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  اإلطارات لدور الثالثة األبعاد

 مقـدمـة

ماظيتماألدادقةماألبعادمظؿقدؼدمحماوظةميفماٌداخؾةمػذهمعوضوعمؼؿؿـل
مبهماظؼقاممتصورغا،ميفماإلرارات،مسؾىمؼـؾغيماظذيماظدورمجمؿوسفاميفمتشؽل

ماالجؿؿاسقةماظؼوىمطنحدىماظربوزمإديمتطؿحمطاغتمإذامواجؿؿاسقةمعفـقةمطػؽة
ماٌفـقةمظقاتواٌلموموتطؾعاتفاموعمػالتفاموضدراتفامؼؿؿاذىممباماظػاسؾة

مبعضمتػرضهمٌاموصؼامأصرادػامساتقمسؾىمتؼعماظيتمواظؿـؿوؼةمواالجؿؿاسقة
م.اجملؿؿعمداخلماظػؽةمػذهمظؿواجدماٌالزعةماظشروط

ماإلراراتمظدورمأدادقةمثالثةمأبعادمػـاكمأنمغعؿربمأغـاماظؾداؼة،معـذموغشري
ماظواضعمتعلؿوؼامعنمععنيممبلؿوىمؼرتؾطمبعدمطلمألنماىزائريماجملؿؿعميف

م:ميفماألبعادمػذهموتؿؿـلماظػؽة،مػذهمأصرادمإرارهميفمؼؿقركماظذيماالجؿؿاسي
مماظؿـظقؿي-اظؿؼينماظؾعد:ممأوال

مماالجؿؿاسي-اٌفينماظؾعد:ممثانوا
مماظؼقادي-االجؿؿاسيماظؾعد:ممثالثا

ماظـالثة،ماألبعادمبفذهماإلراراتموسيمأنماظلقاق،مػذاميفمغعؿؼدمإغـا
ماظؼقامميفماظػؽةمػذهمحظوزمعنمؼرصعمبلنمطػقلموطاعالمقؼقاحؼموسقاموبلػؿقؿفا

 

CRASC  



  حسان مرياني

 
 
 

73

ممبامواالجؿؿاسيمواظؿـظقؿيماٌفينمعرطزػامتدسقمميفمؼلاػممممامبػعاظقةمبدورػا
مسؾقه،ماظؿلطقدمغرؼدمعامإن.مإظقفامتطؿحماظيتماألػدافمظؿقؼققماجملالمهلامؼػؿح

مبفامواظؼقاممتفاوبضرورماألبعادمتؾكممبضؿونماإلراراتموسيمأنمػومآخر،مبؿعؾري
مواظضعفماظؽممبوضعقةمغلؿقهمأنمميؽنمعامعنمبفمماالغؿؼالميفمؼلاسدمبـفاح

ماالغؿؼالمػذامأنمغؿوضعمطؿاماٌرجوة،مواظػاسؾقةماظؽقفموضعقةمإديماياظقة
مظدورمٌامدواءمحدمسؾىماجملؿؿعموعصؾقةماظػؽةمػدهمأصرادمعصؾقةمدقكدم

مواظؿقلنيمواظؿـؿقةمواإلغؿاجمؿلاظعمدريورةمسؾىمإجيابقةمغؿائجمعنماإلرارات
م.وزروصهماجملؿؿعمأوضاعمعن

ماالغؿؾاهمغؾػتمأنمسؾقـا محولمػـاموسرضهمسؾقهماظؿلطقدمدماولمعامبلنم
مغؿوضعفاماظيتمواظعالضةمغؿصورهمطؿاماإلراراتمظدورماٌشؽؾةماظـالثةماألبعادمرؾقعة

مبؼوةمائفاألدمظدؼفمماالدؿعدادمدرجةموارتػاعمجفةمعنمبفاماظؽاعلموسقفممبني
ماضرتاحاتمجمردمػيموإمنامغفائقةمغؿائجمؼشؽلمالمأخرى،مجفةمعنموصعاظقة
مغشاطمخاللمعنمصقؿفا،معنماظؿلطدمبصددمدمنمسؿل،مصرضقةمسنمعـؾـؼة

م.بهمغؼومماظذيماظؾقث
ممممممممماإلراراتمظدورمعؽوغامغراهمسؿامظؾقدؼثمعـفاماغطؾؼـاماظيتماظػرضقةمإن

مميؽنماًصوص،موجهمسؾىماىزائريماجملؿؿعمويفمساعةمبصػةماجملؿؿعميف
مطاظؿاظيمصقاشؿفا مخمؿؾػةمعلؿوؼاتمبؿواجدماإلراراتموسيمطانمطؾؿا:
متارخيقةمزروفميفماسياالجؿؿماظواضعمرؾقعةمتػرضهمعامحلبمظـشارفم

ماظدورمذظكمأداءمأجلمعنمادؿعداداتفممزادتمطؾؿاموطاعالمضوؼاموسقامععقـة،
مواالجؿؿاسقةماٌفـقةمصعاظقؿفممهؼققميفمؼلاػممعاموػومصعاال،مأداءمبفمماٌـوط

م.مطذظكماجملؿؿعموأوضاعمأوضاسفممبؿقلنيماظؽػقؾة
موسيمشقابمبلنم،غػرتضهمٌامعـطؼقةمطـؿقفةماظوضت،مغػسميفمغعؿؼد،مطؿا

ماظيتماٌفاممأداءموبضرورةمسـفاماٌـؾـؼةمواألبعادماٌلؿوؼاتمبؿؾكماإلرارات
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ماإلراراتمؼعقشفاماظيتماظوضعقةمتػلريميفمطؾري،محدمإديمؼلاػم،مهؿوؼفا
ماظوسيمساعلمبلنمباظؿلؾقممظـامؼلؿحمالمػذامأنمعنمباظرشممجمؿؿعـا،ميفمحاظقا

مأػؿقةمغعطقهمطـاموإنماظوضعقةمػذهمريتػلمسؾىماظؼادرموحدهمػومغطرحهمطؿا
مأيمداخلموصعالمحادممغشاطمأومسؿلمأليمأدادقامذررامباسؿؾارهمخاصة

م.اجملؿوساتمعنمجمؿوسةمأومصؽةمألؼةمباظـلؾةمأوماجملؿؿعاتمعنمجمؿؿع
مػذهميفمغؼدعفاماظيتماالضرتاحاتمبلنمأخرى،مجفةمعنماإلذارة،مودر
مظدورماظـالثةماألبعادمعنمبعدمطلمؼفاحيؿوماظيتماألغشطةمعضؿونمحولماٌداخؾة

ماظواضعميفمػيمإظقفا،مأذرغاماظيتماظػرضقةمسؾىمبـاءمغؿصورهمطؿاماإلرارات،
مسنمغظرؼةمخؾػقةمإديموادؿـاداماثـنيمعلارؼنمخاللمعنمإظقهمتوصؾـامٌامغؿقفة
م:مصفؿاماٌلارانمصلعاماالجؿؿاسي،مواظواضعماجملؿؿعمرؾقعة
 ماٌمدلاتمعنمجمؿوسةميفمطنرارمضضقؿفاميتاظماظعدؼدةماظلـواتم:أوال

