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دراسُ حتلًلًُ ملياهج التشىيل بالتعلًه الجاىىٍ التجارٍ يف ضىْ 
 اإللهرتوىٌ مبادئ وأخالقًات التشىيل

 ًِاي ذلٌد كاًى ٙاضني ذلٌد  .د

 باسح ًِآر ٗطسق تدزٙظ اهتعوٍٚ اهتذازٜ

 املسكص اهقًٟ٘ هوبش٘خ اهرتب٘ٙٞ ٗ اهتٌِٚٞ

 املشتخلص:  
أؾبح التطٕٖق وَ اجملاالت احلٕٖٗٛ اليت متثن احدٝ التحدٖات أواً املؤضطاات االتتؿااةٖٛ   
مبختمف إٌٔاعّا، ٔتتكاح أِىٗتاْ واَ  اأه تايف آ ا احلٗااٚ الٕٗوٗاٛ للعاساة ٔلمىإً اجملتىا ،           
ٔباإلقاااعٛ اك نٌٕااْ أحااد املؤغااسات الاايت وااَ  أعااا ملؤااَ احلؤااي عمااٜ املؤضطااات بالٍ ااا  أٔ       

ٔعمٜ تدز أِىٗٛ التطٕٖق تط ن ا ٔاتمٍا الٕٗو٘ ممازضات غا أ أتٗٛ، تٍمؤظ بػؤن  الفػن،
ضمبٜ عمٜ ؾحٛ ٔأوَ ٔضأوٛ املٕاطَ، لرا بات واَ الكاسٔزٙ يمٗان وٍااِت التطإٖق باالتممٗي       
الثإٌٙ الت ازٙ ا قٕٞ وباةئ ٔأ أتٗات التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘، ٔذلك واَ  اأه أةاٚ التحمٗان    

املفاااِٗي  السٟٗطااٛ ٔالفسعٗااٛ املستبدااٛ مبباااةئ ٔأ أتٗااات التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘،       ٔالاايت تكااىٍ  
ٔتٍألاا  الباحثااٛ التحمٗاان لؤتااق التطاإٖق  لمطاإٍات الااثأل ،عٍٗااٛ التحمٗاان ، ٔناٌاا  ٌتاااٟت           
التحمٗن ٌادزٚ التٍاأه لمىفااِٗي املستبداٛ مببااةئ ٔأ أتٗاات التطإٖق اإللؤرتٌٔا٘، مماا ٖتدماق           

ٔزٚ تكااااىه ِاااارٓ املفاااااِٗي مبٍاااااِت التطاااإٖق بااااالتممٗي الثااااإٌٙ الت ااااازٙ  اعاااااةٚ الٍضااااس بكااااس
 نىتدمق حٕٗٙ لتمبٗٛ حاجات اجملتى .   

        وباااةئ  –التمماٗي الثااإٌٝ الت ااازٝ   –وٍاااِت التطاإٖق  –نمىاات وفتاحٗااٛ : ةزاضااٛ يمٗمٗاٛ   
 ٔ أ أتٗات التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ .

Curricula in Marketing of Study Analytical Commercial in Secondary  
Education  and  in the Light of Principles and E-Marketing Ethics 

Professor/ Manal Mohamed Kamel Yassin Mohammed 

Abstract 

Marketing has become a critical area that presents a challenge to 
Economic  institutions of various kinds , its importance is evident through its 
impact on the daily lives of individuals and the whole society , In addition , it 
is one of the indicators through which it is possible to judge organizations 
with success or failure , and the importance of marketing is recorded in our 
daily reality life unethical practices are not adversely affecting the health and 
the security and safety of the citizen so it became necessary to analyze , 
marketing approaches to commercial secondary education in the light of the 
principles and ethics of electronic marketing. This is through an analysis tool 
that incorporates key concepts and subrelated to the principles and ethics of 
electronic marketing. The researcher addressed the analysis of the marketing 
books for the three years (Analysis sample) , The results of the analysis were a 
dearth of approaches to electronic marketing principles and ethics . This 
requires rethinking the need to incorporate these concepts into marketing 
approaches commercial secondary education as a vital requirement to meet 
the needs of society. 
Key words : Analytical Study - Curricula in Marketing - Commercial 
secondary education - Principles and E-marketing Ethics. 
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 أوال: اإلطار العاو للبحح: 
  :ُمكدم 

كاااازٙ الماااامل٘، عؿاااس حناااَ ا عؿاااس التػاااٗا ٔاالٌفتاااا  االعأوااا٘ الث ااااا احل
التؤٍٕلٕجٗااا الاايت ت اإً عمااٜ الم اان البػااسٝ ٔااللؤرتٌٔٗااات، ٔبالتااال٘ عمااٜ  ٗاا     
الػاامٕأ أُ تمااد أبٍاّٟااا تسبٕٖااا ٔتممٗىٗااا ملٕاجّااٛ الثاإزٚ التؤٍٕلٕجٗااٛ، ممااا ٖفااس   
عماااٜ وٍاِ ٍاااا الرتبٕٖاااٛ أُ تمٗاااد الٍضاااس اك االٌطااااُ  ٗااا   مماااْ تااااةزا عماااٜ        

 ٛ بٍفطااْ، ٔعمااٜ اضااتخداً املممٕوااات املتدع ااٛ اضااتخداً    انتطاااأ املمسعااٛ الٕةٗفٗاا
 زاغدا، ٔالتماون و  وتدمبات المؿس ٔالتؤٗف و  وػؤأتْ ٔتٍاتكاتْ ٔيدٖاتْ.

لرلك جيق اعاةٚ الٍضس ا وٍاِ ٍا الرتبٕٖٛ لؤٌّٕاا اؤعٗاٛ الايت تؿاق عّٗاا      
ا وّىاا ا  اجملتىمات أِداعّا ٔعمطفتّا الرتبٕٖٛ، ٔوَ  ي عاُ لمىاٍّت الدزاضا٘ ةٔز  

 وٕاجّٛ احتٗاجات الدأأ ٔاجملتى  ٔضٕق المىن ٔزٔ  المؿس.

ٖٔمد التطٕٖق أحد املٍاِت الت ازٖٛ التخؿؿٗٛ الايت تادزع باملدزضاٛ الثإٌٖاٛ     
الت ازٖااٛ ٌضاااً الااثأل ضاإٍات لؤاان طااأأ الؿااف اؤه بالػاامبٛ الماوااٛ، ٔغاامبٛ         

املدزضٛ الثإٌٖاٛ الت ازٖاٛ   التطٕٖق ٔضٕق املاه بالؿفه الثاٌ٘ ٔالثال ، ٔنرلك 
ٌضاً اخلىاظ ضإٍات لؤان طاأأ الؿاف اؤه ٔطاأأ غامبٛ التطإٖق ٔضإق املااه           

  2020،ٔشازٚ الرتبٗٛ ٔالتممٗي، ٔغمبٛ االةازٚ بالؿفه الثاٌ٘ ٔالثال .

ٖٔمد التطٕٖق عمىا أضاضٗا وَ عمًٕ االةازٚ، ٔا اِا ممٗصا ملىازضٛ اوعىااه ا  
سا قاااسٔزٖا لمحؤاااي عماااٜ املؤضطاااات بالٍ اااا  أٔ الفػااان،  رلتماااف املٍضىاااات، ٔوؤغااا

 باإلقاعٛ اك تيف آ ا احلٗآ الٕٗوٗٛ للعساة ٔلمىًٕ اجملتى .

ٔعماااٜ تااادز أِىٗاااٛ التطااإٖق تااايفتٜ أِىٗاااٛ واااٍّت التطااإٖق ا املدزضاااٛ الثإٌٖاااٛ   
الت ازٖاااٛ الااارٝ ٖؤِااان الداااأأ لممىااان بالمدٖاااد واااَ الٕةااااٟف املستبداااٛ مب اااال٘   

 ، ٖٔطاااااعدِي ناااارلك ا تماااااوأتّي الٕٗوٗااااٛ املتؿاااامٛ بػااااساٞ   التطاااإٖق ٔالبٗاااا
ٔاضتّأك الطم  ٔاخلدوات ، ٔ ل د أِتىا  ةزاضاات عادٚ بتدإٖس ٔت إٖي ٔتادزٖظ       
واااااٍّت التطااااإٖق بااااااالتممٗي الثاااااإٌٙ الت اااااازٙ وااااااَ أِىّاااااا : ةزاضاااااٛ ،عاطىااااااٛ       

  ٔالاااايت ِاااادع  اك تداااإٖس وااااٍّت التطاااإٖق باملدزضااااٛ الثإٌٖااااٛ     2005الػااااستأٝ،
  ٔالايت ِادع    2006زٖٛ ا قٕٞ وتدمبات ضٕق المىن ، ٔ ةزاضاٛ ،أوان عبااع،   الت ا

اك تداااإٖس وااااٍّت البٗاااا  ٔالتٕشٖاااا  ا قاااإٞ املطااااتحد ات التؤٍٕلٕجٗااااٛ ملٕانبااااٛ  
  2012وٕاجّاٛ املٍاعطاٛ الماملٗاٛ ، ٔ ةزاضاٛ ،ضاّا عباد الطاىٗ ،        التدٕزات الماملٗٛ ٔ

لتٍىٗااٛ املّااازات التطاإٖ ٗٛ   ٔالاايت اترتحاا  اضاارتاتٗ ٗٛ لتاادزٖظ وااٍّت التطاإٖق     
  ٔالايت ِادع    2014لدٝ طأأ املدازع الثإٌٖٛ الت ازٖٛ ، ٔ ةزاضٛ ،أغسف بّ ات،

اك تداإٖس وااٍّت التطاإٖق باملدزضااٛ الثإٌٖااٛ الت ازٖااٛ ا قاإٞ وتدمبااات التٍىٗااٛ  
  ٔالتاٜ ِادع  اك يمٗان واٍّت التطإٖق      2018املطتداوٛ ،ٔ ةزاضٛ ،غٕتٜ حطاٌٜ،

لثااإٌٝ الت ااازٝ لمؤػااف عااَ املفاااِٗي ٔ املّااازات الت ازٖااٛ عااٜ قاإٞ  لمؿااف اؤه ا
  ٔالاااايت ِاااادع  اك ت ؿااااٜ أ ااااس 2020املااااد ن التؤاااااومٜ ، ٔ ةزاضااااٛ ،أ اااااٞ عااااسا ،

اضتخداً اضرتاتٗ ٗٛ  ساٟط التفؤا ا تدزٖظ واةٚ التطٕٖق عمٜ تٍىٗٛ وفاِٗي 
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لثاااٌ٘ الثااإٌٙ  التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘ ٔالااتفؤا االضااتدالل٘ لاادٝ طالبااات الؿااف ا      
 الت ازٙ.

ٌٔضااسا وُ التطاإٖق وااَ املاإاة الت ازٖااٛ الاايت تتطااي بطااسعٛ الااتػا ٔاحلطاضااٗٛ   
الػاادٖدٚ لؤاان وااا ااادل ا اجملتىاا  وااَ تداإزات الزتباطّااا الٕ ٗااق بطاامٕنٗات          
اوعساة ٔةٔاعمّي ٔزغباتّي ٔتفكٗأتّي اليت تتؿف بالتػا املطاتىس ٔالطاسٖ  عااُ    

ٔالتماااوأت الٕٗوٗااٛ املتؿاامٛ بالػااساٞ ٔاالضااتّأك تااتػا  ٔةاااٟف التطاإٖق ٔالبٗاا  
ِ٘ او سٝ بؿفٛ وطتىسٚ ٔضسٖمٛ، ٔلرلك عاُ وٍاِت التطٕٖق مبساحان التمماٗي   
املختمفٛ ٔوٍّا املسحمٛ الثإٌٖٛ الت ازٖٛ البد ٔ أُ تتٕانق و  نان واا ِإ جدٖاد     
 حتااااٜ تتٕاعااااق واااا  ضاااإق المىاااان ٔوتدمبااااات احلٗااااآ الٕٗوٗااااٛ لمدااااأأ ،اغااااسف       

  3-4، 2014بّ ات،

ٔا اطاااز التؤٍٕلٕجٗااا الستىٗااٛ يٕلاا  الٕةاااٟف التطاإٖ ٗٛ اك وفّاإً جدٖااد 
أنثااااس عاعمٗااااٛ ٖطااااىٜ التطاااإٖق اإللؤرتٌٔاااا٘ الاااارٝ   ٖطااااتبمد أٍٖٔؤااااس ٌضسٖااااات  
التطٕٖق الت مٗدٖٛ، ٔامنا اضتداع االضتفاةٚ وٍّا ٔاالٌدأق بطسعٛ ورِمٛ ٔحما   

ثا واَ أضاالٗق التطإٖق الت مٗدٖاٛ  اؾاٛ      أضالٗق التطإٖق اإللؤرتٌٔا٘ ذلان نا    
وااا  اضفاااا  تؤمفتاااْ ٔا تؿااااز الٕتااا  ٔتٕضاااٗ  الطااإق ٔت ااادٖي وٍت اااات عالٗاااٛ   

 اجلٕةٚ.

ٔعمٜ تدز أِىٗٛ التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ نيفحد قسٔزات احلٗاٚ ا عاملٍاا املماؾاس،   
حٗاا  املأٖااه وااَ املطااتخدوه ٖتؿاامُٕ بػاابؤٛ االٌرتٌاا  ٖٕوٗااا وااَ  ٗاا  أحناااٞ    

، ٔاضتػأه االٌرتٌ  نٕضٗمٛ تسٖٔت ٔعس  لمخدوات ٔاملٍت ات، ٔالتٕاؾن الما 
و  املأٖه وَ وطتخدو٘ غبؤٛ االٌرتٌ ، تط ن ا ٔاتمٍا الٗإو٘ ممازضاات غاا    
أ أتٗٛ، تٍمؤظ بػاؤن ضامبٜ عماٜ ؾاحٛ ٔأواَ ٔضاأوٛ االٌطااُ، لارلك باات واَ           

ٗاااٛ ا تماوماااّا بطااام  الكاااسٔزٙ ضااامٜ املؤضطاااات حنااإااللتصاً باالعتباااازات او أت
ٔ اادوات ي ااق املٍفمااٛ ٔتكااىَ الطااأوٛ ٔتمبااٜ احلاجااٛ باوضااظ ٔاملماااٖا املتفااق  
عمّٗااا ةٔلٗااا، ِاارا بمااد أُ ناااُ اِتىاوّااا و تؿااسا عمااٜ تمضااٗي اوزبااا  ٔقااىاُ          

 ب اّٟا ٔاضتىسازِا ا الطٕق.

ٔ   ٖ ق ل د تٍأه الؤثا وَ الباحثه ا الٕطَ المسب٘ ال كااٖا او أتٗاٛ لمتطإ
اإللؤرتٌٔ٘ عٜ أ ا ّي ٔ ةزاضاتّي ، ٔ وَ أِي ِرٓ الدزاضات وا ٖمٜ : ةزاضاٛ ،عباد   

  ٔالاايت تاواا  با تباااز تاايف ا او ااأق املدزنااٛ وااَ  ااأه       2017اخلااالق ٌؿااس ا ، 
االٌرتٌ  عمٜ ضمٕنٗات وؤٖدٙ المأوٛ الؤرتٌٔٗا ٔنػف  عَ المأتٛ االجيابٗٛ 

ٌ  ٔضامٕنٗات املؤٖادَٖ لممأواٛ الؤرتٌٔٗاا ،     به او أق املدزنٛ وَ  أه االٌرت
  الاايت أناادت ٔجاإة تاايف ا ومٍاإٙ وباغااس وبمااااة       2018ٔ ةزاضااٛ ،ذلىااد الطاامٗد،   

أ أتٗااات البٗاا  اإللؤرتٌٔاا٘ عمااٜ الث ااٛ االلؤرتٌٔٗااٛ ، ٔ ةزاضااٛ ،عاطىااٛ شِااسٚ بااَ          
ٗ 2018ٌاوْ، ي   اليت أةّست الدٔز الرٝ تممبْ أ أتٗات الت ازٚ االلؤرتٌٔٗٛ ا تادع

تااادزٚ املؤضطاااٛ التٍاعطاااٗٛ ٔاضاااتداوتّا، ٔنػاااف  عاااَ ٔاتااا  أ أتٗاااات الت اااازٚ         
االلؤرتٌٔٗااٛ ا املؤضطااات االتتؿاااةٖٛ اجلصاٟسٖااٛ ، ٔ ةزاضااٛ ،الداااِس حطاااً الاادَٖ      
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  ٔالاايت أٔقااح  أِىٗااٛ االلتااصاً بيف أتٗااات التطاإٖق ٔاالبتماااة عااَ     2018ٔآ ااسُٔ،
ىااأت الرتٔجيٗااٛ عاان االٌرتٌاا ،   املىازضااات الكااازٚ ٔعااَ اخلااداع ٔالتكاامٗن ا احل  

ٔنػااف  المأتااٛ االجيابٗااٛ بااه أ أتٗااات التطاإٖق ٔعاعمٗااٛ االعأٌااات الت ازٖااٛ  
  ٔالاايت ضاام  اك التمااسف عمااٜ واادٝ 2020عاان االٌرتٌاا  ، ٔ ةزاضااٛ ،عاطىااٛ زاقااٜ،

وتابماٛ اجلىّإز لمحىاأت التطإٖ ٗٛ عان غابؤٛ االٌرتٌا ، ٔومسعاٛ وادٝ زقااِي           
و أتٗااٛ الٕاجااق تٕاعسِااا وااَ ٔجّااٛ ٌضااسِي ا تمااك احلىااأت       عٍّااا ٔاملماااٖا ا 

 التطٕٖ ٗٛ.

 :ُاالحشاض باملشهل 
ٌأحظ وَ  اأه واا ضابق أُ ال كااٖا اخلاؾاٛ بيف أتٗاات التماوان واَ  اأه          
االٌرتٌ  تد انتطب  اِتىاوا وتصاٖدا ا اآلٌٔٛ او اٚ، مماا ٖؤناد عماٜ قاسٔزٚ     

ٕ تكاىه ِارٓ ال كااٖا او أتٗاٛ، ٔ أُ     اعاةٚ تٕجْٗ وٍااِت التطإٖق املختمفاٛ حنا    
ي ٗق وٍّت التطٕٖق لمّدف وٍْ عٜ املدازع الثإٌٖاٛ الت ازٖاٛ ٖتدماق تكاىٍْٗ     

 أ أتٗات التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘. 

