األبعاد الثالثة لدور اإلطارات

مقـدمـة
ؼؿؿـل معوضوع مػذه ماٌداخؾة ميف محماوظة مظؿقدؼد ماألبعاد ماألدادقة ماظيتم
تشؽلميفمجمؿوسفاماظدورماظذيمؼـؾغيمسؾىماإلرارات،ميفمتصورغا،ماظؼقاممبهم
طػؽةمعفـقةمواجؿؿاسقةمإذامطاغتمتطؿحمإديماظربوزمطنحدىماظؼوىماالجؿؿاسقةم
اظػاسؾة ممبا مؼؿؿاذى موضدراتفا موعمػالتفا موتطؾعاتفا مواٌلموظقات ماٌفـقةم
واالجؿؿاسقة مواظؿـؿوؼة ماظيت متؼع مسؾى مساتق مأصرادػا موصؼا مٌا متػرضه مبعضم
اظشروطماٌالزعةمظؿواجدمػذهماظػؽةمداخلماجملؿؿع .م
وغشريمعـذماظؾداؼة،مأغـامغعؿربمأنمػـاكمأبعادمثالثةمأدادقةمظدورماإلراراتم
يفماجملؿؿعماىزائريمألنمطلمبعدمؼرتؾطممبلؿوىمععنيمعنمعلؿوؼاتماظواضعم
االجؿؿاسيماظذيمؼؿقركميفمإرارهمأصرادمػذهماظػؽة،موتؿؿـلمػذهماألبعادميفم :م
أوالم:ماظؾعدماظؿؼين-اظؿـظقؿيم م
ثانوام:ماظؾعدماٌفين-االجؿؿاسيم م
ثالثام:ماظؾعدماالجؿؿاسي-اظؼقاديم م
إغـا مغعؿؼد ميف مػذا ماظلقاق ،مأن موسي ماإلرارات مبفذه ماألبعاد ماظـالثة،م
وبلػؿقؿفاموسقامحؼقؼقاموطاعالمطػقلمبلنمؼرصعمعنمحظوزمػذهماظػؽةميفماظؼقامم
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بدورػامبػعاظقةمممامؼلاػمميفمتدسقممعرطزػاماٌفينمواظؿـظقؿيمواالجؿؿاسيممبام
ؼػؿحمهلاماجملالمظؿقؼققماألػدافماظيتمتطؿحمإظقفا.مإنمعامغرؼدماظؿلطقدمسؾقه،م
بؿعؾريمآخر،مػومأنموسيماإلراراتممبضؿونمتؾكماألبعادموبضرورتفامواظؼقاممبفام
بـفاحمؼلاسدميفماالغؿؼالمبفممعنمعامميؽنمأنمغلؿقهمبوضعقةماظؽممواظضعفم
اياظقة مإدي موضعقة ماظؽقف مواظػاسؾقة ماٌرجوة ،مطؿا مغؿوضع مأن مػذا ماالغؿؼالم
دقكدم معصؾقة مأصراد مػده ماظػؽة موعصؾقة ماجملؿؿع مسؾى محد مدواء مٌا مظدورم
اإلرارات معن مغؿائج مإجيابقة مسؾى مدريورة ماظعؿل مواإلغؿاج مواظؿـؿقة مواظؿقلنيم
عنمأوضاعماجملؿؿعموزروصه .م
سؾقـا مأن مغؾػت ماالغؿؾاه ممبلن معا مدماول ماظؿلطقد مسؾقه موسرضه مػـا محولم
رؾقعةماألبعادماظـالثةماٌشؽؾةمظدورماإلراراتمطؿامغؿصورهمواظعالضةماظيتمغؿوضعفام
بنيموسقفمماظؽاعلمبفامعنمجفةموارتػاعمدرجةماالدؿعدادمظدؼفممألدائفامبؼوةم
وصعاظقةمعنمجفةمأخرى،مالمؼشؽلمغؿائجمغفائقةموإمنامػيمجمردماضرتاحاتم
عـؾـؼة مسن مصرضقة مسؿل ،مدمن مبصدد ماظؿلطد معن مصقؿفا ،معن مخالل مغشاطم
اظؾقثماظذيمغؼوممبه .م
إن ماظػرضقة ماظيت ماغطؾؼـا معـفا مظؾقدؼث مسؿا مغراه معؽوغا مظدور ماإلراراتممممممممم
يفماجملؿؿعمبصػةمساعةمويفماجملؿؿعماىزائريمسؾىموجهماًصوص،مميؽنم
صقاشؿفا مطاظؿاظي :مطؾؿا مطان موسي ماإلرارات مبؿواجد معلؿوؼات مخمؿؾػةم
ظـشارفم محلب معا متػرضه مرؾقعة ماظواضع ماالجؿؿاسي ميف مزروف متارخيقةم
ععقـة ،موسقا مضوؼا موطاعال مطؾؿا مزادت مادؿعداداتفم معن مأجل مأداء مذظك ماظدورم
اٌـوطمبفممأداءمصعاال،موػومعامؼلاػمميفمهؼققمصعاظقؿفمماٌفـقةمواالجؿؿاسقةم
اظؽػقؾةمبؿقلنيمأوضاسفمموأوضاعماجملؿؿعمطذظك.م م
طؿامغعؿؼد،ميفمغػسماظوضت،مطـؿقفةمعـطؼقةمٌامغػرتضه،مبلنمشقابموسيم
اإلرارات مبؿؾك ماٌلؿوؼات مواألبعاد ماٌـؾـؼة مسـفا موبضرورة مأداء ماٌفام ماظيتم
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هؿوؼفا مؼلاػم ،مإدي محد مطؾري ،ميف متػلري ماظوضعقة ماظيت مؼعقشفا ماإلراراتم
حاظقاميفمجمؿؿعـا،مباظرشممعنمأنمػذامالمؼلؿحمظـامباظؿلؾقممبلنمساعلماظوسيم
طؿامغطرحهمػو موحده ماظؼادر مسؾى متػلري مػذه ماظوضعقة موإن مطـا مغعطقه مأػؿقةم
خاصة مباسؿؾاره مذررا مأدادقا مألي مسؿل مأو مغشاط محادم موصعال مداخل مأيم
جمؿؿعمعنماجملؿؿعاتمأومباظـلؾةمألؼةمصؽةمأومجمؿوسةمعنماجملؿوسات .م
ودر ماإلذارة ،معن مجفة مأخرى ،مبلن ماالضرتاحات ماظيت مغؼدعفا ميف مػذهم
اٌداخؾةمحولمعضؿونماألغشطةماظيتمحيؿوؼفامطلمبعدمعنماألبعادماظـالثةمظدورم
اإلرارات ،مطؿا مغؿصوره مبـاء مسؾى ماظػرضقة ماظيت مأذرغا مإظقفا ،مػي ميف ماظواضعم
غؿقفةمٌامتوصؾـامإظقهمعنمخاللمعلارؼنماثـنيموادؿـادامإديمخؾػقةمغظرؼةمسنم
رؾقعةماجملؿؿعمواظواضعماالجؿؿاسي،مصلعاماٌلارانمصفؿا:م م
