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أمناط االغرتاب  لدى  الشرحية  العليا  يف  البناء 
 التنظـيمي

مواظؿؼدمممظعل ماظعوٌة موتائر متلارع محول ماٌطروحة ماٌؼوالت مأػم عن
مزاػرةم مبؿـاعي ماٌؿصؾة متؾك مػي ماظدضقق مواظؿكصص ماهلائل، اظؿؽـوظوجي
االشرتابمواظؿفؿقشماٌرتؾطةمباظعـصرماظؾشريماظذيمؼعؿربمعنمأػممعواردماظعؿؾقةم
م مواظؿؽاعل مواظؿؽقف ماظؿؿادك مسواعل مظؿوصري محاجة موأطـرػا يفماإلغؿاجقة،
زبؿؾفماٌؤدلاتماٌـدرجةماظقومميفمساملمؼؿقركمسبومتؽـقفمسالضاتماىوارم
متلعىم معـؼلؿة مسوامل مبؾورة موسبو مغاحقة، معن مظؾؿعؾوعات ماظلرؼع واظؿؾادل
مغاحقةم معن مواظؼقؿي ماظػؽري موغلؼفا موػوؼؿفا محدودػا مسؾى مظؾقػاز جاػدة

م مهلذه ماظداردون مضدعفا ماظيت مظإلدفاعات ماٌؿؿؾع موؼلؿطقع اظعواملمأخرى.
مإلذؽاظقةم مععامل مػـاك مأن مأنمطبؾصمإظب ماٌؤدلات، معلؿوى مسؾى اٌـؼلؿة
مععاملمتؾكم موتؿقدد مسؾىماظؾاحـني. متؾكماظؼضقة مدرادة مبلموتػرضفا تـريػا
اإلذؽاظقةميفممنطماظعالضةماظؿـاضضقةماظيتمتؽشفمسـفامعلأظةماظـورةماإلسالعقةم

مماظوضوعميفمدائرةمخربةموتـاعيمايدودماظػاصؾةمبنيمعباساتماظعؿل،موعنمث
مظؾؾـاءم ماٌشؽؾة ماظػرسقة ماألغلاق مظرعوز ماالغؿؿاء موسدم مواالغػصال االشرتاب

ماظؿـظقؿي.

 

CRASC 



 غرية إمساطول و توؿاؽي إبراؿوم 

 

 

 

206

ماٌلؿوؼاتم مزبؿؾف ميف متعاؼش مأن مميؽن ماالشرتاب مأمناط مطاغت مإذا و
اظؿـظقؿقة،مصإنمعدظوهلامؼـطويمسؾىمأبعادمأطـرمسؿؼاموخطورة.مومؼؿفؾىمذظكم

إظبمععاملمإذؽاظقةماظؿـاضضماظلابؼةمععانموعلمعنميفمبعدؼنمأدادقنيمؼضقػانم
درادؿفامورصدػامأعرامتػرضهمرؾقعةموحفمموسالضاتمتؾكماإلذؽاظقاتمبغريػا.م
وؼؿفؾىمػذانماظؾعدانميفمواضعماألعرميفمحاظةماظؿؾاسدماٌؿزاؼدمبنيمضؿةماهلرمم
موأدػؾه.موعامعنمذكمأنمصراعةماغغالقماظشرائحماظؿـظقؿقةماظعؾقامسؾىمغػلفا
ماالشرتابم متـؿقة مسؾى مإمنا ماظؿـظقؿقة، ماٌلؿوؼات متؽاعل مسؾى مال ؼلاسد
واالغػصالموخؾقمايدودماالصطـاسقةمبنيمعباساتممماظعؿلماظيتمملمتعدمطؿؾةم
عرتاصةمٌواجفةمضغوراتماظعؿل،مبلمأصؾقتمذراتمعؿقرطةميفماواػاتم

