الفارسٌة ال سٌما كتاب )المختصر فً قواعد اللؽة الفارسٌة( 
المرجع فً قواعد اللؽة الفارسٌة( للدكتور للدكتور عبدهللا مبشر الطرازي وكتاب )

أحمد حلمً وباألضافة الى كتب أخرى فً هذا الجانب وبعض النصائح التً قدمها 
 : لً االساتذة المختصٌن وقد رتبت ذلك على النحو التالً

 
 أوال : اإلسم

إن صٌؽة األسم هً من أهم الصٌػ النحوٌة فً اللؽة، وهو أحد أهم أركان الجملة 
 .سٌةالفار

ٌأتً االسم بالجملة فً حالة المفرد او الجمع، أو فً حالتً التذكٌر والتأنٌث، وقد 
 .ٌكون نكرة او معرفة، وأحٌانا ٌأتً االسم مصؽرا

فٌقع االسم فً حاالت نحوٌة عدٌدة كأن ٌكون مبتدأ او خبر، او فاعل او مفعول به، 
ألسم المجرور والنداء او اسم مفعول او نائب فاعل، وكذلك الصفة واألضافة، وا

 .والمعدود
وٌمكن أن ٌستدل على وجود االسم فً الجملة الفارسٌة من خالل عدة أسالٌب لعل 
أهمها الحواس وذلك ٌتطلب حفظ بعض المفردات المعجمٌة لمعرفة االسم فً اللؽة 
الفارسٌة .. فكلمة ]مرد[ لٌست من االفعال ألنها تعنً رجل، وكذلك ]درخت[ التً 

رة، وؼٌرها من األسماء، واحٌانا ٌدرك االسم من خالل التصور فكلمة تعنً شج
]طاعه[ تعنً الطاعة، وكلمة ]ثروت[ تعنً الثرورة، وكلمة ]فضل[ تعنً الفضل، 
اٌضا ٌمكن معرفة االسم من خالل موقعه بالجملة فالجمل الفارسٌة ؼالبا ما تبدأ به 

 .وال تبدأ باألفعال إطالقا
وؾ الجر او ادوات السؤال وحروؾ النداء واسماء ومن خالل حفظ بعض حر

االشارة واألسماء الموصولة سوؾ ٌسهل علٌنا معرفة االسم، ألنه ؼالبا ما ٌأتً 
 .بعدها مباشرة

 : فً البداٌة ٌمكننا تقسٌم االسم من حٌث البنٌة والتركٌب الى قسمٌن أساسٌٌن هما
فردة او لفظة واحدة، وهو االسم البسٌط / وٌقصد به االسم الذي ٌتكون من م -1

 : عنصر لؽوي ؼٌر قابل للتجزئة مثل
 أب         پدر

 أم        مادر
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 ابنة       دختر
 أخت     خواهر

 ولد        پسر
 وردة          گل
 

االسم المركب / والذي ٌتكون من لفظتٌن بمعنى واحد او مقارب لٌكونا إسما  -2
 : مثل

 .روضة او حدٌقة من )گل( ورد و)ستان( مكان \\ گلستان_
 .صٌدلٌة من )اجزا( اجزاء و)خانه( بٌت \\اجزاخانه _
 .بستان من )پو( رائحة و)ستان( مكان \\پوستان _
 .سبورة من )تخته( لوح و)سٌاه( اسود \\تخته سٌاه _
 .سرٌر من )تخته( لوح و)خواب( نوم \\تختخواب _
 .حماة من )مادر( أم و)زن( إمرأة \\ مادرزن_
 

 : ومن جهة أخرى اٌضا نقسم االسم الى قسمٌن من حٌث االصل اللؽوي
 : االسم الجامد / والذي هو ؼٌر مشتق من اي لفظ اخر بل من اصل ذاته مثل -1

 قط       گربه
 كلب       سگ
 حمار         خر

 قصة    داستان
 رسالة        نامه
 لجم        شتر

 
 : االسم المشتق والذي ٌشتق من المصدر او مادة اخرى مثل -2

 .علم من المصدر )دانستن( ان ٌعلم \\دانش 
 .عمل من المصدر )كردن( ان ٌعمل \\كار 

 .الطمع من الصفة طامع \\طامعى 
 .الرجولة من االسم )مرد( الرجل \\مردى 
 الصالبة من )آهن( اي الحدٌد \\آهنى 

 من المصدر )شنودن( ان ٌسمع المستمع \\شنونده 
 

 : وهناك تصنٌؾ اخر ٌعتمد علٌه كثٌر من الدارسٌن وهو التقسٌم التالً
 : اسم خاص / وهو اسم العلم وما نقصد به لشخص ما -أ

