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 ملخص الدراسة
تقوم فكرة الدراسة على تسليط الضوء على دور العالقات العامة يف مديرية األمن، وكيفية اختاذ القرار  

 األخالقي لدى العاملني ابملؤسسة األمنية واملواقف األخالقية املختلفة و كيفية التعامل معها.

متخذي القرار األخالقي، بواسطة استمارة ولقد مت دراسة عينة من أعضاء املؤسسة األمنية وابلتحديد 
 جلمع البياانت لتحقيق أهداف البحث وذلك أبسلوب منهج املسح ابلعينة.

حيث استخلصنا كيفية اختاذ رجل العالقات العامة مبديرية األمن ملختلف القرارات األخالقية أثناء تعرضه  
فة القيم و املبادئ اليت يلتزم هبا متخذ القرار جلملة املشكالت أو املخالفات داخل املؤسسة ضف اىل ذلك معر 

 وأيضا الوالءات اليت يتجه اليها العاملون داخل املؤسسة أثناء اختاذهم للقرارات األخالقية.

 

Study Summary 

        The idea of the study is to shed light on the role of public relations in the 
security directorate, how to make ethical decisions among the employees of the 
security establishment and the different ethical attitudes and how to deal with 
them. 

        A sample of the members of the security establishment, specifically the ethical 
decision makers, was examined by means of a data collection form to achieve the 
research objectives in a sample survey methodology. 

       Where we learned how to take the public relations man in the Directorate of 
Security of various ethical decisions during the exposure of a variety of problems 
or irregularities within the institution in addition to knowledge of the values and 
principles that are committed to the decision-maker and also the loyalties directed 
by employees within the institution while taking moral decisions. 
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 مــــقـدمــــة

تتمثل العالقات العامة في اقامة صالت حسنة بين المنظمة وجماهيرها الداخلية والخارجية مبنية 
على التفاهم والثقة المتبادلة فهي وظيفة من وظائف االدارة تهدف الى تقدير اهمية الراي العام ونظرا 

يستدعي ذلك ان تكون اهدافها مالمسة للواقع وان لألهمية التي تلعبها ادارة العالقات العامة في الشرطة 
تكون رسائلها مؤثرة وذلك لتوضيح معالم سياستها وحقيقة اهدافها لألفراد العاملين بها والجماهير التي 

يبرز نجاح أي مؤسسة دون تركيزها على العنصر  تتعامل معها والمجتمع الذي تباشر نشاطها فيه وال
لديهم من خبرات وكفاءات تجعلهم  القات العامة بالمؤسسة االمنية وماالبشري ونخص بالذكر رجل الع

يتخذون القرارات بشكل موضوعي. فعملية اتخاذ القرار تتجسد وبصورة مستمرة في نشاط المؤسسة وفي 
جميع العملية االدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وهي ال تقتصر على عامل دون غيره او مستوى 

واه .ويعد اتخاذ القرارات االخالقية معيارا فاصال بين النجاح والفشل في الحكم على المواقف اداري دون س
االخالقية المختلفة وتبرز اتخاذ القرارات االخالقية لرجل العالقات العامة داخل المؤسسة الشرطة لمشكلة 

مجرى االمور ويترتب معينة تؤرق فكره سواء كانت شخصية او من المشكالت العمل التي من شأنها اخذ 
عنها نتائج مصيرية فبالتالي االدراك الواعي لحجم وجوانب المشكلة هو الذي يؤدي الى اتخاذ القرار 

 الصائب الذي يحقق  معالجة كافية لجوانب الموضوع .

وتم تقسيم موضوع الدراسة الى قسمين قسم نظري وقسم ميداني وتركز هذه الدراسة على كيفية اتخاذ 
الخالقي لرجل العالقات العامة  في مديرية االمن وسيتم في اطار ذلك تسليط الضوء على عدة القرار ا

 نظريات عالجت الموضوع  وباالستعانة بالتقسيمات التاليةّ :

الفصل االول : االطار المنهجي للدراسة اين تم تحديد االشكالية والتساؤالت الفرعية ،اسباب اختيار 
 البياناتلبحث، تحديد المفاهيم المرتبطة بالدراسة، عينة الدراسة، ادوات جمع الموضوع، اهمية واهداف ا

 واخيرا مجاالت الدراسة.

الفصل الثاني: تناولنا فيه دور العالقات العامة داخل مؤسسة الشرطة حيث تطرقنا فيه الى تعريف 
مؤسسة واخيرا العوائق العالقات العامة في مؤسسة الشرطة ثم اهداف وجمهور العالقات العامة داخل ال

 التي تواجه العالقات العامة في المؤسسة الشرطية واالستراتيجية

 المتبعة. 
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الفصل الثالث : تطرقنا فيه الى اخالقيات رجل العالقات العامة وضوابطها داخل المؤسسة الشرطة وكذلك 
تشكيل القرارات االخالقية  دور االخالقيات المهنية داخل مؤسسة العالقات العامة ، والعوامل المؤثرة في

لممارسي المهنة ، ثم الصفات المهنية واالخالقية التي يتحلى بها رجل العالقات العامة ودوافع عدم 
االلتزام باألخالقيات المهنية وبعدها النظريات التي تدرس اتخاذ القرار االخالقي وهذا االخير تناولناه في 

 نموذج رالف بوتر

في القسم الميداني واالطار التطبيقي حيث قمنا من خالله بتقديم لمحة عن الهيكل الفصل الرابع : يتمثل 
التنظيمي لمديرية االمن وكذلك تطرقنا لعرض وتحليل نتائج الدراسة كميا وكيفيا واخيرا االستنتاجات 

 فالخاتمة.
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ت  

 

 االشـــكاليـــة

لقد باتت العالقات العامة تمثل اهمية كبرى في كل مؤسسة سواء عامة او خاصة ،كونها وسيلة 
إليجاد الترابط الوثيق بين ادارة العالقات العامة والمتعاملين معها من المصالح االخرى، وكذلك مع 

 جمهورها الداخلي والخارجي باعتبارها وسيلة لكسب الثقة والتأييد.

بقدر اختالف المهام  والعالقات العامة في االجهزة االمنية ال تختلف كثيرا عن أي مؤسسة اخرى اال  
الخاصة ، وان كانت ظروف المؤسسة االمنية وطبيعة االعمال الموكلة اليها تعطي العالقات العامة بعدا 

يق االنظمة والقوانين وخصائص مميزة في المؤسسة االمنية ، فالدور االساسي لمؤسسة الشرطة هو تطب
بالتنسيق مع الهياكل االدارية داخل المؤسسة ، وهو االمر الذي يلقي اعباء على كاهل االدارات لتحقيقه 

اتجاه جمهورها الداخلي او الخارجي كالتوعية واالرشاد وكسب رضا الجمهور وتأييده لها، وكذلك االهتمام 
ره في تحقيق االهداف العامة لإلدارة العليا، فالعالقات بشؤون موظفيها وافهامهم دورهم في المنظمة واث

العامة داخل المؤسسة االمنية تلعب دور مهم في التأثير على قاعدة كبيرة من الجماهير وتكوين صورة 
 ذهنية ايجابية لدى المؤسسة.

بعض  وتعتبر مؤسسة الشرطة مثلها مثل باقي المؤسسات التي تعمل في اطار جماعي قد يفرز لديها في
االحيان نزاعات او حاالت توتر من شأنها التأثير على فاعلية ومردودية المصلحة المعنية باألمر بل وقد 

يمتد تأثيرها الى الدوائر والمصالح االخرى المرتبطة بها وليس من المقبول ترك هذه االشكاالت تستمر 
المؤسسة ، او اصدار عقوبات حسب فنذكر مثال : حاالت عدم االنصاف او المساواة بين العاملين داخل 

معايير مزاجية او تعسفية ، او في غياب الشفافية او التستر على اعمال خاطئة ارتكبت من قبل موظفين 
وقد يتسبب ذلك في الفصل عن الوظيفة، وعلى المسؤول عن اتخاذ القرار ان يعمل على ضبط هذه 

مام اشكال بين الواجب المهني الذي يدعوه الى الحاالت والمواقف والتصرف اتجاهها ، وقد يجد نفسه ا
االلتزام وبين ضميره االخالقي ودوافعه الخاصة والتي غالبا ما تدفع به الى عدم القدرة على الموازنة بين 
متطلبات العمل والمسائل الشخصية، فنجد احد المعضالت المتعلقة باتخاذ القرارات االخالقية يتمثل في 

رارات التي تنطوي على جانب اخالقي والتي تبدو واضحة او شديدة السهولة عند ان العديد من هذه الق
تناولها من الجانب النظري هي نفسها قد يبدو حلها بالغ الصعوبة عند التعامل معها في الواقع وحين 

يطلب من الشخص اتخاذ قرار بشأنها ، فالقرار االخالقي قد يختلف من شخص الخر حسب مرجعيات 



 االشكالية
 

 
ث  

 

شئة الفرد، لذلك فالحسم في هذه المسائل امر بالغ الصعوبة والتعقيد ويحتاج الى شجاعة وقدرة واسلوب تن
على ضبط النفس والتحكم فيها ، فالتوصل الى اتخاذ قرار اخالقي صائب يستغرق وقتا وجهدا وتفكيرا 

ية ، متأنيا خاصة ان كان االمر يخص المؤسسة االمنية التي تختص في تطبيق العدالة والشفاف
فالمسؤولية القانونية تختلف عن المسؤولية االخالقية باختالف ابعادها الن االولى تتحدد بتشريعات لكن 

نها تتعلق بعالقة االنسان المسؤولية  في اتخاذ القرارات االخالقية هي اوسع واشمل من دائرة القانون أل
القية التي عالجت مسالة االخالق بنفسه وبخالقه،  وفي هذا المجال نجد الكثير من النظريات االخ

وسلوكيات االفراد ومن هذه االسهامات نجد نموذج رالف بوتار في اتخاذ القرار االخالقي ، حيث وقف 
هذا االخير على تفسير اتخاذ القرار االخالقي وارجعه الى اربع  خطوات مترابطة تمثلت في : الحقائق 

 _القيم _ المبادئ _ الوالءات.

احثين النعرف ونجهل كيفية اتخاذ القرار االخالقي لدى العاملين بالشرطة وكيف يتصرف ونحن كطلبة ب
 رجل العالقات العامة في الشرطة في مثل هذه المواقف.

 ومن هذا المنطلق وعلى ضوء اشكاليتنا يدفعنا التساؤل الى طرح تساؤلنا الرئيسي :

 اته االخالقية؟_ كيف يتخذ رجل العالقات العامة في مؤسسة الشرطة قرار 

 وتتفرع منه العديد من االسئلة الفرعية:  

 _ماهي الحقائق التي يبحث عنها رجل العالقات العامة بالمؤسسة االمنية في اتخاذ القرار االخالقي؟

 _ماهي القيم التي يتحلى بها رجل العالقات العامة بمؤسسة الشرطة في اتخاذه للقرار االخالقي؟

 لتي يرتكز عليها رجل العالقات العامة في اتخاذه للقرار االخالقي ؟_فيما تتمثل المبادئ ا

 _فيما تتجسد والءات رجل العالقات العامة بمؤسسة الشرطة في اتخاذه للقرار االخالقي؟
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 أسباب اختيار الموضوع:

 جاذبية موضوع األخالق و أىميتو في مجال العالقات العامة. (1

الكشف عن بعض التصرفات و المواقف التي تتطمب اتخاذ القرار األخالقي لدى مختص ع ع في  (2

 المؤسسة األمنية.

النظرية و  التطرق الى أىمية اتخاذ القرار األخالقي لرجل الشرطة لم يحظى بقسك وافر من الدراسات (3

 التطبيقية في البمدان العربية.

في جياز حساس  امةعال القاتميل مجموعة البحث لدراسة ىذا الموضوع لمعرفة كل ما  يتعمق بالع (4

 كالشرطة.

 أهداف الدراسة:

  لمدراسة مجموعة أىداف أىميا:

في جياز الشرطة من حيث معرفة األدوات و  العالقات العامةالكشف و تسميط الضوء عمى واقع  (1

 البرامج التي تستخدميا لمقيام بوظيفتيا.

 في مؤسسة الشرطة. العالقات العامةالتعرف عمى كيفية اتخاذ القرار األخالقي بالنسبة لمختص  (2

 أثناء اتخاذه لمقرار األخالقي في مؤسسة الشرطة. العالقات العامةتحديد العراقيل التي تواجو رجل  (3

 أهمية الدراسة:

 بالنسبة لممؤسسة التي تتعامل مع جميورىا الواسع )داخمي و خارجي(. العالقات العامةأىمية  (1
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أثناء اتخاذه العالقات العامة يكتسب البحث أىمية كبيرة من خالل تقديمو عرضا ألخالقيات رجل  (2

ي تنظيم اليوم لمقرار األخالقي في مؤسسة الشرطة و لما ليذا الموضوع من أىمية ال يمكن أل

 االستغناء عنيا بأي شكل من األشكال.

يعد موضوع األخالق من الموضوعات الميمة و التي أخذت الحاجة الييا تتزايد اثر تزايد االنحرافات  (3

 األخالقية.

من الممكن القول أن اتخاذ القرار األخالقي خاصة مي مؤسسة الشرطة ميم جدا باعتبارىا أكثر  (4

 ف األخالقية في ظل حدوث الخروقات غير األخالقية.تعرضا لمختمف المواق

 تعريف العالقات العامة:

عالقات، مجموعة الصالت و االتصاالت التي تقوم بين طرفين "عامة" معناه شائعة تشمل عدد لغة: 

 كبير من األفراد أي الجماىير، تكون معمنة و واضحة.

ىي مجموعة العالقات و الصالت و االتصاالت التي تربط المؤسسة بأفرادىا أو جماىيرىا   اصطالحا:

 1تيدف الى تحقيق الثقة و التفاىم و خمق عالقة حسنة بين المؤسسة و الجميور.

 التعريف االجرائي:

اخمية أو ىي وظيفة إدارية و اتصالية مستمرة تيدف الى كسب التعاون و التأييد سوآءا مع جماىيرىا الد

 الخارجية.

 تعريف رجل العالقات العامة:

                                                           
1
 .11، ص1441محمد حربً حسن و آخرون، العالقات العامة المفاهٌم و التطبٌقات، دار الحكمة للطباعة و النشر، العراق،   
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ىو القائم باالتصال داخل المؤسسة و يكون عمى صمة واسعة بكثير من األشخاص ذوي المراكز العادية 

و المرموقة و عمى صمة بالعديد من المؤسسات بمختمف أنواعيا و يتعاون معيا في كثير من األحيان 

 1ي المنشأة و عميو االلتزام بالضوابط األخالقية.عمى اعتبار أنو يمثل أعمى سمطة ف

 التعريف االجرائي:

 ىو الشخص القائم عمى تسييل عممية االتصال داخل المؤسسة و يتسم بميارات مميزة.

 األخالق و األخالقيات:

ما يخمقو خمقا أوجده عمى غير مثال سابق و ىي جمع خمق و تعني العادة تقابميا في األخالق لغة: 

 . « mores »مشتقة من الكممة الرومانية  « moral »اإلنجميزية 

التي تعني  « ethos »مشتقة من الكممة اليونانية  « ethics »تقابميا باإلنجميزية األخالقيات: أما 

 2مفيوم الجماليات في مبحث األكسيولوجيا الفمسفي.الشخصية و األخالقيات متممة ل

عبارة عن ىيئة في النفس راسخة تصدر عنيا األفعال بسيولة و يسر من غير حاجة  األخالق اصطالحا:

 الى فكر و روية.

 ىي مجموعة من اآلداب و القيم و القواعد التي يجب مراعاتيا و االلتزام بيا.األخالقيات اصطالحا: أما 

ق بين االخالق و األخالقيات ىو ان االخالق تميل الى سموك الفرد البشري بينما أما الفر  -

األخالقيات ىي القيم التي تخص المجتمع و نتائجو و بعبارة أخرى تنظم األخالق فضاء الفضيمة 

 3الفردية بينما تنظم األخالقيات فضاء القيم األخالقية.

                                                           
1
 .4، ص1111مدونة السلوك الشرطً، صادرة عن وزارة الداخلٌة، مملكة البحرٌن،   

2
 .12، الجزء الثالث، ص1112الحٌدري، السٌد كمال، مقدمة فً علم األخالق، دار فراقد، اٌران،   

3
 .12، ص1211ابن مسكوٌة، أبو علً أحمد بن محمد بن ٌعقوب، تهذٌب األخالق و تطهٌر األعراق، طلٌعة النور، العراق،   
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 التعريف االجرائي:

 و ضبط السموك اإلنساني و التصرفات الصادرة عنو. ىو دراسة األخالق:

 ىي تمك العادات و التقاليد و القيم التي تختمف باختالف الشعوب. األخالقيات:

 تعريف اتخاذ القرار األخالقي:

ان أصل كممة قرار يرجع الى المغة الالتينية و معناىا القطع أو الفسل "تغميب أحد األمرين عمى  لغة:

 1اآلخر".

ىو اصدار حكم أو قرار أخالقي معين بشكل عقالني و نموذجي و مثالي قائم عمى أساس  اصطالحا:

 2مبدأ سميم.

ىو الفصل بين عدة اختيارات أخالقية متاحة و تفضيل احداىما عمى صياغة مسبقة و مبينة  اجرائيا:

 عمى معمومات دقيقة.

 تعريف الشرطة:

 لغة: -1

م الطائفة من خيار أعوان الوالة، و في أيامنا ىم رؤساء الشرطة و الشرطي واحد، الشرط و ى 

 الضابطة و رجاليا و سموا بذلك ألنيم عمموا أنفسيم بعالمات يعرفون بيا.

                                                           
1
 .21، ص1111، 1أمل أحمد طعمة، اتخاذ القرار و السلوك القٌادي، عمان، ط  

2
 .111، ص1443محمد عبد الفتاح باغً، األخالقٌات فً االدراة، المكتب الجامعً، اإلسكندرٌة،   
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ان كممة بوليس التي تستعمل في مختمف لغات العامل تعني تمك الييئة أو ذلك الجياز المكمف بحفظ  -

سيا" يالكممة في حد ذاتيا من أصل التيني "بولالنظام و حماية أرواح الناس و ممتمكاتيم و 

« Politia » .1مأخوذة من اليونانية العريقة تعني في األساس فن تسيير المدينة أو الحي 

 اصطالحا: -2

ىيئة عمومية تتولى القيام بالمحافظة عمى األمن العام و يعتبر جياز يسير عمى أمن و طمأنينة 

 2ب بمواصفات خمقية تؤىمو لممارسة ىذه الميام عمى أكمل وجو.المواطنين فان كل من ينتسب اليو مطال

 اجرائيا: -3

 ىم رجال البوليس و أفراد المؤسسة المكمفة بالسير عمى سالمة الشعب و استقرار البالد.

 منهج الدراسة:

حتى تتصف مشكمة البحث بالشمول و الكمال و تمون النتائج التي توصمنا الييا دقيقة، ينبغي أن  -

 .منهج المسح بالعينالنستعين بأحد مناىج البحث العممي لذا فإننا سنتناول في ىذه الدراسة: 

من المعطيات من اجل القيان بيا و اذلك  سمسمةحيث يعرف المنيج بأنو البرنامج الذي يحدد مسبقا  -

و مصطمحو بالفرنسية  دد المعالم و متبع بانتظام في عممية ذىنية.فان المنيج يوحي باتجاه مح

« Méthode »  و باإلنجميزية« Method » 3 

اما المنيج المسح فيعرف عمى أنو البحث الذي ييدف الى وصف الظاىرة المدروسة أو التقييم و  -

 المقارنة و التعرف عمى ما يعممو اآلخرون في التعامل مع الحاالت المماثمة لوضع الخطط المستقبمية.

                                                           
1
 .331، بٌروت، ص3المنجد فً اللغة و االعالم، دار المشرق، ط  

2
 .33، ص1111عمق المجتمع، دار الكتاب العربً للطباعة و النشر، الجزائر،  عٌسى قاسمً، الشرطة الجزائرٌة مؤسسة فس  

3
 .11، 4، ص1113فاضلً ادرٌس، الوحً فً المنهجٌة و البحث العلمً، بن عكنون، الجزائر،   
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عمى أنو القاء نظرة شاممة عمى موضوع معين بغرض فيمو و ادراك  و يعرف الجزولي المنهج المسح

فراد بشكل مختمف جوانبو و تداخالتو و أبعاده و ذلك بيدف الحصول عمى المعمومات من مجموعة األ

 1مباشر.

 عينة الدراسة:

ىي عبارة عن مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارىا بطريقة معينة و اجراء الدراسة العينة: 

 عمييا و من ثم استخدام تمك النتائج و تعميميا عمى كامل مجتمع الدراسة األصمي.

قصود من قبل الباحث نظرا لتوافر بعض ىي العينة التي يتم انتقاء أفرادىا بشكل مالعينة القصدية: 

الخصائص في أولئك األفراد دون غيرىم و لكون تمك الخصائل ىي من األمور اليامة بالنسبة لمدراسة 

كما يتم المجوء ليذا النوع من العينات في حالة توافر البيانات الالزمة لمدراسة لدى فئة محدودة من مجتمع 

 الدراسة األصمي.

ستنا بالتعرف عمى اخالقيات رجل العالقات العامة في مؤسسة الشرطة لوالية حيث قمنا في درا

مفردة الذين لدييم عالقة  33قالمة و في ىذه الحالة اخترنا من الجميور الداخمي لممؤسسة يبمغ عددىم 

 2بموضوع دراستنا.

 المعاينة:

فردا من بينيم من  23دراستنا الميدانية بمديرية االمن بوالية قتامة حيث تمثمت عيتنا في  قمنا باجراء
كانت ليم عالقة باتخاذ القرار بمديرية االمن من مختصي العالقات العامة الذين يعممون بالتناوب 

اما بقية العينة فيم نمن ليم عالقة بمتخذي القرار مثل مصمحة المفتشية   13وبالتحديد   

 أدوات جمع البيانات:

                                                           
1
 .21، ص1112وائل عبد الرحمان، عٌسى محمد قحل، البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة، عمان، دار الحامد،   

2
 .31، ص1111محً محمد مسعد، كٌفٌة كتابة األبحاث و األعداد للمحاضرات، جامعة اإلسكندرٌة،   
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 االستمارة:

ىي عبارة عن مجموعة من األسئمة المكتوبة التي تعد قصد الحصول عمى معمومات و آراء 

المبحوثين حول ظاىرة أو موقف معين و تعد االستمارة من أكثر األدوات المستخدمة في جمع البيانات 

 1لما تتميز بو من توفير لموقت و الجيد عمى الباحث.