 أوال :ماظلـوات ماظعدؼدة ماظيت مضضقؿفا مطنرار ميف مجمؿوسة معن ماٌمدلاتم
االضؿصادؼةماظعؿوعقةمومضدممسحمظيمذظكممبعاؼشةموعالحظةمزروفمسؿلمػذهم
اظػؽةمورؾقعةمسالضؿفاممبكؿؾفماظػاسؾنيماألدادقني،موطذظكماظعالضةمصقؿامبنيم
اإلرارات مأغػلفم مواظؿقدؼات ماظيت متواجففم .مإن مػذه ماظؿفربة متمدي مإديم
تؽوؼن مصؽرة مسن مبعض مجواغب مضضقة ماإلرارات مخاصة مصقؿا مؼؿعؾق مبطؾقعةم
اظصعوباتماظيتمهولمدونمبروزػممطػؽةمعفـقة مواجؿؿاسقة مطان معن ماٌػرتضم
أنمؼؽونمهلامعؽاغةمذاتمأػؿقةمودورمحلاسمورؼاديمسؾىمعلؿوىماظؿـظقؿاتم
وسؾىمعلؿوىماجملؿؿعمطذظك.م م
 ثانوـا :مظؼد مذؽل معوضوع ماإلرارات موضضاؼا ماظؿلرري ،مباظـلؾة مظـا مأحدم
االػؿؿاعاتماظرئقلقةمعـذمسدةمدـوات.موضدممسحمظـامذظكمباإلرالعمسؾىمطـريم
عن ماظؾقوث مواظدرادات ماظيت متؿعرض مىواغب مخمؿؾػة معن مػذا ماٌوضوع،م
باإلضاصة مإدي موضوصـا مسؾى مجمؿوسة معن مايؼائق ماٌرتؾطة محبقاة مػذه ماظػؽة معنم
خاللمبعضماظدراداتماظيتمضؿـامبفا.مإنمػذامطؾهموصلمبـامإديمضرورةمررحم
تلاؤالتمحولمرؾقعةماٌشؽالتماظيتمهدمعنمصعاظقةماظدورماٌـوطمباإلراراتم
دواءمداخلماٌمدلةمأومسؾىمعلؿوىماجملؿؿعممطؽل،مواضرتاحمإجاباتمعمضؿةم
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هلامطػرضقات.م م
باظـلؾة مظؾكؾػقة ماظـظرؼة ماظيت مؼلؿـد مإظقفا متصورغا مظؾؿشؽؾة ماٌطروحة،م
ميؽــا متؾكقصفا ميف ماظـؿوذج ماظؿػلريي ماظذي مؼـؾـق مسن مجمؿوسة معن ماٌواضفم
واإلدفاعات ماظـظرؼة ماظيت متػرتض مأن مظؾواضع ماالجؿؿاسي معلؿوؼات مخمؿؾػةم
ميؽنمتصورػامسؾىمأغفامتشؽلمأغلاضامصرسقةمداخلماظـلقماالجؿؿاسيماظعاممأوم
عامؼلؿىمباجملؿؿع.مطؿامأنمػذاماظـلقماظعام،موػـامتؽؿنمأػؿقةمػذاماظـؿوذجم
باظـلؾةمظرؤؼؿـامػذه،مؼعربمسنمغلقماظعالضاتماالجؿؿاسقةماظؼائؿةمبنيمخمؿؾفم
اجملؿوساتماالجؿؿاسقةماٌؿواجدةميفمعرحؾةمعنمعراحلمتطوره.مومباظؿاظي،مصننم
اظـظام ماالجؿؿاسي ماظؼائم معن محقث متوجفاته ماإلؼدؼوظوجقة ،موضقؿه ماظـؼاصقةم
وعـظوعؿه ماظؼاغوغقة مومنط معمدلاته ماظلقادقة موشريػا ،مإمنا مػي ميف مإحدىم
عراحؾه ماظؿارخيقة ،مغؿقفة مظعؿؾقة مععؼدة معن ماظؿـاصس مواظصراع ماظدائم مبنيم
خمؿؾف ماجملؿوسات مواظطؾؼات مواألوداط ماٌؿواجدة ميف مذظك ماجملؿؿع .مألنم
اظرػانميفمتؾكماظعؿؾقةمػوماظؿلثريمسؾىمتوجفاتماجملؿؿعموسؿلمعمدلاتهممبام
ؼلؿحمبؿقؼققماألػدافمواظؿطؾعاتماظيتمتعؽسمػوؼةمطلمجمؿوسة.م م
إنمػذاماظؿصورمؼـؿجمسـهماسؿؾارمأنمطلمجمؿوسةمإذامأرادتمأنمتؽونمهلام
عؽاغةمعمثرةمسؾىمتوجفاتمايقاةماالجؿؿاسقةممبامؼوصرمهلامحظوزمأداءماظدورم
اٌـوطمبفاموهؼققماألػدافماظيتممتقزػامسنماآلخرؼنمواظطؿوحاتماظيتمتصؾوام
إظقفا معطاظؾة مباظعؿل مسؾى مصفم ماألوضاع ماظيت متؿقرك ميف مإرارػا مواٌؼدرة مسؾىم
هدؼد ماٌفام مايؼقؼقة ماظيت متؼع مسؾى مساتؼفا مواظؿوصل مإدي متعؾؽة مإعؽاغقاتفام
واغؿفاجمإدرتاتقفقاتمصعاظةميفمزلمزروفمتزدادمتعؼدامطؾؿامتطورماجملؿؿع.م
وعن مػـا متلتى مأػؿقة ماظوسي مبؽل مػذه ماألبعاد مواٌلؿوؼات مواظؿقدؼات ماظيتم
تػرضفامطشرطمأوظيموأداديمظؿؿؿؽنماجملؿوسة،مبعدمأنمهددمػوؼؿفامبؽلمعام
هؿلمتؾكماهلوؼةمعنمأبعاد،معنمهؼققمأػداصفاموتطؾعاتفاماظيتمضدمتؾؿؼيمععم
رؿوحاتماجملؿوساتماألخرىمجزئقامأومطؾقا .م
سؾىمػذاماألداس،متلؿـدمهدؼداتـامٌضؿونماألغشطةماظيتمتؼعمسؾىمساتقم
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اإلرارات ميف ماجملؿؿع ماىزائري ،مطؿا مأن مناحفا مطػؽة ماجؿؿاسقة معفـقةم
عرػون ممبدى مناحفا ميف مأداء متؾك ماألغشطة مبػعاظقة مسؾى ماٌلؿوى ماٌفين موم
االجؿؿاسي .م
.Iمالبعد التقين -التنظومي م
عن ماظطؾقعي مواٌؿوضع مأن مغشري ميف ماظؾداؼة مإدي مػذا ماٌلؿوى موػذا ماظؾعد معنم
أغشطة ماإلرارات .مصاظؼقام مباٌفام مذات ماظصؾغة ماظؿؼـقة ماظؿـظقؿقة مواإلدارؼةم
داخل ماٌـشكت موطل ماظؿـظقؿات ماألخرى ماظيت مؼؼوم مغشارفا مسؾى ماظعؿلم
اإلغلاغيماٌـؿجمػو معوضوسقا موتارخيقا ماظلؾب ماظرئقلي مواألصؾي ،مظربوز مػذهم