 محمد
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 على
 صادق
 بهجت
 فروخ
 نعمت

 
 : اسم عام / والذي ٌشتمل على تقسٌمات اخرى عدٌدة هً -ب
 : ما ؼٌر ملموس بالواقع مثل معنوي / الذي ٌبٌن معنى شً-1

 كتاب
 ادب

 كالم       سخن
 فضٌله
 علم        دانش

 ظالم     ورشتى
 

 : محسوس / اسم الشئ الذي ٌملك حٌز من الفراغ مثل-2
 ماء            آب

 ارض        زمٌن
 خشب        جوب

 خبز           نان
 ذهب            زر

 كتاب
 

 : االنسان والحٌوان وكل كائن حً مثلاسم ذي روح / وهو اسم -3
 رجل         مرد
 امراة          زن

 قطة        گربه
 بقرة         گاو
 

 : اسم الجماد / مثل-4
 كتاب
 مدٌنة        شهر
 نهر         رود

 قرٌة           ده
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 بعد إن بٌنا أنواع االسم وتقسٌماته، نأتً اآلن الى حاالت االسم

ونبدأ ب)التصؽٌر( والذي ٌعنً تصؽٌر االسم لٌطلق على نفس الشئ لكن بكمٌة قلٌة 
كتٌب( وفً الفارسٌة توجد بعض الحروؾ التً  -مثل ما نفعل بالعربٌة )كتاب 

 : نظٌفها لنهاٌة االسم لتصؽٌره وهً
 : مثل   (    و        چ      ک    )
 رجٌل            مردك         مرد
 جنٌنة          باؼچه         باغ

 بنٌة          دخترو      دختر
 نهر صؽٌر         درٌاچه        درٌا
 ولد صؽٌر           پسرو        پسر

 
 : أما )النسبة( فٌضاؾ الى نهاٌة بعض االسماء حرؾ الٌاء للنسبة أو اللقب مثل

 | نسبة الى العاصمة بؽداد   بؽدادى
 شٌراز | نسبة الى مدٌنة  شٌرازى
 | نسبة الى المدٌنة دلهً    دهلوى
 | نسبة الى العاصمة تهران    تهرانى

 اصفهانى | نسبة الى مدٌنة اصفهان
 |نسبة الى االمام موسى ع  موسوى

 
رؼم ان اللؽة الفارسٌة ال تحتوي على قواعد التذكٌر والتأنٌث وتفاصٌله، لكن ٌمكننا 

افة لفظة )مرد( للعاقل و )نر( لؽٌر بٌان االسماء فً حالة المذكر من خالل اض
 العاقل وفً حالة التأنٌث نظٌؾ للعاقل )زن( ولؽٌر العاقل )ماده(

 : مثال على ذلك
 خرنر )خر(   خر / خرماده )حمارة(

 گاونر)ثور(    / گاوماده )بقرة(  گاو
 

 ثانٌا : الجمع
لجمع االسماء وشرح موجز حول قواعد الجمع وعالماته فً اللؽة  اآلن ناتً
 .الفارسٌة

ها(  -فعندنا فً الفارسٌة عدة عالمات تضاؾ لنهاٌة األسم لجمعه ولعل أهمها : )ان 
 .والتً تجمع بها ؼالب األسماء حدٌثا

أما وٌجدر بنا االشارة هنا الى التثنٌة فهً ؼٌر موجودة فً اللؽة الفارسٌة فاالسماء 
 : تأتً بحالة المفرد او الجمع، مثال عام على الجمع
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 رجال        مردان         مرد
 اشجار      درختها       درخت

 
ات(  -ٌن  -وهناك عالمات عربٌة عمد بعض الفارسٌٌن قدٌما العمل بها وهً )ون 

 : ونادرا ما تستخدم اآلن
 رجال       مردون        مرد

 اشجار     درختات     درخت
 

 وكقاعدة عامة فأن االسم العام من انسان وحٌوان ٌجمع بأضافة )ان(
 نساء            زنان         زن

 بنات       دختران     دختر
 بالبل         بلبالن       بلبل
 اسود        شٌران       شٌر

 محمدون     محمدان     محمد
 أولٌاء         ولٌان        ولى

 
اما باقً تقسٌمات االسم فتجمع بأضافة ال )ها( من اسم الجماد والمحسوس 

 : والمعنوي واعضاء البدن الخ
 حدائق       باؼها         باغ

 كتب       كتابها      كتاب
 أسنان     دندانها     دندان
 سنوات        سالها       سال
 بناٌات         بناها          بنا
 شفاه           لبها         لب
 