ِاارا ٔتااد أناادت المدٖااد وااَ الدزاضااات الطاااب ٛ عمااٜ أِىٗااٛ تكااىه وٍاااِت          
ٖ   –ٔاليت وَ بٍّٗاا واٍّت التطإٖق     –التممٗي  ق اإللؤرتٌٔا٘ ٔواَ   و أتٗاات التطإ

   ٔالاايت أٔؾاا  بكااسٔزٚ تمصٖااص عّااي الدااأأ      ROY,2012ِاارٓ الدزاضااات: ةزاضااٛ ،  
لم كااٖا او أتٗاٛ ا دلااه االتؿااالت التطإٖ ٗٛ، نىاا أٔؾا   اناٞ التٕعٗااٛ         

  Grant& others,2017بكااسٔزٚ ةواات او أتٗااات ا وٍاااِت التطاإٖق ، ٔ ةزاضااٛ ،  
ت لمداأأ ٔ اؾاٛ ا صؿؿاات التطإٖق     ٔاليت أنادت قاسٔزٚ تادزٖظ او أتٗاا    

  ٔالااايت نػاااف  أُ ٍِااااك ا ااااع باااه   Paul,2019بالؤمٗاااات املختمفاااٛ ، ٔ ةزاضاااٛ ، 
وممىاا٘ التطاإٖق، ٔالممىاااٞ، ٔاملىازضااه عمااٜ أُ أ أتٗااات اوعىاااه بؿاافٛ عاوااٛ         
ٔأ أتٗااات التطاإٖق بؿاافٛ  اؾااٛ البااد أُ تؤاإُ جااصٞا بااالؼ اوِىٗااٛ وااَ تممااٗي         

نىااا أٔؾاا  واادازع اوعىاااه ا الٕالٖااات املتحاادٚ اووسٖؤٗااٛ    الدالااق التطاإٖ ٘،
بكسٔزٚ ت دٖي ةٔزات عَ أ أتٗات اوعىاه ٔ اؾٛ أ أتٗات التطٕٖق لدأبّاي ،  

  ٔالااايت أٔؾااا  بكاااسٔزٚ االضاااتماٌٛ بيفضاااالٗق  David & others,2020ٔ ةزاضاااٛ ،
بٛ ٔاحلالٛ جدٖدٚ ا تممٗي أ أتٗات التطٕٖق، ٔأٔقح  الف ٕٚ به احلالٛ املسغٕ

  Grants & others,2020احلالٗٛ لمتممٗي او أت٘ ا دلاه التطإٖق ، ٔ ةزاضاٛ ،  
ٔالاايت أٔقااح  أُ الاإعٜ او أتاا٘ الاارٝ ٖمااصشٓ و ااسز  اااف بيف أتٗااات التطاإٖق  
ملؤَ الدأأ واَ تدبٗاق الٍضسٖاات او أتٗاٛ عماٜ عىمٗاٛ ؾاٍ  ال اساز ا دلااه          

 اوعىاه بػؤن أنثس ضّٕلٛ.

تكااح لمباحثاٛ واَ  ااأه اطأعّاا عماٜ و ااسزات التطإٖق بالؿاافٕف      ِارا ٔتاد أ  
الثأ ٛ لمىدزضٛ الثإٌٖٛ الت ازٖٛ أُ ذلتٕٖاات ِارٓ امل اسزات تفت اس بػاؤن نابا       
تكاااٖا وباااةئ ٔأ أتٗااات التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘، نىااا أُ  اانٚ الباحثااٛ بااالتممٗي      

ٕٖق بّااارا الت اااازٙ ٔو ابأتّاااا وااا  عااادة نااابا واااَ وممىااا٘ ٔوااإجّ٘ وااااةٚ التطااا
ٔوااَ ٍِااا تتكااح احلاجااٛ اك البحاا  احلااال٘، ٔباااو ـ  التمماٗي أنااد ِاارا اووااس. 

 Worldبمد اٌتػاز جاٟحٛ نٕزٌٔا ٔوا جمبتْ وَ يدٖات نثاٚ حٗ  أٔقح  ،
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Trade Organization       َأُ أشوااٛ نٕزٌٔااا جمماا  التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘ باادٖأ عاا  
   ُ ا بٗااإتّي، نااارلك اتبااااع  الت مٗاادٙ، ٌضاااسا وٌّاااا جمماا  ومضاااي الٍااااع ملؤثاإ

أضاامٕأ احل ااس الؿااح٘ ا المدٖااد وااَ الاادٔه، جماان لصاوااا عمااٜ املطااتّمؤه الاارَٖ  
نااإٌا و ٗاادَٖ باملٍاااشه أُ ٖتٕاؾاامٕا ٔ ملتماإا أٌفطااّي عااَ بمااد ، ممااا أ ااس عمااٜ           
املتاجس الت مٗدٖٛ ا ومضي احناٞ الما ، نىا نػف  ازتفاعا حاةا عٜ املػرتٖات 

، ٔةّاإز بمااق ال كاااٖا ٔاملػااؤأت اال أتٗااٛ التطاإٖ ٗٛ ا   عمااٜ غاابؤٛ اوٌرتٌاا   
  .World Trade Organization,2020اجملتىمات ،

اووااس الاارٝ ٖاانش أِىٗااٛ ٔقااسٔزٚ تكااىه وٍاااِت التطاإٖق بااالتممٗي الت ااازٙ       
ل كاااٖا التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘ ٔ ؿٕؾااا او أتٗااٛ ٔالاايت ملؤااَ أُ تٍااتت وااَ ضاإٞ   

ٔ  –اضتخداوْ نىاا أٌاْ    ال تٕجاد ةزاضاات أٔ  إل ضااب ٛ      –ة عماي الباحثاٛ   ا حاد
تٍألاا  ةزاضااٛ ٔيمٗاان وٍاااِت التطاإٖق باملدزضااٛ الثإٌٖااٛ الت ازٖااٛ ٌضاااً الااثأل     

 ضٍٕات ا وؿس ا قٕٞ وباةئ ٔأ أتٗات التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ .

 : حتديد مشهلُ البحح 
 ا قٕٞ وا ضبق تتحدة وػؤمٛ البح  احلال٘ ا الٕتٕف عمٜ :

كااااىه وباااااةئ ٔأ أتٗااااات التطاااإٖق اإللؤرتٌٔاااا٘ ا وٍاااااِت التطاااإٖق   ٔاتاااا  ت
 بالتممٗي الثإٌٙ الت ازٙ ٌضاً الثأل ضٍٕات.

ٔذلااك وااَ  ااأه طااس  عاادة وااَ أضاا٠مٛ البحاا  ٔوااَ  ااي االجابااٛ عٍّااا ا  طاااز    
 البح  نالتال٘:

          واااا وبااااةئ ٔأ أتٗاااات التطااإٖق اإللؤرتٌٔااا٘ الااايت ٍٖبػااا٘ تٕاعسِاااا ا وٍااااِت
 ىسحمٛ الثإٌٖٛ الت ازٖٛ ٌضاً الثأل ضٍٕات؟التطٕٖق لم

    ٛوا ودٝ تكىه وباةئ التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ مبٍاِت التطٕٖق لمىسحماٛ الثإٌٖا
 الت ازٖٛ ٌضاً الثأل ضٍٕات؟

 :هدف البحح 
ِاإ تمااسف ٔاتاا  تكااىه وٍاااِت التطاإٖق باملسحمااٛ الثإٌٖااٛ الت ازٖااٛ ملباااةئ ٔ        

 أ أتٗات التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ .

 ًُالبحح : أهن 
 متثم  أِىٗٛ البح  احلال٘ عٗىا ٖمٜ :

     ال اااٞ الكاإٞ عمااٜ أِىٗااٛ تكااىه وٍاااِت التطاإٖق ملباااةئ ٔأ أتٗااات التطاإٖق
 اإللؤرتٌٔ٘.

           ٛتٕجٗاْ ٌضاس ال ااٟىه عماٜ تدإٖس وٍااِت التمماٗي الثاإٌٙ الت اازٙ اك أِىٗاا
 وٍاِت التطٕٖق، ٔأِىٗٛ تكىٍّٗا و أتٗات التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘. 

 ٕقٗح أِىٗٛ ةٔز التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ ا اجملتى  املماؾس.ت 
        اباااساش أِىٗاااٛ انطااااأ  سجيااا٘ التمماااٗي الثاااإٌٙ الت اااازٙ ملبااااةئ ٔأ أتٗاااات

 التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘.
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 .ٙاملطاِىٛ ا تدٕٖس املٍاِت التطٕٖ ٗٛ بالتممٗي الت از 
 ؤرتٌٔ٘.املطاِىٛ عٜ ٌػس الٕعٜ ا اجملتى  لم ٕاٌه او أتٗٛ لمتطٕٖق اإلل 

  :مصطلحات البحح 
 :أخالقًات التشىيل 

ٖمسعّاااا الدااااِس حطااااً الااادَٖ بيفٌّاااا ،املبااااةئ ٔاملمااااٖا الااايت يؤاااي تؿاااسعات       
 . 88،2018املطٕته ٔواا اىمٌٕاْ واَ تاٗي  م ٗاْ  ،الدااِس حطااً الادَٖ ٔآ اسُٔ،         

نىااا ٖمسعّااا ضاامٗي دلماا) بيفٌّااا ،املباااةئ ٔاملماااٖا الاايت ياادة الطاامٕك امل باإه ا    
لتطٕٖق نىا ِٕ ذلادة واَ تبان عاواٛ الٍااع ٔاملػاسعه احلؤإوٗه ٔاجلىاعاات         ا

  .2018ذات املؿمحٛ ٔاملٍاعطُٕ ٔاملٍضىات ، ضمٗي دلم) ٔبػٗػٜ ٔلٗد،

ٗااا أبيفٌّاا عباازٚ     إلٔتمسف الباحثٛ ،وباةئ ٔ أ أتٗاات التطإٖق ا   لؤرتٌٔاٜ   جساٟ
عَ دلىٕعٛ وَ احل ااٟق اوضاضاٗٛ ٔال ٕاعاد او أتٗاٛ التطإٖ ٗٛ الايت ؾاٗػ         
وااَ  ااأه ال اإاٌه ٔاوٌضىااٛ ٔاوعااساف احلؤٕوٗااٛ ٔالاايت يؤااي ضاامٕك ٔتؿااسعات    
املطااإته با اااآ أُ ٖؤااإُ ضااامٕنّي التطااإٖ ٘ ؾاااحٗح أٔ غاااا ؾاااحٗح ٖٔؤااإُ        

 ٛ تمك اوٌػدٛ التطٕٖ ٗٛأ.  اجملتى  ِٕ احلؤي عمٜ ضأو

 : ثاىًا : أدبًات البحح 
 : ٌما هًه التشىيل اإللهرتوى 

  أُ التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘ ِاإ اضااتخداً التؤٍٕلٕجٗااا   Adam & Othersٖااسٝ ،
   Roderick  ، نىاا ٖاسٝ ،    (Adam & Others , 2004 ,683لمتٕاؾن و  المىأٞ 

اآل اسٝ ٔ  ماق احلإاز باه املؤضطاٛ ٔ      أٌْ اضتخداً االٌرتٌ  ٔ الت ٍٗاات التفاعمٗاٛ   
  Alex & Others  ، بٍٗىاا ٖاسٝ ،  Roderick & Others,2007, 4املتماأٌه ومّاا،  

أٌْ التطٕٖق الرٝ ٖتي عَ طسٖق ال ٍٕات االلؤرتٌٔٗٛ، ٖٔػىن بساوت التطٕٖق الايت  
  .Alex & Others,2010,8تطتخدً الب  ٔاالٌرتٌ  أٔٔضاٟن االعأً ذات الؿمٛ ،

ذلك ٖمسف التطإٖق اإللؤرتٌٔا٘ بيفٌاْ تطإٖق املٍت اات عاَ طسٖاق غابؤٛ          ٔعمٜ
االٌرتٌ ، حٗ  ٖمٍٜ تٕؾٗن املٕت  اإللؤرتٌٔ٘ اخلاف باملؤضطٛ ونن ٌطابٛ واَ   
المىااأٞ املااست به لمىؤضطااٛ ٔاملطااتخدوه لػاابؤٛ االٌرتٌاا  عمااٜ املطااتٕٝ المااامل٘     

  .24،2010ٔاحملمٜ،ٌٗفه حطه، 

لؤرتٌٔااا٘  بيفٌاااْ اضاااتخداً االٌرتٌااا  ا أةاٞ اوٌػااادٛ  نىاااا ٖماااسف التطااإٖق اإل 
التطإٖ ٗٛ ٔعمٗااْ عااُ ناان أٌػادٛ التطاإٖق اإللؤرتٌٔا٘ تمااد واَ أٌػاادٛ اوعىاااه      
االلؤرتٌٔٗٛ، اليت تسنص عمٜ وماوأت البٗ  ٔالػساٞ، ٔاليت تمد جاصٞا واَ الت اازٚ    

  .120،2010االلؤرتٌٔٗٛ ،ٖٕضف أبٕاحل ا ،

تدبٗاااق لطمطااامٛ ٔاضااامٛ واااَ       بيفٌااا43،2011ْٔأغااااز، ذلىاااد عباااد المضاااٗي،    
تؤٍٕلٕجٗاااا املممٕواااات بّااادف ابتؤااااز تبااااةالت تفااا٘  اجاااات املطاااتّمؤه الفسةٖاااٛ      

 ٔبيفِداف املؤضطات.

  بيفٌاااْ الٍػاااا  اخلااااف باحلؿااإه عماااٜ    80،2011نىاااا تاااسٝ ،ةالٗاااا عباااد ا ،  
 وممٕوات عَ الطم  ٔاخلدوات ٔغساّٟا عَ طسٖق االٌرتٌ . 



 (ASEP)دراسات عربًُ يف الرتبًُ وعله اليفص 

 

 

 

 

 

 

329 
 

ذنسٓ وَ تمسٖفات التطإٖق اإللؤرتٌٔا٘ ٖتكاح لٍاا الٍ اا       ٔ عٜ قٕٞ وا ضبق 
 التالٗٛ :

 .ٛٗالتطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ ٖسنص عمٜ اضتخداً التؤٍٕلٕجٗا الستى 
       التطااإٖق اإللؤرتٌٔااا٘ ٖسناااص عماااٜ أِىٗاااٛ تدبٗاااق تؤٍٕلٕجٗاااا املممٕواااات لطاااد

 احتٗاجات املطتّمؤه ٔ زبدٛ بيفِداف املؤضطات.
  ِ ىٗااٛ غاابؤٛ اوٌرتٌاا  ٔ املطااتخدوه لتمااك  التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘ ٖؤنااد عمااٜ أ

 الػبؤٛ عمٜ املطتٕٖه الماملٜ ٔ احملمٜ.
       َالتطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ ٖسنص عمٜ اوٌػدٛ اخلاؾاٛ بت ادٖي الطام  ٔ غاساّٟا عا

 طسٖق اوٌرتٌ .
 . ٌالتطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ ٖسنص عمٜ تدٕٖس ٔ تٕشٖ  الطم  باضتخداً اوٌرت 
  خداً الٕضاااااٟن اإللؤرتٌٔٗااااٛ بيفٌٕاعّااااا  التطاااإٖق اإللؤرتٌٔاااا٘ ٖسنااااص عمااااٜ اضاااات

 املختمفٛ.
     ٛالتطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ ٖسنص عمٜ اضتخداً الت ٍٗات ٔ التؤٍٕلٕجٗاا باه املؤضطا

 ٔ المىأٞ لدّٖا.
      التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘ ٖسنااص عمااٜ اضااتخداً اوٌرتٌاا  عااٜ  ٗاا  عٍاؾااس املااصٖت

 التطٕٖ ٜ.
 أُ التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ ٖمد جصٞا وَ الت ازٚ اإللؤرت.ٌٛٗٔ 

 : ٌخصآص التشىيل اإللهرتوى- 
ٔ مباااا أُ التطااإٖق اإللؤرتٌٔااا٘ ِااإ واااصٖت واااَ تؤٍٕلٕجٗاااا االتؿااااالت احلدٖثاااٛ  
ٔاملباةئ الت مٗدٖاٛ الايت ٖدب ّاا املطإتُٕ عااةٚ ، عٍّااك  ؿااٟـ عاواٛ لمتطإٖق          

،ذلىاااد  اإللؤرتٌٔااا٘  مماااْ رلتمفاااا عاااَ التطااإٖق الت مٗااادٙ ٔوٍّاااا واااا ٖماااٜ :       
  100، 2007عبد السمحَ تٕعٗق ، ،،428،2006زوكاُ،

 . ٛاالتؿاه به طسا المىمٗات الت ازٖٛ ٖتي ةُٔ ضابق ومسع 
 . اوؤاٌٗٛ اجساٞ االتؿاه و  أنثس وَ طسف ٔاحد 
 . ٛٗال ٖمصً ٔجٕة ٔ اٟق أٔ وطتٍدات ٔزت 
 .اوؤاٌٗٛ الرتاضن ٔالتباةه لمبٗاٌات ٔالٕ اٟق الؤرتٌٔٗا 
   ٜاتاحااٛ عسؾااٛ الت اإاه بااه  ٗااازات وتماادةٚ ا أضاإاق اعرتاقااٗٛ لمحؿاإه عماا

 اخلدوٛ أٔ الطممٛ بيفز ـ االضماز ٔأعكن المسٔ . 
 . ٍٛفق وطتٕٖات التٍضٗي االةازٙ به أطساف التماون اك أتؿٜ ةزجٛ ممؤ  
   تااتي ممازضااتْ ٔأةاٞ ٌػاااطاتْ ٔعىمٗاتااْ عاان غاابؤٛ االٌرتٌاا  ٔوٕاتاا  غاابؤٛ ٖٔااق

 الماملٗٛ ٔبالتال٘ ٖٕاجْ بكسٔزٚ تٍاعطٗٛ عاملٗٛ غدٖدٚ.
 . ٛٗوساعآ اال تأعات احلكازٖٛ ٔاحلطاضٗات الث اع 
 . ٌٛٗٔعدً تأتٜ طسا املماومٛ االلؤرت 
         ٛفااق تؤااالٗف التطاإٖق وٌااْ ٖمتىااد عمااٜ عاادة ذلاادٔة وااَ المىالااٛ االةازٖاا 

 ؤٍٕلٕجٗا احلدٖثٛ.ٖٔؤُٕ الرتنٗص عمٜ المٍاؾس ذات الؤفاٞٚ ا اضتخداً الت
 . الت ىمات البػسٖٛ اعاٟمٛ املرتاوٗٛ املٕات  عاملٗا ٔذلمٗا 
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    االضتىسازٖٛ ا وباغسٚ ناعٛ الٍػاطات ٔاجلّٕة التطٕٖ ٗٛ االلؤرتٌٔٗاٛ طإاه
 الًٕٗ .             

 : ٌمزيج التشىيل اإللهرتوى-   
ا ٌدااق  ٖمسف املصٖت التطإٖ ٘ بيفٌاْ دلىٕعاٛ اوةٔات التطإٖ ٗٛ الايت تاد ن       

الٕةٗفٛ التطٕٖ ٗٛ ٔاليت تؤةٝ ممازضتّا بدسٖ ٛ عمالٛ اك ي ٗق زقا املطتفٗد 
،Scoot,2008,334.  

ٖٔتؤاإُ املااصٖت التطاإٖ ٘ اإللؤرتٌٔاا٘ وااَ المٍاؾااس التالٗااٛ : ،عاطىااٛ شِااسٚ بااَ    
         (smith , 2014)    15-14، 2018ٌاوٛ، 
 ملؤَ تباةلْ بػؤن آل٘ متاوا، ٔوَ  اي  املٍتت : عاملٍتت اإللؤرتٌٔ٘ ِٕ املٍتت الر ٝ

عّٕال اتا  اك تٕشٖ  واةٝ ٖٔتي تدألْ عن غبؤٛ االٌرتٌ  ةُٔ تيف ا لمحادٔة  
 اجلػساعٗٛ عمْٗ.  