متوجهمصـقاموتؽقفمحلبمعؼؿضقاتماظعؿل.
ػذهماإلذؽاظقةمبشرضبةماإلراراتمصقؿؿـلممممممميفمأعاماظؾعدماظـاغيميفمسالضةم

ماظعاعةم مأوضاسفا موتدغي ماًوصصة مدقادة مٌواطؾة متعؾؽؿفا مػدف تـاضض
وادؿقعابفاميفمخضممايقاةماظقوعقةماظصعؾة.موػـامضبدثماظؿـاضضمبنيمواضعم
ماظواضعم مبني ماظؿـاضض معوضف مأن مخاف موشري ماإلرارات. موواضع اٌؤدلة

مؼصـعمأومطبؾقمإذؽاظقةماظؿعارضمداخلماٌؤدلة.واٌلؿفدفمعنمذأغهمأنم
ورشممعامؼؾدومعنمتأثرياتمدؾؾقةمسؾىمعلؿوىمععقشةماإلراراتماظعؾقاميفم
عصـعمتؽرؼرماظؾرتولمبلؽقؽدة،مإالمأنمأجورمػذهماظشرضبةمتظلمساظقةمجدام
عؼارغةمبأجورماظشرائحماألخرىماٌشابفةميفمضطاساتماضؿصادؼةمأخرى.موعازاظتم

تلؿػقدمعنمطـريمعنماٌزاؼاماظيتموػؾفامهلامتدصقماظؾرتولمواظغازمػذهماظشرضبةم
مإظبم سربمأغابقبمظؿصبميفمحاعالتماظـػطماألجـؾقة،مدونمأنمغـلىماإلذارة
سؿؾقاتماظؿصـقعماظؾلقطةماظيتمالمترضىمضطمإظبمأػؿقةمػذهماٌادةماإلدرتاتقفقةم

غلؾقاموشاظؾامعامميفماألدواقماظعاٌقة.مصؽادؾواماظدخلماظصـاسيمسؿوعامعؿؿقزون
ؼشؽؾونمربورماظشؾؽةمايضرؼةماظيتمتلؿؼؾلمأضرباءػمماألضلمحظا.مالمصببمأنم
ماظؾرتولم متؽرؼر معصـع ميف ماظعؾقا ماظشرضبة موصف مإظب مباظضرورة مػذا ؼؼودغا
باألردؿؼرارقة،مصفذهمماظؿلؿقةمخائـةمألغفامتوحيمبوجودمشبؾةمذاتمعؽاغة،م

ؾهمػذهماظػؽاتمغؿقفةماظضغوطماظيتموػيمتلؿقةمالمتـطؾقمسؾىماظوضعماظذيمهؿ
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تؿعرضمهلا،مواغفؿاطفاميفمروتنيمؼوعيمضاتلموادؿقعابفاميفمدقاقماجؿؿاسيم
عغؾقمرشممتؾفقفاموادسائفامحبؿؾفامثؼاصةمتؿلممخبصائصمايضرؼةموضادرةم

مسؾىمتغقريماألوضاعماالجؿؿاسقةماظلائدة.
االجؿؿاسيممممومضؿنمػذاماظلقاقمملمغـظرمإظبماالشرتابمطقاظةمعنماالغعزالم

اظـػليمصقلب،مبلمسؿؾـامسؾىممتدؼدمأرراصفامظؿشؿلماظلؾؾقةمبصورػاماٌؿعددةم
واظؿؿردمواجملاورةمشريماظواسقةمبأيمعنماظودائلمأوماألػدافمأومطالػؿامععا.موم
باظؿاظيمؼؾدومجؾقامأنمزاػرةماالشرتاب،مباسؿؾارػامزاػرةماجؿؿاسقة،متؿضؿنم

دقاقماظؾـاءماظؿـظقؿيموتػرزمصورامسدؼدةمعنمثالثةمجواغبمأدادقةمتؿداخلميفم
م(.2االشرتابمواظؿفؿقشم)اغظرمذؽلم
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ممجواؾب ؽن طملوة اؼتهموش واالظرتاب -أوال 

