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اٌٙذف ِٓ ٘زا اٌّماي ٘ٛ تغ١ٍط اٌضٛء عٍٝ أ١ّ٘ح االتصاي ت١ٓ األفشاد داخً إٌّظّح )االتصاي : الملخص

د( ٘ٛ اٌذاخٍٟ( تاعتثاسٖ ٚادذ ِٓ أُ٘ ٘زٖ اٌطشق تج١ّع اٌٛعائً ٚإلٔجاح اٌتغ١١ش ٚعٍٝ أعاط أْ اإلٔغاْ )اٌفش

اٌماعُ اٌّشتشن ٌج١ّع ِجاالخ اٌتٕظ١ُ داخً اٌّؤعغح، فع١ٍٗ فأْ تٕف١ز أٞ تغ١١ش أٚ تط٠ٛش ٠تٛلف عٍٝ ٔجاح أٚ 

ِٚٓ خالي ِا  ِع أٞ ع١ٍّح اٌتغ١١ش. (فشً اٌتٕظ١ُ ٚاٌتخط١ط ٚتاعتثاسٖ ٠ٍّه ِٙاساخ ع١ٍّح اٌتعاًِ )اتصاالخ

١ش اٌتٕظ١ّٟ فٟ ضّاْ اتصاالخ فعاٌح تٛضخ أعثاب اٌتغ١١ش ع١ٍّح اٌتغ١ت ٌٍجٙح اٌّىٍفحتمذَ ٠ثشص اٌذٚس اٌُّٙ 

ٌٍّٕظّح ٚاٌتٟ  ٚآفالٗ عٍٝ أفشاد إٌّظّح عٛاء عٍٝ اٌّذٜ اٌمص١ش أٚ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ، ِّا ٠عطٟ ٔتائج إ٠جات١ح

 تغاعذ٘ا فٟ تذم١ك وً أ٘ذافٙا فٟ ظً غ١اب صشاعاخ ِٚماِٚح ٌٍتغ١١ش.

 
 .اٌتٕظ١ّٟ ٌتغ١١شٚا اٌذاخٍٟ، االتصاي: الكلمات المفتاحية

 

 

 

The Role of Internal Communication in the Process of Organizational Change 
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Abstract: The Aim of this article to highlight the importance of communication 

between individuals within the organization as one of the most important of these 

means and methods for the success of the change on the basis that the human is the 

common denominator for all areas of work organization, a foundation in the 

implementation of any change or development is dependent upon the success or 

failure of any organization and planning as have skills process to deal with any 

change. Through the above highlights the important role of the costly process of 

organizational change to ensure effective communication describes the reasons for 

the change and prospects for members of the organization, whether short-term or 

long-term, which gives positive results for the organization and help it achieve all its 

objectives in the absence of conflict and resistance to change. 
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ىى:المقدمة
ٚظا٥فــٗا  ٚ َٗاَــٗا  أرا٤ فـٞ ٚاإلراصٜـ١ االقثضـار١ٜ املؤعغاح يٓساح ٖاَا عاَال االتضاٍ ٜعثرب

ٔ  ٜعثـرب  َٛظفٝٗـا  ٚاْغـاا   َؤعغـ١  أٜـ١  فٓساح ،ٚاـاصز١ٝ ايزاخ١ًٝ عالقثٗا ٚؼغني َؤؽـضاح   َـ

يف  اؿاعِ يزٚصا االتضاٍ فٝٗا ًٜعب ،ٚٚاعط١ ع١ًُٝ أعػ ع٢ً تكّٛ ْازط١ اتضاي١ٝ ـط١ تطاٝكٗا

٘  املٛزـٛر٠  االتضـاالح  رٕٚ تٓظِٝ أٟ تضٛص ميهٔ ال ٚعًٝ٘ ،املؤعغ١ تغٝري ع١ًُٝ فاالتضـاٍ   ،بزاخًـ

ّ  ٚايفضٚع األطضاف كثًف بني املٛزٛر٠ ايعالق١ ٖشٙ ٜٚغري ٜغُٔ ايشٟ ٖٛ ايزاخًٞ املهْٛـ١   ٚاألقغـا

 .َغؤٚيِٝٗ إىل ٖؤال٤ ؾػاالحاْ نشاٚ املٛظفني إىل اإلراص٠ قضاصاح بٛصٍٛ ٜغُح َا ٖٚٛ يًُؤعغ١

ٕ  هلـشا  ص٥ٝغـ١ٝ  مسـ١  ايثػـٝري  نُا لز بأْ٘ أصاح  ٌ  ايكـض ٌ  ؽـ٤ٞ  فهـ ٕ  ٚيف نـ  ٜؾـٗز  َهـا

 ٚنـشا  االقثضـار١ٜ  ايغٝاعـ١ٝ  ايثهٓٛيٛزٝـ١  اؾٛاْـب  مجٝـ   يف ،ٚعُٝكـ١  ٚاعـع١ زشصٜـ١   تػـٝرياح 

 تثغِ عٝاع١ٝ ازثُاع١ٝ اقثضار١ٜ أٚعاع فضعج ٚغريٖا ايثػرياح ٖشٙ ٚايدكاف١ٝ، نٌ االزثُاع١ٝ

 ؽضع١ تٓافغ١ٝ ب١٦ٝ َٛاز١ٗ يف املؤعغ١ هعٌ َا ٖٚٛ فٝٗا ايثطهِ ٚسيو يضعٛب١ ،ناري٠ غطٛص٠

ٔ  يثثُهٔ ،خاص١ ٚعٝاعاح ٚأعايٝب عٔ عاٌ اياطذ َٓٗا تكثغٞ  ب٦ٝثــٗا  يف ٚاعـثُضاصٖا  بكا٥ٗـا  َـ

 ايعضض. بضٚح َعٗا ٌايثعاَ ٚعضٚص٠ املدثًـف١ ؼزٜـات٘ َٚٛازـ١ٗ اؿاز١ يًثػٝري تظـٗض عًٝ٘ ٚبٓا٤

 عًـ٢  األٚىل ٜثٛقـف بايزصزـ١   ايثٓظُٝٞ ايثػٝري إضزار َٚٔ خالٍ َا تكزّ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ

 تضُِٝ َٓاذ ع٢ً ٜعثُز ايشٟ األَض إللاض٘ ايفضص١ إتاض١ يف ٚتعاِْٚٗ ٚاؾُاعاح ايفاعًني قاٍٛ

ٔ  َٓاعـب  ٌ ر ٚاملغـثع١ًُ  املدثًفـ١  ايثٓظُٝٝـ١  االتضـاي١ٝ  ٚاألمنـا   األعـايٝب  َـ  َٚـز٣  ،املؤعغـ١  اخـ

 يف إضزار ايثػٝري ايثٓظُٝٞ. فعايٝثٗا

ٍ  ايثػٝري عًُٝيت بني ٚايزٚص ايٛخٝك١ ايعالق١ رصاع١ أ١ُٖٝ تظٗض ِ  يف ٚاالتضـا  ٚايـيت  ،ايثٓظـٝ

ٕ  خاصـني  تٓظُٝني بعزٜٔ بٛصفُٗا َعاؾثُٗا أخضْا َٔ ازًٗا ِ  برتؽـٝز  ٜضبطـا ٘  ايثٓظـٝ  ٚفاعًٝثـ

 ف٦ـاح  كثًف بني ٚٚاقع١ٝ ًَُٛع١ ازثُاع١ٝ عالقاح عٔ إازثُاعٝثإ تعرب عًُٝثإ ٚبٛصفُٗا

 ٖٚٓا فٝ٘ ايغا٥ز٠ االزثُاع١ٝ ٚطاٝع١ ايعالقاح ايثٓظِٝ يف ايغا٥ز ايثفاعٌ منط ٚتعهغإ ايثٓظِٝ

 املثػرئٜ. بني ٚايزٚص ايعالق١ رصاع١ عُٔ ٜٓزصص تغاؤيٓا نإ

 ٚعٓطاٍٚ َٔ خالٍ ٖشا املكاٍ اإلزاب١ ع٢ً ايثغاؤٍ: 

 ؟املؤعغ١ راخٌ يًعُاٍ ٚصا٤ٙ َٔ املضز٠ٛ ٚاألٖزاف ايثػٝري إبضاط يف ايزاخًٞ االتضاٍ ِٜغاٖ ٌٖ

 

