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 :لص امل
د ترخثذ تًورتر َُ أٍٓ تألدٕتر تًرٙ ٚوٍٕ حٔث ألرتد تًَِغَد، ٕ ال ٚشرعٚؼ َرخذ رؾد ؽٌَٚ   

تًورتر تًوٚثٍ حؾٌَْ َث ًٍ ررٕلر ًْ َؾٌَٕثذ، إٔ َث ًٍ ٚوٍ حثرضثالرْ، ٕ إًٗ ضثِج َث ٚعضل 
ؽٌْٚ َُ َؾٌَٕثذ رشَٚد ٚشرخدَٔث الرخثذ تًورترذ دتخل تًَِغَد، لثُ ِٓثى َؾٌَٕثذ 

 .فٚر رشَٚد رؤسر حدٕرٓث ؽٌٗ ٓثرْ تًورترتذ  ذثالفٚر رشَٚد إٔ ترض
رٔدك ٓذّ تًٕرهد تًحعسٚد إًٗ َؾرلد يٚك ٚؤسر تالرضثل فٚر تًرشَٙ ؽٌٗ ؽٌَٚد ترخثذ    

 . A .D.Eتًورتر، ٕ ٓذت َُ خالل تًوٚثٍ حدرتشد َٚدتِٚد لٙ تًشريد تًضزتةرٚد ًٌَٚثّ 
 ترضثل فٚر رشَٙ، ترخثذ تًورتر: اهنويبث اهيفجبحٌت 

Résumé : 
le processus de prise de décisions  est le rôle le plus important parmi les rôles  des 

membres dans  l'Organisation , et  le décideur ne pourrait pas prendre la décision, ni 

d'effectuer son travail, sans   avoir  des informations, ou à moins que ses contacts, et 

en plus de ce qui a obtenu d'informations officielles aient eu l'habitude de prendre des 

décisions dans l'Organisation, est là des informations informelles ou des contacts 

informels sur cela affectent à leur tour aux  décisions. 

L objectif de cette étude est de savoir comment la communication informelle affecte 

sur le processus de prendre de  décision  en utilisant dans ce cas une étude  de cas sur 

la société algérienne des eaux(Algérienne des Eaux) A.D.E 
Mots clés :Communication informelle, prendre de décision 

        :يلديـــــــت 
ٕٚرضؼ ذًى إًٗ أُ تًورتر  ،دِغَؽٌَٚد ترخثذ تًورتر َُ أحرز ٕأٍٓ ِشثعثذ تًَ درؾ       

 رتذ ٕأُ ؽَل َرخذ تًورتر ٕٓ أُ ٚرخذ تًورت ،ٚؾد َغٔرت َحثشرت ًََثرشد تإلدترخ ألؽَثًٔث
لٚر تًَؾٌَٕثذ ٓذت تًورتر ٚوٍٕ أشثشث ؽٌٗ رٕ،  تًَخرٌمد حضمد َشرَرخ ٕلٙ َٕتهك تًؾَل

عٚز ٚرٍ تشرخدتٍ ٓذّ  ،تًرٙ رِشثج حعرٚود رشَٚد ؽحر تًَشرٕٚثذ تًرِغَٚٚد تًَخرٌمد 
 ِغَد،تًذ٘ ٚرؾٌن ؽثدخ حعل تًَشثيل تًرٙ هد رٕتضْ تًَ ٕ تًَؾٌَٕثذ الرخثذ تًورتر تًَِثشج
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حودر يحٚر َُ تألَٓٚد لٙ  رَرثز ِٓثى َؾٌَٕثذ ٓثرْ تًَؾٌَٕثذ تًرشَٚد ٕ إًٗ ضثِج 
ؽُ عرٚن إٔ  رشَٙ تًَٚيُ تًعضٕل ؽٌٚٔث لٙ إعثر تًرِغٍٚ فٚر  إذ  ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر

تًذ٘ ِٚشأ ؽثدخ يِرٚضد ًٌؾالهثذ تًشخضٚد حُٚ تأللرتد  ٕ َث ٚؾرك حثالرضثل فٚر تًرشَٙ
رؾد َدرشد تًؾالهثذ تإلِشثِٚد  َُ إٔل  ٕ ،إٔ ِرٚضد ًٌَضثًظ تًَرحثدًد حٍِٚٔ ، ٕرمثؽٌٍٔ

ٙ أسثرذ َٕظٕػ تًؾالهثذ فٚر تًرشَٚد ٕ أسرٓث ؽٌٗ تإلِرثضٚد ٕ تألدتء ، ٕ تًَدترس تًر
إًٗ أِْ حثإلظثلد إًٗ تًرقٚر لٙ "  تًرُٕ َثٕٚ"هد رٕضل رٕتد ٓثرْ تًَدرشد ٕ ؽٌٗ رأشٍٔ 

تًغرٕك تًعحٚؾٚد ِٓثى ؽٕتَل أخرٖ رؤد٘ إًٗ زٚثدخ تإلِرثضٚد يثًغرٕك تالضرَثؽٚد ٕ 
د ال رعدد رحؾث ًعثهرْ تًمشًٕٕٚضٚد لعشج حل يذًى إًٗ درضد تًِمشٚد،  أ٘ أُ عثهد تًمر

تًرمثؽل ٕ تًرمثٍٓ حِْٚ ٕ حُٚ زَالةْ ٕ رؤشثةْ ، لثًرمثؽل ٚؾد َُ تحرز ََٚزتذ تًَِغَثذ 
، ٕ ٕضٕدّ ٚؤد٘ إًٗ تررمثػ َشرٕٖ تًٕالء تًرِغَٚٙ ٕخمط َشرٕٖ تًقَٕط ٕ تًضرتػ 

ٓذّ  ٕ رأشٚشث ؽٌٗ َث شحن  ِعثٕل لٙ. ٘تًرِغَٚٙ ََث ٚؤد٘ إًٗ رعشُٚ تًورتر تإلدتر
ر، ٕٓذت َُ رشَٙ ؽٌٗ ؽٌَٚد ترخثذ تًورتتًتًرؾرك ؽٌٗ يٚمٚد رأسٚر تالرضثل فٚر  تًدرتشد

 :خالل عرط تًرشثؤل تًَعٕر٘ تًرثًٙ
نٌف ٌإخر االجصبل غٌر اهرشيً عوى عيوٌت اجخبذ اهلرار فً اهيإششت          

 االكجصبدٌت؟ 
إًٗ تًرؾرك ؽٌٗ ؽالهد تالرضثل فٚر تًرشَٙ حؾٌَٚد ترخثذ  تشددررٔدك ٓذّ تً       

ٕيذت يٚمٚد تًرؾثَل َؼ تالرضثل فٚر تًرشَٙ ٕضؾٌْ ٕٚتلن أٓدتك َٕضثًظ  ،تًورتر
أخذذ حؾُٚ تالؽرحثر  د إذتِغَإٔ حؾحثرخ أخرٖ َث َودتر تًمٕتةد تًرٙ رعوؤث تًَ ،دِغَتًَ

 . رتروتًترخثذ ؽٌَٚد  تالرضثل فٚر تًرشَٙ أسِثء 
لٙ ٓذت تًضدد رأعرذ ٓذّ تًدرتشد لٙ ضثِحُٚ ضثِج ِغر٘ ٚرِثٕل أدحٚثذ تًَٕظٕػ      

َٕث ٚرؾٌن حثرخثذ تًورتر ٕتالرضثل فٚر تًرشَٙ ٕرأسٚر ٓذت تألخٚر ؽٌٗ ؽٌَٚد ترخثذ 
أَث تًضثِج تًرعحٚوٙ ٚرظَُ تًدرتشد تًَٚدتِٚد تًرٙ رٍ لٚٔث إشوثع َٕظٕػ تًحعز  ،تًورتر

ٕهد ٕهؼ تخرٚثرِث ؽٌٗ تًشريد تًضزتةرٚد ًٌَٚثّ ححشيرخ  ،َؤششد َعل تًدرتشدؽٌٗ ٕتهؼ تً
ٕحٔدك تإلًَثٍ حَخرٌك ضٕتِج َٕظٕػ ، حعزأشثشٚد ًٌ أدتخ ي تًَوثحٌد َشرخدَُٚ لٙ ذًى

 :تًحعز ٕتًٕلثء حعوْ َُ تًدرتشد ٕتًرعٌٚل شِرؾرط إًٗ تًَعثٕر تألشثشٚد تًرثًٚد
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 .َٙإعثر َمثٓٚ:تالرضثل فٚر تًرشَٙ  -1

 .َثٓٚد ؽٌَٚد  ترخثذ تًورتر  -2

 .ؽالهد تالرضثل فٚر تًرشَٙ حؾٌَٚد ترخثذ تًورتر  -3

 ئطبر يفبٌُيً: رشيًاهاالجصبل غٌر  -1
 :يفِّى اهجٌظٌى غٌر اهرشيً ّ عّايل ظِّرٍ 1-1
إُ تًرِغٍٚ فٚر تًرشَٙ ٕٓ تًؾالهثذ تالضرَثؽٚد تًرٙ رغٔر حُٚ ألرتد تًرِغٍٚ  خثرش     

 ؽٌٗ رؤيد ٚد ، ٕ ِٓثى تًؾدٚد َُ تًدرتشثذ تًرٙ رَذ لٙ ٓذت تًَضثل خعٕع تًشٌعد تًرشَ

 ريُٕٚ غٕٔر تًرِغٍٚ فٚر تًرشَٙ إٔ لٙ رشثٍٓ تًرٙ تًؾٕتَل ََُضَٕؽد   ِٓثى أُ

ٕ تًرٙ أشثر لٚٔث إًٗ     Flippo Edwin، ٕ َُ حِٚٔث ِذير درتشد ًـ تًرشَٚد فٚرًضَثؽثذ ت
 :ٌٙحؾط ٓثرْ تًؾٕتَل ٕ تًَرَسٌد لَٚث ٚ

 أدتء لٙ تًرشَٚد تًوٚثدخ يمشل حْ  يسٚرخ تخرالالذ ٕٕضٕد تًرشَٙ تًرِغٍٚ شالَد ؽدٍ -

 ـ إًٚٔث تًَشِدخ تألؽَثل

 ٚدلؾٍٔ تًذ٘ حثًشيل َٚشٍٔرٕٔ ، ٕتًؾَثل تًَٕغمُٚ َُ ًمةثذ تًرشَٙ تًرِغٍٚ تشرٚؾثج ؽدٍ -

 ـ تًرشَٙ تًرِغٍٚ خثرش تًرضَؼ إًٗ

 ٕتًريثَل تًرؾثُٕ ِعٕ ٕرٕضْٚٔ ، تًضَثؽٚد تًضٕٔد رٕعٚد ٙل تًرشَٙ تالرضثل ِغثٍ لشل  - 

 ـ رشَٚد فٚر ٕهٚثدخ ، رشَٙ فٚر حرِغٍٚ تًمرتؿ َأل ٕحثًرثًٙ ،

  . تإلٚدًٕٕٚضٚد ٕ ، تًشٚثشٚد الءتذٕتً ٕ ، تًَخرٌمد تالضرَثؽٚد تًظقٕع  -
 َثؽثذتًض ؽٌٗ ظثفعد رشَٚد فٚر ضَثؽد رشيٚل ترضثّ لٙ ردلؼ تًؾٕتَل ٓذّ ضَٚؼ    

 ، ٌَُٚثتًؾ ترضثٓثذ ؽٌٗ أيسر تِمرثعث تًرشَٚد تًضَثؽثذ َُ ٚرعٌج تًذ٘ تألَر. تًرشَٚد
 لٙ تًضَثؽثذ رٌى رٕضْٚ ؽٌٗ تًودرخ َُ َٚئِث تًذ٘ حثًشيل ٍرٔعثضث ٍرٔرفحث َٕؾرلد