اظػؽةماٌفـقة،مخاصةمودمنمغعينمباإلراراتمػـامأوظؽكماظذؼنمؼضطؾعونممبفامم
اظؿلرريميفمعقادؼنماظعؿلماالضؿصاديمواإلداري.م م
إن مبروز ماإلرارات موتردقخ موزائػفم ،مؼؼول مأحد ماٌمرخني مهلــذهم
األغشـطة ،مضد مارتؾط مبؿطور ماٌمدلات ماظصـاسقة مواظؿفارؼة ،مألن محاجةم
اٌمدلات ماٌؿـزاؼـدة مواٌلـؿـفدة مضد مأدت ،ميف مآخر ماٌطاف ،موباظؿدرؼج مإديم
تردقخموزقػةماإلراراتمطؿاممتميفمضطاعماظلؽكمايدؼدؼةميفماظوالؼاتماٌؿقدةم
األعرؼؽقةمبنيمساعيم2330مو.2330مموضدمأدتمػذهماظظاػرةمصقؿامبعدمإديماغؿشارم
درؼعمظطرقمجدؼدةميفماظؿلقريمواظؿـظقم،موػومعامأدىمبدوره،مإديمبؾورةموسيم
ػمالءماإلراراتمبؿواجدػممطؿفؿوسةمدودقواضؿصادؼةم(،2333م.)CHANDLERم م
وؼرى مباحث مأعرؼؽي مآخر م( PERLO،2330م)مأن مزفور ماإلرارات مؼعود مإديم
إدرتاتقفقات ماظطؾؼات ماٌاظؽة ،ماظيت متوصؾت ،ميف معرحؾة معن معراحل متطورم
اجملؿؿع ماظرأمساظي ،مإدي مضرورة مإجياد معن مؼـوب مسـفا ميف متـظقم موإدارةم
اٌـشكت مبعدمأنمسرفمحفممثرواتفاممنوامطؾرياموملمؼعد معن ماظلفل متلقريػام
باالسؿؿادمسؾىمأصرادماظعائؾةمصؼط،مإضاصةمإديمأغفاماضطرتمإديمترطقزمجفودػام
اٌؾاذرةمسؾىمأغشطةمإدارةماٌمدلاتماٌاظقةمواجملؿعاتماظعائؾقةم( holdings
familiauxم)ماظيتممؼشرصونمعنمخالهلامسؾىمتلقريمثرواتفمماظؽؾرية .م
ودواء مصح ماظرأي ماألول مأو ماظـاغي محول ماألدؾاب مايؼقؼقة ماظيت مأدت مإديم
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بروزمعفـةموعنمثممصؽةماإلرارات،موتردقخموزائػفمميفماظؿـظقؿاتمواجملؿؿعاتم
ايدؼـة،مصانماٌمطدمػومأنمعفـةماإلراراتميفمجواغؾفاماظؿؼـقة-اظؿـظقؿقةمػيم
أول ماظشروط ماألدادقة مظظفورػم موتدسقم ماظرطائز ماظيت متؼوم مسؾقفا موزقػؿفم.م
صفي معفام متؼع مسؾى مساتق ماإلرارات ميف ماجملؿؿع .مواظؼقام مبفا مميـقفمم
االسرتافممبامؼشؾهمحقماظوجودميفماجملؿؿع.مإنماإلرارمػومإذامذظكماظشكصم
اظذي مأصؾح مؼؿقؿل ،مداخل معـشاة ،مأو مإدارة مأو مأي متـظقم مآخر ،معلموظقةم
تلقري مضطاع مععني مأو ماظؼقام مبلغشطة محبث مأو مدرادة مأو مأي معن ماٌفام ماظيتم
تؿطؾبمعفاراتموإعؽاغقاتمتـظقؿقةمأومتؼـقةمساظقةمودواءمطانمذظكمعنمعوضعم
إذـــرافموضقادةمأممالم(2393ح . (Vatierم
ميؽــا ،ميف مػذا ماإلرار ،مهدؼد معفؿة ماإلرارات مسؾى معلؿوى ماظؿـظقؿاتم
اظيتمؼـؿؿونمإظقفاميفمجمؿوسةمعنماألغشطةماظرئقلقةماظؿاظقةم:م م
 اظؾقث مواظدرادة مبصػة معؾاذرة مأي مأن ماإلرار مؼؽون مػـا مػو ماظؾاحثمممممم
و متفدف مػذه ماألغشطة مسؾى ماظعؿوم موحلب ماياالت مإدي مهلني معـؿوجممممممممم
أو مخدعة ،مأو مإبداع مررؼؼة مسؿل مأطـر مصعاظقة مو مناسة ،مأو مأضل متؽؾػة ،ماخل.ممممم
أوماظؿوصلمإديمععؾوعاتمؼلؿػقدمعـفاماظؿـظقمميفمإحدىمعقادؼنمغشاره .م
 اإلذرافمسؾىمأداءمعفامموأسؿال،مإغؿاجقةمأومسؾؿقة،متؿمميفمضطاعمععنيم
ؼؼعمهتمعلموظقؿه،ممباميفمذظكمإجيادمايؾولمظؽلماٌشؽالتماظيتمتظفر،م
تؼـقة مطاغت مأو متـظقؿقة مأو مإغلاغقة ميف مإرار ماظلقادات ماظعاعة مواظرباعج ماظيتم
ؼؿؾـاػاماظؿـظقممطؽل .م
 إذا مطان ماإلرار مؼؿقؿل معلموظقة مإذراف مسؾى مسؿل مأصراد مآخرؼن ،مصنغهم
عطاظب مبؿوصري ماظشروط ماظيت متلاسد معرؤودقه مسؾى مأداء معفاعفم مبـفاحم
وهػقزػممأؼضامسؾىمبذلمأطربمجفدمممؽنمصؽرؼامطانمأومسضؾقامظؾؼقاممباٌفامم
اٌوطؾةمإظقفمموحـفممسؾىماظؿفدؼدمواالبؿؽار .م
 إنماإلرارمعطاظبمطذظك،مطفزءمرئقليمعنمعفاعهمسؾىمعلؿوىماظؿـظقم،م
باضرتاحمأذقاءممجدؼدةمعنمذلغفامأنمتػؿحمجماالتمأخرىميفمعقدانمغشارهممبام
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حيلن معن مزروف ماظعؿل مأو ممبا مؼوصر ماىفد مواٌال مظؿـظقؿه مواٌلاػؿة ميفم
هلنيمعوضعهمواهمعـاصلقهمأوميفمسالضؿهمععمحمقطه .م
إنمعنمواجبماإلرارات،مصقؿامغؿصوره،ماالغؿؾاهمإديمأػؿقةمػذهماٌفاممممممموم
ضرورةماظؼقاممبفامسؾىمأحلنموجهمممؽنمدواءميف مبعدػا ماظؿؼين مأو ميف مبعدػام