مػذهمسؿلمزروفموعالحظةممبعاؼشةمذظكمظيممسحمضدموماظعؿوعقةماالضؿصادؼة
مبنيمصقؿاماظعالضةموطذظكماألدادقني،ماظػاسؾنيممبكؿؾفمسالضؿفامورؾقعةماظػؽة

متواجففمماظيتمواظؿقدؼاتمأغػلفمماإلرارات مإديمتمديماظؿفربةمػذهمإن.
مبطؾقعةمؼؿعؾقمصقؿامخاصةماإلراراتمضضقةمجواغبمبعضمسنمصؽرةمتؽوؼن

ماٌػرتضمعنمطانمواجؿؿاسقةمعفـقةمطػؽةمبروزػممدونمهولماظيتماظصعوبات
ماظؿـظقؿاتمعلؿوىمسؾىمورؼاديمحلاسمودورمأػؿقةمذاتمعؽاغةمهلامؼؽونمأن

م.مطذظكماجملؿؿعمعلؿوىموسؾى
 مأحدمظـامةباظـلؾماظؿلرري،موضضاؼاماإلراراتمعوضوعمذؽلمظؼدم:ثانوـا

مطـريمسؾىمباإلرالعمذظكمظـاممسحموضد.مدـواتمسدةمعـذماظرئقلقةماالػؿؿاعات
ماٌوضوع،مػذامعنمخمؿؾػةمىواغبمتؿعرضماظيتمواظدراداتماظؾقوثمعن

معنماظػؽةمػذهمحبقاةماٌرتؾطةمايؼائقمعنمجمؿوسةمسؾىموضوصـامإديمباإلضاصة
مررحمضرورةمإديمبـاملوصمطؾهمػذامإن.مبفامضؿـاماظيتماظدراداتمبعضمخالل

مباإلراراتماٌـوطماظدورمصعاظقةمعنمهدماظيتماٌشؽالتمرؾقعةمحولمتلاؤالت
معمضؿةمإجاباتمواضرتاحمطؽل،مماجملؿؿعمعلؿوىمسؾىمأوماٌمدلةمداخلمدواء
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م.مطػرضقاتمهلا
ماٌطروحة،مظؾؿشؽؾةمتصورغامإظقفامؼلؿـدماظيتماظـظرؼةمظؾكؾػقةمباظـلؾة

ماٌواضفمعنمجمؿوسةمسنمؼـؾـقماظذيماظؿػلرييمؿوذجاظـميفمتؾكقصفامميؽــا
مخمؿؾػةمعلؿوؼاتماالجؿؿاسيمظؾواضعمأنمتػرتضماظيتماظـظرؼةمواإلدفاعات

مأوماظعامماالجؿؿاسيماظـلقمداخلمصرسقةمأغلاضامتشؽلمأغفامسؾىمتصورػامميؽن
ماظـؿوذجمػذامأػؿقةمتؽؿنموػـاماظعام،ماظـلقمػذامأنمطؿا.مباجملؿؿعمؼلؿىمعا

مخمؿؾفمبنيماظؼائؿةماالجؿؿاسقةماظعالضاتمغلقمسنمؼعربمػذه،مظرؤؼؿـامةباظـلؾ
مصننمباظؿاظي،مو.متطورهمعراحلمعنمعرحؾةميفماٌؿواجدةماالجؿؿاسقةماجملؿوسات

ماظـؼاصقةموضقؿهماإلؼدؼوظوجقة،متوجفاتهمحقثمعنماظؼائمماالجؿؿاسيماظـظام
مإحدىميفمػيماإمنموشريػا،ماظلقادقةمعمدلاتهمومنطماظؼاغوغقةموعـظوعؿه

مبنيماظدائممواظصراعماظؿـاصسمعنمععؼدةمظعؿؾقةمغؿقفةماظؿارخيقة،معراحؾه
ماجملؿؿعمذظكميفماٌؿواجدةمواألوداطمواظطؾؼاتماجملؿوساتمخمؿؾف مألن.

ممبامعمدلاتهموسؿلماجملؿؿعمتوجفاتمسؾىماظؿلثريمػوماظعؿؾقةمتؾكميفماظرػان
م.مجمؿوسةمطلمةػوؼمتعؽسماظيتمواظؿطؾعاتماألػدافمبؿقؼققمؼلؿح
مهلامتؽونمأنمأرادتمإذامجمؿوسةمطلمأنماسؿؾارمسـهمؼـؿجماظؿصورمػذامإن
ماظدورمأداءمحظوزمهلامؼوصرممباماالجؿؿاسقةمايقاةمتوجفاتمسؾىمعمثرةمعؽاغة
متصؾواماظيتمواظطؿوحاتماآلخرؼنمسنممتقزػاماظيتماألػدافموهؼققمبفاماٌـوط
مسؾىمواٌؼدرةمإرارػاميفمتؿقركمظيتاماألوضاعمصفممسؾىمباظعؿلمعطاظؾةمإظقفا

مإعؽاغقاتفامتعؾؽةمإديمواظؿوصلمساتؼفامسؾىمتؼعماظيتمايؼقؼقةماٌفاممهدؼد
.ماجملؿؿعمتطورمطؾؿامتعؼدامتزدادمزروفمزلميفمصعاظةمإدرتاتقفقاتمواغؿفاج

ماظيتمواظؿقدؼاتمواٌلؿوؼاتماألبعادمػذهمبؽلماظوسيمأػؿقةمتلتىمػـاموعن
معامبؽلمػوؼؿفامهددمأنمبعدماجملؿوسة،مظؿؿؿؽنموأداديمأوظيمطشرطمتػرضفا

مععمتؾؿؼيمضدماظيتموتطؾعاتفامأػداصفامهؼققمعنمأبعاد،معنماهلوؼةمتؾكمهؿل
م.طؾقامأومجزئقاماألخرىماجملؿوساتمرؿوحات

مساتقمسؾىمتؼعماظيتماألغشطةمٌضؿونمهدؼداتـامتلؿـدماألداس،مػذامسؾى
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معفـقةماجؿؿاسقةمطػؽةمناحفامأنماطؿماىزائري،ماجملؿؿعميفماإلرارات
موماٌفينماٌلؿوىمسؾىمبػعاظقةماألغشطةمتؾكمأداءميفمناحفاممبدىمعرػون

م.االجؿؿاسي

I.مالتنظومي -التقين البعدم

معنماظؾعدموػذاماٌلؿوىمػذامإديماظؾداؼةميفمغشريمأنمواٌؿوضعماظطؾقعيمعن
ماإلراراتمأغشطة مواإلدارؼةماظؿـظقؿقةماظؿؼـقةماظصؾغةمذاتمباٌفاممصاظؼقام.
ماظعؿلمسؾىمغشارفامؼؼومماظيتماألخرىماظؿـظقؿاتموطلماٌـشكتمداخل