          ٛالتطما : حٗ  تؤإُ اوضاماز عان االٌرتٌا  وٍخفكاٛ و ازٌاٛ بيفضاماز الت صٟا
ازٌاااٛ الت مٗدٖاااٛ، ٖٔسجااا  ذلاااك اك اضفاااا  تؤمفاااٛ التطااإٖق اإللؤرتٌٔااا٘ و       

 بالتطٕٖق الت مٗدٙ .
     التٕشٖااا  :حٗااا  تّااادف اةازٚ تٍااإات التٕشٖااا  اك تٕؾاااٗن املٍت اااات املٍاضااابٛ اك

 املٕات  املٍاضبٛ بالؤىٗات املأٟىٛ ا الٕت  املٍاضق .
   الرتٖٔاات اإللؤرتٌٔاا٘ : حٗاا  جيااق االغاارتاك ا أةآ البحاا  عاان االٌرتٌاا  ٔالاايت

ٖ ّا ملؤَ الٕؾٕه لمدة نابا واَ   تمتن ذات تٗىٛ نباٚ لمىؤضطات، عَ طس
 املطتخدوه .

    َاٌػاااٞ وٕتاا  ،املت ااس  اإللؤرتٌٔاا٘ : ِٔاإ أحااد املتدمبااات اوضاضااٗٛ حتااٜ تااتىؤ
 املؤضطات وَ طس  ٔتطٕٖق وٍت اتّا عن غبؤٛ االٌرتٌ . 

      ٚاووَ : ٔتد بسشت أِىٗٛ اووَ ٔالطسٖٛ ا تمااوأت ٔتبااةالت اوعىااه ٔالت ااز
 عىمٗات اال رتاق ٔالتخسٖق اليت ملازضّا لؿٕف االٌرتٌ  االلؤرتٌٔٗٛ بطبق 

   اجملتىمات االعرتاقٗٛ : ٔملؤَ تمسٖف اجملتى  االعرتاق٘ بيفٌْ عبازٚ عَ  ى
ٖتؤُٕ وَ دلىٕعٛ واَ اوغاخاف ٖطاتخدوُٕ غابؤٛ االٌرتٌا ، ٖتمسعإُ عماٜ        
آزاٞ بمكااّي بمكااا ٖٔتٍاتػاإُ ا تكاااٖا ومٍٗااٛ تااثا اِتىاااوّي، ٔملؤااَ تٍفٗاار    

 ذلك وَ  أه ٔضاٟن وتٍٕعْ عن االٌرتٌ  نػسف احملاة ٛ ٔاملٍتدٖات .
     ٛالتخؿااٗـ : ِاإ عىمٗااٛ تطاامٜ اك شٖاااةٚ وطااتٕٝ زقااا ٔٔالٞ الصباإُ لمىؤضطاا

االلؤرتٌٔٗاااٛ ٔملٍت اتّاااا واااَ  اااأه اضاااتخداً البٗاٌاااات الااايت صؿاااْ واااَ أجااان     
ات عسةٖٛ تؿىٗي وٍت ات أعكن ٔطسحّا اك اوضٕاق عن االٌرتٌ ، ٔبٍاٞ عأت

 ومْ، مما ٖصٖد وَ ح ي املبٗمات.
       اخلؿٕؾٗٛ : ِٔ٘ تمن عَ حق المىاأٞ ٔاجلىاعاات ٔاملؤضطاات ا يدٖاد ٌإع

ٔنىٗاااٛ ٔنٗفٗاااٛ ٔتٕتٗااا  اضاااتخداً البٗاٌاااات اتاااٜ صؿاااّي واااَ تبااان املت اااس      
 اإللؤرتٌٔ٘ ٔوٕات  الٕٖق او سٝ . 

ٌٔا٘ ٔالتطإٖق   ٔمما ضبق ٌأحظ أُ ٍِااك عاسٔق جِٕسٖاٛ باه التطإٖق اإللؤرت     
 الت مٗدٙ، ٔاجلدٔه التال٘ ٖبه أِي ِرٓ الفسٔق .
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 ًقازُٞ بني اهتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ ٗاهتط٘ٙق اهتقوٚدٜ : (1ددٗي )

 اإلهلرتُٗٛ اهتقوٚدٜ اهعِضس
تلوفٞ عاهٚٞ سٚح ٙطتوصَ اضتتدداَ   اهتلوفٞ

  ْ –ٗضتتا٢ى ا٨عتت٩َ ًجتتى اهتوٚفصٙتت٘

 اجمل٩ت.–اهسادٙ٘

طسٙتتق ا٨ُرتُتت   تلوفتتٞ ًِدفطتتٞ  ٙلتتْ٘ عتتّ   

باضتدداَ اع٩ُات دلاُٚٞ أٗ ًدف٘عتٞ بطتعس   

 بطٚط.

ضتتٔ٘هٞ اهت٘اصتتى باضتتتدداَ ا٨ُرتُتت  ٗٗضتتا٢ى   صع٘بٞ اهت٘اصى ًع اهع١٩ٌ. اهت٘اصى

 اتضاي ا٨ُرتُ  ا٪خس٠.
٨ ميلتتّ طوتتب املِتتتر ا٨ عتتّ طسٙتتق    اهطوب عوٟ املِتر

 خدًٞ اهع١٩ٌ.
ميلّ طوتب املِتتر بػتلى ًباغتس ًتّ اهػتسكٞ       

 ُفطٔا عّ طسٙق امل٘قع اإلهلرتُٗٛ هوػسكٞ.
 دعى اهع١٩ٌ دا٢ٌني. صع٘بٞ احملافظٞ عوٟ اهع١٩ٌ. اضتٌسازٙٞ اهع١٩ٌ
ضٔ٘هٞ ًتابعٞ زد فعى اهع١٩ٌ ًّ خ٩ي امل٘قع  صع٘بٞ ًتابعٞ زد فعى اهع١٩ٌ. اهتػرٙٞ املستدٝ

 اإلهلرتُٗٛ.
 اهعٌى بأٜ ٗق . ضٔ٘هٞ ا٨هتصاَ مب٘اعٚد احلٌوٞ. ٗق  محوٞ اهتط٘ٙق

 ًّ املٌلّ عدَ ٗد٘د ًقس هوػسكٞ. جيب أْ ٙلْ٘ ِٓان ًقس هوػسكٞ. ًقس اهػسكٞ

صتتتتع٘بٞ ًتابعتتتتٞ اهطوبتتتتات بػتتتتلى     املتابعٞ

 ًباغس.
 ضٔ٘هٞ ًتابعٞ اهطوبات بػلى ًباغس ٗضسٙع.

 كبري. قوٚى ُطبٚا. عدد اهع١٩ٌ
صتتتتع٘بٞ ًعاِٙتتتتٞ جٚتتتتع املِتذتتتتات   عسض املِتذات هوٌعاِٙٞ

ْ كبري هعسضٔا.  ٨ستٚادٔا اىل ًلا
ضتتتٔ٘هٞ ًعاِٙتتتٞ جٚتتتع املِتذتتتات عتتتّ طسٙتتتق   

 عسضٔا عوٟ امل٘قع اإلهلرتُٗٛ.

 ظٔ٘ز اهِتا٢ر يف ٗق  قوٚى. ظٔ٘ز اهِتا٢ر يف ٗق  ط٘ٙى . اهِتا٢ر
أٓتتتتتتٍ اطتتتتتتسا  عٌوٚتتتتتتٞ   

 اهتبادي
 اهصبْ٘. اهط٘ق.

 ضٔوٞ ددا. صعبٞ ددا. جع اهبٚاُات
 ضسٙع )عاهٛ اهلفا١ٝ ٗاملسُٗٞ( كف١(صعب ) غري  تط٘ٙس املِتر

 ذلوٟ ٗ عاملٟ )ًفت٘ح ٗ ٗاضع(. ذلوٟ فقط )ذلدٗد(. اهط٘ق

 ضسٙع هوػاٙٞ. بط٤ ددا . كطب ع١٩ٌ ددد

تلاًى اه٘ظا٢ف 

 اهتط٘ٙقٚٞ

 ٗاضع. ذلدٗد.

ٔ ِرٓ امل ازٌٛ به التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ ٔالتطٕٖق الت مٗدٙ تٕقاح وادٝ أِىٗاٛ    
لمػسنات ٔاملٕات  ٔأؾحاأ املٍت اات وا  ت ادً التؤٍٕلٕجٗاا،     التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ 

 ٔأُ التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ ٖممق ةٔزا ِاوا ا اتتؿاة الػسنات.

 :ٌأهنًُ التشىيل اإللهرتوى- 
ٖتكااح أِىٗااٛ التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘ نيفحااد قااسٔزات احلٗاااٚ ا دلتىمٍاااالًٕٗ    

،ذلىاد عباد المضاٗي أبإ      ، 250،2019ٔاليت تتىثن عٗىا ٖمٜ: ،ٌٗفه حطاه تا ،  
  .81،2008الٍ ا،

 .ٖٛطاعد عمٜ  فق تؤمفٛ اوٖدٙ الماوم 
 . ٖٕعس عسف عىن أواً المدٖد وَ أعساة اجملتى 
 .ٍٖٚػط الدمق عمٜ الطم  ٔاخلدوات اجلدٖد 
 . ٖسع  وطتٕٝ ومٗػٛ أعساة اجملتى 
 .ٖٛا ق الرتابط به أِداف التطٕٖق ٔأِداف  دط التٍىٗٛ االتتؿاة 
  املطتّمؤه باملٍت ات املتٕعسٚ ا الطٕق.ٖمسف 
 . ٖٕٛجْ ٖٔسغد ضمٕك املطتّمؤه  آ الطم  املختمف 
 .ٖصٖد ال دزٚ التٍاعطٗٛ به الػسنات 
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 .ٖٞطاعد عمٜ عّي احتٗاجات المىأ 
 .ٖٛٗطاعد عمٜ  فق تؤمفٛ املطتٍدات ٔاملماوأت الٕزت 
 . ٌا ق التٕاؾن و  املأٖه وَ وطتخدو٘ االٌرت 
 د املٍضىات عمٜ االبتؤاز ٔالت دٖد ا وٍت اتّا.ٖطاع 
 .ٖٛٗطاعد عمٜ الٕعاٞ  اجات االضٕاق احملمٗٛ ٔاخلازج 

ٍِٔاااك الؤااثا وااَ الدزاضااات الاايت نػااف  عااَ أِىٗااٛ التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘ ا   
  الايت  2007ةن المٕملٛ احلالٗٛ ٔالتدٕزات الطاسٖمٛ وثان ةزاضاٛ ،ِااٌ٘ الؿاسعٍدٝ،     

ملٍػاا ت بكااسٔزٚ ممازضااٛ التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘، بدزجااٛ    أٔؾاا   ٗاا  الػااسنات ٔا 
عالٗااٛ وااَ التٍاعطااٗٛ ٔالػاافاعٗٛ، ٔقااسٔزٚ تاادزٖق وطاإتّٗا عمااٜ ٔضاااٟن التطاإٖق     

  2011اإللؤرتٌٔاا٘ ةا اان البمااد ٔ ازجّااا، ٔةزاضااٛ ،عٍاان غااأؽ، ضاامٗىاُ احلاإزٙ،   
ٔالاايت ِاادع  اك التمااسف عمااٜ وطااتٕٝ اضااتخداً التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘، ٔأ ااسٓ ا         
ي ٗق وٗصٓ تٍاعطاٗٛ ا غاسنات الادٔاٞ االزةٌٗاٛ، ٔأٔقاح  الدزاضاٛ ٔجإة تٕجاْ         
وااَ تباان غااسنات ؾااٍاعٛ الاادٔاٞ االزةٌٗااٛ حنٕاضااتخداً االٌرتٌاا  ا التطاإٖق وااَ  
اجاان تمصٖااص تاادزاتّا التٍاعطااٗٛ، ٔتٍىٗااٛ حؿااتّا الطاإتٗٛ ذلمٗااا ٔعاملٗااا، ٔ ةزاضااٛ      

لؤرتٌٔاٜ  إلأِىٗاٛ التطإٖق ا    ٔ التاٜ نػاف  عاَ وادٝ     2018،أملَ جابس حطإٌٛ ،  
لمىدزضااٛ الثإٌٖااٛ الفٍٗااٛ الؿااٍاعٗٛ عااٜ تطاإٖق وٍت اتّااا ٔ تطاإٖق طالااق ِاارٓ         

  ٔاليت نػف  عَ ودٝ 2020املدزضٛ ،ٔ ةزاضٛ ،أمحد ضاوٜ عبد الِٕاأ الماٖدٝ،
وطاااِىٛ المٕملااٛ ا تٍػااٗط التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘ ٔعااتح اضاإاق جدٖاادٚ لمػااسنات    

 وتمدةٚ اجلٍطٗات.

 لتشىيل اإللهرتوىٌ:مزايا ا 
 Stewart & Others , 2002 ٔ تتحدة أِي وصاٖا التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ عٗىا ٖمٜ :

, 2)  ،(Brynn Zuccaro , 2011 , 4  
 . ٛٗاوؤاٌٗٛ الٕؾٕه اك االضٕاق المامل 
 . ٚضّٕلٛ احلؿٕه عمٜ تػرٖٛ وستد 
     اٟماٛ  الٕؾٕه اك أنن عدة ممؤَ وَ املطاتّمؤه حٗا  الت ىماات البػاسٖٛ اع

 املرتاوٗٛ املٕات  عاملٗا ٔذلمٗا .
         اوؤاٌٗٛ اضتخداً نن أضاالٗق اجلارأ ٔالتػإٖق وا  اضاتىسازٖٛ االعاأُ طإاه

 الٕت .
          التفاعمٗٛ املطاتىسٚ وا  املطاتّمؤه حٗا  ي اق االتؿااه باملطاتّمؤه ٔالتماسف

 عمٜ ٔجّْ ٌضسِي بؿٕزٚ وطتىسٚ.
  املّاً ٔتؤالٗف املماوأت .صفٗق التؤالٗف التطٕٖ ٗٛ املتمم ٛ بتم د 
 .ٞت دٖي الطم  ٔاخلدوات ٔع ا حلاجات المىأ 
 .ٌٛٗٔاالضتىسازٖٛ ا وباغسٚ ناعٛ الٍػاطات ٔاجلّٕة التطٕٖ ٗٛ االلؤرت 

ٍِٔااااك عااادٚ ةزاضاااات ا وؿاااس أٔقاااح  وااادٝ االضاااتفاةٚ واااَ وصاٖاااا التطااإٖق    
االتتؿاااااةٖٛ اإللؤرتٌٔااا٘ ا تٍػااااٗط الت ااااازٚ، ٔشٖاااااةٚ الاااد ن ال اااإو٘، ٔالتٍىٗااااٛ   

لمدٔلٛ، ٔاالزت اٞ باملطاتٕٝ املمٗػا٘ لمى تىا  املؿاسٙ، وثان: ةزاضاٛ ،ضاّاً غافٗق،         
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  ٔاليت نػف  ةٔز التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ ا تٍػاٗط ٔشٖااةٚ املبٗماات لمىأباظ     2012
اجلاااِصٚ ٔذلااك وااَ  ااأه صفاااٗق تؤمفااٛ المىمٗااات الت ازٖااٛ ٔالٕتاا ، ٔتااإعا         

  2016ٔعتح أضٕاق جدٖدٚ ، ٔ ةزاضٛ ،ٌادا واٍا،    البٗاٌات وَ  أه تٕاعد البٗاٌات،
ٔالاايت أٔقااح  ةٔز التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘ ا الرتٖٔاات لػااسنات الطااٗاحٛ ا وؿااس،     
ٔأغاااازت اك الؤاااثا واااَ وصاٖاااآ ٔوٍّاااا : التؤمفاااٛ املٍخفكاااٛ، تٕضاااٗ  الطااإق، اشالاااٛ 

   ٔالايت أٔقاح  أ اس التطإٖق    2018احلٕاجص اجلػساعٗاٛ ، ٔ ةزاضاٛ ،غاسٖف نىااه،     
اإللؤرتٌٔااا٘ لمخااادوات احلؤٕوٗاااٛ عماااٜ االلتاااصاً الكاااسٖ  ا وؿااامحٛ الكاااساٟق      

  ٔاليت ِدع  اك التمسف عماٜ الادٔز الارٝ    2019املؿسٖٛ ، ٔ ةزاضٛ ،حطه ذلىد، 
ٖ ًٕ بْ التطٕٖق اإللؤرتٌٔا٘ ا تاسٖٔت اخلادوات اجملتىمٗاٛ الايت ت ادوّا غاسنات        

  ٔالاااايت أٔؾاااا  اجلّااااات 2019االتؿاااااالت ا وؿااااس ، ٔ ةزاضااااٛ ،ةٔلاااا  عااااص الاااادَٖ، 
الطٗاحٗٛ الس ٗٛ االِتىاً بتٍىٗٛ ضٗاحٛ الرتال ٔذلك وَ  أه االضتفاةٚ واَ  

 املصاٖا ٔاخلدوات اليت ٖ دوّا التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘.

 : ٌالتحديات اليت تىاجه التشىيل اإللهرتوى- 
عىن التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ غيفٌْ غيفُ أٖٛ ممازضات أٔ أةاٞ أعىاه تتٕاعق و  وٍاخ 

ٔب٠ٗٛ تػػٗمٗٛ عا وَ املؤٌٕات ٔالرتانٗق، اليت يؤي وطازات المىن، ِارا عٍّااك   
 زوكااااُ، ،ذلىاااد عٕاوااان تمٗاااق منااإ التطااإٖق اإللؤرتٌٔااا٘ واااَ أِىّاااا واااا ٖماااٜ :  

  2009،443 ،شٍٖق ٌٖٕظ،2006،431-432

 . عدً تٕاعس البٍٗٛ اوضاضٗٛ لتؤٍٕلٕجٗا املممٕوات ا بمق ةٔه الما 
  ٖ ق اإللؤرتٌٔاا٘ واا  اخلاانات االجتىاعٗااٛ لمتطاإق ٔواا  التفاعاان     تماااز  التطاإ

 احل ٗ ٘ و  املٍت ات ٔاوغخاف ٔاملتطٕته اآل سَٖ.
 .احدال تػٗاات جِٕسٖٛ ا اعٗؤن التٍضٗى٘ لمىؤضطات 
        ٛؾاااامٕبٛ التمااااسف عمااااٜ ٔؾاااإه السضاااااٟن التطاااإٖ ٗٛ ٔاالعأٌٗااااٛ االلؤرتٌٔٗاااا

 ىأٞ ٔاملطتّمؤه.ٔودالمتّا وَ جاٌق تداعات الصاٟسَٖ وَ الم
         متسٖااااس ٔتٍاتاااان أ باااااز التؿااااسعات التطاااإٖ ٗٛ غااااا امل بٕلااااٛ بااااه  اااإع شٔاز

 ٔوطتخدو٘ االٌرتٌ .
        التباٍٖاااات ٔاال تأعاااات الفؤسٖاااٛ ٔالث اعٗاااٛ ٔحكاااازات الااادٔه ٔالػااامٕأ، ٔواااا

ٖطتدعْٗ وَ أِىٗٛ الت اأأ ٔالتؤٗاف  اؾاٛ ٔأُ التطإٖق اإللؤرتٌٔا٘ ٖتؿاف       
 بالماملٗٛ ٔاحملمٗٛ.