ارسال االستبانة الى أفراد الدراسة اما بالبريد لتعبئتيا و اعادتيا الى الباحث أو قد يتم تعبئتيا و يتم 

شخصيا كما قد يتم تعبئتيا عن طريق الياتف كما ان ىناك طريقة حديثة ىي استخدام الكمبيوتر و 

 2تستخدم في حالة وجود أجيزة كمبيوتر لدى األفراد المشمولين بالدراسة.

 الدراسة:مجال 

 المجال المكاني: -1

 يتحدد المجال الجغرافي و المكاني لمدراسة بوالية قالمة و بالتحديد في مقر الشرطة المركزية لموالية.

 المجال الزماني: -2

في البداية اقتصر بحثنا و عممنا عمى الفصل النظري و ذلك لمبحث عمى المراجع و وضع الخطط و 

 دراسة اإلشكالية.

 ل الفترة الممتدة ما بين شير جانفي الى غاية شير أفريل.و كان ىذا من خال

أما بالنسبة لمجانب التطبيقي، فالدراسة اقتصرت عمى الفترة الممتدة من شير أفريل الى غاية شير 

 ماي.

                                                           
1
 .13، ص1444منهجٌة البحث العلمً: القواعد المراحل و التطبٌقات، دار وائل للنشر، عمان،  ،محمد عبٌدات  

2
 .22، ص1111مؤسسة الوراق،  :الجامعٌةأسس البحث العلمً إلعداد الرسائل  ،مروان عبد المجٌد إبراهٌم  
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" دور العالقات العامة 

 في مؤسسة الشرطة "
 

 

 صلمقدمـــــة الف 

 : تعريف العالقات العامة في المؤسسة الشرطية.المبحث األول

 : أىداف العالقات العامة في المؤسسة الشرطية.المبحث الثاني

 : جميور العالقات العامة في المؤسسة الشرطية.المبحث الثالث

 : وظائف العالقات العامة في المؤسسة الشرطية.المبحث الرابع

 العالقات العامة في المؤسسة الشرطية.: وسائل المبحث الخامس

 : العوائق التي تواجو العالقات العامة في المؤسسة الشرطية و االستراتيجية المتبعة.المبحث السادس

 خاتمـــــة الفصل 
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 مقدمـــــة الفصل 

أوضح تبمورت أىمية العالقات العامة و تم إعطاء مكانة ليا سوآءا النظرية منيا أو التنظيمية، حيث 

أىمية االتصال من خالل الموقف اإلداري الذي تظير فيو العالقات العامة، مما ساىم في تطوير العديد 

من المؤسسات و اإلدارات و نخص بالذكر المؤسسة األمنية المؤىمة لخدمة الصالح العام، و تمبية رغبات 

االحتياجات االستعالمية و جماىيرىا سوآءا الداخمية منيا او الخارجية، ضف الى ذلك تأمين كافة 

الخدمية لممواطن و تحقيق سرعة و فعالية الربط و التنسيق بين مختمف الفروع األمنية األخرى، و بيذا 

 أصبحت العالقات العامة ال بد منيا في كل مؤسسة و إدارة.
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 : تعريف العالقات العامة في المؤسسة الشرطية.المبحث األول

ئف التي تيدف الى تحقيق أكبر قدر من التفاىم و االنسجام بين اإلدارة ىي وظيفة من الوظا

العميا و القاعدة و خمق نوع من التفاىم و االنسجام بين العاممين و قياس و تحديد اتجاىات الرأي العام 

ل بين الجميور الداخمي و تحميميا و عرضيا عمى القيادات العميا و ابراز المجيودات الخاصة بأعمال رجا

األمن لمجماىير من خالل وسائل االتصال المختمفة و ذلك لتنمية الثقة بين الشرطة و الشعب و تحسين 

 1العالقة بينيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .6، ص2102/2102رشٌد بوترعة، سمٌر باطح، دور العالقات العامة فً مؤسسة الشرطة قالمة،   
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 : أىداف العالقات العامة في المؤسسة الشرطية.المبحث الثاني

الرسمي ليا و تقوم ادارة العالقات العامة باألمن الوطني باعتبارىا لسان حال المؤسسة و الناطق 

بالتنسيق مع مختمف مصالح األمن الوطني بوضع الخطة السنوية لألنشطة اإلعالمية مع اعداد و تنفيذ 

 البرامج اإلعالمية األمنية المرئية و المسموعة و ذلك بيدف:

 1نشر الوعي األمني الوقائي. -

 جابي.تفعيل قنوات االتصال بين الشرطة و المجتمع لزيادة الثقة و التفاعل اإلي -

 تثمين أواصر العالقات بين مصالح الشرطة و مختمف شرائح المجتمع. -

 االشراف عمى تنظيم منتدى األمن الوطني. -

 2كسب ثقة الجميور و التعاون مع أكبر عدد منو. -

 االىتمام بنجاح الشرطة في أعماليا و تنوير المواطنين بأعمال الشرطة. -

 الجميور و أىميتو و الثقة فيو. تعميم الشرطة قيمة -

 تبصير رجال الشرطة بأىمية العالقات العامة لتأمين العالقات الطبية مع الجميور. -

اكتشاف و إزالة العوامل التي تشكل مصدر لسوء الفيم في مجال التنسيق القائم بين األجيزة  -

 األمنية و اإلعالمية لمصمحة الجميور.

 3أىمية أجيزة الشرطة عبر وسائل االعالم المختمفة. العمل عمى توسيع دائرة تأثير و -

 

 

                                                           
1
 .2102، مارس 001مجلة الشرطة، العدد   

2
 .222-222، ص ص2112ربحً مصطفى علٌان، عدنان الطوباسً، االتصال و العالقات العامة، عمان، دار الصفاء للنشر،   

3
 .115، ص0262، المجلد الثانً، القاهرة، الشركة العربٌة للطباعة و النشر، 0محمود السباعً، إدارة الشرطة فً الدولة الحدٌثة، ط  
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 : جميور العالقات العامة في المؤسسة الشرطية.المبحث الثالث

تحتاج المؤسسة صغيرىا و كبيرىا الى ثقة الجميور و من ىنا نرى ان المؤسسات عمى اختالف 

بالمعمومات لكسب ثقتو و تأييده أنشطتيا في حاجة الى التعرف عمى آراء و اتجاىات الجميور،  و مده 

و يتطمب ىذا دراسة الجميور و ميولو و اتجاىاتو بصورة وافية، حيث ال يستطيع أي مؤسسة أن تعيش 

بمعزل عن الجميور و المجتمع المحيط بيا فيي تحتاج اليو و ىو يحتاج الييا، و البد من وجود عالقات 

 1الدور لذي يقوم بو الطرفان.طيبة بينيما و تعرف كل منيا عمى اآلخر ألىمية 

 و يمكن تصنيف الجماىير الى عدة معايير متشابكة:

فالجماىير الداخمية ىي التي في داخل الدائرة مثل المشرفين و الكتبة و المدراء  :داخلي و خارجي -1

و أصحاب األسيم و مجالس اإلدارة، أما الجماىير الخارجية فيم أولئك المرتبطون بالدائرة مثل 

 2فة و الحكومة و التربويين و المستيمكين و المجتمع.الصحا

و ميما اختمف نشاط المؤسسة من حيث طبيعتو أو حجمو فان جماىير المؤسسة الداخمي يعتبر 

الجميور العام و الذي يتطمب من جياز العالقات العامة السعي لجذبو و نيل ثقة المؤسسة باعتبار أن 

تشارلز المؤسسة لدى الجميور الخارجي و ىذا يتوافق مع ما يقولو "جميور المؤسسة الداخمي سفراء 

 3" بان العالقات العامة الجيدة تنطمق من داخل المؤسسة أو الييئة.ستن برع

 

 

 
                                                           

1
 .021، ص2100اآلفاق المشرقة للنشر و التوزٌع،  :نصر الدٌن عبد القادر عثمان، المدخل الى العالقات العامة و اإلعالن  

2
 .22، 22، ص2112خرٌزر ستٌل، ترجمة سعد الحسنً ممارسة العالقات العامة، دار الكتاب الجامعً، غزة فلسطٌن،   

3
 .000، ص2102العالقات العامة، دار أسامة للنشر و التوزٌع، عمان، بسام عبد الرحمان، الجرابدة، إدارة   
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 القات العامة في المؤسسة الشرطية:: وظائف العالمبحث الرابع

 .اعداد التقارير السنوية 

  الندوات و المؤتمرات و اعداد األفالم التسجيمية.طبع الكتيبات و النشرات الدورية و عقد 

 .القيام بالنشاط اإلعالمي الخاص برسالة الجياز و أىدافو لمجميور الداخمي 

 .تنظيم األنشطة الرياضية و االجتماعية و الترفييية 

 .تخطيط و تنفيذ اإلعالن عن خدمات الجياز 

  و عرضيا عمى اإلدارة و اعداد الرد.متابعة ما ينشر في وسائل االعالم المختمفة عن الجياز 

 .تنفيذ الخدمات و التسييالت و البيانات الى عمال المنظمة 

 .بحث شكاوي العاممين في المنظمة 

 .اعداد و تنظيم برنامج االحتفاالت و المناسبات القومية و الدينية 

  شكواىم و مساعدتيم.تشجيع روح االنتماء لدى العاممين في المؤسسة و زيادة والئيم نتيجة النظر في 

 .تييئة جو صالح بين المنظمة و األفراد بعضيم مع بعض 

 .االشراف عمى لوحة اإلعالنات في المؤسسة 

 .1تطوير أساليب التعرف عمى اتجاىات الجماىير و مواقفيا من الجياز 

 

 

 

 

                                                           
1
 .221، ص2111محمد ناجً الجوهري، وسائل االتصال فً العالقات العامة، مكتبة الرائد، عمان، األردن،   
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 : وسائل العالقات العامة في المؤسسة الشرطية.المبحث الخامس

دميا العالقات العامة في تنفيذ برامجيا و ايصاليا سوآء لمجميور من بين الوسائل التي تستخ

 الداخمي أو الخارجي:

من خالل برامج تقوم بالتعريف بوحدات األمن و واجباتيا و التعرض لمظواىر االجرامية، كما التلفزيون: 

كما تعرض  تعمل عمى توعية المواطنين بالمخاطر التي تمحق بيم جراء اإلىمال و غياب الوعي األمني

صفحات إعالنية أو حمالت التوعية المرورية و التحذير من مخاطر و تبعات العزوف عن احترام قانون 

 المرور.

الحوادث ذات اآلثار البشرية و المادية صوير بعض تتقوم إدارة ع ع باألخبار و المجالت اإلخبارية: 

 لمحمية اإلخبارية.الكبيرة و تعمق عمييا و تقدميا ضمن تقرير اخباري من خالل ا

تتم نشر أخبار الشرطة و أنشطتيا عبر الصحف من خالل: احصائيات حوادث المرور و الصحافة: 

 1و أسبابيا. الجرائم و الفئات العمرية المرتكبة ليذه الجرائم

اإلذاعة كوسيمة اتصال جماىيرية أساسية في اتصاليا بجماىيرىا من خالل  تستخدم إدارة ع عاإلذاعة: 

برامج تقيد أدوار الشرطة ببعض االرشادات المرورية و بعض التوجييات و التحذيرات المتعمقة بأخطار 

 المخالفات و الجرائم كتناول المخدرات و السرقة...الخ

المواطنين و العرض لمقضايا أو الجرائم  كما تعمل ىذه البرامج عمى اإلجابة عمى استفسارات

 المفتشية و تناوليا بالتحميل و محاولة تقديم تفاسير و حمول ليا و تحذير المواطن من الوقوع فييا.

                                                           
1
 .210، ص2111محمد ناجً الجوهري، وسائل االتصال فً العالقات العامة، مكتبة الرائد، عمان، األردن،   
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تقوم ع ع بإصدار مجمة يساىم ضباط في تحريرىا تتناول مختمف الزوايا العممية القانونية و المجالت: 

 الرياضية.

 مطبوعات مختلفة:

تحتوي عمى رسومات ضرورية مع شروحات توضيحية توزع عمى المدارس و غيرىا  ات الجدارية:الممصق

 من المؤسسات ال ج باإلضافة الى الكتيبات و النثريات.

بحيث تعقد ع ع دورات خاصة ألصفاد الشرطة بيدف تعزيز العالقة بين الشرطة و االتصال المباشر: 

 1الجميور و تدعيميا.

العوائق التي تواجو العالقات العامة في المؤسسة الشرطية و االستراتيجية : المبحث السادس

 المتبعة.

 العوائق: -1

 ىناك عدة مشاكل تعيق ع ع في جياز الشرطة منيا:

يعتبر عمل الشرطة أساسا لمحفاظ عمى األمن و تنفيذ القانون، لكن طبيعة نشاطيا وظيفة الشرطة: 

 ر بين بعض األفراد من الشرطة.يصطدم بعقمية المواطنين لذا نجد تناف

ان صدور األفعال غير المقبولة من فئة شاذة يؤثر عمى الصورة  السموك الشخصي لبعض رجال الشرطة:

 الذىنية اتجاه الجياز.

تعتمد وسائل االعالم في بث األخبار عمى ابراز النواحي السمبية ليذا الجياز مما  تأثير وسائل االعالم:

 اليوة بينو و الجماىير.يسيء لسمعتو و يزيد 
                                                           

1
 .12، ص2112عالم الكتب، القاهرة،  :النظرٌة و التطبٌق القات العامةعلى عجوة، الع  
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ان السمعة التي تركيا االستعمار من اضطياد و ممارسة التعذيب زادت من النظرة  عوامل تاريخية:

 السيئة.

التصرفات الخاطئة و عدم استيعابيا يزيد في اليوة بينيم و  ضعف المستوى التعميمي ألفراد الشرطة:

 1المواطنين.

 الشرطة:االستراتيجية المتبعة من طرف جهاز -2

لقد كان الرد المباشر بأن القيادة تعتمد عمى االتصال بنوعيو لمتكفل بانشغاالت موظفي الشرطة و 

عقد لقاءات توعوية و تحسيس األعضاء، لشرح التعاليم القيادية مع الوقوف عمى مدى نجاعة المرؤوسين 

مكتوبة أو مسموعة مع ابراز  و المرؤوس، كما ذكر أن تعزيز االتصال مع الوسائل اإلعالمية سواء كانت

المجيودات المبذولة لممديرية العامة لألمن الوطني إلنجاز بحوث استطالعية حول بيئة أفراد المجتمع من 

أجل التخطيط الوقائي لوقوع الجرائم بأنواعيا و التنسيق مع جل الييئات ألخذ التدابير الالزمة مثل 

 2رية مع تجسيد الشرطة الجوارية.مكافحة الجريمة قبل وقوعيا، السالمة المرو 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .026، 021، ص2112عالم الكتب، القاهرة،  :الذهنٌة  القات العامةعلى عجوة، الع  

2
 .12، ص2112دار الكتاب العربً للطباعة و النشر و التوزٌع، د ط، الجزائر،  :عمق المجتمع ًعٌسى قاسمً، الشرطة الجزائرٌة مؤسسة ف  
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 خاتمـــــة الفصل 

 سبيل في بالجميور االتصال عمى تقوم العامة العالقات ان  القول يمكننا ذكره سبق لما كخالصة

 برنامج وفق المجتمع او الجماعة او المؤسسة نطاق في االشخاص بين افضل وانسجام توافق خمق

 .خاص

 اختالف بقدر اال اخرى مؤسسة اي عن كثيرا يختمف ال االمنية المؤسسة في العامة والعالقات

 المصالح بين واالنسجام الثقة تعكس ألنيا النجاح اساسيات من تعد فيي مؤسسة لكل االساسية الوظائف

 ليا الخارجي والجميور االدارية



 الفصل الثالث:              أخالقيات رجل العالقات العامة و ضىابطها داخل مؤسسة الشرطة 
 

19 
 

 

 

 

 

 العامة العالقات رجل أخالقيات" 

 "الشرطة مؤسسة وضىابطها داخل

 

 

 تمهيـــــــد 

 : دور األخالقيات المينية في مؤسسات العالقات العامة.المبحث األول

 : العوامل المؤثرة في تشكيل القرارات األخالقية لممارسة المينة.المبحث الثاني

 : الصفات المينية و األخالقية لرجل العالقات العامة.المبحث الثالث

 االلتزام باألخالقيات المينية.: دوافع عدم المبحث الرابع

 : نظريات اتخاذ القرار األخالقي.المبحث الخامس

 : اتخاذ القرار األخالقي لرجل العالقات العامة داخل مؤسسة الشرطة.المبحث السادس

 : نموذج رافل بوتار التخاذ القرار األخالقي.المبحث السابع

 خاتمـــــة الفصل 

 



 الفصل الثالث:              أخالقيات رجل العالقات العامة و ضىابطها داخل مؤسسة الشرطة 
 

20 
 

 تمهيـــــــد 

كونيا معاممة إنسانية في ضبط السموك و عميو يكون االلتزام بالقواعد األخالقية تكمن األخالق في 

منطمق يقتضي الواجب سوآءا تجاه المؤسسة أو اتجاه األفراد أو حتى تجاه المجتمع، فاألخالق تبرز 

جوانب المنفعة الخاصة أو العامة، فنجد االخالق المينية تتطمب شجاعة و قدرة عمى ضبط النفس و 

حكم في الرغبات، ىنا نخص بالذكر األخالقيات المينية بالمؤسسة الشرطية، حيث يتم التعرض فييا الت

الى اتخاذ القرارات األخالقية التي من شأنيا تستغرق وقتا و تفكيرا متأنيا سوآءا لخدمة الجميور الداخمي 

القات العامة من مسؤوليتو لمؤسسة الشرطة أو المصمحة العامة، و بالتالي فالصفات األخالقية لرجل الع

خالقية السميمة في أغمب األحيان،  و حفظ سر المينة، االلتزام في عممو تؤىمو الى اتخاذ القرارات األأ

ضف الى ىذا تطرقنا الى اىم نظريات اتخاذ القرار األخالقي مدعمين فصمنا ىذا بنموذج رالف بوتار 

 التخاذ القرار األخالقي.
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 دور األخالقيات المينية لرجل العالقات العامة.: المبحث األول

ثمة اعتبارات تمح عمى ضرورة توفر سمات أخالقية معينة و قدرات محددة في منتسب ىيئة 

 الشرطة و يرجع بعضيا الى أساس ديني و بعضيا اآلخر الى أساس منطقي و عممي:

 أوال: االعتبار الديني:

ليبمغوا رسائمو و كتبو الى الناس فالفصاحة و ان اهلل عز وجل اصطفى من بين خمقو أناس 

األمانة و القوة و الشجاعة و الدىاء و استقامة المنطق و السير... كميا أمور رشحت أنبياء اهلل و رسولو 

 ليداية البشر.

و ىكذا يتبين لنا كيف أن الشريعة اإلسالمية قد أرست األسس التي ينبغي توفرىا الختيار 

مة و من ثم فان تحديد السمات و الصفات األخالقية لمنتسبي الشرطة بصفة عامة أصحاب الواليات العا

و كضابط بصفة خاصة أمر يصادف الشريعة اإلسالمية ألنو يعد مطمبا من متطمباتيا في دائرة أداء 

 1األمانات و بصفة خاصة الستعمال األصمح لموالية.

 ثانيا: االعتبارات المنطقية و العممية:

اعتبارات منطقية و عممية تقف وراء االلحاح عمى ضرورة توافر حد أدنى من السمات ثمة 

 الشخصية لرجل العالقات العامة في الشرطة نذكر منيا:

 ي الحياة اليادئة، فيي مجال منيا:فان وظيفة الشرطة ليست وظيفة من يرغب  -

 بحب الحركة و المثابرة. ان وظيفة الشرطة وظيفة من يرغب في الحياة اليادئة، فيي مجال يتسم ( أ

                                                           
1
 .12دار الكتب العربٌة، القاهرة، ص :رٌاض الصالحٌن من كالم سٌد المرسلٌن ،محً الدٌن أبا بكر ٌحً بن شرف النووي  
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األىمية البالغة لمدور الذي تمعبو الشرطة في مسيرة الحياه االجتماعية و اإلنسانية في المجتمع  ( ب

المعاصر، و من ثم فان عممية تحديد السمات األخالقية الشخصية الالزمة لمقيام بيذا الدور تعتبر من 

 ىيم إلتمام ىدف أو رسالة الشرطة.وجية نظرنا من المسائل األولية أو األفكار أو المفا

ان طبيعة عمل الشرطة تحتاج في أوقات كثيرة أمور ال يصمح ليا من التمتع بقدرات جسمية معينة  ( ت

مثل: قوة البدن باإلضافة الى سمات شخصية تتعمق باألخالق و الشجاعة و استعدادات نفسية تمكنو 

 من اليدوء في األزمات مسيطرا عمى أعصابو.

عاممين في ىذه األجيزة يقوم عمى أساس مبدأ الجدارة و الكفاءة العممية، و الصالحية النفسية، اختبار ال ( ث

 و مناسبة الوطء االجتماعي.

و من ىذا المنطمق نتوصل الى حقيقة أن رجل الشرطة البد من توفر عدة سمات و أبرزىا  -

ن و االستعدادات صالحية و كفاءة الوظيفة التي ينتسب الييا من عدة جوانب كالخمق الحس

 1النفسية و العقمية التي تكفل وظيفتو عمى أكمل وجو.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .12، ص2651القاهرة، دار الثقافة الجدٌدة،  ،ترجمة سنجٌر النحاس :أسلوب عمل القائد ،الشبٌكو  
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 : العوامل المؤثرة في تشكيل القرارات األخالقية لممارسة المينة.المبحث الثاني

 العوامل النفسية: (1

و ىي عبارة عن تكوين نفسي لمتخذي القرار و يشمل ذلك التعميم و الدوافع و االتجاىات، و من 

العوامل النفسية االختالف في االدراك و الخبرة الشخصية اذ يختمف الناس في فيميم و تفسيرىم لما 

يحيط بو من معمومات و ظواىر و مشكالت و بالتالي فان تشخيص المشكالت و تحديد البدائل قد 

ا و مدى يختمف بين مدير و آخر مع أثر واضح لمخبرة السابقة فضال عن خطأ تعميم الصفات و تنميطي

 1كون القرار الشخصي أكثر رشدية.