اإلغلاغي ،ماظذي مؼؾدو مأطـر مأػؿقة موغؽاد مغؼول مبلغفا متشؽل مجوػر معفؿة مػذهم
اظػؽة.مإنماٌفامماظؿـظقؿقة-اإلغلاغقةمتعؿربميفمغظرماظؽـريؼن،مأصعبمواخطرمعام
ؼطؾب معن ماإلرار ماظؼقام مبه مضؿــن مغشـــاره ماٌفين ،مٌا مظؾعاعل ماظؿـظقؿيم
واإلغلاغي معن مأػؿقة مضصوى مسؾى ماظعؿل ماإلغؿاجي معفؿا مطاغت مضطاساتهم
وعقادؼـه.م م
إنمحظوزماإلراراتميفمصرضموجودػممسؾىمعلؿوىمتـظقؿاتفم،ممترممممميفم
تؼدؼرغا ،مبؼدرتفم مسؾى مأداء مػذه ماٌفام مبؽل مصعاظقة مطشرط معن مذروط ماظؿلطقدم
سؾىمأػؿقةمعامؼؼوعونمبه،موضرورته،موصعوبةمورمبامادؿقاظةمضقاممشريػممبه،م
عنمأجلمهؼققماألػدافماظيتمؼلعىمطلمتـظقممإديمبؾوشفا .م
رمبا مؼػقد ماظؿذطري مػـا مبلن مسؾى ماإلرارات مسدم ماالسؿؼاد مأبدا مبلن مجمردم
ايقازة مسؾى مذفادات ،معفؿا مطاغت مساظقة ،مو معفؿا مطان معصدرػا ،مأو مسؾىم
أظؼابمعفؿامطاغتمبراضة،مطػقؾةموحدػامبنسطائفمماٌؽاغةماظيتمؼلؿقؼوغفا.مإنم
اٌطاظؾة محبؼوق مصعؾقـة ،معفؿا مطاغت مبلقطة ،مؼرتؾط مهؼقؼفا مإدي محد مطؾري،م
وضؾلمأيمذرطمآخر،ممبدىماظؼقامماظػعؾيمباظواجؾاتماظيتمتعطيمتؾكمايؼوق.م
إن ماالطؿػاء مباظشفادات م م مأو ماألظؼاب مظؿقؼقق ماالسرتاف مظإلرارات ممبؽاغةم
الئؼة،مدواءمعنمررفماظؿـظقممأومممعنمررفماجملؿؿعمطؽل،مػوميفمتؼدؼرغام
أحدماألدؾابماظيتمتمديمإديمإضعافمعواضعفممظدىمذيقعماظػاسؾنيماآلخرؼن،م
ظقسمصؼطماظرؤداءمأوماٌـاصلنيمبلموحؿىماٌرؤودنيمأومايؾػاء .م
ػل مؼعين مػذا ،مأن مجمرد ماظوسي مبفذه ماٌفام مو مضرورة ماظؼقام مبفا مسؾىم
أحلنموجهمػوماظشرطماظوحقدمظقؿؿؽنماإلراراتمعنماحؿاللمعواضعمجقدةمممممموم
عؽاغاتمرصقعة؟مإنماىوابمسؾىمػذاماظلمالمػومرؾعامباظـػي،مألنمذظكمبرشمم
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أػؿقؿهمالمؼؽػي.مومؼرتؾطمبؿوصرمذروطمأخرىمضدمؼلاػمماإلراراتمأغػلفمميفم
توصريمبعضفامعنمخاللموسقفممومضقاعفمممبفاممتـؿؿيمإديمجماالتموعلؿوؼاتم
اجؿؿاسقةمأخرى.م م
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ظؼد مذطرغا مبلن موسي ماإلرارات مبلػؿقة ماظوزائف ماظؿؼـقة-اظؿـظقؿقةم
واالدؿعداد مايؼقؼي مظؾؼقام مبفا مال مؼؽػي مألن مؼػؿح مهلم ماجملال مظؾربوز مطػؽةم
عفـقةمواجؿؿاسقةمهلامعؽاغةموتلاػممبػعاظقةميفماظؿلثريمسؾىمجمرىماألحداثم
اظؿـظقؿقة مواالجؿؿاسقة مألن مذظك مؼرتؾط مطذظك مبؿوصري مذروط مأخرى متػرضفام
عؿطؾؾات موعلؿوؼات ماظواضع ماالجؿؿاسي مواظظروف ماالجؿؿاسقة ماظلائدة .مإنم
اإلرارات معطاظؾون مباظعؿل مسؾى مأصعدة مأخرى ،مظقلاػؿوا ميف متوصري مبعض معنم
ػذه ماظشروط ،مو مظذا موجب مسؾقفم ماظوسي مواظؿقرك مسؾى ماٌلؿوى ماالجؿؿاسيم
طػؽةمدودقو-عفـقةمهلامعفاعفاموتصوراتفامورؿوحاتفا .م
واظوزاممممئفمماظؿؼـقةماظؿـظقؿقةمالمؼؿممبصورةمتؾؼائقةمخاصةم
إنماظؼقاممباٌفامممممم
باظـظرمإديماظظروفماظيتممتقزماظوضعقةماظعاعةمظؾؿفؿؿعماىزائري،مبلمأنمذظكم
ال مؼؾدو مممؽـا محؿى ميف ماجملؿؿعات ماظصـاسقة مأؼضا مألن ماظؼدرة مسؾى مأداء متؾكم
اظواجؾاتموايصولمسؾىمعامؼؼابؾفا معن محؼوق متؿعرض مإدي معؼاوعة معن مخاللم
ادرتاتقفقات معضادة معن مخمؿؾف ماظؼوى ماالجؿؿاسقة ،موضد متؿؿـل محاظقا مسؾىم
األخصميفماجملؿوساتمواألوداطماٌفقؿـةمسؾىمعراطزماظؼرارماإلداريمواظؼاغوغيم
واظلقادي مألغفا مبؾلارة متعؿؼد مأن مناح ماإلرارات ميف ماحؿالل معواضع مضقادؼةم
هدمعنمػقؿـؿفاموتفددمعؽادؾفا .م
إن متؾك ماٌؼاوعة معردػا ماألدادي ،مصقؿا مغؿصور ،مؼعود مإدي مأن ماإلراراتم
ؼؿؿقزونمحبؿلمضقمماظعؼالغقةمواظؿقدؼثمواٌشارطةموػيمضقممالمندمهلاميفمزلم
اظشروطماظراػـةمعمؼدؼنمضؿنمتؾكماألوداطمواجملؿوساتماٌفقؿـة.مبؿعؾريمآخرم
إن مسؿل ماإلرارات مبؽل معا مؼؿضؿـه ،معؾدئقا ،معن مسؼالغقة ،موصراعة،وم
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عشارطة...ممال مؼؿم مخارج مغطاق ماظعالضات ماالجؿؿاسقة ماظؼائؿة ،موإمنا ميف مإرارم
تؾك ماظعالضات موعا متػرضه معن مسؼؾات موهدؼات.مباإلضاصة مإدي مػذا موطـؿقفةم