مػذهمظربوزمواألصؾي،ماظرئقليماظلؾبموتارخيقامعوضوسقامػوماٌـؿجماإلغلاغي
ممبفاممؼضطؾعونماظذؼنمأوظؽكمػـامباإلراراتمغعينمودمنمخاصةماٌفـقة،ماظػؽة

م.مإلداريواماالضؿصاديماظعؿلمعقادؼنميفماظؿلرري
مهلــذهماٌمرخنيمأحدمؼؼولموزائػفم،موتردقخماإلراراتمبروزمإن

محاجةمألنمواظؿفارؼة،ماظصـاسقةماٌمدلاتمبؿطورمارتؾطمضدماألغشـطة،
مإديموباظؿدرؼجماٌطاف،مآخرميفمأدت،مضدمواٌلـؿـفدةماٌؿـزاؼـدةماٌمدلات

ماٌؿقدةموالؼاتاظميفمايدؼدؼةماظلؽكمضطاعميفممتمطؿاماإلراراتموزقػةمتردقخ
ماغؿشارمإديمبعدمصقؿاماظظاػرةمػذهمأدتموضد.مم2330وم2330مساعيمبنيماألعرؼؽقة

موسيمبؾورةمإديمبدوره،مأدىمعاموػومواظؿـظقم،ماظؿلقريميفمجدؼدةمظطرقمدرؼع
م(.مCHANDLERم،2333)مدودقواضؿصادؼةمطؿفؿوسةمبؿواجدػمماإلراراتمػمالء

ممPERLO،2330)مآخرمأعرؼؽيمباحثموؼرى مإديمؼعودماإلراراتمزفورمأن(
متطورمعراحلمعنمعرحؾةميفمتوصؾت،ماظيتماٌاظؽة،ماظطؾؼاتمإدرتاتقفقات

موإدارةمتـظقمميفمسـفامؼـوبمعنمإجيادمضرورةمإديماظرأمساظي،ماجملؿؿع
متلقريػاماظلفلمعنمؼعدموملمطؾرياممنوامثرواتفامحفممسرفمأنمبعدماٌـشكت

مجفودػامترطقزمإديماضطرتمأغفامإديماصةإضمصؼط،ماظعائؾةمأصرادمسؾىمباالسؿؿاد
 holdings)ماظعائؾقةمواجملؿعاتماٌاظقةماٌمدلاتمإدارةمأغشطةمسؾىماٌؾاذرة

familiaux م.اظؽؾريةمثرواتفممتلقريمسؾىمخالهلامعنمؼشرصونمماظيتم(م
مإديمأدتماظيتمايؼقؼقةماألدؾابمحولماظـاغيمأوماألولماظرأيمصحمودواء
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مواجملؿؿعاتماظؿـظقؿاتميفموزائػفمموتردقخماإلرارات،مصؽةمثمموعنمعفـةمبروز
مػيماظؿـظقؿقة-اظؿؼـقةمجواغؾفاميفماإلراراتمعفـةمأنمػوماٌمطدمصانمايدؼـة،

.موزقػؿفممسؾقفامتؼومماظيتماظرطائزموتدسقممظظفورػمماألدادقةماظشروطمأول
ماجملؿؿعميفماإلراراتمساتقمسؾىمتؼعمعفاممصفي مميـقفممبفامواظؼقام.

ماظشكصمذظكمإذامػوماإلرارمإن.ماجملؿؿعميفماظوجودمحقمؼشؾهممبامافاالسرت
معلموظقةمآخر،متـظقممأيمأومإدارةمأومعـشاة،مداخلمؼؿقؿل،مأصؾحماظذي

ماظيتماٌفاممعنمأيمأومدرادةمأومحبثمبلغشطةماظؼقاممأومععنيمضطاعمتلقري
موضععمعنمذظكمطانمودواءمساظقةمتؼـقةمأومتـظقؿقةموإعؽاغقاتمعفاراتمتؿطؾب

م.Vatier) ح2393)مالمأمموضقادةمإذـــراف
ماظؿـظقؿاتمعلؿوىمسؾىماإلراراتمعفؿةمهدؼدماإلرار،مػذاميفمميؽــا،

م:مماظؿاظقةماظرئقلقةماألغشطةمعنمجمؿوسةميفمإظقفامؼـؿؿونماظيت
 مممممماظؾاحثمػومػـامؼؽونماإلرارمأنمأيمعؾاذرةمبصػةمواظدرادةماظؾقث

مممممممممعـؿوجمهلنيمإديماياالتموحلبمعؿوماظمسؾىماألغشطةمػذهمتفدفمو
مممم.ماخلمتؽؾػة،مأضلمأومناسة،مومصعاظقةمأطـرمسؿلمررؼؼةمإبداعمأومخدعة،مأو
م.غشارهمعقادؼنمإحدىميفماظؿـظقممعـفامؼلؿػقدمععؾوعاتمإديماظؿوصلمأو

 مععنيمضطاعميفمتؿممسؾؿقة،مأومإغؿاجقةموأسؿال،معفاممأداءمسؾىماإلذراف
متظفر،ماظيتماٌشؽالتمظؽلمايؾولمإجيادمذظكميفممباملموظقؿه،عمهتمؼؼع

ماظيتمواظرباعجماظعاعةماظلقاداتمإرارميفمإغلاغقةمأومتـظقؿقةمأومطاغتمتؼـقة
م.طؽلماظؿـظقممؼؿؾـاػا
 مصنغهمآخرؼن،مأصرادمسؿلمسؾىمإذرافمعلموظقةمؼؿقؿلماإلرارمطانمإذا

مبـفاحمعفاعفممأداءمسؾىمعرؤودقهمتلاسدماظيتماظشروطمبؿوصريمعطاظب
مباٌفاممظؾؼقاممسضؾقامأومطانمصؽرؼامممؽنمجفدمأطربمبذلمسؾىمأؼضاموهػقزػم

م.واالبؿؽارماظؿفدؼدمسؾىموحـفممإظقفمماٌوطؾة
 ماظؿـظقم،معلؿوىمسؾىمعفاعهمعنمرئقليمطفزءمطذظك،معطاظبماإلرارمإن

ممبامغشارهمعقدانميفمأخرىمجماالتمتػؿحمأنمذلغفامعنمجدؼدةممأذقاءمباضرتاح
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ميفمواٌلاػؿةمظؿـظقؿهمواٌالماىفدمؼوصرممبامأوماظعؿلمزروفمعنمحيلن
م.حمقطهمععمسالضؿهميفمأومعـاصلقهمواهمعوضعهمهلني

مومممممماٌفاممػذهمأػؿقةمإديماالغؿؾاهمغؿصوره،مصقؿاماإلرارات،مواجبمعنمإن
مبعدػاميفمأوماظؿؼينمبعدػاميفمدواءمممؽنموجهمأحلنمسؾىمبفاماظؼقاممضرورة