 لتفستٛ : حٗ  خيدً التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ ع ط اوعساة الرَٖ لدّٖي وٕاؾافات  ا
ومٍٗااٛ نازتفاااع الااد ن، التممااٗي املستفاا ، اوااتأك وّااازات ٔتاادزات الااد ٕه اك  

 غبؤٛ االٌرتٌ  ٔوٕات  غبؤٛ ٖٔق الماملٗٛ.
      ضسعٛ التدٕزات التؤٍٕلٕجٗٛ ا دلاه تؿاىٗي ٔتدإٖس املٕاتا  االلؤرتٌٔٗاٛ اك

 زتفاع تؤالٗف اتاوتّا.جاٌق ا
          ال إاٌه اوجٍبٗاٛ املتمم اٛ باوٌػادٛ الت ازٖااٛ ٔالايت صتماف واَ بماد اك آ ااس

 ضٕاٞ عٗىا ٖتممق باإلعأٌات أٔ بالرتا ٗـ احلؤٕوٗٛ.
  .ٌ٘ٔقسٔزٚ تدٕٖس اوٌضىٛ املالٗٛ ٔالت ازٖٛ لتطّٗن عىمٗات التطٕٖق اإللؤرت 
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ػااؤأت او أتٗااٛ الاايت تماإق مناإ ٔباإلقاااعٛ  ك وااا ضاابق عٍّاااك الؤااثا وااَ امل
 2009التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘ وٍّااا وااا ٖمااٜ : ،عااأٞ الػسبااأٙ، ذلىااد عبااد المضااٗي،       

،323-324  

        ْال ااإاٌه ٔالتػاااسٖمات ٔالمااإاٟح ٔاملمااااٖا احلؤٕوٗاااٛ لٗطااا  وفؿااامٛ مباااا عٗااا
 الؤفاٖٛ حلىاٖٛ ح ٕق املمؤٗٛ ٔالٍػس عمٜ غبؤٛ االٌرتٌ .

 تحدٖات اليت تمٕق ٔتؤ س عمٜ ت بن بماق المىاأٞ   الطسٖٛ ٔاخلؿٕؾٗٛ : وَ ال
لفؤااسٚ التطاإق عاان االٌرتٌاا   اؾااٛ ٔأُ عىمٗااٛ التباااةه اإللؤرتٌٔاا٘ يتااا  اك   
احلؿااإه عماااٜ بماااق البٗاٌاااات واااَ المىاااأٞ وثااان االضاااي، ٔالٍااإع، ٔاجلٍطاااٗٛ،     

 ٔالمٍٕاُ، ٔطسٖ ٛ الطداة، ٔغاِا.
         ّمؤه باايفُ ةزجااٛ أٔ   عاادً تاإعس عٍؿااس اوواااُ ٔذلااك بطاابق غاامٕز بمااق املطاات

وطاااتٕٝ املخااااطس الااايت ٖتحىمٌّٕاااا غاااا و بٕلاااٛ  اؾاااٛ عٗىاااا ٖتمماااق بدسٖ اااٛ   
 الطداة ٔالدع  اإللؤرتٌٔ٘، ٔأزتاً بداتات االٟتىاُ ٔغاِا.

 :ٌالكضايا األخالقًُ اليت تىاجه التشىيل اإللهرتوى- 
ضمااااـ ممااااا ضاااابق أُ عٍؿااااس اوٌرتٌاااا  تااااد أعااااسش ياااادٖات أ أتٗااااٛ نااااثاٚ   

االتتؿاااةٖٛ ٌتٗ ااٛ شٖاااةٚ حاادٚ املٍاعطااٛ بااه املؤضطااات لؤاإُ الػاابؤٛ        لمىؤضطااات 
الدٔلٗٛ غا  اقمٛ لم إٌُ ٔوا اؿن عّٗا واَ حااالت ال سؾاٍٛ عماٜ املممٕواات      
ٔوَ ابتؤاازات طاسق جدٖادٚ لمتدفان ٔالت طاظ عماٜ المىاأٞ واَ  اأه اوٌرتٌا            

ىازضااااات ٔغاِااااا وااااَ اوعىاااااه الأأ أتٗااااٛ، ٔلاااارا جيااااق أُ ٌطااااتمس  بمااااق امل   
التطااإٖ ٗٛ املكاااممٛ الٍا اااٛ عاااَ اِىااااه جاٌاااق او أتٗاااات ا التطااإٖق ٔملؤاااَ      

  23-19، 2016،الوٗٛ نحمٜ، تؿٍٗفّا عٗىا ٖمٜ:

        :تتكاىَ ، ماق     ا املىازضاات التطإٖ ٗٛ الطامبٗٛ الايت خيم ّاا التطإٖق لمفاسة ٔ
الت ااةً   -بٗ  وٍت ات غا آوٍاْ   -تكمٗن املطتّمك  -احلاجات الِٕىٗٛ 

التىٗٗااص قااد املطااتّمؤه    -طااسٖ  لمىٍت ااات ٔاضااتٍصاف تاادزات املطااتّمك     ال
 البطداٞ .

         اااا املىازضاااات التطااإٖ ٗٛ الااايت خيم ّااااا التطااإٖق لمى تىااا : ٔ تتكاااىَ ،ٌػااااس
التمٕٖ   -  ازٚ احلاجات الكازٚ ٔاملمٕ ٛ لمب٠ٗٛ  -املفاِٗي املاةٖٛ به اوعساة 

 ال ٗى٘ ٔالث اا .
     لتطاإٖق لمىؤضطاات املٍاعطاٛ: ٔ تتكاىَ ،اضاارتاتٗ ٗٛ    اا املػاؤأت الايت خيم ّاا ا

 ٔتف اٌػاٞ وػسٔعات وٍاعطٛ . -ةوت املؤضطات  -الطٗدسٚ بالتؤالٗف 

نىاااا ملؤاااَ تؿاااٍٗف ال كااااٖا او أتٗاااٛ ا التطااإٖق  ك اجملااااالت السٟٗطاااٛ     
  80،2010التالٗٛ: ،ٌٔظ عبد الؤسٖي ٔآ سُٔ،

      وطإق   اآ املطاتّمك ضإاٞ      –اخلداع ٔالتكمٗن الارٝ ملازضاْ البااٟ  ،وٍاتت
 ناُ ذلك ا الٍٕعٗٛ، المبٕٚ، المأوٛ، أٔ غاِا وَ احلاالت او سٝ.

    احلااد وااَ عااس  الطاام  لم ىّاإز بالؤىٗااٛ املدمٕبااٛ، أٔ ا فاّٟااا بػااس  احاادال
 املكازبٛ ا التدأه الطمم٘ بالطٕق ٔشٖاةٚ اوضماز.
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       يت متثان ح ٗ اٛ املٍاتت    ودٝ االلتاصاً  بماس  املممٕواات الؿاحٗحٛ ٔالبٗاٌاات الا
املمماااَ عٍاااْ، ٔبالٕضااااٟن الرتٔجيٗاااٛ املختمفاااٛ ٔةُٔ تماااس  املطاااتّمك لمخاااداع    

 ٔالػؼ.
        ،واادٝ متطااك احلم ااات الٕضااٗدٛ ا املٍفاار التٕشٖاا   بّاااوؼ الااسبح امل ااسز عااا

جاااساٞ تماوماااّا ا الطااام  الااايت ت ااإً بتطااإٖ ّا اك املطاااتّمك ةُٔ أُ يؿااان     
 .شٖاةات غا و بٕلٛ عمٜ الطمس

 :ٌمعايري التشىيل اإللهرتوى 
ٔ ٍِااااك عااادٚ ٠ِٗاااات ٔ وٍضىاااات ةٔلٗاااٛ عىمااا  عماااٜ تدااإٖس تااإاٌه ٔ ومااااٖا      
و أتٗات التطٕٖق ، ٔ وَ أِي ِارٓ املمااٖا تماك التاٜ ٔقامتّا  مٗاٛ التطإٖق        

، 2015اووسٖؤٗٛ ، ٔ ِرٓ املماٖا تتإشع عماٜ عادٚ ذلاأز ِاٜ : ، ااٝ عباد الٍاؾاس،        
  35-31، 2011بد،  ،زغدٚ عا100-102

   :ٌحكىم وواجبات األطراف يف عنلًُ التبادل التشىيك 

  اُ املػااازنه ا عىمٗااٛ التباااةه التطاإٖ ٘ جيااق أُ ٖؤٌٕاإا تاااةزَٖ عمااٜ تٕتاا     
ٚ         (أُ :  - الطام  ٔاخلادوات املمسٔقاٛ ِا٘ آوٍاْ، ٔوأٟىاٛ الضاتخداواتّا امل ؿإة

وطساف ٖمتصوُٕ يىن نن ا -االتؿاالت حٕه املٍت ات املمسٔقٛ غا رلاةعٛ 
ٔجإة الداسق الدا مٗاٛ املأٟىاٛ واَ أجان        -التصاواتّي املالٗٛ ٔغاِا بٍٗٛ حطاٍٛ  

 التطٕٖٛ الماةلٛ ٔ/أٔوماجلٛ الػؤأٝ املتمم ٛ باملػرتٖات .

   :مشٔىلًات املشىم 
جيااق أُ تتكااىَ ،الؤػااف عااَ املخاااطس اجلِٕسٖااٛ املساع ااٛ الضااتخداً الطااممٛ      

ق وٝ وؤاإُ لمىٍااتت تااد ٖػااا املٍااتت واةٖااا أٔالتاايف ا  يدٖااد التماإٖ -ٔاخلدوااٛ 
يدٖااد اخلؿاااٟـ املكاااعٛ و اباان التؤمفاااٛ      -عمااٜ تااساز الػااساٞ لاادٝ املػااارتٝ     

 االقاعٗٛ .

    زعااق  -ا دلاااه الرتٖٔاات : جيااق أُ ٖساعااٜ ، ٍااق االعااأُ الصاٟااف ٔاملكاامن
ٔ  -وٍأزٚ الكػٕ  المالٗٛ أٔتؤتٗؤات املبٗمات املتؿمٛ بارلك   جياات   ٍاق تس

 املبٗمات اليت تطتخدً اخلداع أٔاملٍأزٚ .
      ا دلااااه التٕشٖااا : جياااق أُ ٖساعاااٜ ،عااادً التأعاااق باملتاااا  واااَ املٍاااتت بػاااس

عادً ال ٗااً بالتايف ا     -عدً اضتخداً االنسآ ا تٍآ التطٕٖق  -االضتػأه 
 غا الكسٔزٙ عمٜ اخلٗاز ال اٟي بإعاةٚ البٗ  وَ أجن تدأه املٍتت .

 ال ممازضااٛ  -لتطااما: ٍٖبػااٜ أُ ٖساعااٜ ،ال تمّااد بتثبٗاا  االضااماز     ا دلاااه ا
 الؤػف عَ الطمس الؤاون ا نن عىمٗٛ غساٞ . -لمتطما املؤذٙ لل سَٖ 

   ا دلاه  ٕل التطٕٖق : ٍٖبػٜ أُ ٖتكىَ ،حؿس البٗ  أٔ نطق الؿاف ٛ ا
ٛ أٔ احملاعضٛ عمٜ االضت اوٛ ا البحٕل بت ٍق تطٕٖ -٠ِٗٛ ال ٗاً بالبحٕل 

 املماومٛ الماةلٛ لمصباَٟ ٔاملٕزةَٖ . -حرف تازٖ) البح  املمٍٜ 
  َا دلاه المأتات التٍضٗىٗٛ : جيق أُ ٖساعٜ املطٕتُٕ اآلتٜ ،عدً الؤػف ع

الٕعاااااٞ بالتصاواااااتّي ٔوطاااا٠ٕلٗاتّي ا الم اااإة  -اعٕٖااااٛ ا المأتااااات املٍّٗااااٛ 
مىان واَ اآل اسَٖ نمٗاا      ٍاق أ ار ال   -ٔاالتفاتات املتباةلٛ بدسٖ ٛ وٍاضابٛ  
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 ٍق املٍأزٚ لؤطاق وٗاصٓ ا    -أٔ جصٟٗا اال مبٕاع ٛ ال اٟي بالمىن أٔ ؾاحبْ 
 حاالت ومٍٗٛ لتمضٗي الؤطق الػخؿ٘ بدسٖ ٛ تد يسً أٔتكس باآل سَٖ .

نىا ٍِاك بمق املماٖا اليت ٌػستّا  مٗٛ التطٕٖق الطمٕةٖٛ الايت جياق أُ   
 تٜ: ،عبٗد ضمد المبدك، ة.ُ تتب  وَ تبن املطٕته ٔتػىن اآل

      ، االعؿااا  عااَ املخاااطس   عٗىااا ٖتممااق بتداإٖس الطاام  ٔاةازتّااا: ٔ ٖتكااىَ ذلااك
  ٛ تٕقااٗح أٙ وااَ وٕاؾاافات   - املىؤااَ أُ تٍااتت عااَ اضااتمىاه الطااممٛ أٔاخلدواا

تٕقااٗح أٙ جااصٞ أٔ ذلتاإٝ وااَ   -الطااممٛ الاايت تصٖااد الطاامس ا حالااٛ اقاااعتْ  
ع دٓ تد ٖؤةٝ اك تػٗا املٍتت أٖٔؤ س عمٜ ذلتٕٖات الطممٛ الرٝ عٍد تػٗآ أٔ

 تٗىٛ الػساٞ . 
       ٔعٗىا ٖتممق ا دلاه الرتٖٔت: ٔ ٖتكىَ ذلاك ،االبتمااة عاَ االعاأُ املكامن أ

 ٍاق   -االبتمااة عاَ الكاػٕ  الماطفٗاٛ ٔأضاالٗق البٗا  املمتٕٖاٛ         -املخااةع  
 تسٖٔت املٍت ات املخاةعٛ .

 َذلك ،عدً احلؤي ا ودٝ تٕعس الطام    عٗىا ٖتممق ا دلاه التٕشٖ : ٔ ٖتكى
عدً التحؤي ا  از الت صٟٛ وَ أجن التيف ا عمٜ تاساز   -وَ أجن االضتػأه 
 أ تٗازِي لمطم   .

       ٛعٗىاااا ٖتمماااق ا دلااااه التطاااما : ٔ ٖتكاااىَ ذلاااك ،عااادً التااإز  ا ال اعٗااا
الؤػف عَ  ٗ  التؤالٗف املتمم ٛ  -الطمسٖٛ اليت ِدعّا التحؤي ا الطٕق 

 ػساٞ أٝ ضم  .ب
            عٗىا ٖتممق ا دلااه  إل التطإٖق : ٔ ٖتكاىَ ذلاك ،ملٍا  وٍماا باتاا البٗا

احملاعضااٛ عمااٜ ٔحاادٚ    -أٔ ىٗاا  اوواإاه ياا  غداااٞ عىاان  اا  تطاإٖ ٜ       
البح  بمدً  اِن أٝ جاصٞ واَ البحا  أٔتفطاا البٗاٌاات بدسٖ اٛ غاا عمىٗاٛ         

 وماومٛ المىأٞ ٔاملتمأٌه ا البح  بؤن عده . -
   المأتاااات الٕةٗفٗاااٛ: ٖٔتكاااىَ ذلاااك ،احملاعضاااٛ عماااٜ ضاااسٖٛ أٝ وممٕواااات- 

 -الٕعاااٞ بالتصاواااتّي ٔوطاا٠ٕٔلٗاتّي ا الم اإة ٔاالتفاتٗااات ا الٕتاا  احملاادة   
االوتٍااااع عاااَ أ ااار عىااان اآل اااسَٖ نمٗاااا أٔجصٟٗاااا ٌٔطااابْ اك ال طاااي بااادُٔ أٝ  

حٛ االبتمااااة عاااَ ي ٗاااق املؿااام     -تمااإٖق وااااةٝ أٔوٕاع اااٛ ؾااااحق المىااان     
 الػخؿٗٛ عمٜ حطاأ وؿمحٛ المىن .                      

           ا قااإٞ واااا ضااابق أؾااابح واااَ الكاااسٔزٙ عاااس  وبااااةئ ٔأ أتٗاااات التطااإٖق
 ٔوٍاتػتّا بػ٘ٞ وَ التفؿٗن ٔاالٖكا .

 :ٌمبادئ وأخالقًات التشىيل اإللهرتوى- 
أندت الؤثا وَ الؤتابات أُ وباةئ ٔأ أتٗات التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ ال صتماف  
عااَ وباااةئ ٔأ أتٗااات التطاإٖق الت مٗاادٙ، ٔتااد تماادةت تمااازٖف الباااحثه ملباااةئ       
ٔأ أتٗاااات التطااإٖق اإللؤرتٌٔااا٘، ٔزغاااي ِااارا التمااادة عااااُ اإلطااااز الفؤاااسٙ عااارٓ        

 التمسٖفات ٖب ٜ ٔاحدا.

  وبااةئ التطاإٖق اإللؤرتٌٔا٘ بيفٌّااا ،دلىٕعاٛ وااَ    Nicole,2020حٗا  ٖمااسف ،  
يت يؤااااي ضاااامٕك ٔتؿااااسعات املطاااإته، ٔالاااايت  ال ٕاعااااد أٔاحل اااااٟق اوضاضااااٗٛ الاااا 
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تطااعدِي ا يدٖاد وادٝ وػاسٔعٗٛ أٔعادً وػاسٔعٗٛ أعمااعي ٖٔؤإُ اجملتىا  ِإ           
  info@upcity.comاحلؤي ا ذلك .،

نىا تمسف بيفٌّا ،املىازضات او أتٗٛ اليت تتبٍاِا املؤضطٛ ٔالايت جياق عمّٗاا    
 ااااآ املطااااتثىسَٖ ٔاملطااااتّمؤه ٔاملاااإةفه ٔغاِااااي ممااااَ ٖػااااازنُٕ ا  اتباعّااااا

ممازضااااتّي الت ازٖاااٛ الٕٗوٗاااٛ، لؤاااٜ ٖػااامس املطاااتّمؤُٕ بالتطااإق اآلواااَ ٖٔتح اااق  
 لمىؤضطاااااااااااٛ الطاااااااااااىمٛ الدٗباااااااااااٛ ٔال ااااااااااادزٚ عماااااااااااٜ االضاااااااااااتىساز ٔالٍىااااااااااإ .       

