
سهـرة على البـــريديد/  فاعلية برىامج للضوابط واملعايري األخالقية ......   
 

225 

 

 

 

 

 

 

للضوابط واملعايري االخالقية للعنل برىامج فاعلية 

معارف الطالب حنوها وعي واالعالمي املدرسي لتينية 

 "لإلعالواألخالقية  الشرف مواثيل إطار "يف

 

 

 

 

 

 إعزار

 سهرة على الربيدى /د

 جاَع١ املٓٛؾ١ٝ.اٱع٬ّ  ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ  َزصؼ

 

 

 

 



سهـرة على البـــريديد/  فاعلية برىامج للضوابط واملعايري األخالقية ......   
 

226 

 :ةــمكدم

َنٔ   ا٫ع٬ّ قٛصإ اؾزٍ ايكا٥ِ بني ايرتب١ٝ ٚا٫ع٬ّ يٝػ باؾزٜز ؾكز أفبح إ

ايتطٛص ايتهٓٛيٛجٞ َظٗضا َُٗا َٔ َظاٖض ايتهاٌَ بنني  ٚؾضض  ,قاٚص ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

 يفا٫ع٬ّ ايرتبٟٛ منُٔ ايتدققناا ايرتبٜٛن١ املٓتؾنض٠      مت ارصاج ا٫ع٬ّ ٚايرتب١ٝ يشا

املتعًِ بٌ ٖٛ عًُٝن١   املعضؾ١ اىلايتعًِٝ بٛج٘ عاّ يٝػ فضر ْكٌ ؾ, امل٪عغاا ايتع١ًُٝٝ

زٚص ؾن ٚٚجزاْٝا اٟ تهاٌَ ؽدقٝت٘ َٔ كتًـ جٛاْبٗنا   تعين بُٓٛ املتعًِ عكًٝا َٚٗاصًٜا

باع ا٫عايٝب ايتكًٝز١ٜ يف ايتنزصٜػ يًُنتعًِ   ٚا٫يكا٤ ٚات ع٢ً ايؾضحٜعز قافضا  املعًِ مل

تعُنٌ ؾٝٗنا    ايتن٢ بٌ افبخت َغ٦ٛيٝت٘ ا٫ٚىل ٖٞ صعِ كطط ٫عرتاتٝجٝاا ايتزصٜػ 

 .طضم ايتزصٜػ ٚايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ يتخكٝل ا٫ٖزاف احملزر٠

ٚاملعًَٛنناا  ايت٬َٝننش باملؿنناِٖٝتظٜٚننز  يفًًُزصعنن١ ٚاملننٓٗد ايزصاعننٞ رٚص نننب   ؾ

تٓاعب ا٫طؿاٍ  ايت٢املغضح١ٝ, ٚغ ٖا( -اٱساع١ٝ-ايقخؿ١ٝٚايبٝاْاا ٚاملٗاصاا اٱع١َٝ٬ )

َننا ا٫عننتُضاص يف ٚ ,ْقننٝبا عننار٫ َننٔ ايبكاؾنن١ بهننٌ ؾضٚعٗننا َٚٓٗننا اٱعنن٬ّ ٚتعطننِٝٗ

تطٜٛض املٓاٖد ايتع١ًُٝٝ يًكنا٤ ْٗا٥ٝا ع٢ً ايؿج٠ٛ ايٓٛعٝن١ يٓناتد    يفايغٝاع١ ايٓاجخ١ 

 (1ايزٍٚ تكزَا) أنبض١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٭طؿايٓا َا ْاػٗا يف ايع

تؾنن  أربٝنناا ايبخننم ايعًُننٞ ٚايزصاعنناا املغننتكب١ًٝ اىل ايعزٜننز َننٔ املغننتخز اا  

 ؼنزٜا يًرتبٝن١  فًُنٗا   يفمتبنٌ   ايت٢ٚايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛج١ٝ ٚايبكاؾ١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ 

طًب إعزار بضاَد َٚكضصاا ٜهٕٛ ٜت ايشٟبٛج٘ عاّ ٚايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بٛج٘ خال ا٭َض 

ت١ُٝٓ ٚعٞ ايطن٬  َٚغناعزتِٗ عًن٢ ؾٗنِ ٚقبنٍٛ تًنو املغنتخز اا حتن٢          يفهلا رٚص 

 (2ٜتُهٓٛا َٔ ايتهٝـ ع٢ً مٛ اجيابٞ َا َتػ اا َٚغتجزاا ايعقض َٚعطٝات٘)

ب صٚح ايطاين  يفػنضؼ  ٜصا َُٗنا يف اؿٝنا٠ املزصعن١ٝ ٭ْن٘     املزصعٞ رٚ اٱع٬ّ ًٜٚعب

ٚ   ايبخم  ٝنا٠ ٚا٫حنزال ايَٝٛٝن١    اؿ يفزؾا ايطاينب اىل املؾناصن١   ٜن ٚايتٓكٝنب عنٔ اـن  

ينشا ٫ بنز إٔ   ١ٝ ايتعاٌَ َا ايغنًٛى املنزْٞ ٚاؿٝنا٠ ا٫جتُاعٝن١ ٚايرتبٜٛن١      ؿنٝ ٜٚعًُ٘

َنا اتاحن١ ايؿضفن١    ٓؾنض َنٔ َنٛار    ٜ ؾُٝنا ؼهِ امل٪عغن١ ايتعًُٝٝن١    ايت٢ًتظّ بايكٛاعز ٜ

 تعتن   املزصعن١ٝ ايقنخـ  , ٚبكزص َٔ ا٫عنتك٬ي١ٝ ٚاملغن٦ٛي١ٝ   آصا٥ِٗيًطًب١ يًتعب  عٔ 

 ع٢ً اجملتُنا  َٔ خ٬هلا مبباب١ َٓ  حض ٜعتًٝ٘ نٌ تًُٝش َٔ ٖشٙ ايزا٥ض٠ اينٝك١ ٜٓؿش

ايػٝٛص٠  ايٓب١ًٝا٭ن  ؾٝتٓاٚي٘ بايٓكز ايبٓا٤ ٚايتٛجٝ٘ اؿٝارٟ ا٫جيابٞ املؿعِ باملكافز 

 ٜضاٙ  ايقارق١ نُا

 ايتعنب   عًن٢ ٚايكزص٠  اجمل٬ا, عٔ طضٜلايشٖٔ َا جيٓٝ٘ ايتًُٝش  ٖٛ, ٫ٚ ٜػٝب عٔ

ايكًنِ يف ايهتابن١ اؿنض٠, َنٔ َٗناص٠ يػٜٛن١ تقنب يف ْٗاٜن١ ا٫َنض يف           مايقخٝح ٚاْط٬

خز١َ يػتٓا اؾ١ًُٝ, ٖشا يف ايٛقت ايشٟ ٜتاح ؾٝن٘ يًت٬َٝنش فناٍ ؾغنٝح يًٓكنز ٚصقنٞ       

 (3ايكًِ ٚايًغإ)
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 مشهلة الدراسة

ٕ َٔ اِٖ اٖزاف ا٫عن٬ّ املزصعنٞ إ ٜنتُهٔ ايت٬َٝنش َنٔ ايكنزص٠ عًن٢ ا٫عنتٓتاج         إ

اجملتُننا  يفاملعنناٜ  ا٫خ٬قٝنن١ املتننن١ُٓ  ٜننت٤٬ّ َننابؾننهٌ ٜغننُح هلننِ باؽنناس قننضاص 

تكزّ هلِ ع  ايٛعنا٥ٌ   ايت٢املزصعٞ ٚسيو َٔ خ٬ٍ َنُٕٛ ايضعا٥ٌ ا٫ع١َٝ٬ املدتًؿ١ 

ا٫ع١َٝ٬ املزصع١ٝ

(4)

 

ٖٓاى ؽضع١ اخ٬ق١ٝ َٛحز٠ مل١ٓٗ ايقخاؾ١ امنا تكنّٛ قٛاعنزٖا ا٫خ٬قٝن١    يٝػ ٚ

احرتاّ اؾُٗٛص ٚخز١َ ١ٓٗ َبٌ ايتظاّ اؿكٝك١ ٚع٢ً فُٛع١ َبار٨ جيُا عًٝ٘ اٌٖ امل

املقًخ١ ايعا١َ ٚاحرتاّ اؿٝنا٠ اـافن١ ٚيهنٞ ْعنظط اخ٬قٝناا املٗٓن١ ٫ بنز َنٔ تبكٝنـ          

ايزصاع١ٝ املٓاٖد  يفا٫خ٬م  ٬ٍ ارخاٍ َٛمٛعا٫ع١َٝ٬ َٔ خ با٭خ٬قٝااايط٬  

(5)

 

ٞ  اـافن١ بتدقنك    املضجعٝن١  املار٠يٛحظ إ  قزٚ ٓٗد ٚاـنال مبن   ا٫عن٬ّ املزصعن

ٞ  ؿتكض اىل تايقخاؾ١ ٚا٫ساع١ املزصع١ٝ  ا٫ع٬َٝن١ يًت٬َٝنش    ٚايٛاجبناا كنٛم  اؿ َنا ُٜٓن

ا٭خن ٠ بنني املنزاصؼ املدتًؿن١      اٯْٚن١  يفنُا اْن٘ اْتؾنضا   ا٫ع٬ّ املزصعٞ  يفاملؾاصنني 

املزصعٞ حٝم ٜنتِ ْؾنض لاحناا ٚالناطاا غن  ٚاقعٝن١ ْٚقنبت ا٫راص٠         يٲع٬ّػاٚطاا 

عٔ ا٫ع٬ّ املزصعٞ تٓؾض َا تضٜز ٚؽؿٞ َا تضٜز َٔ اخباص حٝم  ١املزصع١ٝ ْؿغٗا املغ٪ٚي

ٞ عٞ ؼٛيت نٌ َزصع١ اىل تاجض ٜضٚج يبناعت٘ َٔ خن٬ٍ ٚعنا٥ٌ ايتٛافنٌ ا٫جتُنا      ؾٗن

غن    ٭ؽندال ٚاعطا٤ ف٬حٝاا ايٓؾنض ا٫ع٬َنٞ    ايتٛ ٝلعباص٠ عٔ ؾعايٝاا فضر٠ َٔ 

َنن٪ًٖني ٚؾننتح حغنناباا بؾننهٌ َتدننبط ٚغنن  َٓنننبط يف نننٌ َهننإ ٚايغننبب يف ٖننشا 

يشا  ايتدبط ٚايعؾٛا١ٝ٥ ٖٛ عزّ ٚجٛر مٛابط َٚعاٜ  اخ٬ق١ٝ يًعٌُ ا٫ع٬َٞ املزصعٞ,

يًنننٛابط ٚاملعنناٜ   بضْنناَد َكننرتحَننزٟ ؾاعًٝنن١ جننا٤ا ٖننشٙ ايزصاعنن١ يًتعننضف عًنن٢  

 َٛا ٝنل من٤ٛ   يفَعاصف ايط٬  مٖٛا ٚعٞ ٚا٫خ٬ق١ٝ يًعٌُ ا٫ع٬َٞ املزصعٞ يت١ُٝٓ 

 .يٲع٬ّ ا٫خ٬ق١ٝ ايؾضف

 الدراسةأهنية 

 ترجع أهنية البحح احلالي اىل االعتبارات التالية:

َا متبًن٘ ايًنٛا٥ح ٚايكنٛاْني,    خ٬قٝاا ٚايكِٝ بايٓغب١ مل١ٓٗ ا٫ع٬ّ أ١ُٖٝ تؿٛم ٮإ ي -1

٘   ممنا ٗٓٝني مبها١ْ اعًن٢  امل ؼظٞ يف ْؿٛؼ ايقخؿٝني حٝم ٖنشٙ ايًنٛا٥ح    ؼظن٢ بن

ٚايكٛاْني ٚؾكا ملا اقضٙ اـ ا٤ ا٫َضٜهٕٝٛ عٔ ايزٚص املضنظٟ ٭خ٬قٝاا ا٫عن٬ّ  

(6)

ممنا   

ينز٣  اٱع٬َٝن١  ٖشٙ ا٫خ٬قٝناا   ٌَب ٚت١ُٝٓػاٖاا ايعامل١ٝ ا٫َغاٜض٠ ارٟ اىل مضٚص٠ 

 .يط٬ ا

٫ ؽضج٘ عٔ ا٫ٖنزاف  املزصعٞ  يٲع٬ًَّظ١َ أخ٬ق١ٝ  مٛابط َٚعاٜ قاٚي١ ٚما  -2

عن٬ّ  يٲ ايطاينب املُناصؼ  ٫ٚ عنُٝا إ   املٓٛط بٗا ـز١َ ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ايتعًُٝٝن١ 

يًعٌُ اٱع٬َٞ حٝم  ايكا١ْْٝٛ ٚا٭خ٬ق١ٝاملزصعٞ غ  َتدقك ٫ٚ ٜعضف ايكٛاعز 

أخ٬قٝن١   َٚعناٜ   بأطض٫ ٜٓتُٞ اىل َ٪عغ١ إع١َٝ٬ بعٝٓٗا ٚبايتايٞ ؾاْ٘ ٫ ًٜتظّ 

 .٭را٥٘ قزر٠
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 ٚايٛاجبننااَغنناعز٠ ايطنن٬  عًنن٢ ؾٗننِ تًننو اؿكننٛم  يف اؿننايٞقننز ٜغننِٗ ايبخننم  -3

نٝؿٝن١ ايتعاَنٌ َنا     يفتهٜٛٔ ٚجٗاا ْظض عن١ًُٝ ينزِٜٗ    يفٜغاعز  مما ٚاينٛابط

 .املدتًؿ١ ٚايكناٜا ا٫ع١َٝ٬ يكناٜا ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ حٛهلِ ااايتػطٝ

 ٚاؿكنٛم  ايٛاجباااعزار بضاَد َتن١ُٓ  يفاملٓاٖد  ٚامعٞ ٚكططٞقز ٜؿٝز ايبخم  -4

 .اٱع١َٝ٬ يًعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ ٚاينٛابط

فننٝاغ١ اينن اَد  يف َغنناعز٠ ايكننا٥ُني عًنن٢ تننزصٜب أخقننا٥ٞ ايقننخاؾ١ املزصعنن١ٝ     -5

ا٫ع٬َٝن١ ٚسينو َنٔ     ٚايننٛابط  ٚاؿكنٛم  ايٛاجباا َٚضاعا٠ تنُٝٓٗاايتزصٜب١ٝ هلِ 

ميهنٔ ا٫عتُنار عًٝٗنا     ايتن٢ خ٬ٍ ايتزصٜب عًن٢ طنضم ايتنزصٜػ ايؿعاين١ ٚا٫ْؾنط١      

 اٱع١َٝ٬ يًط٬ .ٚاؿكٛم  ٛاجبااباييتؿعٌٝ ايكِٝ اـًك١ٝ املضتبط١ 

ٞ  املضتبطنن١ ٚاملؿنناِٖٝ تكننزِٜ قا٥ُنن١ بننايكِٝ -6 جيننب  ايتنن٢ٚ بايعُننٌ اٱع٬َننٞ املزصعنن

 املار٠ املضجع١ٝ املكضص٠ ع٢ً ايط٬  يف ْؾاط ايقخاؾ١ املزصع١ٝ. يف تنُٝٓٗا

ٞ اٱع٬َنٞ  اينٛابط ٚاملعاٜ  ا٭خ٬ق١ٝ يًعُنٌ  تٓاٚيت  ايت٢َٔ اٚا٥ٌ ايزصاعاا  -7  املزصعن

Michelle .M salope حٝم اؽاصا رصاعن١  
(7 )

 Maslin Masrom and Selisa Usatٚرصاعن١   
 (8)

رصعت ع٢ً ٚج٘ ايتخزٜز ؾعاي١ٝ بضاَد  تزصٜبٝن١   ايت٢اىل ق١ً ايزصاعاا ايتجضٜب١ٝ    

يٮخ٬قٝاا يف فاٍ ايتعًِٝ  ٚتزصٜػ ٖشٙ ا٫خ٬قٝاا َٔ خ٬ٍ عنز٠ اعنرتاتٝجٝاا   

َٓٗا احملامضاا املب١ٝٓ ع٢ً املٓاٖد, ٚاؿٛاص مما ٜغاعز يف ايت١ُٝٓ ا٭خ٬قٝن١ ينزِٜٗ    

ٚعنا٥ٌ ا٫عنن٬ّ  اْتؾناص  ٚمبنا ٜنزعِ أُٖٝن١ ايزصاعن١ اؿايٝن١ ٚبقننؿ١ خافن١ يف  نٌ        

ايننٛابط ٚاملعناٜ    َبنٌ ٖنشٙ    تُٓٝن١ تغنتزعٞ   ايتن٢ ٚٚايهرتْٚٝن١  املزصعٞ َطبٛعن١  

 ا٫خ٬ق١ٝ يف  ٌ ا٫ع٬ّ املزصعٞ.

تغِٗ ايزصاع١ يف تأعٝػ ٚٚما َعاٜ  ٚمٛابط أخ٬قٝن١ ٫عنتدزاّ ٚعنا٥ٌ ا٫عن٬ّ      -8

ما منٛابط  ٚاملغا١ُٖ يف ٚيف  ٌ َٛا ٝل ايؾضف اٱع١َٝ٬  أْٛاعٗااملزصعٞ مبدتًـ 

 .املٛاقا اٱع١َٝ٬ يًُ٪عغاا ايتع١ًُٝٝ ع٢ً َٛاقا ايتٛافٌ ا٫جتُاعٞ يعٌُ

  :أهداف الدراسة

 :التاليتتنجل اهداف الدراسة يف اهلدف الرئيشي 

يًنٛابط ٚاملعاٜ  ا٫خ٬ق١ٝ يًعٌُ ا٫ع٬َٞ املزصعنٞ  بضْاَد ايتعضف ع٢ً ؾعاي١ٝ 

 .َعاصف ايط٬  مٖٛاٚعٞ ٚيت١ُٝٓ 

 َٔ اهلزف ايض٥ٝغٞ فُٛع١ َٔ ا٭ٖزاف ايؿضع١ٝ تتُبٌ يف:ٜٚتؿضع 

ٚاؿكٛم ٚاينٛابط  بايٛجباا ايٛعٞ ت١ُٝٓ يف اي ْاَد املكرتحايتعضف ع٢ً ؾعاي١ٝ  -1

 .يزٟ ايط٬  يف فاٍ ا٫ع٬ّ املزصعٞ
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بايعُنٌ  تُٓٝن١ ايكنِٝ ا٫خ٬قٝن١ املضتبطن١      يفايتعضف ع٢ً ؾاع١ًٝ اي ْاَد املكرتح  -2

 املزصعٞ.اٱع٬َٞ 

ٚاملعناٜ   بايننٛابط  ايتعضف ع٢ً ؾاع١ًٝ اي ْاَد يف ت١ُٝٓ بعض املؿاِٖٝ املتعًك١   -3

 ا٭خ٬ق١ٝ املتعًك١ بايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ.

 .حجِ تأ   اي ْاَد املكرتح يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ باينٛابط ٚاملعاٜ  ا٭خ٬ق١َٝعضؾ١  -4

 : الدراسات الشابكة

عنبكت ايزصاعن١ اؿايٝن١,     ايتن٢ ايزصاعناا ٚا٭ٚصام ايبخبٝن١    ًٜٞتعضض ايباحب١ ؾُٝا 

ٚجا٤ا َتٓاٚي١ أخ٬قٝاا ا٫ع٬ّ ٚاؾٛاْب املضتبطن١ بٗنا نُٛمنٛع عبنٞ هلنا أٚ نأحنز       

ٚقز مت تكغنُٝٗا  أٚ َا ٜتعًل بعٌُ بضاَد َكرتح١ يف فاٍ ا٫ع٬ّ ايرتبٟٛ َتػ تٗا 

 :ايتايٝنيطبكا يًُخٛصٜٔ 

 يٲع٬ّتٓاٚيت اينٛابط ٚاملعاٜ  ا٭خ٬ق١ٝ  ايت٢احملٛص ا٭ٍٚ: ايزصاعاا  -

 ع٬ّ ايرتبٟٛٱايف فاٍ تٓاٚيت اي اَد املكرتح١  ايت٢احملٛص ايباْٞ: ايزصاعاا  -

  *تياولت الضوابط واملعايري األخالقية لإلعالو التىاحملور األول: الدراسات 

 :الدراسات العربية -أ

أخ٬قٝاا ايٓكاـ ايغٝاعٞ عن  َٛاقنا ايؾنبهاا    ": ( بعٓٛا2015ٕ) نزٚاْٞ رصاع١ ؽ ٜٔ -1

يف إطناص ْظضٜن١ اجملناٍ    ٚا٫جتُاعٝن١  تطبٝك١ٝ يف اطناص ايؾنبهاا    ا٫جتُاع١ٝ رصاع١

ايعاّ"

(9)

ٖزؾت ايزصاع١ ايهؾـ عٔ َز٣ ا٫يتظاّ ا٭خ٬قنٞ يف ايٓكناـ ايغٝاعنٞ عن      : 

َٛاقا ايؾبهاا ا٫جتُاع١ٝ ع٢ً ا٫ْرتْت ٚسيو َٔ خ٬ٍ ؼًٝنٌ ايكٛاعنز ٚايننٛابط    

ا٭خ٬ق١ٝ يًٓكناـ عًن٢ فنؿخ١ )نًٓنا خاينز عنعٝز( عًن٢ َٛقنا ؾنٝػ بنٛى ٚؼًٝنٌ            

ايكٛاعز ٚاينٛابط ا٭خ٬ق١ٝ يتخًٌٝ ايتعًٝكاا ايٛاصر٠ ٚمت اعتدزاّ أرا٠ ؼًٌٝ ايٛ ا٥ل 

كنناـ ايغٝاعننٞ عًنن٢ ٖننشٙ ٓايمل ًٜتننظّ  :اىلٚتٛفننًت ايزصاعنن١  ,يًٓكنناـ عًنن٢ ايقننؿخ١

احنرتاّ اينبعض يًنضأٟ     ّعنز ط ا٭خ٬ق١ٝ حٝم  ٗنض خن٬ٍ ايٓكناـ    ايقؿخ١ باينٛاب

    ِ ؾنن٬ عنٔ عنزّ متبٝنٌ      ,ا٭خض ٚقاٚي١ اققا٥٘ ٚاعتدزاّ ايؿنا  غن  ٥٫كن١ ٚؽنتا٥

 ع٢ً ايقؿخ١ ملدتًـ طٛا٥ـ ايؾعب.اّ اجملاٍ ايع

2-  ٕ ايننٛابط  املٗٓٝن١ ٚا٭خ٬قٝن١ ٚايكاْْٛٝن١     بعٓنٛإ: " ( 2014)رصاع١ ؽضٜـ رصٜٚؿ ايًبنا

"يٲعنن٬ّ اؾزٜننز

(10)

عننعت ايزصاعنن١ ايتعننضف عًنن٢ اينننٛابط املٗٓٝنن١ اؿانُنن١ ٭يٝنناا : 

ايتكٓٝن١ اٚ املعناٜ  ا٭خ٬قٝن١     عنٛا٤ ؾُٝنا ٜتعًنل باملعناٜ      يٲع٬ّ اؾزٜنز  املُاصع١

اينٛابط املٗٓٝن١   كغُتأرا٠ ؼًٌٝ ايٛ ا٥ل ٚتٛفًت ايزصاع١ اىل: اْ ع٢ًٚاعتُز ايباحم 

يٲع٬ّ اؾزٜز اىل مٛابط َٚعاٜ  تك١ٝٓ ٚتهٓٛيٛج١ٝ, ٚمنٛابط َٚعناٜ  َتعًكن١    

يف ايب٦ٝن١  ٜتُتا بٗا ا٫ع٬َٝنٕٛ   ايت٢ايعٌُ ٚحضؾٝت٘, نُا إٔ فٌُ اؿكٛم مب١ٝٓٗ 
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أٚ بأخض ع٢ً اٱع٬َٝني ايعاًَني يف ايب١٦ٝ اٱيهرت١ْٝٚ, عٛا٤ ايتكًٝز١ٜ تٓطبل بؾهٌ 

َع١ٜٛٓ ؾنن٬ عُنا تننٝؿ٘ ايب٦ٝن١      َٚار١ٜ أ ٚ كاؾ١ٝ ا ٚأناْت حكٛقا ١َٝٓٗ اٚ عٝاع١ٝ أ

اؿننل يف ٚ, ٚحضٜنن١ ايٛفننٍٛ ملقننارص املعًَٛنناا, نخضٜنن١ ايتعننب  ٠ َننٔ حكننٛماؾزٜننز

 .َا مجٗٛصِٖ ٚايؿٛصٟ ٞايتؿاعًايتٛافٌ 

ٚأ ضٖا يف مماصع١ أخ٬قٝناا   ايقخؿٞب١٦ٝ ايعٌُ " بعٓٛإ: (2014) رصاع١ حغ١ٓٝ بٛؽٝذ -3

"رصاع١ حاين١  امل١ٓٗ,

(11)

ٖنزؾت ايزصاعن١ اىل َعضؾن١ ايتنأ   اينش٣ ؼز ن٘ ب٦ٝن١ ايعُنٌ         : 

ايقخؿٞ يف مماصع١ أخ٬قٝاا ١َٓٗ ايقخاؾ١ يزٟ فخـ ايكطاع اـال ٚنٝؿ١ٝ تعاٌَ 

ايٝنَٛٞ ٫ٚ عنُٝا   ايقخؿٝني َا اينػٛط ٚا٭ٚماع امل١ٝٓٗ ايطاص١٥ ٚايعارٜن١ يف عًُنِٗ   

عُنٌ ايقنخاؾ١ ٚأرا٠ َنٔ     ؾُٝا ٜتعًل باؾاْب ا٭خ٬قٞ ايش٣ ٜعتن  رعاَن١ َُٗن١ يف   

ٚاعتُاص٠ ا٫عتبٝإ ع٢ً عٝٓن١ عُزٜن١    املغخٞأرٚاا لاحٗا ٚاعتدزَت ايباحب١ املٓٗد 

َنٔ   ٪80اننز   :اىلَٔ ايطاقِ ايقخؿٞ ؾضٜز٠ ايؾضٚم ايَٝٛٞ ٚتٛفًت ايزصاع١  40قٛاَٗا 

 نِ تكًنك ٖناَؿ اؿضٜن١ يف     ١ ايٛفٍٛ اىل َقنارص اـن  ايض،نٞ,    اؾضار ايع١ٓٝ فعٛب

نُنا   ,٪32.85جا٤ اينػط ايٓؿغٞ َٔ اِٖ ايقعٛباا املع١ٜٛٓ بٓغنب١   ,٪22ايتعب  بٓغب١

َٔ أؾضار ايع١ٓٝ إ ب١٦ٝ ايعٌُ ايقنخؿٞ تؿنضض ْٛعنا َنٔ املغنا١َٚ عًن٢ أخن٬م         ٪70أنز

ٚجٛر ػناٚطاا َٗٓٝن١ ٚأخ٬قٝن١ َٓٗنا ايتٗنإٚ يف ايتخكنل َنٔ فنخ١          ,١َٓٗ ايقخاؾ١

 ٪1119ايغبل ايقخؿٞ عًن٢ حغنا  املقنزاق١ٝ بٓغنب١     ٚا٫ٖتُاّ ب ٪12.43اـ  بٓغب١ 

 .٪9184 ِ عزّ ايتأنز َٔ َقزاق١ٝ املقارص بٓغب١ 

يف َٛاقا ايقخـ املقض١ٜ ا٫عتعا١ْ بقخاؾ١ املٛاطٔ بعٓٛإ: " (2012) رصاع١ ْضَني ا٭طصم -4

ٚمنٛابط   ٱؽنهايٝاا بني ؼكٝل اؿل يف ا٫تقناٍ ٚتطبٝنل أخ٬قٝناا املٗٓن١ رصاعن١      

ايكضاص يزٟ ايكا٥ِ با٫تقاٍ"اس اؽ

(12)

اٖتُت ايزصاع١ بضفز ٚتٛفنٝـ اٖنِ اٱؽنهايٝاا    : 

نُا ٜضاٖا يف اعتدزاَ٘ ملٛاقنا ايتٛافنٌ   تٛاج٘ ايكا٥ِ با٫تقاٍ  ايت٢امل١ٝٓٗ ا٭خ٬ق١ٝ 

يٝناا  ٭تجٗا املٛاطٓنٕٛ, ٚننشيو ايننٛابط ٚا   ٜٓ ايت٢ا٫جتُاعٞ ٚاعتُارٙ ع٢ً املناَني 

ٜعتُز عًٝٗا مما ٜ٪رٟ اىل ؼكٝل حل اؾُاٖ  يف املعضؾن١ ٚا٫تقناٍ ٚاعتُنزا     ايت٢

فنخؿٝا ٚاعتُنزا عًن٢     20ايزصاع١ عًن٢ َنٓٗد املغنح اٱع٬َنٞ ٚناْنت عٝٓن١ ايزصاعن١        

ٚناْت أِٖ ْتا٥د ايزصاع١: إ احملت٣ٛ ايش٣ ٜٓتج٘ املغتدزّ ٜعتُز عًن٢   املكاب١ً املتعُك١

َؾناصناا اٚ ؼضٜؿن٘   خ١ ٚننشا اخنرتام َنا ٜقنٌ َنٔ      فٛص ٚؾٝزٜٖٛاا َبتٛص٠ غن  ٚامن  

 ايتن٢ اٚ َا خيزّ اؿظ  يتطٜٛا املنُٕٛ مبا ٜتؿل َا تٛجٗاا َايو ايقخٝؿ١  ٚتعزًٜ٘

نُا إ ايتعًٝكاا تغُح بٓكاـ َبُض ٜغُح بتبارٍ ا٭ؾهناص املدتًؿن١ حنٍٛ     ,تقزص عٓ٘

 ايكن١ٝ اٚ اـ  قٌ ايتعًٝل.