ىمذكلةىالبحث:ى
 ٚاألٖـزاف  ايثػـٝري  إبضاط يف ايزاخًٞ االتضاٍ ٜغاِٖ َٔ خالٍ ايغؤاٍ ايغابل ٚاؾٖٛضٟ )ٌٖ

ٍ  ٚصا٤ٙ َٔ املضز٠ٛ ٌ  يًعُـا يثغـاؤالح  ْغـع٢ َـٔ خاليـ٘ اإلزابـ١ عًـ٢ فُٛعـ١ َـٔ ا        (املؤعغـ١؟  راخـ

 ايفضع١ٝ:

 ايثػري؟ َغاص ضٍٛ املعطٝاح ظُٝ  ايفاعًني تظٜٚز يف ايزاخًٞ االتضاٍ ٜغاِٖ نٝف -

راخٌ  ايثػري إللاح ٚؼفٝظِٖ ايفاعًني انضا  زًب يف ايزاخًٞ االتضاٍ ٜغاِٖ نٝف -

 املؤعغ١.؟

عًِٗ ٚز يًثػري ايفاعًني َكا١َٚ َٔ يًثكًٝط ٚع١ًٝ ٜهٕٛ إٔ ايثٓظُٝٞ يالتضاٍ ميهٔ ٌٖ -

 ؟املؤعغ١ ؼكٝك٘ يف ٜغاُٖٕٛ ْؾطني أعغا٤

ى
ى
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ىأهموةىالبحث:
ٞ  االتضاٍ ٜؤرٜ٘ ايشٟ ايزٚص َعضف١ إٕ ٌ  ايـثػري  َؾـضٚع  إلـاح  يف ايثٓظُٝـ ٚ  راخـ  املؤعغـ١ س

٘  نُـا  ايـثػري  إلاح يف بايػ١ أ١ُٖٝ  ايفـاعًني  رٚافـ   َعضفـ١  يف ايكـضاص  ٚصـٓاع  املغـ٦ٛيني  عٝغـاعز  أْـ

 فغال .ايثػري ٖشا ملثطًااح املال١ُ٥ ٚاالعرتاتٝسٝاح اـطط ايثػري ٚٚع  اٖش بعز املغثكا١ًٝ َٚٛاقفِٗ

ٍ  َعضفـ١  فإ سيو عٔ ِ  ٚايثٓظُٝٝـ١  ايؾدضـ١ٝ  ايعالقـاح  ؼغـني  يف رٚص االتضـا  ؼزٜـز  يف عٝغـاٖ

 .َغثكاال َؾاصٜ  ايثػري َ  ايثعاٌَ أعايٝب

ىى
ىمفكومىاالتصالىالداخلي:

تضاٍ ايزاخًٞ، ٚامضضح يف طٚاٜا أٚ زٛاْب قزر٠، تعزرح املفاِٖٝ ٚايثعاصٜف اييت ْغاج يال

ٞ َٔ ايضعب إهار تعضٜف َٛضز ٚؽاٌَ يالتضاٍ ايزاخًٞ َٚٔ بني ايثعاصٜف املثعزر٠ ْزصص َا  ٚبايثاي

:ًٜٞ 

" االتضاٍ ايـزاخًٞ ٖـٛ ْكـٌ اياٝاْـاح ٚاملعًَٛـاح ايالطَـ١ َـٔ ٚإىل اإلراص٠        Alvin Dodتعضٜف 

 (5005،قُز ٜاعني عطٛف)ٚاملؤعغاح ٚاملٗثُني إمجاال" 

" إٕ االتضاٍ ٖـٛ أعـاؼ نـٌ تٓظـِٝ ْـازح، ٚإٕ ايـثطهِ فٝـ٘ ٜغـاعز          Dr Murphyٜٚعضف٘ 

ناف١ األعغا٤ يف املؤعغ١ يف أعُاهلِ، ٚنـٌ ص٥ـٝػ ٜفؾـٌ يف إعطـا٤ املعًَٛـاح املٓاعـا١ أٚ تًكٝٗـا ٖـٛ         

 (russenault et Maritine pretet,1996) Chantal ص٥ٝػ فاؽٌ"

١ ايفضْغ١ٝ يالتضاٍ ايزاخًٞ" االتضاٍ ايزاخًٞ ٖٛ فُٛع املاارئ ٚايثطاٝكاح ٚتعضف٘ اؾُعٝ

اييت تٗزف إىل: تؾسٝ  عًٛى االعثُاع، تغٌٗٝ متضٜض ْٚؾض املعًَٛاح، تغٌٗٝ ايعٌُ اؾُاعٞ املؾـرتى  

 Francois Bonen et) ٚتضق١ٝ قـِٝ املؤعغـ١ َـٔ أزـٌ ؼغـني ايفــعاي١ٝ ايفــضر١ٜ ٚاؾُاعٝـ١ فٝٗـا."         

Bruno,1998) 

ى
ىطرقىوودائلىاالتصالىالداخلي:

ؽثًف ٚعا٥ٌ االتضاٍ باخثالف طاٝع١ املضعٌ أٚ املضعٌ إيٝ٘ ٚطاـٝع١ ايضعـاي١ ٜٚـثِ متٝٝـظ    

 خالر طضم َٔ االتضاٍ: 

ىأوال:ىاالتصاالتىالمكتوبةى
اييت تثُٝظ بأْٗا َغس١ً َٚز١ْٚ ٚميهٔ اعثدزاَٗا نٛع١ًٝ إخااح قا١ْْٝٛ، نُا أْٗا تاـشٍ  

اري٠ يف إعـزارٖا ٚصـٝاغثٗا، ٚضثـ٢ تهـٕٛ ٚاعـط١ ٚزٝـز٠ ميهـٔ اعـثعُاٍ ايًػـ١ اياغـٝط١،           عٓا١ٜ ن

ٚايهًُاح املأيٛف١، اعثعُاٍ اـضا٥ط ٚايضعّٛ يًثٛعٝح، ٚػٓـب اعـثعُاٍ األيفـاظ غـري ايغـضٚص١ٜ ايـيت       

 تظٜز َٔ ضسِ ايضعاي١ َٚٔ أِٖ أرٚاتٗا: 

ايعٌُ ٚايعطٌ، ٚبضطْا١َ بضاَش ايثهٜٛٔ ٚتغثدزّ يثعضٜف ايعاًَني مبٛاقٝج اجملالح اؿا٥ط١ٝ: 

املثاض١ ٚبكٛا٥ِ األقز١َٝ... ٖٚٞ ٚع١ًٝ بغٝط١، ع١ًٝ٦ ايثهايٝف، فعاي١ إلعالّ ايعاًَني باملغا٥ٌ اييت 

 تُِٗٗ بؾهٌ َااؽض.
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ٖٚٞ تثػري َٔ تٓظِٝ إىل آخض، فكز تهٕٛ ١َٜٝٛ، أعاٛع١ٝ، أٚ ؽٗض١ٜ تاـعا نؾٛف املعًَٛاح : 

ٚاضثٝازاتٗا، ٖٚٞ فعـاي١ زـزا يالتضاٍ بايعاَـًني ٚإعالَـِٗ ٚؼغني َعٜٓٛاتِٗ  إلَهاْٝـاح املؤعغـ١

 أضٝاْا، ٖشٙ ايٛع١ًٝ تعطٞ صٛص٠ ضغ١ٓ عٔ املؤعغ١.