،Aigarodigital.co.uk  

ٕته ا وٍضىاات  نىا تمسف بيفٌّا ،ضٗاضات ٔتٕجّٗات ٍٖبػٜ عماٜ  ٗا  املطا   
اوعىاه االلتصاً بّا ٔتدبٗ ّا بالػؤن الؿحٗح لتح ٗق املٍاع  املتباةلٛ لؤاأ واَ   

  16،2006املػرتَٖ ٔالباٟمه .،محٗد الداٟٜ،

ٔتمااسف بيفٌّااا ، مااٛ الكاإابط ٔااللتصاوااات املستؤااصٚ عمااٜ أضااظ ومٍٗااٛ ٔالاايت        
    ٛ ، املٍّااٛ الاايت ٍٖتىااٜ  ٖتحمااٜ بّااا ال اااٟي بالتطاإٖق  ااآ املٍااتت، اجلىّاإز، املؤضطاا

الّٗااا، ٔالاايت متؤٍااْ وااَ اصاااذ ال ااساز الطاامٗي عٍااد املٕاشٌااٛ ٔالرتجااٗح بااه رلتمااف    
التؿاااسعات ال تٗااااز أتٕوّاااا ٔأٌفمّاااا بؤٗفٗاااٛ وٕقااإعٗٛ ٔعاةلاااٛ ٔوتٕاشٌاااٛ، ضااامٗا     

  2،2012لتح ٗق أِداف ٔوؿاحل املؤضطٛ .،أحطَ  ػٛ،

الضرتغااة بّاا واَ أِىّاا     ٍِٔاك بمق او أق الماوٛ الٕاجاق عماٜ املٍضىاات ا   
  202-201، 2018وا ٖمٜ: ،زتْٗ نستات،

      وبدأ حسٖٛ املطتّمك ٔاملٍتت : حٗ  جيق أُ ٖتخر نان واَ املٍاتت ٔاملطاتّمك
 ال سازات التطٕٖ ٗٛ  سٖٛ، ِٜٔ تمتن مبثابٛ ح س الصأٖٛ لمطٕق.

     ٛ : حٗا  الباد لمٍضااً الطٗاضاٜ التاد ن       وبدأ ت مٗن/احلاد واَ اوقاساز املتٕتما
 لتٍضٗي المىمٗات اليت تكس نن وَ املٍتت ٔاملطتّمك أٔأٝ طسف آ س.

      ٛوبااادأ ي ٗاااق االحتٗاجاااات الكاااسٔزٖٛ : جياااق عماااٜ الٍضااااً التطااإٖ ٘  دوااا
املطتّمؤه الػا تااةزَٖ، ٖٔتدماق اوواس قاسٔزٚ وػاازنٛ الٍضااً التطإٖ ٘ ا        

 ملط٠ٕلٗٛ.يىن جصٞ وَ املط٠ٕلٗٛ ا و ابن يىن أعساة اجملتى  جصٞ وَ ِرٓ ا
     ٚٞوبدأ الؤفاٞٚ االتتؿاةٖٛ : حٗ  ٖتٕتف ودٝ اٌتفاع اجملتى  عماٜ وادٝ نفاا

اضااتخداً املاإازة الاايت تااد ن ا اٌتااا  الطاام  ٔاخلاادوات، ٔعمااٜ ي ٗااق حسٖااٛ          
 املٍاعطٛ، لكىاُ احلؿٕه عمٜ أعمٜ جٕةٚ بيفتن ضمس ممؤَ.

      ٕجاإةٚ، ٔلؤااَ زجاان   وباادأ االبااداع ٔاالبتؤاااز: ال ٖمٍااٜ االبااداع ت مٗااد املٍت ااات امل
التطااإٖق الفمااااه ِٕالااارٝ ٖػااا   االبتؤااااز لتح ٗاااق احتٗاجاااات المىاااأٞ بيفتااان  

 تؤالٗف وَ االٌتا  ٔالتٕشٖ  ٔالتدٕٖس.
  ٛٗوبدأ تٕعا املممٕوات لمىطتّمك: جيق عمٜ الػسنات تٕعا وممٕوات ناع

عَ وٍت اتّا ٔجيق اٖكاا عماٜ اجلىمٗاات االضاتّأنٗٛ ٔاحلؤٕواات املطااِىٛ       
 تٕعا املممٕوات.ا 
       ٛوبااادأ محاٖاااٛ املطاااتّمك: جياااق عماااٜ الٍضااااً التطااإٖ ٘ املػاااازنٛ ا محاٖااا

املطااتّمؤه حٗاا  أُ املطااتّمك تااد ال ٖطااتدٗ  ت ٗااٗي واادٝ التاايف ا االجيااابٜ       
 أٔالطمبٜ لمطم  ا الٕت  احلاك. 

mailto:info@upcity.com
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ٔنرلك حدةت غسنٛ ،ِازعازة بصٌظ زٖفٕٗ  دلىٕعٛ وَ املباةئ الايت ٖ إً   
 ٖق او أتٜ عٗىا ٖمٜ : ،ِازعازة بصٌظ زٖفٕٗ عمّٗا التطٕ

 .ٛ ٗ ناعٛ االتؿاالت التطٕٖ ٗٛ وبٍٗٛ عمٜ احل 
 .ٖٛٗمتصً الماومه ا التطٕٖق أعمٜ وماٖا او أق الػخؿ 
    ٕٝمتٗٗص احملتٕٝ االعأٌٜ الرتٔجيٜ بػؤن ٔاقح عَ احملتٕٝ او باازٝ ٔاحملتا

 الرتعّٜٗ.
     ٛٗحااإه واااا ٖدعمٌٕاااْ لرتٖٔااات وٍت ااااتّي    جياااق أُ ٖتحماااٜ املطااإتُٕ بالػااافاع

 ٔ دواتّي.
   جياااق وماوماااٛ الصبااااَٟ مبطاااأاٚ حطاااق طبٗماااٛ املٍاااتت ٔاخلدواااٛ وثااان املٍت اااات

 املٕجّٛ  للطفاه، عأ ٖتي التىٗٗص بٍّٗي حطق المىس أٔ اجلٍظ أٔلُٕ البػسٚ.
   ٚٞملٍااااا  اٌتّااااااك  ؿٕؾاااااٗٛ الصبااااااَٟ ٔتطاااااسٖق بٗاٌااااااتّي الػخؿاااااٗٛ أٔ اضاااااا

 اضتخداوّا.
 ملطٕتُٕ لمىماٖا ٔال ٕاعد احلؤٕوٗٛ ٔاليت تممٍّا اجلّات الس ٗٛ.خيك  ا 
   جياااااق وٍاتػاااااٛ املمااااااٖا او أتٗاااااٛ باٌفتاااااا  ٔؾااااادق أ ٍااااااٞ اصااااااذ ال اااااسازات

 التطٕٖ ٗٛ.

نىا ٍِاك بمق الدزاضات ا دلااه التطإٖق تٕؾام  اك اوضاظ ٔالكإابط      
ّاا أُ تمتاصً بّاا عٍاد     او أتٗٛ اليت جيق عمٜ املٍضىات با تأف إٌٔاعّاا ٔأح او 

 ، ٔ ةزاضااٛ 2011التماوان الفماااه وا  عىأّٟااا، وٍّاا ةزاضااٛ ،عباد املٕجاإة أبٕمحااةٚ،     
  ٔ المتاااُ أناادتا أُ عاادً االلتااصاً بّاارٓ اوضااظ ٔالكاإابط      2017،ذلىااد محٗااد، 

او أتٗٛ ٖؤةٝ اك عػن ِرٓ املٍضىات، ِٔرٓ اوضظ ٔالكٕابط او أتٗٛ تتىثن 
  47،48، 2017  ،ذلىد محٗد،389-388، 2011ٕة أبٕمحاةٚ،ا اآلت٘: ،عبد املٕج

 .تٕعا املممٕوات الأشوٛ لممىٗن 
 .تٕعا البداٟن أواً المىٗن لمىفاقمٛ بٍّٗا 
 .تٕعٗٛ المىٗن ٔتث ٗفْ  اؾٛ عٗىا ٖتممق باملٍت ات 
 .تٕعا اووَ ٔاوواُ لممىٗن 
  .ٝٔاتاحٛ الفسؾٛ لممىٗن إلبداٞ السأٙ ٔت دٖي الػؤا 
 .احملاعضٛ عمٜ ضسٖٛ أٙ وممٕوات  اؾٛ بالمىٗن 
 .اٌّاٞ  ٗ  املماوأت و  المىأٞ ٔعق الم ٕة ٔا الٕت  احملدة 
  .ٍٛٗالتماون و  المىأٞ بالؿدق ٔحطَ ال 
  .الٕؾٕه اك أضالٗق ٔاقحٛ حلن املػانن به املٍضىٛ ٔعىأّٟا 
 .عدً تفكٗن املؿمحٛ الػخؿٗٛ عمٜ حطاأ وؿمحٛ المىٗن 
  .ت دٖي  دوات وا بمد البٗ  لممىٗن 
 .وتابمٛ المىٗن بمد اضتخداً املٍت ات 

ِرا ٔتد أٔقح   مٗٛ التطٕٖق اووسٖؤٗٛ اُ وباةئ ٔأ أتٗات التطٕٖق ِا٘  
وماٖا أ أتٗٛ ومارتف بّاا ٖتٕتمّاا اجملتىا  ٔاااعظ عمّٗاا ٔنارلك املٍضىاات         

 اااسَٖ، ٔعماااٜ املطااإته املٍّٗاااٛ، ِٔاااٜ مبثاباااٛ ومااااٖا تطاااتخدً لت ٗاااٗي أعىااااه اآل  
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اعتٍاااق ٔممازضااٛ املباااةئ اوضاضااٗٛ الاايت تمااصش   ااٛ املطااتّمك ا ضااأوٛ ٔنىاااه        
، 2020ٌضاً التباةه التطٕٖ ٘، ِٔرٓ املباةئ اوضاضٗٛ تتكىَ : ،املاُ الؿااحله،  

191-192  

      َٟالؿااادق ٔاوواٌاااٛ : أُ ٌؤااإُ ؾااااةته ٔوطااات ٗىه ا تماومٍاااا وااا  الصباااا 

 أتٛ .ٔاجلّات ذات الم
  .ٛٗ ٖٕاملط٠ٕلٗٛ : ٖٔمٍٜ برلك تبٕه بٍتاٟت تسازاتٍا ٔاضرتاتٗ ٗاتٍا التط 
  .المدالٛ : اجياة وٕاشٌٛ به حاجات املػرتَٖ ٔاِتىاوات البالػه 
       ٌٛٗاملٕاطٍااااٛ: ٔتمٍااااٜ االلتااااصاً باملطاااا٠ٕٔلٗات االتتؿاااااةٖٛ ٔال إٌٌٗااااٛ ٔاالٌطااااا

 رتاتٗ ٜ.ٔاجملتىمٗٛ اليت صدً أطساف التماون بيفضمٕأ اض

 نىااا ٌطااتمس  اجلٕاٌااق او أتٗااٛ ا عٍاؾااس املااصٖت التطاإٖ ٘ نىااا ٖمااٜ :     
  64-60، 2017،اٜٗ شزٔتٜ، 

 : حاق   –حاق احلؿإه عماٜ املممٕواات      –ٔ ٖتكاىَ ،حاق أوااُ املٍاتت      أٔال: املٍتت
 جٕةٚ املٍتت ٔاحلٗاٚ اآلوٍٛ . -ت اةً املٍتت  -حق اخلدوٛ  -او تٗاز

 طما : ٍِاك أزبمٛ أٌإاع واَ التطاما الػاا أ أتٗاٛ، نىاا        اٌٗا : أ أتٗات الت
التطما الٍطابٜ   –التطما اجلنٝ  –تمد غا تإٌٌٗٛ: ِٜٔ ،التطما الِٕىٜ 

 الطمس احملدة . –
 : ٖٕاجاااْ زجااااه التطااإٖق بماااق ال اااسازات او أتٗاااٛ    الثاااا : أ أتٗاااات التٕشٖااا

تد ال تؤُٕ لدّٖا تٕٚ غاساٟٗٛ   ،ا تٗاز تداعات تٕشٖمٗٛ  اؾٛ ا املٕاتف اآلتٗٛ:
غاااسٔ  ضاااأوٛ   -اٖؿااااه املٍت اااات اك املطاااتّمؤه بيفتااان تؤمفاااٛ     -ناااباٚ 

ا تٗاااز ٔضاااٟن وٍاضاابٛ لٍ اان اوغرٖااٛ ٔاملاإاة اخلدااسٚ     -املخاااشُ ٔاملطااتٕةعات  
التٍبٗاااْ عماااٜ  -جااإةٚ ا تٗااااز وٕاتااا  وساناااص البٗااا     -ٔال ابماااٛ لأغاااتماه 

 ف املكازبٛ ٔزع  االضماز ٔاحتؤاز الطٕق .الٕضداٞ بمدً ا فاٞ املٍت ات بّد
 : أ أتٗاااات البٗااا   –ٔ ٖتكاااىَ ،ا أتٗاااات االعاااأُ  زابماااا : أ أتٗاااات الرتٖٔااات

 اال أق ٔاالٌرتٌ  . - دوات وا بمد البٗ   –الػخؿٜ 

 :ال سازات او أتٗٛ ا املصٖت التطٕٖ ٘  1،ٖٕٔقح الػؤن 

واااَ املفااااِٗي التطااإٖ ٗٛ  ٔباضااات ساٞ واااا ضااابق،  مؿااا  الباحثاااٛ اك دلىٕعاااٛ
املستبداٛ مببااةئ ٔأ أتٗااات التطإٖق اإللؤرتٌٔاا٘، ٔالايت ٍٖبػاا٘ تٕاعسِاا ا وٍاااِت      

 التطٕٖق باملسحمٛ الثإٌٖٛ الت ازٖٛ.

 :إجراْات البحح 
 البح  ، مت اتباع االجساٞات التالٗٛ :  أض٠مٛلأجابٛ عَ 

 الىاجب تىافرها مبيااهج التشاىيل باملرحلاُ    حتديد مبادئ و أخالقًات التشىيل اإللهرتوىٌ  -أوال
 الجاىىيُ التجاريُ ، و ذلو مً خالل :

           اوطأع عماٜ دلىٕعاٛ واَ وؿااةز الاتممي املتخؿؿاٛ عاٜ وٕقإع البحا  : مت
اوطأع عمٜ عدة نبا وَ وؿاةز التممي تم  دلىٕعٛ وَ الؤتق ٔ املساج  

اةٟاْ ، ٔ أ أتٗاتاْ ، ٔ عادة    املتخؿؿٛ عٜ التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ ، ٔ وماٖآ ، ٔ وب
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وَ الدزاضات ٔ البحٕل الطاب ٛ ، ٔ واَ  اأه ِارٓ املؿااةز مت التٕؾان اك أِاي       
 وباةئ ٔ أ أتٗات التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘.

 

 (36، ص 2013مسٚشٞ ًضطفا٠ٗ، ( : اهقسازات ا٪خ٩قٚٞ يف املصٙر اهتط٘ٙقٛ )1غلى )

    اإللؤرتٌٔاااا٘ عااااٜ البمااااداُ  يدٖااااد ٔ اضاااات ساٞ بمااااق ٔ اااااٟق وماااااٖا التطاااإٖق
 املختمفٛ.

     اعااداة اضااتدأع لمااسأٝ عااٜ غااؤن اضااتىازٚ ، يتاإٝ عمااٜ ضااؤاه وفتاإ  ، ِاإ: وااا
وباااااةئ ٔ أ أتٗااااات التطاااإٖق اإللؤرتٌٔاااا٘ الأشوااااٛ خلااااسٖت املدزضااااٛ الثإٌٖااااٛ     
الت ازٖاٛ ٔ التااٜ ٍٖبػاٜ تٕاعسِااا عااٜ وٍااِت التطاإٖق بتماك املدزضااٛ؟ ، ٔ تاواا      

زٚ اضاااتدأع الاااسأٝ اك دلىٕعاااٛ واااَ الطااااةٚ اخلاااناٞ  الباحثاااٛ بت ااادٖي اضاااتىا
المااااومه عاااٜ دلااااه التطااإٖق باملػاااسٔعات ٔ الػاااسنات املختمفاااٛ ، ٔ الطااااةٚ        

 ال اٟىه بتدزٖظ وٍّت التطٕٖق باملدزضٛ الثإٌٖٛ الت ازٖٛ.
   ٛبتفسٖاؼ واا ٔزة بّارٓ االضاتىازات واَ بٗاٌاات ،        –بماد ذلاك    – ي تاو  الباحثا

أ أتٗات التطإٖق اإللؤرتٌٔا٘ الٕاجاق تكاىٍّٗا مبٍااِت      الضتخأف وباةئ ٔ 
التطٕٖق باملدزضٛ الثإٌٖٛ الت ازٖاٛ ٌضااً الاثأل ضإٍات واَ  اأه آزاٞ الطااةٚ        

 اخلناٞ.
     ٘الٕاجااق تٕاعسِااا مبٍاااِت  اعااداة تاٟىااٛ وباااةئ ٔأ أتٗااات التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا

داإات الطاااب ٛ التطاإٖق باملدزضااٛ الثإٌٖااٛ الت ازٖااٛ ٔ قاابدّا : وااَ  ااأه اخل  
أوؤَ التٕؾن اك أِي وباةئ ٔ أ أتٗات التطإٖق اإللؤرتٌٔا٘ الٕاجاق تٕاعسِاا     
مبٍاِت التطٕٖق باملدزضٛ الثإٌٖٛ الت ازٖٛ ، ٔ مت اعداة ال اٟىٛ ،أةاٚ التحمٗن  

 وَ  أه اخلدٕات التالٗٛ :
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 .حتديد اهلدف مً أداَ التحلًل 
ِت التطاإٖق بااالتممٗي الثااإٌٙ  اضااتّدع  اوةاٚ احلؤااي عمااٜ واادٝ تكااىه وٍااا  

 الت ازٙ ٌضاً الثأل ضٍٕات ملباةئ ٔأ أتٗات التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘.

 .َالصىرَ األولًُ لألدا 
 مت ؾٗاغٛ بٍٕة ال اٟىٛ ا مخظ وفاِٗي زٟٗطٛ ِٜٔ :

 التؤٍٕلٕجٗا . -الرتٖٔت  –التٕشٖ   –التطما  –،املٍتت 

 .صدم أداه التحلًل 
وةآ التحمٗاان وااَ  ااأه عسقااّا عمااٜ دلىٕعااٛ وااَ  مت قاابط الؿاإزٚ اؤلٗااٛ 

ٔاخلااناٞ ٔذلااك إلبااداٞ الااسأٙ حاإه اوؤاٌٗااٛ التحمٗاان        1،اٌضااس ومحااق  احملؤىه
باضااتخداً تمااك ال اٟىااٛ، ٔالتيفنااد وااَ ضااأوٛ الؿااٗاغٛ المػٕٖااٛ، ٔواادٝ ازتبااا       
ناان وفّاإً عسعااٜ مبفّٕوااْ الااسٟٗظ، ٔواادٝ وٍاضاابتّا لمىسحمااٛ المىسٖااٛ لدااأأ  

الت ازٙ ٌضاً الثأل ضٍٕات، ٔالتيفند وَ ؾحٛ ٔتٕه ال اٟىاٛ   إٌٙالتممٗي الث
اإللؤرتٌٔ٘، ٔتد أغاز احملؤىُٕ اك ؾأحٗٛ ِرٓ اوةاٚ لأضاتخداً   ملباةئ التطٕٖق

 ا عىمٗٛ التحمٗن بمد اجساٞ بمق التمدٖأت عمّٗا.