5-  ٕ ٬َنٞ بنني ايكنإْٛ ٚا٭خن٬م يف     ايعُنٌ اٱع " بعٓنٛإ:  (2010) رصاع١ عا١َٝ ج  ؽٛؽنا

"َقنض 

(13)

ايعُنٌ اٱع٬َننٞ  ٚ قننإْٛ تٓظنِٝ ا٫عن٬ّ مبقنض    ٖنزؾت ايزصاعن١ اىل َعضؾن١   : 

اي١ٝ َؿّٗٛ ا٭خ٬م عٓنز  ايقزم ٚايٓظا١ٖ ٚاملغ٦ٛي١ٝ ٚايعزاي١ ٚنشا إؽهَبٌ  ٚأخ٬قٝات٘

ٚإجننضا٤اا ٚتٓظُٝنناا ؼننزر  تضمجنن١ ٖننشٙ ا٫خنن٬م اىل قننٛاْني  ٚإؽننهاي١ٝ  ,اٱع٬َننٞ

ٖٚٛ َنا ٜؿٝنز    ,َغ٦ٛي١ٝ نٌ طضف بزق١ َا ي٘ َٚا عًٝ٘ َٚا جيب إ ٜكّٛ ب٘ ٚميتٓا عٓ٘

ايؿنضرٟ َٚنا ٖنٛ أخ٬قنٞ     مضٚص٠ ايتؿضٜل بني َا ٖٛ أخ٬قٞ قض أٟ ٜضجا اىل ايننُ   

٫ حيتنناج اىل  ايٓنناجح اٱع٬َننٞ :إٔ ٚتٛفننًت ايزصاعنن١ اىل احملاعننب١خينننا اىل  قنناْْٛٞ
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ٚأخ٬قٝناا   ,ٚايضقابن١ ايشاتٝن١  ١َٛ يتٓظِٝ َٗٓت٘ ؾٗٓناى اينزٚاؾا   ْني ٚصقاب١ اؿهقٛا

 امل١ٓٗ ننٛابط يًعٌُ اٱع٬َٞ.

رصاع١ َكاصْن١ بنني ايب٦ٝن١    –بعٓٛإ: "أخ٬قٝاا ايعٌُ اٱع٬َٞ  (2006)رصاع١ ايغٝز غٝت -6

ايضق١ُٝ ٚايتكًٝز١ٜ"

(14)

ا٫ع٬ّ يف  ٖزؾت ايزصاع١ اىل صفز ٚؼًٌٝ َٓظ١َٛ أخ٬قٝاا: 

     ٞ  ,ايب١٦ٝ اٱع١َٝ٬ ا٫يهرت١ْٝٚ ٚأبضط املُاصعناا ا٭خ٬قٝن١ املضتبطن١ بايعُنٌ اٱع٬َن

نننُٕٛ عًنن٢ َنٓٗد املغننح ٚاملنٓٗد املكنناصٕ َنا اعننتدزاّ أرا٠ ؼًٝنٌ امل     اعتُنزا ايزصاعن١  

املٛا ٝنل ا٭خ٬قٝن١ املتعًكن١ مبٛمنٛع     قضا٠٤ ٚؼًٌٝ ايزصاعاا ٚ ٱعار٠-ايهٝؿٞ –ايباْٟٛ

طبٝعن١ ايب٦ٝن١ اٱع٬َٝن١ ا٫يهرتْٚٝن١ يف طضٜكن١       اىل: أ نضا ايبخم ٚتٛفًت ايزصاع١ 

ٚايقٛص نُا ٜغضا إَها١ْٝ ا٫يتظاّ  ٚاٯصا٤ايتظاّ اٱع٬َٝني بٛاجباتِٗ ػاٙ مجا ْٚؾض 

  يتٓؿٝنشٖا,  انن  باملعاٜ  ا٭خ٬ق١ٝ َٔ قبٌ اٱع٬َنٝني ٚأيكنت عًن٢ عناتكِٗ عب٦ناً     

يٛجنٛر نٝاْناا إع٬َٝن١ َٗٓٝن١ قنزر٠ املعنامل       ايب١٦ٝ اٱع١َٝ٬ اٱيهرتْٚٝن١  اؾتكضا 

 بت فخ١ ايؿضض بإ نُا  ,ػُا بني ايٛعا٥ٌ اٱع١َٝ٬ ٚايعاًَني املٓتُني هلشٙ ايب١٦ٝ

ايعُنٌ اٱع٬َنٞ    ٭خ٬قٝناا ايب١٦ٝ ا٫يهرتْٚٝن١ ؽًنٛ َنٔ قٛاعنز منابط١ َٚٓظُن١       

 ا٫يهرتْٚٞ.

 األجيبية الدراسات - ب

تٛاجنن٘ املُاصعننني   ايتنن٢"ايتخننزٜاا ا٭خ٬قٝنن١  ( بعٓننٛإ: 2013)Chari Tenda رصاعنن١ -1

يف  ٌ ٚعا٥ٌ ا٫عن٬ّ اؾزٜنز٠"   بايقخاؾ١ ايظميبا١ٜٚ

(15)

: صفنزا ايزصاعن١ ايتخنزٜاا    

تٛاج٘ املُاصعني بايقخاؾ١ ايظميبا١ٜٚ عٓز اعتدزاّ ا٫ْرتْت ٚاي ٜنز   ايت٢ا٭خ٬ق١ٝ 

ا٫يهرتْٚٞ ٚاهلٛاتـ اـ١ًٜٛ يف عًُٝاتٗا ٚاعتُزا ايزصاع١ ع٢ً ا٫عتبٝإ ٚاملكاب٬ا 

ؽب٘ املٓظ١ُ ٚتٛفًت ايزصاع١ اىل عز٠ ْتا٥د: ٚجٛر تأ  اا جزي١ٝ يتهٓٛيٛجٝا ٚعا٥ٌ 

يهرتْٚنٞ ٚاهلناتـ   ٜنز اٱ إ ا٫ْرتْنت ٚاي  اىل  تؾن  ايقنخاؾ١   ٢ا٫ع٬ّ اؾزٜز٠ عً

 ِ ايكنزص٠ عًن٢ ايتنأ   عًن٢ أخ٬قٝناا ايقنخاؾ١, نُنا إ مماصعن١ ايقنخاؾ١           اـًٟٛ هلن

ْتاج تؿاعٌ ؽبه١ َعكز٠ َٔ ايعٛاٌَ اهلٝه١ًٝ ٚامل٪عغ١ٝ ٚا٫جتُاعٝن١   تأت٢ ا٭خ٬ق١ٝ

 ,مياصؼ ؾٝٗنا ايقنخاؾ١   ايت٢ٚا٫قتقار١ٜ ايزاخ١ًٝ ٚاـاصج١ٝ ع٢ً حز عٛا٤ يف ايب١٦ٝ 

أخ٬قٝناا َٗٓن١ ايقنخاؾ١     يف اطناص ٚقز عاعز ٖش ايبخم ع٢ً تطبٝنل عًنِ ا٫جتُناع    

تٛاجن٘ املُاصعنني يًقنخاؾ١ عٓنز      ايتن٢ نإطاص يزصاعن١ ايتخنزٜاا ا٭خ٬قٝن١ ٚاملعنن٬ا     

 اعتدزاّ تهٓٛيٛجٝا ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ اؾزٜز٠.

ا٭خ٬قٝن١ يٛعنا٥ٌ ا٫عن٬ّ اؾزٜنز٠      ايتخنزٜاا " ( بعٓٛإ: 2010) Andrew Limoرصاع١   -2

ايهنٝين" ايؿنضل ٚا٭ٚمناع يف قطناع ايتعًنِٝ     

(16)

ايزصاعن١ ا٭ٚمناع ٚايتخننزٜاا   ْاقؾنت  : 

خ٬قٝاا ا٫ع٬ّ يف م٤ٛ ا٫ع٬ّ اؾزٜز ٚؼزٜنز تنأ   ٚعنا٥ٌ    أٚايؿضل يف تزصٜػ 

ايضقُٝن١  ا٫ع٬ّ اؾزٜز٠ َبٌ ؽبه١ ا٫ْرتْت ٚاهلٛاتنـ ايٓكاين١ ٚأجٗنظ٠ ايتًٝؿظٜنٕٛ     

ٚناْت اِٖ ْتا٥د ايزصاعن١:  ايهٝين َؿضر٠ َٔ ايؾبا   450ٚطبكت ايزصاع١ ع٢ً  ع٢ً ايؾبا 

إ ا٫ع٬ّ اؾزٜز ٜغاعز يف بٓا٤  كاؾ١ املغ٦ٛي١ٝ بنني ايؾنبا  ٚعنزّ اعنتدزاَٗا يف     

ْكٌ املعًَٛاا نُا ٜنضٟ ايؾنبا     يفِٖ زايػؿ أ ٓا٤ ا٫َتخاْاا, يهْٛٗا تهٓٛيٛجٝا تغاع

غننضؼ املبننار٨ ا٭عاعنن١ٝ يًُعًَٛنناا   ٛجٝننا اؿزٜبنن١ قننز عنناعزتِٗ عًنن٢    إٔ ايتهٓٛي

, ٚحظنض ايكضفن١ٓ ٚجنضا٥ِ ا٫ْرتْنت     اـقٛفن١ٝ ٚاملًه١ٝ ايؿهضٜن١   احرتاّنأخ٬قٝاا 
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يٮطؿاٍ يف املضاحنٌ   ا٫ع٬ّتزصٜػ أخ٬قٝاا  اينضٚصٟأْ٘ َٔ  ٪90ا٭خض٣ يف حني ٜض٣ 

 ع٢ً ا٫ْرتْت. تغاعزِٖ يف متٝٝظ ايقٛا  ٚاـطأ ايت٢ايته١ٜٝٓٛ ٚ

تكِٝٝ ؾعاي١ٝ املٓاٖد ايزصاع١ٝ َنٔ خن٬ٍ    بعٓٛإ:" Patrick Lee Plaisance (2009) رصاع١ -3

"رصاع١ ايٓظِ ايك١ُٝٝ ٚا٫ٜزٜٛيٛجٝاا ا٭خ٬ق١ٝ

(17)

ٖزؾت ايزصاع١ اىل تكِٝٝ ؾعايٝن١  : 

ٚصفز َزٟ املٓاٖد ايزصاع١ٝ َٔ خ٬ٍ رصاع١ ايٓظِ ايك١ُٝٝ ٚا٫ٜزٜٛيٛجٝاا ا٭خ٬ق١ٝ 

ٚايقنضاع ٚا٫ٖتُناّ(   ايط٬  يٮمناط املدتًؿ١ يًظٛاٖض ا٭خ٬قٝن١ )ناـقٛفن١ٝ    ارصاى

عضؾن١  عن٬ّ نُنا عنعت ايزصاعن١ مل    ٱٚعنا٥ٌ ا َٓناٖد أخ٬قٝناا    َٚزٟ تػ ٖا بعز رصاعن١ 

    ّ عًنن٢ ايتؿاعننٌ َننا ايكننِٝ ٚايتٛجٗنناا      نٝؿٝنن١ تننأ   َنننُٕٛ أخ٬قٝنناا ا٫عنن٬

اعنتبٝإ ٭خ٬قٝناا املٗٓن١ ٚاعنتبٝإ ايكنِٝ       ٚقز مت اعنتدزاّ  , ا٭ٜزٜٛيٛج١ٝ يًط٬ 

: طايب ٚناْت اِٖ ْتا٥د ايزصاع١ 106ايقخؿ١ٝ ايؿعاي١ ٚطبكت ايزصاع١ ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا 

ايزصاع١ ٜضٕٚ إٔ ابضط املعنن٬ا ا٭خ٬قٝن١ تتُبنٌ يف ايت٬عنب     َٔ ايط٬  ع١ٓٝ  ٪32إٔ 

بُٝٓنا   ,إٔ َٔ أبضط تًو املعن٬ا ٖٞ فنضاع املقنا    ٪37بُٝٓا ٜضٟ  ٚايتػٝ  يف احملت٣ٛ

يكن١ٝ اـقٛفن١ٝ ٚحنزٚل تػن  يف ايكنِٝ ا٭خ٬قٝن١ يًطن٬  بعنز تًكنٞ          ٪23أؽاص

ا٫عتك٬ي١ٝ مبا ٜعهػ َزٟ تأ   املٓاٖد ؾأفبخت تغٛر يزِٜٗ قِٝ ايع١ْٝ٬ ٚايعزاي١ ٚ

 ا٭خ٬ق١ٝ.املٓاٖد ايزصاع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً اؾٛاْب 

"اْعهاعاا تعًِٝ ا٫خ٬قٝناا يف ايؿقنٍٛ ايزصاعن١ٝ     :بعٓٛإ Gray Hanson (2000) رصاع١ -4

ع٢ً ايٛ ٝؿ١"

(18)

عًن٢ ايٛ ٝؿن١   صفز اْعهاعاا تعًنِٝ ا٭خ٬قٝناا    ٖزؾت ايزصاع١ اىل: 

ٟ تٛقعناا   َعضؾ١ َا اسا نإايؿقٍٛ ايزصاع١ٝ َٔ خ٬ٍ  يف ا٭خبناص حنٍٛ ا٫عنزار     َنزٜض

ٚاجٗنت   ايتن٢ َٚنا أٖنِ ايكنناٜا ا٭خ٬قٝن١      ,ا٭خ٬قٞ يًط٬  ٜطابل تقٛصاا ايط٬ 

عنتٛاجِٗٗ   ايتن٢ ا٭خباص َٚا أبضط تٛقعاا ط٬  ايقنخاؾ١ يًكنناٜا ا٭خ٬قٝن١     َزٜضٟ

 ٌ ٟ َؿنضر٠ َنٔ    60 ٚطبكنت ايزصاعن١ عًن٢    عٓز ايعُن ٚ  َنزٜض طاينب َنٔ طن٬      44ا٫خبناص 

٠ ا٫عتبٝإ َٔ ايط٬  غ  املتدققني يف ايقخاؾ١ ٚمت اعتدزاّ اعتُاص 166ايقخاؾ١ ٚ

: ٚجٛر ؾضٚم راي١ احقنا٥ٝا بنني اجملُٛعناا يف ارصانٗنِ يًتنزصٜب      ٚتٛفًت ايزصاع١ اىل

ٚناْنت ابنضط املؾنه٬ا    خ٬قٝاا ٚايكناٜا ا٭خ٬ق١ٝ املتٛقعن١ يف أَنانٔ ايعُنٌ,    ٭ع٢ً ا

تًتٗا ايتػطٝن١ اؿٝن١   , ٪7617ٚاجٗٗا َزٜضٚ ا٭خباص عزّ ايزق١ بٓغب١  ايت٢ا٭خ٬ق١ٝ 

ايع٬قن١   -ٚغ ٖا َٔ املؾه٬ا ا٭خ٬ق١ٝ )ناـقٛفن١ٝ  ٪6511يٮحزال ايعاج١ً بٓغب١ 

ٚاـنزاع( ٚناْنت   –ا٫عتُار ع٢ً املقارص ايباْٜٛن١   -إخؿا٤ ايهاَ اا -بني املقزص ٚاملضاعٌ

ٜتٛقعٗا ايط٬  عٓز ايعٌُ بايرتتٝب ايتايٞ تناص  املقا  بٓغنب١   ايت٢ابضط املؾه٬ا 

  ِ ايزق١ ٚاـقٛف١ٝ. ٪9312 ِ ايع٬ق١ َا املقارص بٓغب١ , 9312٪

ايعُنٌ ايقنخؿٞ يف املنزاصؼ     أخ٬قٝناا ؼنزٜاا  " ( بعٓٛإ:1995) Toms Eveslageرصاع١  - 5

"ايبا١ْٜٛ

(19)

ؼنزل يف   ايتن٢  ص٩ٜن١ املؾنضؾني يًنتػ اا    ايزصاع١ إىل ايتعضف ع٢ًٖزؾت  :

ٌ ايقخؿٞ يف املزاصؼ ايباْٜٛن١,  ٚايتعضف ع٢ً ؼزٜاا أخ٬قٝاا ايعُ املزاصؼ ايبا١ْٜٛ,

تعت  ٖشٙ ايزصاع١ َٔ ايزصاعاا ايٛفؿ١ٝ ٚاعتُزا ع٢ً َنٓٗد املغنح, ٚاعنتدزَت أرا٠    ٚ

صاع١ ع٢ً ع١ٓٝ عُز١ٜ َٔ ا٭عاتش٠ املؾنضؾني  اعتبٝإ نأرا٠ ؾُا املعًَٛاا, ُٚطبكت ايز

ٚتٛفنًت   َؾضًؾا 162ع٢ً ايقخـ املزصع١ٝ ايٛاعع١ ا٫ْتؾاص يف اي٫ٜٛاا املتخز٠ قٛاَٗا 

٫ ٜٛجنز اٖتُناّ بايقنخاؾ١ املزصعن١ٝ َنٔ قبنٌ املؾنضؾني عًن٢ ايقنخاؾ١           ايزصاع١ اىل:
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يف ا٫عننتبٝإ مل املزصعن١ٝ ٚاينزيٌٝ عًنن٢ سينو إٔ ْغنب١ اعننتجاب١ ا٭عناتش٠ يًُؾناصن١       

ع٢ً إٔ ايط٬  جيب إٔ ٜغتدزَٛا أخ٬قٝاا ايعٌُ ايقنخؿٞ   ٪90نُا ٚاؾل ,٪46.5تتجاٚط 

 إسا َا أصارٚا إٔ ٜتزصبٛا ع٢ً ٜز املؾضؾني يف فخـ املزاصؼ ايبا١ْٜٛ.

ايباْٜٛن١   املنزاصؼ حض١ٜ ايتعنب  يف  ": ( بعٓٛا1975ٕ) Bennett, David Lieweiillenرصاع١  -6

ٜقنزصٖا ايطن٬ , َٚؾنضٚعاتِٗ ايقنخؿ١ٝ يف َنزاصؼ )أن٬َٖٛنا(        ايت٢ٚرصاع١ ايقخـ 

"ايبا١ْٜٛ َٚنز٣ فن٬تٗا عكنٛم اٱْغنإ ٚاينضٚابط اٱْغنا١ْٝ      

 (20)

ٖنزؾت ايزصاعن١ إىل   : 

ٞ ٖٚنٌ  ايباْٜٛن١ يف َنزاصؼ )أن٬َٖٛنا(,     ايتعضف عًن٢ حضٜن١ ايتعنب  يف املنزاصؼ      تعطن

ٝ نا ينز٣       َٓاٖد ايقخاؾ١ املزصع١ٝ َ نا حكٝك ٚف٬ا ايؿقٍٛ يف املنزاصؼ ايباْٜٛن١ اٖتُا

َزصعن١ً   133ايط٬  عكٛم اٱْغإ ٚايع٬قاا اٱْغا١ْٝ املن٪ ض٠, ُٚطبكنت ايزصاعن١ عًن٢     

 اْٜٛنن١ بننن)أن٬َٖٛا( يتخزٜننز اػاٖنناا َغنن٦ٛيٞ ايقننخاؾ١ بٗننشٙ املننزاصؼ, ٚنننشيو أصا٤ 

ُتعٓن٢ َٓناٖد   : اىل ٚتٛفنًت ايزصاعن١  ٜضننظ عًٝٗنا ايبخنم,     ايتن٢ َزٜضٜٗا ػناٙ ايٓكناط   

, ا ايض٥ٝغ١ٝ ٱْتاج فخٝؿ١ َزصع١ٝايقخاؾ١ باملزاصؼ ايبا١ْٜٛ بقؿ١ ص٥ٝغ١ٝ باملٗاصا

ٜبزٚ إٔ ايقخـ املزصع١ٝ باملزاصؼ ايبا١ْٜٛ تٗنتِ بتػطٝن١ ايٓظناّ ايٝنَٛٞ ٚا٭حنزال      

حٛهلا اؾزٍ, ٜزٚص  ايت٢اي١َٝٛٝ باملزصع١, ٚيهٓٗا ٫ تتعضض نب  ا يٮخباص أٚ ا٭حزال 

 .َبٌ املؾه٬ا اؿغاع١ املتعًك١ بإراص٠ املزصع١ ْٚظاَٗا

 االعالو الرتبويتياولت الربامج املكرتحة يف جمال  التىت : الدراسا احملور الجاىي

 الدراسات العربية -أ

ؾاعًٝن١ تطبٝنل بضْناَد يًرتبٝن١ اٱع٬َٝن١ َنٔ       " :( بعٓٛا2016ٕ)رصاع١ ْٗٞ عاَٞ عاَض -1

"أيعا  ايؿٝزٜٛ يف ت١ُٝٓ َٗاصاا ايٓكز ٚايتخًٌٝ يزٟ املضاٖكني خ٬ٍ اعتدزاّ

(21)

ٖزؾت  :

ايتعضف عًٞ َنزٟ ؾاعًٝن١ تطبٝنل بضْناَد يًرتبٝن١ اٱع٬َٝن١ َنٔ خن٬ٍ         اىل ايزصاع١ 

 ا ايزصاعن١ عتُنز ااعتدزاّ أيعا  ايؿٝزٜٛ يت١ُٝٓ َٗاصاا ايٓكز ٚايتخًٌٝ يزٟ املنضاٖكني,  

َنٔ  َؿنضر٠   40ايزصاعن١ عًنٞ عٝٓن١ عُزٜن١ قٛاَٗنا      عًٞ املٓٗد ؽب٘ ايتجنضٜ،, ٚطبكنت   

ٞ ٚتٛفنًت ٖنشٙ ايزصاعن   , ١ بإراص٠ ايٓظٖن١ مبخاؾظن١ ايكناٖض٠   طٖض٠ اـاف َزصع١ أبٛ  :١ إين

ر ؾضٚم راي١ بني َتٛعطاا رصجاا املضاٖكني عًٞ َكٝاؼ َٗاصاا ايتؿه  ايٓاقز َٔ ٛٚج

ايرتبٝن١ اٱع٬َٝن١   خ٬ٍ مماصع١ أيعا  ايؿٝزٜٛ َٚٗاصاا ايتخًٌٝ قبٌ تطبٝل بضْناَد  

 بٛجنٛر  بنت فنخ١ ايؿنضض ايبناْٞ جظ٥ٝنًا      نُا  ,ايتطبٝل يقا  ايتطبٝل ايبعزٟ ٚبعز

ؾضٚم راي١ بني َتٛعطاا رصجاا املضاٖكني عًٞ َكٝاؼ َٗاصاا ايتؿه  ايٓاقز َٔ خ٬ٍ 

مماصع١ أيعا  ايؿٝزٜٛ َٚٗاصاا ايتخًٌٝ قبٌ تطبٝنل بضْناَد ايرتبٝن١ اٱع٬َٝن١ تبعنا      

, بُٝٓنا  بنت فنخت٘ يف    ؼًًٝن٘(, )ؼًٝنٌ املٛمنٛع ْٚكنزٙ(    صٟ )ؾِٗ املٛمٛع ٚيًٓٛع مبخٛ

 .ٚاٱْتاج ( ٚا٫عتٓتاجقٛص )إفزاص ا٭حهاّ 

ؾعايٝن١ بضْناَد يتنزصٜب    بعٓنٛإ: " ( 2015) أعا١َ عبز ايضحِٝ, أمحز عنارٍ عبنز ايؿتناح    -2

ع٢ً ايٛعٞ باينٛابط ا٭خ٬ق١ٝ يٲعن٬ّ اؾزٜنز ٚتطبنٝكِٗ     ايرتبٟٛع٬ّ ٱط٬  ا

"هلا

(22)

جينب إ ًٜتنظّ بٗنا     ايتن٢ ٖزؾت ايزصاع١ اىل ايهؾـ عنٔ ايننٛابط ا٭خ٬قٝن١     :

اي ْاَد ايتزصٜ، املكرتح  ٚرصاع١ َزٟ ؾعاي١َٝغتدزَٛ ايؿٝػ بٛى َٔ ط٬  ا٫ع٬ّ 

ّ يتزصٜب ط٬  ا٫ع٬ّ ايرتبنٟٛ عًن٢ اينٛعٞ بايننٛابط ا٭خ٬قٝن١        اؾزٜنز  يٲعن٬

ايباحبإ ع٢ً املٓٗد ؽب٘ ايتجضٜ، ٚمتبًت ع١ٓٝ ايزصاع١ يف ع١ٓٝ عُزٜن١ َنٔ   اعتُز 
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َؿضر٠ ٚمتبًت ْتا٥د ايزصاع١ يف: عزّ ٚجٛر ؾنضٚم ساا   60بٛاقا  ايرتبٟٛط٬  ا٫ع٬ّ 

ا اجملُٛعن١ ايننابط١ ٚاجملُٛعن١ ايتجضٜبٝن١ يف     ر٫ي١ إحقا١ٝ٥ بني َتٛعنطٞ رصجنا  

ّ َكٝاؼ ايٛعٞ بايننٛابط ا٭خ٬قٝن١    ٚاختبناص املٛاقنـ يف ايتطبٝنل    اؾزٜنز   يٲعن٬

, ٚجنٛر ؾنضٚم ساا ر٫ين١ إحقنا١ٝ٥ بنني َتٛعنطٞ رصجناا اجملُٛعن١ ايننابط١          ايكبًٞ

تباص خاؾزٜز ٚا يٲع٬ّٚاجملُٛع١ ايتجضٜب١ٝ يف َكٝاؼ ايٛعٞ باينٛابط ا٭خ٬ق١ٝ 

ٛ َٔ طن٬  اجملُٛعن١ ايتجضٜبٝن١ اىل اْٗنِ      ٪95أؽاص ,املٛاقـ يف ايتطبٝل ايبعزٟ  اأفنبخ

 .١ ا٫يتظاّ بٗاع٢ً رصا١ٜ مبا١ٖٝ اينٛابط ا٭خ٬ق١ٝ ٚنٝؿٝ

بضْناَد َكنرتح يٮْؾنط١ اٱع٬َٝن١ يف تُٓٝن١      ( بعٓٛإ: "2013)اميإ عبز ايػ٢ٓ  رصاع١ -3

"املضحًن١ ا٫بتزا٥ٝن١   املؿاِٖٝ ٚايغًٛنٝاا ايب١ٝ٦ٝ يت٬َٝش

(23)

ٖنزؾت ايزصاعن١ اىل إعنزار     

بضْنناَد أْؾننط١ إع٬َٝنن١ يتُٓٝنن١ املؿنناِٖٝ ٚايغننًٛنٝاا ايب٦ٝٝنن١ ٚمت اعننتدزاّ اختبنناص  

تًُٝنش  60املؿاِٖٝ ايب١ٝ٦ٝ َٚكٝاؼ َٛاقـ عًٛن١ٝ ٚطبكت ايزصاعن١ عًن٢ عٝٓن١ قٛاَٗنا     

جملُٛعن١ ايننابط١   بنني ا ٚجنٛر ؾنضٚم ساا ر٫ين١ إحقنا١ٝ٥     ٚناْت اِٖ ْتا٥د ايزصاعن١:  

ٚايتجضٜب١ٝ يقا  ايتجضٜب١ٝ ع٢ً َكٝاؼ ت١ُٝٓ املؿاِٖٝ ايب٦ٝٝن١ َٚكٝناؼ ايغنًٛنٝاا    

 ايب١ٝ٦ٝ.