 الجتماعية:االعوامل  (2

تتمثل في الضغوط الخارجية التي يترتب عمييا فرض بعض القرارات عمى إدارة المنظمة أو قد تتمثل 

في البيئة االجتماعية التي يتم فييا اتخاذ القرار و التأثير المتبادل بين متخذ القرار و أفراد المنظمات و 

 مات االجتماعية األخرى الرسمية منيا و غير الرسمية.التنظي

 العوامل الحضارية و الثقافية: (3

تتضمن العادات و التقاليد السائدة و التي تحكم أفكار و سموك األفراد و المجتمع كالىما و بذلك فان 

 2متخذ القرار يتأثر بيذه العوامل في وصولو لقرار أو بديل األحسن.

 

 

 
                                                           

1
 .24-22، ص ص 1005دبً،  :عادل عبد الجواد محمد الكردوسً، اعداد الكوادر العالقات العامة الشرطٌة  

2
 .250، ص1005دار أسامة للنشر و التوزٌع، همان،  :فاٌز حسٌن، سٌكولوجٌا اإلدارة العامة  
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 الصفات المينية واألخالقية لرجل العالقات العامة.: المبحث الثالث

 الصفات المهنية واألخالقية لرجل العالقات العامة:

يجب ان تتوفر في رجل العالقات العامة في الشرطة العديد من المقومات و الصفات األخالقية حتى 

القرار األنسب و يمكن يستطيع اقناع مرؤوسيو و المحيطين بو بقراراتو حتى يثبت قدرتو عمى اتخاذ 

 حصر أىم تمك المقومات فيما يمي:

 القدرة عمى تحمل المسؤولية: -1

يجب عمى رجل العالقات العامة أن يكون قادرا عمى تحمل مسؤوليات عممو بما تتضمنو من 

مستجدات و مشكالت و عوائق يومية تنتظر الحل و تنتظر القرار المناسب و بالتالي ال يمكن لمن 

آلخرون و من ينظر اليو المرؤوسون عمى أنو المسؤول عنيم و أنو قائدىم المتميز أن يتنصل يستنجد بو ا

 1من مسؤولياتو و ترك السفينة بال ربان.

 القدرة عمى تحمل طاقاته الشخصية و استثمارها: -2

مما الشك فيو أن معيار فشل أو نجاح أي انسان يتوقف عمى مدى فيمو و استغاللو لطاقاتو 

 و العمل عمى تطويرىا وتنميتيا وفي نفس الوقت العمل عمى التغمب عمى كل العقبات السمبية.اإليجابية 

 القدرة عمى ضبط النفس: -3

حيث ال يمكن الوصول الى الحل األمثل و القرار الصائب اذ لم يستطع القائد كظم غيضو و كبح 

 2جماع نفسو والتحكم في تصرفاتو دون توتر.

 النظام: -4
                                                           

1
 .32، ص1021مملكة البحرٌن،  :هشام طه محمود سلٌم، مدونة القٌادة الناجحة و كٌفٌة اتخاذ القرار فً مجال العمل الشرطً  

2
 .222بغداد، ص كلٌة االعالم، جامعة :كرٌم مشط الموسوي، أخالقٌات العاملٌن بالعالقات العامة فً الصحافة العراقٌة  
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دون تنظيم يؤدي الى تشويش خطة العمل فالقائد الناجح دقيق في مواعيده و دقيق ان تناول األمور 

 في تناولو لمشكالت العمل تبعا ألولوية كل منيا.

 احترام العمل: -5

ان احترام العمل و استثمار الوقت المخصص لمعمل يحقق الصالح العام و ذلك يبذل الجيد في 

األعراض و األموال في اطار االيمان بالرسالة السامية و احترام تحسين األداء و االبتكار و بالتالي حماية 

 خدمة الوطن.

 الشفافية في اصدار القرارات: -6

من الضروري أن تتسم قرارات القائد الشفافية و العمنية فال قرارات سرية اال اذا تعارض ذلك مع 

لمعاممين المتميزين عالنية و الصالح العام فعمى سبيل المثال يجب أن يكون تقديم الجوائز و المكافآت 

 1ذلك لتفادي فتح باب الشائعات و البمبمة.

 الضمير األخالقي: -7

ان موضوع تنمية الضمير األخالقي لرجل الشرطة يقتضي االلمام بو و ذلك بتناول و تحميل أسس و 

 تكوين و تنمية الضمير األخالقي لرجل الشرطة.

المتحضرة اذ يزود الفرد بالقدرة عمى الرقابة الذاتية و ان الضمير ىو الجياز األخالقي لمبشرية  -

 التحكم الداخمي.

 و ىناك عامالن سيمان في خمق الضمير و تعزيزه ىما: -

 العامل الموضوعي والعامل الذاتي.

                                                           
1
 .24، ص1001أكادٌمٌة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة،  :مهارة القائد األمنً فً اتخاذ القرار فً الظروف الطارئة ،سعد بن علٌوى الهذلً  
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ان البيئة العامة مصدر أساسي من مصادر تكوين ضمير الفرد، و تتكون ىذه العامل الموضوعي:  ( أ

 )األسرة، المدرسة، المجتمع، العادات، األعراف، ...( وتختمف من مجتمع آلخر.البيئة عموما من 

وممخص القول إن الظروف الموضوعية سبب في تكوين ضمير الفدر فيي تزوده بمعايير الحكم 

 ومبادئ األخالق ومعرفة ما يعد مباحا من األفعال وما يعد محضورا.

خالقي أكثر تعقيدا و غموضا من الجانب الموضوعي ان الجانب الذاتي لمضمير األالعامل الذاتي:  ( ب

ذلك ألن النفس األنانية عمم قائم بذاتو، يجعل االلمام بيا صعب و تختمف ىذه العوامل الذاتية من 

 فرد آلخر حسب تكوينو السيكولوجي و نمط تربيتو و نفسيتو.

خمق معين أمام اآلخرين و كل فرد تظير عميو تأثيرات التثقيف الذاتي أو مظاىر سموكية معينة و 

في المسائل األخالقية التي قد يكون كميا مسائل تجعل الفرد ممتزم وأكثر وضوحا في تعامالتو 

 1مصدرىا عامل ذاتي ال يدركو اال ىو.

 : دوافع عدم االلتزام باألخالقيات المينية.المبحث الرابع

جممة االنحرافات التي قد يتعرض ليا العامل بالعالقات العامة بمؤسسة الشرطة أو ضابط  من

 الشرطة نفسو نجد ما يمي:

 االنحراف: -1

ىو اتجاه الفرد غير اتجاه القانون كما أن اتجاه الفرد يتقاطع بصفة مبدئية مع اتجاه الصالح العام، 

شي يمجأ الى افساد ذمم زمالئو ورؤسائو. وبالتالي وبالتالي االنحراف قادر عمى التكاثر فمثال من يرت

األمزجة لرجل الشرطة أو العالقات العامة يؤدي الى التفرقة في المعاممة في تطبيق القانون و التحيز الى 

 جيات أخرى.

                                                           
1
 .13، ص1005صنعاء،  ،محاضرة مقدمة فً الدورة التدرٌبٌة :أكادٌمٌة الشرطة بالجمهورٌة الٌمنٌة ،حمٌد العوقلً  
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 تعارض المصالح: -2

ان الحياة جممة من مصالح متعارضة ورجل الشرطة أو رجل العالقات العامة الحصيف من يالحظ 

 ا التعارض و يتخذ الموقف المبدئي من ذلك فيناك:ىذ

 .تعارض بين مصمحة الفرد و مصمحة المجتمع 

 .تعارض مصمحة القانون و مصمحة األشخاص الذين يمارسون حماية المنحرفين 

 .تعارض مصمحة المرؤوس و مسمحة الرئيس الفاسد 

فعمى رجل الشرطة أو رجل العالقات العامة أن يكون موضوعيا عقالنيا في اختيار مواقف  وبالتالي

 1أخالقية تتناسب و الصالح العام.

 االنحياز لممنظومة الفكرية: -3

فاإلنسان الممتزم و الحريص عمى سمعتو و مستقبمو الشريف ينحاز طوعيا ألفكاره المرتكزة عمى العقيدة 

 غير مستعد لبيع نفسو مقابل صفقة تشوه سمعتو و تيدر كرامتو. االجتماعية السائدة و ىو

فرجل الشرطة أو رجل ع ع الذي ينغمس بالمكاسب المادية الوظيفية فرد غير صالح لمبقاء في ىذه 

 المينة المتخصصة.

 المواطن غير الصالح. -4

 يسيم المواطن في افساد رجل الشرطة أو رجل العالقات العامة بالوسائل التالية:

 .تقديم الرشوة 

 .التوصل بالوساطة 

                                                           
1
 .32، ص2652مطابع الفرزدق،  ،الرٌاض :اتخاذ القرارات اإلدارٌة ،كنعان نواف  
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و بذلك يستطيع المواطن غير السوي تشويو سمعة ىيئة الشرطة و يتولد لدى المواطنين األسوياء 

 1اعتقاد خاطئ أن جياز الشرطة جياز لالرتشاء و أن جميع منتسبي الشرطة يتقبمون ذلك بيسر.
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 .10.26.25، ص1005مثل و أعراف الشرطة و كٌفٌة تطبٌقها على الواقع، صفاء،  :العقٌد علً حمٌد العوقلً، أخالقٌات المهنة  
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 األخالقي.: نظريات اتخاذ القرار المبحث الخامس

 النظرية النفعية: -1

تقضي ىذه النظرية بالتصرف و اتخاذ القرار من منطق ما يحقق أكبر قدر من النفع، دون النظر 

لمشروعية أو أخالقية ىذه القرارات و يتضمن صنع القرار المنفعي تحديد األفعال البديمة المتوفرة في أي 

افع لكل فرد يتأثر بنتائج الفعل اختيار البديل الذي يؤدي حالة قرارية معينة و تقدير كل من القرارات و المن

 1الى تحقيق أكبر منفعة.

 Deontological theory نظرية الواجبات األدبية: -2

ترى ىذه النظرية ان من واجب الشخص أن يفعل ما ىو صحيح و بعض األعمال تكون دائما صحيحة، 

ال تبرر الوسائل، و و الغايات  الخطأو بعض األعمال دائما خاطئة و ليس ىناك انحراف عن الصحة و 

 الصحفي مثال الذي يتبنى ىذه النظرية ال يكذب فالكذب دائما خطأ.

 Emotivismنظرية الدافع:  -3

ترى ىذه النظرية أن كل المصطمحات التي تستخدميا لوصف أي عمل ال تصف الواقع الموضوعي 

ليذا العمل بشكل حقيقي و لكنيا تعبر عن مشاعرنا نحو ىذا العمل و ىكذا فان العمل ال يكون صحيحا 

 2أو خاطئا في ذاتو و لكن ىذا العمل ينتج شعورا حول صحتو أو خطأه عند المراقب.

 Situationalismالموقف: نظرية  -4

تقوم ىذه النظرية عمى أنو ليس ىناك حكم يمكن أن يغطي جميع المواقف و أنو البد من النظر الى 

 الظروف التي تحدد ما اذا كان ىذا العمل صحيحا أم ال.
                                                           

1
 65-64، ص ص1006الخٌر للطباعة و التجلٌد،  أبو :منى عطٌة حزام خلٌل، اإلدارة و اتخاذ القرار فً عصر المعلوماتٌة  
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 .40، 36، ص 1002، 1مكتبة الفالح للنشر و التوزٌع، الكوٌت، ط :سلٌمان صالح، أخالقٌات االعالم  
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 Ethical relativismنظرية النية األخالقية:  -5

عمى أنو ليس ىناك مبادئ أخالقية مقبولة عالميا و لذلك فالقرارات األخالقية تقوم عمى ما ىو  تقوم

 مقبول في وقت معين و في مكان معين و في شعب معين.

 Moral developmentنظرية التطور المعنوي أو التنمية المعنوية:  -6

احي الفيسيولوجية و السيكولوجية و تقوم عمى أن االنسان يتكور معنويا و أخالقيا كما يتكور من النو 

 1المغوية.

 النظرية الوظيفية أو نظرية الخدمة العامة: -7

تنطمق ىذه النظرية من متطمبات النظام االجتماعي و تؤكد عمى أن اليدف األساسي لممواثيق 

التغير األخالقية في حماية المستيمكين و أن الحاجة الى تحديد المتطمبات االجتماعية تتزايد في فترات 

السريع أو التوسع في تجارب جديدة غير محكومة اجتماعيا و طبقا ليذه النظرية فان تزايد االىتمام 

العممي بأخالقيات االعالم في ىذه المرحمة يعود الى التطور السريع في تكنولوجيا االتصاالت مثل 

الوسائل عمى الحياة الخاصة  الكومبيوتر و األقمار االصطناعية و قنوات االتصال المتعددة و تأثير ىذه

و عمى السيادة القومية كما أن عدم قدرة المينيين عمى التكيف مع القضايا األخالقية لمتكنولوجيا الحديثة، 

و تحكم الشركات الدولية الكبرى في عممية االتصال و يمكن أن يفسر عدم قدرة المنظومات المينية عمى 

 2لى سياسات دولية و قومية لتنظيم وسائل االعالم.مراقبة سموك أعضائيا و زيادة الحاجة ا

 

 

                                                           
1
 .245، 244، ص ص 1000دار الحامد،  :باسم الحمٌري، اإلدارة: الوظائف و الممارسة  

2
 .42،41سلٌمان صالح، مرجع سابق، ص  
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 : اتخاذ القرار األخالقي لرجل العالقات العامة داخل مؤسسة الشرطة.المبحث السادس

في مختمف الجوانب يتخذ رجل العالقات العامة قراراتو داخل مؤسسة الشرطة خاصة بممارسة " 

ء بالنسبة لمتخطيط أو التنظيم أو الرقابة و المتابعة و الميام و المتطمبات الخاصة بالوظائف اإلدارية سوا

 القيادة أو بالنسبة لممتغيرات البيئية المختمفة.

فرجل العالقات العامة في أي مؤسسة و عند اتخاذه القرار يعتم بمصمحة العمل و مصالح األفراد 

صالح العمل و ذلك في و يحاول بقدر اإلمكان دمج األىداف و المصالح في قالب متكامل بحيث يتحقق 

 رة عمى احسان الظن بيم و بقدراتيم.اطار أسموب الفريق الذي يميزه في تعاممو و القد

فاتخاذ القرار الفعال بالنسبة لرجل العالقات العامة داخل مؤسسة الشرطة ليس باألمر اليين 

تعيق عمل سير النظام  باعتباره عضو من أعضائيا و قد تكون تمك األحكام أو القرارات الصادرة عنو قد

داخل مؤسسة الشرطة أو حتى المساس بإحدى العاممين داخل المؤسسة و ىذا يتطمب منو الدراية الكافية 

 بالمتغيرات البيئية كالمتغيرات االجتماعية، الثقافية، السياسية، االقتصادية...الخ

و قدرة عمى اتخاذ القرار و  فاتخاذ القرار يتطمب نظرة واقعية و تفكيرا مرنا متجددا و تطبيق ذكي

أيضا المقدرة عمى االبتكار اذ تطمب األمر وىذه المميزات و الميارات ىي التي تميز رجل العالقات 

 1العامة الفعال."

 " و ان اتخاذ القرار األخالقي يتطمب منو:

 .بأن يبقى محايدا و أال يساند أحد األطراف في النزاعات ذات الطابع الخاص 

 يتحكم و يسيطر عمى نفسو باستمرار. بأن 

 .بأن يتفادى أي سموك أو موقف عدواني، تحريضي أو استيزائي 
                                                           

1
 .242، 241دار الفجر للنشر، القاهرة، ص :المداخل األساسٌة للعالقات العامة ،ٌر حجاب و سعد محمد وهبًمحمد من  
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  ضف الى ذلك أن رجل العالقات العامة في مؤسسة الشرطة الذي يثق في نفسو و يعرف كيف

 يتحكم في سموكو يساىم دون شك في تيدئة التوترات و االنفعاالت.

 ىذه التصرفات ضرورية في الحاالت التي تنجر عنيا ردود ألفعال عدوانية أو حتى عنيفة و  فمثل

 التي يتعرض ليا رجل العالقات العامة بمؤسسة الشرطة بصفة دائمة.

  و يمكن لرجل العالقات العامة بسبب وظيفتو أن يتمقى بعض العروض )ىدايا،...( ففي مثل ىذه

خالق التي يتحمى بيا أن يرفضيا بأدب، و يوضح بأن الدولة الحاالت تدعو نزاعتو و جممة األ

 تدفع لو مرتبا مقابل ما يقوم بو.

  التدخل بمبادرة شخصية منيم قصد تقديم العون ألي شخص معرض لمخطر أو قمع أي عمل من

 1شأنو أن يخل بالنظام العمومي.

 بوتر رالف نموذج : السابع المبحث

 المبني االخالقي القرار التخاذ نموذج بانجاز قام ىارفارد بجامعة جامعي واستاذ باحث ىو بوتر رالف

 :في تمثمت اسس 44 عمى

 في االتصال في المتخصصين قبل من النموذج ىذا استخدم كما   ،الوالءات ،المبادئ القيم الحقائق،

  اخالقية لمشكالت حمول اليجاد محاولة

  النموذج تطبيق

 : مترابطة خطوات 44 ويفترض االخالقي القرار اتخاذ لتجسيد النموذج جاء

  بموضوعية الوضع تعريف:  الحقائق تعريف -1

                                                           
1
 .203، 202مفتشً الشرطة الداخلٌٌن: الشرطة أخالقٌات المهنة، المرحلة الثانٌة، األردن، ص  
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 قيم سواء وتختمف ضوءىا عمى واالفعال القرارات اتخاذ يتم التي  االعتقادات ىي:  القيم تحديد -2

 منطقية او اخالقية او مينية

  لمحكم مقياس او معايير عن عبارة ىي:  المبادئ تحديد -3

 (1).المنظمة ، المجتمع ، النفس لو مخمصا تكون ان يجب لمن تحديد:  الوالءات تحديد-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  52، ص 1005،عام ، مجلة العالقات العامة للبحوث بٌوتن شانون : توسٌع األخالق كمبدأ    1   
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 خاتمـــــة الفصل: 

 سبيل في بالجميور االتصال عمى تقوم العامة العالقات ان  القول يمكننا ذكره سبق لما كخالصة

 برنامج وفق المجتمع او الجماعة او المؤسسة نطاق في االشخاص بين افضل وانسجام توافق خمق

 .خاص

 الوظائف اختالف االبقدر اخرى مؤسسة اي عن كثيرا اليختمف االمنية المؤسسة في العامة والعالقات

 المصالح بين واالنسجام الثقة تعكس ألنيا النجاح اساسيات من تعد فيي مؤسسة لكل االساسية

 ليا الخارجي والجميور االدارية
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 "اإلطبس اٌتطبٍمً" 
 

 

 بوالية قالمة.: نشأه مديرية األمف المبحث األول

 : الييكؿ التنظيمي لمديرية األمف.المبحث الثاني

 : نتائج تفريغ االستمارة.المبحث الثالث

 : نتائج الدراسة.المبحث الرابع
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 نشأه مديرية األمن بوالية قالمة99 المبحث األول

والية، حيث كاف ـ وذلؾ بعد أف رقيت مدينة قالمة مف دائرة الى 1975نشأت ىذه المديرية سنة  

تـ انشاء مقر جديد ألمف الوالية يتربع عمى  30/07/1990يوجد مقرىا بحي جيش التحرير الوطني وفي 

بنيج مجالدي صالح بمحاذاة عمارات حي قيدور الطاىر، تتكوف ىذه  2ـ 14107مساحة اجمالية تقدر بػ 

والية، الشرطة القضائية، مصمحة المؤسسة مف طابقيف يحوي كؿ المصالح الوالئية )ديواف رئيس أمف ال

الشؤوف االجتماعية، األمف العمومي، اإلدارة العامة، مصمحة المحفوظات المحمية، مصمحة الوسائؿ 

 التقنية، مصمحة الشرطة العامة(.

 لمحة ديمغرافية9

شرطي مف مختمؼ الرتب يمارسوف  2064عدد قوات الشرطة العاممة بأمف والية قالمة يقدر بػ  

 بمختمؼ المقرات األمنية عمى النحو التالي:مياميـ 

 .898مقر أمف الوالية:  -

 .38األمف الحضري األوؿ:  -

 .37األمف الحضري الثاني:  -

 .40األمف الحضري الثالث:  -

 .39األمف الحضري الرابع:  -

 .36األمف الحضري الخامس:  -

 .55األمف الحضري الخارجي بمخير:  -

 .79: الفرقة المتنقمة لمشرطة القضائية قالمة -

 .76الفرقة المتنقمة لمشرطة القضائية بعيف بف بيضاء:  -
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 .146أمف دائرة وادي زناتي:  -

 .55أمف دائرة قمعة بوصبع:  -

 .67أمف دائرة لخزارة:  -

 .70أمف دائرة عيف مخموؼ:  -

 .168أمف دائرة بوشقوؼ:  -

 .90أمف دائرة حماـ دباغ:  -

 .87أمف دائرة ىيميوبوليس:  -

 

 لعامة9مكتب االتصال والعالقات ا

ىذا المكتب تابع لديواف رئيس أمف الوالية، بدأ عممو تحت ىذا االسـ مع ظيور التعددية الحزبية  

 ـ.1988واالنفتاح االقتصادي في بالدنا عاـ 

 يشرؼ عمى تسييرىا إطار )مالـز أوؿ لمشرطة( يقـو بالمياـ التالية: 

تفعيؿ االتصاؿ الداخمي و المتمثؿ في التكفؿ بانشغاالت قوات الشرطة ورفعيا الى الجية  -

 الوضية.

 مدى وجود اتصاؿ داخمي بيف الرئيس و المرؤوس. -

 مدى عممو بالتعميمات واألوامر القيادية. -

تفعيؿ االتصاؿ الخارجي: توطيد العالقات مع الجمعيات الناشطة في الميداف والمؤسسات  -

 ية األخرى وحتى اإلدارة األمنية األخرى.العموم
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تجسيد مبدأ الشرطة الجوارية وتقريب المواطف مف الشرطي وغرس الثقة بينو وبيف جياز األمف  -

 الوطني.