َٚٔ خالهلا ميهٔ يًعُاٍ ٚع  اقرتاضاتِٗ نثابٝا، ضث٢ تطً  عًٝٗا اإلراص٠ صٓزٚم االقرتاضاح: 

 هاٟٚ ايعاًَني.ٚتكّٛ بزصاعثٗا، نُا ميهٔ إٔ تثغ  إىل اعثكااٍ ؽ

ٖٚشٙ ايٛع١ًٝ ٖٞ اييت أصاطج أندض اعثعُاال يثٛعٝح املعًَٛاح ايه١ُٝ ٚايهٝف١ٝ راخٌ اإلعالّ اآليٞ: 

املؤعغاح ٚتثُٝظ ٖشٙ ايٛع١ًٝ بغضعثٗا ايهاري٠ ٚفعايٝثٗا خاص١ َ  رخٍٛ اياؾض١ٜ عضض االْثـضْج 

 اح.ايشٟ أيـػ٢ ايهــدري َٔ اؿٛازظ ٚاؿـزٚر ٚايعـضاقٌٝ ٚايضعٛب

يكز أصاطج ٚعا٥ٌ عضٚص١ٜ البز َٔ ٚزٛرٖا يثغٌٗٝ عًُٝاح االتضاٍ ضٝذ ايفانػ ٚايثًهػ : 

 ٚقضاصاح باعثدـزاّ ٖشٙ ايٛعا٥ـٌ، اخثضاصا يًٛقـج ٚاؾٗز. (أصقاّ)باإلَهإ ْكٌ َعطٝاح 

 

ىثانوا:ىاالتصاالتىالذفكوة
 ٔ خــالٍ االزثُاعــاح أٚ  تــثِ باالتضــاٍ املااؽــض بــني املضعــٌ ٚاملغــثكاٌ إَــا ٚزٗــا يٛزــ٘، أٚ َــ

ٚفا٥ـزتٗا أْٗـا تعطـٞ صرٚر فــعٌ َااؽــض٠ ٚتاـارٍ عـضٜ  ييفهـاص عٝـذ           (حَدٌ اإلعـضابا )ايثسُعاح 

ٜغـٌٗ فُٗٗـا ٚتعزًٜـٗا، نُـا ٜظٜـز ازثُـاع ايـض٥ٝػ ٚاملـضؤٚؼ َـٔ خكـ١ املـضؤٚؼ ٜٚضفـ  َـٔ صٚضـ٘              

ا ايضؤعا٤ تثِ بؾـهٌ ؽـفٗٞ ٚإٔ   َٔ ايثعًُٝاح ٚاملٗاّ اييت ٜضزصٖ % 55املع١ٜٛٓ، ٚقز ريج ايزصاعاح إٔ 

 املزٜضٜٔ ٜفغًٕٛ االتضاالح اهلاتف١ٝ ٚاالزثُاعاح عٔ غريٖا َٔ طضف االتضاالح األخض٣.

 

ىاالتصاالتىغورىاللفظوةىثالثا:ى
ٝـ   ـِ عار٠ عٔ طضٜـل تعـابـ ـتث  ٕٛ ٚضضنـاح اؾغـِ يًفـضر، ٚايثٛنٝـزاح     ـري ايٛزـ٘ ٚيػـ١ ايع

أؼ ٚاؿًُكـ١ أٚ ؼٌٜٛ ايٓظض، ٚنشيو إصعاٍ إؽاصاح ايثػش١ٜ ايضٛت١ٝ، ٚاإلؽاصاح، ٚبعض إؽـاصاح ايـض

ايضزع١ٝ َٔ قاٌ املغثُعني نُا ٜظٗـض عًٝٗـِ َٔ تعارياح بايفـِ ٚضازب ايعني ضٝذ ٜظٗضٕٚ عُا 

إسا ناْٛا ٜٛافكٕٛ أٚ ٜفُٕٗٛ أٚ ٜٓزٖؾٕٛ، نُا تثغُٔ ْػُـ١ اؿـزٜذ اؿار٠ أٚ اهلار١٥ أٚ ايعاي١ٝ أٚ 

ٚعـزّ   اٚعـزّ ايضعـ   اضضفاح اؾغـ١ُٝ املدثًفـ١ تعطـٞ رالالح كثًفـ١ عـٔ ايضعـ      املٓدفغ١ ٖٚشٙ ايث

ٜ  )…املٛافكـ١ ٚايالَاـاال٠    ٚيف نـدري َـٔ األضٝــإ تثاـ  االتضـاالح غــري      (١8991،عاـز ايضاــإ ايعٝغـٛ

َٛقعا َثُٝظا  ١ايًفظـٝ غري حاالتضـاال ؼثٌكاٍ ٚتأنٝـزٙ. ٚـايهال١َٝ االتضاالح ايهال١َٝ يثعظٜظ َا ٜ

َا يف عًُٝاح االتضاٍ، يشيو فإٕ إعا٠٤ اعـثدزاَٗا أٚ عـزّ ايـثطهِ يف تكٓٝاتٗـا، عـٝؤرٟ إىل إعاقـ١       ٖٚا

أنٝز٠ يالتضاٍ فــٞ املؤعغ١. ٚع٢ً عاٌٝ املداٍ، فـإٕ اإلؽـاص٠ تًعـب رٚصا ٖاَـا، ٚيـشا فكـز أٚىل عًُـا٤        

زـ١ ميهـٔ اعثااصٖـا    االتضاٍ أ١ُٖٝ نرب٣ يًثاارالح غري ايًفظ١ٝ اييت تعثـرب نـدري٠ َٚثعـزر٠ إىل رص   

نٛع١ًٝ َغثك١ً يالتضاٍ، إس ٜثطزر ايٓاؼ َـٔ خـالٍ ضضنـاح اؾغـِ ٚاألؽـٝا٤ ٚتٓظـِٝ ايفغـا٤        

 ((Durand.j,1993 .يػ١ ايضُج HALL "ٖاٍ" ٚايظَٔ ٖٚٛ َا مساٙ

متض ايضعاي١ اـف١ٝ َٔ خالٍ ايًػ١ رٕٚ  ايٓٗا١ٝ٥.إٕ ايًػ١ ايًفظ١ٝ ٖٞ أرا٠ ايثٛاصٌ األعاع١ٝ ٚ

ٚايػـٛظ ٚصا٤ اـفـٞ    ٚغاياا َا ٜكـّٛ ايٓـاؼ يف ٖـشٙ اؿايـ١ باعثهؾـاف املعـاْٞ،       infra verbalايًفظ١ٝ 

ٚاملغُض يف ايهالّ ايًفظٞ، َٔ خالٍ االعثعا١ْ بكزصتِٗ ع٢ً قــضا٠٤ ايًػـ١ رٕٚ ايًفظٝـ١، سيـو إٔ ٖـشٙ      

 فا٤ٖا بايهالّ. ايًػ١ ٖـٞ األصـزم يف اإلفضاح عٔ املؾاعض ٚايٓٛاٜا ٚاؿاالح ايٛززا١ْٝ، اييت ماٍٚ إخ
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ىتعروفىالتغوورىالتنظومي:ى
 يكز تعزرح تعاصٜف ايثػٝري ايثٓظُٝٞ ميهٔ سنض بغعٗا:

 عٛاٌَ َٔ تغثفٝز عٝذ األَٛص تضتٝب ٚإعار٠ اؾزٜز٠ األٚعاع ملٛاز١ٗ اإلراص٠ " مضى -

 اعثدزاّ نٝف١ٝ عٔ تعرب أْٗا ايغًيب، أٟ ايثػٝري عٛاٌَ تكًٌٝ أٚ ٚػٓب ايثػٝري اإلهابٞ،

ايضضٕ صعز )املٓؾٛر٠"  األٖزاف ـز١َ ايثػٝري إلضزار ٚفعاي١ٝ أفغٌ ايطضا٥ل اقثضارًا

 (5005ضغٔ،

َغثكاًٞ  ٚع  إىل ْعٝؾ٘ ايشٟ اؿايٞ ايٛع  َٔ ايثطضى ٜعين صٛصٙ أبغط يف " ايثػٝري -

 األَٛص ْٚهثؾف فٝٗا ْثعًِ اييت ايع١ًُٝ تًو ٖٛ فايثػٝري ٚبايثايٞ ٚفاع١ًٝ، نفا٠٤ أندض

 (5000صٚبٓغٕٛ راْا زآٜػ،)٠ َغثُض٠ " بضٛص

 ضٌ املؾانٌ، ع٢ً املٓظ١ُ قزص٠ يثطغني املز٣ طٌٜٛ فٗٛر" :أْ٘ ايثٓظُٝٞ ايثػٝري -

 يف املٓظ١ُ، ايغا٥ز املٓاذ يف ؽاٌَ تطٛص إضزار خالٍ َٔ سيو ٜثِ إٔ ع٢ً عًُٝاتٗا ٚػزٜز

 خاري يف أٚ َغثؾاص ٠مبغاعز ٚسيو فٝٗا ايعٌُ مجاعاح فعاي١ٝ طٜار٠ ع٢ً خاظ تضنٝظ َ 

 (5005،عًُٝإ قُٛر ايعُٝإ)اؾزٜز٠.  باألفهاص املٓظ١ُ أعغا٤ بإقٓاع ٜكّٛ ايشٟ ايثػٝري

 

ىأهدافىالتغوورىالتنظومي:ى
 يًثػٝري ايثٓظُٝٞ أٖزاف زٖٛض١ٜ ٖٞ اييت رعج يع١ًُٝ ايثػٝري، ٚتثًدط األٖزاف يف ايثايٞ:

ٚاالعثُضاص١ٜ، ٚسيو بظٜار٠ قزصتٗا ع٢ً ايثهٝف َ  ايا١٦ٝ  . طٜار٠ قزصاح املٓظ١ُ ع٢ً ايثطٛص ٚاياكا8٤

 املثػري٠، مما هعٌ َٓٗا ْظاَا َثسزرا.