مظدىم مواظؿفؿقش ماالشرتاب معظاػر مظؾعض ماغؿؼائي متصوؼر ماظدرادة ػذه
ماظعؾ مسؾىماظشرضبة مواسؿؿدغا ماظؾرتول. متؽرؼر مٌصـع ماظؿـظقؿي ماظؾـاء ميف قا

اٌالحظاتماظعقاغقةموماٌؼابالتماٌؼــةموشريماٌؼــة.موهلذامجاءتمػذهماظدرادةم
سؾارةمسنمرصدمظؾعضماٌظاػرماٌغرتبةمواٌفؿشة.مورشممترطقزغامسؾىمذرضبةم

زبؿؾفماىواغب،ماجؿؿاسقةمربددةمإالمأغـامملمغؿعؿقميفمتـاوهلامودرادؿفامعنم
مػذهم مواالشرتابمظدى ماظؿفؿقش مسؿؾقة مسن مساعة مصؽرة مإسطاء مإظب مدعقـا بل
اظشرضبةماظيتمهاولمعدمدقطرتفاموغػوذػامسؾىمزبؿؾفماألغشطةماالضؿصادؼةموم
االجؿؿاسقةمداخلماٌصـع.مصفيمتؿدخلميفمطلمطؾريةموصغريةموتؼاوممسؿؾقةم

ؾىممتادؽفاماظداخؾيمٌؼاوعةمايراكماٌفينمسبوماألسؾىموهاولمأنمهاصظمس
ماظؿعؾقؿقةم ماالخؿالصات مرشم ماًارجقة، مواظضغوط ماظداخؾقة اظؿفدؼدات
واالجؿؿاسقةمواىغراصقةماظيتمطـريامعامأدػرتمسنمتؽوؼنمزعرماجؿؿاسقةمصغريةم

مداخلمػذهماظشرضبة.
وبفذاماًصوصمتؾنيمظـاموجودمصراساتمبنيمػذهماظزعرماالجؿؿاسقةمعنم

رادمعنمأجلماٌؽاغةمواهلقؿـةمسؾىمسؿؾقةمادباذماظؼرارمعنمغاحقةمومبنيماألص
ماظصراعمإظبماييموماٌؼفىموعباسةماألصدضاءم غاحقةمأخرى.مومظؼدماعؿدمػذا
واظعؿل،مومتوظدتمسـهماواػاتمضادقةميفماظـؼدموتشوؼهمصورةماآلخر.موعنم
مععمسؿال ميفماظؿعاعل مبطرؼؼؿفا متؿؿقز ماظعؾقا ماىؿاسة مػذه مأن ماظالصتمظؾـظر
ماًاصةم ماظلقارة مسؾى ماظؽؾي مواالسؿؿاد ماًارجي ممبظفرػا موتؿؿقز اٌؤدلة
واالغغالقمسؾىماظذات.مومعنماظغرؼبمأنمجزءامعنمػذهماظشرضبةمضدماغغؿسميفم
اظؿفارةمواإلضاعةميفمعلاطنمراضقة،مإظبمجاغبمهؼققمسائداتمعادؼةمضدمأػؾؿفام

دة.موظذامصإنماظؼضقةماٌفؿةمظؿؾوأمعؽاغةمعؿؿقزةميفماظؾـاءماالجؿؿاسيمٌدؼـةمدؽقؽ
يفمذبالمصفممجوػرمذؾؽؿفاماظعالئؼقةماظؿـظقؿقةمواجملؿؿعقةمػومضققمغطاضفام