بضْاَد َكرتح يتؿعٌٝ أرا٤ اٱع٬ّ ايرتبٟٛ ٚؾنل  " :( بعٓٛا2013ٕ) ْٕظاص امحز عًٛرصاع١   -4

حاجاا ايرتب١ٝ َٔ اجٌ املٛاط١ٓ يطًب١ املضحًن١ ايباْٜٛن١"  

(24 )

ايزصاعن١ عًن٢   ٚاعتُنزا  : 

املٓٗد ايٛفؿٞ, ٚمتنت ا٫عنتعا١ْ مبجُٛعن١ َنٔ ا٭رٚاا َنٔ بٝٓٗنا املكابًن١ ٚامل٬حظن١         

إٔ حاجناا املٛاطٓن١ ينز٣ طًبن١      :اعنتط٬ع١ٝ ٚبٝٓنت ْتنا٥د ايزصاعن١     ٚاعتُاص٠ اعتبٝإ

اعننرتاتٝج١ٝ  تٛجننز حٝننم ٫ املضحًنن١ ايباْٜٛنن١ تتؾننهٌ يف أغًبٗننا بطضٜكنن١ عؾننٛا١ٝ٥

ٚ  ٱعن َضع١َٛ َٔ قبٌ أقغناّ ا  ا ٜعنين إٔ  ممن  َنزٜضٜاتٗا  ٬ّ ايرتبنٟٛ يف ٚطاص٠ ايرتبٝن١ أ

حاج١ ايرتب١ٝ ؿاجاا املٛاط١ٓ مل تؾبا بايكزص ايشٟ ٜتٛاؾل َا َا متنض بن٘ اينب٬ر َنٔ     

اٱعن٬ّ ايرتبنٟٛ ا٫ٖتُناّ     إٔ امل٪عغاا ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ مل تنٛىل  ٚاتنحؼزٜاا, 

حاجناا املٛاطٓن١ عًن٢ املنٓٗد ايزصاعنٞ      ٛحظ اعتُار نًٞ يف تؾنهٌٝ  نُا ي ايشٟ ٜغتخل

 .ايشٟ ٜتعضض بؾهٌ أٚ بآخض هلشا املنُٕٛ املِٗ

بضْاَد إ ضا٥ٞ َكرتح قنا٥ِ  ": بعٓٛإ( 2012)عٛض اهلل عبز اـايل إبضاِٖٝ,عاَح  رصاع١ -4 

ع٢ً ايكضا٠٤ ايؿًغؿ١ٝ يًُناَني اٱع١َٝ٬ يت١ُٝٓ َٗاصاا اينتؿه  ايٓاقنز يف ايؿًغنؿ١    

"املضح١ً ايبا١ْٜٛيز٣ ط٬  

(25)

بضْناَد إ ضا٥نٞ قنا٥ِ     ٖزؾت ايزصاع١ اىل َعضؾ١ ؾاعًٝن١  :

ع٢ً ايكضا٠٤ ايؿًغؿ١ٝ يًُناَني اٱع١َٝ٬ يت١ُٝٓ َٗاصاا اينتؿه  ايٓاقنز يف ايؿًغنؿ١    

ؼزٜز َٗاصاا ايتؿه  ايٓاقز املضتبط١ مبار٠ ايؿًغنؿ١ ٚاملٓاعنب تُٓٝتٗنا    ٚ ,يز٣ ايط٬ 

طايب١ َٔ  60مّت اختٝاص ٚيط٬  املضح١ً ايبا١ْٜٛ, ٚؼزٜز َز٣ متهٔ ٖ٪٤٫ ايط٬  َٓٗا, 

ٚقز أ ٗضا ايٓتنا٥د   ,طايباا املضح١ً ايبا١ْٜٛ ايعا١َ يف َزصعتني كتًؿتني يف ايكاٖض٠

ّٕ طايباا اجملُٛعن١ ايتج   ٞؿًغنؿ١ باعنتدزاّ اي ْناَد اٱ ضا٥ن    ضٜبٝن١ اي٬تنٞ رصعنٔ اي   أ

املكرتح قز حككنٔ مننٛا يف َٗناصاا اينتؿه  ايٓاقنز يف ايؿًغنؿ١ مبعنز٫ا أعًن٢ ممنا          

 .حككت طايباا اجملُٛع١ اينابط١
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أ ض ٚحز٠ َكرتح١ يف ايرتبٝن١ اٱع٬َٝن١    " :( بعٓٛا2011ٕ)ٖٓا٤ عبزٙ ع٢ً عباؼ رصاع١ -5

"ع٢ً ايتخقٌٝ ايزصاعٞ ينز٣ طن٬  ايقنـ ا٭ٍٚ ايبناْٟٛ ايؿنين     

(26)

إىل  ايزصاعن١  تٖنزؾ : 

ايتعضف ع٢ً ٚاقا ا٭ْؾط١ اٱع١َٝ٬ يف ايب١٦ٝ املزصع١ٝ ٚايتعضف ع٢ً ؾاعًٝن١ مماصعن١   

ايط٬  هلشٙ ا٭ْؾط١ ٚحجِ ايتأ   املتٛقا يٛحز٠ ايرتبٝن١ اٱع٬َٝن١ عًن٢ مماصعن١     

تهْٛت ايع١ٓٝ َٔ ط٬  ايقـ ا٭ٍٚ ايبناْٟٛ ايؿنين يف َزصعن١ ايؿٓٝن١      ,ايط٬  يؿْٓٛٗا

باملٓقننٛص٠. مت إعنزار ريٝننٌ يًُعًننِ يف تنزصٜػ ايٛحننز٠ املكرتحنن١   املتكزَن١ ايقننٓاع١ٝ  

يًرتب١ٝ اٱع١َٝ٬, ٚاختباص ؼقًٝٞ يكٝاؼ املغتٜٛاا ايتاي١ٝ: ايتشنض, ايؿِٗ, ايتطبٝل, 

ٚايتخًٌٝ. أ ٗضا ايٓتا٥د عزّ ٚجٛر ؾضٚم راي١ إحقا٥ٝا بني َتٛعطٞ رصجناا ايكٝناؼ   

ؾضٚم راي١ إحقا٥ٝا بني َتٛعنطٞ رصجناا   ايكبًٞ ٚايبعزٟ يف بعز ايتشنض, بُٝٓا ٚجزا 

ايكٝاعني ايكبًٞ ٚايبعزٟ يف أبعار ايؿٗنِ ٚايتطبٝنل ٚايتخًٝنٌ, يقنا  َتٛعنط رصجناا       

تبني إٔ حجِ تأ   املٓٗد نإ فػ ا بايٓغب١ ملغت٣ٛ ايتشنض, بُٝٓا نُا  ايكٝاؼ ايبعزٟ

ًٝنن١ ي٬ختبنناص نننإ ايتننأ   نننب ا بايٓغننب١ ملغننتٜٛاا ايؿٗننِ, ٚايتطبٝننل, ٚايزصجنن١ ايه

ٚبٝٓت ايٓتنا٥د ؾاعًٝن١ ٚحنز٠ ايرتبٝن١      ,ايتخقًٝٞ, َٚتٛعطًا بايٓغب١ ملغت٣ٛ ايتخًٌٝ

تظٜنز َنٔ   نُنا اْٗنا   ٚؼكٝل اػاٖاا إجيابٝن١ ينزِٜٗ,    اٱع١َٝ٬ ٚتأ  ٖا ع٢ً ايطًب١

راؾعٝتِٗ مٛ ايزصاعن١ ٚايتخقنٌٝ ٚاينتعًِ اينشاتٞ, ٚتغناعزِٖ يف تُٓٝن١ ؽدقنٝتِٗ        

 َٚٛاٖبِٗ.

ْؾناط ايقنخاؾ١    يفبضْناَد َكنرتح    أ نض بعٓنٛإ: " ( 1995)رصاع١  ٓا٤ عبنز املنٓعِ صجنب     -22

ا٭عاعنٞ" يزٟ ت٬َٝش ايقـ اـاَػ َنٔ َضحًن١ ايتعًنِٝ     ايًػٟٛاملزصع١ٝ ع٢ً ايُٓٛ 

(27)

: 

ْؾاط ايقخاؾ١ املزصعن١ٝ عًن٢ ايُٓنٛ     يفٖزؾت ايزصاع١ اىل َعضؾ١ أ ض اي ْاَد املكرتح 

تًُٝننش ٚتًُٝننشٙ َننٔ  140ايعٝٓنن١  ا٫بتننزا٥ٞ بًػننتاـنناَػ  يننزٟ ت٬َٝننش ايقننـ ايًػننٟٛ

ْتا٥د ايزصاع١ إ اي ْاَد املكرتح ا بنت   ايتع١ًُٝٝ ٚبٝٓتؽضم ايكاٖض٠  بإراص٠َزصعتني 

 .ؼغني ايًػ١ ايؾؿ١ٝٗ ٚايتخضٜض١ٜ يز٣ ايت٬َٝش يفؾاعًٝت٘ 

 الدراسات األجيبية: - ب

ٕ Valsamidou, Lina P. Et al  (2012 )رصاعن١   -1 "ؾعايٝن١ بضْناَد يًقنخاؾ١ املزصعن١ٝ      :بعٓنٛا

تُٓٝنن١ املٗنناصاا ايتعًُٝٝنن١ ٚايغننًٛى ا٫جتُنناعٞ يًطنن٬ " يفا٫يهرتْٚٝنن١ 

(28)

ٖننزؾت : 

تُٓٝن١ املٗناصاا    يفايزصاع١ اىل َعضؾ١ ؾعاي١ٝ بضْناَد يًقنخاؾ١ املزصعن١ٝ ا٫يهرتْٚٝن١     

 30ايتع١ًُٝٝ ٚايغًٛى ا٫جتُناعٞ يًطن٬  ٚمت اختٝناص فُٛعن١ ػضٜبٝن١ َهْٛن١ َنٔ        

ٟ َنزاصؼ يًتعًنِٝ    5طايب َٔ  , ٚمت اجنضا٤ ا٫ختبناص   مبزٜٓن١ عنٝز٢ْ ا٫عنرتاي١ٝ    ايبناْٛ

ايكبًٞ ع٢ً اجملُٛع١ ايتجضٜب١ٝ يًبخم  ِ تزصٜػ اي ْاَد ع٢ً ساا اجملُٛعن١ بٛاقنا   

اعنتبا١ْ   يفٚمتبًنت ارٚاا ايزصاعن١    ي٬ختبناص بٛع  ِ ايتطبٝنل ايبعنزٟ   ا٫ع يفعاعتني 

 -اعنتبا١ْ ؼزٜنز خن اا ايطن٬  ايتعًُٝٝن١     -ؼزٜز ايغًٛنٝاا ا٫جتُاعٝن١ يًطن٬   

مت  ايت٢إٔ ْغب١ ايتخغٔ  :, أ ٗضا ْتا٥د ايزصاع١َد ايقخاؾ١ ا٫يهرت١ْٝٚ املزصع١ٝبضْا

تُٓٝن١ املٗناصاا ا٭نارميٝن١     يفِ بايؿاع١ًٝ حغابٗا ٚؾكا ملعاري١ ب٬ى إٔ اي ْاَد ٜتغ

 .٪103ٚايتع١ًُٝٝ يًط٬  حٝم بًػت ْغب١ ايهغب املعزٍ 
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تُٓٝنن١  يف"ؾاعًٝن١ بضْناَد يًقننخاؾ١ املزصعن١ٝ    : بعٓننٛإ Oyero, Olusola (2011)رصاعن١   -2

 يف٬  ايتعًنِٝ ا٫عاعنٞ   ٣ عٝٓن١ َنٔ طن   زايغًٛى ا٫جتُاعٞ ٚاملٗاصاا ا٫جتُاعٝن١ ين  

ْٝج ٜا"

(29)

تُٓٝن١   يفؾاعًٝن١ بضْناَد يًقنخاؾ١ املزصعن١ٝ      َعضؾ١ٖزؾت ايزصاع١ اىل : 

عاعننٞ ٭اعٝنن١ يننزٟ عٝٓنن١ َننٔ طنن٬  ايتعًننِٝ ا ايغننًٛى ا٫جتُنناعٞ ٚاملٗنناصاا ا٫جتُ

, نُننا اعتُننزا عًنن٢ ايتقننُِٝ ايتجننضٜ، سٚ ُننزا ايزصاعنن١ عًنن٢ املننٓٗد ايتجننضٜ،ٚاعت

طؿٌ ترتاٚح أعُاصِٖ بنني   16اي١ٝ َٔ اجملُٛعتني املتهاؾ٦تني ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايزصاع١ اؿ

حقنًٛا عًن٢    صٜؿ١ٝ جٓنٛ  َزٜٓن١ أٜٛجنا ايٓٝجضٜن١    عاّ َٔ احز ايؿقٍٛ مبٓطك١  8-13

طؿننٌ َننٔ ْؿننػ ايغننٔ  14ايزصاعنن١  يفايعٝٓنن١ ايتجضٜبٝنن١( نُننا ؽنناصى بضْنناَد ايزصاعنن١ )

نُجُٛع١ مابط١ ٚمت اعتدزاّ َكٝاؼ تكزٜض املٗناصاا ٚايغنًٛى ا٫جتُناعٞ ٭طؿناٍ     

ٚجٛر ؾضٚم راي١ احقنا٥ٝا   يفًقخاؾ١ املزصع١ٝ ٚمتبًت ْتا٥د ايزصاع١ يبضْاَد ٚاصؼ املز

يننزٟ ايطنن٬  )اجملُٛعنن١   َتٛعننطاا صتننب رصجنناا ايغننًٛى ٚاملٗنناصاا ا٫جتُاعٝنن١   يف

 .( قبٌ ٚبعز تطبٝل اي ْاَد يقا  ايكٝاؼ ايبعزٟايتجضٜب١ٝ

 : الدراسات الشابكة علىالتعليل 

ع٢ً َعضؾ١ َز٣ ا٫يتظاّ ا٭خ٬قٞ ٚاينٛابط ا٭خ٬قٝن١   ا٭ٍٚصنظا رصاعاا احملٛص 

ْغإ ٱٚايتؾضٜع١ٝ يؾبهاا ايتٛافٌ ا٫جتُاعٞ ٚأيٝاا مماصع١ ا٫ع٬ّ اؾزٜز ٚحكٛم ا

, ٚتٛفننًت َعظننِ ايزصاعنناا إ ٚعننا٥ٌ ايتٛافننٌ ا٫جتُنناعٞ مل تًتننظّ   ٚحضٜنن١ ايتعننب 

ٚؾضتٗنا ايب٦ٝن١ ايضقُٝن١     ايتن٢ ٚعًن٢ اينضغِ َنٔ َغناح١ اؿضٜن١      باينٛابط ا٭خ٬ق١ٝ,  

٘ حض١ٜ ايتعب   ٚايٛفٍٛ اىل املعًَٛاا ا٫ إ احملتن٣ٛ اينش٣   اؾزٜز٠ َبٌ  املغنتدزّ   ٜٓتجن

اٖتُنت ايهنب  َنٔ ايزصاعناا     , نُنا  ٜنتِ ايٓؾنض َنٔ خ٬هلنا     ايتن٢ ٚؾنل اؾٗن١    ٜطنٛع قز 

بقننؿ١ خافنن١ يف  ننٌ ايب٦ٝنن١    املُاصعنناا ا٭خ٬قٝنن١ املضتبطنن١ بايعُننٌ اٱع٬َننٞ     ب

ًعٌُ اٱع٬َٞ ٚتٛفًت ايزصاعاا اْ٘ يَٚٓظ١ُ  ؽًٛ َٔ قٛاعز مابط١ ايت٢هرت١ْٝٚ ا٫ي

  .ا٫ٚيٞ ٫بز َٔ تزصٜػ أخ٬قٝاا ا٫ع٬ّ يًطؿٌ يف املضاحٌ ايته١ٜٝٓٛ

 َز٣ ؾاع١ًٝ اي اَد املكرتح١ يف فناٍ ا٭ْؾنط١   ع٢ً ٚصنظا رصاعاا احملٛص ايباْٞ

ٚايٛعٞ باينٛابط  ,زَٗاصاا ايٓك َبٌ يت١ُٝٓ جٛاْب عزٜز٠ ٚا٫ع٬ّ ايرتبٟٛ ا٫ع١َٝ٬

ّ ا٭خ٬ق١ٝ  , ٚايتخقنٌٝ ايزصاعنٞ,   ٚاملٛاطٓن١ , ٚتُٓٝن١ املؿناِٖٝ ايب٦ٝٝن١,    اؾزٜنز  يٲعن٬

   ٞ  املكرتحن١ ٚتٛفنًت ايزصاعناا اىل ؾاعًٝن١ اين اَد     , ٚايُٓٛ ايًػنٟٛ, ٚايغنًٛى ا٫جتُناع

 .املبخٛ نيٚقزصتٗا ع٢ً ايتأ   ع٢ً 

 َٔ ايزصاعاا ايغابك١: ا٫عتؿار٠

  بًٛص٠ ٚؼزٜز املؾه١ً ايبخب١ٝ ٚأٖزاؾٗا ؼزٜزا مت ا٫عتُار ع٢ً ايزصاعاا ايغابك١ يف

ٚ  رقٝكا ٚٚامخا ٚنشيو ؼزٜنز ا٫بعنار اـافن١ مل    ايتٛجٗناا ايٓظضٜن١   ٛمنٛع ايزصاعن١ 

نُنا اعنتؿارا ايباحبن١     ,ؼزٜز َتػ اتٗا املدتًؿ١ٚنشيو  ,ٚايبٓا٤ املٓٗجٞ يف ايزصاع١

ين٘, ٚايكنزص٠   َٔ ْتا٥د ايزصاعاا ايغابك١ يف ؼزٜز ايتقٛص ايبخبٞ ٚاماؾ١ ابعار أخنض٣  

َننا مت ايتٛفننٌ ايٝنن٘ َننٔ ْتننا٥د يف ٖننشٙ  إطنناصعًنن٢ تٓنناٍٚ َؾننه١ً عبٝنن١ جزٜننزٙ يف 

   ايزصاعاا.
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 مصطلحات الدراسة:

ؼزٜز ا٭ ض املضغٛ  اٚ املتٛقا إٔ حيز ن٘ املنٓٗد املكنرتح بػنضض ؼكٝنل      : ايؿعاي١ٝ

 يفاٚ اينٓكك   ٠ا٭ٖزاف ايشٟ ٚما َٔ اجًٗا ٜٚكاؼ ٖشا ا٭ ض َٔ خ٬ٍ ايتعضف ع٢ً ايظٜار

َٛاقـ ؾع١ًٝ يفَتٛعطاا رصجاا اؾضار ايع١ٓٝ 

(30)

. 

نُا أْٗنا تعنضف مبنزٟ ا٭ نض اينشٟ ميهنٔ إ ؼز ن٘ املعاؾن١ ايتزصٜبٝن١ باعتباصٖنا           

ايتابع١ أٟ َزٟ تأ   بعض ايعٛاٌَ املغتك١ً ع٢ً بعض َتػ ا َغتك٬ يف أحز املتػ اا 

ايتابع١ايعٛاٌَ 

 (31)

.  

: ا٭ ض ايٓاتد عٔ تطبٝل اي ْاَد ايتزصٜ، ٚايشٟ ايباحب١ ايؿعاي١ٝ اجضا٥ٝا اٚتعضؾٗ

ي٥٬ِٝ ايػضض َٓ٘ ٚإَها١ْٝ قٝاؼ ٖشا ا٭ ض ْتٝج١ تطبٝل اي ْاَد ع٢ً ع١ٓٝ  إعزارٙمت 

 .تطبٝل اي ْاَدايزصاع١ عٔ طضٜل قٝاؼ ايتخغٔ ايٓاتد عٔ ع١ًُٝ 

ٖٛ كطط عاّ ٜٛما يف ٚقت عابل ع٢ً ع١ًُٝ ايتعًنِٝ ٚايتنزصٜػ يف   اي ْاَد: 

تٓظُٗا املزصع١ خ٬ٍ َنز٠   ايت٢َضح١ً َٔ َضاحٌ ايتعًِٝ ًٜٚدك اٱجضا٤اا ٚاملٛمٛعاا 

جينب إٔ ٜهتغننبٗا املنتعًِ َضتبنن١ تضتٝبننا    ايتنن٢, نُننا ٜتننُٔ اـنن اا ايتعًُٝٝن١   َعٝٓن١ 

اـاف١َا عٓٛاا منِٖٛ َٚطايبِٗ  ٜتُاؽ٢

 (32)

. 

خط١ تع١ًُٝٝ َٓظ١ُ َٔ اـ اا ٜٚعضف اي ْاَد اجضا٥ٝا يف ٖشٙ ايزصاع١ بأْ٘: 

 صعٞ بٗزف تُٓٝن١ ا٫خ٬ق١ٝ يًعٌُ اٱع٬َٞ املزط املٓظ١ُ حٍٛ بعض املعاٜ  ٚاينٛاب

بعنض  ٚاينٛابط املضتبط١ بايعٌُ اٱع٬َنٞ املزصعنٞ ٚتُٓٝن١    اؿكٛم ٚايٛجباا ب ايٛعٞ

 .ب٘ املضتبط١ا٭خ٬ق١ٝ ٚاملؿاِٖٝ  ايكِٝ

املزصعننٞ  يٲعنن٬ّايطنن٬  املُاصعننني  إرصاى: باْنن٘ اجضا٥ٝننا ١تعضؾنن٘ ايباحبنن ايننٛعٞ

يف َعضؾ١ حكٛم ٚٚاجباا  املتُب١ًيًنٛابط ٚاملعاٜ  ا٭خ٬ق١ٝ يًعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ 

 .املُاصع١ ٚمٛابط ا٫ع٬ّ املزصعٞ

تعضف اجضا٥ٝا بأْٗا أحهاّ ٚتٓظُٝناا عكًٝن١ ؼهنِ تقنضؾاا      ا٭خ٬ق١ٝ:املعاٜ  

زصعٞ مبا ٜتؿل َا َبار٨ ايؿضر يف َٛاج١ٗ ايكناٜا املدتًؿ١ املضتبط١ بايعٌُ اٱع٬َٞ امل

َٚا ي٘  َٔ ٖشٙ ايغًٛنٝااجيب  ؼزر َا جيب َٚا ٫ ايت٢ا٭رٜإ ٚايكِٝ ايغا٥ز٠ يف اجملتُا 

  َٔ حكٛم َٚا عًٝ٘ يف املكابٌ َٔ ٚاجباا.

 ايت٢ؼهِ ايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ ٚ ايت٢جضا٥ٝا فُٛع١ ايكٛاعز تعضف إ اينٛابط:

 .اٱع٬َٞ املزصعٞ تتُبٌ يف ايكٛاعز املٓظ١ُ يًعٌُ

اىل ايغًٛى مبا ٜتؿل  ٚتزؾع٘ؼضى ايؿضر مٛ ايعٌُ  ايت٢املٛجٗاا ايغًٛن١ٝ : ايكِٝ

عًٛنَ٘ا َبار٨ ايزٜٔ ٜٚتدشٖا َضجعا يًخهِ ع٢ً 

(33)

. 

ؼزر ايغنًٛى اٱْغناْٞ ٚتٓظُن٘     ايت٢فُٛع١ َٔ ايكٛاعز ايغًٛن١ٝ ٖٞ : ا٭خ٬م

ٚ   ايت٢ٚ تن ط املػنظ٣ ا٫جتُناعٞ     ايتن٢ متهٓ٘ َٔ ا٫ختٝاص اـًكٞ يف املٛاقنـ ا٭خ٬قٝن١ 

اجملتُايغًٛن٘ مبا ٜتؿل ٚايكِٝ ا٫جتُاع١ٝ ايغا٥ز٠ يف 

(34)

. 
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ؾضع ا٭خ٬م ايشٟ ٜتعاٌَ َا املؾه٬ا ا٭خ٬ق١ٝ يف ايطب ٚعًّٛ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ: 

بؾأْٗااؿٝا٠ ٫ؽاس ايكضاصاا 

(35)

. 