 .(Flippo Edwin,1961 p-p .493-498) شٕتء عد ؽٌٗ ٕتًرِغٍٚ تأللرتد رفحثذ ٚعون تًذ٘ تالرضثّ
 :غٌر اهرشيً ّ أشبببَ ليفِّى االجصب -1-2

ٚرحع حٍِٚٔ خع ترضثل فٚر ٕ  رريُٕ تًضَثؽثذ فٚر تًرشَٚد َُ أؽظثء تًَِغَد      
ٕرشرَد ٓذّ تًضَثؽثذ هٕرٔث َُ َدٖ َشثِدخ  ،رشَٙ ٚخرٌك ؽُ ِغثٍ تالرضثل تًرشَٙ

ثل فٚر ٚؾرك تالرض ٕ.أؽظثةٔث ًحؾظٍٔ تًحؾط  لٙ غل تًغرٕك تًَشرريد تًرٙ رضَؾٍٔ
تالرضثل تًذ٘ ٚرٍ حُٚ تأللرتد ٕتًضَثؽثذ ٕٚيُٕ ؽثدخ حدُٕ هٕتؽد َعددخ ٕ  :"تًرشَٙ حأِْ
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ر يثغٍ ظٚخ ،خٌٚل َعَد عشُ تًشَثػ" ) ٕٚرَٚز حشرؽرْ هٚثشث حثالرضثل تًرشَٙ ،ٕتظعد
 (.022.ص ،0222 ،عَٕد

 ِٚشأ ؽثدخحل  ،دِغَرشَٙ ال ٚغٔر َُ خالل تًٔٚيل تًرِغَٚٙ ًٌَتًإُ تالرضثل فٚر       
َٕٚيُ عضر أٍٓ أشحثج   ًٕرعوٚن أٓدتك َعددخ ،ِرٚضد ًرٕتحع إٔ َضثًظ َؾِٚد ٕ رٌوثةٚث

 :لٙ تًِوثع تًرثًٚد تالرضثل فٚر تًرشَٙ ٕضٕد
إشحثػ تًعثضثذ تًِمشٚد ٕتالضرَثؽٚد ًٌمرد تًرٙ ال ٚشَظ حٔث تًرِغٍٚ تًرشَٙ تًَعيٍٕ  -

 ؛شحثػ ٓذّ تًعثضثذحضٌَد َُ تًوٕتُِٚ تًرٙ ال رررى َضثل إل
تًمظٕل تًذ٘ ٚدلؼ تأللرتد ًَؾرلد يل َث ٚدٕر عًٍٕٔ َُ إَٔر إٔ َُ أضل تًعضٕل  -

 ؛ؽٌٗ َؾٌَٕثذ إظثلٚد عٕل تًَِغَد

ٕتًرٙ ررَسل ؽثدخ لٙ تًررتحع  ،رٕتلن أٓدتك تألؽظثء حأٓدتك تًضَثؽثذ فٚر تًرشَٚد -
تألليثر ،رحثدل تٛرتء حُٚ تألؽظثء ٕرعوٚن تًريثَل تًمرد٘ ٕتًضَثؽٙ ؽُ عرٚن

 .ٕتًَؾٌَٕثذ

ححؾط تًخضثةص َٚيُ إٚضثزٓث لَٚث  ٚرشٍ  تالرضثل فٚر تًرشَٙ إظثلد إًٗ ذًى لثُ 
 (:111,،ص0222شؾٚد ؽَٚر،) ٌٚٙ
 .ؽثَدهِٕتذ تالرضثل فٚر تًرشَٙ حضمد   ٕ رعدٚد ؽدٍ ٕظٕط -
ل فٚر تًرشَٚد ؽدٍ تالشرَرترٚد ِغرت ًٌرقٚرتذ تًرٙ رعرأ ؽٌٗ أؽظثء ضَثؽثذ تًؾَ -

 .حُٚ ًعغد ٕأخرٖ

 .تًَزش حُٚ تًؾالهثذ تًشخضٚد ٕتالضرَثؽٚد ٕحُٚ َرعٌحثذ تًؾَل -

ٕذًى ِغرت ًؾدٍ  ،ؽدٍ تًدهد لٙ روضٙ تًعوثةن تًرٙ ٚشمر ؽِٔث تالرضثل فٚر تًرشَٙ -
 .ٕضٕد عدٕد ًٌشٌعد ٕتًَشؤًٕٚد

مثٍٓٚ سثحرد ٕ َيرٕحد فٚثج ِغثٍ َيرٕج ًالرضثل فٚر تًرشَٙ ، حَؾِٗ تِْ ال رٕضد َ -
 .ًَشثؽدخ تأللرتد ؽٌٗ إِضثز تألٓدتك

 :كٌّاث االجصبل غٌر  اهرشيً ّ أٌّاعَ -1-3

يرٕحد إٔ شمٔٚد َ  ٚؾرَد تالرضثل فٚر تًرشَٙ ؽٌٗ َضَٕؽد َُ تًوِٕتذ هد ريُٕٕ      
،ٕ إٔ ترضثالذ شخضٚد َحثشرخ ،ترضثالذ ٓثرمٚد ،ؽُ عرٚن تًٌوثءتذ تًضَثؽٚدٕ هد ريُٕ 
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 ،عحٚؾد تًؾَل ،رمثٕذ تشرخدتَثذ هِٕتذ تالرضثل فٚر تًرشَٙ حعشج ؽدد ألرتد تًضَثؽدر
 ...عضٍ تًَِغَد

ََٔث يثُ عضٍ تًَِغَد ٕعحٚؾد ِشثعٔث لئُ تالرضثل فٚر تًرشَٙ ذٕ أَٓٚد حثًقد  و     
ٕتًَشٚر تًِثضظ ٕٓ تًذ٘ ٚشرعٚؼ  ،ًذًى الحد َُ ٕضٕدّ يٕشٌٚد َيٌَد ًالرضثل تًرشَٙ

ٕٓذت حثًردخل لٙ تًضَثؽثذ فٚر  ،مثدخ َِْ لٙ ِول ٕتشروحثل تًَؾٌَٕثذ تًرٙ ٚعرثضٔثتالشر
 :ُِٕٚؽ  إًٗتالرضثل فٚر تًرشَٙ ٕ ِٚوشٍ . رشَٚد َُ خالل تًوثةدتً

 .تالرضثل تًذ٘ ٚرمن لٙ أٓدتلْ َؼ أٓدتك تالرضثل تًرشَٙ: تًِٕػ تألٕل
 . ثل تًرشَٕٙٓ تًذ٘ رخرٌك أٓدتلْ ؽُ أٓدتك تالرض: تًِٕػ تًسثِٙ

عٚز أُ تٓرَثٍَٔ  ،ًود ًمذ تًِٕػ تًسثِٙ أِغثر أضعثج تًِغرخ تًروٌٚدٚد لٙ تإلدترخ     
 ثٓذت تًَمٍٕٔ َوررِ ٗعرٗ أَش ،َُ تالرضثل فٚر تًرشَٙ شٌحٚديثُ َِضحث ؽٌٗ تًِٕتعٙ تً

ضثل أَث حثعسٕ تًِغرخ تًعدٚسد لال ٚؾرحرُٕ أُ تالر. حثًَشثٕا ٕتًَشيالذ ٕتًضٕتِج تًشٚةد
ٕتًمضل لٙ تًرأُٚٚ . حل َٚيُ أُ ٚيُٕ إٚضثحٚث ،فٚر تًرشَٙ َؾرهل إٔ خعر ؽٌٗ تًِغثٍ

ٕٓ ًإلدترخ تًعيَٚد تًرشٚدخ تًرٙ رشؾٗ إًٗ تًرؾرك ؽٌٗ َضثدر تالرضثل فٚر تًرشَٙ 
َٕشثرترْ ٕرعٌٚل َعرٕتّ َٕعثًٕد رقذٚرْ حثًعوثةن ٕتًَؾٌَٕثذ تًرٙ رٔٚب تأللرتد 

 (.152.،ص0222ِٓثء عثلغ حدٕ٘،). ؾثُٕ ِعٕ رعوٚن تألٓدتك تًَرفٕحدٕتًضَثؽثذ ًٌؾَل لٙ ر
 : اجخبذ اهلراريبٌُت  – 2 
 :جعرٌف عيوٌت اجخبذ اهلرار -2-1

" شثَُٕٚ"رؾرحر ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر ضٕٓر تًؾٌَٚد تإلدترٚد،  ٕؽٌٗ تًرفٍ َُ أُ           
ؽرحر أُ ترخثذ تًورتر ٕٓ تًوٌج ت" ٕتٚذ "تؽرحر أُ ترخثذ تًورتر َرتدلث ًإلدترخ، ٕ أُ 

تًِثحط ًإلدترخ ، إال أُ ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر ًٚشذ شٌٔد ًيسرخ رؾوٚدترٔث َُ ضٔد ، ٕ يسرخ 
تًَؤسرتذ تًرٙ رٕتضْ َرخذ تًورتر َُ ضٔد سثِٚد، ٕ ًئِٕث ررعٌج ؽددت َُ تإلضرتءتذ ٕ 

 .تألِشعد تًؾٌَٚد ًٌٕضٕل إًٗ هرترتذ رشٚدخ
 تألَر ٕرورر ، ٕأَظثّ ؽِْ رظث تألَر ٕهرر  ٕتعَأُ، شيُ حَؾِٗ ره تًٌقد لٙ ضثء     

 (00.ص،6002شرٚر ؽحد تهلل رتحظ،)تألَر إًْٚ تِرٔٗ َث ٕٓ ٕتًورتر ، ٕتشرور سحذ حَؾِٗ
ؽٌَٚد تخرٚثر دهٚن حؾد درتشد رعٌٌٚٚد َٕشؾد ًؾدد َُ تًحدتةل :" ٚشٚر ترخثذ تًورتر إًٗ ٕ   

      . (112 .،ص0222ِٕتك يِؾثُ،) "ٕضٕل إًٗ رعوٚن تألٓدتك تًَرضٕختًَرثعد تًرٙ َٚيُ إرحثؽٔث ًٌ
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تإلدترخ  إُ ترخثذ تًورتر ٕٓ هٌج»لٙ رمشٚرّ ًؾٌَٚد ترخثذ تًورتر " ٓرحرذ شثَُٕٚ"ٕٚوٕل
تإلِشثِٙ  شرِد ؽٌٗ َِعن ٕشٚيًٕٕضٚد تالخـرٚثررُ إٔتُ َمثٍٓٚ ِغرٚد تإلدترخ ٚضج 

تًرؾرٚك ٚريز ؽٌٗ تًؾِضر تإلِشثِٙ ٕتًِٕتعٙ تًِمشٚد ٓذت   (102.،ص0220ؽٌٙ تًشرهثٕ٘، )«
  .ثرٚتًشٚيًٕٕضٚد لٙ تالخر إٔ

تالخرٚثر تًوثةٍ ؽٌٗ أشثس حؾط تًَؾثٚٚر َسل  " يَث أُ ؽٌَٚد ترخثذ تًورترتذ ٓٙ    
تيرشثج عضد َُ تًشٕن،رخمٚط تًريثًٚك،رٕلٚر تًٕهذ،زٚثدخ عضٍ تإلِرثش ٕ تًَحٚؾثذ، ٕ 

حشٚر )تأللظل إًٗ عد يحٚر حٕتشعد تًَؾثٚٚر تًَشرخدَد  ٚرأسر تخرٚثر تًحدٚل
 (. 112.،ص1221تًؾالن،