اظعارضمواٌؤضت.موعنمغاصؾةمم-واطؿلابفاماظطابعماظرمسيماظعؼالغيمواٌصؾقي
اظؼولمأنمغؼاذاتمػذهماظشرضبةمتؿؿقورمحولماظؼضاؼاماظعاعةمواىدلماظعؼقمم
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رماظـاس.مصفيمالمتوظيمسـاؼةمظؾؿفدؼداتمواالبؿؽاراتمواظؼضاؼاماظرؼاضقةموأخؾا
اظؿـظقؿقةمواظؿؽـوظوجقةموتطوؼرماظؼدراتمواٌفاراتمٌواطؾةماظؿطورماياصلميفم
ماألدوارم مسؾىماظروتنيماظقوعيميفمأداء مطلمجفدػا مبلمترطز ماظشؿاظقة، اظضػة

كمػوماٌـدرجةميفماظلقاقماظعاممظعؿؾقةماظؿكصصموتؼلقمماظعؿل.مواألدػىمعنمذظ
مايلاسميفمإدارةم موعوضعفا ماظشرضبةمبأػؿقةمدورػا تردخماالسؿؼادمظدىمػذه

مدواظقبماٌؤدلة،مصؾدوغفامتؿوضفمدؼـاعقةماظؿغريمواظؿقول.
ماظؿفؿقشمواالشرتاب،م معنمسؿؾقة مجواغبمسدؼدة ماظزاوؼةمرصدغا وعنمػذه

مأػؿفام:م
ماظؿفؿقش،2 معن معؿعددة مأغواسا ماظعؾقا ماظؿـظقؿقة ماظشرضبة متعاغي عـهمم.

اظلقاديمواالضؿصاديمواالجؿؿاسيمواظػؽريمواٌفين.مإذمميؽنمأنمؼؽونماإلغلانم
عفؿشامدقادقاموظؽنموضعهماالضؿصاديمأوماالجؿؿاسيمجقدمأومالمبأسمبه.موم
ميؽنمأنمؼؽونمعفؿشاماضؿصادؼامأوماجؿؿاسقاموظؽـهمعؿؿادكمصؽرؼا.موسؾىماظرشمم

واظلقادةمصإغـامندمحاالتمطـريةمعنماظعالضةماظوثقؼةمواٌؿؾادظةمبنيماالضؿصادم
ؼؽونمصقفاماإلغلانمعفؿشاميفمغاحقةموذامذأنميفمغاحقةمأخرى.موػذامعامؼؼودغام

مإظبماظؼولمبـلؾقةماظؿفؿقشمواالشرتاب.م
مأطدتهم2 معا موػذا مطـرية. محاالت موهلؿا مغلؾقان مواالشرتاب ماظؿفؿقش .

أنمؼشعرماإلغلانماٌعطقاتماظيتمعبعـاػامعنماٌقدان،مإذمأغهمظقسمعنماظضروريم
مؼشعرم مال ماٌؿدغي ماظلقادي مأو ماالجؿؿاسي موبلؾبموسقه مصأحقاغا بؿفؿقشه،
حباظةماظؿفؿقشمأوماالشرتابماظيتمؼعقشفا،مومؼظنمأنماظدغقامخؾؼتمسؾىمػذام
اظشؽلماظذيمؼعقشهمدونمأنمؼشعرمباظػروقماالجؿؿاسقةمأوماالدؿغاللممبكؿؾفم

مأذؽاظه.
م3 ماالشرتابماٌفـقان ماظؿفؿقشمو مداخلم. محرطقة مأيممثة مأزظقني، ظقلا

اٌؤدلةمالمتعرفماظلؽون.مصفـاكمصؽاتمتـؿؼلمعنمذرضبةمإظبمأخرىمصعودامأوم
ػؾورا،موندمأصرادامعروامخاللمحقاتفممبعدةمعراحلمذعرواميفمإحداػامأغفمم
عفؿشونموعغرتبونموأحلواميفمعرحؾةمأخرىمأغفممؼعقشونميفمصؿقمماٌؤدلةم

مصاظؿفؿقشمواالش موأحقاغامواجملؿؿع. مؼزوالن مثم مظػرتة مؼلؿؿرا مأن رتابمميؽن
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مؼطالنمبرأدقفؿامعنمجدؼد.
.ماظؿفؿقشمذومذؽلمػرعيموعنمؼؼفميفمعـؿصفماهلرممصفومعفؿشمعنم4

ماظؾرتولمعفؿشمباظـلؾةمٌنمػمم مصؿدؼرمعصـعمتؽرؼر األسؾىموؼفؿشماألدغى.
واألضلاممأسؾىمعـهمأومعنمؼلؿطقعمإضاظؿه،موػومؼفؿشمعامدوغهمعنمرؤداءماظدوائرم

موالمؼلؿعماضرتاحاتفممأومالمؼلؿحمهلممبؿؼدميفامأصال.