 .طٜار٠ إضغاؼ ايعاًَني بأ١ُٖٝ أٖزاف املٓظ١ُ، ٚطٜار٠ رصز١ ٚال٥ِٗ ٚاْثُا٥ِٗ هلا.5

مناطِٗ . تهٜٛٔ فضٜل إراصٟ أندض نفا٠٤ ٚتكاال يًثػٝري، ٚت١ُٝٓ َعاصف َٚٗاصاح ايعاًَني ٚؼغٔ أ3

ايغًٛن١ٝ، ٚتطٜٛض ْظِ ٚإزضا٤اح اؽاس ايكضاص، ٚايعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ املؾاصن١ يف ع١ًُٝ اؽاس 

 ايكضاصاح، ٚايضغا١ يف تعزٌٜ عًٛى املٛظفني ضث٢ تثُهٔ َٔ َٛاز١ٗ ايثػٝرياح اييت ؼٝط بٗا.

ِٝ، ٚإصعا٤ .ت١ُٝٓ صٚح اؾُاع١ َٔ خالٍ طٜار٠ اإلضغاؼ بثفاعٌ ٚرٜٓاَٝه١ٝ اؾُاع١ راخٌ ايثٓظ4

 قٛاعز ايدك١ بني األفضار املهْٛني هلا.

. طٜار٠ فِٗ عًُٝاح االتضاٍ، ٚأعايٝب ايكٝار٠ راخٌ ٚإهار أفغٌ األعايٝب يًكغا٤ ع٢ً ايضضاعاح، 5

 .ٚايثعضف ع٢ً أعاابٗا َٔ خالٍ طٜار٠ ايٛعٞ بزٜٓاَه١ٝ اؾُاع١

 

ىمقاومةىالتغوورىالتنظومي:ى
ى ٜٗزف إىل اإلبكـا٤ عًـ٢ ايٛعـ  ايكـا٥ِ عٓـز قاٚيـ١ ايغـػط        ٚتعين َكا١َٚ ايثػٝري " أٟ عًٛ

يثػٝري ٖشا ايٛع  أٚ ٖٛ ايضعاي١ اييت تضٜز إٔ تٓكًٗا املٓظ١ُ أٚ أعغا٥ٗا يآلخضٜٔ ضٍٛ صؤٜثِٗ يًثػٝري" 

 (5005،صالح بٔ فاحل عاز اهلل اياًٟٛ)



 08  3102(، 01)4، ِجٍح األواد١ّ٠ح األِش٠ى١ح اٌعشت١ح ٌٍعٍَٛ ٚاٌتىٌٕٛٛج١ا -أماراباك

 

بايزصزـ١ املٓاعـا١ أٚ   ٖٚٓاى َٔ عضفٗا أْٗا " اَثٓاع املٛظفني عٔ ايثػٝري أٚ عزّ االَثدـاٍ يـ٘    

ايضنٕٛ إىل احملافظ١ ع٢ً ايٛع  ايكا٥ِ، ٚقز تعـين َكَٛـ١ ايثػـٝري يف بعـض اؿـاالح ايكٝـاّ بعًُٝـاح        

 (5005،صالح بٔ فاحل عاز اهلل اياًٟٛ)َٓاقغ١ َٚٓاف١ٝ يعًُٝاح ايثػٝري اإلراصٟ"" 

ٔ إمجاهلـا بأصبعـ١   ٖٚٓاى أعاة عزٜز٠ تزف  ايعـاًَني ملكاَٚـ١ ايثػـٝري ايثٓظُٝـٞ، إال أْـ٘ ميهـ      

 َضارص ص٥ٝغ١ٝ ٖٚٞ نايثايٞ:

ٚتٓا  املكا١َٚ ايعكال١ْٝ َٔ ايثكزّ املٛعٛعٞ ؾز٣ٚ ايثػٝري ٚسيو مبكاص١ْ ايثهايٝف َٔ  عكالْٞ: 

َاٍ ٚزٗز ٚٚقج بايفٛا٥ز اييت عثعٛر بعز إضزار ايثػٝري، ٜٚعثرب ٖشا املضزص َٔ أندض املضارص رق١ 

 ٚٚعٛح يف ايضؤ١ٜ ٚاإلقٓاع.

ٚتٓا  املكا١َٚ ايعاطف١ٝ َٔ ؽعٛص ٚاػاٖاح األفضار أٚ اجملُٛعاح مٛ ايثػٝري ْفغ٘، أٚ ٞ: عاطف

ايكا٥ُني عًٝ٘، ٚتضتاط املكا١َٚ ايعاطف١ٝ بضف١ عا١َ باملضاحل ٚاملظاٜا ايؾدض١ٝ أندض َٔ االٖثُاّ 

 مبضاحل املٓظ١ُ.

نايضغا١ يف اإلبكا٤ ع٢ً ايعالقاح  تغثٓز َكا١َٚ ايثػٝري ايثٓظُٝٞ إىل اؾٛاْب االزثُاع١ٝازثُاعٞ: 

 االزثُاع١ٝ ايكا١ُ٥ ٚصعٛب١ تكاٌ عالقاح ازثُاع١ٝ ززٜز٠.

ٚتٓا  َكا١َٚ ايثػٝري ايثٓظُٝٞ َٔ اعثااصاح عٝاع١ٝ ناحملافظ١ ع٢ً عالقاح ايك٠ٛ ايغا٥ز٠ عٝاعٞ: 

كا١َٚ ايثػٝري يف املٓظ١ُ ٚاؿفاظ ع٢ً ايثطايفاح ايكا١ُ٥ ٚعًط١ اؽاس ايكضاصاح، ٚقز ٜهٕٛ َضزص َ

أندض َٔ َضزص ٚيف ٖشٙ اؿاي١ ٜضعب ع٢ً اإلراص٠ تٓفٝش خطط ايثػٝري بٌ ٚتهٕٛ عا٥ل يٓساح 

 ايثػٝري.

 ٜٛعح َضارص َكا١َٚ ايثػٝري. (1)ٚاؾزٍٚ

 طول المدة الزمنٌة - التكالٌف المرتفعة - العقالنً 
 
 فقدان بعض التخصصات - حجم البطالة المتوقعة -

 عدم الرغبة فً التغٌٌر - من المجهولالخوف  - العاطفً
 الرغبة فً اإلبقاء على الوضع القائم - انعدام الثقة فً القائمٌن على التغٌٌر -

 الحاجة إلى عالقات إنسانٌة مستقرة - الرغبة فً اإلبقاء على العالقات القائمة - االجتماعً
 عٌةعدم التوافق مع القٌم االجتما - الوالء والتضامن االجتماعً -

 استمرارٌة القوة - الحفاظ على سلطة اتخاذ القرارات - السٌاسً
 الحفاظ على المصالح المكتسبة - اإلبقاء على التحالفات القائمة -

 (.3112اٌّصذس: )صالح تٓ فاٌخ عثذ هللا اٌثٍٛٞ،  
 

ض ٚتثدش َكا١َٚ ايثػٝري ايثٓظُٝٞ ايعزٜز َٔ األؽهاٍ بعغٗا َااؽض ٚعًين ٚبعغٗا غري َااؽ

 ٚعًين ٚخفٞ ٚميهٔ ضضضٖا يف ايٓكا  ايثاي١ٝ:

 ندض٠ ايؾهاٟٚ ٚايثشَض. -

 َٗامج١ املكرتضاح ٚاألفهاص اؾزٜز٠ ٚاالْثكار بطضٜك١ عًا١ٝ. -

 ععف املؾاصن١ يف ايٓؾط١ املثعًك١ بايثػٝري. -

 اْثؾاص اإلؽاعاح. -

 عزّ االيثظاّ بكٛاعز ٚإزضا٤اح ايعٌُ -

 اصتفاع َعزٍ رٚصإ ايعُاي١. -
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 ايػٝاة بزٕٚ عاب.اصتفاع ْغب  -

 انفاض َعزٍ اإلْثاز١ٝ. -

 طٜار٠ ايضضاعاح ايثٓظ١ُٝٝ. -

 ٜضض ايفضر ع٢ً إٔ ايثػٝري يٝػ عارال. -

 ٜكًٌ ايفضر َٔ أ١ُٖٝ اؿاز١ يًثػٝري. -

 واٍٚ ايفضر ايثأخري يف اآلخضٜٔ بإٔ اياكا٤ ع٢ً ايٛع  اؿايٞ أفغٌ َٔ ايثػٝري. -

 

ىظومي:دورىاالتصالىكأدلوبىفيىمقاومةىالتغوورىالتن
تعثرب االتضاالح عُٔ َفّٗٛ ايثػٝري ايثٓظُٝـٞ املعكـز املضـزص ايض٥ٝغـٞ يٓكـٌ املعًَٛـاح بـني        

 (5005صِٜ صَغإ،)األفضار، اييت تغثطٝ  بشيو تػٝري ايغًٛى عٓز األفضار. 