باْٗا تعب  عٔ أحهناّ ٚتٓظُٝناا عكًٝن١ ؼهنِ      :ا٭خ٬ق١ٝ اجضا٥ٝاتعضف ايكِٝ 

ايكناٜا املدتًؿ١ املضتبط١ بايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ مبا ٜتؿنل  تقضؾاا ايؿضر يف َٛاج١ٗ 

جيب ٚتكاؼ ٖشٙ ايكنِٝ   ؼزر َا جيب َٚا ٫ ايت٢َٚبار٨ ايزٜٔ ٚايكِٝ ايغا٥ز٠ يف اجملتُا 

 .ٜقزصٖا ايط٬  ع٢ً َكٝاؼ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٢ايتايغًٛن١ٝ َٔ خ٬ٍ ا٫عتجاباا 

 :تشاؤالت الدراسة

 :ايتغا٩ٍ ايض٥ٝغٞ ايتايٞاىل ا٫جاب١ عٔ  اؿايٜٞغعٞ ايبخم 

ٚاملعاٜ  ا٫خ٬ق١ٝ يًعٌُ ا٫ع٬َٞ املزصعنٞ يتُٓٝن١    يًنٛابط َا اي ْاَد املكرتح

  يٲع٬ّ.ا٭خ٬ق١ٝ ايؾضف  م٤ٛ َٛا ٝل يفَعاصف ايط٬  مٖٛا ٚعٞ ٚ

  :ٜٚتؿضع عٔ ٖشا ايغ٪اٍ ا٫ع١ً٦ ايؿضع١ٝ ايتاي١ٝ

يًعٌُ اٱع٬َٞ  اينٛابط ٚاملعاٜ  ا٭خ٬ق١ٝيً ْاَد ايكا٥ِ ع٢ً َا ايتقٛص املكرتح  -1

 املزصعٞ؟

 ؟َا ايكِٝ املضتبط١ بايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ ايٛاجب تُٓٝتٗا -2

 ايط٬ ؟َا املؿاِٖٝ املضتبط١ باي ْاَد املكرتح ايٛاجب تُٓٝتٗا يزٟ  -3

    ؟باينٛابط ٚاملعاٜ  ا٭خ٬ق١ٝ ايٛعٞحجِ تأ   اي ْاَد املكرتح يف ت١ُٝٓ َا  -4

 :فروض الدراسة

 ٍ تٛجننز ؾنضٚم راينن١ احقنا٥ٝا بننني َتٛعنطٞ رصجنناا اجملُٛعن١ ايتجضٜبٝنن١      : ايؿنضض ا٭ٚ

ًعُننٌ ي باينننٛابط ٚاملعنناٜ  ا٭خ٬قٝنن١ٚاينننابط١ يف ايتطبٝننل ايبعننزٟ ملكٝنناؼ ايننٛعٞ 

 ٜٚتؿضع َٓ٘ بعض ايؿضٚض ايؿضع١ٝ:  اٱع٬َٞ املزصعٞ

يف تٛجز ؾضٚم راي١ احقا٥ٝا بني َتٛعطٞ رصجاا اجملُٛع١ ايتجضٜب١ٝ ٚاينابط١  -أ

 .بايٛجباا اٱع١َٝ٬ يف ايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ ايٛعٞايتطبٝل ايبعزٟ ملكٝاؼ 

ٚاينابط١ يف ؾضٚم راي١ إحقا٥ٝا بني َتٛعط رصجاا اجملُٛع١ ايتجضٜب١ٝ  تٛجز - 

 .باؿكٛم اٱع١َٝ٬ يف ايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ ايٛعٞملكٝاؼ  ايبعزٟايتطبٝل 

يف  ٚاينابط١ؾضٚم راي١ إحقا٥ٝا بني َتٛعط رصجاا اجملُٛع١ ايتجضٜب١ٝ  تٛجز -ج

 .ًعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞيكٝاؼ ايٛعٞ باينٛابط ا٫ع١َٝ٬ مل ايبعزٟايتطبٝل 

ايتجضٜبٝن١  تٛجز ؾضٚم ساا ر٫ي١ إحقا١ٝ٥ بني َتٛعط رصجاا اجملُٛع١  : يؿضض ايباْٞا

باينننٛابط ٚاملعنناٜ    ايكننِٝ املضتبطنن١  عًنن٢ َكٝنناؼ يف ايتطبٝننل ايبعننزٟ   ٚاينننابط١

  .٭خ٬ق١ٝ يًعٌُ ا٫ع٬َٞ املزصعٞا
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تٛجز ؾضٚم راين١ احقنا٥ٝا بنني َتٛعنطاا رصجناا اجملُٛعن١ ايتجضٜبٝن١        : ايؿضض ايبايم

املؿاِٖٝ املضتبط١ باينٛابط ٚاملعناٜ  ا٭خ٬قٝن١    ختباص٫ يف ايتطبٝل ايبعزٟٚاينابط١ 

  .ا٫ع٬َٞ املزصعٞيًعٌُ 

 للدراسة: املعريف اإلطار

 يكا٤ اين٤ٛ ع٢ً:ٱمت ا٫ط٬ع ع٢ً بعض املضاجا ٚايبخٛل املضتبط١ مبؾه١ً ايبخم 

  ٚا٫ع٬ّ املزصعٞ حض١ٜ ايتعب : 

   ٞ ٚؾطنض٠ بؾنض١ٜ بٗنزف احنرتاّ نضاَن١       حض١ٜ ايتعب  عٔ ايضأٟ ٖنٞ َنٛصٚل إْغناْ

ٜأا َٓخن١ َنٔ حنانِ     مل-ايتاصٜذع٢ً َزٟ –ا٫ْغإ ٚمحا١ٜ اجملتُا ٖٚشا اؿل ا٫ْغاْٞ 

ٚامنا مت اْتظاع٘ ع  ْناٍ َضٜض ٚصعا٫ا ،ا١ٜٚ ٚ ٛصاا عٝاعن١ٝ ٚاجتُاعٝن١ ٚحضنناا    

  اؿناصٟ.اصتبط ايتُتا بٗشا اؿل بؿرتاا ايتكزّ ٚا٫ْتعاـ  ٚرٜين ٚقزاف٬ح ؾهضٟ 

ت ط اىل ايعامل  ٚا٫عتكار حُٝٓاٚتعز حض١ٜ ايقخاؾ١ ٚا٫ع٬ّ اَتزارا ؿض١ٜ ايؿهض 

 يفٜ٪َٔ بٗا ايؾدك اىل َضح١ً اؽرتاى ا٭خنضٜني   ايت٢صجٞ ٚتتجاٚط َضح١ً ايؿهض٠ اـا

ٜتٛيز عٓٗنا   راخٌ ا٫ْغإ ٖٞ حض١ٜؾخض١ٜ ايؿهض عًِٝٗ  ايعكٝز٠ بعضمٗاٖشٙ ايؿهض٠ أٚ 

تعضف عض١ٜ ايضاٟ ٚحض١ٜ ايقنخاؾ١   ايت٢ ٖٞا٫عتكار بؿهض٠ َع١ٓٝ ٚمماصع١ ٖشٙ اؿض١ٜ 

ٗااحز٣ تطبٝكات ٖٞٚا٫ع٬ّ 

(36)

. 

تن٘ ايتاعنع١ عؾنض٠ عًن٢ ٖنشٙ      يف َار 1948ٚقز أنز اٱع٬ٕ ايعناملٞ ؿكنٛم ا٫ْغنإ    

صا٤ رٕٚ ٯاعتٓنام ا  اؿنل حضٜن١  ٜٚؾنٌُ ٖنشا    ٚايتعنب , ؾًهٌ ؽدك حضٜن١ اينضأٟ   اؿض١ٜ 

بأٜن١ ٚعن١ًٝ ناْنت رٕٚ تكٝنز باؿنزٚر       ٚتًكٝٗا ٚاساعتٗاتزخٌ ٚاعتكا٤ ا٫ْبا٤ ٚا٭ؾهاص 

 اؾػضاؾ١ٝ.

 ٚاؿنل يف ايتعنب    ايتعب  حل َٔ اؿكٛم ا٭عاعن١ٝ ٭ٟ ؾنضر يف اجملتُنا   ؾخض١ٜ 

متهٓن٘ َنٔ طنضح     ايتن٢ املزصعنٞ ٖنٛ ايزعاَن١ ا٭عاعن١ٝ      يٲع٬ّايطايب املُاصؼ بايٓغب١ 

ّ   ايتعًُٝٞ املزصعٞ بقؿ١ خاف١ ٚاجملتُاايكناٜا املدتًؿ١ املٛجٛر٠ باجملتُا   بؾنهٌ عنا

ٚ  بؾهٌ ٜغناعز عًن٢ عنضض ناؾن١ جٛاْبٗنا يًكنزص٠       يف ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ املزصعٞ منا  عًن٢ 

  حًٍٛ هلا.

ايقخاؾ١ املزصع١ٝ ْؾاط حنض ٜٓؿنش راخنٌ املزصعن١ ٜٚكنّٛ ايطاينب بايعنب٤        ٚلز إٔ 

ا٭عاعٞ يف إفزاصٖا ؼضٜضا ٚاخضاجا ٚطباعن١ ٚتٛطٜعنا, بإؽنضاف َعًنِ ٚؽاطنب فتُنا       

ؾُٝنا تٓؾنضٙ َنٔ َنٛار, َنا اتاحن١        ؼهِ امل٪عغ١ ايتع١ًُٝٝ ايت٢املزصع١ ٚتًتظّ بايكٛاعز 

ايؿضف١ يًطًب١ يًتعب  عٔ أصا٥ِٗ

(37)

. 

 :املواثيل األخالقية والعنل االعالمي

ٗ   مٛابط َٚعاٜ ٖٞ  املٛا ٝل ا٭خ٬ق١ٝ  َنٔ   ِٜكّٛ بقٝاغتٗا ا٫ع٬َٝنٕٛ أْؿغن

 َضؾنٛض ا ٓنا٤  ٚيًتُٝظ بني َا ٖٛ فٛا  ٚخناط٧ َٚنا ٖنٛ َكبنٍٛ      خ٬ٍ ػُعاتِٗ امل١ٝٓٗ

يو ٜتِ ٚما َٝبام ٜبني ٖشٙ ايكِٝ ٚاملعناٜ  ٚاملبنار٨   سمماصع١ ايعٌُ اٱع٬َٞ ٚيتخكٝل 

ٚاملُاصع١ٚقٛاعز ايغًٛى 

 (38)

. 
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اٱع٬َنٞ  ٚايكٛاْني ٚايتؾضٜعاا املٓظ١ُ يًعُنٌ   ا٭خ٬ق١ٝ ٚاؿض١ٜاملبار٨ ؾٓجز إ 

ٜٗنزر   أحنزُٖا  ٚعنًِٝ ٚغٝنا   ٮرا٤ اٱع٬َٞ بؾهٌ فنخٝح  يايب٬ل َبار٨ ا٭عاع١ٝ  ٖٞ

صعاي١ ايقخاؾ١ ٚحغٔ ع ٖا ؾُنٔ رٕٚ حضٜن١ ٜقنبح َننُٕٛ ايقنخـ فنضر بٝاْناا        

َٚٔ رٕٚ أخ٬م تقبح  ,ص،١ٝ َٚٔ رٕٚ قٛاْني تقبح امل١ٓٗ َؾضع١ ا٭بٛا  ٚغ  ق١ُٝ

ٚايٓاقزاملضاقب  ايض٥ٝغٞايقخاؾ١ ؾاعز٠ ؾترتاجا اينٛابط ٜٚتٗزر رٚصٖا 

(39). 

 

ٚجنٛر َٓظَٛن١ أخ٬قٝن١ ؼهنِ عُنٌ ايقنخؿٞ        ٚقز  ٗضا عز٠ عٛاَنٌ رعنت اىل  

  َ ٗٛصٖنا عنٔ ايبخنم ٚايتكقنٞ عنٔ      ٦ٛي١ اَناّ مج غن ٚٚع١ًٝ ا٫ع٬ّ أٜا ناْت مبنا جيعًنٗا 

ٖٞاؿكٝك١ ٖشٙ ايعٛاٌَ 

(40)

: 

 ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ٚأ ضٖا ع٢ًتطٛص تهٓٛيٛجٝا ا٫تقاٍ ٚ ٛص٠ املعًَٛاا   -1

 أط١َ املقزاق١ٝ يف ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ  -2

 تكزَ٘ ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ايشٟؼغني ْٛع١ٝ املنُٕٛ   -3

 ػٓب إفزاص قٛاْني ت٪ ض ع٢ً حض١ٜ ا٫ع٬ّ. -4

 ا٫ع٬ّ املزصعٞ: ١ٝ ؼهِأخ٬قعٛاٌَ اؿاج١ اىل َٓظ١َٛ 

ٚ  بنضٚص٠ إٔ ٜتقـاملٓارا٠ أرا عٛاٌَ عز٠ اىل   -1 ّ املُاصعنني  ايط٬  بؾهٌ عناّ   يٲعن٬

اٱع١َٝ٬ ٚبقؿ١ خافن١ َنا  ٗنٛص  نٛص٠ ا٫ْرتْنت       خال با٭خ٬ماملزصعٞ بؾهٌ 

 .ٚبك٠ٛ ْؿغَ٘ٛمٛع ا٭خ٬م اٱع١َٝ٬ ٜطضح  ؾأفبح ا٫جتُاعَٞٚٛاقا ايتٛافٌ 

اٱع٬َنٞ  يًُُاصعنني يًٓؾناط    اهلا١َ بايٓغنب١ ا٭عػ  أحزتؾهٌ ا٭خ٬م اٱع١َٝ٬  -2

 ايتن٢ ٚص١ٜ ٚاؿكنا٥ل ايننض   ايقنارق١ با٭خبناص   اجملتُا املزصعٞٚسيو يتظٜٚز  املزصعٞ

 .ٚاع َٚغتٓ تؾهٌ صأٟ عاّ 

تقنضؾاا ٜهنٕٛ راؾعٗنا     أٟعنٔ   املزصعٞ ٚايبعنز  يٲع٬ّاؿؿا  ع٢ً ايضعاي١ ا٭عاع١ٝ  -3

 ؽدقٞ اٚ تهٕٛ َنضٙ باجملتُا اٚ با٭خضٜٔ.

صؾا أرا٤ املغت٣ٛ اٱع٬َٞ راخٌ املزاصؼ ٚتٛجٝٗ٘ اىل َا ٜؿٝز اجملتُا املزصعٞ ٚايب١٦ٝ  -4

 .بؾهٌ عاّ اجملتُٚاايتع١ًُٝٝ بؾهٌ خال 

 َٚناَٝٓ٘. ٚما حزٚر يتزخٌ اٱراص٠ املزصع١ٝ يف ا٫ع٬ّ املزصعٞ -5

  املزصعٞ ٱع٬ّيف ا املؾاصى ايطايبٚاجباا ٚحكٛم 

يف إطاص َٛا ٝل ايؾضف ا٭خ٬ق١ٝ ايعضب١ٝ حٝم ؽٗز ايٛطٔ ايعضبنٞ خن٬ٍ ايعكنٛر    

ٍ خ ٠ تطٛصاا عزٜز٠ يف ٖنشا  ا٭ايب٬ ١  اجملنا

(41)

َبنٌ رعنتٛص ا٫ؼنار ايعناّ يًقنخؿٝني       

ٟ  1964فزص عاّ  ايشٟايعض   ٚا٭خ٬قٝن١ حٝناٍ   ٗٓٝن١  حنزر َغن٦ٛيٝاا ايقنخؿٝني امل    ٚاينش

ٟ َٚٝبام ايؾضف اٱع٬َٞ , اجملتُا يقنخؿٞ  َٝبنام ايؾنضف ا  ٚ, 1978فنزص عناّ    ايعضبٞ اينش

ّ  ٚايشٟ 1998 عاّ ًػ ا٭ع٢ً يًقخاؾ١ٚاؾل عًٝ٘ اجمل ايشٟاملقضٟ  ايقنخؿٝني املقنضٜني    ًٜنظ

ِ باحرتاَ٘ ٚتطبٝك٘ ْقا ٚصٚحا يف نٌ َا ٜتقٌ بع٬قنتِٗ بنا٭خضٜٔ ٚؾُٝنا     بٝنٓٗ

(42)

 

مت اعنتكا٤ بعنض ايٓقنٛل اـافن١ بٗنشٙ املٛا ٝنل مبنا ٜتٓاعنب ٚطبٝعن١ ا٫عن٬ّ            ٚقز

 املزصعٞ.
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ا٫يتظاّ بٗا  املزصعٞ باٱع٬ّ جيب ع٢ً ايط٬  املؾاصنني ايت٢ ا٫يتظاَاا بعض َبٌ

متهنٔ املُناصؼ َنٔ     ايت٢اؿكٛم ٚاينُاْاا  ٚنشيو ا ٓا٤ مماصع١ ايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ

قز ٜتعنضض هلنا أ ٓنا٤ مماصعن١ ايعُنٌ       ايت٢أرا٤ عًُ٘ بايؾهٌ املٓاعب ٚؼ١ُٝ َٔ ا٭مضاص 

 .املزصع١ٚنشيو بعض اينٛابط املٓظ١ُ يًعٌُ اٱع٬َٞ راخٌ  اٱع٬َٞ,

 االعالو املدرسي االلتزاو بها يفجيب على املشارنني  التىالواجبات أوال: 

جيب ع٢ً ايطايب ا٫يتظاّ بٗا ػناٙ اجملتُنا    ايت٢ٖٞ عباص٠ عٔ ا٭ؾعاٍ :  َؿّٗٛ ايٛاجباا

املزصعٞ ٚاجملتُا بؾهٌ عاّ حٝم ؼكل ايٛاجباا نضا١َ ا٫ْغإ َٚقاؿ٘ ٜٚؾهٌ ايٛاجب 

  فتُا ٚحيقٌ ع٢ً حكٛق٘.اَض أخ٬قٝا ًَظَا يهٌ ؾضر َا راّ ٜعٝؿ يف

 ٚتتُبٌ ايٛاجباا يف:

  ٚا٭َا١ْ.بايقزم  ؾُٝا ٜٓؾضٙ ايطايب ايتظاّ -1

ٚايتعًُٝٝن١ ٚاحنرتاّ حكنٛم اجملتُنا املزصعنٞ َنٔ طن٬          ايرتب١ٜٛاؿؿا  ع٢ً ايكِٝ  -2

 َٚعًُني.

تٓنناٍٚ املٛمننٛعاا املدتًؿنن١ ٚاملؾننه٬ا املتعًكنن١ بنناجملتُا    يفاملٛمننٛع١ٝ ٚاؿٝارٜنن١  -3

 .املزصعٞ

ا٭رٜننإ اٚ ايننزع٠ٛ اىل نضاٖٝتٗننا اٚ ايتُٝٝننظ  اَتٗننإعننزّ تٓنناٍٚ َٛمننٛعاا تؾنن  اىل  -4

 َٗٓ٘ َٔ املٗٔ. احتكاص٭ٟ َٔ طٛا٥ـ اجملتُا اٚ  ا٫حتكاص ايعٓقضٟ اٚ

 ْاقق١.ا٫يتظاّ بٓؾض ايٛقا٥ا ناًَ٘ ٚغ  َؾٖٛ٘ أٚ  -5

 تُا املزصعٞ.اجمل يف٫بز إ تضاعٞ ايضعاي١ ا٫ع١َٝ٬ املعاٜ  ا٭خ٬ق١ٝ املتن١ُٓ  -6

نتاب١ ايبٝاْناا املدتًؿن١ ٚإٔ    يفتٛ ٝل املعًَٛاا ٚؼضٟ ايزق١  يفايزق١  بتخضٟا٫يتظاّ  -7

 .تهٕٛ َٔ َقارص َٛ ٛم ؾٝٗا

ؾٛص َعضؾتن٘ باؿكٝكن١ عنٛا٤     بتقخٝخْ٘ؾض َعًَٛاا َعٝٓ٘ ًٜتظّ ْاؽضٙ  يفنٌ خطأ  -8

 تضبٟٛ.أٚ  عًُٞنإ خ  اٚ َٛمٛع 

ْاا اٚ ناصٜهات  اٚ غ ٖا ٜتٓاؾ٢ َا قنِٝ اجملتُنا املزصعنٞ    َار٠ َٔ إع٬ أ٫ٟ جيٛط ْؾض  -9

  يًُجتُا. را  ايعا١َٯٚا

ينظ٥٬َِٗ أٚ اؾنضار اجملتُنا املزصعنٞ     تجضٜح ايؾدقنٞ ٚا٫عنا٠٤ املعٜٓٛن١    عٔ اي ا٫بتعار  -10

 أٚ اجملتُا عا١َ. بؾهٌ عاّ

 جيب على املنارسني لإلعالو املدرسي التنتع بها  التىاحلكوم ثاىيا: 

را٤ عًُ٘ بايؾهٌ املٓاعنب  أَٔ ٘ مُاْاا متهٓٚظاٜا مب متتا ايطايب:  َؿّٗٛ اؿكٛم

 .ايعٌُ ا٫ع٬َٞ املزصعٞ مماصعت٘قز ٜتعضض هلا أ ٓا٤  ايت٢مضاص ٭ٚؼ١ُٝ َٔ ا

 ٚتتُبٌ اؿكٛم يف:

ا٫عن٬ّ املزصعنٞ مبظاٜنا تغناعز عًن٢ محاٜتن٘ ممنا قنز          يفإ ٜتُتا ايطايب املؾاصى   -1

٘ ٜتعنضض ين٘ َنٔ أمنضاص اٚ كناطض أ ٓننا٤ مماصعنت٘ يٲعن٬ّ املزصعنٞ          املدتًؿنن١  بأؽنهاي

عٔ صأٜ٘ عض١ٜ تاَ٘ ٚإ ًٜكٞ اين٤ٛ ع٢ً املؾه٬ا  ا َع٘ إ ٜع ٜغتطٝ ايشٟبايؾهٌ 

ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚتٛاجِٗٗ نط٬  رٕٚ خٛف َٔ َغ٦ٍٛ اٚ ايكا٤  تٛاج٘ ايت٢ املدتًؿ١

 .ايًّٛ اٚ ايعكا  عًٝ٘
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ايٛفٍٛ اىل املعًَٛاا ٚاؿقٍٛ عًٝٗنا ٚايكنزص٠ عًن٢     يغٗٛي١ يًطايبتٛؾ  اٱَهاْٝاا  -2

  .ا٫ط٬ع ع٢ً ايٛ ا٥ل ٚايبٝاْاا رٕٚ عضاقٌٝ

 َٛات٘.عٔ َقارص َعً يٲؾقاح٫ جيٛط اينػط ع٢ً ايطايب املُاصؼ  -3

ٚ ٫ جيٛط حضَإ ايطايب َٔ مماصع١ ايعُنٌ ا٫ع٬َنٞ راخنٌ املزصعن١ بنزٕٚ ٚجن٘        -4  حنل ا

 .مماصع١ ايعٌُ ا٫ع٬َٞ املزصعٞ يفبزٕٚ عبب اٚ َ ص طاملا ٜضغب ايطايب 

اراص٠ ٚتٓؿٝنش ايعُنٌ    يفايعٌُ ع٢ً ايتٓغٝل ٚايتٛؾٝل بني ٚاجباا َٚغن٦ٛيٝاا ايطن٬     -5

١ٝ ٚتنٛؾ  اؿُاٜن١ اٱراصٜن١ املطًٛبن١ هلنِ ٚايٛقنت       ايقخؿٞ ٚبني ايتظاَناتِٗ ايزصاعن  

ايتٓغٝل َا اٚيٝا٤ أَٛصِٖ ٚعا٬٥تِٗ مبا ٫ ٜنض مبقناؿِٗ   باٱماؾ١ايهايف ٚاملٓاعب 

 .ايزصاع١ٝ اٚ ٚاجباتِٗ ايعا١ًٝ٥ ٚا٫جتُاع١ٝ

ّ تغنٌٗٝ عُنٌ املُاصعنني     -6  يفاملزصعنٞ ٚسينو بتظٜٚنزِٖ باملنشنضاا املطًٛبن١       بناٱع٬

 يفايض،١ٝ ٚاجملتُع١ٝ ٚاـاف١ ٚاملز١ْٝ يتغٌٗٝ َُٗتِٗ ايقخؿ١ٝ  كاطب١ اؾٗاا

  .مجا املعًَٛاا ٚا٫خباص ٚاجضا٤ ايتخكٝكاا ٚاؿٛاصاا ٚايتقٜٛض

ا تكزٜض ٚسينو يًتؾنجٝا املنارٟ    راٚما آيٝاا يتخؿٝظ ايط٬  َٔ َهاؾأا َار١ٜ اىل ؽٗا -7

 .ْؿػ ايٛقت يفٚا٭ربٞ 

ًُ٪عغاا ا٫ع٬َٝن١ ٚايقنخؿ١ٝ يًتعنضف عًن٢     تٓظِٝ ايضح٬ا ٚايظٜاصاا ايتدقق١ٝ ي -8

املؾاصنني يف ا٫عن٬ّ   ت١ُٝٓ َٗاصاا ايط٬  ػاصبٗا ٚا٫عتؿار٠ َٔ خ اتٗا يف طبٝع١

 .املزصعٞ
 

 ضوابط اإلعالو املدرسيثالجا: 
اٱع٬ّ املزصعنٞ جاَعن١ تتخنضى راخنٌ املزصعن١ ٖٚنشا َنا ٫ ٜعٝن٘ ايهنب  ؾٝعتن            

اٱع٬ّ املزصعٞ أحز احملاٚص ايض٥ٝغ١ٝ ٚامل١ُٗ يف بٓا٤ ؽدق١ٝ ايط٬  ؾاسا ناْنت املزصعن١   

ٞ هلا ١َُٗ تٓؾ١٦ ٚإعزار أجٝاٍ ايّٝٛ يًػز أفبح يظاَا عًٝٗا ايتخهِ يف ايتزؾل   املعًَٛنات

ٜعت  ا٫ع٬ّ املزصعٞ أحز ايضٚاؾز امل١ُٗ هلشا ايتزؾل راخٌ املزصع١ يشا اجملا٫ا ٚملدتًـ 

 ؼهِ عٌُ ا٫ع٬ّ املزصعٞ. ايت٢ٚجب ٚما بعض اينٛابط 

 أهنية وضع ضوابط للعنل االعالمي املدرسي

ٞ تؿتح ايهب  َٔ املنزاصؼ حغناباا َتعنزر٠ عًن٢ َٛاقنا ايتٛافنٌ        -1 رٕٚ اسٕ  ا٫جتُناع

 يشا ٫بز َٔ جٛر مٛابط يؿتح ٖشٙ اؿغاباا.َغبل َٔ اؾٗاا املدتق١ 

 املزصعٞ.اٱع٬ّ  يفايتدبط ٚايعؾٛا١ٝ٥ يف عًُٝاا ايٓؾض  -2

يٲعن٬ّ املزصعنٞ    غٝا  ايضقاب١ اٱع١َٝ٬ عٔ املزاصؼ يشا نإ ٫بز َنٔ ٚمنا منٛابط    -3

 . ايشٟ ٜعت  ايضٚاؾز املعًَٛات١ٝ اهلا١َ راخٌ املزصع١

 جيب إ ًٜتظَٛا بٗا.  ايت٢باؿكٛم ٚايٛجباا  نياملؾاصنتعضٜـ ايط٬   -4

 يف:تتنجل لعنل اإلعالمي املدرسي لضوابط  ومت وضع جمنوعة مً

تابا بؾهٌ َباؽض ملزٜض١ٜ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بهٌ قاؾظ٘  تضبٟٛ اع٬َٞ َضنظتؾهٌٝ   -1

 .ٜٚهٕٛ تابا يًُضنظ اٱع٬َٞ بايٛطاص٠
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أخقنا٥ٞ ا٫عن٬ّ املزصعنٞ تهنٕٛ حٝارٜن١      ٜضأعٗا ؼ تؾهٌٝ ؾ١ٓ إع١َٝ٬ راخٌ املزاص -2

   ايرتبٟٛ.ا٫ع٬ّ  َضنظاملباؽض  اَغتك١ً عٔ اهل١ُٓٝ ا٫راص١ٜ ص٥ٝغٗ

املٛاطْنن١ ايغنن١ٜٛٓ  إطنناص يفحيتاجنن٘ ا٫عنن٬ّ املزصعننٞ  ايننشٟتننٛؾ  ايننزعِ ٚايتُٜٛننٌ  -3

 املطًٛب١.تٛؾ  ا٫حتٝاجاا املار١ٜ ٚايتجٗٝظاا ٚيٮْؾط١ املزصع١ٝ 

 ٢ٚايعؾنٛا١ٝ٥ عًن  ايتدبط  ايعٓهبٛت١ٝ ملٓآَا املزاصؼ َٔ تعزر اؿغاباا ع٢ً ايؾبه١  -4

  .َٛاقا ايتٛافٌ املدتًؿ١

ا٫ع٬َٞ ظُٝا حغاباا املزصع١ ع٢ً َٛاقا ايتٛافٌ ا٫جتُاعٞ ٚأ،نا٤   املضنظتظٜٚز  -5

  .املؾضؾني عًٝٗا

ٜ  إْؾا٤ َٛقا اع٬َٞ ٜقب ؾٝ٘ ننٌ أخبناص املنز    -6 هنٕٛ يهنٌ َٓغنل    اصؼ ٚأْؾنطتٗا عٝنم 

ْؾنض ننٌ ايؿاعًٝناا    ٚ باملزصعن١ اىل ايكغنِ اـنال    ٘زخٌ عنٔ طضٜكن  ٜإع٬َٞ حغا  

 بٗا. اـاف١

  .ٚما خاصط١ إع١َٝ٬ تضب١ٜٛ يًُزاصؼ ٫ ٜغُح بتجاٚطٖا -7

ٟ اٱعن٬ّ   َضنظتٓظِٝ طٜاصاا َٚتابعاا َٔ  -8 ننٞ ٜعنٞ اؾُٝنا إٔ اٱعن٬ّ أؽنز       ايرتبنٛ

 ٚا٫تقا٫ا.خطض ٚأنبض ا١ُٖٝ َٔ املٛار ايزصاع١ٝ يف  ٌ  ٛص٠ املعًَٛاا 

  .اٱع١َٝ٬ املزصع١ٝ املدتًؿ١ ٛاابايكٓنٌ َا ٜٓؾض  يفبنٛابط ايتعًِٝ ايعاّ  ا٫يتظاّ -9

نننٌ َننا ٜٓؾننض بٛعننا٥ٌ اٱعنن٬ّ املزصعننٞ    اٱعنن١َٝ٬ يفا٫يتننظاّ بنننٛابط ايؾننضٜع١   -10

ْ    عُا بتعارٚا٫ ١ٝ ٜتعاصض َا ايكِٝ ٚاملبار٨ ايز١ٜٝٓ ٚايٛطٓٝن١ ٚا٫جتُاعٝن١ ٚا٫ْغنا

هٔ إ ٜ٪رٟ إىل حزٚل اْؾكاقاا ٚخ٬ؾاا َٚؾناحٓاا  ميٚقٛاعز ا٭خ٬م ايعا١َ ٚايشٟ 

  ٚ اجملتُنا   راخٌ اجملتُا املزصعٞ اٚ بٝٓٗا ٚبني اجملتُعاا ايط٬ب١ٝ يًُنزاصؼ ا٭خنض٣ ا

  .احمل٢ً اٚ ايٛطين

املكاّ ا٫ٍٚ مبجتُا املزصع١ ٚب١٦ٝ ايطايب املزصع١ٝ  ِ  يفبط ايضعاي١ ا٫ع١َٝ٬ إ تضت -11

اػناٖني ص٥ٝغنٝني ٜتقنٌ     يفتٗتِ بتؾهٌٝ ٚتٛجٝ٘ ايضأٟ ايعاّ احمل٢ً ٚايتأ   عًٝن٘  

ميهنٔ إ   ايتن٢ تِٗ فتُا املزصع١ ٚايكناٜا ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ  ايت٢ا٫ٍٚ بايكناٜا 

 ايتن٢ ؾٝٗا عًبا اٚ اجيابا يف حني ٜتقٌ ا٫ػاٙ ا٫خض بايكنناٜا   ٜ٪ ض ايضأٟ ايعاّ احملًٞ

  .تِٗ اجملتُا بؾهٌ عاّ

عننزّ اعننتدزاّ ٚعننا٥ٌ ا٫عنن٬ّ راخننٌ املزصعنن١ يتقننؿ١ٝ اؿغنناباا ايؾدقنن١ٝ راخننٌ   -12

فتُننا املزصعنن١ اٚ خاصجنن٘ ٚمننُإ عننزّ اٱعننا٠٤ يٮؽنندال اٚ اهل٦ٝنناا اٚ ا٭ؾهنناص اٚ   

 املٛاقـ.