 

 ( تدرج طملويت اؼتهموش واالظرتاب2شكل )
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ابؿعدماٌوزفمسنمماظؿفؿقشمذومذؽلمدائري،مصـؿةمعرطزموأرراف،موطؾؿام5.
مصإنم ماظدائرة مطانماٌدؼرمؼشغلمعرطز مصإذا مواشرتابا. متفؿقشا اٌرطزمأصؾحمأطـر

ماظوحداتماظؿـظقؿقةماٌشؽؾةمظؾؿؤدلةمتؿدرجمحلبمأػؿقؿفا.

ماٌدؼر

ماظـواب

مرؤداءماظدوائر

مرؤداءماألضلام

ماظلؾطة

ماالتصال ماٌلؤوظقة
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مترت6 ماالشرتابموسدمم. ماظعؿلمبؿزاؼدموتائر ؾطمسؿؾقيتماظؿكصصموتؼلقم
مواإلراراتم ماظػـقني مظدى ماٌؿاحة مواظؼدرات ماإلعؽاغات موػدر ماظذات هؼقق

مواظعؿالماٌفرةموشريػممعنماظػؽاتماظعؿاظقةماألخرى.
.مملمؼعدمخاصقامسؾىمأحدمأنماغؿشارمعظاػرماظالعؾاالةمواإلػؿالمضدمزادتم7

مو ماالغػصال متؽرؼرمدرجيت معصـع مسؿال مطل مدأظت مصؾو ماالجؿؿاسقة. اظعزظة
اظؾرتولمابؿداءمعنم"اظؾواب"مإظبماٌدؼر،مدؤاالمعػادهم:معنماٌلؤولمسؿامضبدثم
يفمعؤدلؿؽممعنمصلادموإػؿال،مظؽاغتماإلجابةمواحدةم:م"أغامخارؾين".ماظؽلم
مؼعربمسنماخؿالالتماظـلقم ؼـؿؼدمواظؽلمؼربئمغػله.مالمعراءميفمأنمطلمػذا

ماظؿؼققمما موععاؼري مواًطأ ماظصواب مععاؼري ماظـاس مظدى محقثمدبؿل ظؼقؿي،
ماالجؿؿاسيمعؿلؿام مأنمؼصؾحماظؾـاء مواٌـلماظعؾقا،موؼرتتبمسؾىمػذا واالظؿزام
ماٌؽوغاتم موتـاضض موتداخل مواور مإظب مػـا متشري ماظيت مواظؿعددؼة باظؿعدد

م مواظطؾؼات، ماإلغؿاج، مأذؽال م: موػي ماالجؿؿاسي مظؾؾـاء واألمناطماألدادقة
ماظـؼاصقةمواإلؼدؼوظوجقات...اخل.

 ( االظرتاب واؼتدرج ؽن املرػز إىل األصراف3شكل )

م

ماٌدؼر

ماظدوائر

ماألضلام
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 اؼشرحية اؼعلوا واالظرتاب  -ثاؾوا

ماغطؾؼتمعنم ماظعؾقا محولماظشرضبة بادئمذيمبدء،مغشريمإظبمأنمدرادؿـا
عرحؾةمتفقؤمػذهماظشرضبةمظالشرتابميفمضوءمعؿغرياتمصؼدانماظلقطرة،مصؼدانم