االىتماـ بوسائؿ االعالـ المختمفة مف حيث ابراز مجيودات المديرية العامة لألمف الوطني مف  -

 والقضايا المعالجة في اطار ما يسمح بو القانوف.خالؿ تزويدىـ بالمعمومات و االحصائيات 
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 9 الييكل التنظيمي ألمن والية قالمة9المبحث الثاني

ينتظـ أمف والية قالمة وفؽ ىيكؿ اداري تنازلي يراعي مبدأ وحدة القيادة و التمكف مف االشراؼ  

ظو في التعدد واختالؼ المصالح وفؽ الفعاؿ ويقـو عمى التخصص أو التنظيـ النوعي لمعمؿ وىو ما نالح

المياـ المتعمقة بكؿ منيا سواء كانت مياما استشارية كمصمحة المخفوضات المحمية، االستعالمات العامة 

أو مياما تنفيذية كمصالح الشرطة القضائية واألمف العمومي. وسوؼ نقدـ المصالح التي تتكوف منيا 

أمف حواضر والسادس  05ئية ومكاتب وخاليا باإلضافة الى والية قالمة مع العمـ أف ىناؾ مصالح وال

أمف حضري خارجي بمخير، وفرقتيف متنقمتيف لمشرطة القضائية قالمة وعيف بف بيضاء، مدرسة الشرطة 

 بف جراح التي لـ يتـ تدشينيا بعد. 16ببوشقوؼ، وتدعمت مؤخرا بالوحدة الجميورية لألمف 

وجو وحسب الجدوؿ المسطر مف طرؼ القيادة، يتكوف أمف وبيدؼ إتماـ ىذه المياـ عمى أكمؿ  

 والية قالمة مف اليياكؿ التالية:
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 الييكل التنظيمي ألمن والية قالمة

 مخطط تنظيمي لمصالح أمن والية قالمة مقر. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أِٓ ٚالٌت لبٌّت ِمش

 دٌٛاْ سئٍس أِٓ اٌٛالٌت

 األِبٔبث اٌخبصت

 ِىتب اٌتٕظٍُ

 خٍٍت اٌّشالبت ٚاٌتفتٍش

اٌّصٍحت اٌٛالئٍت 

 ٌإلداسة اٌؼبِت

اٌّصٍحت اٌٛالئٍت 

اٌمضبئٍتٌٍششطت   

اٌّصٍحت اٌٛالئٍت ٌٍصحت 

 إٌشبط االجتّبػً ٚاٌشٌبضبث

اٌّصٍحت اٌٛالئٍت 

 ٌٍٛسبئً اٌتمٍٕت

 ِىتب اٌتىٌٛٓ

اٌّتٕمٍت ٌٍششطت اٌفشلت 

 اٌمضبئٍت

 األِبٔت اٌؼبِت

خٍٍت االتصبي ٚاٌؼاللبث 

 اٌؼبِت

اٌّصٍحت اٌٛالئٍت 

 ٌٍّٛاسد اٌبششٌت

اٌّصٍحت اٌٛالئٍت ٌألِٓ 

 اٌؼًِّٛ

اٌّصٍحت اٌٛالئٍت 

 ٌالستؼالِبث اٌؼبِت

اٌّصٍحت اٌٛالئٍت ٌٍششطت 

 اٌؼبِت ٚ اٌتٕظٍُ

لسُ اٌّحفٛظبث 

 اٌّحٍٍت

 فشع اٌحّبٌت ٚاألِٓ

 األِٓ ٚاٌحٛاضش

1-2-3-4-5  
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 : ٔتبئج تفشٌغ االستّبسة.اٌّبحث اٌثبٌث

 اٌبٍبٔبث اٌسٛسٍٛ دٌّغشافٍت: اٌّحٛس األٚي:

 > رٛص٠غ ِفشداد اٌؼ١ٕخ ؽغت ِزغ١ش اٌغٕظ.10جذٚي سلُ اٌ

 اٌّجّٛع أٔثى روش اٌجٕس

 42 9 35 اٌتىشاس

 322 57 87 إٌسبت

 

رّضً ٔغجخ  %87ٚاٌّمذسح ٔغجزٙب ثـ  35رج١ٓ أْ اٌّفشدح  23سلُ اْ اٌمشاءح األ١ٌٚخ اٌّج١ٕخ فٟ اٌغذٚي 

ٚاٌزٟ رؼجش ػٓ اٌؼٕظش إٌغٛٞ ِٕٚٗ ٔغزٕزظ أْ ٔغجخ  %57ٚاٌّمذسح ِغجزٙب ثـ  9اٌزوٛس ٚر١ٍٙب اٌّفشدح 

 وبٔذ ٌفئخ اٌزوٛس ألٔٗ اٌؼٕظش اٌغبئذ ٌٍفئخ اٌّذسٚعخ. 87%

 ِفشداد اٌؼ١ٕخ ؽغت ِزغ١ش اٌغٕظ. > رٛص٠غ02جذٚي سلُ اٌ

 اٌّجّٛع أٔثى روش اٌسٓ

 % ن % ن % ن 

52 – 52 3 23,07 4 57,14 7 35 

01 – 03 6 46,15 3 42,85 9 45 

02 – 02 4 30,76 0 0 4 20 

 0 0 0 0 0 0 فأوثش 31

 100 20 %100 7 %100 13 اٌّجّٛع

 

 اٌتؼٍٍك ػٍى اٌجذٚي:

 ;4اٌٝ  47ِٓ اٌؼ١ٕخ اٌّذسٚعخ رّضً اٌفئخ اٌؼّش٠خ ِٓ  %57أْ ٔغجخ  ِٓ خالي اٌغذٚي سلُ ٠زؼؼ ٌٕب

 ;5اٌٝ  57ِٓ اٌفئخ اٌؼّش٠خ ِٓ  %42عٕخ، ٚٔغجخ  56ٚ 52ِٓ اٌفئخ اٌؼّش٠خ ث١ٓ  %67عٕخ، ٚٔغجخ 

 فأوضش ثٍغذ ٔغجزُٙ طفش. 62عٕخ، أِب فٛق 

ا ػٍٝ اعزغالي ػٕظش اٌشجبة فٟ ٚ٘زا ٠ؤوذ ٌٕب أْ إٌغجخ اٌغبٌجخ ِٓ اٌّجؾٛص١ٓ ُ٘ ِٓ اٌشجبة ٠ٚذي ٘ز

 إٌّظّخ ِب ٠ٕؼىظ إ٠غبثب ػٍٝ األداء اٌٛظ١فٟ داخً إٌّظّخ.
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 اٌؼ١ٕخ ؽغت ِزغ١ش األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ.> رٛص٠غ 10جذٚي سلُ اٌ

 األلذٍِت

 فً اٌؼًّ 

 اٌّجّٛع أٔثى روش

 % ن % ن % ن 

 15 5 14,28 3 15,38 4 سٕٛاث 2ألً ِٓ 

سٕٛاث اٌى ألً  2ِٓ 

 سٕٛاث 01ِٓ 

9 53,84 4 28,57 ; 45 

سٕٛاث اٌى ألً  2ِٓ 

 سٕت 02ِٓ 

5 23,07 6 57,14 9 35 

 5 3 0 2 7,69 3 سٕت 02أوثش ِٓ 

 100 42 100 9 100 35 اٌّجّٛع

 

ِٓ  %67عٕٛاد ٚ  27ِٓ اٌفئخ اٌّذسٚعخ خجشرُٙ ألً ِٓ  %٠37ظٙش ٌٕب أْ ٔغجخ  25ِٓ اٌغذٚي سلُ 

 32ِٓ اٌؼ١ٕخ خجشرُٙ ِٓ  %57عٕٛاد، ٚٔغجخ  32عٕٛاد اٌٝ ألً ِٓ  7ػ١ٕخ اٌذساعخ خجشرُٙ ِٓ 

 عٕخ فأوضش. 37ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ خجشرُٙ أوضش ِٓ  %7عٕخ ٚٔغجخ  37عٕٛاد اٌٝ ألً ِٓ 

 .%57ٚ %67فٕالؽع أْ إٌغجخ وبٔذ ِٛصػخ ثشىً ِزمبسة اٌٝ ؽذ ِب خبطخ ث١ٓ اٌفئخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ 

 ِٓ اٌؼ١ٕخ. %37عٕٛاد فىبٔذ ٔغجزُٙ  7أِب ثبٌٕغجخ ٌٍفئخ األٌٚٝ ٚاٌز٠ٓ رمً ِذح ألذ١ِزُٙ ػٓ 

ٚ٘زا ٠شعغ اٌٝ أْ اٌّؤعغخ رغز١ٙٓ ثبٌخجشاد األلذ١ِخ فٟ رغ١١ش أػّبٌٙب ِٓ خالي دسا٠زُٙ ثّغش٠بد 

 اٌؼًّ.

فٙزا لذ ٠ؼٛد إلؽبٌخ  %7فأوضش ثٕغجخ  37اٌز٠ٓ رزشاٚػ ألذ١ِزُٙ ِٓ  أِب ثبٌٕغجخ الٔخفبع إٌغجخ ٌٍّجؾٛص١ٓ

 ثؼغ اٌؼّبي ػٓ اٌزمبػذ.
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 اٌحمبئك ٚاٌّؼطٍبث اٌتً ٌبحث ػٕٙب سجً اٌؼاللبث اٌؼبِت فً اتخبر اٌمشاس األخاللً: :اٌثبًٔاٌّحٛس 

 خ>ؽٛي اٌذلخ فٟ رؾظ١ً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾمبئك ؽٛي اٌّٛالف األخالل١ :13جذٚي سلُ 

تحشي اٌذلت فً تحصًٍ اٌّؼٍِٛبث 

 حٛي اٌّٛالف األخاللٍت

 % ن

 7; ;3 دائّب

 7 3 غبٌبب

 2 2 أحٍبٔب

 2 2 ٔبدسا

 2 2 ِطٍمب

 322 42 اٌّجّٛع

 

 اٌتؼٍٍك ػٍى اٌجذٚي:

٠شْٚ أٔٗ دائّب ِب ٠زُ رؾشٞ اٌذلخ فٟ  ِٓ اٌؼ١ٕخ اٌّجؾٛصخ %7;ِٓ خالي اٌغذٚي أػالٖ ٔغذ أْ ِب ٠ّضً 

رشٜ أٔٗ ِب ٠زُ رؾشٞ اٌذلخ فٟ رؾظ١ً  %7رؾظ١ً اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّٛالف األخالل١خ ٚٔغجخ 

 اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّٛالف األخالل١خ.

 اٌذلخ فٟ رؾظ١ً اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّٛلف األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش ٌٍغٕظ> :12جذٚي سلُ 

 اٌجٕس                                 

 اٌذلت فً تحصًٍ 

 اٌّؼٍِٛبث حٛي اٌّٛلف األخاللً

 اٌّجّٛع أثى روش

 % ن % ن % ن

 95 19 100 7 92,30 34 دائّب

 5 1 0 0 7,69 3 غبٌبب

 0 0 0 0 2 2 أحٍبٔب

 0 0 0 0 2 2 ٔبدسا

 0 0 0 0 2 2 ِطٍمب

 100 20 100 7 322 35 اٌّجّٛع
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ٚاٌزٞ ٠ّضً اٌذلخ فٟ رؾظ١ً اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّٛالف األخالل١خ ؽغت  27ِٓ خالي اٌغذٚي أػالٖ سلُ 

 ِزغ١ش اٌغٕظ.

٠زج١ٓ ٌٕب أْ فئخ اٌزوٛس ٚفئخ االٔبس ِزمبسثزبْ اٌٝ ؽذ ِب ؽ١ش أوذد اٌؼ١ٕخ اٌّذسٚعخ ِٓ خالي اٌغذٚي أٔٗ 

 .%١ٍ٠ٚ7ٙب غبٌجب ٔغجخ %7;األخالل١خ ثٕغجخ دائّب ِب ٠زُ رؾظ١ً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾمبئك ؽٛي اٌّٛالف 

ِٚٓ خالي ٘زٖ إٌزبئظ ٠زج١ٓ ٌٕب أْ اٌّجؾٛص١ٓ ٠زّضٍْٛ ألداء ػٍُّٙ ػٍٝ أوًّ ٚعٗ ٚثظذق ٚ٘زا ِب ٠ؼىظ 

ٔزبئظ اٌفؼً الرخبر اٌمشاس األخاللٟ اٌزٞ ٠ىْٛ ٚفك ِؼط١بد ِٚؼٍِٛبد ِغجمخ ؽزٝ ٠ىْٛ اٌمشاس 

 األخاللٟ طبئت.

 ذلخ فٟ رؾظ١ً اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّٛلف األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش اٌغٓ.اٌ :10اٌجذٚي سلُ 

                             

 اٌجٕس

 

 اٌذلت فً

 تحصًٍ اٌّؼٍِٛبث 

 حٛي اٌّٛلف األخاللً 

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  52ِٓ 

 سٕت 02

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  01ِٓ 

 سٕت 03

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  02ِٓ 

 سٕت 02

اٌفئت اٌؼّشٌت 

سٕت  31

 فأوثش

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

 7; ;3 2 2 97 5 322 ; 322 9 دائّب

 7 3 2 2 47 3 2 2 2 2 غبٌبب

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 أحٍبٔب

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ٔبدسا

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ِطٍمب

 322 42 2 2 322 6 322 ; 322 9 اٌّجّٛع

 

اٌذلخ فٟ رؾظ١ً اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّٛلف األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش ِٓ خالي اٌغذٚي أػالٖ ٚاٌزٞ ٠ّضً 

عٕخ  56اٌٝ  52عٕخ ٚاٌفئخ اٌؼّش٠خ  ;4اٌٝ  47اٌغذ، ٔالؽع رؼبدي ث١ٓ إٌغت ث١ٓ اٌفئبد اٌؼّش٠خ ِٓ 

 .%322ٚاٌزٟ رشٜ أٔٗ دائّب ِب ٠زُ رؾشٞ اٌذلخ فٟ رؾظ١ً اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّٛلف األخاللٟ ثّب ٔغجزٗ 

عٕخ فمذ ساد أٔٗ دائّب ِب ٠زُ رؾشٞ اٌّؼٍِٛبد ثٕغجخ  ;5اٌٝ  57فئخ اٌؼّش٠خ اٌزٟ رّضً أِب ف١ّب ٠خض اٌ

 .%47، ٚسأد غبٌجب ثٕغجخ 97%

 ٚثزفغ١ش إٌزبئظ ٔالؽع أٔٗ ِٓ خالي اإلعبثبد>
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أْ اٌّجؾٛص١ٓ ؽشط١ٓ ػٍٝ رؾشٞ اٌذلخ ٚاٌّٛػٛػ١خ فٟ رؾظ١ً اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّٛلف األخاللٟ، 

 خ ػًّ اٌّجؾٛص١ٓ اٌزٟ رغزٛعت اٌؾزس ٚاٌذلخ فٟ أداء اٌؼًّ.ٚ٘زا لذ ٠ؼٛد ٌطج١ؼ

 اٌذلخ فٟ رؾظ١ً اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّٛالف األخالل١خ ؽغت ِزغ١ش األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ> :10اٌجذٚي سلُ 

 األلذ١ِخ فٟ

 اٌؼًّ                            

 

 اٌذلت فً

 تحصًٍ اٌّؼٍِٛبث 

 حٛي اٌّٛلف األخاللً 

 2ألً ِٓ 

 سٕٛاث

سٕٛاث  2ِٓ 

اٌى ألً ِٓ 

 سٕٛاث 01

 ِٓ01 

سٕٛاث اٌى 

 02ألً ِٓ 

 سٕت

 02أوثش ِٓ 

 سٕت

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

 7; ;3 322  3 322 9 88,88 : 322 5 دائّب

 7 3 2 2 2 2 11,11 3 2 2 غبٌبب

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 أحٍبٔب

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ٔبدسا

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ِطٍمب

 322 42 322 3 322 9 322 ; 322 5 اٌّجّٛع

 

 >29ِٓ خالي اٌغذٚي سلُ 

ٚاٌزٞ ٠ّضً اٌذلخ فٟ رؾظ١ً اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّٛالف األخالل١خ ؽغت ِزغ١ش األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ  

عٕٛاد رشٜ ثأٔٗ دائّب ِب ٠زُ رؾشٞ اٌذلخ فٟ رؾظ١ً  7ٔالؽع أْ إعبثبد اٌفئخ اٌزٟ رمً أػّبسُ٘ ػٓ 

عٕٛاد اٌٝ  32عٕٛاد اٌٝ ألً ِٓ  7، ث١ّٕب رشٜ اٌفئخ ِٓ 322ؽٛي اٌّٛالف األخالل١خ ثٕغجخ  اٌّؼٍِٛبد

ِٓ ٔفظ اٌفئخ أٞ  %11,11ٚٔغجخ  %::,::أمغبِٙب ث١ٓ أٔٗ دائّب ِب ٠زُ رؾشٞ اٌذلخ ٚاٌّؼٍِٛبد ثٕغجخ 

 أٔٗ غبٌجب ِب ٠زُ رٌه.

أٔٗ دائّب ِب ٠زُ رؾشٞ اٌذلخ ؽٛي عٕخ فزشٜ  37عٕٛاد اٌٝ ألً ِٓ  32أِب ف١ّب ٠خض اٌفئخ ِٓ 

 .%322اٌّؼٍِٛبد اٌّشرجطخ ثبٌّٛلف األخاللٟ ثٕغجخ 

٠ّٚىٓ رفغ١ش ٘زٖ اإلعبثبد ٚااللزشاة اٌٛاػؼ ث١ٓ اٌفئبد فٟ إٌزبئظ اٌّغٕذح ا١ٌُٙ ثّذٜ االٔؼجبؽ 

ط١بد ٚؽشص اٌّٛظف١ٓ ثبٌم١بَ ثبٌّٙبَ اٌّغٕذح ا١ٌُٙ، ٚادساوُٙ ثّذٜ أ١ّ٘خ رؾشٞ اٌذلخ ؽٛي اٌّؼ

 اٌّشرجطخ ثبٌّٛلف األخاللٟ.
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 ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼشلً اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼط١بد اٌّشرجطخ ثبٌّٛلف األخاللٟ> :10اٌجذٚي سلُ 

اٌؼٛاًِ اٌتً تؼشلً اٌحصٛي ػٍى اٌّؼطٍبث اٌّشتبطت 

 ببٌّٛلف االخاللً

 % ن

 37 5 ػذَ تؼبْٚ اٌّتٛسط فً اٌمضٍت األخاللٍت -

 37 5 اٌمضٍت االخاللٍت تؼذد األطشاف اٌّتٛسطٍٓ فً -

صؼٛبت اثببث اٌتُٙ ػٍى اٌّتٛسط فً اٌمضٍت  -

 االخاللٍت

6 42 

 72 32 تؼمذ اٌمضٍت األخاللٍت -

 322 42 اٌّجّٛع

 

 اٌزؼ١ٍك ػٍٝ اٌغذٚي>

٠زج١ٓ ٌٕب رغبٚٞ اٌفئز١ٓ األٌٚٝ ٚاٌضبٟٔ ٚاٌزٟ رزؼٍك ثؼذَ رؼبْٚ  :2خالي اٌغذٚي سلُ  ِٓ 

 .%37اٌّزٛسؽ فٟ اٌمؼ١خ األخالل١خ ٚرؼذد أؽشاف اٌّزٛسؽ١ٓ فٟ اٌمؼ١خ األخالل١خ ثٕغجخ 

ٚرؼمذ اٌمؼ١خ  %42ف١ّب عبءد طؼٛثخ اصجبد اٌزُٙ ػٍٝ اٌّزٛسؽ فٟ اٌمؼ١خ األخالل١خ ثٕغجخ  

 .%72 األخالل١خ
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اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼشلً اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼط١بد اٌّشرجطخ ثبٌّٛلف األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش  :12اٌجذٚي سلُ 

 اٌغٕظ>

 اٌجٕس                                 

 اٌؼٛاًِ اٌتً تؼشلً اٌحصٛي 

 ػٍى اٌّؼطٍبث اٌّشتبطت ببٌّٛلف األخاللً

 اٌّجّٛع أثى روش

 % ن % ن % ن

تؼبْٚ اٌّتٛسط فً اٌمضٍت ػذَ  -

 األخاللٍت

2 15,38 1 14,28 3 15 

تؼذد األطشاف اٌّتٛسطٍٓ فً  -

 اٌمضٍت االخاللٍت

1 7,69 2 28,57 3 15 

صؼٛبت اثببث اٌتُٙ ػٍى اٌّتٛسط  -

 فً اٌمضٍت االخاللٍت

3 23,07 1 14,28 4 20 

 50 10 85,71 3 53,84 7 تؼمذ اٌمضٍت األخاللٍت -

 100 20 100 7 100 13 اٌّجّٛع

 

ِٓ خالي اٌغذٚي أػالٖ ٚ اٌزٞ ٠ّضً اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼشلً اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼط١بد اٌّشرجطخ  

ثبٌّٛلف األخاللٟ، ٔغذ اْ فئخ اٌزوٛس ٚوزٌه فئخ االٔبس عبءد ٔغجٙب ِزشبثٙخ اٌٝ ٔٛع ِب فٕغذ عٕظ 

صُ رٍزٙب طؼٛثخ اصجبد اٌزُٙ ػٍٝ  %53,84اٌزوٛس فٟ رؼمذ اٌمؼ١خ األخالل١خ ٟ٘ أثشص ػبًِ ثٕغجخ 

ٚأخ١شا رؼذد األؽشاف اٌّزٛسؽ١ٓ فٟ اٌمؼ١خ األخالل١خ  %15,38اٌّزٛسؽ فٟ اٌمؼ١خ األخالل١خ ثٕغجخ 

 .%7,69ثٕغجخ 

صُ طؼٛثخ اصجبد اٌزُٙ ػٍٝ  %72أِب فئخ اٌجٕبد فٕغذ رظذس ػبًِ اٌمؼ١خ األخالل١خ ثٕغجخ  

 .%42اٌّزٛسؽ فٟ اٌمؼ١خ األخالل١خ ثٕغجخ 

ٚٔغذ رغبٚٞ اٌؼبِالْ ػذَ رؼبْٚ اٌّزٛسؽ فٟ اٌمؼ١خ األخالل١خ ٚرؼذد األؽشاف اٌّزٛسؽ١ٓ فٟ  

 .%37اٌمؼ١خ األخالل١خ ثٕغجخ 

 ِٚٓ خالي ٘زٖ اٌّؼط١بد ٠زج١ٓ ٌٕب> 

 أْ وً ٘زٖ اٌؼٛاًِ ػجبسح ػٓ ػشال١ً ثٕغت ِزفبٚرخ. 
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ٛ ثشص ػبًِ لذ ٠ؼشلً اٌؾظٛي ٚٔغذ ِٓ خالي ٘زٖ اإلعبثبد اٌٝ أْ رؼمذ اٌمؼ١خ األخالل١خ ٘ 

ٚ٘زا ِب ٠فغش طؼٛثخ ِغأٌخ ارخبر  %72ػٍٝ اٌّؼط١بد اٌّشرجطخ ثبٌّٛلف األخاللٟ ٚاٌزٞ عبء ثٕغجخ 

 اٌمشاس األخاللٟ فٟ ِٛالف أخالل١خ ِؼمذح.