ظه ،مصنن مهؼقق متؾك ماٌفام مبػعاظقة ،ممبا محيؿاجه معن معواجفة مظؿؾكم
اإلدرتاتقفقاتمواظؿقدؼات،مالمميؽنمأنمؼـفحمباالسؿؿادمسؾىمإدرتاتقفقاتم
صردؼة،موبدونموسيمأومتـلققمذياسيميفمضلمزروفماجؿؿاسقةمتؿلممبفقؿـةم
ضوى مأطـر متـظقؿا موتـلقؼا موأطـر موسقا مباظؾعد ماىؿاسي مظؾؿـاصس مواظصراعم
االجؿؿاسي .م
إنموربةمجمؿؿعـا،مإديمحدماآلنمتمطدمبلنماإلرارات،ميفمأيمضطاعمطاغوا،م
ال مؼلؿطقعون مطػؽة معفـقة ماجؿؿاسقة مهلا متصوراتفا موضـاساتفا موأػداصفا م(اظيتم
تؿعارض ميف مجزء معـفا مسؾى مأضل متؼدؼر ،معع مأػداف مضوى مصعاظة معؿؿـؾة مسؾىم
اًصوص ميف مبعض ماألوداط ماظؾريوضرارقة مواٌاظقة ماٌؿقاظػة مععفا ،مبل موحؿىم
ععمبعضماألوداطماظعؿاظقةمواظـؼابقة)مأنمتلؿعمصوتفامأومأنمتمثرمسؾىمجمرىم
األحداث ماظؿـظقؿقة مواالجؿؿاسقة مدون مأن مؼؽون مهلا محد مأدغى معن ماظؿـلققم
واظؿـظقم .مألن مرؾقعة مػذا ماٌلؿوى معن ماظواضع ماالجؿؿاسي ،ماظذي مال مميؽنم
تػادؼه ،مؼػرض معـطق ماظػعل ماىؿاسي.موػو معا متمطده محماوالت ماظؽـري معنم
اإلراراتميفمعـادؾاتمسدؼدةمإلغشاءمتـظقؿاتمعفـقةمخاصةمبفا.موباٌؼابلمعام
تؿعرضمظهمتؾكماحملاوالتمعنمععارضةموعؼاوعةمعنمررفماظؼوىماالجؿؿاسقةم
اٌفقؿـة،مبلموحؿىماظعؿاظقةميفمبعضماألحقان.م م
إن مػذه مايؼائق مواٌمذرات مطػقؾة مبؿلطقد مأػؿقة ماظؾعد ماٌفين-االجؿؿاسيم
ظدورماإلرارات.ممذظكمعامحيؿممسؾقفممأخذمػذاماظؾعد مجبدؼة،مطلحدماظشروطم
األدادقةماظيتمتلاسدػممسؾىمأداءمعفاعفممبـفاسةموصعاظقةمواٌطاظؾةمبايؼوقم
اظيتمتؼابؾفا.مظؽن،معاذامغعينمباظضؾطمباظؾعدماٌفينم-االجؿؿاسي؟معنماظواضحم
أغـامغرؼدماظؼولمبلنماإلراراتمعطاظؾون،معنمأجل متعزؼز معواضعفم مسؾى معلرحم
األحداثماظؿـظقؿقةمواالجؿؿاسقة،مباظعؿلمسؾىمعلؿوؼاتمأخرىمعؿعددةموظقسم
سؾى معلؿوى ماظؿـظقؿات مصؼط.موعـفا معلؿوى ماظعؿل مواظـضال ماىؿاسي ماٌـظمم
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واظوسيمبضرورتهموبلػداصهمعنمررفماإلراراتمأغػلفم،مدونماالسؿؿادمسؾىمأؼةم
صؽة مأو مجمؿوسة مأخرى ،مألن مذظك موحده مطػقل مبؿؿؽقـفم معن ماحؿالل معواضعم
ذات متلثري محؼقؼي.معواضع متعطقفم مضدرة مسؾى متوصري مزروف معالئؿة مظؿقؼققم
األػدافماظيتممتقزػممسنمشريػممعنماظػؽاتمواجملؿوساتماألخرى .م
ػلمؼلؿطقعماإلراراتمعـال،ماطؿلابماٌفاراتمواظؽػاءاتماظؿؼـقةمواظعؾؿقةم
ضؾلمحؿىماالظؿقاقممبقادؼنماظشغل؟موػلمميؽنمهلممأنمؼؼرتحوامدقاداتمسؾىم
ػذاماٌلؿوىمأومشريه،مأومؼعدظوامأخرى،مأومؼعرتضوامسؾىمدقاداتمصادرةمعنم
أيمجفةمطاغت،مإذامملممؼؽنمهرطفممهرطامذياسقا ،مواسقا موعـظؿا؟ موػلم
ميؽن مأن مؼؽون مسؿؾفم مذياسقا موعـظؿا مإذا ممل مؼؽن مؼؿوصر مسؾى مأدغى مذروطم
اظؿـلققمواظؿـظقم؟موحؿىمسؾىمعلؿوىماظؿـظقؿاتماظيتمؼعؿؾونمبفا،مػلمميؽنم
أنمؼلاػؿواميفمإدارتفا،ممبامؼؿػقممجزئقامسؾىماألضل،ومغظرتفممظألذقاءموظقسم
طؿامؼرؼدهماظؼادةمصؼطمأومشريػممعنماظػاسؾنيماآلخرؼنمإذامملمتؿوصرمهلمماظودقؾةم
اظيتممتؽـفممعنمذظك؟م م
إن مػذه ماألدؾاب موشريػا مطـري ،موعل ،مال محماظة معن ماظعؿل مواظؿقركم
اىؿاسي ماظواسي ماٌـظم محؿؿقة موضرورة محقوؼة مباظـلؾة مٌؽاغة موعصريم
اإلرارات،مبغضماظـظرمسنماظشؽلماٌمدلي،مصؼدمؼؽونمغؼابة،مأومجمؿوسةمعنم
اظـؼابات،مأومذيعقاتمعفـقة،مأومشريػامعنماألذؽالماظؿـظقؿقةماألخرى.مإالم
أنماٌمطدمػومأنمػذاماظعؿلمؼشؽلمبعدامأدادقامومضرورؼامعنمأبعادماٌفامماظيتم
تؼع مسؾى مساتق مػذه ماظػؽة موسقا مومماردة معقداغقة .موال مميؽن ماغؿظار ،ميفم
تؼدؼرغا،مأيمهلنمحؼقؼيمودائمميفموضعقةماإلرارات،موالميفمأدائفم،مإذامملم
تؿقؼق مغؿائج معؾؿودة مسؾى مػذا ماٌلؿوى معن معلؿوؼات ماألغشطةم
االجؿؿاسقة-اٌفـقة.م م
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ميؽن مأن مغضقف ،مظؿلطقد مػذه ماظضرورة ،مبلن ماٌالحظة ماٌقداغقة ،موتؿؾعم
اظواضعماظذيمؼعقشهماإلراراتموتطوراتهمعـذمعدةمروؼؾة ،متمطد مأن مشقاب مأررم
تـظقؿقة مدائؿة موصعاظة موؿع مأطرب مسدد مممؽن معن مأصراد مػذه ماظػؽة مظؾؿؽػلم