وللمالحظة فأن عالمة ال )ها( هً من اشهر عالمات الجمع فً اللؽة الفارسٌة حالٌا 
 : فحتى االسماء التً تجمع ب )ان( احٌانا ٌتم جمعها بال )ها( مثل

 اسود    شٌرها       شٌر
 نساء        زنها         زن
 

 : مالحظات مهمة على الجمع
لمراد جمعه منتهٌا بألؾ او واو ٌجب اضافة ٌاء للتخفٌؾ قبل اذا كان االسم ا -1

 : عالمة الجمع مثل
 مسٌحٌون      ترساٌان          ترسا
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 رواد     بٌشواٌان        بٌشوا
 : اذا كان االسم منتهٌا بهاء ؼٌر منطوقة تقلب الى گ عند الجمع مثل-2

 نجوم      ستارگان      ستاره
 عبٌد         بندگان        بنده
 : االسم المركب ٌعامل معاملة االسم البسٌط عند الجمع مثل -3

 مكتبات     كتابخانه ها    كتابخانه
 صٌدلٌات    اجزاخانه ها  اجزاخانه

 اولٌاء العهد      ولٌعهدان     ولٌعهد
 : بالنسبة لالسماء العربٌة فأنها ترد بقواعد جمعها فً العربٌة وهً كثٌرة منها -4
 اختٌارات       ٌاراخت

 امتٌازات        امتٌاز
 مسلمون         مسلم

 مؤمنون         مؤمن
 آثار             اثر

 مجالس       مجلس
هناك اسماء تأتً باالصل فً حالة الجمع وال وجود لمفردها بنفس اللفظ كما فً  -5

 : امرأة( وفً الفارسٌة كالتالً -العربٌة )نساء 
 قوم             خلق
 فوج             فوج

 اسرة        خانواده
 جماعة           گروه

 قافلة         كاروان
 طائفة         طاٌفه

 
لقد سبق وان قلنا انه ال وجود للتثنٌة فً اللؽة الفارسٌة ولكن هناك مالحظة مهمة 

 : حول المثنى وهً
 : المعنى أن هناك أسماء مقتبسة من العربٌة بحالة المثنى وتحمل نفس

 حالٌن
 فرقدٌن
 .... وؼٌرها    عالمٌن

 
 ثالثا : الضمٌر

الضمائر فً اللؽة الفارسٌة قلٌلة ومحدودة وٌمكن حفظها بسهولة على عكس اللؽة 
العربٌة التً تحتوي على كم هائل من الضمائر فعند حفظك للظمائر سوؾ تكون 
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على الضمائر وخاصة جمٌع قواعد اللؽة الفارسٌة بٌن ٌدٌك ألنها تعتمد كثٌرا 
 تصرٌفات األفعال وانواع الفعل الماضً

فالضمٌر ٌمكن أن ٌحل محل االسم وٌقوم بنفس الوظائؾ النحوٌة التً قام بها األسم 
 : وفً اللؽة الفارسٌة هناك نوعٌن من الضمائر المهمة سنشرحها بالتفصٌل

 
 : الضمائر الشخصٌة الفاعلٌة -1

ضع دائما قبل الفعل وأحٌانا تأتً بعد حروؾ وهً ست ضمائر تأتً منفصلة وتو
 :الجر ولٌكون الفعل مفهوما نضٌؾ الضمٌر المتصل بنهاٌة الفعل وهً

 م                    أنا         من
 ى        أنَت / أنتِ           تو
 -         هو / هً           او
 ٌم               نحن           ما

 ٌد      نتنانتم / ا        شما
 ند          هم / هن    اٌشان

 
 : مثال فً جمل

 أنا اكلت          من خوردم
 أنَت / أنِت ذهبت               تو روى
  هو قرأ/هً قرأت          او خواند
 نحن قلنا            ما گفتٌم

 أنتم ترون/أنتن ترٌن      شما بٌنٌد
 هم أتوا/هن حضرن   اٌشان آمدند

 
الضمائر المتصلة بالفعل هً خمسة فقط اذ ال ٌوجد ضمٌر للؽائب فً الفعل م// 

 .الماضً أما بالمضارع فٌوضع )د(
 

 : الضمائر الشخصٌة الملكٌة -2
وهً اٌضا ست ضمائر تلحق بنهاٌة االسم عندما ٌكون هذا االسم ملكا للمتحدث او 

 : قبلها وهً المخاطب او الؽائب بحالتً الجمع والمفرد وٌفتح الحرؾ الذي
 للمفرد المتحدث        م