هلشا ناْج أِٖ صـف١ هـب إٔ ٜثُثـ  بٗـا ايكا٥ـز يف ايثٓظـِٝ ٖـٞ ايكـزص٠ عًـ٢ االتضـاٍ َـ             

ضار بؾهٌ فعاٍ، ٜٚثٛقف سيو ع٢ً قزص٠ ايكا٥ز عًـ٢ ْكـٌ املعًَٛـ١ إىل املـضؤٚؼ أٚ بـايعهػ، ٚعًـ٢       األف

طضٜك١ ايٓكٌ املغثدز١َ ْفغٗا ٚعُٔ ٖشا املفّٗٛ، فإٕ االتضاٍ ايفعاٍ عٛف وزر، َٚٓ٘ ٜـثِ تكاـٌ   

 ايضعاي١ َٔ قاٌ األفضار، ٜٚٓثش عٔ ٖشا ايثكاٌ تػٝري يف عًٛنِٗ ٚاػاٖاتِٗ.

ٜثُٝـظٕٚ بايهفـا٠٤ َٚٗـاصاح االتضـاٍ، ٚغاصـ١       ،Ttransformationnel ٠ ايثطًٜٛٝني إٕ ايكار

فُٝا ٜثعًل بٓكٌ ٚز١ٗ ايٓظض اؾزٜز٠ بطضٜك١ تؤرٟ إىل تؾسٝ  اآلخضٜٔ، ٚؼٜٛـٌ ايضؤٜـ١ اؾزٜـز٠    

 إىل ضكٝك١. 

 االتضاالح ايثٓظ١ُٝٝ - 8

كضزاح ايثٓظـِٝ( ٚتؾـسٝ    أٖزاف )إٕ اهلزف َٔ االتضاالح ايثٓظ١ُٝٝ ٖٞ إراص٠ املدضزاح 

ايثطٜٛض ع٢ً َغث٣ٛ ايثٓظِٝ ٚع١ً َغث٣ٛ األفضار َعا، ع٢ً إٔ اهلزف ايٓٗا٥ٞ أٚ ايض٥ٝغٞ يالتضاالح 

ايثٓظ١ُٝٝ ٜهٕٛ يف ؼزٜز َز٣ ٚصٍٛ املعًَٛاح ايغضٚص١ٜ إىل األفضار املعٓٝني. ٜٚهٕٛ ٖشا ايٓٛع َـٔ  

ؾدض١ٝ. َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَـض، فـإٕ أٖـِ املعٛقـاح     االتضاالح َعضعا يًُعٛقاح اييت تعرتض االتضاالح اي

 (5005صِٜ صَغإ،)ٖٞ ب١ٝٓ اهلٝهٌ ايثٓظُٝٞ سات٘. 

 إٕ ؽاهاح االتضاالح يف ايثٓظِٝ تعٌُ بطضٜكثني:

" يؾاه١ Yعغب اهلٝهٌ ايثٓظُٝٞ ايضمسٞ ٚغري ايضمسٞ، ٚتهٕٛ َضنظ١ٜ ززا َدٌ منٛسص " : أ

 االتضاٍ.

يزا٥ض٠، ٚقز تازأ االتضاالح َٔ األع٢ً ْظٚال إىل نٌ َٓاطل َدٌ اؿًك١، أٚ ا: غري َضنظ١ٜ، ة

  ايثٓظِٝ، ٚقز تازأ َٔ األعفٌ ٚتثس٘ إىل األع٢ً، أٚ قز تهٕٛ أفك١ٝ بني املغثٜٛاح ايثٓظ١ُٝٝ ساتٗا.

 االتضاالح ايؾدض١ٝ: -5

إٕ َعظِ االتضاالح ايؾدض١ٝ بني األفضار يف ايثٓظِٝ ايٛاضز ع١ًُٝ تفاع١ًٝ تٗزف إىل ٚع  

املعـاٜري، ٚتكـزِٜ املعًَٛـاح، ٚضفــظ اآلخـضٜٔ، ٚرفٗـِ يًثعــاري عـٔ َؾـاعضِٖ. ٚوــزر ٖـشا ايٓـٛع َــٔ          

االتضــاالح َــٔ خــالٍ قٓــٛاح عزٜــز٠ تأخــش أؽــهاال َثٓٛعــ١ َدــٌ ايٛعــا٥ٌ ايؾــف١ٝٗ، ٚغــري ايؾــف١ٝٗ،   

 ٚايضَٛط. 
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تضـاٍ  ٚإٕ أفغٌ طضٜك١ يثغٌٗٝ االتضاالح عٓز ع١ًُٝ ايثػٝري عًـ٢ املغـث٣ٛ ايفـضرٟ ٖـٞ اال    

 بني األفضار ٚزٗا يٛز٘، ٚؽهٌ َثهضص ٚغري صمسٞ. 

ٖٚٓاى ايعزٜز َٔ املعٛقاح يالتضاالح ايفعاي١ عٓـز ايثػـٝري، َٓٗـا: طـضح نُٝـ١ نـاري٠ َـٔ        

املعًَٛاح رفع١ ٚاضز٠ ٚقز ٜهٕٛ َضزص املعًَٛاح عز سات٘ غري فز، إٕ قـزص٠ ايكا٥ـز ايثطـًٜٛٞ عًـ٢     

ٗاصاح َع١ٓٝ َدٌ اعثدزاّ ايًػ١ املٓاعا١، ٚايعُـٌ عًـ٢ االتضـاٍ    االتضاٍ يف ٖشٙ املضض١ً تثطًب َٓ٘ َ

 َ  األفضار قزص اإلَهإ، ٚايكزص٠ ع٢ً االعثُاع يآلخضٜٔ، ٚايثػش١ٜ ايضازع١ أٚ ايعهغ١ٝ. 

ِ ايكزص٠ ع٢ً االتضاٍ بفاع١ًٝ ٚنفا٠٤، ٚإرصاى قزص٠  ٚتثطًب ع١ًُٝ ايثػٝري قار٠ َٗض٠، يزٜٗ

ٚاعثااص سيو زظ٤ا َٔ ع١ًُٝ تطاٝـل ايثػـٝري، ٚأٖـِ َـٔ ٖـشا نًـ٘        االتضاالح ع٢ً َغث٣ٛ ايثٓظِٝ،

تفِٗ ٖؤال٤ ايكار٠ أخـض ٖـشا ايثػـٝري عًـ٢ األفـضار ايعـاًَني، ٚضغـٔ اعـثدزاّ َٗـاصاح ايكٝـار٠ ٚاالتضـاٍ            

املثٛافض٠ يزِٜٗ يًثدفٝف َٔ ايك٣ٛ املكٝز٠ يًثػٝري ٚاملكا١َٚ يـ٘. ٚتؾـسٝ  األفـضار يثغـًٗٝ٘ ٚاملؾـاصن١      

 فٝ٘.

ٜعين إؽضاى األفـضار يف املعًَٛـاح ضـٍٛ ايثػـٝري ناٝـإ أعـااب٘ ٚاؿازـ١ إيٝـ٘، َٚـا ٖـٞ            ٖٚشا

ايٓٛاضٞ اييت عٝضٝاٗا ايثػـٝري، ٚتًـو ايـيت ٚف تاكـ٢ عًـ٢ ضاهلـا، َٚـٔ عـٝثأخض بـ٘، َٚـا ٖـٞ فٛا٥ـزٙ،             

يٛصٍٛ ٚاؾزٍٚ ايظَين يثٓفٝشٙ؟ ٚقز ٜثغُٔ أٜغا ايرتٜٚح يًضؤ١ٜ املغثكا١ًٝ اييت تطُح املٓظ١ُ إىل ا

إيٝٗا. إٕ ٖشٙ املؾاصن١ يف االتضاٍ َ  ايعاًَني تغاعز ع٢ً ايثػًـب عًـ٢ ٚزٗـاح ايٓظـض ايغـًا١ٝ عٓـز       

 ٖؤال٤ األفضار، باإلعاف١ إىل املداٚف ايغٝهٛيٛز١ٝ ٚايعاطف١ٝ اييت ٜؾعضٕٚ بٗا ػاٙ ايثػٝري.