ٚرٌه ساعغ ٌىْٛ اٌّٛلف األخاللٟ ٌٗ أثؼبد ِٚزغ١شاد ػذ٠ذح لذ رىْٛ ِغزّؼ١خ أٚ ١ِٕٙخ أٚ د١ٕ٠خ رؤصش 

 ػٛػ ارخبر اٌمشاس ٚرغؼٍٗ أِش ِؼمذ.ػٍٝ ٚ

اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼشلً اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼط١بد اٌّشرجطخ ثبٌّٛلف األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش  :01اٌجذٚي سلُ 

 اٌغٓ>

 اٌغٓ

 

 اٌؼٛاًِ اٌتً 

 تؼشلً اٌحصٛي ػٍى 

 اٌّؼطٍبث اٌّشتبطت ببٌّٛلف األخاللً

اٌى  52ِٓ 

 سٕت 52

اٌى  01ِٓ 

 سٕت 03

 ِٓ02 

 02اٌى 

 سٕت

سٕت  31

 فأوثش

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

ػذَ تؼبْٚ اٌّتٛسط فً  -

 اٌمضٍت األخاللٍت

2 2 3 33,33 0 0 0 0 3 15 

تؼذد األطشاف اٌّتٛسطٍٓ فً  -

 اٌمضٍت االخاللٍت

2 2 2 22,22 1 25 0 0 3 15 

صؼٛبت اثببث اٌتُٙ ػٍى  -

 اٌّتٛسط فً اٌمضٍت االخاللٍت

3 14,28 3 33,33 0 0 0 0 4 20 

 50 10 0 0 75 3 11,11 1 85,71 8 تؼمذ اٌمضٍت األخاللٍت -

 100 20 0 0 100 4 100 9 322 9 اٌّجّٛع

 

ٚاٌزٞ ٠ّضً اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼشلً اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼط١بد  32ِٓ خالي اٌغذٚي أػالٖ سلُ  

عٕخ أوذد  ;4اٌٝ  47اٌّشرجطخ ثبٌّٛلف األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش اٌغٓ، ٔغذ أْ اٌفئخ اٌزٟ رزشاٚػ ث١ٓ 

عبءد  %85,71ػٍٝ طؼٛثخ اصجبد اٌزُٙ ػٍٝ اٌّزٛسؽ فٟ اٌمؼ١خ األخالل١خ، ٚٔغجخ  %14,28ٔغجخ 

عٕخ فمذ سأد أْ ػذَ رؼبْٚ اٌّزٛسؽ فٟ اٌمؼ١خ  56اٌٝ  52ٔؼمذ اٌمؼ١خ األخالل١خ، أِب اٌفئخ ِٓ  ؽٛي

 %33,33 ، ٚفٟ طؼٛثخ اصجبد اٌزُٙ ػٍٝ اٌّزٛسؽ فٟ اٌمؼ١خ األخالل١خ ثٕغجخ%11,11األخالل١خ ثٕغجخ 

ٟ اٌمؼ١خ األخالل١خ ِغ ػذَ رؼبْٚ اٌّزٛسؽ فٟ اٌمؼ١خ األخالل١خ، ف١ّب ٔغذ رؼذد األؽشاف اٌّزٛسؽ١ٓ ف

 .%22,22 ثٕغجخ
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 %47ؽٛي رؼمذ اٌمؼ١خ األخالل١خ ٚ ٔغجخ  %97عٕخ فمذ عبءد ٔغجخ  ;5اٌٝ  57أِب اٌفئخ ِٓ  

 ؽٛي رؼذد األؽشاف اٌّزٛسؽ١ٓ فٟ اٌمؼ١خ األخالل١خ.

٠ّٚىٓ رفغ١ش ٘زٖ إٌزبئظ اٌٝ أٔٗ ٌّزغ١ش اٌغٓ دٚس ُِٙ فٟ اٌىشف ػٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ لذ رٛاعٗ  

عٕخ ٟٚ٘ ِٓ ث١ٓ اٌفئبد اٌزٟ رّضً ِزٛعؾ اٌؼّش ث١ٓ اٌفئبد  56اٌٝ  52ِزخز اٌمشاس، ار ٔغذ اٌفئخ 

اٌؼٛاًِ  اٌّجؾٛصخ ٔغذ٘ب ٚصػذ أطٛارٙب ث١ٓ ع١ّغ اٌخ١بساد ػىظ اٌفئبد األخشٜ ٚاػزجشد أْ ع١ّغ

 اٌّظٕفخ فٟ اٌغذٚي ٌٙب أصش٘ب فٟ ػشلٍخ رؾظ١ً اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّٛلف األخاللٟ.

اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼشلً اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼط١بد اٌّشرجطخ ثبٌّٛلف األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش  :00اٌجذٚي سلُ 

 األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ>

 األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ

 اٌؼٛاًِ

 اٌتً تؼشلً 

 اٌحصٛي ػٍى اٌّؼطٍبث 

 اٌّشتبطت ببٌّٛلف األخاللً 

 2ألً ِٓ 

 سٕٛاث

سٕٛاث  2ِٓ 

اٌى ألً ِٓ 

01 

 ِٓ01 

سٕٛاث اٌى 

 02ألً ِٓ 

أوثش ِٓ 

 سٕت 02

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

ػذَ تؼبْٚ اٌّتٛسط فً  -

 اٌمضٍت األخاللٍت

3 33,33 0 0 1 14,28 1 100 3 15 

تؼذد األطشاف  -

اٌّتٛسطٍٓ فً اٌمضٍت 

 االخاللٍت

2 0 3 33,33 0 0 0 0 3 15 

صؼٛبت اثببث اٌتُٙ  -

ػٍى اٌّتٛسط فً 

 اٌمضٍت االخاللٍت

3 33,33 0 0 3 42,85 0 0 4 20 

 50 10 0 0 42,85 3 66,66 6 33,33 3 تؼمذ اٌمضٍت األخاللٍت -

 100 100 100 1 100 7 100 9 322 5 اٌّجّٛع

 

خالي اٌغذٚي أػالٖ ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼشلً اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼط١بد اٌّشرجطخ ثبٌّٛلف  ِٓ 

 األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ>

ٔالؽع أْ اإلعبثبد عبءد ِزشبثٙخ ٔٛػب ِب ِٚٛصػخ ثشىً ِزغبٚٞ رمش٠جب ث١ٓ ع١ّغ اٌفئبد  

أِب فٟ اٌفئخ ِٓ  %33,33ؼٛاًِ ثٕغجخ عٕٛاد ٚاٌزٟ عبءد ع١ّغ اٌ 7خبطخ فٟ اٌفئخ اٌزٟ رّضً ألً ِٓ 



 اٌفظً اٌشاثغ >                                                                       االؽبس اٌزطج١مٟ
 

50 
 

ٚرؼذد األؽشاف  %66,66عٕٛاد فٍمذ ٚصػذ ث١ٓ رؼمذ اٌمؼ١خ األخالل١خ ثٕغجخ  32عٕٛاد اٌٝ ألً ِٓ  7

عٕخ  37عٕٛاد اٌٝ ألً ِٓ  32، أِب فٟ اٌفئخ اٌضبٌضخ ِٓ %33,33اٌّزٛسؽ١ٓ فٟ اٌمؼ١خ األخالل١خ ثٕغجخ 

طؼٛثخ اصجبد اٌزُٙ ػٍٝ اٌّزٛسؽ١ٓ فٟ اٌمؼ١خ األخالل١خ ٚث١ٓ  فٍمذ أوذٚا اٌّجؾٛصْٛ ػٍٝ رغبٚٞ ػبًِ

 .%14,28ٚػذَ رؼبْٚ اٌّزٛسؽ فٟ اٌمؼ١خ األخالل١خ ثٕغجخ  %42,85رؼمذ اٌمؼ١خ األخالل١خ ثٕغجخ 

عٕخ فٍمذ عبءد اإلعبثبد ػٍٝ اْ ػذَ رؼبْٚ اٌّزٛسؽ فٟ اٌمؼ١خ  37أِب اٌفئخ اٌشاثؼخ أوضش ِٓ  

 .%322ثشص ثٕغجخ األخالل١خ ٘ٛ اٌؼبًِ األ

ِٚٓ خالي ٘زٖ اإلعبثبد ٚاٌزشبثٗ اٌىج١ش فٟ رؾذ٠ذ أثشص اٌؼٛاًِ ث١ٓ ع١ّغ اٌّجؾٛص١ٓ ٚارفبلّٙب  

ػٍٝ اد رؼمذ اٌمؼ١خ األخالل١خ ٟ٘ اٌؼبًِ األثشص اٌزٞ ٠ؼشلً اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼط١بد ؽٛي اٌّٛلف 

إِىب١ٔخ رؾذ٠ذ اٌّٛظف١ٓ ػٍٝ اخزالف االخاللٟ ٘زا ٠ؤوذ ٌٕب أْ ِزغ١ش األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ ال ٠ؤصش ػٍٝ 

عٕٛاد اٌؼًّ اٌظؼٛثبد اٌزٟ لذ رٛاعُٙٙ ٚرىْٛ ٘بًِ ٠ؼشلً رٛطٍُٙ ٌٍّؼط١بد ؽٛي اٌّٛلف 

 األخاللٟ.

 ؽٛي اٌّظبدس اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ؽٛي اٌّٛلف األخاللٟ> :05اٌجذٚي سلُ 

 اٌّٛلف حٛي اٌؼبِت اٌؼاللبث سجً ػٍٍٙب ٌؼتّذ اٌتً اٌّصبدس

 األخاللً

 % ن

 7: 39 تحشٌبث شخصٍت -

 37 5 شٙبداث أشخبص دْٚ اٌىشف ػٓ ٌ٘ٛتُٙ -

  2 تسجٍالث -

 322 42 اٌّجّٛع

 

 اٌزؼ١ٍك ػٍٝ اٌغذٚي اٌذٞ ٠ّضً اٌّظبدس اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ؽٛي اٌّٛلف األخاللٟ>

رّضً شٙبداد  %37رّضً رؾش٠بد شخظ١خ ٚٔغجخ  %7:ِٓ خالي اٌغذٚي أػالٖ ٠زج١ٓ ٌٕب اْ ٔغجخ 

أشخبص دْٚ اٌىشف ػٓ ٠ٛ٘زُٙ، وّظبدس ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّٛلف 

 األخاللٟ.
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اٌّظبدس اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ؽٛي اٌّٛلف األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش  :00اٌجذٚي سلُ 

 اٌغٕظ>

 اٌجٕس                                 

 اٌؼٛاًِ اٌتً تؼشلً اٌحصٛي 

 ػٍى اٌّؼطٍبث اٌّشتبطت ببٌّٛلف األخاللً

 اٌّجّٛع أثى روش

 % ن % ن % ن

 85 17 100 7 76,92 32 تحشٌبث شخصٍت -

شٙبداث أشخبص دْٚ اٌىشف  -

 ػٓ ٌ٘ٛتُٙ

5 23,07 0 0 3 15 

 0 0 0 0 2 2 تسجٍالث -

 100 20 100 7 322 35 اٌّجّٛع

 

اٌّظبدس اٌزٟ ػ١ٍٙب سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ؽٛي اٌّٛلف األخاللٟ  ٠35ّضً اٌغذٚي أػالٖ سلُ  

 %23,07ِٓ اٌزوٛس رّضً رؾش٠بد شخظ١خ ٚٔشجخ  %76,92ؽغت ِزغ١ش اٌغٕظ، ؽ١ش ٔغذ ٔغجخ 

رؾش٠بد  %322شٙبداد أشخبص دْٚ اٌىشف ػٓ ٠ٛ٘زُٙ، أِب رغغ١الد فجٍغذ ٔغجزٙب اٌظفش، ٚٔغجخ 

 االٔبس أ٠ؼب. شخظ١خ ٌفئخ

٠ّٚىٓ رفغ١ش ٘زٖ اإلعبثبد ٘ٛ رؼٛد اٌّجؾٛص١ٓ ػٍٝ اٌم١بَ ثبٌزؾش٠بد اٌشخظ١خ وّظذس  

 ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚرٌه ٠ؼٛد وٛٔٙب أداح ٌزؾظ١ً اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزفبط١ً ؽٌٛٙب.

 ٌٍزغغ١الد فزٌه ٠ؼٛد ٌىْٛ ٘زا االعشاء لذ ٠زطٍت رشخ١ض لبٟٔٛٔ لجً اٌجذء ف١ٗ. %2أِب ٔغجخ  
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اٌّظبدس اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ؽٛي اٌّٛلف األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش  :03اٌجذٚي سلُ 

 اٌغٓ>

 اٌغٓ

 

 اٌؼٛاًِ اٌتً 

 ٌؼتّذ ػٍٍٙب سجً اٌؼاللبث

 اٌؼبِت حٛي اٌّٛلف األخاللً

اٌى  52ِٓ 

 سٕت 52

اٌى  01ِٓ 

 سٕت 03

 ِٓ02 

 02اٌى 

 سٕت

سٕت  31

 فأوثش

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

 85 17 0 0 50 2 100 9 85,71 8 تحشٌبث شخصٍت -

شٙبداث أشخبص دْٚ  -

 اٌىشف ػٓ ٌ٘ٛتُٙ

3 14,28 0 0 2 50 0 0 3 15 

 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 تسجٍالث -

 100 20 0 0 100 4 100 9 322 9 اٌّجّٛع

 

اٌزٞ ٠ّضً اٌّظبدس اٌزٟ ػ١ٍٙب سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ؽٛي اٌّٛلف  35ِٓ خالي اٌغذٚي أػالٖ سلُ 

عٕخ رشٜ فٟ رؾش٠بد اٌشخظ١خ أوضش اٌّظبدس  ;4اٌٝ  47األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش اٌغٓ، ٔغذ اْ اٌفئخ ِٓ 

ٌفئخ ِٓ ، أِب ف١ّب ٠خض ا%14,28ٚشٙبداد أشخبص دْٚ اٌىشف ػٓ ٠ٛ٘زُٙ  %85,71اٌّؼزّذح ثٕغجخ 

اٌٝ  57ػٍٝ اٌزؾش٠بد اٌشخظ١خ، أِب ف١ّب ٠خض اٌفئخ ث١ٓ  %322عٕخ فٟٙ إعبثبد ثٕغجخ  56اٌٝ  52

ٚوزٌه شٙبداد أشخبص  %72عٕخ فمذ ٚصػذ اطٛارٙب ثبٌزغبٚٞ ػٍٝ اٌزؾش٠بد اٌشخظ١خ ثٕغجخ  53

 .%72دْٚ اٌىشف ػٓ ٠ٛ٘زُٙ ثٕغجخ 

وج١ش فٟ رم١١ُ اٌّجؾٛص١ٓ ِٓ ؽ١ش اٌّظبدس اٌزٟ ٠ّٚىٓ رفغ١ش ٘زٖ إٌزبئظ أْ ِزغ١ش اٌغٓ ٌٗ دٚس  

٠ؼزّذٚٔٙب فٟ رؾظ١ً اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّٛلف األخاللٟ ؽ١ش ٔالؽع أْ اٌفئخ اٌؼّش٠خ األوجش ث١ٓ 

عٕخ أمغّذ ث١ٓ اٌخ١بساد ٚاػطذ ٌىً ِٓ اٌزؾش٠بد اٌشخظ١خ ٚشٙبداد  ;5اٌٝ  57اٌّجؾٛص١ٓ ِٓ 

ا ِب ٠مٛد اٌٝ أْ اٌّٛلف األخاللٟ ٠ؾزبط فؼال اٌٝ ٚ٘ز %72أشخبص دْٚ اٌىشف ػٓ ٠ٛ٘زُٙ إٌغجخ 

ِظبدس ػذ٠ذح ٚرٌه ٌٍىشف ػٓ رفبط١ٍٗ ِّب ٠غبػذ فٟ ارخبر لشاس أخاللٟ ػً  خ١ٍفخ ٚاػؾخ ِٚٓ 

 خالي ِظبدس ِزؼذدح.
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اٌّظبدس اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ؽٛي اٌّٛلف األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش  :02اٌجذٚي سلُ  

 ٟ اٌؼًّ>األلذ١ِخ ف

 األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ

 

 اٌؼٛاًِ اٌتً 

 ٌؼتّذ ػٍٍٙب سجً اٌؼاللبث

 اٌؼبِت حٛي اٌّٛلف األخاللً

 2ألً ِٓ 

 سٕٛاث

سٕٛاث  2ِٓ 

اٌى ألً ِٓ 

01 

 ِٓ01 

سٕٛاث اٌى 

 02ألً ِٓ 

أوثش ِٓ 

 سٕت 02

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

 85 17 100 1 100 7 66,66 8 322 5 تحشٌبث شخصٍت -

شٙبداث أشخبص دْٚ  -

 اٌىشف ػٓ ٌ٘ٛتُٙ

2 2 5 33,33 0 0 0 0 3 15 

 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 تسجٍالث -

 100 20 100 1 100 7 322 ; 322 5 اٌّجّٛع

 

اٌّظبدس اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ؽٛي اٌّٛلف  اٌزٞ ٠ّضً 35ِٓ خالي اٌغذٚي أػالٖ سلُ 

 اٌؼًّ>األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش األلذ١ِخ فٟ 

، %322عٕٛاد رشٜ أْ اٌزؾش٠بد اٌشخظ١خ ٟ٘ اٌّظذس األعبعٟ ثٕغجخ  7ٔغذ أْ اٌفئبد اٌزٟ ألً ِٓ 

 %66,66عٕٛاد رشٜ فٟ اٌزؾش٠بد اٌشخظ١خ ثّب ٔغجزٗ  32عٕٛاد اٌٝ ألً ِٓ  7ث١ّٕب اٌؼ١ٕخ ِٓ 

 .%33,33ٚشٙبداد أشخبص دْٚ اٌىشف ػٓ ٠ٛ٘زُٙ ثٕغجخ 

عٕخ فٟٙ رشٜ فٟ رؾش٠بد شخظ١خ ِظذس أعبعٟ ثٕغجخ  37لً ِٓ عٕٛاد اٌٝ أ 32أِب اٌؼ١ٕخ ِٓ 

 .%322عٕخ رشٜ فٟ رؾش٠بد شخظ١خ اٌّظذس اٌّؼزّذ ثٕغجخ  37، ٚوزٌه فئخ أوضش ِٓ 322%

ِٓ خالي ٘زٖ إٌزبئظ ٠زج١ٓ ٌٕب اْ اإلعبثبد ؽغت ِزغ١ش األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ ؽٛي اٌّظبدس اٌّؼزّذح 

ألخاللٟ رؾًّ دالالد ػذ٠ذح ٟٚ٘ أْ ع١ّغ اٌفئبد اٌّجؾٛص١ٓ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّٛلف ا

ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ اخزالف عٕٛاد ػًّ وً فئخ اال أُٔٙ ٠غّؼْٛ ٠ٚزفمْٛ ػٍٝ أد اٌزؾش٠بد اٌشخظ١خ ٟ٘ 

أثشص اٌّظبدس فٟ رؾظ١ً اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّٛلف األخاللٟ، ٚ٘زا ِب ٠مٛد اٌٝ أٔٗ ٠غت ػٍٝ ِزخز 

 شخظ١خ ؽٛي اٌّٛلف األخاللٟ ؽزٝ ٠زٛطً اٌٝ اٌؾمبئك ٚ اٌّؼط١بد.اٌمشاس اٌم١بَ ثزؾش٠برٗ اٌ

 اٌم١ُ اٌزٟ ٠زؾٍٝ ثٙب سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٟ ارخبرٖ ٌٍمشاس األخاللٟ فٟ ِذ٠ش٠خ األِٓ>اٌّحٛس اٌثبٌث: 
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 ٠ج١ٓ سأ٠ه فٟ أثشص ل١ّخ ِؼزّذ ػ١ٍٙب فٟ ارخبر اٌمشاس األخاللٟ> :00اٌجذٚي سلُ 

 % ن ػٍٍٙب فً اتخبرن ٌٍمشاس األخاللًأبشص لٍّت تؼتّذ 

 67 ; اٌّسؤٌٍٚت

 47 7 اٌصذق

 37 5 اٌؼذاٌت

 37 5 اٌّسبٚاة

 2 2 اٌتسبِح

 2 2 إٌضا٘ت

 322 42 اٌّجّٛع

 

ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي أْ أوجش ٔغجخ ٌٍم١ّخ اٌذ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٟ ارخبرٖ  

ٚاٌزغبٚٞ ث١ٓ وً اٌؼذاٌخ  %47صُ ر١ٍٙب ل١ّخ اٌظذق ثـ  %67فمذسد ثـ ٌٍمشاس األخاللٟ وبٔذ اٌّغؤ١ٌٚخ 

 .%22أِب ثبٌٕغجخ ٌم١ّخ اٌزغبِؼ ٚإٌضا٘خ فمذسد ثـ  %37ٚاٌّغبٚاح فمذسد ثـ 

 أثشص ل١ّخ رؼزّذ ػ١ٍٙب فٟ ارخبر اٌمشاس األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش اٌغٕظ> :00اٌجذٚي سلُ 

 اٌجٕس                                 

  تؼتّذ لٍّت أبشص

 األخاللً اٌمشاس اتخبر فً ػٍٍٙب

 اٌّجّٛع أثى روش

 % ن % ن % ن

 45 9 57,14 4 38,46 7 اٌّسؤٌٍٚت

 22 5 28,57 2 23,07 5 اٌصذق

 15 3 14,28 1 15,38 4 اٌؼذاٌت

 15 3 0 0 23,07 5 اٌّسبٚاة

 0 0 0 0 2 2 اٌتسبِح

 0 0 0 0 2 2 إٌضا٘ت

 100 20 100 7 322 35 اٌّجّٛع

 

أِب ثبٌٕغجخ  ٠35ج١ٓ اٌغذٚي أػالٖ أْ إٌغجخ األوجش ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ وبٔذ ٌٍزوٛس ثٕغجخ رىشاس  

، ٚثبٌزبٌٟ ٔغجخ اٌم١ُ ثبٌٕغجخ ٌٍزوٛس ِشرفؼخ ِمبسٔخ ثبٌٕغجخ ٌٍم١ُ اٌزٟ رُ اٌزظش٠ؼ 9ٌإلٔبس فىبٔذ ثزىشاس 
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اٌؼبِخ فٟ ِذ٠ش٠خ األِٓ خبطخ أغٍجٙب روٛس أِب  ثٙب ِٓ لجً االٔبس ٚرٌه ساعغ ٌىْٛ ِٕٙخ سعً اٌؼاللبد

االٔبس فزضا٠ذد ٔغجزُٙ فٟ ا٢ٚٔخ األخ١شح ٚاعزفؾٍذ ع١ّغ اٌمطبػبد ِٓ ث١ٕٙب اٌششؽخ، ٚرٌه ٌزٕبعت 

 إٌّٙخ ثبٌٕغجخ ٌٍشعبي ٚػىغٙب ِغ االٔبس.