مػذهمعفؿةمجوػرمتشؽلمبلغفامغؼولموغؽادمأػؿقةمأطـرمؼؾدوماظذيماإلغلاغي،
معامواخطرمأصعبماظؽـريؼن،مغظرميفمتعؿربماإلغلاغقة-اظؿـظقؿقةماٌفاممإن.ماظػؽة

ماظؿـظقؿيمظؾعاعلمٌاماٌفين،مغشـــارهمضؿــنمبهماظؼقامماإلرارمعنمؼطؾب
مضطاساتهمطاغتمعفؿامياإلغؿاجماظعؿلمسؾىمضصوىمأػؿقةمعنمواإلغلاغي

م.موعقادؼـه
ميفممممممترمتـظقؿاتفم،معلؿوىمسؾىموجودػممصرضميفماإلراراتمحظوزمإن

ماظؿلطقدمذروطمعنمطشرطمصعاظقةمبؽلماٌفاممػذهمأداءمسؾىمبؼدرتفممتؼدؼرغا،
مبه،مشريػممضقاممادؿقاظةمورمباموصعوبةموضرورته،مبه،مؼؼوعونمعامأػؿقةمسؾى

م.بؾوشفامإديمتـظقممطلمؼلعىماظيتماألػدافمهؼققمأجلمعن
مجمردمبلنمأبداماالسؿؼادمسدمماإلراراتمسؾىمبلنمػـاماظؿذطريمؼػقدمرمبا
مسؾىمأومعصدرػا،مطانمعفؿامومساظقة،مطاغتمعفؿامذفادات،مسؾىمايقازة

مإن.مؼلؿقؼوغفاماظيتماٌؽاغةمبنسطائفمموحدػامطػقؾةمبراضة،مطاغتمعفؿامأظؼاب
مطؾري،محدمإديمهؼقؼفامؼرتؾطمبلقطة،مطاغتمعفؿامصعؾقـة،محبؼوقماٌطاظؾة

.مايؼوقمتؾكمتعطيماظيتمباظواجؾاتماظػعؾيماظؼقامممبدىمآخر،مذرطمأيموضؾل
مباظشفاداتماالطؿػاءمإن م ممبؽاغةمظإلراراتماالسرتافمظؿقؼققماألظؼابمأوم

متؼدؼرغاميفمػومطؽل،ماجملؿؿعمررفمعنمممأوماظؿـظقممررفمعنمدواءمالئؼة،
ماآلخرؼن،ماظػاسؾنيمذيقعمظدىمعواضعفممإضعافمإديمتمديماظيتماألدؾابمأحد
م.ايؾػاءمأوماٌرؤودنيموحؿىمبلماٌـاصلنيمأوماظرؤداءمصؼطمظقس

مسؾىمبفاماظؼقاممضرورةموماٌفاممبفذهماظوسيمجمردمأنمػذا،مؼعينمػل
موممممممجقدةمعواضعماحؿاللمعنماإلراراتمظقؿؿؽنماظوحقدماظشرطمػوموجهمأحلن

مبرشممذظكمألنمباظـػي،مرؾعامػوماظلمالمػذامسؾىماىوابمنإمرصقعة؟معؽاغات
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ميفمأغػلفمماإلراراتمؼلاػممضدمأخرىمذروطمبؿوصرمؼرتؾطمو.مؼؽػيمالمأػؿقؿه
موعلؿوؼاتمجماالتمإديمتـؿؿيممبفاممضقاعفمموموسقفممخاللمعنمبعضفامتوصري

م.مأخرىماجؿؿاسقة

II. املهين-االجتماعي البعـد  
ماظؿـظقؿقة-اظؿؼـقةماظوزائفمبلػؿقةمراتاإلراموسيمبلنمذطرغامظؼد

مطػؽةمظؾربوزماجملالمهلممؼػؿحمألنمؼؽػيمالمبفامظؾؼقاممايؼقؼيمواالدؿعداد
ماألحداثمجمرىمسؾىماظؿلثريميفمبػعاظقةموتلاػممعؽاغةمهلامواجؿؿاسقةمعفـقة

متػرضفامأخرىمذروطمبؿوصريمطذظكمؼرتؾطمذظكمألنمواالجؿؿاسقةماظؿـظقؿقة
ماظلائدةماالجؿؿاسقةمواظظروفماالجؿؿاسيماظواضعمتوعلؿوؼامعؿطؾؾات مإن.
معنمبعضمتوصريميفمظقلاػؿوامأخرى،مأصعدةمسؾىمباظعؿلمعطاظؾونماإلرارات

ماالجؿؿاسيماٌلؿوىمسؾىمواظؿقركماظوسيمسؾقفمموجبمظذاموماظشروط،مػذه
م.ورؿوحاتفاموتصوراتفامعفاعفامهلامعفـقة-دودقومطػؽة

مواظوزامئفمباٌفامماظؼقاممإن مم م مخاصةمتؾؼائقةمبصورةمؼؿممالماظؿـظقؿقةماظؿؼـقةممممم
مذظكمأنمبلماىزائري،مظؾؿفؿؿعماظعاعةماظوضعقةممتقزماظيتماظظروفمإديمباظـظر

متؾكمأداءمسؾىماظؼدرةمألنمأؼضاماظصـاسقةماجملؿؿعاتميفمحؿىمممؽـامؼؾدومال
مخاللمعنمعؼاوعةمإديمتؿعرضمحؼوقمعنمؼؼابؾفامعامسؾىموايصولماظواجؾات

مسؾىمحاظقامتؿؿـلموضدماالجؿؿاسقة،ماظؼوىمخمؿؾفمعنمعضادةمفقاتادرتاتق
مواظؼاغوغيماإلداريماظؼرارمعراطزمسؾىماٌفقؿـةمواألوداطماجملؿوساتميفماألخص

مضقادؼةمعواضعماحؿاللميفماإلراراتمناحمأنمتعؿؼدمبؾلارةمألغفامواظلقادي
م.عؽادؾفاموتفددمػقؿـؿفامعنمهد

ماإلراراتمأنمإديمؼعودمغؿصور،مصقؿامي،األدادمعردػاماٌؼاوعةمتؾكمإن
مزلميفمهلامندمالمضقمموػيمواٌشارطةمواظؿقدؼثماظعؼالغقةمضقممحبؿلمؼؿؿقزون
مآخرمبؿعؾري.ماٌفقؿـةمواجملؿوساتماألوداطمتؾكمضؿنمعمؼدؼنماظراػـةماظشروط

موصراعة،ومسؼالغقة،معنمعؾدئقا،مؼؿضؿـه،معامبؽلماإلراراتمسؿلمإن
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مإرارميفموإمناماظؼائؿة،ماالجؿؿاسقةماظعالضاتمغطاقمارجخمؼؿممال...ممعشارطة
موطـؿقفةمػذامإديمباإلضاصة.موهدؼاتمسؼؾاتمعنمتػرضهموعاماظعالضاتمتؾك
مظؿؾكمعواجفةمعنمحيؿاجهممبامبػعاظقة،ماٌفاممتؾكمهؼققمصننمظه،