  :أشثشٚد َشرريد ٕٓٙ ِشرِحع أُ الرخثذ تًورترتذ ؽِثضرد رٚك تًشثحوثَُ تًرؾ

ث تًٕضٕل إًٗ ََُ خالًٔ أُ ترخثذ تًورتر َٚسل ؽٌَٚد ذِٓٚد إٔ عريٚد إٔ يٌَٚٔث ٚرٍ   -
 .تًورتر تًَِثشج

َُ حُٚ ؽدخ حدتةل إٔ خٚثرتذ عٚز َٚسل  تًورتر ٚوٍٕ ؽٌٗ أشثس تالخرٚثرأُ ترخثذ   - 
 .تًحدٚل تًذ٘ ٚرٍ تخرٚثرّ ٓذت تًورتر

ِٓثى ٓدلث إٔ فثٚد َُ ٕرتء ترخثذ تًورتر عٚز ٚرَسل ٓذت تًٔدك لٙ عل َشيٌد َث  أُ  - 
 .رؾدٚل ٕظؼ هثةٍ إٔ

ضِؼ تًوـرتر عٚـز أُ ٓـذت      ٕيَث رضدر تإلشثرخ إًٗ أُ ِٓثى لرن حُٚ ترخثذ تًورتر     
 ٕرضـٍَٚ  ، تًَشـيالذ  ًؾـالش  تًَؤششد لٙ تألخٚر ٕٓ تًضٔد تًَشررى ًؾِثضر تًرِغٍٚ 

ٗ  رِشج تًورتر ضِثؽد لئُ ٕؽٌْٚ ، تًحرتَص    ٕ تًخعد ٕرشٍ ، تًشٚثشثذ  إٔ تًرِغـٍٚ  إًـ

 ،ًذت حْ ُٕٚرأسرٕ ، لْٚ ٚؤسرُٕ تًرِغٍٚ دتخل َرٕتضدُٚ أشالئٍ حَخرٌك ٕتأللرتد ، تًَؤششد

 حضَؼ َرٕرت ، تًَشيٌد إسثرخ َُ ٚحردا تًؾِثضر َريثَل ِغثٍ ؽُ ؽحثرخ تًورتر ضِؼ لؾٌَٚد

أ٘ أُ ترخثذ تًورتر ٕٓ ضزء َُ ؽٌَٚـد ضـِؼ   . تًورتر رِمٚذ سٍ ، تًورتر ترخثذ ، تًَؾٌَٕثذ
 (.11 .، ص0222رتحظ شرٚر ؽحد تهلل ،.)تًورتر 

 :أُيٌت عيوٌت اجخبذ اهلرار -2-2

تًورترتذ َعٕر ؽَل تًَدٚر، لٕٔ ٚرخذ هرترت ؽِدَث ٕٚهؼ رشثًد، إٔ  ؽٌَٚد ترخثذؾرحر ر     
ٕٚتلن ؽٌٗ إضثزخ َٕغك، إٔ ٚضٚج ؽٌٗ تشرمشثرّ، إٔ ٚعٌج َُ أعد َٕغمْٚ أدتء ؽَـل  
َث، إٔ ٚوٍٕ حرشيٚل ًضِد، إٔ رؾُٚٚ رةٚس هشٍ، إٔ ررهٚد َٕغك إٔ إٚمـثدّ لـٙ حرِـثَص    
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تًورترتذ ٕٓ َُ تًَٔثٍ تألشثشٚد  ترخثذ، ٕ ٓيذت لئُ تًخ...ًؾَلردرٚحٙ، إٔ رقٚٚر أشٌٕج ت
ؾٌَٚد  َؼ زٚثدخ رؾوـد أؽَـثل تًَؤششـثذ ٕ    ٓثرْ تً ًٌَدٚر إٔ تًرةٚس ،  ٕرزدتد أَٓٚد 
تًرٙ رٕتضٔٔث َُ رقٚرتذ َرشثرؽد،َِٕثلشد عـثدخ،ٕ   رٕشؾٔث ٕ رِٕؽٔث، ٕ رزتٚد تًرعدٚثذ

عيٍ ؽٌٗ تًَدٚر تًِثضظ ٕٓ يمثءرْ ٕ َودررْ لٙ ٕ هد أضحظ أشثس تً رشثرػ غثٓرخ تًؾًَٕد
ترخثذ تًورترتذ تًضثةحد تًشٌَٚد، ٕ تإلخمثن لٙ ذًى ٚؾِٙ رضَد تًؾَـل ٕشـل تًِشـثع ٕ    

ـ  خحثًرثًٙ تظَعالل تًَؤششد ٕ لِثةٔث، ٕ ٓيذت  رررحع يمثء حيمـثءخ ٕ  د تًَؤششـد  ٕ لؾثًٚ
عرٍٚ،شـمٚن عـدتد ٕرخـرُٕ    عشـُٚ   .)شالَد تًورترتذ تًرٙ ررخذ لٙ َشـرٕٚثرٔث تًَخرٌمـد  

 (.122.،ص1221،
 :جطّر عيوٌت اجخبذ اهلرار-2-3

رعحٚن  "لر ٚدرٚى رثٌٕٚر"عثٕل  أُ  ًود رعٕرذ ؽٌَٚد ترخثذ تًورترتذ حشيل يحٚر حؾد     
عرن تًحعز تًؾٌَٙ لٙ ذًى ؽٕظث ؽُ تألعيثٍ تًشخضٚد ٕ تًرخَُٚ ٕ حؾد ذًـى تشـرَر   

عرٗ حدتٚد تًخَشِٚثذ، ٕ تيرشج َمٔـٍٕ ترخـثذ    تًرعٕر لٙ ِغرٚد تًورترتذ حشيل ؽثد٘
تًمير تإلدتر٘ هد ريز تٓرَثَـْ  "أُ  إًٗ "حٚرر درتير "تًورترتذ أَٓٚد يحرٖ، عٚز أشثر 

هحل رٌى تًمررخ ؽٌٗ درتشد تًؾالهثذ تإلِشثِٚد لٙ تًرِغٍٚ ٕ ِغرٚـثذ تًرِغـٍٚ ٕ تإلدترخ ٕ   
ُ ٕإؽعثء تالٓرَثٍ تًيـثلٙ ًَمٔـٍٕ   تًرعٌٚل تالهرضثد٘ ٕ تًِشثعثذ تًرٙ َٚثرشٔث تًَدٚرٕ

 (00،ص1221ِثدٚث إٔٚج ، .)" ترخثذ تًورترتذ ٕ أشثًٚج ترخثذٓث يضزء أشثشٙ َُ ؽَل تًَدٚر
سٍ غٔر َث ٚشَٗ  حثًرشد تإلدتر٘ لٙ ترخثذ تًورتر يرد لؾل  ؽٌٗ تالرضثّ تًيالشـٚيٙ       

ضثّ حثًرشثدخ تًَعٌود أسِـثء  تًذ٘ ٚرَٚز عشج ٓذت تالر"حثًرضل تالهرضثد٘ " إٔ َث ٚعٌن ؽٌْٚ
ٕ ِغرت ًضؾٕحد تًرشد تالهرضثد٘ لٙ تًٕتهؼ لوـد   (.20.ضَثل تًدُٚ ًؾٕٚشثذ،ص".)ترخثذ تًورتر

تشرخدٍ ٓرحرذ شثَُٕٚ َمٍٕٔ تًرشد تإلدتر٘ يحدٚل ؽِـْ، ٕ ٚؾِـٙ تًرشـد تإلدتر٘ أُ    
ء ٓـذّ  ٚرضرك تًَدٚر لٙ إعثر تًغرٕك تًَؤسرخ ؽٌٗ تًَِغَد، ٕ ٚرخذ هرترترْ لٙ ظـٕ 

تًغرٕك، ٕ ؽٌٗ ذًى لثُ تًَدٚر ؽِدَث ٚرخذ تًورتر لثِْ ٚخرثر تًحدٚل تألِشج، ٕ ٕٓ تًذ٘ 
ٚعون ألظل تًِرثةص تًََيِد إٔ ٚعون تَسل تًِرثةص لٙ إعثر تًغرٕك تًَـؤسرخ ٕ تًؾٕتَـل   

 (200.،ص0212حٕزٚد شٌَٚد،.)تًَعٚعد حثًورتر 
 :يحدداث اجخبذ اهلراراث ّ عٌبصرُب-3-4
ٕال َٚيُ ترخثذ هرتر ؽوالِٙ إال  تًَعددتذ َُ ؽدَٕضَ هرتر ترخثذ لٙ ؽٌَٚد ررعيٍٕ  

 :َث ٌٚٙلٚ حٕضٕدٓث ٕ ررَسل 
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 ؽٌٗ تإلدترخ هدرخ َٕدٖ ، تًَرثعد ٕتًحشرٚد تًَثدٚد تإلَيثِٚثذ ٕظحع عضر 
 . تإلَيثِٚثذ رٌى تشرخدتٍ

 ٖٕظؼرٕ تًرٙ ٕتًعشثحثذ ، رٔثٕترضثٓث ، َضثدرٓث ، تًَخرٌمد تًظقٕع َشر 
 تًورتر ٚؾِْٚ تًذ٘ تًعرك َُ تًَِرغرخ تالشرضثحد درضد رودٚر سٍ َُٕ ، ًَٕتضٔرٔث

 . ًْ شٕٚضْ تًذ٘ ،إٔ

 تهرِثؽٍٔ َٕدٖ ، تًَِمذُٚ هحل َُ تًَؾثرظد إٔ تًرأٚٚد ٕدرضد ، تًحشر٘ تًشٌٕى 
     (،11.،ص0222شؾد تًدُٚ ؽشَثٕ٘،) تًورتر رِمٚذ لٙ ٕتًَشثريد تًعَثس ًحز

د ترخثذ تًورتر ٓٙ تالخرٚثر تًوثةٍ ؽٌٗ أشثس ؽدخ َؾثٚٚر ًحدٚل ٕتعد َُ حُٚ إذُ لؾٌَٚ   
ٕحٔذت ٚؾرحر تًورتر حَسثحد تًٕشٚع حُٚ تًرميٚر  .حدٌُٚٚ َعرٌَُٚ إٔ أيسر حقرط رعوٚن تًٔدك

 :ٕٓٙ ؽِثضر رةٚشٚد دٕ رِعٕ٘ ؽٌَٚد ترخثذ هرتر ؽٌٗ سالس .ٕتًمؾل تًعوٚوٙ
 حؾط تًغـرٕك،   رتر عرٚد ٕتشؾد لٙ تالخرٚثر لٙهد ٚرٕتلر ًَرخذ تًو: االخجٌبر

 ٖ إُ تخـرالك درضـثذ عرٚـد    . ٕهد رِؾدٍ ٓذّ تًعرٚد رَثَث لٙ غرٕك أخـر
َُ تًَٕظٕؽثذ تًٔثَد لٙ تإلدترخ ٓٙ ِرٚضد ألُ تًَدٚر ؽٌْٚ أُ ٚرخـذ   تالخرٚثر

 ،هٚـٕد تهرضـثدٚد   ،هٕٚد لِٚـد  ،َُ هٕٚد إِشثِٚد هرترت لٙ غرٕك حٚةٚد رريُٕ
لثًَشرك ؽٌٗ تًؾَثل ؽٌْٚ أُ ٚرخذ هرترترْ دتخـل   َٖشرٕتًؽُ  حضرك تًِغر

،  ٕتًضدتٕل تًرـٙ رعـددٓث تإلدترخ تًؾٌٚـث    هٕٚد َعددخ يثًشٚثشثذ ٕتإلضرتءتذ
غل هٕٚد هثِِٕٚد إٔ تضرَثؽٚد إٔ  ٕرةٚس َضٌس تإلدترخ ؽٌْٚ أُ ٚرخذ هرترترْ لٙ