ماظـؼاصق ماظرصضمواظـػور معرحؾة ماٌعاؼريمثم مصؼدان مبنيماٌعـى، نيمأيماظؿػاسل
مواٌوضوسقةمواالغػصالمبنيماظذاتمواظعاملماٌوضوسي،موبنيم اىواغبماظذاتقة
اظذاتموجواغبماظذاتماظيتمصارتمعـػصؾةمويفموضعمعضادمظؾـػسمعـلماشرتابم
اظعاعلم.وملمتؿوضفمدرادؿـامسـدمػذهماٌرحؾة،مبلمساىتمعرحؾةمتؽقفماإلرارم

جؿؿاسقة.موالدؿؽؿالماظصورةماظعاعةمظؿصورغاماٌغرتبماظذيمؼعاغيمعنماظعزظةماال
مباظؿقؾقلماظلودقوظوجيمألذؽالم ماٌراحلماظـالثمظالشرتاب،متعرضـا ألبعاد
اظلؾوكماٌغرتبمظدىماظشرضبةماظعؾقامووضعـامعؿصالمظالدؿغراقمواالغلقاب،م
سؾىماظؿـاضضمبنيماظواضعمواٌلؿفدف.مويفمػذاماظلقاقمغػلهمغاضشـامدؾوطاتم

موػؿوعفاموتصرصاتماظػؽ معشاطؾفا معنمحقثماهلروبمعن ماٌـلقؾة اتماظعؾقا
واالغشغالمبايقاةماظلطققة،ماىفودماالجؿؿاسقة،ماظالعؾاالة،مواظعزظة.مطؿام
غاضشتماظدرادةمدؾوطاتماظـشطاءماٌغرتبنيمضؿنماظػؽةماظعؾقاميفمضوءماذرتاطفام

رضةمواظؿؿردميفماألغشطةماٌكؿؾػةمبفدفمتغقريماظواضعماٌعاشمواٌقلمإظبماٌعا
وسدممضؾولماألعرماظواضع،ميفمحنيمتـاوظتمدرادؿـامعباسةمصرسقةمضؿنمػذهم
مٌؿصلم ماٌؿعارضني ماظطرصني مبني مؼؼػون ماظذؼن ماٌؿظؾؿني مصؽة موػي اظشرضبة
االدؿغراقمواالغلقاب،مومػذهماىؿاسةمغوضشمدؾوطفاموتصرصاتفامعنمحقثم

مواٌقلمإظبماظؿواصق.ماإلذسانمظؾعاممأطـرمعنماالدؿفابةمظؾؿطاظبماًاصة،
ماألمناطم مدرادؿـا ميف مغاضشـا موددقداته، موتؾقان ماٌؿصل مػذا وظؿفلقد

إرارامؼشغؾونماٌواضعماظعؾقاميفماظؾـاءمم50اظلؾوطقةماٌغرتبةمظشرضبةمعؿؽوغةمعنم
ماظؿـظقؿي.موظؼدمولدتميفمثالثةمأمناطمشاظؾة،مػيم:

حتماألمناطماظلؾوطقةم.ممنطماجملاراةمشريماظرذقدةم:مويفمػذاماظـؿطمتراو2
ظإلراراتمبنيمضؾولمومإدراكماألػدافمواٌعاؼريمواظودائلمأومرصضفامجزئقامأوم

مطؾقا.
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.ممنطماظلؾوكماظلؾيبم:متؿلممدؾوطاتموتصرصاتموعواضفمػذهماىؿاسةم2
باظلؾؾقةمواهماألػدافمواٌعاؼريمواظودائل.مػذهماظلؾؾقةمترتاوحمبنيماىزئقةم

مواظؿاعة.
ظؿؿرديم:موؼؿؿقزمػذاماظـؿطمباظرصضموسدمماظؿؽقفمععم.ممنطماظلؾوكما3

ععاؼريموأػدافماٌؤدلة،مويفمغػسماظوضتمتؿؽقفماىؿاسةماٌـدرجةمهتمػذام
ماظـؿطماظلؾوطيمععمبدائلمأخرى.