ضنننظ ا٫ع٬َننٞ ٚاملهاتننب اع٬َٝنن١ عًنن٢ املننزاصؼ َٚٛاقعٗننا َننٔ خنن٬ٍ امل  صقابنن١ٚجننٛر  -13

 .ا٫ع١َٝ٬

 ايرتبننٟٛايتٓغننٝل بننني املزصعنن١ ٚا٫عنن٬ّ  يفؼزٜننز رٚص اخقننا٥ٞ ا٫عنن٬ّ ايرتبننٟٛ  -14

ٚا٫ؽضاف املباؽنض عًن٢ قٓنٛاا ا٫عن٬ّ اؿنزٜم ؾُٝنا خينك املزصعن١ ٚننشيو           باٱراص٠

 املضنننظملٓاعننباا ٚتػطٝتٗننا إع٬َٝننا ٚتظٜٚننز َتابعنن١ تٓؿٝننش اينن اَد ٚا٫جتُاعنناا ٚا

  رٚصٟ.ا٫ع٬َٞ بايتكاصٜض بؾهٌ 

ايب٦ٝن١ احملًٝن١ احملٝطن١ باملزصعن١ ينتُهني       يفايتٓغٝل َا افنخا  احملن٬ا ايتجاصٜن١     -15

ايط٬  َٔ اؿقٍٛ عًن٢ إع٬ْناا ػاصٜن١ يًقنخٝؿ١ املزصعن١ٝ ٚا٫ساعن١ مبنا ٫ ٜننض         

 ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ. بأٖزاف
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إٔ حيننضّ َننٔ ْؾننض أخبنناص املزصعنن١  اٱع٬َٝنن١ َننٔ املننزاصؼٚط اينننٛابط عًنن٢ َننٔ ٜتجننا -16

 ٚايرتبٟٛ.ٚؾاعًٝاتٗا ملز٠ قزرٙ تػٝب ؾٝ٘ عٔ املؾٗز ايتعًُٝٞ 

ّ ع٢ً أخقنا٥ٞ اٱعن٬ّ ا٫يتنظاّ     -17 ايطن٬  املُاصعنني يٲعن٬ّ املزصعنٞ بايٛجبناا       ٚإينظا

 بِٗ. اـاف١

ّ حقنٍٛ ايطاينب املُناصؼ     تغٌٗٝ اؾٗاا ا٫راصٜن١ باملزصعن١ ٚا٫راص٠ بغنٗٛي١    -18  يٲعن٬

 املدتًؿ١.املزصعٞ ع٢ً حكٛق٘ 

ٜكّٛ أخقنا٥ٞ اٱعن٬ّ املزصعنٞ مبتابعن١ َنا ٜٓؾنض بزقن١ َٚطابكتن٘ ملٝبنام ا٫عن٬ّ            -19

 .املزصعٞ

ّ جيب إ ًٜتظّ بٗا ايطاينب املُناصؼ    ايت٢نٌ كايؿ١ يًٛاجباا  -20 املزصعنٞ تطبنل    يٲعن٬

 يف:ٌ تتُب ايت٢ع١ًٝ ا٫جضا٤اا اـاف١ بايتأرٜب 

ّ احاي١ ايطايب املُناصؼ   - أ َنا اىل   أحاين١ اتٗاَن٘ باصتهنا  خطن     يفاملزصعنٞ   يٲعن٬

 ايتع١ًُٝٝ. يٲراص٠ا٫ع٬َٞ ايتابا  املضنظ يفاملغ٦ٛيني 

اٚ َٓا ْؾض  باٱْشاصَعاقب١ ايط٬  املُاصعني ايشٜٔ مل ًٜتظَٛا بايٛجباا املدتًؿ١  -  

  .ايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞعضَاِْٗ َٔ مماصع١  اٚ, بعض املٛمٛعاا هلِ

ا٫ع٬ّ بٗشٙ ايننٛابط َٚنا جنا٤    َزٜض املزصع١ ٚأخقا٥ٞ ًٜتظّ املدتقني باملزصع١ َٔ  -21

 ؾٝٗا.

 تبطة بالعنل اإلعالمي املدرسيالكيه األخالقية املر

تعز ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ املزصعنٞ أحنز ا٭صننإ املُٗن١ يف اجملتُنا املزصعنٞ ٜٚؿنرتض إ        

تع  ٖشٙ ايٛعا٥ٌ عٔ اجملتُا املزصعٞ ٚ كاؾت٘ ٚأخ٬قٝات٘ ٚيف  ٌ ٖنشا ايتعنب  ٫ بنز    

ٚػناٙ ا٭خنضٜٔ ٚػناٙ اجملتُنا      ٘عنًٛن٘ ػناٙ ْؿغن    يفإ ًٜتظّ املُاصعنني هلنشا ا٫عن٬ّ    

ٚايكِٝ املٛج١ٗ يًغًٛى َٔ املبار٨  عا١َ مبجُٛع١تُا بقؿ١ املزصعٞ بقؿ١ خاف١ ٚاجمل

ٌ  مبط ايعٌُ ا٫ع٬َنٞ   يفتؾهٌ صنٓا َُٗا  ايت٢ٚا٫خ٬قٞ  ٖنشٙ ايكنِٝ    املزصعنٞ ٚتتُبن

 يف:ٚايقؿاا 

ايعنضض   يفيًخقنٍٛ عًن٢  كن١ املتًكنٞ ؾايقنزم       ايطايب فارقاايقزم: جيب إ ٜهٕٛ  -1

 .يًٛفٍٛ اىل اؿكٝك١ احملٛص ا٫عاعٞ ٖٞتٓاٍٚ ا٫خباص  يفٚايزق١ 

اؿٝار١ٜ ٚاملٛمٛع١ٝ: ع٢ً ايطايب إ ًٜتظّ بايٓظاٖن١ ٚأ٫ ٜهنٕٛ َتخٝنظ ٭ٟ طنضف َنٔ       -2

ٚخافن١ عٓنزَا    ا٫ْتُنا٤اا تعاًَ٘ َنا   يفٜهٕٛ حٝارٟ  ٜٓؾضٙ ٚإٔاملٛمٛع ايشٟ  أطضاف

 ٜتِ تٓاٍٚ َٛمٛعاا تِٗ اجملتُا املزصعٞ.

أخباصٙ, اٟ ٫ جيٛط ْكٌ اٟ  يفع٢ً ايطايب إ ٜتخٌُ َغ٦ٛي١ٝ ايقخ١  باملغ٦ٛي١ٝ:ايؾعٛص  -3

 َٚقزاق١ٝ املقزص ٚجيب إٔ ٜعتُز ع٢ً أنبض َٔ َقزص.  َٔ َقزاقٝت٘خ  رٕٚ ايتخكل 

  .نضا١َ ا٫ْغإ فٛص٠ متػنضا١َ اٱْغإ: ع٢ً ايطايب إ ٫ ٜٓؾض خ  اٚ  احرتاّ -4

ؾايطايب ٫ بز إ ٜهٕٛ حضٜقا إ ٫ تهٕٛ ٚعا٥ٌ ا٫عن٬ّ املزصعنٞ تعنب ا عنٔ      املغاٚا٠: -5

 ؾ١٦ اٚ  كاؾ١ اٚ ج١ٗ رٕٚ أخضٟ.
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اؿقننٍٛ عًنن٢ املعًَٛنناا  يفا٫عننت٦شإ: عًنن٢ ايطايننب إ ٜعُننز اىل اعننًٛ  ا٫عننت٦شإ  -6

 ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ املزصعٞ. يفيعضمٗا  حيتاج ايت٢ٚا٫خباص 

ْكٌ ا٫خباص ٚاملعًَٛناا ٚا٫حنزال ٚا٫بتعنار عنٔ      يفٜهٕٛ اَٝٓا  ٚا٫عتكا١َ: إٔا٭َا١ْ  -7

املقنارص ؾٝجنب ا٫ؽناص٠     إحز٣مت ْكٌ اـ  َٔ  ٚإْٕكٌ اؿكا٥ل  يفايتُٝٝظ ٚايتظٜٝـ 

 .ا٭فًٞاىل سيو املقزص 

ًد  َٔ ايٓاح١ٝ املٓٗجٝن١ ٚايٓاحٝن١   ايقٝاغ١ اـاط١٦ يػٓب ٚتٛخٞ ايزق١ ٚا٫جار٠  -8

 .ايًػ١ٜٛ

 .ايظضٚف أفعب يفٓافض٠ اؿكٝك١ ٚايزؾاع عٓٗا حت٢ ايؾجاع١ مل -9

ٞ املبابض٠ ٚاؾٗز: حٝنم إ ا٭خبناص ٫    -10 ٚيهنٔ عًن٢ ايطاينب إ ٜهنٕٛ فنبٛصا       جناٖظ٠  تنأت

 .يًخقٍٛ ع٢ً املعًَٛاا ٚا٫خباص املدتًؿ١

اقا١َ ايطايب ع٬قاا ٚفزاقاا ٚاعع١ حٝم إ ٖشٙ ايع٬قاا ٚايقزاقاا تعت  مببابن١   -11

 .زٙ با٭خباصَقارص ميهٔ إٔ مت

 :اإلجراءات امليهجية للدراسة

  :ايزصاع١ اؿاي١ٝ اىل ايزصاعاا ؽب٘ ايتجضٜب١ٝ حٝم اعتُنزا  تٓتُٞ ْٛع ايزصاع١

ايباحب١ ع٢ً املٓٗد ؽب٘ ايتجضٜ، ٚتطبٝل ارٚاتٗنا َنٔ حٝنم اختٝناص ْظناّ اجملُنٛعتني       

اي ْناَد املكنرتح عًن٢    ع٢ً تأ   املتػ  املغنتكٌ  اينابط١ ٚايتجضٜب١ٝ بٗزف ايتعضف 

 املزصعٞ. يٲع٬ّايٛعٞ باينٛابط ٚاملعاٜ  ا٭خ٬ق١ٝ  ٖٚٞاملتػ اا ايتابع١ 

 اعتندت الباحجة على املياهج التالية: الدراسة:ميهج 

 يفٚسينو  بعنض َضاحنٌ ايبخنم     يف : حٝنم مت اتبناع ٖنشا املنٓٗد    املٓٗد ايٛفؿٞ ايتخًًٝٞ

عناا  ام ايؾضف ا٫ع٬َنٞ ٚايزص اايزصاع١ ايٓظض١ٜ ٚاملعاؾ١ ايع١ًُٝ يٮربٝاا املضتبط١ مبٝب

ار٠ املضجعٝنن١ , نُننا مت اعننتدزاَ٘ يف َضاجعنن١ املننتٓاٚيننت أخ٬قٝنناا ايعُننٌ ا٫ع٬َننٞ ايتنن٢

 -2015/2016ت١ُٝٓ َٗناصاا أخقنا٥ٞ ايقنخاؾ١ املزصعن١ٝ )أنارميٝن١ املعًنِ       املٛجٛر٠ ب ْاَد 

املضجع١ٝ ٭خقا٥ٞ ايقخاؾ١ املزصع١ٝ أ ٓا٤ مماصع١ ايٓؾاط ايقخؿٞ املزصعٞ َنا   ٢ٖٚ املار٠

مجٝا املضاحٌ ايعُض١ٜ ابتزا٤ َٔ ايقـ اـاَػ ا٫بتزا٥ٞ ٚحتن٢ ايقنـ ايبناْٞ ايبناْٟٛ     

ملضحًن١  اٖنشٙ  حٝم إ ايقؿٛف ا٫ٚيٞ َٔ املضح١ً يزٜٗا ْؾاط َقاحب يًُار٠ ٜتٓاعنب َنا   

عًن٢ منٛابط َٚعناٜ      تنزصؼ يًطن٬    ايتن٢  ٙ املار٠ املضجعٝن١ َا اؽتًُت ٖش ٚاسا  -ايعُض١ٜ

ا٫عن٬ّ   يف املؾناصنني جيب إ ًٜتنظّ بٗنا ايطن٬      ايت٢ٚ أخ٬ق١ٝ يًعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ

 .املزصعٞ

ٜ  ٖٝهٌ َعضيف تضبٟٛ ٱجيار: ٖٚٛ عباص٠ عٔ خطٛاا َٓظ١ُ املٓٗد ايبٓا٥ٞ هنٔ  جزٜنز مل 

َعضٚؾا بايهٝؿ١ٝ ْؿغٗا َٔ قبٌ

 (43)

. 

 يٛجبناا تُٓٝن١ بعنض ا   يفٚسيو يتخزٜز ؾعاي١ٝ ايٛحز٠ املكرتح١ : املٓٗد ؽب١ ايتجضٜ،

ٚاؿكٛم ا٫ع١َٝ٬ يز٣ ط٬  املضح١ً  بايٛجباااملضتبط١ ٚاملؿاِٖٝ ٚاؿكٛم ٚبعض ايكِٝ 

حٝم ٜتِ تطبٝل ارٚاا اجملُٛع١ اينابط١ ٚايتجضٜب١ٝ ا٫عزار١ٜ ٚسيو َٔ خ٬ٍ تقُِٝ 

َٚٔ  ِ تطبٝل ارٚاا ع٢ً اجملُٛع١ ايتجضٜب١ٝ  املكرتح اي ْاَدايكٝاؼ قبًٝا  ِ تزصٜػ 

 .ايكٝاؼ بعزٜا
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 :جمتنع الدراسة

ا٫عن٬ّ املزصعنٞ بايقنـ     يفمت إجضا٤ ايزصاع١ ايتجضٜب١ٝ عًن٢  ايطن٬  املؾناصنني    

ايتابع١ ٱراص٠ ايؾٗزا٤ ايتع١ًُٝٝ قاؾظن١    نؿض عؾُا ا٫عزار١ٜا٫عزارٟ مبزصع١  ايباْٞ

طايب نع١ٓٝ منابط١   30طايب نع١ٓٝ ػضٜب١ٝ  30طايب مت تكغُٝٗا اىل  60بٛاقا  املٓٛؾ١ٝ

شٟ اقتقنض عًنٞ اجملنا٫ا ايتايٝن١     ٚقز مت تطبٝل بضْاَد اينٛابط ٚاملعاٜ  ا٭خ٬ق١ٝ اي

ؼهنِ ا٫عن٬ّ    ايتن٢ ايننٛابط    -يف ا٫عن٬ّ املنزصؼ     املؾناصنني  ايطن٬  ٚٚاجبناا  حكٛم)

ايكِٝ ٚاملؿناِٖٝ املضتبطن١ مبُاصعن١ ا٫عن٬ّ املزصعنٞ ( ٚقنز مت ايتطبٝنل  خن٬ٍ          -املزصعٞ

 .2017 / 2016 اؾاَعٞيًعاّ   ايباْٞايؿقٌ ايزصاعٞ 

مت اختٝاص ايقـ ايباْٞ َٔ املضحًن١ اٱعزارٜن١ ٚسينو     فتُا ايبخم: أعبا  اختٝاص

ٔ  املضح١ً اْغب َٔ ْاح١ٝ ا٫ْتظاّ ايزصاعٞ يط٬  ٖشا  ٭ٕ ٖشٙ ايقنـ ايباينم    ايقنـ عن

ٞ ٚع٢ َٔ ط٬  ايقـ ا٭ٍٚ بايٓؾاط املزصعنٞ   أنبضنُا اِْٗ ٜهْٕٛٛ  ؾنإ ْغنب١    ٚبايتناي

اْتظاَنا َٚؾناصن١ يف ايعُنٌ اٱع٬َنٞ      ٚأنبنض  أنن  َؾاصنتِٗ يف ايٓؾناط املزصعنٞ تهنٕٛ    

  .املزصعٞ

 الباحجة جمنوعة مً األدوات:استددمت  البحح:أدوات 

 ) إعزار ايباحب١(         (1*ًَخل صقِ  )             :ٜٚؾتٌُ ع٢ً املكرتحاي ْاَد ايتزصٜ،  -1

   يٌٝ املعًِ ر - أ

( 2)* ًَخل صقِ 

 

 ا٫صؽارٟ يًطايب ايزيٌٝ -  

(3)* ًَخل صقِ 

    

باينٛابط ٚاملعاٜ  ا٭خ٬قٝن١ يًعُنٌ اٱع٬َنٞ املزصعنٞ      ايٛعَٞكٝاؼ  -2

( 4)*ًَخنل صقنِ   

 

 )إعزار ايباحب١(

املزصعٞ بايعٌُ اٱع٬َٞ  املضتبط١َكٝاؼ ايكِٝ  -3

(5)* ًَخل صقِ 

 ايباحب١( إعزار)                    

املزصعٞ اختباص املؿاِٖٝ املضتبط١ بايعٌُ اٱع٬َٞ  -4

(6)*ًَخل صقِ 

 ايباحب١( إعزار)                  

 :للدراسة التجرييب اإلطار

ٟ  ٲطناص َغح ي يف م٤ٛ َا مت اعتد٬ف٘ َٔايتجضٜ، يًبخم  اٱطاصؼزر  يف  ايٓظنض

ٞ َٚٛا ٝل فاٍ أخ٬قٝاا  ٚسينو  ٖنزف ٚطبٝعن١ ايبخنم    َنا  مبنا ٜتٓاعنب    ايعٌُ ا٫ع٬َن

يتخزٜز اؿكٛم ٚايٛاجباا ٚاينٛابط ا٭خ٬ق١ٝ يًعٌُ اٱع٬َٞ مما عاعز ع٢ً اٱجاب١ 

كرتح يً ْاَد ايكنا٥ِ عًن٢ ايننٛابط ٚاملعناٜ      )َا ايتقٛص املٖٚٞ:  تغا٫٩ا ايبخمع٢ً 

تقننٛص َكننرتح ي ْنناَد ٜتنننُٔ ٚقننز مت ٚمننا  املزصعننٞ(ا٭خ٬قٝنن١ يًعُننٌ اٱع٬َننٞ 

 :  ًٜٞاينٛابط ٚاملعاٜ  ا٭خ٬ق١ٝ يًعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ نُا 
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  (1رقه )ملحل      األخالقيةإعداد الربىامج املكرتح املتضنً الضوابط واملعايري أوال: 

 -ايتاي١ٝ: ٚمت اعزار اي ْاَد ٚؾكا يًدطٛاا 

ٖٚننٛ" اينننٛابط ٚاملعنناٜ  ا٭خ٬قٝنن١ يًعُننٌ اٱع٬َننٞ  :مت ؼزٜننز عٓننٛإ اي ْنناَد -1

 املزصعٞ"

َد ٜٓبػٞ إ ٜقبح ايطاينب قنارص٠   بعز رصاع١ اي ْا :يً ْاَدؼزٜز ا٭ٖزاف ايعا١َ  -2

 ع٢ً:

 املزصعٞ. ع٬ّٱا يف املؾاصى ايطايببٗا  جيب إ ٜتُتا ايت٢اؿكٛم  َعضؾ١ 

  اٱع٬َٞ املزصعٞ. أ ٓا٤ مماصع١ ايعٌُ ِٗٚاجباتَعضؾ١ 

  املزاصؼ. يفيعٌُ اٱع٬َٞ مٛابط اَعضؾ١ 

 املزصعٞ. بايعٌُ ا٫ع٬َٞٚاملؿاِٖٝ املضتبط١  ت١ُٝٓ ا٭خ٬قٝاا  

 ؼزٜز يً ْاَد متٚؾ٢ م٤ٛ ا٭ٖزاف ايعا١َ 

 ٜتٛقا َٔ ايطايب بعز رصاعت٘ يً ْاَد بًٛؽ ا٭ٖزاف ايتاي١ٝ: ا٭ٖزاف املعضؾ١ٝ: - أ

   ٜؾضح َؿّٗٛ حض١ٜ ايتعب 

  طٛص حض١ٜ ايتعب َضاحٌ تٜعزر 

  ٜٛمح أ١ُٖٝ حض١ٜ ايتعب 

  ا٫ع٬ّ املزصعٞ يفٜشنض أ١ُٖٝ ا٫خ٬قٝاا ا٫ع١َٝ٬ 

  ٜؾضح َؿّٗٛ ا٫خ٬م ا٫ع١َٝ٬ 

  ِايعٌُ ا٫ع٬َٞ املزصعٞ يف با٫تقاٍٜشنض فؿاا ايكا٥ 

  ايعٌُ ا٫ع٬َٞ املزصعٞ يفٜؿغض نٝؿ١ٝ تعظٜظ ا٭خ٬م ا٫ع١َٝ٬ 

      ٌحيزر أِٖ املؿاِٖٝ اٱع١َٝ٬ ساا ايع٬ق١ بايننٛابط ٚاملعناٜ  ا٭خ٬قٝن١ بايعُن

 اٱع٬َٞ املزصعٞ 

 ٜٞغضر مٛابط ايعٌُ ا٫ع٬َٞ املزصع 

  زصعٞايعٌُ ا٫ع٬َٞ امل يفٜشنض ٚاجباا املؾاصنني 

  ا٫ع٬ّ املزصعٞ ا٫يتظاّ بٗا يفاملؾاصنني  ع٢ًجيب  ايت٢حيزر ايٛاجباا 

 ٜتٛقا َٔ ايطايب بعز رصاعت٘ يً ْاَد بًٛؽ ا٭ٖزاف ايتاي١ٝ: ا٭ٖزاف ايٛجزا١ْٝ: -  

 ٌُٜتعإٚ َا ا٫قضإ يف ايع 

  ٚاملٓاقؾ١ٜتكبٌ ايٓكز ٚاؿٛاص 

  ايٛط١ٜٝٓعتظ بايعاراا ٚايتكايٝز 

 ايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞنٛابط ًٜتظّ ب 

 ٜ٘ضاع٢ حكٛق٘ ٚٚاجبات 

  ِٝٚايتع١ًُٝٝ ايرتب١ٜٛحياؾظ ع٢ً ايك 

 ٜ عض١ٜ أصا٥٘ عٔ ع 

 ع٢ً أَٔ اجملتُا املزصعٞ ٚا٫بتعار عٔ ايؾا٥عاا حياؾظ 

 بايكِٝ ٚا٭خ٬قٝاا املضتبط١ بايعٌُ ا٫ع٬َٞ ٜتخ٢ً 
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 :ايعك١ًٝ ٚايع١ًُٝ: ٜٗزف اي ْاَد اىل ت١ُٝٓ املٗاصاا ا٭ٖزاف املٗاص١ٜ-ج

منٛابط ايعُنٌ   ـزَن١ امل٪عغناا ايرتبٜٛن١ ٚاجملتُنا يف من٤ٛ       اع٬َٝن١  ؾٕٜٓٛٓتد  -

 .اٱع٬َٞ املزصعٞ

 عا٥ز.إراص٠ ايٛقت بؿعاي١ٝ يتخكٝل أقق٢ اعتؿار٠ ٚأؾنٌ  -

 املؾه٬ا.ايكزص٠ ع٢ً املبارص٠ ٚاؽاس ايكضاص ٚحٌ  -

 ٚايعك١ْٝ٬.ايٓكز يٰخض ع٢ً أعاؼ َٔ املٛمٛع١ٝ  -

 ؼٌُ املغ٦ٛي١ٝ ٚايكزص٠ عٔ ايزؾاع عٔ ا٭خضٜني. -

أٖنزاف   يتخكٝنل ٜٓظِ ب١٦ٝ َار١ٜ ٚاجتُاع١ٝ إجيابٝن١ ملظاٚين١ ا٭ْؾنط١ اٱع٬َٝن١      -

  ايرتب١ٜٛامل٪عغاا 

 :ؼزٜز احملت٣ٛ ايعًُٞ يً ْاَد ٜٚتِ سيو َٔ خ٬ٍ َا ًٜٞ

ٞ    اٱع٬َٝن١  ٚاؿكنٛم ٚايننٛابط   بايٛجباااعزار قا١ُ٥  َنٔ   يًعُنٌ اٱع٬َنٞ املزصعن

 خ٬ٍ َا ًٜٞ:

 ًٜٞ:ؼٝز اهلزف َٔ ايكا١ُ٥ ٜٚتُبٌ ؾُٝا 

 حض١ٜ ايتعب  ٚايضأٟ ٚتطٛصٖا ع  اؿناصاا. 