ًرِغَٚـٙ يٌَـث زتدذ   تًٔٚيل ت ٕيٌَث ترضِٔث إًٗ تًَشرٕٚثذ تًؾٌٚث لٙ ،تهرضثدٚد
 .ضعٚظ تالخرٚثر ٕتًؾيس تًرٙ رظحعتًوٕٚد 

  حأُ تًَشيٌد ًٚس ًٔث شٕٖ عل ٕتعد، ٚرضؼ ؽثدخ إًٗ ؽـدٍ   إُ تالدؽثء: اهبدائل
ألُ ؽٌَٚد ترخثذ تًوـرتر ررعٌـج    ،تًؾضز لٙ ريُٕٚ تًحدتةل يمثٚد تًرعٌٚل إٔ إًٗ

 ذ، رخمٚط ؽدد ٓذّٕضٕد ؽدد يحٚر َُ تًحدتةل ٕؽٌٗ تًَدٚر لٙ َسل ٓذّ تًعثال

 . تًحدتةل إًٗ أدِٗ عد ََيُ
 إُ تًؾِضر تًسثًز ٕٓ تألٓدتك ٕتًدٕتلؼ ٕرأرٙ أَٓٚد ٓذت: األُداف ّاهدّافع 

َُٕ تًعحٚؾٙ أُ ًيل ٍ َؾٚثر َعدد الخرٚثر تًحدٚل ، تًؾِضر َُ ظرٕرخ تشرخدت
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ٌٕى تًدٕتلؼ تًرٙ رعرى تًش ٕرؾرَد ِرثةص تًورترتذ ؽٌٗ أَٓٚد ،هرتر دتلؼ َؾُٚ
 .ٕؽٌٗ هٕرٔث، لوٕخ تًدتلؼ رعدد تألَٓٚد تًِشحٚد ًٌٔدك تًَرفٕج رعوٚوْ

  :اهعّايل اهيإخرة فً عيوٌت اجخبذ اهلرار -2-5     
1تًورترتذ ذ ٕ رِٕؽذرؾدد ََٔث      

  ٔث ررأسر ، لئِ إٔ تًَشٚر تًرٙ ٚرخذٓث تًَدٚر 
ٕ حؾظٔث َُ خثرش  ، (ؽٕتَل دتخٌٚد) د ِغَحؾظٔث دتخل تًَ ًؾٕتَل، حَضَٕؽد َُ ت

، ٕ حؾظٔث تٛخر شٌٕيٙ إٔ إِشثِٙ، حثإلظثلد إًٗ ؽٕتَل يَٚد (ؽٕتَل خثرضٚد)  دِغَتًَ
ٕ َٚيُ رٕظٚظ   (25،ص0222يثشر ِضر تًَِضٕر ،)،أخرٖ رررحع حثًريٌمد ٕتًؾٕتةد تًَرٕهؾد

 .تًؾٕتَل تًَؤسرخ لٙ ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر لٙ تًشيل تًَٕتًٙ

 تًؾٕتَل تًَؤسرخ لٙ ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر(: 1)تًشيل رهٍ                        
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 :رتر ٕ ٓٙ يثًرثًٙ َُ خالل تًشيل َٚيُ ذير تًؾٕتَل   تًرٙ رؤسر لٙ ؽٌَٚد ترخثذ تًو
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 :عّايل اهبٌئت اهداخوٌت .1

ٕ رؤسر ٓذّ تًؾٕتَل ؽٌـٗ   تًؾٕتَل تًرِغَٚٚد ٕ خضثةص تًَؤششد لٙ ٕررَسل 
تًغرٕك تًَعٚعد حَرخذ تًورتر،  ٕ يذت رأسٚر تًورتر ؽٌٗ تأللرتد دتخل تًَؤششد 

 : ِذير أَٓٔث ، ٕ تًَٕترد تًَثدٚد ٕ تًحشرٚد تًرٙ رَرٌئث تًَؤششد ٕ 
  ٍٚد َرخذ تًورتر حشيل ضٚد؛مٕضٕد ِغثٍ ًٌَؾٌَٕثذ دتخل تًَؤششد ٚؽد 
 ؽدٍ ٕظٕط درضد تًؾالهثذ تًرِغَٚٚد حُٚ تأللرتد ٕ تإلدترتذ ٕ تألهشثٍ؛ 
 درضد تًَريزٚد ٕ عضٍ تًَؤششد؛ 
 درضد ٕظٕط تألٓدتك تألشثشٚد ًٌَؤششد؛ 
 َدٖ رٕتلر تًَٕترد تًَثًٚد ٕ تًحشرٚد ٕتًمِٚد ًٌَؤششد؛ 
 ًرٙ رضدر ؽُ َشرٕٚثذ إدترٚد أخرٖتًورترتذ ت.           
 عّايل اهبٌئت اهخبررٌت  .2

ثًَؤششد ٕتًرٙ ال رخظؼ حٕ ررَسل ٓذّ  تًؾٕتَل لٙ تًظقٕع تًخثرضٚد تًَعٚعد  
 :ًشٚعررٔث حل إُ إدترخ تًَؤششد رخظؼ ًظقٕعٔث  ٕ ررَسل ٓذّ تًؾٕتَل حَث ٌٚٙ 

 لٙ تًَضرَؼ؛ تًغرٕك تالهرضثدٚد ٕ تًشٚثشٚد ٕ تًَثًٚد تًشثةدخ 
    تًرعٕرتذ تًسوثلٚد ٕ تًريًِٕٕضٚد ٕتًوثؽدخ تًرعرٚد تًرٙ روٍٕ ؽٌٚٔـث تألِشـعد

 تالهرضثدٚد؛ 
 تًغرٕك تإلِرثضٚد تًوعثؽٚد َسل تًَِثلشُٚ ٕ تًَٕردُٚ ٕ تًَشرٌٔيُٚ؛ 
     ٕ تًؾٕتَل تًرِغَٚٚد تالضرَثؽٚد ٕ تالهرضثدٚد َسـل تًِوثحـثذ ٕتًرشـرٚؾثذ

 أ٘ تًؾثٍ ٕ تًشٚثشد تًؾثَد ًٌدًٕد ٕ شرٕع تإلِرثش؛تًر تًوٕتُِٚ تًعيَٕٚد ٕ 
    درضد تًَِثلشد تًرٙ رٕتضْ تًَؤششد لٙ تًشٕن. 

 : ّ شخصٌت عّايل ٌفشٌت  .3
لَِٔث َث ٚرؾٌن ححٕتؽز دتخٌٚد ًٌشخص، ٕ َِٔث َث ٚرؾٌـن  تًِمشٚد  تًؾٕتَل ررشؾج         

ل ٚخثضد لٙ َرعٌد تخرٚثر حد  حثًَعٚع تًِمشثِٙ تًَرضل حْ ٕ أسرّ لٙ ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر
ررؾٌن حشخضٚد َرخذ تًورتر ٕ هدرترْ أَث تًؾٕتَل  تًشخضٚد ل .َُ َضَٕؽد تًحدتةل تًَرثعد

، لثًورتر ٚؾرَد ؽٌٗ يسٚر َُ تًََٚزتذ تًمردٚد ٕ تًشخضٚد ًٌمرد تًرٙ رعٕرذ َؾْ هحـل  
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تَل ََٔـد لـٙ   ٕضًْٕ إًٗ تًَؤششد، ٕ ؽٌْٚ رشيل ؽٌَٚثذ تخرٚثر تأللرتد ٕ ردرٚحٍٔ ؽٕ
 .ِٕؽٚد تًورترتذ تًَرخذخ لٙ تًَؤششد

 :عالكت االجصبل غٌر اهرشيً بعيوٌت اجخبذ اهلرار -3
َُ أٍٓ تًؾٌَٚثذ ٕتًٕغثةك تًرٙ ٚوٍٕ حٔث تًمرد لٙ  ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر رؾرحر       

تًَِغَد لؾِدَث َٚثرس ٕغٚمرْ لٕٔ حذًى ٚرخذ َضَٕؽد َُ تًورترتذ تًرٙ ٕٚضْ حٔث 
ٚرأسر َرخذ تًورتر حثًؾدٚد َُ  ،  ٕعمزٍٓ ؽٌٗ تألدتء تًضٚدٚشن َضٕٔدترٍٔ ِْٕٚٚ َٕرؤٕش

تًؾٕتَل ٕتًرٙ رؤسر حدٕرٓث ٕحشيل يحٚر ؽٌٗ هرترترْ شٕتء يثِذ ٓذّ تًؾٕتَل دتخٌٚد إٔ 
يل ٓذّ تًؾٕتَل ... حٚةٚد ٕت رِغَٚٚد ،  تضرَثؽٚد ، يَث هد ريُٕ ؽٕتَل إِشثِٚد ،خثرضٚد

إظثلد إًٗ ذًى ررأسر ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر حِٕػ  ،ٚد َؾِٚد َُ تًورترتذرمرط عحٚؾد ِٕٕؽ
 . هِثخ تالرضثل شٕتء يثُ رشَٚد إٔ فٚر رشَٚد

 :أُيٌت ّدّر االجصبل غٌر اهرشيً فً عيوٌت اجخبذ اهلرار-3-1
َرخذ تًورتر أُ ٚشرمٚد حشيل يحٚر ًَٚيُ فٚر تًرشَٙ لثِْ  لِغرت ألَٓٚد تالرضث        
تالرضثل ِغرت ًَث ٚرٚعْ َُ َؾٌَٕثذ ٕحٚثِثذ هد رقٚج لٙ عثًد تًِٕػ َُ ٓذت  َُ 

ٕررعدد درضد تشرمثدخ تًَِغَد َُ ٓذت تًِٕػ َُ تالرضثل رحؾث ًعضَٔث  ،تالرضثل تًرشَٙ
رٕلر ِغثٍ ترضثل فٚر رشَٙ إًٗ  َث ٕإذت ،ٕعحٚؾد ؽٌَٔث ٕتًٔدك تًذ٘ رشؾٗ ًرعوٚوْ

تًَِغَد هثدرخ ؽٌٗ ضَؼ يٍ يحٚر َُ تًَؾٌَٕثذ ٚضؾل لذًى ش  ضثِج ِغثٍ ترضثل رشَٙ
 . ٕتًحٚثِثذ ٕحثًرثًٙ ريُٕ هثدرخ ؽٌٗ ترخثذ تًورترتذ تًَالةَد لٙ تًٕهذ تًَِثشج

رشَٙ إًٗ ضثِج تالرضثل تًرشَٙ لٙ تًِغرت ًٌدٕر تًٍَٔ تًذ٘ ٌٚؾحْ تالرضثل فٚر  ٕ    
َُ خالل تًِوثع  ذًىٚرظظ ٕ ٓذت تًدٕر ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر لئِْ َُ فٚر تًَِعوٙ إفمثل

 :تًرثًٚد
ِرٚضد تًرعٕرتذ ٕريًِٕٕضٚث تًَؾٌَٕثذ رؾثغٍ دٕر تًَؾٌَٕثذ ٕرزتٚدذ أَٓٚرٔث َرٗ  -

ٕفثًحث َث ٚرثط ٓذت َُ خالل تالرضثل فٚر , يثِذ حثًَٕتضمثذ تًيَٚد ٕتًِٕؽٚد ٕتًدهد
 .تًرشَٙ

ًك أٓدتلْ ٕرفحثرْ لثِْ تًمرد ٕٓ َعٕر تًؾٌَٚد تإلدترٚد ٕإذت يثِذ ِٓثى هرترتذ رخث -
ٕحٔذت لثِْ ٌٚضأ إًٗ , ٚعثٕل تًرأسٚر ؽٌٚٔث حيل تًشحل ٕتًٕشثةل ًضؾٌٔث رٌحٙ رفحثرْ ٕعثضثرْ