مإدرتاتقفقاتمسؾىمباالسؿؿادمؼـفحمأنمميؽنمالمواظؿقدؼات،ماإلدرتاتقفقات
مبفقؿـةمتؿلمماجؿؿاسقةمزروفمضلميفمذياسيمتـلققمأوموسيمنوبدومصردؼة،

مواظصراعمظؾؿـاصسماىؿاسيمباظؾعدموسقاموأطـرموتـلقؼامتـظقؿامأطـرمضوى
م.االجؿؿاسي

مطاغوا،مضطاعمأيميفماإلرارات،مبلنمتمطدماآلنمحدمإديمجمؿؿعـا،موربةمإن
ماظيت)ماصفاوأػدموضـاساتفامتصوراتفامهلاماجؿؿاسقةمعفـقةمطػؽةمؼلؿطقعونمال

مسؾىمعؿؿـؾةمصعاظةمضوىمأػدافمععمتؼدؼر،مأضلمسؾىمعـفامجزءميفمتؿعارض
موحؿىمبلمععفا،ماٌؿقاظػةمواٌاظقةماظؾريوضرارقةماألوداطمبعضميفماًصوص

مجمرىمسؾىمتمثرمأنمأومصوتفامتلؿعمأن(مواظـؼابقةماظعؿاظقةماألوداطمبعضمعع
ماظؿـلققمعنمأدغىمحدماهلمؼؽونمأنمدونمواالجؿؿاسقةماظؿـظقؿقةماألحداث
مواظؿـظقم مميؽنمالماظذيماالجؿؿاسي،ماظواضعمعنماٌلؿوىمػذامرؾقعةمألن.
ماىؿاسيماظػعلمعـطقمؼػرضمتػادؼه، معنماظؽـريمحماوالتمتمطدهمعاموػو.

معاموباٌؼابل.مبفامخاصةمعفـقةمتـظقؿاتمإلغشاءمسدؼدةمعـادؾاتميفماإلرارات
ماالجؿؿاسقةماظؼوىمررفمعنمؼاوعةوعمععارضةمعنماحملاوالتمتؾكمظهمتؿعرض

م.ماألحقانمبعضميفماظعؿاظقةموحؿىمبلماٌفقؿـة،
ماالجؿؿاسي-اٌفينماظؾعدمأػؿقةمبؿلطقدمطػقؾةمواٌمذراتمايؼائقمػذهمإن

ماظشروطمطلحدمجبدؼة،ماظؾعدمػذامأخذمسؾقفممحيؿممعامذظك.مماإلراراتمظدور
مبايؼوقمواٌطاظؾةماظقةوصعمبـفاسةمعفاعفممأداءمسؾىمتلاسدػمماظيتماألدادقة

ماظواضحمعنماالجؿؿاسي؟-ماٌفينمباظؾعدمباظضؾطمغعينمعاذامظؽن،.متؼابؾفاماظيت
معلرحمسؾىمعواضعفممتعزؼزمأجلمعنمعطاظؾون،ماإلراراتمبلنماظؼولمغرؼدمأغـا

موظقسمعؿعددةمأخرىمعلؿوؼاتمسؾىمباظعؿلمواالجؿؿاسقة،ماظؿـظقؿقةماألحداث
ماٌـظمماىؿاسيمواظـضالماظعؿلمعلؿوىمعـفاو.مصؼطماظؿـظقؿاتمعلؿوىمسؾى



  حسان مرياني

 
 
 

09

مأؼةمسؾىماالسؿؿادمدونمأغػلفم،ماإلراراتمررفمعنموبلػداصهمبضرورتهمواظوسي
معواضعماحؿاللمعنمبؿؿؽقـفممطػقلموحدهمذظكمألنمأخرى،مجمؿوسةمأومصؽة

محؼقؼيمتلثريمذات مظؿقؼققمعالئؿةمزروفمتوصريمسؾىمضدرةمتعطقفممعواضع.
م.األخرىمواجملؿوساتماظػؽاتمعنمشريػممسنممتقزػمماظيتماألػداف

مواظعؾؿقةماظؿؼـقةمواظؽػاءاتماٌفاراتماطؿلابمعـال،ماإلراراتمؼلؿطقعمػل
مسؾىمدقاداتمؼؼرتحوامأنمهلممميؽنموػلماظشغل؟ممبقادؼنماالظؿقاقمحؿىمضؾل
معنمصادرةمدقاداتمسؾىمؼعرتضوامأومأخرى،مؼعدظوامأومشريه،مأوماٌلؿوىمػذا
موػلموعـظؿا؟مواسقامذياسقا،مهرطامهرطفممؼؽنممملماإذمطاغت،مجفةمأي

مذروطمأدغىمسؾىمؼؿوصرمؼؽنمملمإذاموعـظؿامذياسقامسؿؾفممؼؽونمأنمميؽن
مميؽنمػلمبفا،مؼعؿؾونماظيتماظؿـظقؿاتمعلؿوىمسؾىموحؿىمواظؿـظقم؟ماظؿـلقق

موظقسمظألذقاءمغظرتفمماألضل،ومسؾىمجزئقاممؼؿػقممبامإدارتفا،ميفمؼلاػؿوامأن
ماظودقؾةمهلممتؿوصرمملمإذاماآلخرؼنماظػاسؾنيمعنمشريػممأومصؼطماظؼادةمؼرؼدهمطؿا

ممذظك؟معنممتؽـفمماظيت
مواظؿقركماظعؿلمعنمحماظةمالموعل،مطـري،موشريػاماألدؾابمػذهمإن

موعصريمٌؽاغةمباظـلؾةمحقوؼةموضرورةمحؿؿقةماٌـظمماظواسيماىؿاسي
معنمجمؿوسةمأومغؼابة،مؼؽونمصؼدماٌمدلي،ماظشؽلمسنماظـظرمبغضماإلرارات،
مإال.ماألخرىماظؿـظقؿقةماألذؽالمعنمشريػامأومعفـقة،مذيعقاتمأوماظـؼابات،

ماظيتماٌفاممأبعادمعنمضرورؼامومأدادقامبعدامؼشؽلماظعؿلمػذامأنمػوماٌمطدمأن
معقداغقةمومماردةموسقاماظػؽةمػذهمساتقمسؾىمتؼع ميفماغؿظار،مميؽنموال.