باغشغاالتفممواظدصاعمسنموجفاتمغظرػم،مواظؿعؾريمسنمرؿوحاتفم،مطؾؿامدستم
اظضرورةمظذظك،مضدمأثرمدؾؾا،موإديمأبعدمايدودمسؾىمعؽاغؿفمموإعؽاغقاتفمموػوم
عامملمخيدم،مالمعصؾقةماإلرارات،موالمعصؾقةماظؿـظقؿاتماظيتمؼـؿؿونمإظقفام
والمعصؾقةماجملؿؿعمطؽل.م
طؿا مأن ماسؿؼاد مبعض ماظؾاحـني مبنعؽاغقة متوصل ماإلرار مإدي مهؼقق مأػداصهم
بصػة مصردؼة مٌا مؼؽؿلؾه معن مإعؽاغقات موظؼربه معن معواضع مصـعم
اظؼرار( )SAINSAULIEU :2333مال مؼؾدو مممؽـا ،مال مباظـلؾة مىؿقع ماألػداف موالم
باظـلؾة مىؿقع ماجملؿؿعات .موذظك مالخؿالف مرؾقعة ماألػداف مغػلفام
والخؿالف ماظظروف ماٌفـقة ،ماالجؿؿاسقة ،ماالضؿصادؼة مواظـؼاصقة موحؿىم
اظلقادقة ماظيت ممتقز مطل مجمؿؿع .موعا مؼربز مػشاذة معـل مػذا ماٌوضف ،مػوم
ايضور ماظؼويمظؾؿـظقؿاتماٌفـقةماًاصةمباإلرارات ميف ماجملؿؿعات ماٌصـعةم
ذاتفامدواءمبصػةمعلؿؼؾةمأومباظؿـلققمععمبعضماظـؼاباتماظعؿاظقة .م
مإضاصةمإديمذظك،مصننمضدرةماإلراراتمسؾىمهلنيموضعقؿفممباالسؿؿادمسؾىم
اظعؿلماظػرديمصؼطمالمؼؾدومممؽـا،مبليمحالمعنماألحوال،مباظـلؾةمظؾؿفؿؿعاتم
اظيتمتعاغيمعنماظؿكؾفمبؽلمأبعاده،محقثمؼؽادمؼغقبماظطؾبمسؾىماظػعاظقةم
اظيتمتشؽلمأػممعوردمميؿؾؽهماإلرار.مإنمأوضاسـامتؿؿقز،مظألدف،مباظـظرمإديم
طلمعامػومسؾؿيمأومسؼالغي،مغظرةمذكموهػظ،مإنمملمتؽنمغظرةمسداء.مإنمػذهم
اٌواضف ،متـعؽس ميف مدعي ماظؼوى ماالجؿؿاسقة ماحملاصظة مىعل ماإلرارات ميفم
وضعقةمتؾعقةمدائؿة،مويفمأضعفمعؽاغةمممؽـة،موميؽنماظؼولمأنمػذهماظؿؾعقةم
ػيمأخطرمعامؼواجفهماإلراراتمعنمهدؼات.مإنمتؾعقةماإلراراتمجملؿوساتم
أخرىمؼعينمتغققؾفمماظػعؾيمسنمعلرحماألحداث،موربطمتواجدػمموهرطفم،م
وعصريػم مطؾقة مبندرتاتقفقات مال متعؿل مسؾى مهؼقق مأػداصفم ،مبل متعؿل ميفم
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ععظم ماألحقان ميف ماواه مععاطس مظؿؾك ماألػداف مواظطؿوحات ،مإن ممل متلع،م
بوسيمأومبغريموسي،مظؾؼضاءمغفائقامسؾىماإلراراتمعنمخاللمغػيمذروطمأدائفمم
ألدوارػممبػعاظقةموناح .م
 .IIIالبعـد االجتماعي-القواديمم م
عـؾؿامأنموزقػةماظؿلرريمالمتؿممخارجمغطاقماظعالضاتماالجؿؿاسقةماظؼائؿة،م
مما مؼعطي مهلذه ماظوزقػة مأبعادا مدودقو-عفـقة مضرورؼة مال مميؽن مإػؿاهلا،م
طذظك مايال مباظـلؾة مظؾؿلؿوى ماظـاظث مهلذه ماٌفام ،ماظذي مغؼرتحه مهتم
سـوان:ماظؾعدماالجؿؿاسي-اظؼقادي .م
إن ماإلرارات مال مؼعؿؾون ممبعزل مسن ماألوضاع ماظـؼاصقة موسن معلؿوى ماظؿـؿقةم
اظذي مبؾغه ماجملؿؿع ماظذي مؼـؿؿون مإظقه .مبل مأن معلؿوى ماظؿـؿقة ماظذي مبؾغهم
جمؿؿعفممؼمثرمتلثريامباظغامسؾىمإعؽاغقةمبروزماإلراراتمطػؽةمعفـقة-اجؿؿاسقةم
هلامدورمحادمميفماجملؿؿع.مطؿامالمؼـؾغيمأنمغـلىمأنمأيمجمؿؿعمحيؿاجمدائؿام
إديماظؿغقريمواظؿفدؼدمحؿىموإنمطانمعؿؼدعا،مألنمذظكمحؿؿقةمتػرضفامدريورةم
اظؿطور ماظـؼايف مواالضؿصادي مواالجؿؿاسي .مصؽقف مال مؼؽون ماظؿغقري مواظؿفدؼدم
ضرورة مباظـلؾة مجملؿؿع مؼعاغي معن مذؿى مأغواع ماظؿكؾف؟ مإن مجمؿؿعا مطفذام
حيؿاج مإدي مجمفودات مطل معن مؼلؿطقع ماٌلاػؿة ميف متغقري متؾك ماألوضاع ممبام
ؼلاسدمسؾىمإناحمسؿؾقةماظؿـؿقةماظيتمؼصؾومإظقفاماجملؿؿع،مومتوسقؿهمبضرورةم
تؾكماظؿـؿقةمإنمملمؼؽنمواعمبذظك .م
طؿا مال مؼـؾغي مأن مغـلى مبلن ماإلرارات مؼشؽؾون مجزء مال مؼؿفزأ معن ماظػؽاتم
اٌـؼػةماياعؾةمظؼقمماظعؼالغقة،ماظػعاظقةمواظؿقررمعنمضقودماىفل.مإغـامغعؿؼدم
بلن ماإلرارات مباظذات ،محبؽم متؽوؼـفم ،موحبؽم ماٌـاصب ماظيت محيؿؾوغفام
ؼشؽؾون مجزء مػاعا معن متؾك ماظػؽات ،مبغض ماظـظر مسن مخؾػقاتفم ماظعؼائدؼةم
واألؼدؼوظوجقة.مطؿا مأغـا مغؿصور مأن متـؿقة ماجملؿؿع معفؿا مطاغت مرؾقعؿفا ،مإذم
طاغتمتعينمعنمضؿنمعامتعـقهمدقادةمعؾادئماظعؾممواظعؿلماىادماٌـؿر،مممممموم
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اظـفاسةماالضؿصادؼةمواإلدارؼةمػيمعنمصؿقممعامؼفدفمإظقهماإلراراتمأطـرمعنم