 .تالرضثل فٚر تًرشَٙ يٕشٌٚد ًٌرؾحٚر ؽُ ررتةْ
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 :عّايل االجصبل غٌر اهرشيً ّ أخرُب فً يجخذ اهلرار-3-2
ؤسرخ لٙ َرخذ تًورتر ؽِد هٚثَْ ٕ َُ تًؾٕتَل تًَرعيَد لٙ تالرضثل فٚر تًرشَٙ ٕ تًَ

 :حؾٌَٚد ترخثذ تًورتر َٚيُ ذير َث ٌٚٙ
 :تـــاهخل . أ
            تًسود ٓٙ تالخرٚثر تًذ٘ َٚثرشْ يل شخص ؽِد إَٚثِْ حشخص إٔ شب  َث        

 (www.ipc-wk.com )    ٕ، ٍَٔ رريز تًسود ٕر  ،حُٚ ألرتد تًَِغَد  ٚرحع  رؾرحر  ؽثَل
 لثالًرزتٍ ٕ تإلخالص لٙ  تًؾَل  ٕ تًٕلثء حثًٕؽٕد رضؾل تًمرد  ؽٌٗ َضدتهٚد تأللؾثل

إظثلد إًٗ ذًى درضد تًرمثٍٓ تًَرحثدل ٕتًرٙ ررًٕد  ،َُ ألرتد تًَِغَد فٚرّ َعل سود ًدٖ 
ٕتًذ٘ حدٕرّ ًٕٚد تًسود حُٚ  ، ؽُ ٕضٕد ؽٕتَل َشرريد رشثؽد ؽٌٗ ٕظؼ أشثس ًٌرمثٍٓ

ٓذّ تًؾٕتَل رضؾل َرخذ تًورتر ٚوٍٕ حؾٌَْ ٕٕٓ رتط عثًَث أِْ ٚسن لَُٚ عًْٕ  ،رتكتألع
. ٕحثًَوثحل ٚسوُٕ ٍٓ لْٚ ٕلٙ هرترترْ ، ٕأٚظث َؾٌَٕثرٍٔ أؽَثًٍٔ ٕ َُ عٚز شٌٕئٍ

ٕتًؾيس إذت ًٍ ٚسن تًَٕغمُٕ ححؾظٍٔ َُ عٚز رحثدل تًَؾٌَٕثذ لٔذت شًٕٚد تًشى ٕتًرٚحد 
َُٕ سٍ َٚيُ تًوٕل أِْ يٌَث زتدذ درضد سود د َرخذ تًورتر ، حٍِٚٔ ٕ شٚضؾج َُ ََٔ

ححؾظٍٔ تًحؾط يٌَث زتدذ َضدتهٚد َؾٌَٕثرٍٔ ٕهدرترٍٔ ؽٌٗ رشٔٚل ؽٌَٚد ترخثذ  تأللرتد
 .تًورتر

 :اإلشبعت . ب
 رحِْٚ َُ عٚز رضدٚوْ ٕ ثتٚضثحٖٚ ضد ٗرأيٚد فٚر َؤشس ٚرٍ إرشثًْ شمٕٚث ٌٕٚو "ٓٙ     

، ٕ رأرٙ تإلشثؽد لٙ تًؾَل حؾدخ أشيثل ٕ  ) (thierry libeart,2001 ,p,101"ضٔل َضدرّٚ ٕ
لٙ شيل َمٍٕٔ شٌحٙ ٕضثِج فثَط ٕررِثهل ؽثدخ شمٕٚث َؼ ؽدٍ ٕضٕد  يُٕر ًيُ فثًحث َث

 تًشٌحٚد  ؽََٕث تإلشثؽد ٕ.ر َعرٕتٓثٚتِرشرذ رق يحرذ ٕ ٕيٌَث ضعرٔث ،   أدًد ؽٌٗ
ًذت  ،  ُ أُ ِٚؾيس ٓذت شٌحث ؽٌٗ هرترترٔثؽٌٗ شَؾد تًَِغَد ٕحثًرثًٙ َٚي ترَسل خعر

ٚضج تًٕهٕك لٙ ٕضٔٔث َٕؾرلد َضدرٓث ٕتًوظثء ؽٌٚٔث شٕتء حثًرمثٕط َؼ َرٕضٚٔث إٔ 
ٕتألٍٓ َُ يل ٓذت ٕٓ تًٕهثٚد َِٔث ٕٓذت حرٕلٚر تًَؾٌَٕثذ تًالزَد لٙ تًَيثُ . َؾثهحرٍٔ

ل لٙ تًَِغَد حل أٚظث ؽٌٗ ٕ رشرج  تإلشثؽد ال  ٚؤسر  لوع ؽٌٗ تًؾَث.ٕتًزَثُ تًَِثشحُٚ
تًَٔرَُٚ َُ خثرضٔث شٌحث إٔ إٚضثحث ؽٌٗ عشج ِٕػ تإلشثؽد  إذت يثِذ لٙ ضثًظ إٔ ظد 
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دٕر ٓثٍ لٙ رقٚٚر َضرٖ تألَٕر شٕتء لٙ شئٌث تالٚضثحٙ إٔ تًشٌحٙ إذُ ًإلشثؽد  .تًؾَل 
ضَٚدٓث إٔ ٕرأسٚر ؽٌٗ ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر ييل إٔ ؽٌٗ َرعٌد َُ َرتعٌٔث هد رؤد٘ إًٗ ر

 .رؤسر ؽٌٗ َرخذ تًورتر ٕرضؾٌْ ٚرخذ هرتررْ ٕلوث ًَث ٚخدٍ ٓذّ تإلشثؽد
 :اهلٌبدة غٌر اهرشيٌت . ت

َرحثدل ًرٕضْٚ تًشٌٕى تإلِشثِٙ لٙ شحٚل رعوٚن ٓدك ؽٌَٚد رأسٚر "رؾرك تًوٚثدخ حأِٔث      
ؽد ٕ َشررى ٚرموُٕ ؽٌْٚ ٕٚورِؾُٕ حأَٓٚرْ، لٚرمثؽٌُٕ َؾث حعرٚود رظَُ رَثشى تًضَث

رغٔر  ٕ .، ( 011.،ص0221أعَد َشؾٕدتُ، )" شٚرٓث لٙ تالرضثّ تًذ٘ ٚؤد٘ إًٗ رعوٚن تًٔدك
ٕتًوثةد ٕٓ . تًوٚثدخ فٚر تًرشَٚد تِعالهث َُ ٕضٕد رِغٍٚ فٚر رشَٙ دتخل تًَِغَد 

تًضَثؽد ٕتًؾَل ؽٌٗ رَثشئث  ٕضَُْٚ ٚرًٕٗ ر حٕضٕدشخص ٚرٍ تخرٚثرّ ؽُ هِثؽد 
َُ أؽظثةٔث ٕٚعظٗ حثًسود ِغرت ًََٚزتذ  تخٚر ٚيُٕ ؽظٕٕٓذت تأل  ،ٕرالعَٔث

ٓذّ . ..تًودرخ ؽٌٗ تًرأسٚر ، هٕخ تًشخضٚد ،تًَحثدرخ ، يثًحدتٓد  ٕخضثةص ٚرَرؼ حٔث
 تًرشَٙ فٚر تًوثةد شٌعد َضدرل إذُ، ٌْٓ ًوٚثدخ تًضَثؽدؤتًََٚزتذ رشثؽد ٓذت تًشخص ٕر

َٚيِْ أُ ٚشرؾَل ٓذت تًَريز يٕشٌٚد  تًٕغٚمٙ ٕحثًرثًٙ تًَريز ٕ ًٚس  ًضَثؽدت رظث ٕٓ
ظقع ؽٌٗ َرخذ تًورتر إٔ تإلدترخ حضمد ؽثَد ًرٌحٚد عثضثذ ٕرفحثذ ألرتد تًضَثؽد فٚر 

 .تًرشَٚد
 :اهعالكبث اهشخصٌت . ث

تًميرٚد  ،تالِرَثءتذ تًوحٌٚد ، رِشأ تًؾالهثذ تًشخضٚد فثًحث َُ رٕتلن تالٓرَثَثذ    
 .  َريز تالضرَثؽٙ ٕتًَثًٙتًد إًٗ إظثل ،  تًشَثذ تًشخضٚد،  ٕتًَِٔٚد

ؽالهثذ شخضٚد ٕؽالهثذ  ، تًعوٚود أُ ِٓثى ِٕؽُٚ َُ تًؾالهثذ تًرٙ رِشأ لٙ تًؾَلٕ     
 ٕ،  رٕ فثًحث َث ٚيُٕ ِٓثى خٌع حُٚ تًؾالهرُٚ ََث ٚيُٕ ًْ تسر ؽٌٗ َرخذ تًورت   ،َِٔٚد

تًِثحؾد َُ تًخٌع حَِٚٔث، ٕ  ذِضثط تًؾالهثذ تًشخضٚد ٕ تًَِٔٚد َؾث  ٚرٍ حَؾرلد تًَشيال
 :َٚيُ أُ  ٚرضؼ ٓذت تًخٌع إًٗ 

 ؽدٍ تًودرخ ؽٌٗ تًرمرٚن حُٚ َث ٕٓ شخضٙ ٕ َث ٕٓ َِٔٙ؛  -
 ؽدٍ إدرتى أُ تًؾالهثذ تًشخضٚد ررعٌج عرن ترضثل َخرٌمد؛ -
 .ًٌؾالهثذ تًشخضٚد ٕ تًَِٔٚد أفرتظث َخرٌمد   ؽدٍ إدرتى أُ -
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 :بى اهلٌىـــٌظ. ج
ٕلٙ ظٕء . ٍٚ تأللرتد حثًرقٚر ٕٓذت ٚؾٕد إًٗ ِرثش َؾرلد تًمرد ٕخحررْ لٙ تًعٚثخ ررشٍ ه  

ٚضج أُ ٚدرى أُ تًؾثٌَُٚ َؾْ ًٚشٕ َرضثِشُٚ حل ٍٓ خٌٚع ٚخرٌمُٕ  َرخذ تًورتر ذًى لئُ 
َؼ هٍٚ تًؾثٌَُٚ هد  ْٕإُ رِثهط هَٚ، ٕتِعحثؽثرٍٔ ٕأعيثٍَٔ ٕرودٚرٍٓ ًألَٕر أليثرٍٓلٙ 

  .ٕ ضؾٕحد ترخثذ تًورتر تًعرلُٚ ََث ٚؤد٘ إًٗ شٕء تًرمثٍٓ  شحج رِثلر حُٚٚ

رخرٌك حثخرالك ِغثٍ تًوٍٚ ًدٍٚٔ يِرٚضد الخرالك تًؾثٌَُٚ  ترضثٓثذ تأللرتدٕ        
ٕٓذت ًْ رأسٚر يحٚر ؽٌٗ ؽٌَٚد تِشٚثج ٕردلن ... ، تًَؾثرك ٕ، تًررحٚد ،تًورتءتذ

 ،)  (www.ngoce.orgًى ؽٌٗ أٓدتك تًَِغَدٕيذ ،تًَؾٌَٕثذ تًالزَد ًؾٌَٚد ترخثذ تًورتر
عٚز أُ تألليثر ٕتالؽروثدتذ ٕتًوٍٚ تإلٚضثحٚد تًشثةدخ تًرٙ ررِثشج َؼ أٓدتك تًَِغَد رؤسر 

 ٕ دهٚود  ريُٕ ؽٌَٚد تالخرٚثر ًٌحدٚل تًَِثشج شٌٔد ٕ   ،إٚضثحث ؽٌٗ لؾثًٚد ترخثذ تًورتر
ٚظ لئُ رٌى تًرٙ ررؾثرط َؼ أٓدتك ٕتًؾيس ضع ، ٕحِثءت ؽٌٗ َؾعٚثذ رخدٍ ٓذّ تًؾٌَٚد