مملمإذامأدائفم،ميفموالماإلرارات،موضعقةميفمدائمومحؼقؼيمهلنمأيمتؼدؼرغا،
ماألغشطةمعلؿوؼاتمعنماٌلؿوىمػذامسؾىمعؾؿودةمغؿائجمتؿقؼق

م.ماٌفـقة-االجؿؿاسقة
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موتؿؾعماٌقداغقة،ماٌالحظةمبلنماظضرورة،مػذهمظؿلطقدمغضقف،مأنمميؽن
مأررمشقابمأنمتمطدمروؼؾة،معدةمعـذموتطوراتهماإلراراتمؼعقشهماظذيماظواضع

مظؾؿؽػلماظػؽةمػذهمأصرادمعنمممؽنمسددمأطربموؿعموصعاظةمدائؿةمظقؿقةتـ
مدستمطؾؿامرؿوحاتفم،مسنمواظؿعؾريمغظرػم،موجفاتمسنمواظدصاعمباغشغاالتفم

موػوموإعؽاغقاتفممعؽاغؿفممسؾىمايدودمأبعدموإديمدؾؾا،مأثرمضدمظذظك،ماظضرورة
مإظقفامؼـؿؿونميتاظماظؿـظقؿاتمعصؾقةموالماإلرارات،معصؾقةمالمخيدم،مملمعا

 .مطؽلماجملؿؿعمعصؾقةموال
مأػداصهمهؼققمإديماإلرارمتوصلمبنعؽاغقةماظؾاحـنيمبعضماسؿؼادمأنمطؿا

مصـعمعواضعمعنموظؼربهمإعؽاغقاتمعنمؼؽؿلؾهمٌامصردؼةمبصػة
م: 2333SAINSAULIEU)اظؼرار موالماألػدافمىؿقعمباظـلؾةمالمممؽـا،مؼؾدومال(

ماجملؿؿعاتمىؿقعمباظـلؾة مغػلفاماألػدافمرؾقعةمالخؿالفمظكوذ.
موحؿىمواظـؼاصقةماالضؿصادؼةماالجؿؿاسقة،ماٌفـقة،ماظظروفموالخؿالف

مجمؿؿعمطلممتقزماظيتماظلقادقة مػوماٌوضف،مػذامعـلمػشاذةمؼربزموعا.
ماٌصـعةماجملؿؿعاتميفمباإلراراتماًاصةماٌفـقةمظؾؿـظقؿاتماظؼويمايضور

م.اظعؿاظقةماظـؼاباتمبعضمععمـلققباظؿمأومعلؿؼؾةمبصػةمدواءمذاتفا
مسؾىمباالسؿؿادموضعقؿفممهلنيمسؾىماإلراراتمضدرةمصننمذظك،مإديمإضاصةم

مظؾؿفؿؿعاتمباظـلؾةماألحوال،معنمحالمبليمممؽـا،مؼؾدومالمصؼطماظػرديماظعؿل
ماظػعاظقةمسؾىماظطؾبمؼغقبمؼؽادمحقثمأبعاده،مبؽلماظؿكؾفمعنمتعاغيماظيت
مإديمباظـظرمظألدف،متؿؿقز،مأوضاسـامإن.ماإلرارمؽهميؿؾمعوردمأػممتشؽلماظيت
مػذهمإن.مسداءمغظرةمتؽنمملمإنموهػظ،مذكمغظرةمسؼالغي،مأومسؾؿيمػومعامطل

ميفماإلراراتمىعلماحملاصظةماالجؿؿاسقةماظؼوىمدعيميفمتـعؽسماٌواضف،
ماظؿؾعقةمػذهمأنماظؼولموميؽنمممؽـة،معؽاغةمأضعفمويفمدائؿة،متؾعقةموضعقة

مجملؿوساتماإلراراتمتؾعقةمإن.مهدؼاتمعنماإلراراتمؼواجفهمعامأخطرمػي
موهرطفم،متواجدػمموربطماألحداث،معلرحمسنماظػعؾيمتغققؾفممؼعينمأخرى

ميفمتعؿلمبلمأػداصفم،مهؼققمسؾىمتعؿلمالمبندرتاتقفقاتمطؾقةموعصريػم
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متلع،مملمإنمواظطؿوحات،ماألػدافمظؿؾكمععاطسماواهميفماألحقانمععظم
مأدائفممذروطمغػيمخاللمعنماإلراراتمسؾىمغفائقامظؾؼضاءموسي،مبغريمأومبوسي

م.وناحمبػعاظقةمألدوارػم

III .مممالقوادي-االجتماعي البعـد

ماظؼائؿة،ماالجؿؿاسقةماظعالضاتمغطاقمخارجمتؿممالماظؿلرريموزقػةمأنمعـؾؿا
مإػؿاهلا،مميؽنمالمضرورؼةمعفـقة-دودقومأبعاداماظوزقػةمهلذهمؼعطيممما

مهتمغؼرتحهماظذيماٌفام،مهلذهماظـاظثمظؾؿلؿوىمباظـلؾةمايالمطذظك
م.اظؼقادي-االجؿؿاسيماظؾعد:مسـوان
ماظؿـؿقةمعلؿوىموسنماظـؼاصقةماألوضاعمسنممبعزلمؼعؿؾونمالماإلراراتمإن
مإظقهمؼـؿؿونماظذيماجملؿؿعمبؾغهماظذي مبؾغهماظذيماظؿـؿقةمعلؿوىمأنمبل.

ماجؿؿاسقة-عفـقةمطػؽةماإلراراتمبروزمغقةإعؽامسؾىمباظغامتلثريامؼمثرمجمؿؿعفم
مدائؿامحيؿاجمجمؿؿعمأيمأنمغـلىمأنمؼـؾغيمالمطؿا.ماجملؿؿعميفمحادممدورمهلا
مدريورةمتػرضفامحؿؿقةمذظكمألنمعؿؼدعا،مطانموإنمحؿىمواظؿفدؼدماظؿغقريمإدي

مواالجؿؿاسيمواالضؿصاديماظـؼايفماظؿطور مواظؿفدؼدماظؿغقريمؼؽونمالمصؽقف.
مطفذامجمؿؿعامإنماظؿكؾف؟مأغواعمذؿىمعنمؼعاغيمجملؿؿعمؾةباظـلمضرورة
ممباماألوضاعمتؾكمتغقريميفماٌلاػؿةمؼلؿطقعمعنمطلمجمفوداتمإديمحيؿاج
مبضرورةمتوسقؿهموماجملؿؿع،مإظقفامؼصؾوماظيتماظؿـؿقةمسؿؾقةمإناحمسؾىمؼلاسد

م.بذظكمواعمؼؽنمملمإنماظؿـؿقةمتؾك
ماظػؽاتمعنمؼؿفزأمالمجزءمؽؾونؼشماإلراراتمبلنمغـلىمأنمؼـؾغيمالمطؿا
مغعؿؼدمإغـا.ماىفلمضقودمعنمواظؿقررماظػعاظقةماظعؼالغقة،مظؼقمماياعؾةماٌـؼػة

محيؿؾوغفاماظيتماٌـاصبموحبؽممتؽوؼـفم،محبؽممباظذات،ماإلراراتمبلن
ماظعؼائدؼةمخؾػقاتفممسنماظـظرمبغضماظػؽات،متؾكمعنمػاعامجزءمؼشؽؾون

مإذمرؾقعؿفا،مطاغتمعفؿاماجملؿؿعمتـؿقةمأنمورغؿصمأغـامطؿا.مواألؼدؼوظوجقة
مومممممماٌـؿر،ماىادمواظعؿلماظعؾممعؾادئمدقادةمتعـقهمعامضؿنمعنمتعينمطاغت
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معنمأطـرماإلراراتمإظقهمؼفدفمعامصؿقممعنمػيمواإلدارؼةماالضؿصادؼةماظـفاسة
مطػاءاتفمموعلماظيتماظشروطمعنمآخرمأدادقامذررامؼشؽلمذظكمأنمبل.مشريػم