 للمفرد المخاطب       ت
 للمفرد الؽائب      ش

 للجمع المتحدثٌن     مان
 للجمع المخاطبٌن      تان
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 للجمع الؽائبٌن    شان
 
مالحظة// مثل ما الحظت عزٌزي انها فقط ثالث ضمائر بالمفرد وهً نفسها  

 .بالجمع مضافا الٌها عالمة الجمع )ان(
  مثال : )دوست( بمعنى صدٌق

 صدٌقً        دوستم -
 صدٌقك      دوستت -
 صدٌقه / صدٌقها     دوستش -
 صدٌقنا    دوستمان -
 صدٌقكم /صدٌقكنّ     دوستتان -
 صدٌقهم / صدٌقهن   دوستشان -
 

 مثال آخر : )برادر( بمعنى أخ
 أخً          برادرم-
 أخوك         برادرت-
 أخوه / أخوها         برادرش-
 أخونا        برادرمان-
 أخوكم / أخوكن         برادرتان-
 أخوهم / أخوهن        برادرشان-
 

 // مالحظة
 : أذا كان األسم منتهٌا بهاء ساكنة نضع ألفا قبل الضمٌر الشخصً مثل-1

 توبتً        توبه ام      توبه
 توبتك       توبه ات            

 االسم منتهٌا بواو أو ألؾ نضع ٌاء مفتوحه قبل الضمٌر الشخصً مثلوإذا كان -2
: 

 قدمً       پاٌم    پا )قدم(
 شعري     موٌم   مو )شعر(

 
 : واآلن نأتً للضمٌر الشخصً )النفس المشترك( والذي دائما ما ٌكون بثالث صٌػ

 (خوٌشتن    خوٌش   خود)
ة وقلة استعماله فهز ٌنوب عن وهً تعنً )نفس( بالرؼم من عدم ترجمته بالجمل

الضمائر الشخصٌة الستة ولكً نأتً بتصرٌفه ٌجب أن نضع قبل األسم ضمٌر 
 : فاعل مثل
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 كتابً           من كتاب خود
 كتابك            تو كتاب خود
 كتابه / كتابها            او كتاب خود
 كتابنا            ما كتاب خود

 كتابكم / كتابكن         شما كتاب خود
 كتابهم / كتابهن      اٌشان كتاب خود

 
 رابعا : المصدر

إن أؼلب أزمنة األفعال ٌتم أشتقاقها من المصدر، وبعض األسماء أٌضا ٌتم اشتقاقها 
من المصدر أو مادته االصلٌة. ولألهمٌة البالؽة التً ٌتمتع بها المصدر فً اللؽة 

جٌدا .. رؼم أنه قلٌال ما ٌرد فً الجمل، لكن  الفارسٌة ٌتوجب علٌنا دراسته، وفهمه
 .ٌستحٌل علٌنا فهم قواعد األفعال، وتصرٌفاتها دون األلمام بالمصدر

إن المصدر فً اللؽة الفارسٌة هو لفظة تنتهً بحرؾ النون، مثل )رفتن( التً تعنً 
الذهاب ومنها نأخذ الفعل )رفت( بمعنى ذهب. ومثل )گفتن( بمعنى القول ومنها 

 .تق الفعل )گفت( الذي ٌعنً قالاش
 

 : ٌُقسم المصدر فً الفارسٌة إلى أربعة أقسام أساسٌة وهً بالتفصٌل
 

المصدر البسٌط أو االصلً/ وهو ما ٌتكون من كلمة واحدة ؼٌر مجزأة، وٌوجد -1
 : مصدر بسٌط مثل 033فً الفارسٌة حوالً أقل من 

 األكل           خوردن
 بالذها              رفتن

 السماع           شنٌدن
 الشرب          نوشٌدن

 الرقص         رقصٌدن
 الجلوس           نشستن

 الضرب                زدن
 الفهم           فهمٌدن
 الكتابة            نوشتن

 النوم         خوابٌدن
 

نا المصدر المركب / هو عبارة عن مصدر بسٌط مضافا إلٌه اسم او صفة، وأحٌا -2
 : ٌكون من كلمتٌن أحداهما عربٌة واألخرى فارسٌة مثل

ٌُسلم         سالم كردن  أن 
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 اللعب          بازي كردن
 أن ٌخرب     خراب ساختن
 أن ٌعد       حساب كردن

 أن ٌؤمن           امان دادن
 أن ٌشرح          شرح دادن
 أن ٌفرغ          تهى كردن