شريػم.مبلمأنمذظكمؼشؽلمذررامأدادقامآخرمعنماظشروطماظيتموعلمطػاءاتفمم
عوضوعمرؾبموتربزماياجةمإديمأدوارػم.مطؿامأنمسدممهؼققمعلؿوىمراقمعنم
اظؿـؿقة مدوف مؼؾؼي ماإلرار ميف معوضع مضعقف ،مألغه مؼؼؾص ماياجة ماظػعؾقةم
ٌفارتهموإعؽاغقاتهمطؿامػومسؾقهمايالميفمزلماظظروفماظراػـة .م
إن مػذه ماظضرورة متعطي مظؾؾعد ماالجؿؿاسي-اظؼقادي مظػؽة ماإلرارات مطلم
األػؿقة.مإنمدورػممايؼقؼيمأوماحملؿؿلميفمإحداثماظؿغقريماظـؼايفمواالجؿؿاسيم
واالضؿصادي مظدى ماجملؿؿعات ماألطـر ممنوا ،مضد مأدى مباظعدؼد معن ماظؾاحـني مإديم
توضعماظؽـريمعنمػذهماظػؽاتميفمجمالمودؼدماظؼقممواظؿصوراتممبامحيؼقمهررم
اإلغلان مواجملؿؿع معن مخمؿؾف ماظؿـاضضات مواظؼقود ماظيت ممتقز ماجملؿؿعاتم
اظصـاسقة مايدؼـة مسؾى ماخؿالف متوجفاتفا ماظلقادقة مواألؼدؼوظوجقةم
( .)DAGNAUD , 2332م
عامغعـقهمباظؾعدماالجؿؿاسي-اظؼقاديمػومعاممتؾقهمضرورةماٌلاػؿةميفمحرطةم
اظؿغقريمواظؿقدؼثمعنمررفماإلرارات.مػذهماٌلاػؿةماظيتمتؼعمسؾىمساتقمطلم
اظػؽات ماٌـؼػة ،مظقس مادؿفابة مٌا متػرضه مواجؾات ماالغؿؿاء مإدي ماجملؿؿعم
صقلب ،مبل مادؿفابة مٌا متؿطؾؾه ماظضرورة ماٌوضوسقة ماظيت متػرضفا ماياجةم
ظؿوصري ماظشروط ماظيت متػؿح ماجملال مظإلرارات مأغػلفم مظؾؼقام ممبفاعفم ماظؿؼـقةم
واظؿـظقؿقة مبؽل مصعاظقة ،مظقؿؿؽـوا معن مهؼقق معا مؼؿطؾعون مإظقه معن مأػدافم
ورؿوحات.م م
إن متؾك ماٌلاػؿة متلؿدسي ،مدون مذك ،معن ماإلرارات موسقا مطؾريا موصفؿام
سؿقؼامألوضاعماجملؿؿعموسؿالمذاضاموعؿواصال،موتضققاتمحؼقؼقة.موعنمأعـؾةم
عا مميؽن مأن مؼؼوم مبه ماإلرارات ميف مػذا ماجملال ماإلذراف ،مظقس مصؼط مداخلم
اظؿـظقؿاتمظضققمجماهلاموألنمرؾقعةمػذهماٌفاممتـؿؿيمإديمغطاقمأودع،مسؾىم
تؾك ماظعؿؾقة ماظوادعة ،ماٌعؼدة مواظشاضة ماهلادصة مإدي مغشر مضقم ماظـفاسة موتردقخم
مماردؿفا ميف ماظعؿل مظؿقؼقق ماظؿقؽم ميف مطل مجواغب ماظعؿؾقة ماإلغؿاجقة ميف مطلم
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اظؼطاساتمويفمذيقعمعراحؾفا.
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طؿا مأن ماألعر مال مؼؿوضف مسـد مػذا مايد .مألن معشارطة ماإلرارات مطػؽةم
عفـقة-اجؿؿاسقة مضقادؼة ،معطؾوبة مرمبا مأطـر معن مشريػا مظؿقؼقق ماظؿـؿقةم
اٌـؿظرة ،موػي مأداء مدور ماظودقط مبني معؿطؾؾات ماظؿصـقع ،مطلحد ماظشروطم
األدادقةمظعؿؾقةماظؿـؿقة،موسؿؾقةمادؿقعابمضقمماجملؿؿعموساداته.موطلنمسؾىم
اإلراراتماالضطالعممبفؿةمتارخيقةموعصريؼة،مأومسؾىماألضلماٌلاػؿةماظػعؾقةم
صقفا،موػي ماظؿوصل مإدي مبؾورة مو مغشر مضقم مجدؼدة موتردقكفا.مضقم مولد ،ميفم
أحد مجواغؾفا ماظرئقلقة:ماىؿع مبني معؿطؾؾات ماظؿـؿقة مواظؿصـقع معن مجفة،م
وضقمموساداتماجملؿؿــعم)  .( BOTTAZI ET ZANOTTI , 1974م
إن مػذه ماٌفؿة ،مميؽن مأن متؿفلد ميف معلاػؿة ماإلرارات معلاػؿة مضوؼة،م
صعؾقة مورؼادؼة ميف متلرري ماألغشطة ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة ماٌكؿؾػة ،مخاصة متؾكم
اظيتمتلاػمميفمتردقخمضقمماظػعاظقةمواظـفاسة،موطذظك ماظؿـظقمماىقدمظؾعؿل،م
واظؿػؽري ماٌـطؼي مواظعؼالغي ،موثؼاصة ماظؿقدي مٌكؿؾف مأوضاع ماظؿكؾفم
واظؿواطل،موطذظكماٌلاػؿةميف متوضقح ماظػائدة معن متؾين مػذه ماظؼقم مألغفا ممتـلم
ضرورةمحقوؼةمظؿـؿقةماجملؿؿعموازدػاره .م
إنمعفؿةماإلراراتمػذه،مميؽنمأنمتؿفلدمبادؿعؿالمخمؿؾفمودائلماظؿلثريم
اظـؼايفمواظرتبويمواالجؿؿاسيماٌؿاحةمأوماظيتمميؽنماخرتاسفا،معـلماىؿعقاتم
سؾى ماخؿالف مأغواسفا موعقادؼن مغشارفا موعـل ماظـشر مسرب ماظؽؿب مواجملالتم
واىرائد مواٌؾؿؼقات ،مإلضـاع مأطرب مسدد مممؽن معن مصؽات ماجملؿؿع مبضرورةم
االسؿؿاد مسؾىماظؽػاءةمواٌفارةماظيتمتشؽلمرأسمعالماإلراراتمألنمذظكمؼعودم
باظػائدةمسؾىماجملؿؿعموحيلنمعنمأوضاسه .م
وب ماإلذارة مػـا ،مإدي مأغـا مواسون مبصعوبة مػذه ماٌفام ماظؼقادؼة ،موأغفام
تؿطؾب ،معن مدون مأي مذك ،ماظؿزاعا مطؾريا موعؿواصال ،موغشارا مذاضا مودائؿا،م