  اٱعزار١ٜ.ٜٓبػٞ إ ٜزصعٗا ط٬  املضح١ً  ايت٢ٚاؿكٛم ا٫ع١َٝ٬  ايٛجبااؼزٜز 

  رصاعتٗا يًط٬  ٭١ُٖٝٚاؿكٛم ٚؾكا  ايٛجبااتضتٝب. 

  ؼهِ ايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ ايت٢ؼزٜز اينٛابط. 

 ٞؼزٜز ا٫خ٬م اٱع١َٝ٬ املضتبط١ بايعٌُ اٱع٬َٞ املزصع. 

 ٚا٫ع٬ّ َٓاٖد ٚطضم ايتزصٜػاحملهُني اعاتش٠  عضض ايكا١ُ٥ ع٢ً ايغار٠. 

  اٱعزار١ُ٥٬َ.١ٜ املٛمٛعاا ايٛاصر٠ بٗا يزصاع١ ط٬  املضح١ً 

 بايكا١ُ٥ املتن١ٍُٓٛ املٛمٛعاا رق١ ايقٝاغ١ ايع١ًُٝ ٚمش. 
 

 ُا ًٜٞ:ن َٖٚٞٛمٛعاا ص٥ٝغ١ٝ  أصباٚقز اؽتٌُ اي ْاَد ع٢ً 

 املٛمٛع صقِ ايزصؼ

 حض١ٜ ايتعب  ع  اؿناصاا ايزصؼ ا٭ٍٚ

 اٱع١َٝ٬ا٫خ٬م  ايزصؼ ايباْٞ

 مٛابط ا٫ع٬ّ املزصعٞ ايزصؼ ايبايم

 ا٫ع٬ّ املزصعٞ يفٚاجباا املؾاصنني  ايزصؼ ايضابا

 ا٫ع٬ّ املزصعٞ يفحكٛم املؾاصنني  ايزصؼ اـاَػ

ا٫ع٬ّ عضض اي ْاَد املكرتح ع٢ً فُٛع١ َٔ اعاتش٠ ٚمت : مبط اي ْاَد املكرتح -3

طضم ايتزصٜػٚ ٚاملٓاٖد

)*(

 -ًٜٞ: َا  ٤ينبط٘ َٛمٛعٝا يف مٛ 
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 اٱعزار١ُ٥٬َ.١ٜ احملت٣ٛ ٭ٖزاف اي ْاَد ٚاملغتٟٛ ايعًُٞ يط٬  املضح١ً  -1

يف ٖنشٙ  ٚ تؾٌُ خ اا َٓاعب١ جملُٛع١ ايبخنم ٜتنُٓٗا احملت٣ٛ ي ايت٢اـ اا  تٓٛع -2

 يً ْاَد.املضح١ً ٜتِ اختٝاص احملت٣ٛ املٓاعب 

ٜتِ ؽضحٗا ع٢ً  ايت٢ص٩ٚؼ املٛامٝا  متبٌٚ اـط١ ايظ١َٝٓ املكرتح١ يتزصٜػ اي ْاَد -3

 ا٫عبٛع.حقتني يف اعابٝا َتتاي١ٝ بٛاقا  مخػ (رصٚؼ 5َزاص )

 ايتن٢ ٜٚتِ ؼزٜز ا٫ْؾط١ ايتعًُٝٝن١ املتٓٛعن١   ايتع١ًُٝٝ املقاحب١ يً ْاَد  ا٭ْؾط١ -4

  .تغتدزّ عٓز تزصٜغٗا ايت٢ٚتضتبط مبٛمٛع ايٛحز٠ 

  ا٭ْؾط١:َٚٔ اَب١ً تًو 

  تًدٝك َٚٓاقؾاا َٚكا٫ا ايٓؾاط َبٌأْؾط١ راخٌ غضؾ١. 

  بأْٛاعٗاايقخاؾ١ املزصع١ٝ  املزصع١ٝ ٚإْتاجأْؾط١ راخٌ املزصع١ َٔ خ٬ٍ اٱساع١. 

            أْؾط١ خناصج املزصعن١ ظُنا َعًَٛناا َنٔ َقنارص كتًؿن١ يعُنٌ ايؿٓنٕٛ اٱع٬َٝن١

َعٝٓن٘ ٜٓتؾنض حٛهلنا    تكقٞ اؿكا٥ل حنٍٛ اخبناص   املدتًؿ١ بٛعا٥ٌ ا٫ع٬ّ املزصعٞ ٚ

  .ايؾا٥عاا

ٞ اؿنز   -5  ايػضؾن١ اـافن١ بايٓؾنناط   مت تننزصٜػ اي ْناَد يف  :يتنزصٜػ اي ْناَد   املهناْ

 خاف١ بايقخاؾ١ ٚاٱساع١ املزصع١ٝ( ٫ ٜٛجز حقك  حٝم)املزصعٞ 

ٞ مت اعتدزاّ أعنايٝب تنزصٜػ كتًؿن١ َبنٌ اينتعًِ       :طضم تزصٜػ اي ْاَد - أ -ايتعناْٚ

 .ا٫يكا٤–ايتعًِ ايشاتٞ -ٚاملٓاقؾ١ اؿٛاص

 :ايتكِٜٛ أعايٝب -7

 .َٛمٛع َٔ َٛمٛعاا اي ْاَد نٌتعكب  ايت٢عٔ طضٜل ا٭ع١ً٦  َضحًٞتكِٜٛ  -

 .ٚؾٕٓٛ فخؿ١ٝ كتًؿ١َكا٫ا أخباص ٚتهًٝـ ايت٬َٝش بهتاب١  -

تطبٝل اختبناص َؿناِٖٝ ايننٛابط ٚاملعناٜ  ا٭خ٬قٝن١ ملعضؾن١ َنزٟ انتغنا  ايطن٬            -

 .املعضؾ١ٝ ٚاملٗاص١ٜ يً ْاَد يٮبعار

 .يً ْاَد ايٛجزاْٞتطبٝل املكاٜٝػ اـاف١ باي ْاَد يكٝاؼ ايبعز -

إعزار ريٌٝ املعًِ -8

:

ايباحب١ اي ْاَد ايشٟ قاَت  يتزصٜػ اي ْاَد املكرتح ٜٚؾتٌُ ع٢ً: 

ٛ , أُٖٝن١ تنزصٜػ اي ْناَد   َكز١َ,  :بتقُُٝ٘ ٚؾل اٖزاف اي ْاَد ٚقز تنُٔ   أعنً

ايٛعنا٥ٌ ٚاملنٛار ايتعًُٝٝن١    , أٖنزاف اي ْناَد املكنرتح   , ايتزصٜػ املتبا ٚتٛجٝٗاا املعًِ

ٜٚؾنٌُ عٓنٛإ ننٌ     اي ْناَد  حملت٣ٛ ايتٓظُٝٞ , اٱطاصاملغتدز١َ يف تٓؿٝش اي ْاَد

احملتنن٣ٛ -ايٛعننا٥ٌ ٚا٭رٚاا املغننتدز١َ  –ٚايغننًٛن١ٝ يًننزصؼ   ايعاَنن١ا٭ٖننزاف -رصؼ

 ايتكِٜٛ.-ٚايتٓؿٝشايتزصٜػ  بٚأعايٝطضم -ايتعًُٝٞ
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عبنناص٠ عننٔ ْؾننض٠ تعضٜؿٝنن١ باي ْنناَد ٜٚتنننُٔ, أٖننزاف  : يننزيٌٝ ا٫صؽننارٟ يًطايننبا -10

 –ٚايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ املكرتح١  املقارص-ايتعًُٝٞاحملت٣ٛ  –اي ْاَد ايعا١َ ٚا٫جضا١ٝ٥ 

 ايتكِٜٛ. –إجضا٤اا ايتٓؿٝش 

  : إعداد أدوات الكياس وتكوميها:ثاىيا

غن  ايعٝٓن١ ا٫فن١ًٝ َنٔ طن٬  َزصعن١ نؿنض         طاينب  20ع٢ً مت اجضا٤ ػضب١ اعتط٬ع١ٝ 

 بٗزف: ٚسيو حٝم مت تطبٝل ا٭رٚاا عؾُا ا٫بتزا١ٝ٥ ايتابع١ ٱراص٠ ايؾٗزا٤ ايتع١ًُٝٝ 

 .ٚا٫ختباص ػاٜٝ باا املكحغا   - أ

 .ٚا٫ختباص ػحغا  فزم املكاٜٝ -  

 .ي٬ختباصحغا  ايظَٔ املٓاعب  - ا

 .تتطًب ايتعزٌٜ اٚ اؿشف أٚ إعار٠ ايقٝاغ١ ايت٢ايتعضف ع٢ً ايبزا٥ٌ  - ل

  يًعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞباينٛابط ٚاملعاٜ  ا٭خ٬ق١ٝ  ايٛعَٞكٝاؼ  -1

بايننٛابط ٚاملعناٜ  ا٭خ٬قٝن١ يًعُنٌ اٱع٬َنٞ املزصعنٞ        ايٛعٞمت اعزار َكٝاؼ 

ا٭خ٬قٝن١  بايننٛابط ٚاملعناٜ    ت٣ٛ ٚع٢ ط٬  املضح١ً اٱعزار١ٜ ؼزٜز َغٗزف اىل ٜ

ٍ ٚقز اؽتٌُ املكٝناؼ عًن٢  ن٬ل قناٚص أعاعن١ٝ:       املتن١ُٓ اي ْاَد املكرتح : احملنٛص ا٭ٚ

 26ٜٚؾٌُ  بايٛجباا اٱع١َٝ٬ املضتبط١ بايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ ايٛعٜٞتنُٔ عباصاا 

ايٛعٞ باؿكٛم اٱع١َٝ٬ املضتبط١ بايعٌُ اٱع٬َٞ ٜتنُٔ عباصاا  :احملٛص ايباْٞ عباص٠

ٞ ٜتنُٔ عباصاا : احملٛص ايبايم عباص٠ 12ٜٚؾٌُ  املزصعٞ ايعُنٌ اٱع٬َنٞ    بننٛابط  اينٛع

 عباص٠. 14ٜٚؾٌُ  املزصعٞ

 يف مت عنضض املكٝناؼ يف فنٛصت٘ ا٭ٚيٝن١ عًن٢ فُٛعن١ َنٔ احملهُنني         :املكٝاؼ فزم-*

راتن٘ ٚرقتٗنا ٚفنختٗا    َنٔ فنزم َؿض   ٚا٫عن٬ّ يًتأننز  املٓاٖد ٚطضم ايتنزصٜػ   ؽقك

بعنض   اعنتبعار  ٚمت ايعبناصاا مت إعار٠ فٝاغ١ بعض ايع١ًُٝ ٚؾ٢ م٤ٛ اصا٤ ايغار٠ احملهُني 

 فا  يًتطبٝل.  املكٝاؼ ٚأفبحايعباصاا 

حغا  َعاٌَ ا٫صتباط بنني رصجن١ ننٌ َكٝناؼ ؾضعنٞ       ايزاخًٞ: متفزم ا٫تغام -*

 :ٚايزصج١ ايه١ًٝ يًُكٝاؼ ٜٚتنح سيو يف اؾزٍٚ ايتايٞ
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 ايه١ًٝ ٚايزصج١ ؾضع٢ َكٝاؼ يهٌ ايه١ًٝ ايزصج١ بني ا٫صتباط َعا٬َا (1) جزٍٚ

 يًُكٝاؼ

 احملٛص

 َعاٌَ

 ا٫صتباط

 ايز٫ي١ َغت٣ٛ

 0.01 عٓز راي١ 0.762 ايٛاجبااَكٝاؼ 

 0.01 عٓز راي١ 0.822 َكٝاؼ اؿكٛم

 0.01 عٓز راي١ 0.789 ٛابطَكٝاؼ اين

 

 ٚراين١  قٜٛن١  اصتبناط  مبعنا٬َا  تتُتنا  املكٝناؼ  أبعار إٔ ايغابل اؾزٍٚ َٔ ٜتبني

حٝم ناْت َعا٬َا ا٫صتباط ق١ٜٛ بني رصجناا ننٌ بعنز     0.01 ر٫ي١ َغت٣ٛ عٓز إحقا٥ًٝا

ٚايزصج١ ايه١ًٝ ملكٝاؼ ايٛعٞ باينٛابط ٚاملعناٜ  ا٭خ٬قٝن١ يًعُنٌ اٱع٬َنٞ املزصعنٞ      

 .ا٭َض ايشٟ ٜؾ  اىل فزم املكٝاؼ

ؿغنا   بناا    ٚسينو  ايع١ٓٝ ا٫عنتط٬ع١ٝ  تطبٝل املكٝاؼ ع٢ً متاملكٝاؼ:  باا  -*

طضٜك١ ايؿانضْٚباخاملكٝاؼ باعتدزاّ 

(44)

ػعٌ  ْغب١ َعكٛي١ ٖٚٞ 0.82ٚبًؼ  باا املكٝاؼ 

 .املكٝاؼ فا  يًتطبٝل ع٢ً ايع١ٓٝ

ٞ  َكٝاؼ ايكِٝ   -2 ٜٗنزف املكٝناؼ اىل َعضؾن١ َنزٟ      : املضتبط١ بايعٌُ اٱع٬َنٞ املزصعن

ٚمت ؼٌٜٛ ايكِٝ انتغا  ايط٬  يًكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ املضتبط١ بايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ 

ؾعاي١ٝ اي ْناَد املكنرتح يف   اىل َٛاقـ عًٛن١ٝ َٔ خ٬ٍ عباصاا ٚسيو يًتعضف ع٢ً 

ٞ  ٚيٲجاب١ ,ت١ُٝٓ تًو ايكِٝ َنا ايكنِٝ املضتبطن١ بايعُنٌ     )ع٢ً ايتغا٩ٍ ايبخبٞ ايبناْ

قا١ُ٥ تتنُٔ بعض ايكِٝ  بإعزارقاَت ايباحب١  (اٱع٬َٞ املزصعٞ ايٛاجب تُٓٝتٗا

َٔ خ٬ٍ اؽتكاقٗا َٔ َقنارص كتًؿن١ َبنٌ     اٱع٬َٞاملضتبط١ بؾهٌ َباؽض بايعٌُ 

أصا٤ خنن ا٤ -أخ٬قٝنناا ايعُننٌ اٱع٬َننٞ-َٛا ٝننل ايؾننضف اٱع٬َٝنن١– ايٓظننضٟا٫طنناص 

  ٚمت اعزار املكٝاؼ ٚحغا  فزق٘ ٚ بات٘ نُا ٢ًٜ:ٚبعض ايرتبٜٛني  املٓاٖد

 ٱعنزار ايغابك١ ايٓظضٟ ٚايزصاعاا  اٱطاصاعتُزا ايباحب١ ع٢ً  :ٚ بات٘ ٝاؼفزم املك -*

ٖٚٞ ايقزم, املٛمٛع١ٝ, ايتعإٚ, ايؾجاع١, ايتغاَح,  َكٝاؼ ايكِٝ ٚؼزٜز قا١ُ٥ بٗا,

مت عضض ايكا١ُ٥ ع٢ً عنزر َنٔ احملهُنني يف فناٍ ا٫عن٬ّ ٚعًنِ اينٓؿػ        املغ٦ٛي١ٝ ٚ

 َٚزٟ َٓاعب١ ايعبناصاا يعٝٓن١ ايبخنم    ٝاؼ ايكِٝ املطًٛب١يكيًتأنز َٔ َٓاعب١ املكٝاؼ 

 . عباص٠ 17ٚقز اؽتٌُ املكٝاؼ ع٢ً  صا٤ ايغار٠ احملهُنيٯٚمت ايتعزٌٜ ٚؾكا 

ٚسيو ؿغا   باا املكٝاؼ ايع١ٓٝ ا٫عتط٬ع١ٝ مت تطبٝل املكٝاؼ ع٢ً  باا املكٝاؼ:  -*

خْبانضَٚعاري١ ايؿا  ّباعتدزا

(45)

ٖٚنٞ ْغنب١ َعكٛين١ يتطبٝنل      0.88ٚبًؼ  باا املكٝاؼ  

 .  املكٝاؼ
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  ٚاملعاٜ  ا٭خ٬ق١ٝ بايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞاينٛابط َؿاِٖٝ  اختباص -3

ٖننزف ا٫ختبنناص اىل قٝنناؼ َننز٣ تُٓٝنن١ املؿنناِٖٝ املتعًكنن١ باينننٛابط ٚاملعنناٜ      

   ٞ َنٔ أجنٌ    بعنز رصاعن١ اي ْناَد املكنرتح     ا٭خ٬ق١ٝ املضتبط١ بايعُنٌ اٱع٬َنٞ املزصعن

ملكنرتح ايٛاجنب   َنا املؿناِٖٝ املضتبطن١ باي ْناَد ا    اٱجاب١ ع٢ً ايتغا٩ٍ ايباينم يًبخنم)  

ٚقز قاَت ايباحب١ بتخزٜز املؿاِٖٝ املضتبط١ باينٛابط ٚاملعناٜ    ايط٬ (تُٓٝتٗا يزٟ 

مت حقض املؿاِٖٝ ٚاعزار قا١ُ٥ بتًو املؿاِٖٝ ٚمت حقضٖا يف عز٠ قاٚص  ا٭خ٬ق١ٝ ٚقز

, اؿكننٛم اٱع٬َٝنن١اٱع٬َٝنن١,  اينننٛابط, اٱع٬َٝنن١ا٭خنن٬م  ,حضٜنن١ ايتعننب  :ٖٚننٞ

ٚيف من٤ٛ سينو قاَنت ايباحبن١     اٱع٬َنٞ,  ايكنِٝ املضتبطن١ بايعُنٌ     ,اٱع٬َٝن١ ايٛاجباا 

اتبنناع منننٛسج ٚقننز مت ( َؿننضر٠ َننٔ ْننٛع ا٫ختٝنناص َننٔ َتعننزر ٚفننح ٚخطننأ    36بٛمننا )

ٜٚغهْٛغٕٛ

(46)

  .ٜكٝػ تعًِ املؿّٗٛ ٚايشٟ 

١ َٔ احملهُنني يًتأننز َنٔ فنزم     مت عضض ا٫ختباص ع٢ً فُٛعفزم ا٫ختباص:  -*

بايننٛابط ٚاملعنناٜ    املضتبطنن١يًُؿناِٖٝ   ٚتػطٝتنن٘راتن٘ ٚرقتٗنا ٚفننختٗا ايعًُٝن١    َؿض

٘ مت تعزٌٜ ا٫ختباص ٚأفنبح عنزر    آصا٥ِٗا٭خ٬ق١ٝ ٚؾ٢ م٤ٛ  ٙ  30 َؿضراتن عبناص٠   15 َؿنضر

 عباص٠ فح ٚخطأ. 15اختٝاص َٔ َتعزر ٚ

ا٫عنتط٬ع١ٝ   ايعٝٓن١ ٢ مت تطبٝل ا٫ختباص يف فٛصت٘ ا٭ٚي١ٝ عً  باا ا٫ختباص: -*

ْتننا٥د ايتطبٝننل  ايتطبٝننل َٚننٔ ننِ مت تطبٝكنن٘ َننض٠  اْٝنن١ بعننز َننضٚص أعننبٛعني َننٔ    

   :ختباص ٚؾكا يًُعاري١ ايتاي١ٝظَٔ املٓاعب ي٬مت حغا  ايا٫عتط٬عٞ 

 ٔ ايشٟ اعتػضق٘ أخض  ايظَٔ +ا٫ختباصاعتػضق٘ اٍٚ تًُٝش اْت٢ٗ َٔ اٱجاب١ عٔ  ايشٟايظَ

 . ا٫ختباصًُٝش اْت٢ٗ َٔ اٱجاب١ عٔ ت

مت حغا   بناا   21ٚباعتدزاّ َعاري١ نٝٛرص صٜتؾاصرعٕٛ رقٝك١ 35ٚٚجز اْ٘ ٜغا٣ٚ 

ا٫ختباص

(47)

  يتطبل ا٫ختباص. ٖٚٞ ق١ُٝ َعكٛي١ ,848٘ ٚٚجز اْ 

نٌ َؿضر٠ جيا  عٓٗا بطضٜك١ فخٝخ١ رصجن١   أعطٝتا٫ختباص: تقخٝح َؿضراا  -*

 ١( رصجن 30)تهٕٛ ايزصج١ ايعظُنٞ ي٬ختبناص  شيو ناْت اٱجاب١ خاط١٦ ٚب إساٚاحز٠ ٚفؿض 

 .ٚايزصج١ ايقػض٣ فؿض

 ا٭عايٝب اٱحقا١ٝ٥ املغتدز١َ:

 ايبغٝط١ ٚايٓغب امل١ٜٛ٦ اايتهضاصا -1

 املتٛعطاا اؿغاب١ٝ ٚا٫مضاؾاا املعٝاص١ٜ. -2

 اعتدزاّ َعاٌَ ايؿا نضْٚباخ ملعضؾ١  باا َكاٜٝػ ايزصاع١. -3

 َتػ اا ايزصاع١ ـ عٔ ايع٬ق١ بنيَعٌُ اصتباط ب عٕٛ يًهؾ -4

ٚؿغا  تأ   ٚؾاع١ًٝ اي ْاَد املكرتح ع٢ً فُٛع١ ايزصاع١ مت حغا  ْغنب١   -5

يب٬ىايهغب املعزٍ 

 (48)

 ًٜٞ:  نُا 
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 ل –ؼ        ل        -ؼ                                                       

 +                             =ْغب١ ايهغب املعزٍ      

 ر        ل         -ر                                                              

 ٕ ل= َتٛعط ايزصجاا يف ايتطبٝل ايكبًٞ ي٬ختباص. حٝم إ

 ؼ= َتٛعط ايزصجاا يف ايتطبٝل ايبعزٟ ي٬ختباص.  

 ر= ايٓٗا١ٜ ايعظُٞ يزصجاا ا٫ختباص

 التصنيه التجرييب ثالجا: 

 ايتقُِٝ ايتجضٜ، يًزصاع١ ٜٛمح( 2)صقِ جزٍٚ 

املعاؾنننننننننن١   أرٚاا ايبخم ايكب١ًٝ  اجملُٛع١

 ايتجضٜب١ٝ

املعاؾنننننن١  أرٚاا ايبخم ايبعز١ٜ

اٱحقا١ٝ٥ 

ٚتؿغننننن  

 ايٓتا٥د

َكٝننننناؼ اينننننٛعٞ  ػضٜب١ٝ

باينننننننننننننٛابط 

ٚاملعننننننننننننننناٜ  

ا٭خ٬ق١ٝ, َكٝاؼ 

ايكننننِٝ, اختبنننناص  

 املؿاِٖٝ.

اي ْنننننننننناَد 

 املكرتح

َكٝننننننناؼ اينننننننٛعٞ 

ٚاملعنناٜ  باينننٛابط 

 ا٭خ٬ق١ٝ

َكٝاؼ ايكنِٝ, اختبناص   

 املؿاِٖٝ.

َكٝننننناؼ اينننننٛعٞ  مابط١

باينننننننننننننٛابط 

ٚاملعننننننننننننننناٜ  

 ا٭خ٬ق١ٝ

َكٝننننناؼ ايكنننننِٝ, 

 اختباص املؿاِٖٝ.

املننار٠ املضجعٝنن١ 

 املعتار٠

َكٝننننننناؼ اينننننننٛعٞ 

باينننٛابط ٚاملعنناٜ  

 ا٭خ٬ق١ٝ

َكٝاؼ ايكنِٝ, اختبناص   

 املؿاِٖٝ.

 

 :يًبخم ايكبًٞايتطبٝل   -1

اجملُنٛعتني ايننابط١   كٝاؼ قبٌ تزصٜػ اي ْاَد املكرتح ع٢ً يتطبٝل أرٚاا امت 

ٜننَٛٞ  يف ايتخكنل َنٔ ٚجنٛر تهنناؾ٪ بُٝٓٗنا ٚسينو      ؾضرٜن١ بٗننزف بقنٛص٠   ٚايتجضٜبٝن١ 

قننز مت يًُجُٛعنن١ ايتجضٜبٝنن١  26/27/2/2017يًُجُٛعنن١ اينننابط١ ٜٚننَٛٞ 22/23/2/2017ٚ

 مت ايتأنز َٔ ٚمٛح ايتعًُٝاا ٚايعباصاا., نُا تعضٜـ ايط٬  بأرٚاا ايبخم ٚاهلزف َٓٗا
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 .ؿضٚم بني اجملُٛعتني قبٌ ايتطبٝلر٫ي١ اي جزاٍٚ ( ٜٛمح3جزٍٚ صقِ )

َغت٣ٛ  قِٝ ا ايتجضٜب١ٝاجملُٛع١  ينابط١اجملُٛع١ ا ْٛع ا٫ختباص

 املع١ٜٛٓ

َغت٣ٛ 

 2ع 2ّ 1ع 1ّ ايز٫ي١

 راي١غ   0.05 0.2 7.6 60.2 7.9 59 ايٛاجبااَكٝاؼ 

 غ  راي١ 0.05 0.15 4.4 27.7 4.5 28.7 اؿكٛمَكٝاؼ 

 غ  راي١ 0.05 0.18 5.03 30.5 5.17 3017 َكٝاؼ اينٛابط

 غ  راي١ 0.05 0.02 5.8 38.03 5.6 39.2 َكٝاؼ ايكِٝ

 غ  راي١ 0.05 0.1 4.1 18.5 3.6 18.9 اختباص املؿاِٖٝ

ٚجننٛر ؾنضٚم ساا ر٫ينن١ إحقننا١ٝ٥ بننني   ّٜتننح َننٔ بٝاْنناا اؾنزٍٚ ايغننابل عننز  

اينابط١ ٚايتجضٜب١ٝ ع٢ً املكاٜٝػ املدتًؿ١ يًزصاع١ )َكٝاؼ ايٛاجباا, َكٝاؼ  اجملُٛع١

اؿكٛم, َكٝاؼ اينٛابط, َكٝاؼ ايكِٝ, اختباص املؿاِٖٝ( ٜٚتننح َنٔ سينو إٔ اجملُٛعن١     

 .اينابط١ ٚايتجضٜب١ٝ ٜتُتعٕٛ بايتجاْػ 

 اؼ:ايتطبٝل ايبعزٟ ٭رٚاا ايكٝ -2

مت ا٫جتُاع باجملُٛع١ ايتجضٜب١ٝ َٔ ايط٬  قبٌ اعطا٥ِٗ اي ْاَد ٚؽنضح هلنِ   

أ١ُٖٝ املؾناصن١ ايؿاعًن١ ٚأُٖٝن١ احملتن٣ٛ ايتعًُٝنٞ املتننُٔ يف اي ْناَد املكنرتح, ٚقنز          

ٚمت  2017ؽنٗض َناصؼ   بزاٜن١ َنٔ   اعتػضم تطبٝك٘ ؾنرت٠ طَٓٝن١ َكنزاصٖا مخغن١ أعنابٝا      

 .حقتني نٌ أعبٛع تزصٜػ َٛمٛعاا اي ْاَد مبعزٍ

أعٝز تطبٝل أرٚاا ايكٝاؼ ع٢ً ايط٬  ٚسيو بعز تطبٝل اي ْاَد ع٢ً اجملُٛعن١  

 َباؽض٠. تطبٝل اي ْاَدايتجضٜب١ٝ يف ا٭عبٛع ايتايٞ ي٬ْتٗا٤ َٔ 

  ىتائج الدراسة: -3

        ٟ ؾُٝنا   بعز ا٫ْتٗا٤ َنٔ تطبٝنل ػضبن١ ايزصاعن١ ٚاجنضا٤ عًُٝن١ ايكٝناؼ ايبعنز

ايٓتا٥د يف جزاٍٚ متٗٝزا يتخًًٝنٗا ٚتؿغن ٖا يف من٤ٛ اختبناص ؾنضٚض      ا٭رٚاا مت صفز 

 .املعا٬َا اٱحقا١ٝ٥ املٓاعب١ايزصاع١ باعتدزاّ 

تٛجز ؾضٚم راي١ احقا٥ٝا بني َتٛعطٞ رصجاا اجملُٛع١ ايتجضٜب١ٝ   :ا٭ٍٚايؿضض 

ًعُنٌ  ي بايننٛابط ٚاملعناٜ  ا٭خ٬قٝن١   ٚاينابط١ يف ايتطبٝل ايبعزٟ ملكٝاؼ اينٛعٞ  

 .اٱع٬َٞ املزصعٞ

ايتطبٝل  يفٚايتجضٜب١ٝ  اينابط١ ايبخم فُٛعيت ايؿضٚم بني( ر٫ي١ 4جزٍٚ )

 ايبعزٟ ملكٝاؼ ايٛعٞ باينٛابط ٚاملعاٜ  ا٫خ٬ق١ٝ

ا٫مضاف  املتٛعط اجملُٛعاا

 املعٝاصٟ

َغت٣ٛ  َغت٣ٛ املع١ٜٛٓ ق١ُٝ )ا(

 ايز٫ي١

 10103 12418 اينابط١

 راي١ 0105 2174
 619 151.8 ايتجضٜب١ٝ



سهـرة على البـــريديد/  فاعلية برىامج للضوابط واملعايري األخالقية ......   
 