 أن ٌحارب         جنگ كردن
 أن ٌصر       اصرار نمودن
 أن ٌمجد        بزرگ داشتن

 
المصدر الجعلً / هو عبارة عن إسم فارسً أو عربً تضاؾ إلٌه الالحقة  -3

 : )ٌدن( فٌصبح مصدرا
 من طلب  أن ٌطلب     طلبٌدن

 من هراس       أن ٌخاؾ  هراسٌدن
 من فهم        أن ٌفهم    فهمٌدن

 
ومن أجل إثراء اللؽة الفارسٌة بالكثٌر من المصادر المصدر ذو السابقة /  -4

االخرى عمدوا إلى أضافة حروؾ جر تسبق المصدر لٌعطً معنى آخر مثل 
 : فرود( لٌكون بمعنى -باز  -المصدر )آمدن( بمعنى العودة ٌضاؾ له )بر 

 أن ٌصعد         بر آمدن
 أن ٌعود        باز آمدن

 أن ٌهبط     فرود آمدن
 : در أخرى كثٌرة على هذه الشاكلة نذكر منهاوهناك مصا

 أن ٌرفع        برد آشتن
 أن ٌجلس         بر آوردن
 أن ٌضئ          بر كردن

 
وهناك تقسٌمات أخرى للمصدر بالنظر لمادته االصلٌة سنذكرها بأختصار شدٌد 

 : وهً
 

ه المصدر التام / وهو نفس المصدر البسٌط وٌقصد به تطابق حروؾ مادت -1
االصلٌة مع حروفه المكونة منها أي فقط نحذن حرؾ النون فنحصل منه على الفعل 

 : دن( مثل -وأحٌانا ٌحذؾ من آخره حرفٌن )تن 
 أن ٌقرأ     مادته/ خوان    خواندن
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 أن ٌنسج        مادته/باؾ      بافتن
 

االصلٌه المصدر القٌاسً/ والذي ٌكون االختالؾ فً حروفه بسٌطا مع مادته  -2
 : مثل

 أن ٌصنع       مادته/ساز     ساختن
ٌُعلم      مادته/آموز     آموختن  أن 
 أن ٌعرؾ   مادته/شناس    شناختن
 أن ٌبٌع    مادته/فروش    فروختن

 
المصدر السماعً / والذي ٌكون األختالؾ كبٌرا بٌن المصدر ومادته االصلٌة،  -3

 : لب حفظه مثلوألنه سماعً فلٌس له قاعدة وإنما ٌتط
 أن ٌجلس     مادته/نشٌن   نشستن

 أن ٌقول         مادته/گو       گفتن
 أن ٌرى        مادته/بٌن      دٌدن

 
وأما المصدر المرخم فهو ذلك المصدر الذي ٌحذؾ منه حرؾ النون، أو الحروؾ 

األخٌرة منه، لٌصبح مرخما فٌصاغ منه جمٌع تصرٌفات الفعل الماضً، 
، وأسم المفعول .. وما عدى الفعل المضارع فأنه ٌصاغ من المادة والمستقبل

 .االصلٌة
 

اآلن نأتً لشرح األفعال المساعدة وذلك لصلتها بقواعد المصدر وأعتمادها علٌه 
وفً اللؽة الفارسٌة ٌوجد خمسة مصادر أو أفعال مساعدة وهً مع استخداماتها 

 : كالتالً
 للماضً القرٌب  أن ٌكون    هستن

 للماضً الشكً  أن ٌكون       دنبو
 للمستقبل   أن ٌرٌد   خواستن

 لصٌؽة المجهول  أن ٌصٌر      شدن
 لتكوٌن المصادر  أن ٌعمل      كردن

 
ولألختصار سنصرؾ هذه األفعال المساعدة الخمسة على الضمائر الفاعلٌة الستة 

ا مرخما ثم حتى تكون القاعدة واضحة فأننا اوال نحذؾ حرؾ النون لٌصبح مصدر
 : نظٌؾ الظمٌر الى نهاٌته

 أنا اكون     هستم
 أنت كنت     بودى
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 هو أراد  خواست
 نحن نصٌر    شوٌم
 .أنتم عملتم   كردٌد

 
 خامسا : الرابطة است

الرابطة )است( أو )هست( كما ترد أحٌانا. وهً صٌؽة مهمة فً بناء الجملة 
اإلسمٌة، إذ تتكون الجملة األسمٌة كما تعرفون من ثالث مكونات أساسٌة ال تقوم 