 أثشص ل١ّخ رؼزّذ ػ١ٍٙب فٟ ارخبر اٌمشاس األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش اٌغٓ> :00اٌجذٚي سلُ 

 ٌسٓا

 

 ثشصأ

 ل١ّخ رؼزّذ

 ػ١ٍٙب فٟ ارخبرن

  ٌٍمشاس األخاللٟ 

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  52ِٓ 

 سٕت 02

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  01ِٓ 

 سٕت 03

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  02ِٓ 

 سٕت 02

اٌفئت اٌؼّشٌت 

سٕت  31

 فأوثش

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

 45 9 0 0 40 2 50 4 42,85 5 اٌّسؤٌٍٚت

 25 5 0 0 40 2 0 0 42,85 5 اٌصذق

 15 3 0 0 20 1 12,5 1 14,28 3 اٌؼذاٌت

 15 3 0 0 0 0 37,5 3 2 2 اٌّسبٚاة

 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 اٌتسبِح

 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 إٌضا٘ت

 100 20 0 0 100 5 100 8 322 9 اٌّجّٛع

 

٠ج١ٓ اٌغذٚي أػالٖ ثخظٛص اٌغٓ أٚ اٌفئبد اٌؼّش٠خ فىبٔذ إٌغجخ األوجش ٌٍّغؤ١ٌٚخ ٌفئخ اٌؼّش  

أِب  %72عٕخ ٚوبٔذ ل١ّخ اٌّغؤ١ٌٚخ لذ لذسد ثـ  ;5 – 52عٕخ صُ ر١ٍٙب فئخ اٌؼّش ِٓ  ;4 ; 47ِب ث١ٓ 

وضش فٍُ رٛعذ صُ فأ 62فٟ ؽ١ٓ اٌفئخ اٌؼّش٠خ ِٓ  %62عٕخ فىبٔذ ٔغجخ اٌّغؤ١ٌٚخ  ;5 – 57اٌفئخ ِٓ 

ر١ٍٙب ثبلٟ اٌم١ُ األخشٜ ثٕغت ألً ٚاٌزبٌٟ ِب ٔالؽظٗ أْ اٌؼب١ٍِٓ ثمغُ اٌؼاللبد اٌؼبِخ وٍُٙ ِزٛعطٟ 

اٌؼّش، ٚرٌه ٌٍغٙذ اٌزٞ رزطٍجٗ ِٕٙخ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ثّذ٠ش٠خ االِٓ، إٌشبؽ اٌفؼبي ِٓ لجً ِٓ ٠ؤدٞ ٘زٖ 

 اٌٛظ١فخ.
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 ػ١ٍٙب فٟ ارخبر اٌمشاس األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ>أثشص ل١ّخ رؼزّذ  :02اٌجذٚي سلُ 

 األلذ١ِخ فٟ

 اٌؼًّ                            

 ثشصأ

 ل١ّخ رؼزّذ

 ػ١ٍٙب فٟ ارخبرن

 ٌٍمشاس األخاللٟ 

 2ألً ِٓ 

 سٕٛاث

سٕٛاث  2ِٓ 

اٌى ألً ِٓ 

 سٕٛاث 01

 ِٓ01 

سٕٛاث اٌى 

 02ألً ِٓ 

 سٕت

 02أوثش ِٓ 

 سٕت

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

 40 8 100 1 16,6 1 37,5 5 82 8 اٌّسؤٌٍٚت

 20 4 0 0 33,33 2 25 4 2 2 اٌصذق

 10 2 0 0 16,66 1 15,5 3 2 2 اٌؼذاٌت

 30 6 0 0 33,33 2 25 4 62 4 اٌّسبٚاة

 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 اٌتسبِح

 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 إٌضا٘ت

 100 20 100 1 100 6 100 322 322 7 اٌّجّٛع

 

 7ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي عغٍذ ثبٌٕغجخ ٌأللذ١ِخ فٟ اٌؼًّ ٌشعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ألً ِٓ  

ف١ّب ر١ٍٙب فئخ ِٓ  %37,5عٕٛاد ثٕغجخ  32اٌٝ ألً ِٓ  7ؽ١ش عبءد خجشرُٙ ِٓ  %82عٕٛاد ثٕغجخ 

ٚثبٌزبٌٟ ٔالؽع أْ  %322عٕخ فمذسد ثـ  37أِب فئخ أوضش ِٓ  %16,66عٕخ ثٕغجخ  37اٌٝ ألً ِٓ  32

عٕٛاد  32عٕٛاد اٌٝ ألً ِٓ  7عٕٛاد اٌٝ ِٓ  7األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ وبٔذ ِؾظٛسح ث١ٓ ألً ِٓ 

ٚثبٌزبٌٟ رؼزجش األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ ثٕغجخ ِزٛعطخ، ِٚٓ أِؼٛا فٟ إداسح اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚ٘زا ٠ش١ش اٌٝ 

 أخفبع ٔغجخ األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ.
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 االٌزضاَ ثٙزٖ اٌم١ّخ> :51اٌجذٚي سلُ 

تحشي اٌذلت فً تحصًٍ اٌّؼٍِٛبث 

 حٛي اٌّٛالف األخاللٍت

 % ن

 57 9 دائّب

 37 5 أحٍبٔب

 67 ; غبٌبب

 7 3 ٔبدسا

 322 42 اٌّجّٛع

 

صُ  %57ر١ٍٙب دائّب ثٕغجخ  %67ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي أْ االٌزضاَ ثبٌم١ّخ ؽممذ ثـ غبٌجب ثٕغجخ  

 .%7ٚأخ١شا ٔبدسا لذسد ٔغجزٙب ثـ  %37أؽ١بٔب ثـ 

 االٌزضاَ ثٙزٖ اٌم١ّخ ؽغت ِزغ١ش اٌغٕظ> :50اٌجذٚي سلُ 

 اٌجٕس                                 

 االٌتضاَ 

 بٙزٖ اٌمٍّت

 اٌّجّٛع أثى روش

 % ن % ن % ن

 35 7 42,85 3 30,76 6 دائّب

 15 3 0 0 23,07 5 أحٍبٔب

 45 9 57,14 4 38,46 7 غبٌبب

 5 1 0 3 7,69 3 ٔبدسا

 100 20 100 7 100 35 اٌّجّٛع

  

ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي أػالٖ أْ ٔغجخ االٌزضاَ ثم١ّخ وبٔذ غبٌجب ٌذٜ اٌزوٛس ٚلذسد ثٕغجخ  

ٚثبٌزبٌٟ  %67أِب ل١ّخ االٌزضاَ ثبٌم١ّخ ػٕذ االٔبس فىبٔذ ٟ٘ وزٌه غبٌجذ ؽ١ش لذسد ثـ  38,46%

ػشٚسح رطج١ك اٌمٛا١ٔٓ ٚإٌظُ إٌّٛؽخ ٌشعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٟ ِذ٠ش٠خ األِٓ، ٚػذَ االغفبي ػٕٙب، 

ٚرٌه ٌزغٕت ٚلٛػٗ فٟ ِخبٌفبد إٌّٙخ ٚاٌزٟ ِٓ شبٔٙب أْ رؼؼٗ فٟ ِٛالف لذ ٠زُ فظٍٗ ف١ٙب، ٚثبٌزبٌٟ 

ٌٍّذ٠ش٠خ ٚاٌغٙش ػٍٝ رأد٠خ ِٙبُِٙ ثىً  اٌؼب١ٍِٓ ثمغُ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ِىٍف١ٓ ثبؽزشاَ إٌظبَ اٌذاخٍٟ

 طشاِخ ٚؽضَ.
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 االٌزضاَ ثٙزٖ اٌم١ّخ ؽغت ِزغ١ش اٌغٓ> :55اٌجذٚي سلُ 

 اٌسٓ                  

 

 االٌتضاَ 

 بٙزٖ اٌمٍّت

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  52ِٓ 

 سٕت 02

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  01ِٓ 

 سٕت 03

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  02ِٓ 

 سٕت 02

اٌفئت اٌؼّشٌت 

سٕت  31

 فأوثش

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

 35 7 0 0 25 1 22,22 2 57,14 6 دائّب

 15 3 0 0 0 0 33,33 3 0 2 أحٍبٔب

 45 9 0 0 50 2 44,44 4 42,85 5 غبٌبب

 5 1 0 0 25 1 0 0 0 2 ٔبدسا

 100 20 0 0 100 4 100 9 100 9 اٌّجّٛع

 

عٕخ ٚعذٚا ػٓ  ;4اٌٝ  47ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي اْ عٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌؼاللبد اٌؼبِخ ِٓ  

فىبٔذ أوجش ٔغجخ الٌزضاُِٙ ثبٌم١ّخ ثـ  56اٌٝ  52أِب ِٓ أػّبسُ٘ ِٓ  %57,14اٌزضاُِٙ ثبٌم١ّخ ثـ 

ب أوضش غبٌجب أِ %72وبْ اٌزضاُِٙ ثبٌم١ّخ ثٕغجخ  ;5 – 57أِب ِٓ وبٔذ أػّبسُ٘ رزشاٚػ ث١ٓ  44,44%

ٚثبٌزبٌٟ ٘زا اٌغٓ  ;5 – 57وبٔذ أػّبسُ٘ ث١ٓ  %72ٚثبٌزبٌٟ ٔغجخ  %22عٕخ فىبٔذ ٔغجزُٙ  62ِٓ 

وّزغ١ش ٠ؼشع ٔفغٗ فٟ اخزجبس ِخزٍف اٌمشاساد األخالل١خ اٌزٟ ِٓ شأٔٙب اٌزأص١ش فٟ عٛاء األفشاد أٚ 

 إٌّظّخ أٚ اٌّغزّغ أٚ ؽزٝ ٔؾٛ ٔفغٗ.

 ١ّخ ؽغت ِزغ١ش األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ>االٌزضاَ ثٙزٖ اٌم :50اٌجذٚي سلُ 

 األلذٍِت فً

 اٌؼًّ                            

 االٌتضاَ 

 بٙزٖ اٌمٍّت

 2ألً ِٓ 

 سٕٛاث

سٕٛاث  2ِٓ 

اٌى ألً ِٓ 

 سٕٛاث 01

اٌى  01ِٓ 

 02ألً ِٓ 

 سٕت

 02أوثش ِٓ 

 سٕت

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

 35 7 0 0 50 3 30 3 33,33 1 دائّب

 15 3 0 0 33,33 2 0 0 33,33 1 أحٍبٔب

 45 9 100 1 16,66 1 60 6 33,33 1 غبٌبب

 2 1 0 0 0 0 10 1 0 0 ٔبدسا

 100 20 100 1 100 6 100 10 100 3 اٌّجّٛع



 اٌفظً اٌشاثغ >                                                                       االؽبس اٌزطج١مٟ
 

59 
 

 7ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي اْ االٌزضاَ ثبٌم١ّخ ثبٌٕغجخ ٌّزغ١ش االلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ وبٔذ ألً ِٓ  

اٌٝ ألً ِٓ  32، اِب ِٓ %2ٚرأرٟ أؽ١بٔب  %32صُ ٔبدسا ثـ  %52ر١ٍٙب دائّب  %82عٕٛاد فىبٔذ غبٌجب ثـ 

أِب اوضش ِٓ  %2ٚ ٔبدسا ثـ  %16,66ر١ٍٙب ٔبدسا ثـ  %33,33ر١ٍٙب أؽ١بٔب ثـ  %72عٕخ فىبٔذ دائّب ثـ  37

األلذ١ِخ ٚثبٌزبٌٟ ٔالؽع رجب٠ٓ فٟ  %2ٚرغبٚٞ االخزجبساد األخشٜ ثـ  %322عٕخ فىبٔذ غبٌجب ثٕغجخ  37

فٟ اٌؼًّ ثخظٛص االٌزضاَ ثبٌم١ُ ٚرٌه ؽغت اٌخجشاد اٌزٟ رفشػٙب األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ ِٚٓ شأٔٙب 

 اٌٛلٛف ػٍٝ وً ِٓ ٘ٛ ِغزغذ ثخظٛص إداسح سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ِّٙزٗ ٚرؼبِالرٗ ثبٌٕغجخ ٌٍّٕٙخ.

 ٠زخز سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ لشاسارٗ ٚفمب ٌـ> :53اٌجذٚي سلُ 

 ٚفمب لشاساتٗ اٌؼبِت اٌؼاللبث سجً ٌتخز

 ٌـ

 % ن

 82 34 اٌتطبٍك اٌحشفً ٌٍمبْٔٛ

 52 8 حسب ِمتضٍبث اٌّٛلف

 32 4 استشبسة اَخشٌٓ

 322 42 اٌّجّٛع

 

ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي ٠ّىٓ ارخبر سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٌمشاسرٗ األخالل١خ ؽ١ش وبٔذ أوجش  

صُ فٟ األخ١ش رأرٟ  %52ٚر١ٍٙب ؽغت ِمزؼ١بد اٌّٛلف ٚوبٔذ ثـ  %82ٔغجخ ٌٍزطج١ك اٌؾشفٟ ٌٍمبْٔٛ ثـ 

 .%32اعزشبسح ا٢خش٠ٓ ثـ 

 ٠زخز سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ لشاسارٗ األخالل١خ، ؽغت ِزغ١ش اٌغٕظ> :52اٌجذٚي سلُ 

 اٌجٕس                                 

 اٌؼاللبث سجً ٌتخز

 ٌـ ٚفمب لشاساتٗ اٌؼبِت 

 اٌّجّٛع أثى روش

 % ن % ن % ن

 60 12 71,42 5 53,84 9 اٌتطبٍك اٌحشفً ٌٍمبْٔٛ

 30 6 14,28 1 38,46 7 حسب ِمتضٍبث اٌّٛلف

 10 2 14,28 1 7,69 3 استشبسة اَخشٌٓ

 100 20 100 7 322 35 اٌّجّٛع
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ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي أػالٖ اْ سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٠زخز لشاسارٗ ٚفمب ٌٍزطج١ك اٌؾشفٟ  

صُ رأرٟ اعزشبسح  38,46ر١ٍٙب ؽغت ِمزؼ١بد اٌّٛلف ثـ  %53,84عٕخ اٌزوٛس  37ٌٍمبْٔٛ ٚوبٔذ 

ٚر١ٍٙب  71,42أِب ػٕذ االٔبس فٟٙ أ٠ؼب عبءد فٟ اٌّمذِخ اٌزطج١ك اٌؾشفٟ ٌٍمبْٔٛ ثـ  7,69ا٢خش٠ٓ ثـ 

ؽغت ِمزؼ١بد اٌّٛلف ٚوبٔذ ِزغب٠ٚخ ٚاعزشبسح ا٢خش٠ٓ ٌٍمشاساد األخالل١خ أٚ فٟ و١ف١خ رطج١مٗ 

ٌٍمبْٔٛ اٌذاخٍٟ ٌٕظبَ ِذ٠ش٠خ األِٓ، ٚثبٌزبٌٟ اعزٛعت ػ١ٍٗ رطج١ك رشعبٔخ اٌمٛا١ٔٓ أٚ ِب ٠ؼشف ثمبْٔٛ 

بٚصاد عٛآءا ِٓ داخً اٌٛظ١ف اٌؼِّٟٛ، ِٚؼشفخ دسعبد اٌّخبٌفبد فٟ ؽبٌخ ؽذٚس ِشىالد أٚ رغ

اٌزٕظ١ُ أٚ خبسعٗ، ٚرٌه ِٓ أعً ِمبثٍخ سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ اٌّظبٌؼ اٌؼبِخ ثذسعخ أوضش وفبءح ػٓ 

ؽش٠ك رخط١ؾ اٌّؼٍِٛبد ، رطج١ك اٌمٛا١ٔٓ، ٚاٌّٛػٛػ١خ فٟ ارخبرٖ ٌغ١ّغ لشاسارٗ األخالل١خ عٛآءا ف١ّب 

ٝ اٌّؤعغخ ٔفغٙب، ٚرٌه ٌزٛع١غ ٔطبق اال٘زّبَ ٠خض األفشاد اٚ ٠ؾذد رارُٙ أٚ ف١ّب ٠خض ِٕٙزٗ أٚ ؽز

 ٚاٌم١بَ ثّغؤ١ٌٚبرٗ ػٍٝ أوًّ ٚعٗ ٚثبٌزبٌٟ رؼض٠ض ِىبٔزٗ ٚرط٠ٛش٘ب ٚرؾغ١ٓ ع١ش اٌؼًّ.

 ٠زخز سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ لشاسارٗ األخالل١خ، ؽغت ِزغ١ش اٌغٓ> :50اٌجذٚي سلُ 

 اٌسٓ                  

 

 سجً ٌتخز

 اٌؼاللبث اٌؼبِت

 األخاللٍت لشاساتٗ

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  52ِٓ 

 سٕت 02

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  01ِٓ 

 سٕت 03

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  02ِٓ 

 سٕت 02

اٌفئت اٌؼّشٌت 

سٕت  31

 فأوثش

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

اٌتطبٍك اٌحشفً 

 ٌٍمبْٔٛ

6 57,14 7 71,42 5 50 2 0 34 60 

حسب ِمتضٍبث 

 اٌّٛلف

3 14,28 4 28,57 5 50 2 0 8 30 

 10 4 0 2 0 2 0 2 28,57 4 استشبسة اَخشٌٓ

 100 42 0 2 100 8 100 9 100 9 اٌّجّٛع

 

عٕخ وبْ ؽ١ش ٠زخز سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ  ;4 – 47ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي أػالٖ اْ اٌغٓ ِٓ  

 %28,87ر١ٍٙب اعزشبسح ا٢خش٠ٓ  %57,14لشاسارٗ األخالل١خ ٚفمب ٌٍزطج١ك اٌؾشفٟ ٌٍمبْٔٛ ٚوبٔذ ثٕغجخ 

 71,42فىبْ اٌزطج١ك اٌؾشفٟ ٌٍمبْٔٛ ثـ  56 – 52أِب اٌغٓ ِٓ  14,28ر١ٍٙب ؽغت ِمزؼ١بد اٌّٛلف 

فىبٔذ  ;5 – 57أِب اٌغٓ ِٓ  %2ٚوبٔذ اعزشبسح ا٢خش٠ٓ ثـ  28,57ر١ٍٙب ؽغت ِمزؼ١بد اٌّٛلف 
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عٕخ  62ٚٞ ث١ّٕٙب، ٚأخ١شا وبٔذ ٔغجخ ٚؽغت ِمزؼ١بد اٌّٛلف رغب %72اٌزطج١ك اٌؾشفٟ ٌٍمبْٔٛ ثـ 

 .%2فأوضش ثـ 

فٟ وبفخ اٌؼ١ٍّبد االعزّبػ١خ دٚسا عذ ٘بَ، ٌزا ٠غت اٌزشو١ض ػ١ٍٗ فٟ أخز اٌمشاساد اٌزٟ ِٓ  

 شبٔٙب اٌزأص١ش ٚاٌزغ١١ش فٟ عٍٛو١بد أٚ ارغب٘بد أٚ ؽزٝ ِظبٌؼ أفشاد.