255 

ٜتنح َٔ بٝاْاا اؾزٍٚ ايغابل ٚجٛر ؾضٚم بنني اجملُٛعن١ ايننابط١ ٚايتجضٜبٝن١ عًن٢      

ٞ     بايننٛابط ٚاملعناٜ   َكٝاؼ ايٛعٞ   نزصجن١ نًٝن١   ا٫خ٬قٝن١ يًعُنٌ اٱع٬َنٞ املزصعن

ممنا ٜنزٍ عًن٢ ؼكنل     0105يقا  ايتجضٜب١ٝ حٝم ناْت ق١ُٝ ا ساا ر٫ين١ عٓنز َغنت٣ٛ    

ٚسينو   نًٝا ٜٚضجا سيو اىل اي ْاَد ايتزصٜ، ايش٣ ارٟ اىل ؼغني قزصاا ايت٬َٝشايؿضض 

 ,Kinji,A,et.alَبًُننا أنننزا رصاعنن١ 

(49) 

اىل إ ايتننزصٜب ينن٘ أ ننض  ؾعنناٍ يف ؼغننني قننزصاا   

 Hans Martensاتؿكت ٖنشٙ ايزصاعن١ َنا رصاعن١       ٚت١ُٝٓ َعاصؾِٗ َٚٗاصتِٗ, نُااملتزصبني 
(50)

حٝم اتؿنل َعظنِ ايعًُنا٤ عًن٢ إ ايتعاَنٌ َنا ٚعنا٥ٌ ا٫عن٬ّ ٜعتُنز عًن٢ املعناصف             

 ٛ اْنب  ٚاملٗاصاا ع٢ً ٚج٘ اـقٛل ٚحيتاج ا٭ؾضار اىل انتغا  َعاصف َٚعًَٛاا  حنٍٛ اؾ

عا٥ٌ َبٌ مٛابط اعتدزاَٗا ٚفٓاعتٗا يًضعا٥ٌ اٱع٬َٝن١  ايض٥ٝغ١ٝ يًتعاٌَ َا تًو ايٛ

ت٣ٛ ٚبعز انتغا  تًنو املعناصف ٜقنبح ا٭ؾنضار قنارصٜٔ عًن٢       ٚمٛابط املؾاصن١ ٚإْتاج احمل

ٞ َا رصاع١  ايزصاع١ نُا اتؿكت تطبٝل تًو اينٛابط عبنز املكقنٛر   أَناْ

 (51)

حٝنم ا بتنت    

ايزصاع١ ايتخغٔ يف ا٭را٤ ايبعنزٟ يف اينتؿه  ايٓاقنز ْتٝجن١ بضْناَد يًرتبٝن١ ايًػٜٛن١        

ِ  ٚبٗنشا , ار اٱع٬َٝن١ اٱع١َٝ٬ ٜغتدزّ ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ٚا٫تقاٍ ٚاملٛ قبنٍٛ ايؿنضض    ٜنت

تػٝ  اـًؿ١ٝ ايبكاؾٝن١ ينزٟ ايطن٬      يفا ض اي ْاَد سيو اىل ٚقز ٜضجا يًزصاع١  ا٭ٍٚ

ب١ يتطبٝل اي ْاَد نإ هلا رٚص نُا إ املٓاقؾاا ٚايتزصٜباا ٚاملٓاقؾاا اؾُاع١ٝ املقاح

ممنا ارٟ اىل تُٓٝن١ ٚعنِٝٗ    ع٢ً تهٜٛٔ َضرٚر إجيابٞ مٛ اي ْاَد َٚٛمٛعات٘ املدتًؿن١  

 .باينٛابط ٚاملعاٜ  ا٫خ٬ق١ٝ

( ٍ تٛعط ايزصجاا ايكب١ًٝٚ 5جزٚ ٍ يب٬ى(َ  ْغب١ ايهغب املعز يًُجُٛع١  ايبعز١ٜٚ 

ٚاملعاٜ  ا٫خ٬ق١ٝ ٛابط  ٝاؼ اين ك  ايتجضٜب١ٝ يفَ 

عزر 

 ايط٬ 

ايزصج١ 

ٗا١ٝ٥ )ر(  ايٓ

َتٛعط ايزصجاا 

ٞ )ل(  ايكبً

 ٟ َتٛعط ايزصجاا ايبعز

 )ؼ(

ْغب١ ايهغب 

 املعزٍ

30 156 12418 151.8 1.32 

ٚيًتعضف ع٢ً ؾاع١ًٝ ٚرصج١ تأ   َكٝاؼ ايٛعٞ بايننٛابط ٚاملعناٜ  ا٫خ٬قٝن١    

-1مت حغا  ْغب١ ايهغب املعزٍ يب٬ى ٚٚجز اْٗا تكا يف املز٣ ايشٟ حزرٙ ب٬ى ٖٚٞ َنٔ  

َٚٔ ٖٓا لز ؾاع١ًٝ اي ْاَد ع٢ً تُٓٝن١ اينٛعٞ بايننٛابط ٚاملعناٜ      1.32حٝم بًػت  2

ٞ  جيب إ ًٜتظّ ايت٢ا٫خ٬ق١ٝ  ٜٚتؿنل سينو    بٗا ايط٬  أ ٓا٤ مماصعتِٗ يٲع٬ّ املزصعن

 Valsamidou, Lina P. Et al َنا 
(52)

مت حغنابٗا ٚؾكنا ملعارين١     ايتن٢ إٔ ْغنب١ ايتخغنٔ   يف  

تُٓٝنن١ املٗنناصاا ا٭نارميٝنن١ ٚايتعًُٝٝنن١  يفإٔ اي ْنناَد ٜتغننِ بايؿاعًٝنن١ ا بتننت  بنن٬ى

 .٪103يًط٬  حٝم بًػت ْغب١ ايهغب املعزٍ 

ؾضٚم راي١ احقا٥ٝا بني َتٛعطٞ رصجاا اجملُٛعن١ ايتجضٜبٝن١ ٚايننابط١ يف    تٛجز  - أ

 .ايتطبٝل ايبعزٟ ملكٝاؼ ايٛعٞ بايٛجباا اٱع١َٝ٬ يف ايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ
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 ايبعزٟايتطبٝل  يفٚايتجضٜب١ٝ  اينابط١ ايبخم فُٛعيت ايؿضٚم بني( ر٫ي١ 6جزٍٚ )

 ملكٝاؼ ايٛاجباا

ٜتنح َٔ بٝاْاا اؾزٍٚ ايغابل ٚجٛر ؾضٚم بني اجملُٛع١ ايننابط١ ٚايتجضٜبٝن١   

ع٢ً َكٝاؼ ايٛعٞ بايٛجباا اٱع١َٝ٬ يًعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ يقا  ايتجضٜب١ٝ حٝنم  

رٚص اي ْاَد يف تعظٜظ ايٛاجباا يزٟ  ٖٚشا ٜ٪نز 0.05َغت٣ٛ ناْت ق١ُٝ ا ساا ر٫ي١ عٓز 

ايط٬  ٚتعضٜؿِٗ بٛاجباتِٗ مٛ اجملتُا املزصعٞ ٚمٛ اجملتُا بؾهٌ عاّ عٓز مماصع١ 

  املزصعٞايعٌُ اٱع٬َٞ 

 ٍ ٍ 7)جزٚ ْغب١ ايهغب املعز ٚايبعز١ٜٚ  تٛعط ايزصجاا ايكب١ًٝ   يفيًُجُٛع١ ايتجضٜب١ٝ  يب٬ى(َ 

ٛاجباا  َكٝاؼ اي

عزر 

 ايط٬ 

ايزصج١ 

ٗا١ٝ٥ )ر(  ايٓ

 ٞ َتٛعط ايزصجاا ايكبً

 )ل(

 ايبعزَٟتٛعط ايزصجاا 

 )ؼ(

ْغب١ ايهغب 

 املعزٍ

30 78 60.2 71.5 1.6 

َكٝاؼ ايٛاجباا مت حغا  ْغب١ ايهغب املعنزٍ     أٚرصج١ ت ٚيًتعضف ع٢ً ؾاع١ًٝ

َٚٔ ٖٓنا لنز   1.6بًػت  حٝم 2-1ٚٚجز اْٗا تكا يف املز٣ ايشٟ حزرٙ ب٬ى ٖٚٞ َٔ يب٬ى 

جيب إ ًٜتنظّ بٗنا ايطن٬  أ ٓنا٤ مماصعنتِٗ       ايت٢ؾاع١ًٝ اي ْاَد ع٢ً ت١ُٝٓ ايٛاجباا 

 يٲع٬ّ املزصعٞ. 

تٛجز ؾضٚم راي١ احقا٥ٝا بني َتٛعطٞ رصجاا اجملُٛعن١ ايتجضٜبٝن١     -  

اٱع٬َٝن١ يف ايعُنٌ اٱع٬َنٞ     باؿكٛمٚاينابط١ يف ايتطبٝل ايبعزٟ ملكٝاؼ ايٛعٞ 

 .املزصعٞ

ايتطبٝل  يفٚايتجضٜب١ٝ  اينابط١ ايبخم فُٛعيت ايؿضٚم بني( ر٫ي١ 8جزٍٚ )

 ايبعزٟ ملكٝاؼ اؿكٛم

َغت٣ٛ  َغت٣ٛ املع١ٜٛٓ )ا(ق١ُٝ  املعٝاصٟا٫مضاف  املتٛعط اجملُٛعاا

 ايز٫ي١

 راي١ 0.05 5.8 4.1 28.3 اينابط١

 2.34 38.3 ايتجضٜب١ٝ

ٜتنح َٔ بٝاْاا اؾزٍٚ ايغابل ٚجٛر ؾضٚم بني اجملُٛع١ ايننابط١ ٚايتجضٜبٝن١   

حٝنم   ع٢ً َكٝاؼ ايٛعٞ باؿكٛم اٱع١َٝ٬ يًعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ يقا  ايتجضٜبٝن١ 

طاصعٚتتؿل ٖشٙ ايزصاع١ َا رصاع١ أمحز  0.05ناْت ق١ُٝ ا ساا ر٫ي١ عٓز َغت٣ٛ

(53)

 حٝم 

رصجاا ايط٬  يف ايتطبٝل ا بتت ايزصاع١ ٚجٛر ؾضٚم ساا ر٫ي١ إحقا١ٝ٥ بني َتٛعطٞ 

َغننننننننت٣ٛ  َغت٣ٛ املع١ٜٛٓ  ق١ُٝ )ا( املعٝاصٟا٫مضاف  املتٛعط اجملُٛعاا

 ايز٫ي١

 راي١ 0.05 1.02 7.3 58.5 اينابط١

 2.6 69.5 ايتجضٜب١ٝ
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ببعض َؿاِٖٝ حكٛم ا٫ْغإ َبٌ حنل   ايٛعٞايكبًٞ ٚايبعزٟ يقا  ايبعزٟ ع٢ً َكٝاؼ 

 .ايتؿه  ٚايتعب  ٚحض١ٜ ايتٓكٌٚحض١ٜ  ٚاملغاٚا٠ايعزٍ 

( ٍ تٛعط ايزصجاا ايكب١ًٝٚ 9جزٚ ٍ يب٬ى(َ  ْغب١ ايهغب املعز  يفيًُجُٛع١ ايتجضٜب١ٝ  ايبعز١ٜٚ 

 َكٝاؼ اؿكٛم

عزر 

 ايط٬ 

ايزصج١ 

ٗا١ٝ٥ )ر(  ايٓ

 ٞ َتٛعط ايزصجاا ايكبً

 )ل(

 ايبعزَٟتٛعط ايزصجاا 

 )ؼ(

ْغب١ ايهغب 

 املعزٍ

30 36 27.7 38.3 1.8 

ٚيًتعضف ع٢ً ؾاع١ًٝ َكٝاؼ اؿكٛم مت حغا  ْغب١ ايهغنب املعنزٍ ينب٬ى ٚٚجنز     

َٚنٔ ٖٓنا لنز ؾاعًٝن١      1.8حٝنم بًنؼ    2-1اْٗا تكا يف املنز٣ اينشٟ حنزرٙ بن٬ى ٖٚنٞ َنٔ       

جينب ٜتُتعنٛا بٗنا أ ٓنا٤ مماصعنتِٗ       ايتن٢ اي ْاَد ع٢ً ت١ُٝٓ ٚعٞ ايطن٬  عكنٛقِٗ   

طاصع امحز رصاع١  ٚاتؿكت ايزصاع١ َا يٲع٬ّ املزصعٞ

(54)

يف اصتؿاع َعزٍ تأ   اي ْناَد   

طبكنا   9.7ببعض َؿاِٖٝ ٚحكٛم ا٫ْغإ حٝم بًؼ حجِ ا٭ نض   ايٛعٞاملكرتح يف ت١ُٝٓ 

 . ايُٓٛسج اٜت

تٛجز ؾضٚم راي١ إحقا٥ٝا بني َتٛعط رصجاا اجملُٛعن١ ايتجضٜبٝن١ ٚايننابط١ يف     - ج

 .ًعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞيايتطبٝل ايبعزٟ ملكٝاؼ ايٛعٞ باينٛابط ا٫ع١َٝ٬ 

ايتطبٝل  يفٚايتجضٜب١ٝ  اينابط١١ ايبخب فُٛعيت ايؿضٚم بني( ر٫ي١ 10جزٍٚ )

 ايبعزٟ ملكٝاؼ اينٛابط

ا٫مضاف  املتٛعط اجملُٛعاا

 املعٝاصٟ

َغت٣ٛ  )ا(ق١ُٝ 

 املع١ٜٛٓ

 َغت٣ٛ ايز٫ي١

 راي١ 0.05 315 515 38 اينابط١

 319 44 ايتجضٜب١ٝ

جضٜبٝن١ عًن٢   ٜتنح َٔ بٝاْاا اؾزٍٚ ايغابل ٚجٛر ؾضٚم بني اجملُٛع١ ايننابط١ ٚايت 

 َكٝاؼ ايٛعٞ باينٛابط اٱع٬َٝن١ يًعُنٌ اٱع٬َنٞ املزصعنٞ يقنا  ايتجضٜبٝن١ حٝنم       

ٚتتؿنل ٖنشٙ ايٓتٝجن١ َنا رصاعن١ أعنا١َ عبنز         0.05ناْت قُٝن١ ا ساا ر٫ين١ عٓنز َغنت٣ٛ     

ايضحِٝ ٚأمحز عارٍ عبز ايؿتاح

(55)

حٝم ا بتت ايزصاع١ ٚجٛر ؾضٚم ساا ر٫ي١ إحقنا١ٝ٥   

     ٞ  بننني ايتطبٝننل ايكبًننٞ ٚايتطبٝننل ايبعننزٟ يقننا  ايتطبٝننل ايبعننزٟ يف رصجنن١ ايننٛع

  اؾزٜز.  يٲع٬ّباينٛابط ا٭خ٬ق١ٝ 

( ٍ تٛعط ايزصجاا ايكب١ًٝٚ 11جزٚ ٍ يب٬ى(َ  ْغب١ ايهغب املعز يًُجُٛع١ ايتجضٜب١ٝ  ايبعز١ٜٚ 

ٛابط يف ٝاؼ اين  َك

عزر 

 ايط٬ 

ايزصج١ 

ٗا١ٝ٥ )ر(  ايٓ

 ٞ َتٛعط ايزصجاا ايكبً

 )ل(

 ايبعزَٟتٛعط ايزصجاا 

 )ؼ(

ْغب١ ايهغب 

 املعزٍ

30 42 38103 44 1.64 

َكٝاؼ اينٛابط مت حغا  ْغب١ ايهغب املعزٍ ينب٬ى ٚٚجنز   ٚيًتعضف ع٢ً ؾاع١ًٝ 

َٚنٔ ٖٓنا لنز ؾاعًٝن١      1.64حٝنم بًنؼ    2-1اْٗا تكا يف املز٣ ايشٟ حنزرٙ بن٬ى ٖٚنٞ َنٔ     

 ت١ُٝٓ ٚعٞ ايط٬  بنٛابط ا٫ع٬ّ املزصعٞ.  يفاي ْاَد 
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تٛجز ؾضٚم ساا ر٫ي١ إحقنا١ٝ٥ بنني َتٛعنط رصجناا اجملُٛعن١       : ايباْٞايؿضض 

بايننٛابط   ايتجضٜب١ٝ ٚايننابط١ يف ايتطبٝنل ايبعنزٟ عًن٢ َكٝناؼ ايكنِٝ املضتبطن١       

  .ٚاملعاٜ  ا٭خ٬ق١ٝ يًعٌُ ا٫ع٬َٞ املزصعٞ

ايتطبٝل  يفٚايتجضٜب١ٝ  اينابط١ ايبخم فُٛعيت ايؿضٚم بني( ر٫ي١ 12جزٍٚ )

 ملكٝاؼ ايكِٝ ايبعزٟ

َغننننننننننت٣ٛ  َغت٣ٛ املع١ٜٛٓ ( )اق١ُٝ  املعٝاصٟا٫مضاف  املتٛعط اجملُٛعاا

 ايز٫ي١

 راي١ 0.05 212 418 3016 اينابط١

  312 3916 ايتجضٜب١ٝ

ٜتنح َٔ بٝاْاا اؾزٍٚ ايغابل ٚجٛر ؾضٚم بني اجملُٛع١ ايننابط١ ٚايتجضٜبٝن١   

حٝنم   املضتبط١ بايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ يقا  ايتجضٜب١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً َكٝاؼ ايكِٝ

ؾٛطٟحٓإ  ٚقز اتؿكت ٖشٙ ايزصاع١ َا رصاع١ 0.05ناْت ق١ُٝ ا ساا ر٫ي١ عٓز َغت٣ٛ 

 (56)

 

ٞ حٝم ٚجز ؾضٚم ساا ر٫ين١ إحقنا١ٝ٥ بنني عٝٓن١ ايزصاعن١ يف ايتطبٝنل        ٟ  ايكبًن  ٚايبعنز

عًننن٢ َكٝننناؼ ايكنننِٝ ا٭خ٬قٝننن١ املضتبطننن١ باملغنننتخز اا ايعًُٝننن١   ايبعنننزٟيقنننا  

, نُا اتؿكت َا رصاع١ اهلاّ عبز اؿُٝز يف قنزص٠ اي ْناَد املكنرتح عًن٢     ٚايتهٓٛيٛج١ٝ

ت١ُٝٓ قِٝ ايتعاٌَ َا ا٭خض 

(57)

  . 

( ٍ تٛعط ايزصجاا ايكب13١ًٝجزٚ ٍ يب٬ (َ  ْغب١ ايهغب املعز يًُجُٛع١ ايتجضٜب١ٝ  ىٚايبعز١ٜٚ 

ٝاؼ ايكِٝ يف  َك

عزر 

 ايط٬ 

ايزصج١ 

ٗا١ٝ٥ )ر(  ايٓ

 ٞ َتٛعط ايزصجاا ايكبً

 )ل(

 ايبعزَٟتٛعط ايزصجاا 

 )ؼ(

ْغب١ ايهغب 

 املعزٍ

30 51 3015 3916 0172 

ٚيًتعضف ع٢ً ؾاع١ًٝ َكٝاؼ ايكِٝ املضتبط١ بايعُنٌ اٱع٬َنٞ املزصعنٞ مت حغنا      

ً ْناَد عًن٢   ايتنأ   احملنزٚر ي  َٚنٔ ٖٓنا لنز     0172ْغب١ ايهغب املعزٍ يب٬ى ٚٚجز اْٗا

ٚقز ٜضجا سيو إٔ أخقا٥ٞ ا٫ع٬ّ ٜكّٛ بؾضح  ايكِٝ املضتبط١ بايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ

َبٌ ٖشٙ ايكِٝ مُٓا ا ٓا٤ مماصع١ ايط٬  يًعُنٌ اٱع٬َنٞ املزصعنٞ ٚقنز اختًؿنت ٖنشٙ       

ايٓتٝج١ جظ٥ٝا َا رصاع١  حٓإ ؾٛطٟ

(58)

املعنزٍ ٫نتغنا  ايكنِٝ    حٝم ننإ ْغنب١ ايهغنب     

ٖٚنن٢ ْغننب١ نننب ٠ تننزٍ عًنن٢ تننأ     1.23ا٭خ٬قٝنن١ املضتبطنن١ باملغننتخز اا ايعًُٝنن١  

 . اي ْاَد ع٢ً ايكِٝ املضتبط١ باملغتخز اا ايتهٓٛيٛج١ٝ

تٛجننز ؾننضٚم راينن١ احقننا٥ٝا بننني َتٛعننطاا رصجنناا اجملُٛعنن١  : ايؿننضض ايبايننم

ِ املضتبط١ باينٛابط ٚاملعاٜ   ٫ختباص ايتجضٜب١ٝ ٚاينابط١ يف ايتطبٝل ايبعزٟ املؿاٖٝ

 .ا٭خ٬ق١ٝ يًعٌُ ا٫ع٬َٞ املزصعٞ
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 ايبعزٟايتطبٝل  يفٚايتجضٜب١ٝ  اينابط١ ايبخم فُٛعيت ايؿضٚم بني( ر٫ي١ 14جزٍٚ )

 ي٬ختباص

ا٫منننضاف  املتٛعط اجملُٛعاا

 املعٝاصٟ

قُٝننن١ 

  )ا(

َغنننننت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ

َغنننت٣ٛ 

 ايز٫ي١

 راي١ 0.05 4.8 3.6 18.9 اينابط١

 2.6 28.4 ايتجضٜب١ٝ

ٜتنح َٔ بٝاْاا اؾزٍٚ ايغابل ٚجٛر ؾضٚم بنني اجملُٛعن١ ايننابط١ ٚايتجضٜبٝن١     

ع٢ً اختباص املؿاِٖٝ املضتبطن١ بايننٛابط ٚاملعناٜ  ا٭خ٬قٝن١ يعُنٌ اٱع٬َنٞ املزصعنٞ        

 ٚتتؿل ٖنشٙ ايزصاعن١ َنا    0105 يقا  ايتجضٜب١ٝ حٝم ناْت ق١ُٝ ا ساا ر٫ي١ عٓز َغت٣ٛ

عبز املكقٛر أَاْٞ

(59)

حٝم تٛفنًت ايزصاعن١ اىل إ بضْناَد يًرتبٝن١ اٱع٬َٝن١ ننإ ين٘          

نب  ع٢ً ت١ُٝٓ املعضؾ١ عٔ ايرتب١ٝ ايًػ١ٜٛ  اٱع١َٝ٬ حٝنم ٚفنًت قُٝن١ قُٝن١      تأ  

اميإ عبز ايػيننُا اتؿكت ايزصاع١ َا رصاع١    0.91اٜتا 

(50)

ٛر ؾنضٚم راين١   حٝنم ا بتنت ٚجن    

إحقننا١ٝ٥ يقننا  اجملُٛعنن١ ايتجضٜبٝنن١ عًنن٢ َكٝنناؼ تُٓٝنن١ املؿنناِٖٝ ايب٦ٝٝنن١ َٚكٝنناؼ 

 ايغًٛنٝاا ايب١ٝ٦ٝ

( ٍ ٚايبع15جزٚ تٛعط ايزصجاا ايكب١ًٝ  ٍ يب٬ى(َ  ْغب١ ايهغب املعز يًُجُٛع١  ز١ٜٚ 

 ا٫ختباص يفايتجضٜب١ٝ 

عزر 

 ايط٬ 

ايزصج١ 

ٗا١ٝ٥ )ر(  ايٓ

 ٞ َتٛعط ايزصجاا ايكبً

 )ل(

َتٛعط ايزصجاا 

 )ؼ( ايبعزٟ

ْغب١ 

ايهغب 

 املعزٍ

30 30 18.5 28.4 1.54 

ٚيًتعضف عًن٢ ؾاعًٝن١ اختبناص املؿناِٖٝ املضتبطن١ بايننٛابط ٚاملعناٜ  ا٭خ٬قٝن١         

يًعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ مت حغا  ْغب١ ايهغب املعنزٍ ينب٬ى ٚٚجنز اْٗنا تكنا يف املنز٣       

اي ْناَد عًن٢    ٚتنأ    َٚٔ ٖٓا لز ؾاعًٝن١  1.54حٝم بًؼ  2-1ايشٟ حزرٙ ب٬ى ٖٚٞ َٔ 

ٞ ب املؿاِٖٝ املتعًك١ ت١ُٝٓ  اينٛابط ٚاملعاٜ  ا٭خ٬ق١ٝ اـاف١ بايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعن

إبضاِٖٝ اععز ٖاؽِ زصاع١ َا رصاع١ ٚقز اتؿكت ٖشٙ اي

(60)

 ْاَد املكرتح ننإ ين٘   يف إ اي 

 .بايعًّٛ يزٟ ط٬  ايقـ ايتاعا١ٝ َؿاِٖٝ ايرتب١ٝ ايٛقا٥أ ض نب  ٚٚامح يف ت١ُٝٓ 
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 : خالصة اليتائج

يف َزٟ َعضؾ١ اينٛابط ٚاملعاٜ  ا٭خ٬قٝن١  ٚجٛر ؾضٚم راي١ احقا٥ٝا  ا بتت ايزصاع١ -1

اي ْناَد   تنأ   ننإ َغنت٣ٛ    ايتجضٜبٝن١ ٚقنز  يًعٌُ املزصعٞ يقا  ط٬  اجملُٛعن١  

 طضأ ع٢ً ط٬  اجملُٛع١ ايتجضٜب١ٝ اىل: ايشٟٚقز ٜضجا ايتخغٔ  نب 

متتا ايط٬  بكزص قًٌٝ َٔ املعضؾ١ عٔ اخ٬قٝاا ايعٌُ اٱع٬َٞ ٚبؾنهٌ خنال     -أ

ىل َنا  تنزصؼ يًطن٬  ا   ايتن٢ ايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ حٝم ٫ ؼتٟٛ املار٠ املضجع١ٝ 

َننض ايننشٟ جعننٌ يً ْنناَد تننأ   يف منننٛ اينننٛابط ٚاملعنناٜ   ٜؾنن  اىل سيننو ا٭

 ا٭خ٬ق١ٝ.