ااعـ٘ أخٓـا٤   ٜضٓف بعض ايعًُا٤ ايثعًِ ٚاالتضاٍ عًـ٢ أْـ٘ أضـز أمنـا  ايكٝـار٠ ايـشٟ ميهـٔ إت       

 ع١ًُٝ ايثػٝري.

ٚتغــثٗزف عًُٝــ١ تعًــِٝ أٚ تدكٝــف ايعــاًَني اؿازــ١ إىل ايثػــٝري، ٚاؿضــٍٛ عًــ٢ ايثــظاَِٗ،  

ٚرعُِٗ هلـا. ٜٚكضـز بٗـشٙ ايعًُٝـ١ أندـض َـٔ فـضر اؿـزٜذ َـ  ايعـاًَني، نـإٔ ٜـثِ إصعـاهلِ إىل              

ٔ بغـٗٛي١ االعـثفار٠   َٓظُاح أعُاٍ أخض٣ إلطالعِٗ ع٢ً َغث٣ٛ َٔ ايعٌُ أفغٌ مما يزِٜٗ، ٚميه

َٔ ٖشا ايُٓط َٔ ايكٝار٠ إىل زاْب منط املؾاصن١ ٚهب إٔ ْٓٛٙ ٖٓا إىل إٔ أعًٛة االتضاالح ٚتعًِٝ 

ايعاًَني إىل زاْب تأًِٖٝٗ ٜعٌُ ع١ً تٛعٝح فُِٗٗ يع١ًُٝ ايثػٝري، مما ميهِٓٗ َٔ تا٢ٓ تػٝري ساتٞ 

إٔ ٖٓاى بعض املؾـهالح هلـشا ايـُٓط يف قٝـار٠      ٜعٌُ ع٢ً رعِ أٖزاف ايثػٝري بايٓغا١ إىل املٓظ١ُ، غري

 ايثػٝري:

ظٗٛص أْٛاع َٔ ايغًٛى تثا٢ٓ االيثظاّ بع١ًُٝ ايثػٝري، فكز تازٚ ٚصؽاح  قز ٜهٕٛ َٔ ايضعب -

 .مل ٜثِ ايعٌُ بٗا ٚتآٝٗاا ايعٌُ ٚايٓزٚاح ممثع١، ٚيهٔ ئ ٜهٕٛ هلشٙ ايع١ًُٝ أ١ٜ فا٥ز٠ إس

ايثػٝري، ٚع٢ً األخط يف املٓظُاح ايهاري٠، اييت تعٌُ ميهٔ إٔ ٜغثػضم ٚقثا طٜٛال يثطاٝل  -

 يف بًزإ عزٜز٠، ٚيزٜٗا أعزار ٖا١ً٥ َٔ املٛظفني.

إسا نإ املطًٛة ايثػٝري اؾشصٟ، فإ املٓاقؾاح املٓطك١ٝ َ  ايعاًَني صمبا ال تهفٞ إلقٓاعِٗ  -

  باؿاز١ إىل ايثػٝري.

 ػٝري: االتضاالح املطًٛب١ خالٍ ع١ًُٝ ايث(2)  زٍٚاؾ

 أهداف االتصاالت مرحلة التغيير

)تتطلب  خلق االستعداد للتغٌٌر مرحلة فك الجمود
هذه المرحلة إجراء اتصاالت 

 مكثفة(

 الهدف منه:
 فك جمود العاملٌن. -
 تحدي الوضع الراهن -
 نشر الحاجة إلى التغٌٌر وفهمه من قبل الجمٌع. -

تقدٌم التفسٌرات واإلٌضاحات  مرحلة االنتقال 
غالبا ما ٌحتاج إلى كثافة فً )

 االتصال(

 الهدف منه:
 التخفٌض من عدم التأكد والغموض. -
تزوٌد العاملٌن بمعلومات كافٌة عن دورهم خالل  -
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 التغٌٌر.
 تمكٌن العاملٌن من عمل التغٌٌر المطلوب -

مرحلة إعادة الجمود أو 
 تثبٌت الوضع الجدٌد

هدفها فهم العاملٌن لمستجدات 
لب اتصاالت العمل )تتط

 (ةروتٌنٌ

 هدفها:
 إعالم العاملٌن. -

 منع حدوث عدم التأكد أو توتر

 (.3112اٌّصذس: )س٠ُ سِضاْ، 
 

إٕ أمنا  االتضاالح ايالط١َ خالٍ ع١ًُٝ االْثكاٍ َٔ ضاي١ إىل أخض٣ يف ع١ًُٝ ايثػـٝري ميهـٔ   

 إعار٠ اؾُٛر ضٝذ أْ٘:صمسٗا َكابٌ َٓط٢ٓ االْثكاٍ سٟ املضاضٌ ايدالر: فو اؾُٛر، االْثكاٍ، ٚ

َٓز األٜاّ األٚىل يًثػٝري، هب تٛقٝج ع١ًُٝ االتضاٍ يثطكٝل االعثعزار ي٘ ٖٚشا زظ٤ َٔ  -

 َضض١ً فو اؾُٛر.

َٚ  تطٛص ايثػٝري ٚاػاٖ٘ مٛ املضض١ً ايدا١ْٝ، ٖٚٞ َضض١ً االْثكاٍ، هب ع٢ً ع١ًُٝ  -

 املعًَٛاح ايالط١َ، ٚايزعِ ايشٟ االتضاالح إٔ تازأ بايرتنٝظ بؾهٌ ناري ع٢ً إعطا٤ ايعاًَني

وثازٕٛ إيٝ٘ نٞ ٜثُهٓٛا َٔ ايكٝاّ بايثػٝرياح املطًٛب١ َِٓٗ، باإلعاف١ إىل أْٗا هب تؤرٟ 

إىل تٛعٝح نٌ غُٛض، أٚ عزّ ايثأنز ايشٟ قز ٜعاْٝ٘ ايعإًَٛ عٓزَا واٚيٕٛ فِٗ " 

 َاسا ٜعين نٌ ٖشا بايٓغا١ إيِٝٗ"؟....

هب تطٜٛض ٚؼزٜذ املعًَٛاح ايالط١َ يفِٗ ع١ًُٝ ايثطٜٛض يف  َ  تكزّ ع١ًُٝ ايثػٝري، -

ايثػٝري، ٚفِٗ ْثا٥سٗا، ٖشا َطًٛة يف ايٛاق  يف مجٝ  َضاضٌ ع١ًُٝ ايثػٝري، ٚيهٓ٘ ٜظرار 

 نًُا اطرار تطٛص َٓط٢ ايثػٝري.

ا، ٚايكاعز٠ ايعا١َ ٖٓا ٖٞ إٔ االتضاالح املدثًط١، َدٌ ٚصؽاح ايعٌُ، ٚايٓزٚاح ال تهفٞ ٚضزٖ -

 ضٝذ تك  َغؤٚي١ٝ.