وععاغاةمروؼؾةمالمتؾدومدفؾةمأبدا،موععمذظكمصنغفامتؾدومأطـرمعنمضرورؼةموالم
ميؽنماالدؿغـاءمسـفامأوماظؿؼؾقلمعنمأػؿقؿفا .م
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خـالصــة
ظؼد محاوظـا معن مخالل مػذه ماظورضة ،ماظؿلطقد مسؾى مأػؿقة موسي ماإلراراتم
مبكؿؾف ماألبعاد ماٌمظػة مظدورػم مطػؽة معفـقة-اجؿؿاسقة متؼع مسؾى مساتؼفام
جمؿوسةمعنماظواجؾات،موهلامعامؼؼابؾفامعنمايؼوقموذظكمباظـظرمإديمعامميقزم
ػذهماظػؽة،موباظـظرمإديمأوضاعماجملؿؿعماىزائريماظذيمتـؿؿيمإظقه.موضدمظػؿـام
االغؿؾاهمإديمأنمػذهماألصؽارمالممتـلمغؿائجمغفائقةمظدرادةمضؿـامبفامأومضاممبفام
شريغا.موإمنامػيمعـؾـؼةمسنمصرضقةمحبثمدمنمبصددماظؿقؼقمعنمعدىمصقؿفام
وماظؿعرفمسؾىمأػؿقؿفا .م
ظؼد مأذرغا مإدي مأن موضع مػذه ماظػرضقة موصقاشة مػذه ماألصؽار مطان مغؿقفةم
ٌلارؼن معفين موسؾؿي ،موالػؿؿام مذكصي مبفذا ماٌوضوع ،موطذظك مادؿـادا مإديم
خؾػقةمغظرؼةمترىمبلنماجملؿؿعمأوماظـلقماالجؿؿاسيماظعام ،معنمحقث مضقؿهم
وتوجفاته ماظػؽرؼة مواظلقادقة ،موعا مؼرتتب مسن مذظك معن متوزؼع مظؾؿؽاغاتم
وايظوز مو ماٌداخقل...مميف معرحؾة مععقـة معن معراحؾه ماظؿارخيقة ،مإمنا مػوم
غؿقفةمٌامتمولمإظقهمسؿؾقةمععؼدةموعلؿؿرةمعنماظؿـاصسمواظصراعمبنيمخمؿؾفم
اظؼوىماالجؿؿاسقةماظػاسؾةمصقه.موإنمطانمذظكمالمميـعمتواجدمحاالتموصرتاتم
عنماظؿقاظفمواظؿعاونمواظؿعاؼشمبنيمتؾكماظؼوى.مم م
وضدماضرتحـامثالثةمأبعادمظدورماإلرارات،مؼـؾـقمطلمواحدمعـفامسنمعلؿوىم
ععنيمعن معلؿوؼات ماظػعل ماالجؿؿاسي ،مطؿا مأطدغا مبلن مػذه ماٌلؿوؼات مظقلتم
علؿؼؾةمسنمبعضفاماظؾعض،مبلمأغفامعرتؾطةمصقؿامبقـفامارتؾاراموثقؼا،محقثم
ال مميؽن ماظؼقام مباٌفام ماظيت مؼؿطؾؾفا مطل معلؿوى مدون ماظؼقام ممبا مؼػرضهم
اٌلؿوؼانماآلخران.موضدمحاوظـامأنمغؾنيمعامحيؿوؼهمطلمبعدمعنماألبعادماظـالثةم
عنمعفامموغشاراتموضرورةمأدائفامبػعاظقةموناح،موميؽنمتؾكقصفامطؿامؼؾيم
 :م
 - 2البعد التقين-التنظومي:موؼؿضؿنمجمؿوسةمعنماٌفاممتؼعمسؾىمساتقم
اإلرارات مداخل ماظؿـظقم ماظذي مؼعؿؾون مصقه ،مطلغشطة ماظؾقث ،مواظدرادة مأوم
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اظؼقادة،مواإلذرافمواظؿقػقز،موحلماٌشؽالتماظيتمتعققماظلريمايلنمظؾؼطاعم
اظذي مؼشرصون مسؾقه ،ماخل.مو متعؿرب مػذه ماٌفام ماظلؾب ماألول مواألصؾي مظربوزم
اإلرارات مطنحدى ماظػؽات ماٌفـقة-االجؿؿاسقة ميف ماجملؿؿعات ماإلغلاغقةم
ايدؼـة.م م
 -2البعد االجتماعي-املهين:محيؿويمػذاماظؾعدمسؾىمجمؿوسةماألغشطةم
اظيت مؼػرضفا ماظؿزام ماإلرارات مبضرورة ماظؿقرك ماىؿاسي مواٌـظم ،مطشرطم
أداديمعنمذروطمعواجفةمخمؿؾف ماظؼوى ماالجؿؿاسقة ماألخرى محؿى مؼؿؿؽـوام
عن ماحؿالل معواضع معمثرة موتدسقم معؽاغاتفم م،ألن مسؿل ماإلرارات مؼؿم ميف مغطاقم
اظعالضاتماالجؿؿاسقةماظؼائؿةماظيتمتػرضمعـطقماظػعلماىؿاسي .م
 -7البعد االجتماعي-القواديم:مظؼدمأذرغامػـامإديمأنماإلراراتمجمربون،م
طنحدى ماظػؽات ماٌـؼػة ،مسؾى ماظوسي مبلوضاع ماجملؿؿع ماالضؿصادؼة مواظـؼاصقة،م
وضرورة ماٌلاػؿة ميف ماألغشطة ماظيت متفدف مإدي ماظؿقدؼث مواظؿصـقع مواظؿغقري،م
اظيتمحيؿاجفاماجملؿؿع،ممبامحيؼقماظؿـؿقةمبؽلمعامؼػرضهمذظكمعنمضدرةمسؾىم
ادؿقعابماظؼقممواظعاداتمواألوضاعماحملؾقة،مواظـفاحميفمأداءمدورماظودقطمبنيم
ػذهماظؼقمموعؿطؾؾاتماظؿـؿقةمواظؿغقري .م
يف ماألخري ،مأطدغا مسؾى مضـاسؿـا مبلن معشارطة ماإلرارات ميف متؾك مايرطة مالم
تلؿفقبمظواجبماالغؿؿاءمظؾؿفؿؿعمصقلب،موإمنامػيمأؼضامذرطمعنمذروطم
هؼقق ماظؿطور ماالضؿصادي مواظصـاسي مواظؿـظقؿي مواظـؼايف ماظذي مبدوغه مؼؾؼىم
اظطؾبمسؾىمطػاءةماإلراراتمشائؾاموحاجةماجملؿؿعمهلم،مسؾىمطلماٌلؿوؼات،م
ضعقػة .م موضد مغوػـا مطذظك مبصعوبة متؾك ماٌفام مواألغشطة ماظيت متؼع ،ميفم
ايؼقؼة ،مسؾى مساتق مذيقع ماظػؽات مواظشرائح ماٌـؼػة ،مباسؿؾارػا مضرورؼة مالم
ميؽنماالدؿغـاءمسـفامعفؿامطاغتماظؿربؼرات .م
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