بدونها وهً : ضمٌمة المبتدأ وهو اسم ٌقع بأول الكالم ثم ضمٌمة الخبر والذي قد 
ثالثا الرابطة التً تربط بٌن الضمٌمتٌن ٌكون اسما او صفة أو تفضٌال أو ما شابه و

وهً )است( ومعناها )أكون( أو ماٌطلقون علٌه بفعل الكٌنونة، وبدونها ال تكون 
 لدٌنا جملة مفهومة فً اللؽة الفارسٌة

 وهً مشتقة من المصدر )استن( واألخرى من )هستن(
ع الفعل فً وتوضع هذه الرابطة فً نهاٌة الجملة اإلسمٌة كما تعلمنا سابقا فً وض

 .نهاٌة الجمل
 

تستخدم است مع المفرد الؽائب فقط اما هست فتستخدم فً الؽالب مع الضمائر 
 : المتصلة مثل

 أكون   هستم
 تكون  هستى
 ٌكون   هست
 نكون  هستٌم
 تكونون  هستٌد
 ٌكونون  هستند

 
 : ولنأتً بمثال بسٌط على الربطة است

 محمد /مبتدأ
 دانشجو /خبر
 :فتكون الجملة

 "محمد دانشجو است"
 : وترجمتها حرفٌا

 "محمد طالب ٌكون"
 .او نقول : محمد طالب. ألن الرابطة ؼالبا ال تترجم للعربٌة

 
 : إقرأ الجمل التالٌة
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 دانشگاه بزرگ است-
 ما اٌنجا هستٌم-
 من در كوچه هستٌم-
 على برادر عمر است-
 اٌن ٌك مدرسه است-
 

فقط ثم ٌتحول األلؾ الى ٌاء، مثل الجمل  عند النفً نضٌؾ نون فً بداٌة الرابطة
 : السابقة نفسها

 دانشگاه بزرگ نٌست-
اما فً حالة االستفهام فأنها تدؼم مع أدوات السؤال )چه / كه( فتصبح )جٌست / 

 : كٌست( مثل
 اٌن كتاب كٌست؟-
 

 : مالحظات مهمة
بل نعوض أذا كان ما قبل الرابطة كلمة منتهٌة بحرؾ ساكن فأننا ال نضع است  -1

 : عنها بهاء مثل
 اٌنجا اصفهان است-

 : تكتب
 اٌنجا اصفهانه-

 : مثال آخر
 اٌنجا كجا است-

 : تكتب
 اٌنجا كجاس-

 : ٌتحول الضمٌر المتصل بالرابطة )ٌد( الخاص بالمخاطبٌن الى )ٌن( مثل -2
 شما اٌنجا هستٌد

 :تكتب
 شما اٌنجا هستٌن

 وكذلك الضمٌر )ند( ٌتحول الى )ن(
 

 الفعل الماضً سادسا :
الفعل هو أهم مكونات الجملة الفارسٌة والتً معضمها تكون منتهٌة بالفعل أو الفعل 

 المساعد
وٌكون الفعل بثالث حاالت هً الماضً و )المضارع وبه انواع وفعل األمر وكذلك 

 حالتً الدعاء والمستقبل(
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 الى مفعول به وٌكون الفعل نوعٌن دائما أما الزم ٌكتفً بالفاعل او متعدي ٌحتاج
 وجمٌع األفعال أما تشتق من المصدر المرخم أو من مادته األصلٌة

 : وسنبدأ بالفعل الماضً وانواعه الخمسة
الماضً المطلق / ٌدل على حدث وقع فً الماضً دون قٌد زمنً وقاعدته هً  -1

 : بكل بساطة نأتً بالمصدر المرخم ونظٌؾ الى نهاٌته الضمائر الفاعلٌة
 : المصدر المرخم )رفت( من )رفتن( فٌصبحمثال 
 ذهبتُ             رفتم
 ذهبَت / ذهبتِ             رفتی
 ذهَب / ذهبت             رفت
 ذهبنا           رفتٌم
 ذهبتم / ذهبتن           رفتٌد
 ذهبوا / ذهبن            رفتند

 
 : وباألمكان أن نضع الضمٌر الشخصً قبل الفعل مثل

 أنا ذهبتُ        من رفتم
 وكذلك االمر بالنسبة لبقٌة الضمائر واألفعال،

 
 : م : تلحق )ب( الزٌنة بأول الفعل الماضً المطلق للتوكٌد وهً مهمولة اآلن مثل

 ذهبتُ            برفتم
 عدنا        بٌامدٌم

 
الماضً األستمراري / هو الفعل الذي ٌعنً أستمرار حدوث الفعل الماضً وهو  -2

عن ماض مطلق مضافا إلٌه أداة األستمرارٌة )مى( فً بداٌته مثال المصدر  عبارة
المرخم )گفت( من گفتن نظٌؾ له ضمٌر الفاعل فٌصبح ماض مطلق )گفتم( ثم )می 