ومبدونماظؿعرضمإظبمزبؿؾفماظـؿائجماٌؿعؾؼةمبؽلمربور،مغشريمإظبمأغهمبعدم
م ماٌؽوغة ماألبعاد مبني مظؾعالضة ماألوظي ماظـؼاصقةماظؿقؾقل ماىواغب معن ظؽل

واالجؿؿاسقةمواظشكصقةمظظاػرةماالشرتابمظدىماظشرضبةماظعؾقامتؾنيمأنماالتلاقم
مػذهم موأن مواظشكصقة. مواالجؿؿاسقة ماظـؼاصقة ماىواغب معؽوغات مبني واضح
اىواغبمتشؽلمبصورةمساعةماىواغبماظؾـائقةمظظاػرةماالشرتابموأغفامترتؾطم

مبؾعضفامارتؾاراموثقؼا.
ؼؤطدموجودماظعالضةماظدؼـاعقةمبنيمعراحلمسؿؾقةماالشرتابمتؾكماظدالظةمومممام

ماظرصضمواظـػورم ممبرحؾة ماظوثقؼة مبنيماظالععـىمواىواغبمذاتماظصؾة اظؼوؼة
اظـؼايفمالخؿقاراتماألصرادمواشبػاضمدالظةمارتؾارفامباىواغبماٌشؽؾةمألمناطم

ؾاطمبنيماىواغبماظيتماظؿؽقفماٌغرتبميفماظوضتماظذيمترتػعمصقهمدالظةماالرت
ماظـػليم ماالشرتاب موعظاػر ماٌغرتبة مواظؼقم ماألػداف مبصراع موثقؼة مصؾة سؾى
وأمناطماظؿؽقفماٌغرتبماٌؿؿـؾةميفماجملاراةماٌغرتبةمواظلؾؾقةمواظؿؿرد.ميفماظوضتم
اظذيمؼظفرمصقهمأؼضاموجودمدالظةمضوؼةمالرتؾاطماألبعادماٌؿػاسؾةمععماظالععـىم

ظـؼايفمواالشرتابمسؾىماٌلؿوىماظـػليمواالجؿؿاسي.مويفمضوءمباظرصضمواظـػورما
ذظكمؼصدقمعامذػؾـامإظقهمعنمضرورةماظػفمماظـلؼيمألبعادماالشرتابميفمإرارم

مماظعؿؾقةماالجؿؿاسقةماظيتمتؤديمظظاػرةماالشرتاب.
معنممم ماٌلؿكؾصة ماالدؿـؿاجات مبعض مررح مميؽــا ماألداس مػذا وسؾى

محؾفاماألوظبم:ماظدرادةماظيتمعازاظتميفمعرا
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/متشؽلماظشرضبةماظعؾقامعباسةمعؿؾاؼـةماألصولموعؿـاصرةمعنمحقثماٌؽونم2
ماظؼقؿي،مظؽـفاممتقلمإظبماظؿؿادك.م-اظـؼايف
/متعقشموضعامؼؿؿقزمبعدمماالدؿؼرار،مبلؾبمخوصفامعنماظؿقولماياصلم2

مسؾىماظـطاقماجملؿؿعي.
نماىؿاسةماظػرسقةم/متـؿؿيمػذهماظشرضبةمإلؼدؼوظوجقاتمعؿعددةموؼؾدومأ3

اٌـدرجةميفماٌـقىماظدؼينمعنمأطـرػاممتادؽاموغشاراموتغؾغالموارالساموذباراةم
مظؾوضع،مبفدفماظؿأثريمصقه.

ماياعؾةم4 ماظػرسقة ماىؿاسة مظدى متزداد مظؽـفا ماٌؼاوعة متؿػاوتمدرجة /
مٌشروعمآخرمطؾدؼلمظؿغقريماجملؿؿع.