 

ىمرحلةىإذابةىالجلود(:)دورىاالتصالىخاللىمرحلةىفكىالجمود
اؾُٛر( أٚ ايث١٦ٝٗ يف إعالّ األفضار بأ١ُٖٝ ٚعضٚص٠ ايثػٝري ٚبـإٔ  )تثُدٌ َضض١ً إساب١ اؾًٝز 

     ٔ إٔ  ضإ ايٛقج إلعار٠ ايٓظض يف ايٛع  ايكا٥ِ ايشٟ آيج إيٝ٘ املؤعغ١ ٚأخـضٙ عًٝٗـا، إٕ ايـزٚص ايـشٟ ميهـ

ٜٛنٌ يًُهًفـني باالتضـاٍ ٖـٛ رفـ  األفـضار إىل تـاين َؾـضٚع ايثػـٝري ٖٚـشا َـٔ خـالٍ إبـضاط كثًـف              

َدــٌ اصتفــاع ؽــز٠ املٓافغــ١ ٚانفــاض اؿضــ١ ايغــٛق١ٝ...( أٚ ايظــضٚف )عـػٛطاح ايا٦ٝــ١ اـاصزـــ١ٝ  

اؾــٛر٠ َدــٌ إعــار٠ تٓظــِٝ ايعُــٌ ٚتٛطٜــ  ايغــًطاح ٚاملغــ٦ٛيٝاح أٚ ايغــعٞ يثطاٝــل إراص٠  )ايزاخًٝــ١ 

 (5080ايؾا١ًَ...( ٚاييت ؼثِ ٚمتًٞ إضزار تػٝري زظ٥ٞ أٚ نًٞ راخٌ املؤعغ١. )تٛفٝل بضباش،

ميهٓٓــا أضٝاْــا إسابــ١ اؾًٝــز بثظٜــز اإلفــضار باملعًَٛــاح ايــيت تظٗــض ايفــاصم بــني ايغــًٛنٝاح   

 املٓثظض٠ َِٓٗ ٚعًٛنٝاتِٗ اؿاي١ٝ.

املؤعغ١ ٚزعـٌ األفـضار ٜـزصنٕٛ سيـو قـز      إٕ ايثاًٝؼ عٔ ايٛع  غري املضٜح ايشٟ أصاح ميٝظ 

ٜغاعزِٖ ع٢ً تكاٌ َؾضٚع ايثػٝري، بٌ إٕ األَض ٜثطًب أضٝاْا خًـل ايؾـعٛص باؿازـ١ املًطـ١ يًثػـٝري      

ٚإظٗاص ايضف١ اإلعثعاؾ١ٝ إلضزاخ٘ يثساٚط األٚعاع غري ايضط١ٝ اييت باتج متٝظ املؤعغ١، نإٔ ٜهٕٛ 

عــ٤ٛ املٓــاذ االزثُــاعٞ ايزاخًٞ...ٚعٓــزَا ٜثهــٕٛ ٖــشا  انفــاض اؿضــ١ ايغــٛق١ٝ أٚ ْكــط األصبــاح أٚ

االعثعزار ايٓفغٞ يًثػٝري، فإٕ ايظضٚف ٚاألٚعاع اؿاي١ٝ يًُؤعغ١ تضاح غـري َضغـٛة يف بكا٥ٗـا ممـا     

ٜؾس  ع٢ً قاٍٛ إعار٠ ايٓظض فٝٗا َٔ خالٍ إضزار تػـٝري َـا. إٕ االتضـاٍ مبـا ٜثغـُٓ٘ َـٔ تٛاصـٌ        

 ٝ ري عٝغـثعٌُ نـأرا٠ أعاعـ١ٝ يًثـأخري عًـِٝٗ ٚعًـ٢ َـزصناتِٗ َـٔ         ٚاضثهاى ٚتفاعٌ املعٓٝني بـايثػ
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خالٍ إعالَِٗ بايثػٝري ٚإقٓاعِٗ بغضٚص٠ إلاض٘ ٖٚشا بعز إعطا٥ِٗ فضص١ املؾاصن١ فٝ٘ مبٓاقؾ١ 

 قثٛاٙ طضم تٓفٝش ٚرصاع١ َكرتضاتِٗ.

يف إٕ متهـني األفـضار ايعـاًَني َـٔ ايثعـاري عــٝثٝح يـصراص٠ اؿضـٍٛ عًـ٢ َعًَٛـاح قـز تفٝــز           

تعزٌٜ َغـُٕٛ ايثػـٝري أٚ ايثٓاـؤ بضـعٛباح تطاٝكـ٘ َـٔ زٗـ١، َٚـٔ زٗـ١ أخـض٣ عـٝكًٌ َـٔ ؽـز٠              

 (5005َكاَٚثِٗ ألْ٘ َعًّٛ " إٔ األفضار ال ٜكإَٚٛ أفهاصِٖ")صِٜ صَغإ،

تثُدٌ َضض١ً ايثػٝري يف االْثكاٍ َٔ ضاي١ إىل ضاي١ أخض٣ ززٜز٠ ٜفرتض إٔ تهٕٛ أفغٌ َٔ 

لزٖا تثطًب طضقا ززٜز٠ ألرا٤ األعُاٍ ٚعًٛناح َػاٜض٠ ملا عثار عًٝـ٘   األٚىل يهٔ يف ْفػ ايٛقج

األفضار...فإسا نإ َؾضٚع ايثػٝري املضار إضزاخ٘ ٖٛ إعار٠ ايٓظض يف اهلٝهٌ ايثٓظُٝـٞ املعثُـز َـٔ قاـٌ     

املؤعغ١ فإ ايٛع  قز ٜثطًب طٜار٠ أٚ تكًٝط عزر ايٛضزاح ٚاملغثٜٛاح اإلراص١ٜ أٚ تعزٌٜ صالضٝاح 

ًط١ بعــض املغــ٦ٛيني ٚٚظــا٥ف ْٚؾــاطاح بعــض ايعُــاٍ ايثٓفٝــشٜني.. فــال بــز َــٔ تٛعــٝح ٖــشا    ٚعــ

 يًُعٓٝني ٚإقٓاعِٗ بغضٚص٠ سيو.

إٕ ايزٚص ايـشٟ ٜٛنـٌ يالتضـاٍ يف ٖـشٙ املضضًـ١ ٖـٛ ؼزٜـز نٝفٝـ١ إضـزار ايثػـٝري ٚعـاٌ            

 ٚايغــعٞ ملضافكــ١ ؼكٝــل األٖــزاف املغــطض٠ ايــيت تكثغــٝٗا املضضًــ١ اؾزٜــز٠ املثُٝــظ٠ بإرخــاٍ ايثػــٝري  

َٚغاْز٠ املثأخضٜٔ ب٘ يف ظٌ ايظضٚف اؾزٜز٠ اييت ٜفضعٗا َؾضٚع ايثػٝري. ٚإسا ناْـج املضضًـ١ األٚىل   

تثغُٔ اإلعالٕ عٔ قث٣ٛ ايثػٝري ٚأعااب٘ ْٚثا٥س٘ املثٛقع١، فال بز إٔ ٜثِ خالٍ َضض١ً بز٤ تٓفٝش 

 الاطٖا خالٍ ناٌَ فرت٠ ايثػٝري.ايع١ًُٝ متهني األفضار َٔ َعضف١ َز٣ عري ايع١ًُٝ ْٚغا١ 

عٓزَا ال وكل ايثػٝري ايٓثا٥ش املغطض٠ ي٘ فٓارصا َا ٜهٕٛ ٖشا بغاب ع٤ٛ إعـرتاػ١ٝ ايثػـٝري،   

بٌ عار٠ َا ٜهٕٛ بغاب إُٖاٍ صرٚر األفعاٍ " ايعاطف١ٝ" ايٓاػ١ عٔ ايغعٞ يًثهٝف َ  ايٛع  اؾزٜز. 

ــٞ إٔ تعطــٞ اإلَهاْٝــ١      ــضار يًُؾــاصن١ َــٔ خــالٍ عكــز ايًكــا٤اح       ٚإللــاح ٖــشٙ املضضًــ١ ٜٓاػ ييف

ِ ٚاملؾانٌ اييت تٛازِٗٗ يف ظٌ ايظضٚف اؾزٜز٠ َٚغاْزتِٗ  ٚاالزثُاعاح َعِٗ يالعثُاع يثغاؤالتٗ

بايثطُٝٓاح ايالط١َ اييت تؤنز إٔ َؾضٚع ايثػٝري عٝعطٞ َـٔ رٕٚ ؽـو ْثـا٥ش أفغـٌ َـٔ ايٛعـع١ٝ       

يعُاٍ َٔ تكزِٜ اقرتاضـاتِٗ قـز ٜؾـهٌ رافعـا أعاعـٝا      اؿاي١ٝ. ٚقز أظٗضح إضز٣ ايزصاعاح إٔ متهني ا

ٍ ايثػٝري، ضٝذ أبزٚا َٔ خالٍ االزثُاعاح اييت مت تٓظُٝٗا صغا١ يف اعثُار طضم تٓظِٝ َع١ٓٝ  يكاٛ

 ال تثعاصض َ  َثطًااح َؾضٚع ايثػٝري، ٚنإ ٖشا عااا نافٝا يكاٍٛ ايثػٝري.