 .الصىرَ اليهآًُ ألداَ التحلًل 
التػااٗاات ٔالتماادٖأت وااَ    أضاافست عىمٗااٛ الكاابط وةاٚ التحمٗاان عااَ بمااق      

حٗاا  الؿاااٗاغٛ أٔواااَ حٗاا  اٌتىااااٞ املفااااِٗي ،املباااةئ  الفسعٗاااٛ لمسٟٗطاااٛ ا نااان    
  .2، اٌضس املمحق وفًّٕ وٍّا ٔأؾبح  ا ؾٕزتّا الٍّاٟٗٛ.

  حتديد مدّ تاىافر مباادئ و أخالقًاات التشاىيل اإللهرتوىاٌ مبيااهج التشاىيل ا الًاُ          –ثاىًا
 باملدرسُ الجاىىيُ التجاريُ :

بمااد االٌتّاااٞ وااَ اعااداة تاٟىااٛ التحمٗاان، مت يمٗاان ذلتاإٝ نتااق التطاإٖق          
امل سزٚ عمٜ طأأ التممٗي الثإٌٙ الت ازٙ ٌضاً الثأل ضإٍات ٔذلاك باضاتخداً    

 لطابق قبدّا، ٔمت  عىمٗٛ التحمٗن ٔع ا لمتال٘:أةاٚ التحمٗن ا

 . حتديد عًيُ التحلًل 
مت يدٖااد عٍٗااٛ التحمٗاان ٔالاايت متثماا  ا و ااسزات التطاإٖق لمااثأل ؾاافٕف          

 الت ازٖٛ ٌضاً الثأل ضٍٕات ِٔ٘:باملدازع الثإٌٖٛ 
 .ٙالتطٕٖق لمؿف اؤه الثإٌٙ الت از 
 .ٙالتطٕٖق لمؿف الثاٌ٘ الثإٌٙ الت از 
 طٕٖق لمؿف الثال  الثإٌٙ الت ازٙ.الت 

 . حتديد فٔات التحلًل 

     ٛ  مت يدٖااد ع٠ااات يمٗاان احملتاإٝ لمبحاا  احلااال٘ ا البٍاإة الفسعٗااٛ بال اٟىاا
   وفسةٚ.60ٔاليت ٔؾن عدةِا ،

 . حتديد وحدات التحلًل 
اضتخدو  الباحثاٛ ،الف اسٚ  ٔحادٚ لمتحمٗان ا قإٞ تاٟىاٛ املفااِٗي ،املبااةئ          

  ٖااتي التح ااق وااَ واادٝ تاإاعس ِاارٓ املفاااِٗي ا ذلتاإٝ نتااق        التطاإٖ ٗٛ، حٗاا 
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التطٕٖق حطق حدٔة البحا  حٗا  ٖ ؿاد باالف سٚ :  ماٛ أٔ أنثاس يىان ومٍاٜ         
تاوا. ٔتد زٔع٘ ا أ ٍاٞ التحمٗن اوِداف الماوٛ ملاةٚ التطٕٖق ٔنرلك المٍأَٖ 

 الفسعٗٛ ٔالسٟٗطٛ بؤن ؾف ةزاض٘ ٔذلك وَ  أه :
 وٛ ملٕاة التطٕٖق باملسحمٛ الثإٌٖٛ الت ازٖٛ.تساٞٚ اوِداف الما 
 .ٚتساٞٚ الف سٚ املساة يمٗمّا تساٞٚ جٗد 
 .ٛتساٞٚ  ٗ  ٔحدات نتق التطٕٖق باملسحم 

 :تهىيً استنارات التحلًل 

ا قااإٞ واااا ضااابق عااااُ احملاااأز السٟٗطاااٛ لمىمٗااااز الااارٝ مت اعاااداةٓ متثااان ع٠اااات   
تكااىٍّا ناان ذلاإز ،ع٠ااٛ زٟٗطااٛ  عتىثاان  التحمٗاان السٟٗطااٛ، أوااا بٍاإة املمٗاااز الاايت  

 ع٠ات التحمٗن الفسعٗٛ، ٔناٌ  ٔحدٚ التحمٗن ِ٘ ، الف سٚ  نىا ضبق االغازٚ.

 رابعا : ىتآج البحح وتفشريها  
اضاااتّدف التحمٗااان يدٖاااد وااادٝ تٍاااأه ذلتااإٝ نتاااق التطااإٖق لمىفااااِٗي      

      ٔ ٖٕقاااح  السٟٗطاااٛ ٔالفسعٗاااٛ املستبداااٛ مببااااةئ ٔأ أتٗاااات التطااإٖق اإللؤرتٌٔااا٘، 
   ٜ ا أةاٚ  اجلدٔه التال٘ عدة البٍٕة بالٍطبٛ لؤن عٍؿس وَ عٍاؾاس املاصٖت التطإٖ 

 التحمٗن.
 ٙ٘ضح عدد اهبِ٘د باهِطبٞ هلى عِضس ًّ عِاصس املصٙر اهتط٘ٙقٟ : (2ددٗي )

 املفآٍٚ اهفسعٚٞ املفآٍٚ اهس٢ٚطٞ َ
 14 املِتر 1
 12 اهتطعري 2
 12 اهت٘شٙع 3
 15 اهرتٗٙر  4
 7 اهتلِ٘ه٘دٚا 5

 60 مخطٞ ذلاٗز اإلجاهٛ

 ٔعٗىا ٖمٜ ٌتاٟت يمٗن ذلتٕٝ واةٚ التطٕٖق لؤن ؾف ةزاض٘:

 :ٍأواًل: ىتًجُ حتلًل حمتىّ مادَ التشىيل للصف األول الجاىىٍ التجار 
مت يمٗاان ذلتاإٝ الؤتاااأ وااسته ٔبفاؾاان شوٍااٜ بٍّٗىااا و اادازٓ أزبمااٛ أضااابٗ    

% . ٔناٌاا  ٌتٗ ااٛ  80ٔبمػاا  تٗىااٛ االزتبااا  ،   ٔمت اضااتخداً ٌفااظ أةاٚ التحمٗاان،  
   3، اٌضس املمحق  التحمٗن ملاةٚ التطٕٖق لمؿف اؤه نالتال٘ :

    ، ع اسٚ ٔأُ عادة الف اسات الايت تٍألا       250عدة الف سات الؤماٜ ا احملتإٝ بماؼ  
  ع اسٚ، بٍطابٛ   15املفاِٗي املستبدٛ مبباةئ ٔأ أتٗات التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ بمؼ ،

  10اجملىاإع الؤمااٜ لمف ااسات، ٔأُ عاادة البٍاإة الفسعٗااٛ املتٍألااٛ بمااؼ ،     %  وااَ 6،
%  بالٍطاابٛ لماادة البٍاإة الؤمااٜ، ا حااه بمااؼ عاادة البٍاإة غااا   16.6بٍاإة بٍطاابٛ ،

 %  بالٍطبٛ لمدة البٍٕة الؤمٜ .83.4  بٍدا بٍطبٛ ،50املتٍألٛ ،
    ٖٛاتي تٍألاْ ا   املفًّٕ السٟٗظ االٔه ،املٍتت  ٔوا ٖتكىٍْ وَ وفااِٗي عسعٗا  

وٕقٕعات الؤتاأ امل سزٚ، عمٜ الاسغي واَ أِىٗتاْ ا املاصٖت التطإٖ ٘، ٔواَ  اي        
 جيق أُ ٖتمسعْ الدأأ ا الؿف االٔه الثإٌٙ.

   املفًّٕ السٟٗظ اخلاوظ ،التؤٍٕلٕجٗا  ٔوا ٖتكىٍْ وَ وفاِٗي عسعٗٛ   ٖاتي
ماااق وفااااِٗي تٍألاااْ ا وٕقااإعات الؤتااااأ امل اااسزٚ، عماااٜ الاااسغي واااَ تكاااىه ب

 التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ ا الؤتاأ.
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 ، ْ0.8ٔاملفًّٕ السٟٗظ ،التطما  تد ي ق بٍطب ، %  ٕ واا ملثان ٌطابٛ ؾاػاٚ      ِا
  ٔ وااا ٖتكااىٍْ وااَ وفاااِٗي   بالٍطاابٛ وِىٗااٛ ِاارا املفّاإً ا املااصٖت التطاإٖ ٘، 

   ٔ أ أتٗاات التطإٖق ا عىمٗاٛ     عسعٗٛ، مما ال ٖطىح لمدالاق باضاتٗماأ وبااةئ 
الرٝ ٍٖـ عمٜ ،ضٗاضٛ ا رتاق    20ٔ، حٗ  ي ق البٍد الفسع٘ زتي ،التطما

%  0.4الطٕق  وسٚ ٔاحدٚ ع ط ا وٕقٕعات الؤتاأ امل سزٚ، ِٕٔوا ملثان ٌطابٛ ،  
  ٔالاارٝ ٖااٍـ عمااٜ ،ضٗاضااٛ  21وااَ املٕقاإعات، ٔناارلك البٍااد الفسعاا٘ زتااي ،  

  ٔ ٕ  نػط الطٕق  تد ي ق وسٚ ٔاحدٚ ع ط ا وٕقإعات الؤتااأ  ثان  واا مل  ِا
 %  وَ املٕقٕعات.0.4ٌطبٛ ،

    ، ِٛا٘ ٌطابٛ ؾاػاٚ ال تتفاق      % ، 0.4ٔاملفًّٕ السٟٗظ ،التٕشٖ   تاد ي اق بٍطاب
و  أِىٗٛ ِرا املفًّٕ، ٔوا ٖطاتدعْٗ ذلاك واَ قاسٔزٚ  ملااً طاأأ الؿاف اؤه        

  ٔ الاارَٖ ٖسٖاادُٔ االلتحاااق ب طااي التطاإٖق بّاارا       بااالتممٗي الثااإٌٙ الت ااازٙ 
  27وَ وفاِٗي عسعٗٛ، حٗ  مت تٍأه البٍد الفسعا٘ زتاي ،   وا ٖتكىٍْ املفًّٕ ٔ

الرٝ ٍٖـ عمٜ ،ضٗاضات تٕشٖ  املٍتت  وسٚ ٔاحدٚ ع ط ا وٕقٕعات الؤتاأ  ٔ
 %  وَ املٕقٕعات.0.4وا ملثن ٌطبٛ ، ِٕ امل سزٚ، ٔ

 ، ٌٛطبٛ وم ٕلاٛ بالٍطابٛ    % ، 4.8ٔاملفًّٕ السٟٗظ ،الرتٖٔت  تد ي ق بٍطب ِٜ
ٔ       عرا املفّإً،   عّاي   تطااعد طالاق الؿاف اؤه الثاإٌٙ الت اازٙ واَ اضاتٗماأ 

  ٔالاارٝ ٖااٍـ عمااٜ  40ِاارا املفّاإً الااسٟٗظ، حٗاا  ي ااق البٍااد الفسعاا٘ زتااي ،     
الارٝ ٖاٍـ عماٜ ،الكاػط        46ٔالبٍد الفسع٘ زتاي ،  ،اضرتاتٗ ٗات الرتٖٔت ، ٔ

لبٍد %  وَ وٕقٕعات الؤتاأ، اوا ا1.2وا ملثن ٌطبٛ ، ِٕ   وسات 3ٔالماطف٘  ،
السغبات  ع د ي ق وستاُ    الرٝ ٍٖـ عمٜ ، مق احلاجات 42ٔالفسع٘ زتي ،

%  وااَ املٕقاإعات، اوااا البٍااد  0.8وااا ملثاان ٌطاابٛ ،  ِاإ ا وٕقاإعات الؤتاااأ ٔ
البٍاد الفسعا٘ زتاي     ٔ الرٝ ٍٖـ عمٜ ،ٌػس املفاِٗي املاةٖاٛ ،    41ٔالفسع٘ زتي ،

ت ٔاملفااااِٗي املاةٖاااٛ عماااٜ  الااارٝ ٖاااٍـ عماااٜ ،تااايف ا احلاجاااات ٔالسغباااا      43ٔ،
الاارٝ ٖااٍـ عمااٜ ،اضااتّداف الػساٟااص ،     45ٔالبٍااد الفسعاا٘ زتااي ،  اجملتىاا  ، ٔ

  ٔالرٝ ٍٖـ عمٜ ،التكمٗن االعأو٘ ، تد ي  ٕا وسٚ 48ٔالبٍد الفسع٘ زتي ،
 %  وَ املٕقٕعات.0.4وا ملثن ٌطبٛ ، ِٕ ٔاحدٚ ع ط ا وٕقٕعات الؤتاأ ٔ

 ّمادَ التشىيل للصف الجاىٌ الجاىىٍ التجارٍ: ثاىًًا:  ىتًجُ حتلًل حمتى 
    ٔ بفاؾان شوٍاٜ بٍّٗىاا و ادازٓ أزبماٛ أضاابٗ         مت يمٗان ذلتإٝ الؤتااأ واسته 

ٔناٌاا  ٌتٗ ااٛ   % .73ٔمت اضااتخداً ٌفااظ أةاٚ التحمٗاان، ٔبمػاا  تٗىااٛ االزتبااا  ،     
، اٌضاس   :يمٗن ذلتٕٝ واةٚ التطٕٖق لمؿاف الثااٌ٘ الثاإٌٙ الت اازٙ  نالتاال٘      

   4ق املمح
  ، 280عدة الف سات الؤمٜ ا احملتٕٝ بماؼ ٔ أُ عادة الف اسات الايت تٍألا         ع اسٚ 

  ع اسٚ بٍطابٛ   24املفاِٗي املستبدٛ مبباةئ ٔأ أتٗات التطٕٖق اإللؤرتٌٔا٘ بماؼ ،  
،8.6    ٔ   8أُ عادة البٍإة الفسعٗاٛ املتٍألاٛ بماؼ ،      %  واَ اجملىإع الؤماٜ لمف اسات، 

 مدة البٍٕة %  بالٍطبٛ ل13.3بٍٕة بٍطبٛ ،
     ، ٛ52الؤمٜ، ا حه بمؼ عادة البٍإة غاا املتٍألا  ٛ بالٍطابٛ  (%86.7)   بٍادا بٍطاب

 لمدة البٍٕة الؤمٜ.
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 ٔ  نأ وَ املفًّٕ السٟٗظ ، التطما   ٔ املفّإً   وا ٖتكىٍْ وَ وفااِٗي عسعٗاٛ، 
الااسٟٗظ ،التؤٍٕلٕجٗااا  ٔوااا ٖتكااىٍْ وااَ وفاااِٗي عسعٗااٛ   ٖااتي تٍأعىااا ا         

ٔ وٕقٕعات الؤت  اأ امل سزٚ، عمٜ السغي وَ تكىه وفاِٗي التٕشٖ  اإللؤرتٌٔا٘ 

 املٕت  اإللؤرتٌٔ٘ باملٍّت.
       ، ِٛا٘ ٌطابٛ وم ٕلاٛ بالٍطابٛ      %  5.4ٔاملفّإً الاسٟٗظ ،املٍاتت  تاد ي اق بٍطاب

الرٝ ٍٖـ عمٜ ،أواُ املٍاتت  واسٚ      1ٔعرا املفًّٕ، حٗ  ي ق البٍد الفسع٘ ،
% ، ٔنارلك  0.4امل اسزٚ، ِٕٔواا ملثان ٌطابٛ ،     ٔاحدٚ ع ط ا وٕقٕعات الؤتااأ 

البٍد الفسع٘  الرٝ ٍٖـ عمٜ ،جٕةٚ املٍتت  ٔ   4ٔنأ وَ البٍد الفسع٘ زتي ،
  ٔالااارٝ ٖاااٍـ عماااٜ ،املطاااتّمك او كاااس  تاااد مت تٍأعىاااا وستااااُ ا      7زتاااي ،

%  واَ املٕقإعات، أواا البٍاد     0.8وٕقٕعات الؤتاأ امل سزٚ، ِٔإ واا ملثان ٌطابٛ ،    
  واسات  5الرٝ      ٍٖـ عماٜ ،التطإٖق او كاس  تاد ي اق ،        6ٔتي ،الفسع٘ ز

%  واَ املٕقإعات، نارلك    1.8ا وٕقٕعات الؤتااأ    امل اسزٚ ِٕٔملثان ٌطابٛ ،    
الاارٝ ٖااٍـ عمااٜ ،املطاا٠ٕلٗٛ االجتىاعٗااٛ حلىاٖااٛ         14ٔالبٍااد الفسعاا٘ زتااي ،  

وا ملثان   ِٕ ٔ  وسات ا وٕقٕعات الؤتاأ امل سزٚ 4االٌطاُ ٔالب٠ٗٛ   تد ي ق ،
 %  وَ املٕقٕعات.1.6ٌطبٛ ،

   ، ِٛاا٘ ٌطااابٛ قااامٗفٛ جااادا  %  0.4ٔاملفّاإً الاااسٟٗظ ،التٕشٖااا   تااد ي اااق بٍطاااب
ٔاو أتٗات املستبداٛ مبفّإً التٕشٖا ،       تطاعد الدالق عمٜ اضتٗماأ املباةئال

باااالسغي واااَ أِىٗتاااْ لمدالاااق ا ِااارا املطاااتٕٝ التممٗىااا٘، حٗااا  ي اااق البٍاااد     
  الرٝ ٖاٍـ عماٜ ،أضاالٗق ا تٗااز وٍاعار التٕشٖا   واسٚ ٔاحادٚ         28الفسع٘ زتي ،

 %  وَ املٕقٕعات.0.4ِٕ ملثن ٌطبٛ ، ع ط ا وٕقٕعات الؤتاأ امل سزٚ ٔ
     ، ِٛٔاا٘ ٌطاابٛ ؾااػاٚ ٌطاابٗا   3.3املفّاإً الااسٟٗظ ،الرتٖٔاات  تااد ي ااق بٍطااب  %

ا  و ازٌٛ بيفِىٗٛ ِرا املفًّٕ ٔوا ٖتكىٍْ وَ وفاِٗي عسعٗٛ، جلىٗ  المااومه 
دلاااه التطاإٖق ٔتااسٝ الباحثااٛ أُ ِاارٓ الٍطاابٛ جيااق أُ تصٖااد لتيفنٗااد وباااةئ        
ٔأ أتٗات التطٕٖق املستبدٛ بّرا املفًّٕ لدٝ طأأ التممٗي الثإٌٙ الت اازٙ،  

  واسات  3الرٝ ٍٖـ عمٜ ،اإلعاأُ او كاس  ،     47ٔحٗ  ي ق البٍد الفسع٘ ،
%  وااَ وٕقاإعات الؤتاااأ، 1.1ا وٕقاإعات الؤتاااأ امل ااسزٚ ِٕٔوااا ملثاان ٌطاابٛ ، 

  ٔالرٝ ٍٖـ عمٜ ،التػرٖٛ املستادٚ  تاد ي اق    53ٔنرلك البٍد الفسع٘ زتي ،
 %  وَ املٕقٕعات.2.2  وسات ا وٕقٕعات الؤتاأ ِٕٔوا ملثن ٌطبٛ ،6،

 :ٍثالجًا: ىتًجُ حتلًل حمتىّ مادَ التشىيل للصف الجالح الجاىىٍ التجار 
ٔ  بفا مت يمٗن ذلتٕٝ الؤتاأ وسته ٔ  ؾن شوٍٜ بٍّٗىا و دازٓ أزبماٛ أضاابٗ  

ناٌاا  ٌتٗ ااٛ   % . 70ٔمت اضااتخداً ٌفااظ أةاٚ التحمٗاان، ٔبمػاا  تٗىااٛ االزتبااا  ،   
  5،اٌضس ومحق  يمٗن واةٚ التطٕٖق لمؿف الثال  الثإٌٙ الت ازٙ  نالتال٘ :

  ، 320عدة الف سات الؤمٜ ا احملتٕٝ بماؼ ٔ أُ عادة الف اسات الايت تٍألا         ع اسٚ 
  ع اسٚ بٍطابٛ   18ِٗي املستبدٛ مبباةئ ٔأ أتٗات التطٕٖق اإللؤرتٌٔا٘ بماؼ ،  املفا

،5.6    ٔ   3أُ عادة البٍإة الفسعٗاٛ املتٍألاٛ بماؼ ،      %  واَ اجملىإع الؤماٜ لمف اسات، 
%  بالٍطااابٛ لمااادة البٍااإة الؤماااٜ ا حاااه بماااؼ عااادة البٍااإة غاااا     5بٍااإة بٍطااابٛ ،

 البٍٕة الؤمٜ. %  بالٍطبٛ لمدة95  بٍدا بٍطبٛ ،57املتٍألٛ ،
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         املفاااِٗي السٟٗطااٛ : ،املٍااتت  ٔوااا ٖتكااىٍْ وااَ وفاااِٗي عسعٗااٛ، ،التطااما  ٔوااا
ٖتكىٍْ وَ وفاِٗي عسعٗٛ، ،التٕشٖ   ٔوا ٖتكىٍْ وَ وفااِٗي عسعٗاٛ،   ٖاتي    
تٍأعا ا وٕقٕعات الؤتاأ امل سزٚ، عمٜ السغي وَ أِىٗٛ ِارٓ املفااِٗي خلاسٖت    

َ  ي جيق أُ ٖمسعّا اخلسٖت الرٝ ٖمىن ا دلاه املدزضٛ الثإٌٖٛ الت ازٖٛ، ٔو
 التطٕٖق  اؾٛ ا ةن االٌتػاز الطسٖ  لمتطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ ا اجملتى .