 خ، ؽغت ِزغ١ش األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ>٠زخز سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ لشاسارٗ األخالل١ :50اٌجذٚي سلُ 

 األلذٍِت فً

 اٌؼًّ                            

 سجً ٌتخز

 اٌؼاللبث اٌؼبِت

 األخاللٍت لشاساتٗ

 2ألً ِٓ 

 سٕٛاث

سٕٛاث  2ِٓ 

اٌى ألً ِٓ 

 سٕٛاث 01

اٌى  01ِٓ 

 02ألً ِٓ 

 سٕت

 02أوثش ِٓ 

 سٕت

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

اٌتطبٍك اٌحشفً 

 ٌٍمبْٔٛ

4 66,66 6 66,66 3 42,85 1 100 12 60 

حسب ِمتضٍبث 

 اٌّٛلف

3 33,33 2 22,22 3 42,85 0 0 6 30 

 10 2 0 0 14,28 1 11,11 1 2 2 استشبسة اَخشٌٓ

 100 20 100 1 100 7 100 9 322 5 اٌّجّٛع

 

ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي أػالٖ ف١ّب ٠خض األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ فٟ ارخبر سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ  

ٚر١ٍٙب  %66,66عٕٛاد وبٔذ ٌٍزطج١ك اٌؾشفٟ ٌٍمبْٔٛ فمذسد ثـ  7ٌمشاسارٗ فىبٔذ األلذ١ِخ ِٓ ألً ِٓ 

عٕٛاد اٌٝ ألً  7العزشبسح ا٢خش٠ٓ أِب األلذ١ِخ ِٓ  %2ٚعبءد ٔغجخ  %33,33ِمزؼ١بد اٌّٛلف ثـ 

صُ  %22,22ر١ٍٙب ؽغت ِمزؼ١بد اٌّٛلف ثـ  %66,66عٕٛاد فىبْ اٌزطج١ك اٌؾشفٟ ٌٍمبْٔٛ ثـ  32ِٓ 

عٕخ وبٔذ ٌٍزطج١ك اٌؾشفٟ  37عٕٛاد اٌٝ ألً ِٓ  32صُ األلذ١ِخ ِٓ  %11,11ر١ٍٙب اعزشبسح ا٢خش٠ٓ 

أِب  %14,28ؽغت ِمزؼ١بد اٌّٛلف أِب اعزشبسح ا٢خش٠ٓ فمذسد ثـ ِزغب٠ٚخ ٚ %42,85ٌٍمبْٔٛ ثـ 

 .%322عٕخ  فمذسد ثـ  37أوضش ِٓ 

ٚثبٌزبٌٟ األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ وّزغ١ش ُِٙ ثبػزجبسٖ ٠ّضً أؽذ خظبئض اٌفشد اٌّؾذدح الرغب٘برٗ  

ؽ١برٗ ٚ٘زا اٌزأص١ش  ٚرطٍؼبرٗ ٚثبٌزبٌٟ ٠زذخً اٌٝ ؽذ وج١ش فٟ رظشفبد اٌفشد إصاء رفبػالرٗ اٌزٟ رؾىّٗ فٟ

 ِب ٠ظٙش ثبٌخظٛص أصٕبء رأد٠زٗ ٌّٕٙزٗ.
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 اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼ١ٓ ارخبر اٌمشاس األخاللٟ> :50اٌجذٚي سلُ 

اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼ١ٓ ارخبر اٌمشاس 

 األخاللٟ

 % ن

األضشاس اٌتً ٌحتًّ اْ تمغ ػٍى 

 اَخشٌٓ

4 32 

استببط اٌّٛلف األخاللً بأشخبص ِٓ 

 ػبئٍته

; 67 

اٌزي ٌحتًّ أْ ٌٍحك به  اٌضشس

 شخصٍب

; 67 

 322 42 اٌّجّٛع

 

اٌزؼ١ٍك> ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي ِغّٛػخ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼ١ك ارخبر سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٌٍمشاس 

األخاللٟ فغغٍذ أوجش ٔغجخ ٚوبٔذ ِزغب٠ٚخ ث١ٓ اٌؼشس اٌزٞ ٠ؾزًّ أْ ٠ٍؾك ثه شخظ١ب ٚاسرجبؽ 

ٚر١ٍٙب اٌؼشس اٌزٞ ٠ؾزًّ أْ ٠مغ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ ثـ  %67ثـ  دفمذساٌّٛلف األخاللٟ ثأشخبص ألشثبء 

32%. 

 اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼ١ك ارخبر اٌمشاس األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش اٌغٕظ> :52اٌجذٚي سلُ 

 اٌجٕس                                 

 تؼٍك اٌتً اٌؼٛاًِ

 األخاللً اٌمشاس اتخبر 

 اٌّجّٛع أثى روش

 % ن % ن % ن

اٌتً ٌحتًّ اْ تمغ ػٍى األضشاس 

 اَخشٌٓ

3 7,69 1 14,28 2 10 

استببط اٌّٛلف األخاللً بأشخبص ِٓ 

 ػبئٍته

9 53,84 2 28,57 9 45 

اٌضشس اٌزي ٌحتًّ أْ ٌٍحك به 

 شخصٍب

7 38,46 4 57,14 9 45 

 100 20 100 7 322 35 اٌّجّٛع
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ِٓ خالي اٌغذٚي أػالٖ ٔالؽع ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼ١ك سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٟ ارخبرٖ  

ثبٌٕغجخ السرجبؽ اٌّٛلف األخاللٟ ثأشخبص ِٓ  53,84ٌٍمشاس األخاللٟ ِج١ٕب أْ فئخ اٌزوٛس وبٔذ ثٕغجخ 

أرٟ األػشاس ٚفٟ األخ١ش ر %38,46ػبئٍزه أٚ ألبسثه ر١ٍٙب اٌؼشس اٌزٞ لذ ٠ٍؾك ثه شخظ١ب ثٕغجخ 

صُ رأرٟ ٔغجخ االٔبس فّٓ ث١ٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼ١مُٙ عبءد  %7,69اٌزٟ لذ رٍؾك ثب٢خش٠ٓ فمذسد ٠ـ 

ر١ٍٙب اسرجبؽ اٌّٛلف األخاللٟ  %57,14االخزجبساد وبٌزبٌٟ اٌؼشس اٌزٟ لذ ٠ٍؾك ثه شخظ١ب فمذسد ثـ 

 .%14,28ثـ  ، صُ األػشاس اٌزٟ لذ رمغ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ%28,57ثأشخبص ِٓ ػبئٍزه ثـ 

ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي اٌزجب٠ٓ فٟ اإلعبثبد ٚاخزالف ١ٔت اٌؼشال١ً ٌىً ِٓ اٌزوٛس ٚ االٔبس  

ٚرٌه ؽغت دساعزٕب اٌزٟ لّٕب ثٙب أْ وً فشع االرظبي ٚ اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٟ ِذ٠ش٠خ األِٓ غٍت ػ١ٍٙب فئخ 

 ح ٚاؽذح.اٌزوٛس ثؾ١ش ٔغذ سع١ٍٓ ِٓ اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٟ وً فشع ِمبثً اِشأ

 اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼ١ك ارخبر اٌمشاس األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش اٌغٓ> :01اٌجذٚي سلُ 

 اٌسٓ                  

 

 اٌؼٛاًِ

 تؼٍك اتخبر اٌتً

 األخاللً اٌمشاس

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  52ِٓ 

 سٕت 02

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  01ِٓ 

 سٕت 03

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  02ِٓ 

 سٕت 02

اٌفئت اٌؼّشٌت 

سٕت  31

 فأوثش

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

األضشاس اٌتً 

ٌحتًّ اْ تمغ ػٍى 

 اَخشٌٓ

2 0 0 0 1 16,66 0 0 1 5 

استببط اٌّٛلف 

األخاللً بأشخبص 

 ِٓ ػبئٍته

3 16,66 5 62,5 3 50 0 0 9 45 

اٌضشس اٌزي ٌحتًّ 

أْ ٌٍحك به 

 شخصٍب

7 83,33 3 37,5 2 33,33 0 0 10 50 

 100 20 0 0 100 6 100 8 100 8 اٌّجّٛع

 

 47ِٓ خالي اٌغذٚي ٔالؽع اْ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼ١ك ارخبر اٌمشاس األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش اٌغٓ ِٓ  

عٕخ وبٔذ ٌٍؼب١ٍِٓ اسرجبؽ اٌّٛلف األخاللٟ ثؼبئٍزه ٌٍٚؼشس اٌزٞ ٠ؾزًّ أْ ٠ٍؾك ثه شخظ١ب  ;4اٌٝ 
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صُ األػشاس اٌزٟ  %16,66ٚر١ٍٙب اسرجبؽ اٌّٛلف األخاللٟ ثأشخبص ِٓ ػبئٍزه ثـ  %83,33ثٕغجخ 

ٚوبٔذ اٌؼشال١ً اسرجبؽ اٌّٛلف  56اٌٝ  52، صُ ٠أرٟ اٌغٓ ِٓ %2رؾزًّ أْ رمغ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ ثـ 

ٚر١ٍٙب  37,5ٚ اٌؼشس اٌزٞ ٠ؾزًّ أْ ٠ٍؾك ثه شخظ١ب ثـ  %62,5األخاللٟ ثأشخبص ِٓ ػبئٍزه ثـ 

فىبٔذ اسرجبؽ اٌّٛلف  ;5 – 57أِب ثبٌٕغجخ ٌٍغٓ  %2ٌزٟ رؾزًّ أْ رمغ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ ثـ األػشاس ا

ٚ اٌؼشس اٌزٞ ٠ؾزًّ أْ ٠ظ١جه شخظ١ب ثـ  %72األخاللٟ ثأشخبص ِٓ ػبئٍزه أٚ اطذلبئه ثٕغجخ 

فأوضش ِٓ خالي  32األػشاس اٌزٟ رمغ ػٍٝ األخش٠ٓ أِب فئخ  %16,66ٚ فٟ األخ١ش رأرٟ ٔغجخ  33,33%

اٌغذٚي ٔالؽع أَ ِؼظُ اإلعبثبد عبءد ثٕغجخ وج١شح ٌٍؼشس اٌزٞ ٠ؾزًّ أْ ٠ٍؾك ثه شخظ١ب ٚثبٌزبٌٟ 

ٔغزٕزظ أْ سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٟ ِذ٠ش٠خ االِٓ ٚ رٌه وْٛ اٌّٛظف١ٓ ٠ؤصشْٚ اٌّظٍؾخ اٌشخظ١خ ػٍٝ 

ػٍٝ ِٕبطجُٙ، ٚثبٌزبٌٟ ا٘زّبِٗ ثبألِٛس راد األ١ّ٘خ اٌمظٜٛ ثبٌؼًّ داخً ؽغبة ػٍُّٙ ٚاٌؾفبظ 

ػٓ ػٍّٗ ِٕٚٙزٗ اٌشخظ١خ ٚثبٌزبٌٟ فٟٙ ؽم١م١خ  حذ١اٌزٕظ١ُ ٚاٌّغبئً اٌزٟ رزطٍت ارخبر لشاساد ثؼ

 رغزؼظٟ االٔىبس.

 ً>اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼ١ك ارخبر اٌمشاس األخاللٟ ؽغت ِزغ١ش األلذ١ِخ فٟ اٌؼّ :00اٌجذٚي سلُ 

 األلذٍِت فً

 اٌؼًّ                            

  اٌؼٛاًِ

 اٌتً تؼٍك

 األخاللً اٌمشاس اتخبر

 2ألً ِٓ 

 سٕٛاث

سٕٛاث  2ِٓ 

اٌى ألً ِٓ 

 سٕٛاث 01

اٌى  01ِٓ 

 02ألً ِٓ 

 سٕت

 02أوثش ِٓ 

 سٕت

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

األضشاس اٌتً 

ٌحتًّ اْ تمغ ػٍى 

 اَخشٌٓ

3 33,33 1 11,11 0 0 0 0 2 10 

استببط اٌّٛلف 

األخاللً بأشخبص 

 ِٓ ػبئٍته

3 33,33 4 44,44 4 57,14 0 0 9 45 

اٌضشس اٌزي ٌحتًّ 

أْ ٌٍحك به 

 شخصٍب

3 33,33 4 44,44 3 42,85 1 100 9 45 

 100 20 100 1 100 7 100 9 100 5 اٌّجّٛع
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خالي اٌغذٚي اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼ١ك ارخبر األخاللٟ ثبٌٕغجخ ٌشعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚرٌه ؽغت  ِٓ 

 األلذ١ِخ فٟ اٌؼًّ فغبءد إٌزبئظ وبٌزبٌٟ> 

عٕٛاد ِزغب٠ٚخ ث١ٓ االخز١بساد اٌضالس، األػشاس اٌزٟ رؾزًّ  7ثبٌٕغجخ ٌّزغ١ش األلذ١ِخ ألً ِٓ 

ٟ ثأشخبص ِٓ ػبئٍزه ثبإلػبفخ اٌٝ اٌؼشس اٌزٞ ٠ؾزًّ أْ رمغ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ ٚاسرجبؽ اٌّٛلف األخالل

عٕٛاد رغبٚٞ  32اٌٝ الً ِٓ  7اٌٝ ٘زا األلذ١ِخ ِٓ  %33,33أْ ٠ٍؾك ثه شخظ١ب فمذسد ٔغجزٙب ثـ 

 %44,44اسرجبؽ اٌّٛلف األخاللٟ ثأشخبص ِٓ ػبئٍزه ٚاٌؼشس اٌزٞ ٠ؾزًّ أْ ٠ٍؾك ثه شخظ١ب ثـ 

عٕخ عغٍذ  37اٌٝ  32أِب ِٓ  %11,11ثبإلػبفخ اٌٝ األػشاس اٌزٟ ٠ؾزًّ أد رمغ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ ثـ 

ٚرأرٟ األػشاس اٌزٟ ٠ؾزًّ  42,85ٚ اٌؼشس اٌزٞ ٠ؾزًّ أْ ٠ٍؾك ثه شخظ١ب ثـ  %57,14أوجش ٔغجخ ثـ 

ك اٌزٟ رؼ١ك ٚثبٌزبٌٟ ِٓ ث١ٓ اٌؼٛائ %322عٕخ فغبءد  37اِب أوضش ِٓ  %2أْ رمؼٝ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ ثـ 

سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٟ ارخبرٖ ٌٍّٛلف األخاللٟ رىْٛ غبٌجب ػٛائك اعزّبػ١خ ِٓ خالٌٙب ٠زأصش سعً 

اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٟ ارخبر لشاسارٗ اٌزٟ ِٓ شأٔٙب اٌّغبط ثأفشاد داخً إٌّظّخ اٚ خبسعٙب فجبٌزبٌٟ 

ش اٌظؼت وٛٔٙب رٕظ١ُ ٠خؼغ فٟ غبٌج١خ لشاساد سعً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚالع١ّب فٟ ِذ٠ش٠خ األِٓ ٌّٓ األِ

 األِش ٌمٛا١ٔٓ رٕظُ ٚ رؾىُ ع١ش اٌؼًّ.

 

 المحور الرابع 9 المبادئ التي يرتكز عمييا رجل العالقات العمة في اتخاذه لمقرار االخالقي

9 ابرز المخالفات غير االخالقية السائدة في مؤسسة الشرطة23جدول رقم   

 

 

 

 

 

 

السائدة داخؿ مؤسسة الشرطةالمخالفات الغير اخالقية  ك %  

 تحويؿ او اخفاء وثائؽ او معمومات الخدمة 0 0

 القياـ بواسطة ألعماؿ تجارية داخؿ المنظمة 0 0

 االنخراط في احزاب سياسية دوف رخصة مسبقة 0 0

 افشاء اسرار المينية  0 0

 ممارسة نشاط ميني اخر دوف رخصة مسبقة  0 0

 التحفظ عمى االجابة  30 000

000%  المجموع 30 
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نالحظ مف خالؿ الجدوؿ انو تمت االجابة فقط عمى اختبار التحفظ عمى االجابة حيث قدرت نسبتيا 
مع االمتناع عف االجابة في بقية االختيارات االخرى . وذلؾ قد يرجع الى  اف اي موظؼ داخؿ  100%

مديرية االمف والمنخرط فييا يستوجب عميو التقيد بالقوانيف المنوطة والقياـ بالمياـ الموكمة اليو وفقا لقواعد 
مديرية باالتصال في كما قاؿ القائـ واصوؿ المينة وعميو بسرية المعمومات والوثائؽ الرسمية التي بحوزتو و 

االمف  بانيا ميمة حساسة وينظميا القانوف ونحف نفسر كؿ ىذا التحفظ والتكتـ كوف االعتراؼ بالمخمفات 
 في نظرىـ شيادات تديف المعترؼ بذلؾ ويعتبر تشيير بالمؤسسة االمنية.

في حالة اتخاذه لمقرار االخالقي9 يمثل المبادئ التي يعمل بيا رجل العالقات العامة  22جدول رقم   

 ىل ىناك مبادئ معمول بيا لرجل العالقات العامة  ك %

 نعم  30 000
 ال  0 0

 المجموع 30 000
 

100مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف جميع المبحوثيف مف الذكور واالناث اجابوا بنعـ بنسبة   

العامة في حالة اتخاذه لمقرار االخالقي.9 يمثل المبادئ التي يعمل بيا رجل العالقات 23جدول رقم   

حسب متغير الجنس-  

 اٌجٕس                                 

 اٌّببدئ اٌّؼّٛي بٙب

 اٌّجّٛع أثى روش

 % ن % ن % ن

 322 42 322 9 322 35 ٔؼُ 

 2 2 2 2 2 2 ال

 322 42 322 9 322 35 اٌّجّٛع

وىذا باجابتيـ  %100الذكور تعادؿ نسبة االناث حيث قدرت بمف خالؿ الجدوؿ اعاله نالحظ اف نسبة 
بنعـ عمى انو يوجد مبادئ اساسية داخؿ المؤسسة الشرطة يعمؿ بيا المكمؼ باتخاذ القرارات االخالقية 

 فيذه المبادئ تسير عمؿ المؤسسة وتنظميا.
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9 يمثل المبادئ التي يعمل بيا رجل العالقات العامة في حالة اتخاذه لمقرار االخالقي 24جدول رقم   

حسب متغير الجنس-  

 اٌسٓ

 

 اٌّجبدئ 

 

  اٌّؼّٛي ثٙب

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  52ِٓ 

 سٕت 02

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  01ِٓ 

 سٕت 03

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  02ِٓ 

 سٕت 02

اٌفئت اٌؼّشٌت 

سٕت  31

 فأوثش

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

 322 42 2 2 322 6 322 ; 322 9 ٔؼُ

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ال

 322 42 2 2 322 6 322 ; 322 9 اٌّجّٛع

 

سنة اجابوا بنعـ  29الى  25مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف المبحوثيف الذيف تتراوح اعمارىـ بيف 
اجابوا  39-35ومف  9اجابوا  34-30مبحوثيف ومف  7اجابوا  29-25بحيث انو مف   %100بنسبة 

ويمكف تفسير ذلؾ عمى اف جميع الفئات العمرية ترى باف لوجود المبادئ داخؿ المؤسسة اىمية بالغة  4
 وخاصة لدى رجؿ العالقات العامة اثناء اتخاذه لمقرار االخالقي 

عمل بيا رجل العالقات العامة في حالة اتخاذه لمقرار االخالقي 9يمثل المبادئ التي ي25جدول رقم   

حسب متغير االقدمية في العمل-  

 األلذ١ِخ فٟ

 اٌؼًّ                            

 اٌّجبدئ 

 اٌّؼّٛي ثٙب

 2ألً ِٓ 

 سٕٛاث

سٕٛاث  2ِٓ 

اٌى ألً ِٓ 

 سٕٛاث 01

 ِٓ01 

سٕٛاث اٌى 

 02ألً ِٓ 

 سٕت

 02أوثش ِٓ 

 سٕت

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

 322 42 100 1 322 9 322 : 322 6 ٔؼُ

 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 ال

 322 42 0 3 322 9 322 : 322 6 اٌّجّٛع
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سنوات الى اقؿ مف  5مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف جميع المبحوثيف اجابوا بنعـ حيث اف اقؿ مف 
سنة عمؿ ىو شخص واحد مف 15اطثر مف واخيرا  7سنة 15الى اقؿ مف 10ومف  8سنوات اجابوا 10

العينة المبحوثة   ويمكف تفسير ذلؾ عمى اف جميع المبحوثيف سواء يروف اف رجؿ العالقات العامة لديو 
 مجموعة مف المبادئ االخالقية التي يتحمى بيا عند اتخاذه لقراراتو .