معنمراقمعلؿوىمهؼققمسدممأنمطؿا.مأدوارػممإديماياجةموتربزمرؾبمعوضوع
ماظػعؾقةماياجةمؼؼؾصمألغهمضعقف،معوضعميفماإلرارمؼؾؼيمدوفماظؿـؿقة
م.اظراػـةماظظروفمزلميفمايالمسؾقهمػومطؿاموإعؽاغقاتهمٌفارته
مطلماإلراراتمظػؽةماظؼقادي-االجؿؿاسيمظؾؾعدمتعطيماظضرورةمػذهمإن

مواالجؿؿاسيماظـؼايفماظؿغقريمإحداثميفماحملؿؿلمأومايؼقؼيمدورػممإن.ماألػؿقة
مإديماظؾاحـنيمعنمباظعدؼدمأدىمضدممنوا،ماألطـرماجملؿؿعاتمظدىمواالضؿصادي

مهررمحيؼقممبامواظؿصوراتماظؼقممودؼدمجمالميفماظػؽاتمػذهمعنماظؽـريمتوضع
مؿؿعاتاجملممتقزماظيتمواظؼقودماظؿـاضضاتمخمؿؾفمعنمواجملؿؿعماإلغلان

مواألؼدؼوظوجقةماظلقادقةمتوجفاتفاماخؿالفمسؾىمايدؼـةماظصـاسقة
(2332DAGNAUD , .)م

محرطةميفماٌلاػؿةمضرورةممتؾقهمعامػوماظؼقادي-االجؿؿاسيمباظؾعدمغعـقهمعا
مطلمساتقمسؾىمتؼعماظيتماٌلاػؿةمػذه.ماإلراراتمررفمعنمواظؿقدؼثماظؿغقري
ماجملؿؿعمإديماالغؿؿاءمواجؾاتمػرضهتمٌامادؿفابةمظقسماٌـؼػة،ماظػؽات

ماياجةمتػرضفاماظيتماٌوضوسقةماظضرورةمتؿطؾؾهمٌامادؿفابةمبلمصقلب،
ماظؿؼـقةممبفاعفممظؾؼقاممأغػلفممظإلراراتماجملالمتػؿحماظيتماظشروطمظؿوصري

مأػدافمعنمإظقهمؼؿطؾعونمعامهؼققمعنمظقؿؿؽـوامصعاظقة،مبؽلمواظؿـظقؿقة
م.مورؿوحات

موصفؿامطؾرياموسقاماإلراراتمعنمذك،مدونمتلؿدسي،مػؿةاٌلامتؾكمإن
مأعـؾةموعن.محؼقؼقةموتضققاتموعؿواصال،مذاضاموسؿالماجملؿؿعمألوضاعمسؿقؼا

مداخلمصؼطمظقسماإلذراف،ماجملالمػذاميفماإلراراتمبهمؼؼوممأنمميؽنمعا
مسؾىمأودع،مغطاقمإديمتـؿؿيماٌفاممػذهمرؾقعةموألنمجماهلامظضققماظؿـظقؿات

موتردقخماظـفاسةمضقممغشرمإديماهلادصةمواظشاضةماٌعؼدةماظوادعة،معؿؾقةاظمتؾك
مطلميفماإلغؿاجقةماظعؿؾقةمجواغبمطلميفماظؿقؽممظؿقؼققماظعؿلميفممماردؿفا
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مم.عراحؾفامذيقعمويفماظؼطاسات
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مايدمػذامسـدمؼؿوضفمالماألعرمأنمطؿا مطػؽةماإلراراتمعشارطةمألن.
ماظؿـؿقةمظؿقؼققمشريػامعنمأطـرمارمبمعطؾوبةمضقادؼة،ماجؿؿاسقة-عفـقة

ماظشروطمطلحدماظؿصـقع،معؿطؾؾاتمبنيماظودقطمدورمأداءموػيماٌـؿظرة،
مسؾىموطلن.موساداتهماجملؿؿعمضقممادؿقعابموسؿؾقةماظؿـؿقة،مظعؿؾقةماألدادقة
ماظػعؾقةماٌلاػؿةماألضلمسؾىمأوموعصريؼة،متارخيقةممبفؿةماالضطالعماإلرارات

ميفمولد،مضقم.موتردقكفامجدؼدةمضقممغشرمومبؾورةمإديماظؿوصلموػيمصقفا،
مجفة،معنمواظؿصـقعماظؿـؿقةمعؿطؾؾاتمبنيماىؿع:ماظرئقلقةمجواغؾفامأحد
م.( BOTTAZI ET ZANOTTI , 1974 )ماجملؿؿــعموساداتموضقم

مضوؼة،معلاػؿةماإلراراتمعلاػؿةميفمتؿفلدمأنمميؽنماٌفؿة،مػذهمإن
متؾكمخاصةماٌكؿؾػة،مواظـؼاصقةماالجؿؿاسقةماألغشطةمتلرريميفمورؼادؼةمصعؾقة
مظؾعؿل،ماىقدماظؿـظقمموطذظكمواظـفاسة،ماظػعاظقةمضقممتردقخميفمتلاػمماظيت

ماظؿكؾفمأوضاعمٌكؿؾفماظؿقديموثؼاصةمواظعؼالغي،ماٌـطؼيمواظؿػؽري
ممتـلمألغفاماظؼقممػذهمتؾينمعنماظػائدةمتوضقحميفماٌلاػؿةموطذظكمواظؿواطل،

م.وازدػارهماجملؿؿعمؿـؿقةظمحقوؼةمضرورة
ماظؿلثريمودائلمخمؿؾفمبادؿعؿالمتؿفلدمأنمميؽنمػذه،ماإلراراتمعفؿةمإن
ماىؿعقاتمعـلماخرتاسفا،مميؽنماظيتمأوماٌؿاحةمواالجؿؿاسيمواظرتبويماظـؼايف

مواجملالتماظؽؿبمسربماظـشرموعـلمغشارفاموعقادؼنمأغواسفاماخؿالفمسؾى
مبضرورةماجملؿؿعمصؽاتمعنمممؽنمسددمأطربمإلضـاعمواٌؾؿؼقات،مواىرائد
مؼعودمذظكمألنماإلراراتمعالمرأسمتشؽلماظيتمواٌفارةماظؽػاءةمسؾىماالسؿؿاد
م.أوضاسهمعنموحيلنماجملؿؿعمسؾىمباظػائدة

موأغفاماظؼقادؼة،ماٌفاممػذهمبصعوبةمواسونمأغـامإديمػـا،ماإلذارةموب
مودائؿا،مذاضاماراوغشموعؿواصال،مطؾرياماظؿزاعامذك،مأيمدونمعنمتؿطؾب،