مؾقاميفماظؾـاءماظؿـظقؿي./متؿزاؼدمدرجةماظلؾؾقةمودطمػذهماظشرضبةماظع5
/متؾنيمعنمدرادةمدرجةماالرتؾاطمبنيمتػاسلمسددمعنماألبعادمأنمػـاكم6

مارتؾارامواضقامبنيمدؾبمايرؼةمواٌعرصةمواظالععـىموتزاؼدمدرجةماالشرتاب.
ماظعؿل،م7 ماالشرتابمبؿؼققم مارتؾاط ماألوظقة ماظؿقؾقالتماإلحصائقة متؤطد /

ؼدة،ماظؿـظقمماالجؿؿاسيمظؾؿؤدلةموبـائفاماظؿكصصماظوزقػي،ماظؿؽـوظوجقاماٌع
ماالضؿصادي.

/مػـاكمتدرجميفمتـؿقطماالشرتابمدواءمعنمحقثمحضورمأبعادهم)صؼدانم8
ماظؿػاسلمبنيمػذهم معنمحقثمطـاصة مأو م...اخل( ماالغعزال ماٌعـىمو مو اظلقطرة

ماألبعاد.
مسؾىمػذاماألداسمؼؿضحمأنماظشرضبةماظعؾقاميفماظؿـظقممباظرشممعنماحؿالهلا
مبأغواسهم ماالشرتاب مسؿؾقات متعاغي مأغفا مإال مواظلؾطة، ماظؼرار مادباذ عراطز
ماالجؿؿاسقةم ماظعزظة مإظب مواٌعاؼري مواٌعـى ماظلقطرة مصؼدان معن مابؿداء اٌكؿؾػة

اظذاتي،موذظكمعامؼزؼدميفموتريةمدرجةماالغػصالم-واالشرتابماٌؿؿـلميفماظـػي
مواظؿـاضضمبنيماظواضعمواٌلؿفدف.
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نماتلاعماظػفوةمبنيمساٌيماظواضعمواظقوتوبقامؼؿزاؼدميفمزلمحقثمالحظـامأ
صراعماألػدافموسدمماظشعورمباظوالءمواالغؿؿاء،مإظبمجاغبمسدمماظؼدرةمسؾىمصفمم
األحداثمواظشعورمبعدمماظؼدرةمسؾىماظؿأثريمصقفا.مويفمػذاماإلرار،متؤطدماظشواػدم

ةمعػادػامأغهمسـدعامأنماظشرضبةماظعؾقامؼزدادماشرتابفاميفمضوءمإضرارػاميؼقؼ
ؼؽونماإلرارميفموضعماجملربمسؾىماالخؿقارمبنيماظؾدائلماظيتمالمؼؽونمبقـفام
اخؿالصاتمحؼقؼقةمأومسـدعامؼعاقمصؽرؼامعنمبؾوغماظؼرارماٌؿعؾقمبؾعضماظؼضاؼام
غؿقفةمظـؼصماٌعؾوعاتمحولماظؼرارماظذيمؼػؽرمصقه،مصإغهميفمػذهماياظةمميؽنم

ددةمظالشرتابمطػؼدانماظلقطرةموسدمماظؿقؽممأومصؼدانمتصـقػهمضؿنماألمناطماٌؿع
ماٌعـىمواظلؾؾقةمواجملاراةمشريماظواسقةم...اخل.

ماجملؿؿعيم ماظـلق متعرتي ماظيت ماظؿقوالت متؤدي مأن مإذا، مسفب صال
ماالدؿغاللم مأخرىمعن موأذؽال مجدؼدة، مصؽاتماجؿؿاسقة مبروز مإظب واٌؤدلي

االغؿفاءمعنماظدرادةموهؾقلممواظؿفؿقشمواالشرتاب.موظقسمػـاكمعنمذكميفمأن
اٌعطقاتمدقؼودغامالمرباظةمإظبمغؿائجمأطـرمسؿؼاموارتؾارامباظشرضبةماظعؾقاميفم

ماظؿـظقم.
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