 .تًَِغَد ٕهرترترٔث ريُٕ ذتذ رأسٚر شٌحٙ ؽٌٚٔث
 :بثـاالجربُ. ح

تالرضثّ ؽحثرخ ؽُ ليرخ َمؾَد حثًَشثؽر ِٕزٕػ َشحن ًمؾل َث هد ريُٕ ٓذّ تًميرخ       
ٕٚرعٌج رقٚٚر تالرضثٓثذ  ،  إٚضثحٚد إٔ شٌحٚد ٕهد ررعٕل تًَشثؽر إًٗ ِٕتٚث الرخثذ هرتر َث

. تًشٌحٚد إًٗ إٚضثحٚد رٕغٚك َضَٕؽد َُ تًؾٕتَل تًٔثَد تًرٙ رؤسر ؽٌٗ ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر
ِٕٓثى أرتء ، ٕٚؾرحر تالرضثّ َٕهك لير٘ ًٌمرد إزتء هظثٚث إٔ َٕتظٚؼ إٔ أشخثص 

سثحرد ِشحٚث  فٚر أِْ أعٚثِث ريُٕ ٓذّ تالرضثٓثذ َرؾددخ عٕل إَيثِٚد رقٚٚر تالرضثٓثذ
ِٓثى َُ تًحثعسُٚ َُ ٚرٖ   َُ ضٔد أخرٖ (001.،ص 0222أعَد َثٓر، ( ٕٚضؾج رقٚٚرٓث

أُ تالرضثٓثذ فٚر سثحرد حل ٓٙ ذتذ عحٚؾد دِٚثَٚيٚد َرعريد ٕررقٚر حرقٚر تًَٕتهك 
سثحذ ؽحد ،تًَرشٙ ضَثل تًدُٚ َعَد) ٕتألعدتز ٕتًغرٕك تًَعٚعد تًرٙ ٓٙ حعحٚؾرٔث فٚر شثيِد

رضثّ إذت َث تعرٕٖ ليرخ  َٕضحد حثًِشحد ًَرخذ يذًى تال  (011.،ص0221تًرعَُ إدرٚس ،
 .تًورتر لورترترْ شريُٕ ٕلن َث ٚخدٍ  ترضثٓثرْ ٕ تًؾيس ضعٚظ  

ٓذّ َضَٕؽد  تًؾٕتَل تًرٙ رؤسر لٙ ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر شٕتء حعرٚود َحثشرخ إٔ        
ِعالهث َُ فٚر َحثشرخ ٕ تًرٙ َٚيُ  تؽرحثرٓث ؽحثرخ ؽُ رشثؤالذ ِعثٕل تإلضثحد ؽِٔث ت
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درتشد َٚدتِٚد ٕ هد ٕهؼ تالخرٚثر ؽٌٗ تًشريد تًضزتةرٚد ًٌَٚثّ ًٌوٚثٍ حٔثرْ تًدرتشد يَث 
 .شحن تًذير

هحل تًرعرن إًٗ َعرٕٖ تًدرتشد  تًَٚدتِٚد ال حثس َُ إؽعثء رؾرٚك َٕضز ًٔثرْ     
 0222إٔذ شِد  02ًـ  0222_ 052تًشريد ، إذ رأششذ ٓذّ تألخٚرخ حَرشٍٕ رةثشٙ رهٍ 

رعذ ٕضثٚد ٕزترخ تًَٕترد تًَثةٚد ، ٕ ٓٙ ذتذ   A. D. Eحثشٍ تًشريد تًضزتةرٚد ًٌَٚثّ 
عثحؼ ضِثؽٙ ٕ رضثر٘ ررَرؼ حثالشروالًٚد تًَثًٚد ، أَث حثًِشحد ًإلؽثِثذ تًرٙ  ررٌوثٓث 
تًشريد َُ تًدًٕد لٔٙ ؽحثرخ ؽُ إؽثِثذ َثدٚد  لوع ررَسل لٙ عثلالذ إٔ رالذ رشرؾٌَٔث 

 :ٕ َُ َٔثٍ تًشريد تًضزتةرٚد ًٌَٚثّ ِذير َثٌٚٙ . ٌوٚثٍ حأؽَثًٔث تًشريد ً
 رقعٚد تعرٚثضثذ تًشيثُ َُ تًَثء تًضثًظ ًٌشرج ؽحر يثلد ررتج تًٕالٚد؛ -     

 تًَرتهحد تًَشرَرخ ًضٕدخ تًَثء تًضثًظ ًٌشرج تًذ٘ ٚرٍ رٕزٚؾْ؛ -     

 ِٕتذ رٕزٚؼ تًَٚثّ،ضٚثِد تٛحثر ٕ َِثهج تًَٚثّ ٕ تًَعثلغد ؽٌٗ ه -     

تًرشٚٚر تًضٚد ًؾٌَٚثذ تإلِرثش ، تًِول ، تًَؾثًضد ، تًرخزُٚ ٕ تًرٕزٚؼ ًٌَثء تًضثًظ  -     
 ًٌشرج؛

َعثرحد تإلشرتك ٕ ذًى حثًوٚثٍ حئضرتءتذ رعشٚشٚد ًٌَٕتعُ هضد تًَعثلغد ؽٌٗ  -     
 .تًَثء

ٔٚل َٔثٍ ٓثرْ تألخٚرخ ٚرمرػ رريُٕ تًشريد َُ َدٚرٚد  ؽثَد روؼ لٙ َور تًٕالٚد ،ٕ ًرش  
َرتيز  ٕ ٓٙ َريز فرج، َريز شرن  ٕ َريز عًٕود  ٕ ٓثرْ تًَرتيز رريُٕ  2ؽِٔث 

 .تًؾثَد دَُ ٕعدتذ رؾَل ٕ رِشن ضٕٔدٓث  َؾث  ٕ رٕضْ عضٌٚد ِشثعٔث إًٗ َور تًَدٚرٚ
 :يٌِرٌت اهدراشـت -4

لٙ ضَؼ تًَؾٌَٕثذ ؽُ عرٚن ًَؾثًضد إشيثًٚد تًدرتشد رحؾِث تألشٌٕج تالشريشثلٙ       
فٚر تًرشَٙ ؽٌٗ  لتًوٚثٍ حَوثحالذ ، ٕٓذت ًرودٍٚ َؾٌَٕثذ َحثشرخ ؽُ يٚمٚد رأسٚر تالرضث

ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر ،عٚز رؾد تًَوثحٌد َُ أٍٓ أدٕتذ تًحعز تًَشرخدَد ًضَؼ تًَؾٌَٕثذ َُ 
ضرتء  َوثحالذ عرك تًحثعز رفٍ َث ررعٌحْ َُ ٕهذ  ٕ ضٔد لود  ؽَدِث لٙ حعسِث إًٗ إ

ؽثَل أ٘   011ؽَثل تًشريد  ٕ تًَودر ؽددٍٓ حـ  من    %15َؼ ؽِٚد ؽشٕتةٚد حِشحد 
ؽثَال حَث لٍٚٔ إعثرتذ  ٕ ؽَثل رعيٍ ٕ ؽَثل رِمٚذُٚٚ ، إال أِِث حؾد إضرتء   10عٕتًٙ  

َوثحالذ إًٔٚد  ٕ ٓذت حوضد ضَؼ َؾٌَٕثذ عٕل تًشريد ٕ ِشثعٔث ٕ يذت يٚمٚد ترخثذ 
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لٚٔث،  خٌضِث إًٗ أُ لةد تإلعثرتذ ٓٙ تًرٙ روٍٕ حؾٌَٚد ترخثذ تًورتر لٙ تًشريد  ذتًورترت
،َُ ِٓث لود  رٍ تخرٚثر إعثرتذ تًشريد   يؾِٚد  حثًَوثحٌدٕ حثًرثًٙ َٚدتِٚث ٍٓ تًَؾُِٚٚ  

ٍَِٔ  أ٘     %05إعثرت أخذِث ِشحد   50 ًإلضثحد ؽُ أشةٌد  تًَوثحٌد ، ٕ ٚحٌـ ؽدد ٓؤالء
إِثز، ضل إعثرتذ تًؾِٚد ٍٓ رؤشثء َضثًظ يَضٌعد تًَٕترد   1إعثرت ٍَِٔ   13عٕتًٙ 

تًحشرٚد ، تالشرقالل ،  تإلِرثش ٕ تًَٕتزِد،  ٕ ًٌؾٌٍ لئِِث شضٌِث فٚثج تًَدٚر تًؾثٍ ًٌشريد  
أسِثء  لررخ إضرتء تًَوثحٌد  ٕ ٓذت لٙ ََٔد خثرش تًٕالٚد ٕ هد ِثج ؽِْ رةٚس َضٌعد 

 .تًرضثرخ  
ذ تألشةٌد عٕل تًَرقٚرتذ تًرٙ رِثًِٕثٓث ِغرٚث ٕ تًرٙ َٚيُ أُ رؤسر ؽٌٗ هرترتذ دتر     

تإلعثرتذ ٕ تًَرَسٌد لٙ تًؾالهثذ تًشخضٚد ، تإلشثؽد  ، ؽثَل ِغثٍ  تًوٍٚ  ٕ تًسود ٕ يذت 
ٕ  رَيِث َُ خالل تًَوثحالذ َُ . تًوٚثدخ  فٚر  تًرشَٚد ،حثإلظثلد إًٗ تالرضثٓثذ 

لرتد ٕ ردٕد ألؾثًٍٔ عٕل تألشةٌد ََث ٚشرٌزٍ ؽٌِٚث أعٚثِث إؽثدخ َالعغد شٌٕيثذ تأل
 .ضٚثفرٔث ٕ ٓذت عرٗ ٚرٍ تإلضثحد ؽِٔث 

َٕظٕػ رأسٚر تالرضثل فٚر تًرشَٙ ِحعز لْٚ ؽُ أرتء شخضٚد إٔ لردٚد  إذُ    
لثألِشج ٕٓ تًَوثحٌد تًمردٚد ِضك تًَٕضٔد ألُ تًَوثحٌد تًَٕضٔد ؽحثرخ ؽُ تشرَثرخ ، 

ثُ إٔل َوثحٌد ًِث يثِذ َؼ رةٚشد َضٌعد تًَٕغمُٚ ، ٕ حدٕرٓث دًرِث ؽٌٗ رؤشثء حذًى ل
ٕ هد رٍ . إعثرت يَث شحن تًذير 12تًَضثًظ ٕ تإلعثرتذ تألخرٖ ٕ حٔذت رٍ تشرضٕتج 

إضرتء تًَوثحالذ لٙ َيثرج تًَؾُِٚٚ َِمردُٚ ، إٔ لٙ َيثرج زَالةٍٔ ٕ ٓذت ٚدل ؽٌٗ 
دهٚود  ِغرت الررحثعٍٔ   25ٕ  02َدخ تًَوثحٌد حُٚ رمٍَٔٔ  ًحؾظٍٔ  ٕ هد تشرَرذ 

 .حأشقثًٍٔ 
 (  : اهٌجبئذ ) جحوٌل أشئوت اهيلببوت  – 5

ؽُ شؤتًِث عٕل َث إذت يثُ تًرةٚس ٚسن لٙ تهررتعثذ َرؤٕشْٚ ٕ ٚؾَل حٔث أسِثء       
ضَؼ يل ترخثذّ ًورترترْ  ٕ َث َدٖ َشثَٓد تًسود حُٚ تًَرؤٕشُٚ لٙ رشٔٚل ٓذّ تًؾٌَٚد ، ت