گفتم( ٌصبح ماض أستمراري بمعنى : كنت أقول، وٌمكن إلصاق هذه العالمة مع 
 . الفعل )مٌگفتم(

 
ل على حدوث فعل فً الزمن الماضً مع بقاء الماضً القرٌب أو النقلً / ٌد -3

 : أثره للحاضر وقاعدته هً أضافة )ه( للمصدر المرخم ثم نضع ستة عالمات هً
 م    للمتحدث التً تطابق       آم

 ى    للمخاطب التً تطابق      اى
 للؽائب المفرد  آست

 ٌم  للجمع المتحدث التً تطابق    اٌم
 ٌد  تطابقللجمع المخاطب التً     اٌد
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 ند       للجمع الؽائب التً تطابق    اند
 / مثال

 قد قلتُ       گفت : گفته آم
 قد ذهبتَ      رفت : رفته اى

 
الماضً البعٌد / هو حدوث فعل فً الزمن الماضً ثم تبعه حدوث فعل ثان بعد  -4

م فترة زمنٌة من الماضً نفسه وٌصاغ من المصدر المرخم مضافا إلٌه )ه( السكتة ث
  : ٌتبع بفعل الكٌنونة )بودن(

 (رفتن :الذهاب)
 كنُت قد ذهبتُ            رفته بودم

 كنَت قد ذهبتَ            رفته بودى
 كان قد ذهب              رفته بود

 كنا قد ذهبنا          رفته بودٌم
 كنتم قد ذهبتم           رفته بودٌد
 كانوا قد ذهبوا            رفته بودند

 
الماضً الشكً أو األلتزامً / هو حدوث الفعل فً الزمن الماضً بصورة  -5

تدعوا للشك وٌصاغ من المصدر المرخم مضافا إلٌه الهاء ثم فعل الكٌنونة )بودن( 
 : فً حالة المضارعة والتً تصبح )باش(

 (رفتن : الذهاب)
 أكون قد ذهبت          رفته باشم
 تكون قد ذهبت         رفته باشى

 ٌكون قد ذهب          ه باشدرفت
 نكون قد ذهبنا        رفته باشٌم
 تكونون قد ذهبتم       رفته باشٌد
 ٌكونوا قد ذهبوا        رفته باشند

 
 سابعا : الفعل المضارع

 /النص
 .شاگرد را نصٌحت كردٌم كه مقاله را بخواند-
 .شاگرد كت جدٌد را مٌپوشد-
 

 /العرض
مٌپوشد(  -الجملتٌن أعاله وركز على األفعال الواردة فً نهاٌتها وهما )خواند  إقرأ
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ستجد أن هذٌن الفعلٌن لٌس فً زمن الماضً، طبعا ألنهما لٌسا مأخوذان من 
المصدر المرخم، وستجد أنهما فً طبٌعة الحال مأخوذان من المادة األصلٌة 

وش( اذن هذان الفعالن هما پ -پوشٌدن( ومادتهما هً )خوان  -للمصدر )خواندن 
 فً زمن المضارع

والمضارع فً اللؽة الفارسٌة ٌأخذ من المادة األصلٌة للمصدر )الجذر( ولٌس من 
المصدر المرخم مثل الفعل الماضً، وٌكون المضارع على نوعٌن فقط هما 

 المضارع األلتزامً والمضارع األخباري
ر كما فً الجملة االولى )نصحنا االلتزامً ٌدل على حدوث الفعل فً الوقت الحاض

التلمٌذ أن ٌقرأ المقالة( واألخباري ٌدل على استمرار حدوث الفعل الى المستقبل كما 
فً الجملة الثانٌة )ٌرتدي التلمٌذ الجاكٌت الجدٌد( حٌث ٌحتوي على عالمة 

 .االستمرارٌة مى التً ؼالبا ما تكتب متصلة مع الفعل او تأتً منفصلة
 

 /القاعدة
 : ٌتكون المضارع األلتزامً من -1

 جذر المصدر + الضمٌر الفاعل
 مثال

 رو )جذر رفتن( + ى
 أي ٌذهب أو تذهب  روم
 : ٌتكون المضارع األخباري من -2

 مى + جذر المصدر + الضمٌر الفاعل
 مثال

 مى + رٌز )جذر رٌختن( + م
 مٌرٌزم أي أصب

 
 /مالحظة

فقط حول الضمائر الفاعلٌة الستة التً  رؼم انه ال حاجة للمالحظة هذه لكن للتذكٌر
 : ٌجب أن ال ننساها دوما