 ايتن٢ مت تٓاٚهلا يف اي ْناَد َنٔ املٛمنٛعاا اهلاَن١      ايت٢إٔ املٛمٛعاا ٚايكناٜا  -ب

جينب إ   ايتن٢ حٝناتِٗ َبنٌ حكٗنِ يف ايتعنب  ٚحكنٛقِٗ       ايطن٬  ٚمتنػ  تِٗ 

 رؾعٗننِ ي٬ٖتُنناّ بنناحملت٣ٛ ايعًُننٞ ايننشٟٜتُتعننٛا بٗننا ٚنننشيو ٚاجبنناتِٗ ا٭َننض 

 َٚعاصف.ٚايغعٞ مٛ ا٫ملاّ مبا ؾٝ٘ َٔ َعًَٛاا 

اٖننتِ بننايضبط بننني ا٭ٖننزاف احملتنن٣ٛ    ٚايننشٟطبٝعنن١ عننضض قتنن٣ٛ اي ْنناَد   -ت

ٚايشٟ عاعز يف  تتطًب ايتؿه  ٚايبخم ايت٢ ا٭ع١ً٦ احملؿظ٠ٚٱ ضا١ٝ٥ ٚا٭ْؾط١ ا

 انتغا  قت٣ٛ اي ْاَد.

ٚجٛر ؾضٚم بني اجملُٛع١ اينابط١ ٚايتجضٜب١ٝ ع٢ً َكٝاؼ ايكِٝ ايزصاع١  تٛفًتنُا  -2

املضتبط١ بايعٌُ اٱع٬َٞ املزصعٞ يقنا  ايتجضٜبٝن١ ا٫ إٔ ايتنأ   ننإ سٚ     ا٭خ٬ق١ٝ 

ٚقز ٜضجا سيو اىل إ ايكا٥ِ با٫تقاٍ ٜكّٛ بناؿػ عًن٢ َبنٌ ٖنشٙ     َغت٣ٛ قزٚر ٚ

املدتًؿ١ َبنٌ ايقنزم, املٛمنٛع١ٝ, ايتعنإٚ,      ايتخضٜض١ٜايكِٝ مُٓا ا ٓا٤ تٓكٝش ايؿٕٓٛ 

 ايؾجاع١, ايتغاَح, املغ٦ٛي١ٝ.

أ بتت ايزصاع١ ؾاع١ًٝ اختباص املؿاِٖٝ املضتبط١ باينٛابط ٚاملعاٜ  ا٭خ٬قٝن١ يًعُنٌ     -3

ٌ  اي ْاَد إٔٚقز ٜضجا سيو اىل  املزصعٞ اٱع٬َٞ عًن٢ فُٛعن١ َنٔ ايكنناٜا      اؽنتُ

َبنٌ اؿنل يف ا٫تقناٍ ٚحضٜن١ ايتعنب  ٚايكنِٝ        ايغناح١ عًن٢   املطضٚحن١ ٚاملٛمٛعاا 

املُاصع١ مما ا اص ُِٖ ٱع٬َٞ ٚحكٛقِٗ ٚٚاجباتِٗ ا ٓا٤ باجملاٍ ا املضتبط١ ا٭خ٬ق١ٝ

إجياب١ٝ يؾعٛصِٖ بإ ٖنشٙ املٛمنٛعاا متنػ حٝناتِٗ      أنبضٚأفبخٛا  ايط٬  ٚرٚاؾعِٗ

ٚامنح يف انتغنا  َبنٌ     أ نض مما نإ ي٘ ٚاجملضر٠  ايػاَن١ٚخاف١ ؾُٝا ٜتعًل باملؿاِٖٝ 

 ٖشٙ املؿاِٖٝ.
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 :التوصيات واملكرتحات

 ٞ:مبا ًٜ ١(ٛفٞ ايباحب)تتٛفًت ايٝٗا ايزصاع١  ايت٢م٤ٛ ايٓتا٥د  يف

أرا٤ ايكا٥ُني ع٢ً ؽإٔ ا٫عن٬ّ املزصعنٞ يتطنٜٛض     تٛج٘ٚجٛر عٝاع١ إع١َٝ٬ تضب١ٜٛ  -1

 .أرا٤ٙ

ٚخافن١ يف فناٍ ا٫عنن٬ّ   منبط املؿناِٖٝ املتعًكن١ باملُاصعناا اٱع٬َٝن١ املزصعن١ٝ        -2

 ا٫يهرتْٚٞ املزصعٞ.

اا ا٭خ٬قٝنن١ ٚاٱع٬َٝنن١ يف فنناٍ ا٫عنن٬ّ املزصعننٞ َننا ايتطننٛص َٛانبنن١ اينننٛابط  -3

بايرتبٝنن١  ٠املٓننارا يف  ننٌ ايتهٓٛيٛجٝنن١ ايغننضٜع١ يف فنناٍ تهٓٛيٛجٝننا املعًَٛنناا 

ايغًب١ٝ ايٓاػ١ َٔ ايتػًػٌ ٚايػظٚ اٱع٬َٞ ايشٟ ٜكتخِ ملٛاج١ٗ ايتأ  اا اٱع١َٝ٬ 

 عكٍٛ ايط٬ . 

اجينابٞ   أ نض تظٜٚز املزاصؼ بايٛعا٥ٌ ايتهٓٛيٛج١ٝ املٓاعب١ يتكزِٜ اعن٬ّ َزصعنٞ سٚ    -4

 .ٚٚعا٥ٌ ايتٛافٌ ا٫جتُاعٞ يٲْرتْتا٫ْؿتاح اي٬قزٚر ؾعاٍ ع٢ً ايط٬  يف  ٌ 

 اٱع١َٝ٬ املضتبط١ باملزصع١. يٮْؾط١ ٚاملعٟٓٛتٛؾ  ايزعِ املارٟ  -5

 املٛاقا اٱع١َٝ٬ املزصع١ٝ.ٚ ّ املزصعٞيف ا٫ع٬ بم صٚح املغ٦ٛي١ٝ يهٌ َٔ ٜؾاصى -6

املزصعٞ عض١ٜ املؾناصن١ يف اؽناس    باٱع٬َّؿتٛح ٜؾعض ؾٝ٘ املؾاصنني  إطاصايعٌُ يف  -7

 ا٭را٤.ايكضاص بطضٜك١ تنُٔ ايكزص٠ ع٢ً ايتخغني املغتُض يف 

 ناص املرتتبن١   ٯٚا املزصعٞ يهرتْٚٞٱا ّع٬ٱفاٍ ا مضٚص٠ عٌُ َظٜز َٔ ايزصاعاا يف  -8

   ع٢ً عبٌٝ املباٍ: املزاصؼ يف ٘اعتدزاَ ع٢ً

أ ض اخت٬ف ْٛع ايتعًِٝ ع٢ً ؾاع١ًٝ اٱع٬ّ اٱيهرتْٚٞ املزصعٞ راخٌ ٚبنني اينزٍٚ    -1

 املدتًؿ١.

  .ا٫ع٬ّ ا٫يهرتْٚٞ املزصعٞ ٚؼكٝل أٖزاؾ٘ ا٫تقاي١َٝزٟ ؾاع١ًٝ ٚعا٥ٌ  رصاع١ -أ

 يًط٬ . ا٫ْزَاج املزصعٞ رٚص ا٫ع٬ّ املزصعٞ يف ؼكٝل - 

ايتعًُٝٝنن١ عًنن٢ َٛاقننا ايتٛافننٌ   إع٬َٝنن١ يًُ٪عغنناامننٛابط اْؾننا٤ َٛاقننا   - ح

 .ٚتأ  ٖا ع٢ً ايط٬  ا٫جتُاعٞ

ايغنًٛى   ٚاـاصجٞ ع٢ًأْٛاع ا٫ع٬ّ املزصعٞ ايزاخًٞ ملعضؾ١ تأ    َكاص١ْ رصاع١ -ر

 ايتعًُٝٞ يًط٬ .
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Informatics(ICOCI),Sarawake(Malaysia: University of Utara Malysia,19-10 

August,1031,pp:499-491. 

رصاعن١   أخ٬قٝاا ايٓكاـ ايغٝاعنٞ عن  َٛاقنا ايؾنبهاا ا٫جتُاعٝن١,     , ؽ ٜٔ نزٚا٢ْ-9

رصاع١ تطبٝكٝن١ يف إطناص ْظضٜن١ اجملناٍ ايعناّ,       ايؾبهاا ا٫جتُاع١ٝ, إطاصتطبٝك١ٝ يف 

ٟ  ايزٚيٞامل٪متض ايعًُٞ  ٕ  اؿنار عن٬ّ, جاَعن١   نًٝن١ ا٫ , "ا٫عن٬ّ ٚبٓنا٤ ايزٚين١    ٚايعؾنضٚ

 .2015 َٛا27ٜ-26ايكاٖض٠, 

فًن١  ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ يٲعن٬ّ اؾزٜنز,    اينٛابط امل١ٝٓٗ ,رصٜٚؿ ايًبإ ؽضٜـ-10

 .135-96ل , 2014َضنظ ا٫َاصاا يًزصاعاا ٚايبخٛل ا٫عرتاتٝج١ٝ, ,, ا٫َاصااص٣٩ اعرتاتٝج١ٝ

)رصاعن١ حاين١(,   املٗٓن١  يف مماصع١ أخ٬قٝاا  أ ضٖابٛؽٝذ, ب١٦ٝ ايعٌُ ايقخؿٞ  حغ١ٓٝ-11

 .167-123ل ل  ,2014ابضٌٜ, ,ف١ً ص٣٩ ا٫عرتاتٝج١ٝاؾظا٥ض, 
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بقخاؾ١ املٛاطٔ يف َٛاقا ايقخـ املقض١ٜ بني ؼكٝنل اؿنل    ا٭طصم, ا٫عتعا١ْ ْضَني-12

٥ِ يف ا٫تقاٍ ٚتطبٝل أخ٬قٝاا امل١ٓٗ رصاع١ ٱؽهايٝاا ٚمٛابط اؽاس ايكضاص ينزٟ ايكنا  

 , جاَعنن١ ايكنناٖض٠, نًٝنن١ ا٫عنن٬ّ,   41ع, ا٫عنن٬ّاجملًنن١ املقننض١ٜ يبخننٛل   با٫تقنناٍ, 

 .162-121ل ل  ,2012ٜٛيٝٛ/عتُ 

اجملًن١ املقنض١ٜ   ج  ؽٛؽإ, ايعٌُ اٱع٬َٞ بنني ايكنإْٛ ٚا٭خن٬م يف َقنض,      عا١َٝ-13

 .272-301ل  2011, ْٜٛٝٛ 1, ع20, فًز يًت١ُٝٓ ٚايتدطٝط

بنني ايب٦ٝن١ اٱع٬َٝن١ ايضقُٝن١      َكاصْن١  رصاع١-اٱع٬َٞايغٝز غٝت, أخ٬قٝاا ايعٌُ -14

جاَعن١   نًٝن١ ا٫عن٬ّ,  , 1ع , اجملًنز ايغنابا,  اجمل١ً املقض١ٜ يبخٛل ايضأٟ ايعاّٚايتكًٝز١ٜ, 

 . 369-334, ل ل2006ٛ, ٜٓاٜض/ْٜٛٝ, ايكاٖض٠

33- Chari Tenda "New Communication Technologies and Journalism Ethics in 

Zimbabwe: Practices and Malpractices Online Journal of Communication and 

Media Technologies, Vol.1, Issue.1, April, 1034. 

36- Andrew Limo "Information Ethics and the New Media: Challenges and 

Opportunities for Kenya's Education Sector, Presentation at the African 

Information Ethics Conference, University of Botswana, 6-7 
the

 September, and 

1030. 

37- Patrick Lee Plaisance "An Assessment of Media Ethics Education: Course 

Content and the Values and Ethical Ideologies of Media Ethics Students "Paper 

Presented at the annual meeting of the International Communication 

Association, Sheraton New York City,1009. 

39- Gray Hanson, "Learning Ethics on the Job or In the Classroom, Paper 

Submitted To the Ajmec Convention in Phoenix, Arizona, 1000. 

39- Toms Eveslage: The high school ethics challenge using standards of the 

professional journalism without the freedoms of the professional"  press, paper 

presented at annual meeting of the association for Education in journalism 

and mass communication, 79 th Washington, 3993, p 9. 

 10- Bennett, David Lieweiillen: Freedom Of Express in Secondary School, A study 

Of Student Newspaper And Journalism Programs In Oklahoma High Schools And 

Their Relationship To Human Rights And Human Relations,  Ph. , D, Diss, Abst 

The University Of Oklahoma, 1975, Vol. 37, No. 111976. 

ْٗٞ عاَٞ عاَض, ؾاع١ًٝ تطبٝل بضْاَد يًرتب١ٝ اٱع١َٝ٬ َنٔ خن٬ٍ اعنتدزاّ أيعنا      -21

ٙ صعاي١ ايؿٝزٜٛ يف ت١ُٝٓ َٗاصاا ايتخًٌٝ ٚايٓكز يزٟ املضاٖكني,  , َعٗنز ايزصاعناا   رنتنٛصا

 .2016 مشػ,ايعًٝا ٚايطؿٛي١, جاَع١ عني 
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ؾعايٝن١ بضْناَد يتنزصٜب طن٬  اٱعن٬ّ      , عبز ايضحِٝ, أمحز عارٍ عبنز ايؿتناح   أعا١َ-22

رصاعن١ ؽنب١    ايرتبٟٛ ع٢ً ايٛعٞ باينٛابط ا٭خ٬ق١ٝ يٲع٬ّ اؾزٜز ٚتطبٝكِٗ هلنا, 

املقنض١ٜ يبخنٛل اينضأٟ ايعناّ, اجملًنز       ًن١ اجملَزخٌ ايرتب١ٝ اٱع٬َٝن١,   إطاصػضٜب١ٝ يف 

 .301, 223, ل ل2015,عتُ -زر ايبايم, ٜٛيٝٛايضابا عؾض, ايع

عبز ايػين, بضْاَد َكرتح يٮْؾنط١ اٱع٬َٝن١ يف تُٓٝن١ املؿناِٖٝ ٚايغنًٛنٝاا       اميإ-23

, جاَع١ عنني مشنػ, َعٗنز ايزصاعناا     رنتٛصاٙصعاي١ ايب١ٝ٦ٝ يت٬َٝش املضح١ً ا٫بتزا١ٝ٥, 

 .2013ايب٦ٝٞ,ٚايبخٛل ايب١ٝ٦ٝ, قغِ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚا٫ع٬ّ 

بضْاَد َكرتح يتؿعٌٝ أرا٤ اٱع٬ّ ايرتبٟٛ ٚؾل حاجاا ايرتب١ٝ َنٔ  ْظاص امحز عًٛإ, -24

, قغِ افٍٛ تضب١ٝ, ن١ًٝ ايرتب١ٝ صعاي١ َاجٝغت , اجٌ املٛاط١ٓ يطًب١ املضح١ً ايبا١ْٜٛ

 .2013جاَع١ رٜايٞ, ايعضام  ا٫عاع١ٝ,

ايبناْٞ  اؾنظ٤   ,4, ع20َند   ,ايعًّٛ ايرتبٜٛن١ ف١ً , عاَح ابضاِٖٝ عٛض اهلل عبز اـايل-25

 .446-389 , ل2012 انتٛبض

أ نض ٚحنز٠ َكرتحن١ يف ايرتبٝن١ اٱع٬َٝن١ عًن٢ ايتخقنٌٝ         عبناؼ, عبزٙ عًن٢   ٖٓا٤-26

, جاَعن١  ايٓٛعٝن١ فًن١ عنٛل ايرتبٝن١     ,ايؿنين ايزصاعٞ يز٣ ط٬  ايقـ ا٭ٍٚ ايباْٟٛ 

 .320-299ل ل, 2011أنتٛبضاؾظ٤ ا٫ٍٚ  23ايعزر  املٓقٛص٠,

ْؾاط ايقخاؾ١ املزصع١ٝ ع٢ً ايُٓنٛ   يفبضْاَد َكرتح  أ ضعبز املٓعِ صجب حغٔ,   ٓا٤-27

ايعنزر   ,حٛي١ٝ ن١ًٝ ايبٓاايزٟ ت٬َٝش ايقـ اـاَػ َٔ َضح١ً ايتعًِٝ ا٫عاعٞ,  ايًػٟٛ

 .97-79 ل ,1995ايباْٞ, ٜٓاٜض, 

19-Valsamidou, Lina P. Et al .Student in the Role of Journalists: School Newspaper 

Publication about Social Behavior and the Mass Media” Journal of studies 

Education, Vol.1, No, 3, ISSN 1361-6931, 1031. 

19- Oyero, Olusola, “Institutionalizing children  journalism education in Nigerian 

communication studies” Global  Journal, African Edition, Vol 311033. 

, راص ايٛؾنا٤ يًطبنا   تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ َٚٓظ١َٛ ايٛعا٥ط املتعنزر٠ امحز حاَز َٓقٛص, -30

 .89ل  1991ٚايٓؾض, املٓقٛص٠ 

 .241, أمحز عارٍ عبز ايؿتاح, َضجا عابل, لعبز ايضحِٝ أعا١َ-31

املقنطًخاا ايرتبٜٛن١ ٚاملعضؾٝن١ يف املٓناٖد ٚطنضم      َعجِ أمحز ايًكا٢ْ, ع٢ً اؾٌُ, -32

 .39, ل2003,, ايكاٖض٠, راص ايهتبايتزصٜػ

ِ املقطًخاا ايرتب١ٜٛ املعضيف يف املٓاٖد ٚطضم  ,حغني ايًكا٢ْ, ع٢ً اؾٌُ أمحز-33 َعج

 .185ل  ,1999,مل ايهتبا, ايكاٖض٠, ع2, طايتزصٜػ



سهـرة على البـــريديد/  فاعلية برىامج للضوابط واملعايري األخالقية ......   
 

265 

 ,1988 اؿًُنٞ, , املز١ٜٓ املٓنٛص٠, َهتبن١   ب١ٝايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايرت خًٌٝ أبٛ ايعٓني, ع٢ً-34

 .34ل

13-Wilson, Valerie: Education forum on teaching thinking skills report" Available 

on line at: www.scotlanda.Gov.uk/ libary1/education, 1001, p 39. 

صعاي١ قُز عبز ايػين ععٝٛر, تأ   حض١ٜ ايقخاؾ١ يف اؾظا٥ض ع٢ً املُاصع١ امل١ٝٓٗ, -36

قغِ عًّٛ ا٫ع٬ّ ٚا٫تقاٍ, نًٝن١ اٯرا  ٚايعًنّٛ ا٫ْغنا١ْٝ ٚا٫جتُاعٝن١,      ,َاجٝغت 

 .3, ل2012جاَع١ باجٞ كتاص, 

يننٛعٞ ٚرٚصٖننا يف تضبٝنن١ ايننٓؿ٤ ٚصؾننا َغننت٣ٛ ا ايقننخاؾ١ املزصعنن١ٝعُنناص ايبننشجي٢, -37

 .13, تعظ, َضنظ ايزصاعاا ٚا٫ع٬ّ ا٫قتقارٟ, َضنظ ايكإْٛ ايزٚيٞ, لايزميكضاطٞ

ّ     ايرتب١ٝ اٱع٬َٝن١,  ,ؾٗز بٔ عبز ايضمحٔ ايؾُٝ ٣-38 , 1, طنٝنـ ْتعاَنٌ َنا ا٫عن٬

 .110ل, 2010ايضٜاض,

 .14ل, َضجا عابلجٛصج فزؾ٘, -39

 . 40-22ل ل, 2005, عُإ, َهتب١ ايؿ٬ح يًٓؾض ٚايتٛطٜا, أخ٬قٝاا ا٫ع٬ّ فا ,عًُٝإ -40

, 2006 , ايكاٖض٠, ايزاص املقنض١ٜ ايًبٓاْٝن١,  4أخ٬قٝاا ايعٌُ اٱع٬َٞ, طحغٔ عُار َهاٟٚ, -41

 .152ل

41.http://www.scp.gov.eg/Images/App_PP/DeskTop/App_Web/3/MyWebMedia/PDF

Docs/PressCode.pdf 

٘      ,ٚآخضٕٚسٚقإ عبٝزاا -43 راص ايؿهنض ايعضبنٞ,    ,ايبخنم ايعًُنٞ َؿَٗٛن٘ ٚأرٚاتن٘ ٚأعنايٝب

 .197, ل2002عُإ,

ا٫ختباصاا ٚاملكاٜٝػ يف ايعًّٛ ايٓؿغ١ٝ ايرتبٜٛن١ )خطنٛاا   ف٬ح َضار أَني عًُٝإ, -44

 .167, ل2002ايكاٖض٠, راص ايهتا  اؿزٜم, ٚخقا٥قٗا(-إعزارٖا

راص ايٓؾض  ,, ايكاٖضspss٠بٝاْاا باعتدزاّ بضْاَد ايتخًٌٝ ا٫حقا٥ٞ يً, صجا٤ أبٛ ع٬ّ-45

 .123, ل2002يًجاَعاا ,

, ايكناٖض٠,  اعرتاتٝجٝاا تزصٜغٗا املٛار ا٫جتُاع١ٝ, أٖزاؾٗا, قتٛاٖا,ؾاط١ُ محٝز٠, -46

  .214-213, ل1996َهتب١ ا٫لًٛ املقض١ٜ, 

ٝكات٘ ٚتٛجٗاتن٘  ايكٝاؼ ايرتبٟٛ ٚايٓؿغٞ: أعاعٝات٘ ٚتطبف٬ح ايزٜٔ قُٛر ع٬ّ, -47

 .162ل, 2000ايكاٖض٠, راص ايؿهض ايعضبٞ, املعافض٠,

ف٬ح ايزٜٔ قُٛر ع٬ّ, ؼًٌٝ بٝاْاا ايبخٛل ايٓؿغ١ٝ ٚايرتب١ٜٛ, ايكاٖض٠, راص ايؿهض -48

 .75, ل2000ايعضبٞ,

49-Kinji,A,et.al"Development and Evaluation of Web-Based In Service Training 
System for Improving The ICT Leadership of school Teacher "Journal of 
Universal Computer Science, Vol(7), No(1),1004,p91. 

30-Hans Martens, "Evaluating Media Literacy Education: Concepts theories and 
future directions "Journal of Media literacy education" vol (1) No (3), 1030, 
pp: 3-11. 

http://www.scotlanda.gov.uk/
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بضْاَد َكرتح يتُٓٝن١ ايرتبٝن١ ايًػٜٛن١ اٱع٬َٝن١ ينزٟ طايبناا        أَاْٞ عبز املكقٛر,-51

املضح١ً املتٛعط١ ا٫عزارٜن١ ٚقٝناؼ ؾاعًٝتن٘ يف تُٓٝن١ اينتؿه  ايٓاقنز ايكنا٥ِ عًن٢         

اجملًن١ املقنض١ٜ   ايتخنزٜاا املعافنض٠,    ا٫عتُاع ايٓاقز ٚايكضا٠٤ ايٓاقنز٠ ينزٜٗٔ يف من٤ٛ   

 .37, ل 2011, ٜٛيٝٛ 4, ع21, َد ٛيٛجٝا ايتعًِٝيتهٓ

31- Valsamidou, Lina P. Et al,Op.cit. 
طاصع, بٓا٤ بضْاَد َٛقؿٞ َكرتح يف اؾػضاؾٝا يت١ُٝٓ اينٛعٞ مبؿناِٖٝ حكنٛم     أمحز-53

 ٞ املن٪متض ايعًُنٞ   ينز٣ ت٬َٝنش املضحًن١ اٱعزارٜن١,      ا٫ْغإ ٚبعض َٗاصاا ايتعًِ اؾُعن

ا٫ْغإ َٚٓاٖد ايزصاعناا ا٫جتُاعٝن١( اؾُعٝن١ ايرتبٜٛن١ يًزصاعناا      حكٛم ايباْٞ )

 .45, ل 2009, 2, جاَع١ عني مشػ, َد ا٫جتُاع١ٝ

 .46, لْؿغ٘املضجا ايغابل -54

 .271, لَضجا عابلعبز ايضحِٝ ٚأمحز عارٍ عبز ايؿتاح,  أعا١َ-55

باملغتخز اا ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛج١ٝ ٚايكنِٝ   ايٛعٞبضْاَد َكرتح يت١ُٝٓ  حٓإ ؾٛطٟ,-56

ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ املضتبط١ بٗا يزٟ طايباا املضح١ً ايبا١ْٜٛ مبز١ٜٓ تبٛى, 

 .99, ل 2013, 1ٜٓاٜض ج 93, ايعزر ببٓٗا

يت٬َٝنش اؿًكن١    اٯخنض اهلاّ عبز اؿُٝز, بضْاَد َكنرتح يتُٓٝن١ قنِٝ ايتعاَنٌ َنا      -57

رصاعناا يف املٓناٖد ٚطنضم    ا٭عاعٞ يف من٤ٛ َٝبنام حكنٛم ايطؿنٌ,      ايبا١ْٝ َٔ ايتعًِٝ

 .46, ل 2006, عتُ ,116, عزرايتزصٜػ

 .100, لَضجا عابل ,ؾٛطٟ حٓإ-58

 .40َضجا عابل, ل أَاْٞ عبز املكقٛر,-59

اععز ٖاؽِ, بضْاَد َكرتح يتُٓٝن١ َؿناِٖٝ ايرتبٝن١ ايٛقا٥ٝن١ بنايعًّٛ ينزٟ        إبضاِٖٝ-60

 ,, ن١ًٝ ايرتبٝن١ ٠, اؾاَع١ اٱع١َٝ٬ غظصعاي١ َاجٝغت ط٬  ايقـ ايتاعا ا٭عاعٞ, 

 .110, ل 2010قغِ املٓاٖد ٚتهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ, 
*-

 أ،ا٤ ايغار٠ احملهُني

 جاَع١ املٓٛؾ١ٝ.–ِ عًِ ايٓؿػ, به١ًٝ اٯرا  أعتاس بكغ–أ. ر/ أ١َٓٝ إبضاِٖٝ ايؾٓاٟٚ -1

أعتاس َغاعز بكغِ املٓاٖد ٚطضم ايتنزصٜػ, نًٝن١ ايرتبٝن١, جاَعن١      –ا.ّ/ أ،ا٤ ؽضٜـ -2

 عني مشػ.

أعتاس َغاعز بكغنِ ا٫عن٬ّ ايرتبنٟٛ, نًٝن١ ايرتبٝن١ ايٓٛعٝن١ جاَعن١        -أ.ّ/ رعا٤ ؾهضٟ-3

 املٓٛؾ١ٝ.

ٓاٖد ٚطضم ايتنزصٜػ, نًٝن١ ايرتبٝن١ ايٓٛعٝن١,     أعتاس َغاعز بكغِ امل–أ.ّ/ ،اح حًُٞ-4

 جاَع١ املٓٛؾ١ٝ.

جاَعن١   ايٓٛعٝن١, أعتاس َغاعز قغِ تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ, ن١ًٝ ايرتبٝن١  –أ.ّ ٜغض١ٜ ؾضج -5

 املٓٛؾ١ٝ.

أعتاس َغاعز بكغِ ا٫ع٬ّ ايرتبٟٛ, نًٝن١ ايرتبٝن١ ايٓٛعٝن١, جاَعن١     –أ.ّ/ ٖٓا٤ ايغٝز -6

 املٓٛؾ١ٝ.

أعتاس َغاعز بكغِ املٓاٖد ٚطضم ايتزصٜػ, ن١ًٝ ايرتبٝن١ ايٓٛعٝن١,   -َقطؿٞأ.ّ/ ٖٝاّ -7

 جاَع١ املٓٛؾ١ٝ.