رمٕٚط تًشٌعد ًرةٚس   -ؽٌٗ ٕضٕد تًسود شٕتء حٍِٚٔ   12ألرتد تًؾِٚد أ٘ تإلعثرتذ 
إٔ حٍِٚٔ ٕحُٚ  َرؤٕشٍٚٔ إٔ لَٚث حُٚ ٓؤالء  -َضٌعد تًرضثرخ َُ عرك تًَدٚر تًؾثٍ 

تألَر تًذ٘ ٚشثؽدٍٓ ؽٌٗ أدتء َٔثٍَٔ ٕ ترخثذ هرترترٍٔ ، ًيُ ٓثرْ تًسود ررريز أيسر لَُٚ 
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خ ٕ تًيمثءخ  لٙ تًؾَل ٕ ٓذت الشرشثررٍٔ أسِثء ترخثذ تًورتر، يَث أُ تًسود تًَرحثدًد ًٍٔ تًخحر
رَيُ َُ تًعضٕل ؽٌٗ تًَؾٌَٕثذ ٕ تًحٚثِثذ  حشًٕٔد ٕ حثًرثًٙ تخرٚثر تًحدٚل تأللظل َُ 
تًحدتةل تًَرثعد ، حثإلظثلد إًٗ أُ ِٓثى تررحثع هٕ٘ حُٚ تًسود ٕ رظث تًمرد ٕ تررمثػ 

 . ٕٚد ٕ تًٕالء ٕ تالِرَثء تًشريد تًرٕط تًَؾِ
أَث لَٚث ٚخص ؽثَل تًؾالهثذ تًشخضٚد ٕ رأسٚرّ ؽٌٗ ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر لود ضرط       

ًِث إعثرتُ َُ تًؾِٚد أِْ حثًِشحد ًَٔث ٚرٍ تًمضل حُٚ ؽالهثرَٔث تًشخضٚد ٕ تًَِٔٚد أسِثء 
ٚز ال ٚخٌع حُٚ ؽالهثرْ ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر ، يَث أيد ذًى رةٚس َضٌعد تالشرقالل ع

تًشخضٚد ٕ  أؽَثًْ حعيٍ   أُ ََٔرْ ررَسل لٙ تإلشرتك ؽٌٗ ضٚثِد تٛحثر ٕ هِٕتذ 
إعثرتذ  2تًرٕزٚؼ ٕ َرتهحد يَٚثذ تإلِرثش َُ تًَثء تًضثًظ ًٌشرج ، ٕ ضثءذ إضثحثذ 

رخرُٚ أُ تًؾالهثذ تًشخضٚد  لٙ أؽَثًٍٔ ريُٕ َُ خالل رشٔٚل تإلضرتءتذ ٕ تًشؾٙ لٙ 
ًَؾثَالذ تًرٙ ٚرودٍ حٔث تًَوثًُٕٕ ٕ أضعثج تًَشثرٚؼ ٕ ٓذت ًإلَظثء ؽٌٚٔث حشرع أُ ت

إعثرتذ  1لٙ عُٚ ضرط .ٚيُٕ ٓذت لٙ إعثر هثِِٕٙ ٕ دُٕ َخثًمد تًٌٕتةظ ٕ تًوٕتُِٚ
َُ تًَضَٕػ تًيٌٙ أُ تًؾالهثذ تًشخضٚد رؤسر ؽٌٗ هرترترٍٔ    % 51 تًحثهُٚ أ٘ َث ٚوثرج

ٕ لٙ ِمس تًشٚثن . ذت رتضؼ ألفرتط شخضٚد ٕ َضثًظ َرحثدًد لٙ فثًج تألعٚثُ ٕ ٓ
أ٘ رأسٚر تًؾالهثذ تًشخضٚد ؽٌٗ ؽٌَٚد ترخثذ تًورترتذ ضرط  ًِث أعد إعثرتذ تًشريد 
عٕل هظٚد هرتر إدَثش شحثج ؽوٕد َث هحل تًرشقٚل لٙ تًشريد  عٚز رٍ رٕغٚك أشخثص 

 . عشج تًيمثءخ  ٕ َِثضج أخرٖ خظؾذ ًٌؾالهثذ تًشخضٚد 
لَٚث ٚخص ِغثٍ تًوٍٚ ٕ رأسٚرّ ؽٌٗ ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر ًدٖ تًمرد لٙ تًَؤششد         

أخذِث أعد َيِٕثذ ِغثٍ تًوٍٚ  ٕ ٕٓ تًخحرخ تًشخضٚد ٕ دتر تًشؤتل عٕل َث إذت ٚرٍ 
تالؽرَثد ؽٌٗ تًخحرخ تًشخضٚد لٙ ترخثذ تًورترتذ ًدٖ إعثرتذ تًشريد عٚز رحُٚ ًِث َُ 

إعثرتذ َُ َضَٕػ تًؾِٚد  هد رٍ تشرالٍَٔ ًَِثضحٍٔ خالل   2أُ ِٓثى خالل َوثحالرِث 
أشٔر  1أشٔر ٕ سثًز  2أشٔر َدخ خدَد ٕ رخر  2تًشِرُٚ تألخٚررُٚ  ٍَِٔ إعثر ًْ  

كيرؤشثء َضثًظ أ٘ أُ ؽثَل تًخحرخ ِٚوص ًدٖ ٓؤالء   ذل  ٍٚرٍ تالشرؾثِد حزَالةٔ  ل
ترخثذ تًورتر ، ًٌؾٌٍ لود ضرذ عريد رِوالذ  ََُ ًٍٔ خحرخ لٙ ِمس تًَضثل ًٌوٚثٍ حؾٌَٚد

تًؾثَد ٕ لرٕؽٔث ٕ يذت رؾُٚٚ إعثرتذ شثحد يرؤشثء َضثًظ ٕٓذت ًَِظ  دحُٚ تًَدٚرٚ
لرضد ًٔثرْ تًشرٚعد إلسحثذ يمثءرٔث ٕ تشرعوثهٔث ًَِثضحٔث ، ٕ  َث العغِثّ َُ خالل 
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دٓث ٕ ٓذت ؽٌٗ َشرٕٖ درتشرِث تًَٚدتِٚد رَٚزٓث  حثًؾَل تًضَثؽٙ ٕ تًرؾثُٕ حُٚ ألرت
لود ضرعٕت أُ ؽثَل  1حثًِشحد ًحوٚد تإلعثرتذ ٕ ؽددٍٓ .تًَضثًظ تًرٙ هَِث حزٚثررٔث

تًخحرخ ٍَٔ ضدت ٕ ٚرٍ رٕغٚمْ لٙ هرترترٍٔ ، يذًى ًْ دٕر يحٚر لٙ  ضَؼ تًحٚثِثذ ٕ 
رٕغٚك تًَؾٌَٕثذ ٕ تخرٚثر تًحدٚل تألِشج ٕ حثًرثًٙ  لٕٔ ؽثَل َشثؽد ٕ َشٔل الرخثذ 

 . ًورترت
يذًى تعرٕذ تًَوثحٌد شؤتل عٕل تإلشثؽد ٕ رأسٚرٓث ؽٌٗ ؽٌَٚد  ترخثذ تًورتر ًدٖ   

إعثرتذ تًشريد ، ٕ هد أضَؼ  تًَشرضٕحُٕ ؽٌٗ أُ تإلشثؽثذ لٙ تًشريد فثًحث َث ردٕر 
عٕل تًزٚثدخ لٙ تألضٕر  إٔ رقٚٚر لٙ تًَِثضج  إٔ ررهٚثذ،ٕ دتخل ٓذت تًضٕ ٚشرَر تًؾَل 

ررخذ دُٕ َرتؽثخ ًٔثرْ تإلشثؽثذ ، يَث أضَؼ ألرتد تًؾِٚد ؽٌٗ أُ   ذتًورترت حشيل ؽثد٘ ٕ
تإلشثؽد َُ ٓذت تًِٕػ  حَرٕر تًٕهذ فثًحث َث  رضحظ هرترت رشَٚث ، ٕ تشردًٕت لٙ ذًى 

عٚز يثِذ َعمزت  -أضحعذ عوٚود  -ؽٌٗ إشثؽد تًرقٚٚر تًرٙ َشذ تًَؤششد   شثحوث  
ٓذت تًرقٚٚر ضثء ًضثًظ ؽَثل تًشريد يثًزٚثدخ لٙ تألضٕر ٕ ؽٌٗ تًوٚثٍ حثألؽَثل حعيٍ أُ 

رخمٚط شثؽثذ تًؾَل ٕ  فٚرٓث ، ًٌؾٌٍ لثُ تًشريد يثِذ رشٚر َُ عرك َضثًظ تًٕالٚد 
يَث ضرط ًِث .ٕ حؾد تًرقٚٚر أضحعذ رعذ ٕضثٚد ٕزترخ تًَٕترد تًَثةٚد يَث ذيرِث رِمث 

عرٗ ٕ إُ يثِذ رؤسر ؽٌٗ هرترترْ لٕٔ  أعد إعثرتذ تًشريد أُ تإلشثؽد حَمَٕٔٔث تًشٌحٙ
 . ٌَزٍ حأدتء ؽٌَْ ٕ ٓذت خٕلث َُ تًؾوثج ؽٌٗ عد هًْٕ 

حثًِشحد  ًالرضثٓثذ ٕ رأسٚرٓث ؽٌٗ ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر خٌضِث إًٗ أِْ  رقٚج تًذترٚد ٕ       
 2تًَٕٚالذ تًشخضٚد ٕ تًؾٕتعك ؽِد أفٌج ألرتد تًؾِٚد تًَشرضٕحد ، عٚز ضرط ًِث 

أِْ حعيٍ َِثضحٍٔ ال ردخل تًَٕٚالذ ٕ    % 12إعثر أ٘  حِشحد  12 ذ َُ َضَٕػإعثرت
تًؾٕتعك لٙ هرترترٍٔ  يَضٌعد رعٕٚر ِشثعثذ  تالشرقالل ، َضٌعد تإلِرثش ٕ تًَٕتزِد 

ِشثء أُ  2إعثرتذ تًحثهُٚ َُ حٍِٚٔ  1ٕ ألٍِٔ ٚرؾثٌَُٕ حٌقد تألرهثٍ ، لٙ عُٚ ضرط 
رخثذ تًورتر ٕ ٓذت حَرتؽثخ ٕظؾٚد تًَٕتعُِٚ تًٌَزَُٚ تًضثِج تًؾثعمٙ ًْ دٕر لٙ ت

حثًرشدٚد ًمٕترٚرٍٓ ًذًى ٚرٍ تًررٚز  لٙ ترخثذ تًورترتذ حشأٍِٔ  إٔ َِعٍٔ رشٔٚالذ 
 .ؽٌٗ أهشثع  ديثًرشدٚ
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ؽُ شؤتًِث عٕل  تعريثى  تإلعثرتذ  حثًضَثؽثذ  تًظثفعد إٔ َث ٚؾرك حثًِوثحد  ٕ        
 إعثرت َُ تًؾِٚد  أ٘ 11ل ًٔذت رأسٚر ؽٌٗ هرترتذ تًشريد ، ؽٌٗ رأشٔث  تًوثةد ، ٕ ٓ

َُ َضَٕػ تإلعثرتذ  تًَشرضٕحد ضرعٕت أٍِٔ ال ٚرؾثٌَُٕ َؼ   %15ِشحد   عٕتًٙ
تًضَثؽثذ تًظثفعد ٕ ال رؤسر ؽٌٗ هرترترٍٔ  ٕ ٓذت حَُ لٍٚٔ  عدٚسٙ تًرِضٚج  يَث شحن 