ٓفٝـش َؾـضٚع ايثػـٝري ٚبزاٜـ١ ظٗـٛص      تغـ٢ُ ٖـشٙ املضضًـ١ مبضضًـ١ ايثداٝـج ايـيت تـأتٞ بعـز ت        

ْثا٥س٘، ٖٚٞ تثُدٌ يف ايغعٞ يثداٝج ٚتزعِٝ ايغًٛنٝاح اؾزٜز٠ اييت فضعٗا ايٛاقـ  اؾزٜـز ايـشٟ    

أْثس٘ َؾضٚع ايثػٝري، فإسا نإ ايثػٝري يف َفَٗٛ٘ ايٛاعـ  ٖـٛ اْثكـاٍ َـٔ ضايـ١ إىل أخـض٣ ٜفـرتض إٔ        

رب بايٓغا١ يصراص٠ ضاي١ ال تٛاطٕ )بفعٌ االخثالالح تهٕٛ أفغٌ َٔ األٚىل، فإٕ ٖشٙ األخري٠ ناْج تعث

ايــيت َٝظتٗــا( ٚإٔ عًُٝــ١ ايثػــٝري تٗــزف إىل ضايــ١ تــٛاطٕ ززٜــز٠ ممــا ٜعطــٞ يالتضــاالح رٚصا نــاريا  

يثداٝج ايغًٛنٝاح ٚايثضـضفاح ٚاملٛاقـف...اييت ناْـج عـااا يف إضـزاخٗا َـٔ ضٝـذ تؾـسٝعٗا ٚضـذ          

 ايعاًَني ع٢ً اعثُار ٚتآٝٗا.

ِٗ ززا يف َضض١ً تداٝج ايثػٝري اؿفاظ ع٢ً َا مت عًُ٘ ٚع٢ً املهاعب ايٓاػـ١ عٓـ٘،   َٚٔ امل

َٔ خالٍ املثابع١ املغثُض٠ يٓثا٥ش ع١ًُٝ ايثػٝري ٚتكُٝٝٗا ٚاالعثُضاص يف تـزصٜب املؾـاصنني يف ايثػـٝري    

 ٚتطٜٛض أْظ١ُ ضٛافظ هلِ.

رف  األفضار إىل ْغٝإ َا اعثارٚا ٚعٝهٕٛ رٚص االتضاالح يف ٖشٙ املضض١ً ضامسا ألْٗا تٗزف إىل 

عًٝ٘ َٔ عًٛناح ناْٛا ٜعثُزْٚٗا قاٌ إضزار ايثػٝري ٚتاين عًٛنٝاح ززٜز٠، ٜٚثطكل ٖشا َٔ 

 خالٍ إظٗاص ايٓثا٥ش االهاب١ٝ هلا ضث٢ تضاح عًٛنٝاح َفغ١ً َٔ طضفِٗ.

 

ى



 تشتاٚٞ وّاي....دٚس االتصاي اٌذاخٍٟ فٟ ع١ٍّح اٌتغ١١ش اٌتٕظ١ّٟ   07
 

 الخاتمة:

ٚاإلعٗاّ  يًُؤعغ١ ايعا١َ ١اإلعرتاتٝسٝ إلاح يف األعاع١ٝ ايعٛاٌَ َٔ ايزاخًٞ االتضاٍ ٜعثرب

ٔ  نُا هـب ٜغـثسٛة   ايثػٝري، أٖزافٚ بضاَش ؼكٝل يف بفعاي١ٝ ٟ  َـ  ايهًُـ١  إعطـا٤  املؤعغـ١  َغـري

 بثغٌٗٝ ٜغـُح مما ايثػٝري١ٜ، ايع١ًُٝ يف ٚإؽضان٘ ي٘ االعثُاعٚ األٚىل، بايزصز١ ؾُٗٛصٖا ايزاخًٞ

 ايـيت  ايثػـٝري  َٚكا١َٚ ٚايضضاعاح املؾانٌ رٟتفا ٚبايثايٞ ٚاعثٝعابٗا املعًَٛـاح َ  عُـ١ًٝ ايثفـاعٌ

ٕ  ٖشا َٔ ٚاْطالقا ،ٚاملٛظف املغري بني االتضـاٍ ععف تٓسِ عٔ قز ٝ  إقاَـ١  فـا  اتضـاي١ٝ  ١إعـرتاتٝس

ٞ  اؾُٗـٛص  ملثطًاـاح  فعايـ١ تغـثسٝب   ٘  مبدثًـف  ايـزاخً  احملـٝط  ٜفضعـٗا  عـضٚص٠  املٗٓٝـ١  َغـثٜٛات

ٌ  ٚايـيت  املعاصـض٠  ؤعغـ١ امل ٚؽـضٚ   َعـاٜري  إىل إعـاف١  ،االقثضـارٟ اؾزٜـز    َـ   ايثغـٝري  فٝٗـا  ٜثهاَـ

 االتضاٍ.

 

ىالتوصوات:
ّ  املـزٜض  ايـض٥ٝػ  إؽـضاف  تهٕٛ ؼـج  ايزاخ١ًٝ ايعالقاحٚ يالتضاٍ خ١ًٝ ع٢ً املؤعغاح خًل .8  ايعـا

ّ  اؾٛر٠ َغؤٍٚ َ  ٚبايثٓغٝل  َٗـاص٠  سٟٚ أؽداصـا  تٛظـف  ايعُـٌ،  يف ٚايغـال١َ  ايضـط١  ْٚظـا

 .املكا١َٚ ايثػٝري١ٜ يثسٓب ايعًُٝاح ضح ناف١ؽ ع٢ً تعٌُ ،االتضاٍ يف ٚنفا٠٤

ِ  ْـزٚاح  ْكاؽـاح  خًـل  طضٜـل  عٔ ٚاملغرئٜ ايعُاٍ بني ايًكا٤اح تهدٝف عضٚص٠ .5 بًـٛص٠   يف تغـاٖ

ٌ  عًـ٢  قـارص٠  ايثػٝري، بضاَش ٌ  َـ   ،املؤعغـ١  تأٖٝـ ّ  ،املًثكٝـاح  تفعٝـ ٚاالزثُاعـاح   ايزصاعـ١ٝ  األٜـا

ٌ  يثسغـٝز  ايثااريٝـ١  ّ  ٚاؿـٛاص  ايثٛاصـ األْؾـط١   ْٓغـ٢  إٔ رٕٚ ،ٚايكاعـز٠  ايكُـ١  بـني  ٚاالْغـسا

ٍ  ايـزعٛاح  ،ايضٜاعـ١ٝ  ٞ  ٚاالضثفـا ايثغـٝري   الٕ ،باملؤعغـ١  اـاصـ١  ٚاملٓاعـااح  باإللـاطاح  اؾُـاع

 َثالطَإ فعالٕ ٚاالتضاٍ
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 .31، ص 3111ِشوض اٌخثشاخ ا١ٌّٕٙح ٌإلداسج ت١ّه، اٌما٘شج،



 71  3102(، 01)4، ِجٍح األواد١ّ٠ح األِش٠ى١ح اٌعشت١ح ٌٍعٍَٛ ٚاٌتىٌٕٛٛج١ا -أماراباك

 

اٌطثعح  ٌٍٕشش، ٚائً داس ،األعّاي ِٕظّاخ فٟ اٌتٕظ١ّٟ اٌغٍٛن ع١ٍّاْ، ِذّٛد اٌع١ّاْ -1

 .242، ص 3113 األٌٚٝ،

جغت١ش فٟ ، سعاٌح ِااتجا٘اخ اٌعا١ٍِٓ ٔذٛ اٌتغ١١ش اٌتٕظ١ّٟصالح تٓ فاٌخ عثذ هللا اٌثٍٛٞ،  -2

 .72، ص3112اٌعٍَٛ اإلداس٠ح، جاِعح ٔا٠ف ٌٍعَٛ اإلداس٠ح، 

، 3112، سعاٌح دوتٛساٖ، جاِعح دِشك،إداسج اٌتغ١١ش فٟ اٌتط٠ٛش اٌتٕظ١ّٟس٠ُ سِضاْ،  -01

 .321ص

، ِجٍح اٌعٍَٛ االلتصاد٠ح ٚعٍَٛ دٚس االتصاالخ فٟ إٔجاح اٌتغ١١ش اٌتٕظ١ّٟتٛف١ك تشتاػ،  -00

 .١302ف، اٌعذد اٌعاشش، صاٌتغ١١ش، جاِعح عط

 

******************** 