 ، ِٛٔاا٘ ٌطاابٛ ؾااػاٚ عمااٜ الااسغي 5.6املفّاإً الااسٟٗظ ،الرتٖٔاات  ي ااق بٍطااب  %
وَ أُ ِرا املفًّٕ وَ املّاً اوضاضاٗٛ الايت ٖتإك وطا٠ٕلٗاتّا  سجيإا املادازع       

ٌٕٖااٛ الت ازٖااٛ، ٔلاارلك وااَ الكااسٔزٙ أُ تصٖااد ِاارٓ الٍطاابٛ لتيفنٗااد ِاارٓ       الثا
  ٔالارٝ ٖاٍـ عماٜ ،ؾادق     39املّاً لدٝ الدأأ، حٗ  مت تٍأه البٍد الفسع٘ ،

%  واَ  1.6  وسات ا وٕقإعات الؤتااأ امل اسزٚ، ِٕٔواا ملثان ٌطابٛ ،      5البٗاٌات  ،
 ٘ ٗااات  اإل   الاارٝ ٖااٍـ عمااٜ ،أ أت 52، املٕقاإعات، ناارلك البٍااد الفسعاا

  واسات ا وٕقإعات الؤتااأ امل اسزٚ، ِٕٔواا ملثان ٌطابٛ        6التطٕٖق  تاد ي اق ،  
  الرٝ ٖاٍـ عماٜ ،التػرٖاٛ    53%  وَ املٕقٕعات، ٔنرلك البٍد الفسع٘ ،1.9،

  واسات ا وٕقإعات الؤتاباٛ امل اسزٚ ِٕٔواا ملثان ٌطابٛ        7املستدٚ  تد مت تٍألاْ ، 
 %  وَ املٕقٕعات. 2.2،

 تآج حتلًل حمتىّ نتب التشىيل مىضع التحلًل:تعلًل عاو علِ ى 
     ٍِٚااااك الؤاااثا واااَ املفااااِٗي الفسعٗاااٛ   تاااسة ا ذلتااإٝ الؤتاااق املدزضاااٗٛ ملااااة

، حٗاااا  مت اغفاااااه المدٖااااد وااااَ املفاااااِٗي الفسعٗااااٛ      6،اٌضس ومحااااق التطاااإٖق
املستبدٛ مبباةئ ٔأ أتٗات التطإٖق اإللؤرتٌٔا٘، ٔالايت جياق أُ ٖدزضاّا طاأأ       

 ِرا الٍٕع وَ التممٗي الفٍٜ حتٜ ملؤٍّي الٍ ا  ا عىمّي نىطٕته، 
 ممااا 0%  وااَ املفاااِٗي الفسعٗااٛ عمااٜ أٙ ٌطاابٛ ي ااق ،  65، حٗاا    يؿاان ، %

ٔاضامٛ باه واا ٖدزضاْ الداأأ ا و اسزات التطإٖق ٔباه واا           ٖؤند ٔجٕة ع إٚ 
 ٖتدمبْ ضٕق المىن وَ وباةئ ٔأ أتٗات التطٕٖق.

         بالٍطاااابٛ لماااادة الف ااااسات الاااايت تٍألاااا  املفاااااِٗي الفسعٗااااٛ املستبدااااٛ مبباااااةئ
 ٔأ أتٗات التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ ملؤَ تٕقٗحّا وَ  أه اجلدٔه التال٘:

ت اهيت تِاٗه  املفآٍٚ اهفسعٚٞ املستبطٞ مبباد٥ ٗأخ٩قٚات اهتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ يف إجاهٛ عدد اهفقسا: (3ددٗي )

 املقسزات اهدزاضٚٞ

عدد فقسات  ًقسز اهتط٘ٙق

 اهلتاب
عدد اهفقسات اهيت تِاٗه  

املفآٍٚ اهفسعٚٞ املستبطٞ 

 باملباد٥ ٗا٪خ٩قٚات

اهِطبٞ 

 امل٣٘ٙٞ

 %6 15 250 ًقسز اهضف ا٪ٗي
 %8.6 24 280 اهجاًُٛقسز اهضف 

 %5.6 18 320 ًقسز اهضف اهجاهح
 %20.2 57 850 اإلجاهٛ

اضفااا  الٍطااق امل٠ٕٖااٛ لمتحمٗاان ا  ٗاا  الؿاافٕف   وااَ اجلاادٔه ٖتكااح أُ :
% ، حٗااا  حؿااان و اااسز التطااإٖق لمؿاااف 5.6%، 8.6%، 6حٗااا  بمػااا  عماااٜ التااإال٘ ،

الثاٌ٘ عمٜ أعمٜ ٌطبٛ و٠ٕٖاٛ لمتحمٗان، ٖمٗاْ و اسز التطإٖق لمؿاف اؤه، ٔأ ااا        
و اسز التطاإٖق لمؿااف الثالاا ، ممااا ٖػاا اك تؿاإز ذلتاإٝ امل ااسزات الدزاضااٗٛ ا   

أه املفاِٗي املستبداٛ مببااةئ ٔأ أتٗاات التطإٖق اإللؤرتٌٔا٘ ِٔارا احل اي واَ         تٍ
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التٍااأه ٖمااد بطااٗدا لمػاٖااٛ ٔغااا ٔاا لت اادٖي وفاااِٗي تمىاان عمااٜ تمصٖااص وباااةئ       
ٔأ أتٗااات التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘ لاادٝ طااأأ التممااٗي الثااإٌٙ الت ااازٙ، ٔت٠ّٗااتّي  

 لطٕق المىن.

  ٔ لاا  ناان وفّاإً زٟااٗظ عااٜ و ااسزات التطاإٖق   بالٍطاابٛ لماادة الف ااسات التااٜ تٍا
 حطق نن وفًّٕ زٟٗظ.

 عدد اهفقسات اهيت تِاٗه  كى ًفَٔ٘ ز٢ٚظ يف ًقسزات اهتط٘ٙق سطب كى ًفَٔ٘ ز٢ٚظ: (4ددٗي )

 اهتلِ٘ه٘دٚا اهرتٗٙر اهت٘شٙع اهتطعري املِتر ًقسز اهتط٘ٙق

عدد 

اهفقسا

 ت

عدد  اهِطبٞ

اهفقسا

 ت

عدد  اهِطبٞ

اهفقسا

 ت

 عدد اهِطبٞ

اهفقسا

 ت

عدد  اهِطبٞ

اهفقسا

 ت

 اهِطبٞ

ًقسز اهضف 

 ا٪ٗي

_ _ 2 

 

0.8% 1 0.4% 12 4.8% _ _ 

ًقسز اهضف 

 اهجاُٛ

14 5.4% _ _ 1 0.4% 9 

 

 

3.2% _ _ 

ًقسز اهضف 

 اهجاهح

_ _ _ _ _ _ 18 5.6% _ _ 

 _ _ %13.7 39 %0.8 2 %0.8 2 %5.4 14 اإلجاهٛ

السٟٗطااٛ لمتحمٗاان ،املفاااِٗي السٟٗطااٛ ،    بالٍطاابٛ لمف٠ااات   وااَ اجلاادٔه ٖتكااح:  
%، 0.8%، 0.8%، 5.4اضفاااا  الٍطاااق امل٠ٕٖاااٛ لمتحمٗااان حٗااا  بمػااا  عماااٜ التااإال٘ ،    

%  ِٔااا٘ بااارلك متثااان ٌطاااق يمٗااان وٍخفكاااٛ، ٔلؤٍّاااا وتفأتاااٛ لتماااك    %0، 13.7
الف٠ات السٟٗطٛ، مما ٖػا اك ٔجٕة ع ٕٚ ٔاضمٛ به وا ٖدزضْ الدأأ ا و سزات 

احتٗاجااات وٍّااٛ املطاإق. ٔبااالٍضس  ك الف٠ااات الفسعٗااٛ ،املفااااِٗي       التطاإٖق ٔبااه   
الفسعٗاااٛ  لمتحمٗااان، اضفكااا  الٍطاااق امل٠ٕٖاااٛ لمتحمٗااان لػالبٗاااٛ الف٠اااات، حٗااا         

%  ِٔاا٘ باارلك متثاان ٌطااق يمٗاان وٍخفكااٛ لتمااك       2.2%، 0.4تسأحاا  وااا بااه ،  
وااَ الف٠ااات ، ٔبالتااال٘ ملؤااَ ال اإه باايفُ ٍِاااك وفاااِٗي عسعٗااٛ مت تٍأعااا أنثااس         

او سٝ، ٔأُ ٍِاك تؿٕزا ا وماجلٛ المدٖد وَ املفاِٗي الفسعٗٛ الأشوٛ لمداأأ  
 ٔاملتكىٍٛ مبحتٕٝ و سزات التطٕٖق.

 .ٛ بالٍطبٛ لتٕشٖ  الف سات عمٜ نن وفًّٕ زٟٗظ عٜ امل سزات الثأ 
 (: ت٘شٙع اهفقسات عوٟ كى ًفَٔ٘ ز٢ٚظ يف املقسزات اهج٩ث5ٞددٗي )

فقسات اهيت تِاٗه  كى عدد اه املفَٔ٘ اهس٢ٚظ

 ًفَٔ٘ يف اهفقسات اهج٩ثٞ
اهِطبٞ امل٣٘ٙٞ هوفقسات اهيت تِاٗه  

 كى ًفَٔ٘ يف املقسزات اهج٩ثٞ

 %5.4 14 املِتر
 %0.8 2 اهتطعري
 %0.8 2 اهت٘شٙع
 %12.7 39 اهرتٗٙر

 _ _ اهتلِ٘ه٘دٚا
 %20.7 57 اإلجاهٛ

   ٖتكح أُ :5،  وَ اجلدٔه
  ٘لمف اااسات الااايت تٍألااا  وفااااِٗي وستبداااٛ مببااااةئ ٔأ أتٗاااات  المااادة اإل اااال

%  ا امل ااسزات الثأ ااٛ وٕقاا  20.7  ع ااسٚ بٍطاابٛ ،57التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘ بمااؼ ،
  ع اسٚ، ِٔارٓ الٍطابٛ تمتان     850التحمٗن وَ   ال٘ الف سات عرٓ الؤتاق ِٔإ،  

   ٝ  ؾاااػاٚ ٌطااابٗا ال تتٍاضاااق وااا  أِىٗاااٛ املٕقااإع، مماااا ٖػاااا اك تؿااإز ذلتااإ
و ااسزات التطاإٖق ا التممااٗي الثااإٌٙ الت ااازٙ ا تٍأعااا لمىفاااِٗي املستبدااٛ       

 مبباةئ ٔأ أتٗات التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘.
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       مت اغفاااه املفّاإً الااسٟٗظ ،التؤٍٕلٕجٗااا  ٔوااا ٖتكااىٍْ وااَ وفاااِٗي عسعٗااٛ ا
 ٗااا  و اااسزات التطااإٖق باااالتممٗي الثاااإٌٙ الت اااازٙ عماااٜ الاااسغي واااَ أُ ِااارا  

فاااِٗي املّىااٛ جاادا ا ةاان االٌتػاااز السِٗااق ٔاخلدااا لمتطاإٖق       املفّاإً وااَ امل 
اإللؤرتٌٔااا٘ ِااارٓ اوٖااااً، ٔواااَ الكاااسٔزٙ تٍاااأه وباةٟاااْ ٔأ أتٗاتاااْ ا  ٗااا         
و اااسزات التطااإٖق حلااان الؤاااثا واااَ وػاااؤأتْ او أتٗاااٛ الااايت ٌمااااٌٜ وٍّاااا ا    

 دلتىمٍا.
         ، 13.7،%0.8ٍِاك تفأتا ٔاقاحا باه ٌطاق ع٠اات التحمٗان حٗا  تسأحا  باه  %

ٔبالتااال٘ ملؤااَ ال اإه باايفُ ٍِاااك وفاااِٗي مت تٍأعااا أنثااس وااَ او اااسٝ، ٔأُ          
امل ااسزات الدزاضااٗٛ اِتىاا  باابمق املفاااِٗي عمااٜ حطاااأ او ااسٝ، بااالسغي واااَ          

 أِىٗتّا ا وماجلٛ المدٖد وَ وػؤأت ٔتكاٖا التطٕٖق ا اجملتى .

 : تعكًب عاو علِ اليتآج 

    ٔأ أتٗااات التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘ مت ت اادملّا   ومضااي املفاااِٗي املتمم ااٛ مبباااةئ
بػااؤن واإجص ٔغااا وتؤاواان واا  عٍٗااات وٍّااٛ التطاإٖق، ٔمبااا ال ٖطااّي ا  عااداة     

 طأأ التممٗي الثإٌٙ الت ازٙ لمتفاعن و  وتدمبات المىن التطٕٖ ٘.
      ومضي وفاِٗي التطٕٖق اإللؤرتٌٔ٘ اليت مت  تٍأعاا ا امل اسزات اتتؿاس التٍاأه

اٌق املمسا ع ط، ٔأغفان التٍاأه اجلٕاٌاق او أتٗاٛ ٔالٕجداٌٗاٛ      عّٗا عمٜ اجل
 بسغي أِىٗتّا ا ت٠ّٗٛ الدأأ لطٕق المىن .

          ٍِٛاك تؿإز نابا ا ذلتإٝ و اسزات التطإٖق ا تٍأعاا لمىفااِٗي املستبدا
مبباااةئ ٔأ أتٗااات التطاإٖق اإللؤرتٌٔاا٘، حٗاا  مت أغفاااه المدٖااد وااَ املفاااِٗي     

، ٔاليت جيق أُ ٖدزضّا طأأ املدازع الثإٌٖٛ الت ازٖٛ، حتاٜ  املّىٛ ٔالكسٔزٖٛ
 ملؤٍّي الٍ ا  ا ضٕق المىن ٔاحملاعضٛ عمٜ أ أتٗات وٍّتّي. 

 : تىصًات و مكرتحات البحح 
 عٜ قٕٞ الٍتاٟت التٜ مت التٕؾن الّٗا ملؤَ ت دٖي التٕؾٗات التالٗٛ :

 قٕٞ او أتٗات املٍّٗٛ.قسٔزٚ وساجمٛ وٍاِت املدزضٛ الثإٌٖٛ الت ازٖٛ ، ع ٜ 
      االِتىااااااً بتحدٖاااااد وبااااااةئ ٔ أ أتٗاااااات التطااااإٖق اإللؤرتٌٔااااا٘ التاااااٜ ضااااإف

ٖطتخدوّا الدأأ عٜ حٗاتّي المىمٗٛ ، و  وساعآ ضٍّي ، ٔ نرلك املطاتٕٝ  
 الٕةٗفٜ خلسٖت ِرٓ املدزضٛ.

           ٔ ، حاا  املممىااه ٔ تػاا ٗمّي عمااٜ التٍاإع عااٜ طااسق تاادزٖظ وٍاااِت التطاإٖق
ٖ اااٛ املٍاتػاااٛ ٔ متثٗااان اوةٔاز ٔ حااان املػاااؤأت عاااٜ تااادزٖظ تماااك  اضاااتخداً طس

 املٍاِت.
  ، ٛتسك وطاحٛ لمىممي لتدزٖظ بمق ال كاٖا او أتٗٛ املطت دٚ عمٜ الطاح

 ٔ التٜ تستبط مبٍاِت التطٕٖق لسبط الدالق بٕات  ضٕق المىن.
           ٜاوِتىاااً مبٍاااِت التطاإٖق ، وااَ حٗاا  اعااداةِا ٔ صدٗدّااا ، مبااا ٖطااّي عاا

 تٍىٗٛ ٔعٜ الدأأ التطٕٖ ٜ.

 نىا ملؤَ اترتا  املٕقٕعات التالٗٛ لمدزاضات املطت بمٗٛ:
 .ٍّٛٗتدٕٖس و سزات التطٕٖق عٜ قٕٞ او أتٗات امل 
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     ٕٞبسٌاوت و رت  لتيفِٗن  سجيٜ التممٗي الثإٌٝ الت ازٝ لطٕق المىان عاٜ قا
 أ أتٗات ٔ وماٖا التطٕٖق.

   ٜالتمماااٗي الت اااازٝ بال كااااٖا او أتٗاااٛ  بسٌااااوت تااادزٖبٜ لتٍىٗاااٛ ٔعاااٜ وممىااا
 املطتحد ٛ ٔ أ سِا عمٜ املٕاة الت ازٖٛ.