 (م / ى / د / ٌم / ٌد / ند)
 

 /تمرٌن
 طبق قاعدة بناء الفعل المضارع بنوعٌه على المصادر التالٌة وأدخلها فً جمل مفٌدة

: 
 أن ٌضرب     ومادته زن      زدن
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 أن ٌأتً      ومادته آى    آمدن
 أن ٌمتلك    ومادته دار   داشتن

 
 ثامنا : فعل األمر

ٌصاغ فعل األمر من المادة االصلٌة للمصدر مثل الفعل المضارع اٌضا وألن فعل 
األمر خاص للمخاطبٌن فهو ٌأتً بحالتٌن فقط هما المفرد المخاطب والجمع 

 المخاطبٌن
فالمادة األصلٌة نفسها هً فعل االمر فً حالة المفرد او ما ٌطلق علٌه بالجذر أي 

 جذر المصدر اما فً حالة الجمع فإننا فقط نضٌؾ )ٌد( ضمٌر الجمع المخاطبٌن
 : ومثال على ذلك

 : فً المصدر )گوش دادن( أن ٌستمع ومادته )گوش ده( ٌكون فعل االمر
 إستمع        المفرد = گوش ده-
 إستمعوا    الجمع = گوش دهٌد-

 : الفعل فٌصبح وؼالبا ما ٌضٌؾ الفرس باء الزٌنة التً تلحق ببداٌة
 (/ گوش بدهٌد  گوش بده)

 : مثال آخر
 مادته )سوز(  المصدر )سوختن(

 أحرق، أحرقً       :     سوزبده
 أحرقوا، أحرقن، أحرقا  سوزبدهٌد :

 
 تاسعا : صٌؽة المستقبل

 /النص
 .بعد از دوماه بتهران خواهم رفت-
 .فردا كتابت را خواهى خواند-
 .سوختشما منزل خود را خواهٌد -
 

 /العرض
إذا قرأت عزٌزي هذه الجمل الثالث ستجد إنها جمٌعا تحتوي على لفظة )خواه( 

خواهٌد( وهذه اللفظة هً المضارع المأخوذ  -خواهى -بالتصرٌفات التالٌة )خواهم
من المصدر )خواستن( بمعنى أن ٌرٌد و لفظة )خواه( تعنً سوؾ أو السٌن اللتان 

 تفٌدنا الحدٌث فً المستقبل
المستقبل هو أحد أزمنة الفعل الذي ٌفٌد حدوث الفعل بعد زمن التكلم مثل ما نقول و

 : فً اللؽة العربٌة
بعد شهرٌن سأذهب الى طهران. كما فً الجملة األولى التً وردت فً النص وألن 
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الجملة تدل على المتكلم المفرد فأقترن الضمٌر )م( بنهاٌة الفعل )خواه( وكان الفعل 
الجملة هو أذهب وبالفارسٌة )رفت( فأصبح فً صٌؽة المستقبل بالشكل االساسً فً 

 اآلتً )خواهم رفت( اي ساذهب أو سوؾ أذهب
وكذلك الحال بالنسبة للجمل األخرى )خواهى خواند( أي ستقرأ مفرد مخاطب 

 .و)خواهٌد سوخت( أي سوؾ تحرقون جمع المخاطبٌن
 

 /القاعدة
 : ٌتركب زمن المستقبل حسب القاعدة

 واه + الضمٌر + مصدر مرخمخ
 : مثال

 ٌافتن ومرخمه ٌاؾ بمعنى أن ٌجد
 .خواه+م+ٌاؾ = خواهم ٌاؾ بمعنى سأجد أو سوؾ أجد

 
 /مالحظة

ند( -ٌد-ٌم-د-ى-كما تعلم أن الضمائر الفاعلٌة المتصلة فً اللؽة الفارسٌة هً ستة )م
 : فتكون كالتالً

 هندخواهم / خواهى / خواهد / خواهٌم/ خواهٌد / خوا
 

 /تمرٌن
بعد مراجعة الدرس جٌدا تستطٌع عزٌزي أن تقوم بتطبٌق القاعدة على المصادر 

 : التالٌة وتدخلها فً جمل مفٌدة
 اإلختٌار          گزبن -
 أن ٌبقى         ماندن-

 البكاء     گرٌستن -
 التوكل     گماشتن -
  أن ٌأكل       خوردن-
 

 

 

 

 