موالمضرورؼةمعنمأطـرمتؾدومصنغفامذظكموععمأبدا،مدفؾةمتؾدومالمروؼؾةموععاغاة
م.أػؿقؿفامعنماظؿؼؾقلمأومسـفاماالدؿغـاءمميؽن
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 خـالصــة

ماإلراراتموسيمأػؿقةمسؾىماظؿلطقدماظورضة،مػذهمخاللمعنمحاوظـامظؼد
مساتؼفامسؾىمتؼعماجؿؿاسقة-عفـقةمطػؽةمظدورػمماٌمظػةماألبعادممبكؿؾف
مميقزمعامإديمباظـظرموذظكمايؼوقمعنمؼؼابؾفامعاموهلاماظواجؾات،معنمجمؿوسة

مظػؿـاموضد.مإظقهمتـؿؿيماظذيماىزائريماجملؿؿعمأوضاعمإديموباظـظرماظػؽة،مػذه
مبفامضاممأومبفامضؿـامظدرادةمغفائقةمغؿائجممتـلمالماألصؽارمػذهمأنمإديماالغؿؾاه

مصقؿفامعدىمعنماظؿقؼقمبصددمدمنمحبثمصرضقةمسنمعـؾـؼةمػيموإمنا.مشريغا
م.أػؿقؿفامسؾىماظؿعرفمو

مغؿقفةمطانماألصؽارمػذهموصقاشةماظػرضقةمػذهموضعمأنمإديمأذرغامظؼد
مإديمادؿـاداموطذظكماٌوضوع،مبفذامذكصيموالػؿؿامموسؾؿي،معفينمٌلارؼن

مضقؿهمحقثمعنماظعام،ماالجؿؿاسيماظـلقمأوماجملؿؿعمبلنمترىمغظرؼةمخؾػقة
مظؾؿؽاغاتمتوزؼعمعنمذظكمسنمؼرتتبموعامواظلقادقة،ماظػؽرؼةموتوجفاته
ماٌداخقلموموايظوز م مػومإمناماظؿارخيقة،معراحؾهمعنمععقـةمعرحؾةميف...

مخمؿؾفمبنيمواظصراعماظؿـاصسمعنموعلؿؿرةمععؼدةمسؿؾقةمإظقهمتمولمٌامغؿقفة
موصرتاتماالتحمتواجدمميـعمالمذظكمطانموإن.مصقهماظػاسؾةماالجؿؿاسقةماظؼوى

م.مماظؼوىمتؾكمبنيمواظؿعاؼشمواظؿعاونماظؿقاظفمعن
معلؿوىمسنمعـفامواحدمطلمؼـؾـقماإلرارات،مظدورمأبعادمثالثةماضرتحـاموضد

مظقلتماٌلؿوؼاتمػذهمبلنمأطدغامطؿاماالجؿؿاسي،ماظػعلمعلؿوؼاتمعنمععني
مقثحموثقؼا،مارتؾارامبقـفامصقؿامعرتؾطةمأغفامبلماظؾعض،مبعضفامسنمعلؿؼؾة

مؼػرضهممباماظؼقاممدونمعلؿوىمطلمؼؿطؾؾفاماظيتمباٌفامماظؼقاممميؽنمال
ماظـالثةماألبعادمعنمبعدمطلمحيؿوؼهمعامغؾنيمأنمحاوظـاموضد.ماآلخرانماٌلؿوؼان

مؼؾيمطؿامتؾكقصفاموميؽنموناح،مبػعاظقةمأدائفاموضرورةموغشاراتمعفاممعن
م:

مساتقمسؾىمتؼعماٌفاممعنمجمؿوسةموؼؿضؿن:مالتنظومي-التقين البعد - 2
مأومواظدرادةماظؾقث،مطلغشطةمصقه،مؼعؿؾونماظذيماظؿـظقممداخلماإلرارات
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مظؾؼطاعمايلنماظلريمتعققماظيتماٌشؽالتموحلمواظؿقػقز،مواإلذرافماظؼقادة،
ماخلمسؾقه،مؼشرصونماظذي مظربوزمواألصؾيماألولماظلؾبماٌفاممػذهمتعؿربمو.

ماإلغلاغقةماجملؿؿعاتميفمجؿؿاسقةاال-اٌفـقةماظػؽاتمطنحدىماإلرارات
م.مايدؼـة
ماألغشطةمجمؿوسةمسؾىماظؾعدمػذامحيؿوي:ماملهين-االجتماعي البعد -2
مطشرطمواٌـظم،ماىؿاسيماظؿقركمبضرورةماإلراراتماظؿزاممؼػرضفاماظيت

مؼؿؿؽـوامحؿىماألخرىماالجؿؿاسقةماظؼوىمخمؿؾفمعواجفةمذروطمعنمأدادي
مغطاقميفمؼؿمماإلراراتمسؿلم،ألنمعؽاغاتفممقموتدسمعمثرةمعواضعماحؿاللمعن

م.اىؿاسيماظػعلمعـطقمتػرضماظيتماظؼائؿةماالجؿؿاسقةماظعالضات
مجمربون،ماإلراراتمأنمإديمػـامأذرغامظؼد:ممالقوادي-االجتماعي البعد -7

مواظـؼاصقة،ماالضؿصادؼةماجملؿؿعمبلوضاعماظوسيمسؾىماٌـؼػة،ماظػؽاتمطنحدى
مواظؿغقري،مواظؿصـقعماظؿقدؼثمإديمتفدفماظيتمألغشطةاميفماٌلاػؿةموضرورة

مسؾىمضدرةمعنمذظكمؼػرضهمعامبؽلماظؿـؿقةمحيؼقممباماجملؿؿع،محيؿاجفاماظيت
مبنيماظودقطمدورمأداءميفمواظـفاحماحملؾقة،مواألوضاعمواظعاداتماظؼقممادؿقعاب

م.واظؿغقريماظؿـؿقةموعؿطؾؾاتماظؼقممػذه
مالمايرطةمتؾكميفماإلراراتمعشارطةمنبلمضـاسؿـامسؾىمأطدغاماألخري،ميف

مذروطمعنمذرطمأؼضامػيموإمنامصقلب،مظؾؿفؿؿعماالغؿؿاءمظواجبمتلؿفقب
مؼؾؼىمبدوغهماظذيمواظـؼايفمواظؿـظقؿيمواظصـاسيماالضؿصاديماظؿطورمهؼقق
ماٌلؿوؼات،مطلمسؾىمهلم،ماجملؿؿعموحاجةمشائؾاماإلراراتمطػاءةمسؾىماظطؾب
مضعقػة م ميفمتؼع،ماظيتمواألغشطةماٌفاممتؾكمصعوبةبمطذظكمغوػـاموضد.

مالمضرورؼةمباسؿؾارػاماٌـؼػة،مواظشرائحماظػؽاتمذيقعمساتقمسؾىمايؼقؼة،
م.اظؿربؼراتمطاغتمعفؿامسـفاماالدؿغـاءمميؽن
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