ًَٔث تًرؾثَل َؼ  تًضَثؽثذ إال أُ ِٓثى رةٚشث َضٌعرُٚ ضرعث أَِٔث شحن  تًذير،
تًظثفعد َُ خالل تًوثةد إٔ َشؤٕل تًِوثحد  عٚز رٍ رودٍٚ شيٕٖ ظد ؽثٌَُٚ ًؾدٍ 

،  دتالِظحثع لٙ تًؾَل ،ٕ يثُ ذًى لٙ تضرَثػ ٕ حعظٕر تألعرتك تًسالسد  رةٚس تًَضٌع
، ٕ  رةٚس َضٌعد تًرضثرخ)تًوثةد ٕ تًؾثَل ، ٕ هد يثُ  تًورتر تًِٔثةٙ ًضثًظ تإلعثرُٚ 

لٙ تًعثًرُٚ ،إذُ لعشج رضرٚعثذ تًؾِٚد لثُ تًرؾثَل َؼ ( رةٚس َضٌعد تالشرقالل 
تًضَثؽثذ تًظثفعد ٕ ؽٌٗ رأشٔث تًوثةد ٚرٍ لٙ إعثر تًوثُِٕ، ٕ ٚرٍ عظٕر ََسل تًؾَثل 

 .ًالضرَثؽثذ تًرشَٚد حشيل ؽثد٘
 :خبجيــــت -6    

ر ، ٕ ِشٕء تًرمثؽالذ حُٚ تًؾِضر تًَِغَد ؽحثرخ ؽُ ِغثٍ َمرٕط رؤسر ٕ ررأس         
ٕ َث  دتًحشر٘ لٚٔث أدٖ إًٗ غٕٔر تًؾالهثذ تًرِغَٚٚد تًرشَٚد ٕ  تًؾالهثذ فٚر تًرشَٚ

ِٚضر ؽِٔث َُ ترضثالذ فٚر رشَٚد ِثحؾد َُ تًرفحد لٙ رٌحٚد عثضثذ ٕ رفحثذ ٕ َضثًظ 
تًورتر لٙ تًَؤششد َشرريد ، ٓذت تًِٕػ َُ تالرضثل ًْ دٕر ٓثٍ ٕ رأسٚر ؽٌٗ ؽٌَٚد ترخثذ 

ٕ ٚرضٌٗ ٓذت َُ خالل تًَؾٌَٕثذ تًرٙ ٚرٍ  تًعضٕل ؽٌٚٔث حعرن فٚر رشَٚد ٕ تًرٙ هد 
رقٚج ؽُ تالرضثل تًرشَٙ، يذًى  ٚؤسر ؽٌٗ ترخثذ تًورتر َضَٕؽد َُ تًَرقٚرتذ تًرٙ 
ررعيٍ لٙ تالرضثل فٚر تًرشَٙ يثإلشثؽد ٕ ٓذت ؽُ عرٚن رؾدٚالذ ؽٌٗ  تًورتر حَث 

تإلشثؽد،  حثإلظثلد إًٗ ذًى لئُ تًضَثؽثذ تًظثفعد َٚيُ أُ رؤسر ؽٌٗ ترخثذ  ٚخدٍ ٓذّ
يَث .تًورتر َُ ؽدخ أحؾثد أَٓٔث َوثَٕد تًورتر تًَرؾثرط َؼ َضثًظ حؾط أؽظثء تًرِغٍٚ 

أُ ؽثَل  تًخحرخ ٕ تًؾالهثذ تًشخضٚد ، تًسود ٕ يذت ِغثٍ تًوٍٚ يل ٓثرْ تًَرقٚرتذ رؤسر 
 .ترؽٌٗ ؽٌَٚد ترخثذ تًور

َٚدتِٚث ٕ حؾد إضرتء َضَٕؽد َوثحالذ َؼ ؽِٚد َُ  إعثرتذ تًشريد تًضزتةرٚد ًٌَٚثّ     
 :ححشيرخ  رٕضٌِث إًٗ  تًِرثةص تًرثًٚد

ال َٚيُ تالشرقِثء ؽُ تًسود لٙ ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر، ٕ فٚثج ؽِضر تًسود ٚضَد  -  
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 تًورترتذ ٕ ٚضؾحٔث ٕ ٚضؾٌٔث لٙ أٚد٘ أشخثص َعدٕدُٚ  ؛
 تًخحرخ ؽثَل ٍَٔ ٕ َشثؽد الرخثذ تًورتر ؛  - 
تًؾثدٚد ًٌشريد ، حَِٚث ٓذّ تألخٚرخ  ذتإلشثؽد حَمَٕٔٔث تًشٌحٙ ال رؤسر ؽٌٗ تًورترت  - 

 .أ٘ تًورترتذ  ررأسر فثًحث حَٕٚالذ ٕ ترضثٓثذ َرخذ تًورتر ، ٕ يذت تًَِضج تًذ٘ ٚشقٌْ 
 :رٕضٚثذ ٕ ؽٌْٚ ٕ حَٕضج ٓثرْ تًِرثةص  َٚيُ تهررتط حؾط تً  
َزتًٕد تًؾٌَٚثذ تإلدترٚد ٕ  ٙإدرتى أَٓٚد  تًَؾٌَٕثذ تًرٙ رأرٙ حعرن فٚر رشَٚد ل  -

 .خثضد  لٙ ؽٌَٚد ترخثذ تًورتر
ًٌوٚثٍ حؾٌَٚد ترخثذ تًورتر ٚضج إحؾثد تًؾالهثذ تًشخضٚد ًضؾل ٓذّ تًؾٌَٚد َٕظٕؽٚد ٕ  -

حِثءت ؽٌٗ َؾٌَٕثذ دهٚود ال ؽٌٗ شٌَٚد ، ٕ ًٚيُٕ تخرٚثر تًحدٚل ٕ رِمٚذّ أيسر َضدتهٚد ٕ 
 .أشثس تًؾٕتعك ٕ تًَشثؽر

ؽدٍ إفمثل تإلشثؽثذ إٔ تًشيٕذ ؽٌٚٔث ، حل ٚضج رودٍٚ تًعوثةن ٕ تًَؾٌَٕثذ ٕ رٕظٚظ  -
 . تًرؤٚد ًدٖ ضَٚؼ ألرتد تًَؤششد 

َِظ تًؾثَل لرضد تًَشثريد لٙ ترخثذ تًورترتذ ٕ رعشٚشْ حأَٓٚد أرتةْ، لثًَشثريد  -
ٌن َث ٚشَٗ تًضك تًسثِٙ َُ تألشخثص تًَدرحُٚ ؽٌٗ ترخثذ تًورتر تًشٌٍٚ ، رؤد٘ إًٗ خ

 . ٕيذت رؾزٚز تًسود تًَرحثدًد حُٚ ألرتد تًرِغٍٚ 
 :اهيرارع

 .0222 ،تًدتر تًضثَؾٚد ،1.ع تإلشيِدرٚد،. اهشوّم اهجٌظٌيً يدخل ئهى بٌبء اهيِبراث ،أعَد َثٓر -1

،َدتخٌد ظَُ تًٌَروٗ تًدًٕٙ بل يً يربالث اهحنى اهراشداإلدارة اهيدرشٌت اهرشٌدة يرتعَد َشؾٕدتُ، -0
عٕل تًعيٍ تًرتشد ٕ تشررترٚضٚثذ تًرقٚٚر لٙ تًؾثًٍ تًِثَٙ،هشٍ تًؾٌٍٕ تالضرَثؽٚد،ضثَؾد لرعثذ ؽحثس 

 .0221تلرٚل 22-21،شعٚك،
،دتر تًٚثزٕر٘  تًؾٌَٚد ، ؽَثُ 1،عٌظرٌبث ّ يفبٌُى:أشس اإلدارة اهحدٌختحشٚر تًؾالن، -2

 . 1211،تألردُ

، َضٌد تًؾٌٍٕ اهلراراث نآهٌت أشبشٌت فً جحلٌق اهجٌيٌت اإلدارٌت اهيشبرنت فً اجخبذحٕزٚد شٌَٚد، -1
 ، 0212،ِٕلَحر 02تإلِشثِٚد، ضثَؾد َعَد خٚظر حشيرخ، تًؾدد 

 .،تًضزتةر ،دتر َٕٓد،دُٕ شِد ِشراهشوّم اهجٌظٌيً ّ اهجطٌّر اإلداريضَثل تًدُٚ ًؾٕٚشثذ، -5

اهشوّم اهجٌظٌيً ٌظرٌبث ٌّيبذد ّجطبٌق  ،سثحذ ؽحد تًرعَثُ إدرٚس ،تًَرشٙضَثل تًدُٚ َعَد  -2
 .0221 ،تإلشيِدرٚد ،تًدتر تًضثَؾٚد ، عيوً إلدارة اهشوّم فً اهيٌظيت
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 .1221دتر تًعثَد،ؽَثُ،.أشبشٌبث اإلدارة ،عشُٚ عرٍٚ،شمٚن عدتد ٕرخرُٕ -1
ر تًَشٚرخ ًٌِشر ٕتًرٕزٚؼ دت .ٌظرٌت اهيٌظيت ،ر يثغٍ عَٕدظخٚ ،خٌٚل َعَد عشُ تًشَثػ -1

 .0222 ،تألردُ, ؽَثُ, 1ع ،ٕتًعحثؽد
،رشثًد ديرٕرتّ ، يٌٚد تًؾٌٍٕ عيوٌت صٌع اهلرار ّ جطبٌلبجَ فً اإلدارة اهعبيتشرٚر ؽحد تهلل رتحظ ، -2

 0222تًشٚثشٚد ٕ تإلؽالٍ ،هشٍ تًؾٌٍٕ تًشٚثشٚد،ضثَؾد تًضزتةر،

ضثَؾد ِثٚك . ً األٌشطت االكجصبدٌت ّ األيٌٌتاإلدارة األشس ّ جطبٌلبجِب فشؾد تًدُٚ ؽشَثٕ٘، -12
 .0222تًؾرحٚد ًٌؾٌٍٕ تألَِٚد تًرٚثط،

َريز ٕتٚدشٚرلٚس ًالشرشثرتذ تًرعٕٚر  .االجصبالث اإلدارٌت ّاهيدخل اهشوّنً هِب ،شؾٚد ؽَٚر -11
 .0222 ،تًوثٓرخ ،0.ع ،تإلدتر٘

 0220ٚدخ ًٌِشر ،تإلشيِدرٚد،دتر تًضثَؾد تًضد.اهعيوٌت اإلدارٌت ّظٌفت اهيدٌرًٌؽٌٙ تًشرهثٕ٘ ، -10
 .1221تإلدترٚد ضثَؾد دَشن،. ٌظرٌت اهلراراثِثدٚث إٔٚج،   -12
دتر تًسوثلد ، تًضثَؾد تألردِٚد  . اجخبذ  اهلراراث اإلدارٌت ، بًٌ اهٌظرٌت ّ اهجطبٌقِٕتك يِؾثُ ، -11

 .0222،ؽَثُ ،

يرحد تًعثَـد ًٌِشـر   دتر َٕ.-يفبٌُى ّطرائق نيٌت-ٌظرٌت اهلراراث اإلدارٌتيثشر ِضر تًَِضٕر، -15
   .0222تألردُ،  ٕتًرٕزٚؼ،ؽَثُ،

 .0222 ،تإلشيِدرٚد، تًَيرج تًضثَؾٙ تًعدٚز ،االجصبل بًٌ اهٌظرٌت ّاهجطبٌق ،ِٓثء عثلغ حدٕ٘  -12

11- Thierry Libaert,La communication de crise.Dunod, Paris,2001. 

18-Flippo Edwin , Principles Of personnel Management , Mc Graw-Hill book Co Inc             
        

..New York ,1961 pp .493-498   
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