 املراجع: 
 :ًُأوال املراجع العرب 
(: أخ٩قٚات اهتط٘ٙق ا٨ض٩ًٛ، دلوٞ جعٚٞ اهتط٘ٙق ا٨ض٩ًٛ اهدٗهٛ اجملود 2012أسطّ خػٞ ) -

 ،1ا٨ٗي اهعدد

- http://platform.almanhal.com/reader/2/74191     

فاعوٚٞ اهتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ هد٠ اهػسكات ًتعددٝ (: 2020أمحد ضاًٟ عبد اه٘ٓاب اهعاٙدٜ ) -

 دزاضٞ تطبٚقٚٞ، داز اجلدٙد هوِػس ٗاهت٘شٙع. اجلِطٚات،
(: أثس اضتدداَ اضرتاتٚذٚٞ خسا٢ط اهتفلري يف تدزٙظ ًادٝ 2020هػايف ذلٌ٘د )أمسا١ فساز عبد ا -

اهتط٘ٙق عوٟ تٌِٚٞ ًفآٍٚ اهتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ ٗاهتفلري ا٨ضتد٨هٛ هد٠ طاهبات اهجاُ٘ٙٞ 

 اهتذازٙٞ املتقدًٞ، زضاهٞ ًادطتري، غري ًِػ٘زٝ، كوٚٞ اهرتبٚٞ، داًعٞ ض٘ٓاز.
تط٘ٙس ًِٔر اهتط٘ٙق باملدزضٞ اهجاُ٘ٙٞ اهتذازٙٞ يف ض١٘  (:2014أغس  بٔذات عبد اهق٠٘ ) -

 ، ِٙاٙس. 2ًتطوبات اهتٌِٚٞ املطتداًٞ، اهعدد ا٪ٗي،ز

(: تط٘ٙس ًِٔر اهبٚع ٗاهت٘شٙع مبدازع ا٨دازٝ ٗاخلدًات يف ض١٘ 2006أًى عباع ذلٌد ) -

 عني مشظ. املطتشدثات اهتلِ٘ه٘دٚٞ، زضاهٞ ًادطتري ، غري ًِػ٘زٝ ، كوٚٞ اهرتبٚٞ، داًعٞ
(: تقٍٚٚ ًد٠ اهتصاَ املط٘قني مبعاٙري أخ٩قٚات اهتط٘ٙق ٗتأثريٓا 2020إمياْ اهضاحلني ب٘ذٓب ) -

عوٟ تِػٚط املبٚعات يف ا٪ض٘اق اهوٚبٚٞ )دزاضٞ ًٚداُٚٞ عوٟ ا٪ض٘اق اهتذازٙٞ يف ًدِٙٞ دزُٕ(، 

 كاُْ٘ اهجاُٛ.  2، 15اجملوٞ اهعسبٚٞ هوِػس اهعوٌٛ، اهعدد

(: املتطوبات ا٨دازٙٞ هوتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ هوٌدزضٞ اهجاُ٘ٙٞ اهفِٚٞ 2018ُ٘ٞ )أميّ دابس سط -

اهضِاعٚٞ يف جٔ٘زٙٞ ًضس اهعسبٚٞ، زضاهٞ ًادطتري، غري ًِػ٘زٝ، كوٚٞ اهرتبٚٞ، داًعٞ عني 

 مشظ.
(: اهتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ هوددًات اجملتٌعٚٞ هػسكات ا٨تضا٨ت 2019سطني عوٟ ذلٌد أب٘عٌس ) -

ٗزٖ يف اثسا١ اجل٘دٝ املدزكٞ حن٘زضا اجلٌٔ٘ز يف ًضس، زضاهٞ دكت٘زاٖ، غري املضسٙٞ ٗد

 ًِػ٘زٝ، كوٚٞ اآلداب، داًعٞ املِض٘زٝ. 
(: اطاز ًفآٌٚٛ ٪خ٩قٚات اهتط٘ٙق ٗاملط٣٘هٚٞ ا٨دتٌاعٚٞ يف ًِظٌات 2006محٚد اهطا٢ٟ ) -

ا٨قتضاد ٗاهعوَ٘ ا٨دازٙٞ املِعقد ا٪عٌاي اخلدًٚٞ، امل٧متس اهعوٌٛ اهدٗهٛ اهطِٜ٘ اهطادع هلوٚٞ 

 ُٚطاْ(. 19-17حت  غعاز: )أخ٩قٚات ا٪عٌاي ٗدلتٌع املعسفٞ، هوفرتٝ ًّ )
اهدزاضات ا٨قتضادٙٞ  (: املط٣٘هٚٞ ا٨دتٌاعٚٞ ٗأخ٩قٚات اهتط٘ٙق، دلو2015ٞخري٠ عبد اهِاصس ) -

 .1اهلٌٚٞ، اجلصا٢س، عدد

  اهتط٘ٙق املباغس، داز اهعا م اهعسبٛ، اهقآسٝ.(: ًقدًٞ يف2011داهٚا ذلٌد عبد اهلل ذلٌ٘د ) -
(: اهتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ هطٚاسٞ اهرتاخ يف ًضس )اهفسص 2019دٗه  عص اهدّٙ غلسٜ ذلٌد ) -

 ٗاهتشدٙات(، زضاهٞ دكت٘زاٖ، غري ًِػ٘زٝ، كوٚٞ اهطٚاسٞ ٗاهفِادق، داًعٞ اهفَٚ٘. 
ٌٞ عوٟ اهطو٘ن ا٪خ٩قٟ ٗ أدا١ زداي (: أثس أخ٩قٚات ا٪عٌاي هوٌِظ2011زغدٝ عابد عطا اهلل ) -

اهبٚع هوٌِتذات اهضٚد٨ُٚٞ فٟ ًدِٙٞ عٌاْ ، زضاهٞ ًادطتري ، غري ًِػ٘زٝ ، كوٚٞ ا٪عٌاي ، 

 داًعٞ اهػسق ا٪ٗضط.
(: اثتتتس تطبٚتتتق أخ٩قٚتتتات اهتطتتت٘ٙق عوتتتٟ أدا١ املِظٌتتتٞ   2018زقٚتتتٞ ذلٌتتتد ذلٌتتتد أمحتتتد كستتتتات )   -

 اجملود اهطابع، اهعدد اهجاُٛ )ًاٙ٘/ آٙاز( .ا٨ضرتاتٚذٚٞ، دلوٞ اهتط٘ٙق اإلض٩ًٛ، 
٧ًضطٞ ز٦ٙٞ  اهتط٘ٙق أضاضٚات ٗاضرتاتٚذٚات ٗاجتآات سدٙجٞ،(: 2009شِٙب ذلٌد ُٙ٘ظ ) -

 هوطباعٞ ٗاهِػس، ا٨ضلِدزٙٞ.

http://platform.almanhal.com/reader/2/74191
http://platform.almanhal.com/reader/2/74191
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(: املط٣٘هٚٞ ا٪خ٩قٚٞ اهتط٘ٙقٚٞ ٗأثسٓا عوٟ ضو٘ن 2018ضوٍٚ دلوخ ، ٗ هٚد اهبػبٚػٟ ) -

اضتدداَ حتوٚى املطاز، املوتقٟ اهعوٌٛ اه٘طين س٘ي أخ٩قٚات املطتٔوم، دزاضٞ تطبٚقٚٞ ب

 ، ُ٘فٌرب. 28-27اهتط٘ٙق ٗسق٘ق املطتٔوم، اجلصا٢س، ًٙ٘ٛ 
(: ًعاٙري تطبٚق أخ٩قٚات اهتط٘ٙق يف امل٧ضطات ا٨قتضادٙٞ، دزاضٞ 2013مسٚشٞ ًضطفاٜٗ ) -

ٙٞ ٗعوَ٘ اهتٚطري، داًعٞ ساهٞ، زضاهٞ ًادطتري، غري ًِػ٘زٝ، كوٚٞ اهعوَ٘ ا٨قتضادٙٞ ٗاهتذاز

 املطٚوٞ، اجلصا٢س.
(: اهتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ ٗتأثريٖ يف جتازٝ امل٩بظ اجلآصٝ، زضاهٞ دكت٘زاٖ، غري 2014ضٔاَ فتشٛ ) -

 ًِػ٘زٝ، كوٚٞ ا٨قتضاد املِصهٛ، داًعٞ سو٘اْ.
 (: فاعوٚٞ اضرتاتٚذٚٞ ًقرتسٞ هتدزٙظ ًِٔر اهتط٘ٙق يف2012ضٔري عبد اهطٌٚع اهطٚد عوٟ ) -

تٌِٚٞ املٔازات اهتط٘ٙقٚٞ هد٠ ط٩ب املدازع اهجاُ٘ٙٞ اهتذازٙٞ، زضاهٞ ًادطتري، غري ًِػ٘زٝ، 

 كوٚٞ اهرتبٚٞ،داًعٞ عني مشظ.
(: اهتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ هوددًات احللً٘ٚٞ ٗأثسٖ، زضاهٞ  2018غسٙف كٌاي أمحد ٙ٘ضف ) -

 ًادطتري، غري ًِػ٘زٝ، كوٚٞ اهتذازٝ، داًعٞ قِاٖ اهط٘ٙظ. 
(: ًِٔر ًقرتح قا٢ٍ عوٟ املدخى اهتلاًوٟ فٟ امل٘اد اهفِٚٞ اهتذازٙٞ 2018سطاُٟ ذلٌ٘د )غ٘قٟ  -

هتٌِٚٞ بعض املفآٍٚ ٗ املٔازات اهتذازٙٞ هد٠ ط٩ب اهضف ا٪ٗي اهجا٠ُ٘ اهتذاز٠ ، دلوٞ 

 داًعٞ اهفَٚ٘ هوعوَ٘ اهرتب٘ٙٞ ٗ اهِفطٚٞ ، اهعدد اهعاغس ، اجلص١ اهجاُٟ .
(: تبِٟ أخ٩قٚات اهتط٘ٙق ٗتأثريٓا يف فاعوٚٞ  2018هٛ ٗآخسْٗ )دٙطٌرباهطآس سطاَ اهدّٙ غ٩ -

، دلوٞ داًعٞ اهقدع املفت٘سٞ هوبش٘خ اإلدازٙٞ ٗا٨قتضادٙٞا٨ع٩ُات اهتذازٙٞ عرب ا٨ُرتُ ، 

 .11،عدد4اجملود 
بني (: ت٘ضٚط د٘دٝ اهع٩قٞ ا٨هلرتُٗٚٞ ًع اهع١٩ٌ يف اهسبط 2017عبد اخلاهق ُضس اهلل ًِض٘ز ) -

أخ٩قٚات اهتعاًى ٗضو٘كٚات امل٧ٙدّٙ هوع٩ًٞ، دزاضٞ تطبٚقٚٞ عوٟ ُص١٨ اهفِادق )مخظ 

 جنَ٘( باجلصا٢س، زضاهٞ ًادطتري، غري ًِػ٘زٝ، كوٚٞ اهتذازٝ، داًعٞ املِض٘زٝ.
 (: اهتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ، ًسكص اخلربات املِٔٚٞ هإلدازٝ، اهقآسٝ.2007عبد اهسمحّ ت٘فٚق ) -
(: أثس ا٨ٓتٌاَ باهتط٘ٙق اهداخوٛ عوٟ ًد٠ ا٨هتصاَ بأخ٩قٚات 2011د اهلل أب٘محادٝ )عبد امل٘د٘د عب -

، داًعٞ طِطا، اهعدد اهجاًّ اجملوٞ اهعوٌٚٞ هقطاع كوٚات اهتذازٝاهتعاًى ًع اهع١٩ٌ اخلازدني، 

 ، ِٙاٙس.
 عبٚد ضعد اهعبدىل: أخ٩قٚات اهتط٘ٙق، جعٚٞ اهتط٘ٙق اهطع٘دٙٞ ، د.ْ . -
 ، اهداز اجلاًعٚٞ، اضلِدزٙٞ.أضاضٚات اهتط٘ٙق املعاصس(: 2009باٜٗ، ذلٌد عبد اهعظٍٚ )ع١٩ اهػس -
(: أثس اهتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ يف حتقٚق املٚصٝ اهتِافطٚٞ هػسكات اهدٗا١ 2011عِرب غ٩ش، ٗ آخسْٗ ) -

، 38، اجلاًعٞ ا٪زدُٚٞ، ا٪زدْ، دلود دلوٞ دزاضات اهعوَ٘ ا٨دازٙٞا٪زدُٚٞ، دزاضٞ ًٚداُٚٞ، 

 .1اهعدد
(: أخ٩قٚات مح٩ت اهتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ ٗ دٗزٓا يف حتقٚق املٚصٝ 2020فاطٌٞ خاهد زاضٛ ) -

 اهتِافطٚٞ هوػسكات اهعاًوٞ يف ًضس، زضاهٞ ًادطتري، غري ًِػ٘زٝ، كوٚٞ اآلداب داًعٞ املِٚا.
املٚصٝ اهتِافطٚٞ يف (: أخ٩قٚات اهتذازٝ ا٨هلرتُٗٚٞ ٗدٗزٓا يف كطب 2018فاطٌٞ شٓسٝ بّ ُاًٞ ) -

امل٧ضطات ا٨قتضادٙٞ اجلصا٢سٙٞ، دزاضٞ ساهٞ، )بعض اهبِ٘ن ٗامل٘اقع ا٨هلرتُٗٚٞ(، زضاهٞ 

دكت٘زاٖ، غري ًِػ٘زٝ، كوٚٞ اهعوَ٘ ا٨قتضادٙٞ ٗاهتذازٙٞ ٗعوَ٘ اهتٚطري، داًعٞ أب٘بلس 

 بوقاٙد، اجلصا٢س.
زضٞ اهجاُ٘ٙٞ اهتذازٙٞ يف ض١٘ (: تط٘ٙس ًِٔر اهتط٘ٙق باملد2005فاطٌٞ فازٗق اهػسقا٠ٗ ) -

 ًتطوبات ض٘ق اهعٌى، زضاهٞ دكت٘زاٖ، كوٚٞ اهرتبٚٞ، داًعٞ طِطا.
(: أخ٩قٚات اهتط٘ٙق ٗتأثريٓا عوٟ ضو٘ن املطتٔوم اهِٔا٢ٟ، دزاضٞ ساهٞ ٨2016ًٚٞ كشوٟ ) -

ًطتٔولٛ املِتذات اهػرا٢ٚٞ اه٘طِٚٞ ه٨٘ٙٞ بً٘سداع، زضاهٞ ًادطتري، غري ًِػ٘زٝ، كوٚٞ 

 عوَ٘ ا٨قتضادٙٞ ٗاهتذازٙٞ ٗعوَ٘ اهتٚطري، داًعٞ ذلٌد ب٘قسٝ بً٘سداع.اه
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(: ت٘ضٚط اهلوٌٞ املِط٘قٞ ا٨هلرتُٗٚٞ كٌػري ٗضٚط بني 2018ذلٌد اهطعٚد عبد اهػفاز ) -

أخ٩قٚات اهبٚع اإلهلرتُٗٛ ٗاهجقٞ ا٨هلرتُٗٚٞ، دزاضٞ تطبٚقٚٞ عوٟ ع١٩ٌ ً٘اقع اهتط٘ق 

 كت٘زاٖ، غري ًِػ٘زٝ، كوٚٞ اهتذازٝ، داًعٞ املِض٘زٝ.اإلهلرتُٗٛ يف ًضس، زضاهٞ د
(: حب٘خ اهتط٘ٙق ٗا٨ع٩ْ ًّ ًِظ٘ز ع٘ملٞ اهتضسفات ٗاهلرتُٗٚات 2006ذلٌد زًطاْ شٓ٘) -

 اهبٚاُات، غسكٞ ُاع هوطباعٞ، اهقآسٝ.
 ، اهداز اجلاًعٚٞ، ا٨ضلِدزٙٞ .اهتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ(: 2008ذلٌد عبد اهعظٍٚ اب٘اهِذا ) -
 (: أضظ اهتط٘ٙق احلدٙح، اهداز اجلاًعٚٞ، اإلضلِدزٙٞ.2011د اهعظٍٚ أب٘اهِذا )ذلٌد عب -
(: أثس أخ٩قٚات اهتط٘ٙق يف تعصٙص اهض٘زٝ اهرِٓٚٞ ملِظٌات 2017ذلٌد عبد اهقادز محٚد ) -

ا٪عٌاي، دزاضٞ ًٚداُٚٞ باهتطبٚق عوٟ بعض غسكات ٗشازٝ اهضِاعٞ ٗاملعادْ اهعساقٚٞ، قطٍ 

 ٞ اهتذازٝ، داًعٞ قِاٝ اهط٘ٙظ.ادازٝ ا٪عٌاي كوٚ
(: دٗز اهتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ يف اهرتٗٙر هػسكات اهطٚاسٞ )دزاضٞ 2016ُدا ًِري عطٕٚ سافظ ) -

 حتوٚوٚٞ(، زضاهٞ ًادطتري، غري ًِػ٘زٝ، كوٚٞ اآلداب، داًعٞ عني مشظ.
 (: اهتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ، داز اهتعوٍٚ اجلاًعٛ، ا٨ضلِدزٙٞ.2010ُٚفني سطني مش  ) -
 (: اهتط٘ٙق اهدٗهٛ ٗاإلهلرتُٗٛ، داز اهتعوٍٚ اجلاًعٛ، اضلِدزٙٞ .2019فني سطني مش  )ُٚ -
 . https://hbrarabic.comٓازفازد بٚصُظ زٙفٚ٘: املفآٍٚ ا٨دازٙٞ، اهتط٘ٙق ا٪خ٩قٛ،  -
زضاهٞ ًادطتري، غري ًِػ٘زٝ،  (: اهتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ يف ظى اهع٘ملٞ،2007ٓاُٟ اهضسفِد٠ ) -

 داًعٞ اهعوَ٘ ٗاهتلِ٘ه٘دٚا، اهٌّٚ.
(: قطاع اهتعوٍٚ اهفين، ا٨دازٝ اهعاًٞ هوتعوٍٚ 2020ٗشازٝ اهرتبٚٞ ٗاهتعوٍٚ ٗاهتعوٍٚ اهفين ) -

 اهتذازٜ،خطٞ اهدزاضٞ باملدازع اهجاُ٘ٙٞ اهفِٚٞ اهتذازٙٞ )ُظاَ اهطِ٘ات اهج٩خ(.

(: تقٍٚٚ اهع٩قٞ بني تبِٟ اهػسكات ٪خ٩قٚات 2010خسْٗ )ُٗظ عبد اهلسٍٙ اهلِدا٠ٗ، ٗ آ -

اهتط٘ٙق ٗفاعوٚٞ اع٩ُاتٔا اهتذازٙٞ ٗدزاضٞ ًٚداُٚٞ عوٟ غسكات ا٨تضا٨ت اخلو٘ٙٞ ا٨زدُٚٞ، 

 .25دلوٞ كوٚٞ بػداد هوعوَ٘ ا٨قتضادٙٞ اجلاًعٞ، اهعدد 
عاَ )دزاضٞ ساهٞ ًدٙسٙٞ (: أخ٩قٚات ا٪عٌاي ٗاهفطاد اإلدازٜ هوٌ٘ظف اه2017حيٟٚ شزٗقٟ ) -

اهطسا٢ب ه٨٘ٙٞ توٌطاْ(، زضاهٞ دكت٘زاٖ، غري ًِػ٘زٝ، كوٚٞ اهعوَ٘ ا٨قتضادٙٞ ٗاهتذازٙٞ 

 ٗعوَ٘ اهتٚطري، داًعٞ ابٟ بلس بوقاٙد.
 (: اهتط٘ٙق اإلهلرتُٗٛ ٗاهتذازٝ عرب اهِ ، داز اه٘هٚد، اهقآسٝ.2010ٙ٘ضف أب٘سذاز ) -
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