ي اتخاذه لمقرار االخالقي 9 يمثل المبادئ التي يمتزم بيا رجل العالقات العامة ف26الجدول رقم   

 في حالة االجابة بنعم

 المبدأ الذي ٌلتزم به رجل العالقات العامة فً اتخاذه للقرار األخالقً ك %
 

 التركٌز على المنفعة المتدفقة ألكبر عدد من األفراد 3 55

 اختٌار حل وسط 4 02

 تقٌٌم الحالة االخالقٌة فً حد ذاتها 8 42

حسب ظروف الموقف االخالقًاتخذ القرار  5 05  

 أضع نفسً مكان من سوف ٌتأثر بقراراتً 2 2

 المجموع 02 522

 

التعميق 9 من خالل الجدول نالحظ ان اكبر نسبة اجابت بنعم عمى العبارة تقييم الحالة االخالقية في حد 
عدد من االفراد بعبارة التركيز عمى المنفعة المتحققة الكبر %04اما نسبة قدرت ب %30ذاتيا ب   
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 9 يمثل المبدأ الذي يمتزم بو رجل العالقات العامة في اتخاذه لمقرار االخالقي27جدول رقم

حسب متغير الجنس -  

األخالقً للقرار اتخاذه فً العامة العالقات رجل به ٌلتزم الذي المبدأ ذكر أنثى المجموع  

 ك % ك % ك %

األفراد من عدد ألكبر المتدفقة المنفعة على التركٌز 2 15.38 1 14.28 3 15  

وسط حل اختٌار 2 15.38 2 28.57 4 20  

ذاتها حد فً االخالقٌة الحالة تقٌٌم 5 38.46 3 42.85 8 40  

االخالقً الموقف ظروف حسب القرار اتخذ 4 30.76 1 15.28 5 25  

بقراراتً ٌتأثر سوف من مكان نفسً أضع 0 0 0 0 0 0  

 المجموع 13 100 7 100 20 100

 

مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف العبارة التي تحصمت عمى اعمى نسبة ىي تقييـ الحالة االخالقية في حد 
وبعدىا اختيار حؿ  %25ثـ تمييا اتخاذ القرار حسب ظروؼ الموقؼ االخالقي بنسبة  %40ذاتيا ب 

عدد مف االفراد وعميو يمكف القوؿ اف رجؿ  ألكبرواخيرا التركيز عمى المنفعة المتحققة  %20وسط بنسبة 
اتخاذ قرار معيف قبؿ القياـ بمعاينة او تقييـ الموقؼ او الحالة االخالقية  ال يستطيعالعالقات العامة   
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 9  يمثل المبدأ الذي يمتزم بو رجل العالقات العامة في اتخاذه لمقرار االخالقي 28الجدول رقم 

حسب متغير السن -  

 اٌسٓ

 

 اٌّجبدئ

 اٌّؼّٛي  

  ثٙب

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  52ِٓ 

 سٕت 02

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  01ِٓ 

 سٕت 03

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  02ِٓ 

 سٕت 02

اٌفئت اٌؼّشٌت 

سٕت  31

 فأوثش

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

اٌتشوٍض ػٍى إٌّفؼت 

اٌّتحممت الوبش ػذد ِٓ 

 االفشاد 

3 36،4: 3 34،7 3 42 0 0 5 37 

 اختٍبس حً ٚسظ 

 

3 36،4: 4 47 3 42 0 0 6 42 

تمٍٍُ اٌحبٌت االخاللٍت فً 

 حذ راتٙب

5 64،:7 5 59،7 4 62 0 0 : 62 

اتخبر لشاس حسب اٌّٛلف 

 االخاللً

4 4:،79 4 47 3 42 0 0 7 47 

اضغ ٔفسً ِىبْ ِٓ 

 سٛف ٌتأثشْٚ بمشاستً

2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 

   322 42  2    0 322 7 322 : 322 9 اٌّجّٛع

 

مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف اعمى نسبة تحصمت عمييا العبارة تقييـ الحالة االخالقية في حد 
نفس العبارة  %40سنة بنسبة  39- 35سنة يمييا مف  29الى  25وذلؾ مف  %42،85ذاتيا قدرت ب 

ويمكف تفسر ذلؾ عمى انو ميما اختمؼ السف بيف المبحوثيف  %37،5سنة بنسبة  34-30وبعدىا مف 
 .فأف مبدا تقييـ الحالة االخالقية في حد ذاتيا يعتبر اساسي في اتخاذ القرار االخالقي ونتائجو
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9 يمثل المبدأ الذي يمتزم بو رجل العالقات العامة في اتخاذه لمقرار االخالقي 30جدول رقم   

لعمل حسب متغير االقدمية في ا-  

 األلذ١ِخ فٟ

 اٌؼًّ         

 اٌّجبدئ

 اٌّؼّٛي  

 ػًّفٟ   ثٙب

 2ألً ِٓ 

 سٕٛاث

سٕٛاث  2ِٓ 

اٌى ألً ِٓ 

 سٕٛاث 01

 ِٓ01 

سٕٛاث اٌى 

 02ألً ِٓ 

 سٕت

 02أوثش ِٓ 

 سٕت

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

اٌتشوٍض ػٍى إٌّفؼت 

اٌّتحممت الوبش ػذد ِٓ 

 االفشاد

3  55،55 3 33،33 3 36،4: 2 2 5 37 

 اختٍبس حً ٚسظ 

 

3 55،55 4 44،44 3 36،4: 0 0 6 42 

 تمٍٍُ 

اٌحبٌت االخاللٍت فً حذ 

 راتٙب

3 55،55 6 66،66 4 4:،79   : 62 

اتخبر لشاس حسب اٌّٛلف 

 االخاللً

2 2 4 44،44 5 64،:7 0 0 7 47 

اضغ ٔفسً ِىبْ ِٓ 

 سٛف ٌتأثشْٚ بمشاستً

2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 

 322 322 0 0 322 9 322 ; 322 5 اٌّجّٛع

 

مف خالؿ الجدوؿ  نالحظ اف العبارة التي تحصمت عمى اعمى نسبة تققيـ الحالة االخالقية في حد ذاتيا 
وىذا راجع الى  %100سنة عمؿ تحصؿ عمى نسبة  15حيث اف مف لديو اكثر مف  %40قدرت ب 

اقدميتو واكتسابو الخبرة مف التمكف مف معرفة المبادئ التي ياتـز بيا في اتخاذه لمقرار االخالقي  اما بقية 
النسب فتعتبر متقاربة الف المنطؽ يختمؼ مف شخص الخر لدى رجؿ العالقات العامة في المؤسسة 

 االمنية وىذا مايدؿ عمى اف المبادئ ليست ثابتة
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الخامس 9 والءات رجل العالقات العامة في اتخاذه لمقرار االخالقيالمحور   

9 يمثل الجية التي يتجو الييا والء رجل العالقات العامة عند اتخاذه لمقرارات االخالقية 30جدول رقم   

 الجهة التً ٌتجه الٌها رجل العالقات العامة عن اتخاذه للقرار األخالقً  ك %
 

 نفسه 2 2

 الجمهور 5 5

 المجتمع 3 55

 المهنة 9 45

 المنظمة 7 35

 المجموع 02 522

 

وتمثمت في الجميور %5وتتمثؿ في المينة اما ادنى نسبة ىي  %45التعميؽ : نالحظ اف اكبر نسبة ىي  
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9  يمثل الجية التي يتجو الييا الوالء لرجل العالقات العامة في اتخاذه لمقرار االخالقي  33جدول رقم   

 حسب متغير الجنس

 اتخاذه عن العامة العالقات رجل الٌها ٌتجه التً الجهة ذكر أنثى المجموع
األخالقً للقرار  ك % ك % ك % 

 نفسه 2 2 2 2 2 2

 الجمهور 2 2 5 54.08 5 5

 المجتمع 5 7.69 0 08.57 3 55

 المهنة 7 53.84 0 08.57 9 45

 المنظمة 5 38.46 0 08.57 7 35

 المجموع 13 100 7 100 20 100

 

حيث اف  %45مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف العبارة التي تحصمت عمى اكبر نسبة ىي المينة وقدرت ب
ويمكف تفسير ذلؾ عمى اف الوالء يتجو الى  %25،84اما االناث   %53،84الذكور تحصموا عمى 

 .جيات متعددة
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9 يمثل الجية التي يتجو الييا رجل العالقات العامة في اتخاذ القرار االخالقي 32جدول رقم   

حسب متغير السن9-  

 

فالمبحوثيف الذيف تتراوح اعمارىـ بيف  %45مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف المينة تحصمت عمى اكبر نسبة 
وىذا مايؤكد اف المبحوثيف والؤىـ ثابت لممينة  %50سنة تحصموا عمى  35-39  

 

 

 

 

 

 

 المجوع
 

 
           %ك      

الفئة العمرٌة من 
 فأكثر 42

 
          %ك       

الفئة العمرٌة من 
35 - 39 

 
          %ك      

 32الفئة العمرٌة من 

- 34 
 

       %      ك   

  الفئة العمرٌة من 
05 - 09 

 
 % ك     

الجهة التً ٌتجه              
 إلٌها والد رجل العالقات العامة

 
0       0                 

 
0        0 

 
0 0 

 
0              0 

 
2             2 

 نفسه

               
   45    9      

    
2             2 

 
0          52 

 
   4          44،44 

 
3        42.85 

 مهنته

  
 5          5      

        

 
2            2 

 
0              0 

      

 
    2               2 
 

 
14.28           1       

        

 الجمهور

 
7         35 

 
2            2 

     
0           52 

                 
 22.22    0        

 
42.85           3 

 المنظمة

 
3         55 

 
2            2 

 
2            2 

               
33.33     3           

                

 
    0              0 

 المجتمع

 
02        522 

 
2           2 

 
4          522 

           
   522            9 

 
  100            7 

 المجموع
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يمثل الجية التي يتجو الييا رجل العالقات العامة في اتخاذه لمقرار االخالقي  339جدول رقم   

حسب متغير االقدمية في العمل -  

 األلذ١ِخ فٟ

 اٌؼًّ                

 اٌغٙخ 

 اٌزٟ ٠زغٗ ا١ٌٙب

 اٌٛالء 

 2ألً ِٓ 

 سٕٛاث

سٕٛاث  2ِٓ 

اٌى ألً ِٓ 

 سٕٛاث 01

 ِٓ01 

سٕٛاث اٌى 

 02ألً ِٓ 

 سٕت

 02أوثش ِٓ 

 سٕت

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ٔفسٗ 

 67 ; 032 3 :36،4 3 77،77 7 88،88 4 ِٕٙتٗ

 7 3 2 2 :36،4 3 2 2 2 2 اٌجّٙٛس

 57 9 0 0 79،36 6 55،55 5 55،55 2 إٌّظّت

 37 2 0 0 :36،4 3 33،33 3 3 3 اٌّجتّغ

 322 322 032 3 322 9 322 ; 322 322 اٌّجّٛع

 

 15حيث اف اكثر مف  %45مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف  اكبر نسبة تحصمت عمييا المينة قدرت ب
سنة  15الى اقؿ مف  10واخيرا مف  %66،66سنوات  5يمييا اقؿ مف  %100سنة تحصمت عمى نسبة 

ويمكف تفسير ذلؾ عمى اف جميع االطراؼ يعتبر والءىا امر ضروري 14،28%  

9 يمثل مدى تغير الوالءات بتغير المواقف االخالقية  34الجدول رقم   

 قابلٌة وجود والءات مختلفة للعاملٌن ذكر أنثى المجموع
 ك % ك % ك %

 نعم 2   2 2 2 2 2

 ال                                  53 522 7 522 02 522

 المجموع 53 522 7 522 02 522

ويمف تفسير ذلؾ بانو  %100اف اكبر نسبة ىي مف اجابت ب ال وقدرت ب  مف خالؿ الجدوؿ نالحظ
 مف المفروض اف تكوف الوالءات ثابتة رغـ تغير المواقؼ والحاالت
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 الوالء الغالب الذي ٌتقاسمه زمالء العمل ذكر أنثى المجموع
 ك % ك % ك %

55 3 08،54  5 38،55  المهنة 0 

 نفسه 2 2 2 2 2 2

55 3 08،54  5 38،55  الجمهور 0 

45 9 85،40  3 55،46  المنظمة 6 

05 5 08.57 0 27،53  المجتمع 3 

 المجموع 13 522 7 100 20 100

 

9 يمثل تقاسم زمالء العمل نفس الوالءات اتجاه القضايا االخالقية 35جدول رقم   

 قابلٌة وجود والءات مختلفة للعاملٌن ذكر أنثى المجموع
 ك % ك % ك %

 نعم 2   2 2 2 2 2

 ال                                  53 522 7 522 02 522

 المجموع 53 522 7 522 02 522

 

ويمكف تفسير ذلؾ عمى  %100مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف كؿ مف الذكور واالناث اجابوا بنعـ بنسبة 
يسيروف عمى نظاـ موحد وممـز الموظفوفاف   

يمثل الوالء الغالب الذي يتقاسمو زمالء العمل  9 36جدول رقم   

 

ويمكف  %45مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف الوالء الغالي الطي يتقاسمو زمالء العمؿ ىو المنظمة بنسبة
 تفسير ذلؾ عمى اف تغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الشخصية وخدمة المنظمة بالدرجة االولى
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الءات مختمفة9 يمثل قابمية وجود و 37جدول رقم   

 قابلٌة وجود والءات مختلفة للعاملٌن ذكر أنثى المجموع
 ك % ك % ك %

 نعم 2   2 2 2 2 2

 ال                                  53 522 7 522 02 522

 المجموع 53 522 7 522 02 522

 

%100مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف جميع المبحوثيف اجابوا ب ال بنسبة   

9 يمثل قابمية وجود والءات مختمفة لمعاممين في الشرطة 38 جدول رقم  

سب متغير الجنسح  

 

 

 

 

 اجابوا بال وىذا راجع الى انو يوجد والءات مشتركة بينيـ %100خالؿ الجدوؿ نالحظ اف نسبةمف  

 

 

 

 

 

 

 قابلٌة وجود والءات مختلفة للعاملٌن ذكر أنثى المجموع
 ك % ك % ك %

 نعم 2   2 2 2 2 2

 ال                                  53 522 7 522 02 522

 المجموع 53 522 7 522 02 522
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9 يمثل قابمية وجود والءات مختمفة لمعاممين في الشرطة 40جدول رقم   

 حسب متغير السن

 اٌسٓ

 

 لبث١ٍخ ٚعٛد

 ٚالءاد ِخزٍفخ 

  ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌششؽخ 

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  52ِٓ 

 سٕت 02

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  01ِٓ 

 سٕت 03

اٌفئت اٌؼّشٌت 

اٌى  02ِٓ 

 سٕت 02

اٌفئت اٌؼّشٌت 

سٕت  31

 فأوثش

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 ٔؼُ

 322 42 0 2 322 : 322 9 322 7 ال

 322 42 2 2 322 : 322 9 322 7 اٌّجّٛع

 

ويمكف تفسير  100سنة اجابوا بال بنسبة 29الى  25مف مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف الفئات العمرية 
 ذلؾ اف والء المينة فوؽ كؿ اعتبار

9 يمثل قابمية وجود والءات مختمفة لمعاممين في الشرطة 40جدول رقم   

حسب متغير االقدمية في العمؿ -  

 األلذ١ِخ فٟ

 اٌؼًّ

 لبث١ٍخ ٚعٛد

 ٚالءاد ِخزٍفخ 

 اٌؼًّ                               

 2ألً ِٓ 

 سٕٛاث

سٕٛاث  2ِٓ 

اٌى ألً ِٓ 

 سٕٛاث 01

 ِٓ01 

سٕٛاث اٌى 

 02ألً ِٓ 

 سٕت

 02أوثش ِٓ 

 سٕت

 اٌّجّٛع

 % ن % ن % ن % ن % ن

 2 42 100 2 2 2 2 2 2 2 ٔؼُ

 322 42 0 3 322 9 322 ;2 322 5 ال

 322 42 322 322 322 9 322 ; 322 5 اٌّجّٛع
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ويمكف تفسير ذلؾ عمى الوفاء  %100بال بنسبة اجابو أمف خالؿ الجدوؿ نمحظ اف جميع المبحوثيف 
 لممينة في نظر المبحوثيف فرض عمى كؿ موظؼ 
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 المبحث الرابع : نتائج الدراسة 

في محاور الدراسة الميدانية ووصوال لتحقيؽ الغايات واالىداؼ المنشودة اعتمدت  ما جاءبناءا عمى 
سؤاال منيا اسئمة مغمقة واخرى اسئمة مفتوحة التاحة الفرصة لممبحوثيف  16الدراسة عمى استبانة تضمنت 

صة في لمعرفة مقترحاتيـ وبعد تفريغ االستبانة وتحميميا اتضحت لنا ىذه المعطيات والنتائج المستخم
 الجداوؿ السابقة.

 حسب المحور االوؿ والذي يمثؿ البيانات السوسيودمغرافية:

 مثمت فئة االناث %35تمثؿ جنس الذكور السائد في عينة الدراسة بينما  %65نسبة - 

والتي تمثمت في  %35سنة ثـ يمييا نسبة  34الى  30تمثؿ سف العينة التي تراوحت بيف % 45النسبة -
 سنة  29الى  25بيف  الفئة العمرية

سنوات الى  5العينة والتي كانت مف  ألفرادمثمت عدد سنوات العمؿ واالقدمية بالنسبة  %45اما نسبة  -
 سنوات 10اقؿ مف 

اما المحور الثاني والذي يمثؿ الحقائؽ والمعطيات التي يبحث عنيا رجؿ العالقات العامة في اتخاذه 
 لمقرار االخالقي :

 ت  الدقة في تحصيؿ المعمومات حوؿ الموقؼ االخالقي مثم %95نجد نسبة 

اكدت عمى تعقد القضية االخالقية واتيا مف اىـ العوامؿ التي تعرقؿ الحصوؿ عمى  %50نسبة  -
 المعطيات المرتبطة بالموقؼ االخالقي 

عف المصادر التي يعتمد عمييا لمحصوؿ عمى المعمومات حوؿ الموقؼ االخالقي عبارة % 85اما نسبة -
 دوف الكشؼ عنيـ  ألشخاصعبارة عف شيادات  15تحريات شخصية و 

اما حسب المحور الثالث : والذي يمثؿ القيـ االخالقية التي يتحمى بيا رجؿ العالقات العامة في اتخاذه 
 لمقرار االخالقي

ؤولية ثـ والتي اكدت اف ابرز قيمة يعتمد عمييا في اتخاذ الفرار االخالقي ىي المس %45نجد النسبة -
  25يمييا قيمة الصدؽ بنسبة 
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 %45وعف مدى االتزاـ بقيمة المسؤولية اكدت النتائج عمى انو غالبا مايمتـز الموظفيف بيا بنسبة-

حسب  %30اكدت عمى تطبيؽ الحرفي لمقانوف في اتخاذ القرار االخالقي ثـ  %60ونجد نسبة 
 مقتضيات الموقؼ االخالقي  

بينما نجد تساوي النسب لمعوامؿ التي تعيؽ اتخاذ القرار االخالقي حيث اخذ ارتباط الموقؼ االخالقي -
فقط تعود لالضرار  10بينما نجد  %45باشخاص اقرباء والضرر الذي يحتمؿ اف يمحؽ بالموظؼ بنسبة 

 التي يفترض اف تقع عمى االخريف 

يرتكز عمييا رجؿ العالقات العامة في اتخاذه لمقرار حسب المحور الرابع : الذي يمثؿ المبادئ التي 
 االخالقي .

اما فيما يخص االجابات المتعمقة بأبرز المخالفات االخالقية السائدة في المؤسسة الشرطة فقد امتنع  -
 المبحوثيف عف االجابة بتحفظ 

االخالقي وىي  اكدت عمى اف ىناؾ حقا مبادئ معموؿ بيا في حالة اتخاذ القرار %100نجد نسبة  -
 مبادى متنوعة 

 حسب المحور الخامس : الذي يمثؿ والءات رجؿ العالقات العامة في اتخاذه لمقرارت االخالقية

فيما يخص الجيو التي يتجو الييا والء رجؿ العالقات العامة في حالة اتخاذه لمقرار االخالقي فقد حازت -
وىي تعتبر نسب   %5والجميور %15تمع والمج 35%اما المنظمة  %45المينة عمى اعمى نسبة 

 متقاربة 

 وتمثؿ الوالءات وعدـ تغيرىا   100%اما عف حالة تغيير الوالءات كانت نسبة الموافقة -

 تمثؿ   تقاسـ جميع الزمالء في العمؿ نفس الوالءات  والوالء الغالب ىو لممنظمة  %100نسبة

 .ءات مختمفةاليقبؿ اف يكوف لمعامميف في الشرطة وال 100%نسبة 
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من خالل الدراسة المٌدانٌة لموضوع اتخاذ القرار االخالقً لرجل العالقات العامة فً المؤسسة االمنٌة -

 توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج :

 لإلجابة عن تساؤالت محور الحقائق و المعطٌات التً ٌبحث عنها رجل العالقات العامة وجدنا 

انه توجد عالقة ارتباطٌة ذات داللة احصائٌة بٌن تحري المعلومات والحقائق حول الموقف االخالقً 

 وبٌن االلتزام بالواجب المهنً 

توجد فروق متقاربة الى حد ما بٌن العوامل التً تعرقل الحصول على المعطٌات المرتبطة بالموقف  -

 االخالقً 

ً القٌم التً ٌتحلى بها رجل العالقات العامة فً اتخاذه ومن خالل االجابة عن تساؤالت محور ماه

 للقرار االخالقً وجدنا 

من ابرز القٌم التً ٌتجه  الٌها رجل العالقات العمة هً قٌمة المساواة ثم تأتً بقٌة القٌم وهذا ما ٌعكس -

 االنصاف و العدل الذي ٌتسم به رجل العالقات العامة 

 اراته االخالقٌة تكون حسب اللوائح القانونٌة اتخاذ رجل العالقات العامة قر -

 من بٌن العوامل التً تعٌق اتخاذ القرار االخالقً لرجل العالقات العامة هً العوامل االجتماعٌة -

ومن خالل االجابة عن تساؤالت محور ماهً المبادئ التً ٌرتكز علٌها رجل العالقات العامة فً اتخاذه 

 للقرار  االخالقً 

ٌوجد داخل  مؤسسة الشرطة مجموعة من المبادئ ٌعمل بها رجل العالقات العامة فً حالة اتخاذه -

 للقرار االخالقً والتً تؤهله لممارسة نشاطه على اكمل وجه ووجب علٌه االلتزام بها وتطبٌقه لها 

 االخالقٌة  هناك عالقة واضحة بٌن المبادئ االخالقٌة لموظف الشرطة وبٌن موقفه اتجاه المسائل -

ومن خالل تساؤالت المحور الخامس حول ماهً والءات رجل العالقات العامة فً اتخاذه للقرار 

 االخالقً

هناك عدة اطراف ٌتجه والء رجل العالقات العمة ومتقاربة فٌما بٌنها من والءاته للمهنة والمجتمع 

 والمنظمة والمجتمع ولكن فً اغلبه تتجه لوالئه للمنظمة 

 ٌقبل ان تكون والءاتهم خارج المنظمة.  الموظفٌن داخل المؤسسة نفس الوالءات وال وٌتقاسم
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 الخاتمة: 

نمخص في االخير الى انه ونظرا لألهمية التي تكتسبها مديرية االمن ودورها في توفير االمن 
وحماية االشخاص  والممتمكات فانه من الضروري لدى العاممين داخل المؤسسة االلتزام بالضوابط 

وادارته وفقا  القانونية واالخالقية، ولهذا فان موظف الشرطة ممزم بنهج سموك قويم في عالقته مع زمالئه
لما تمميه القواعد والمبادئ المسطرة في القوانين واالنظمة المعمول بها وكل هذا لتحسين صورة المؤسسة 

 مع جمهورها الداخمي من جهة والخارجي من جهة اخرى .

ومن ضمن العمميات التي تواجه موظف الشرطة والتي تعتبر من التحديات الوظيفية عممية اتخاذ القرار 
قي وكيفية تطبيقه وتجسيد  مع مراعاة مصال  المنظمة وتحقي  التوازن بين تمك المصال  والضمير االخال

 االخالقي لمفرد .

ويشكل اتخاذ القرار االخالقي لدى متخذ القرار في مؤسسة الشرطة دور اساسي في الصورة التي تعطيها 
  .المؤسسة عن نفسها ويقوي االلتزام بمبادئ العمل الصحي  والصاد

وقد اعتمدنا في دراستنا عمى االستبيان كأداة لجمع البيانات ولموصول الى نتائج عممية ومنهجية تم رصد 
 وتتبع وتحميل ماجاء  من بيانات في االستمارة الخاصة بالدراسة وعمى العموم خرجنا بالنتائج التالية:

 طة _اخذنا نضرة مفصمة عن نشاط واهمية العالقات العامة في مؤسسة الشر 

 _معرفة الوسائل االتصالية المستخدمة في مؤسسة الشرطة والعوائ  االتصالية التي تواجهها

_اخذنا فكرة عامة عن دور اخالقيات رجل العالقات العامة وضوابطها داخل مؤسسة الشرطة والعوامل 
 المؤثرة في تشكيل قراراته وايضا الصفات المهنية واالخالقية التي يتحمى بها 

ت الدراسة عمى كيفية اتخاذ القرار االخالقي لرجل العالقات العامة في مديرية االمن وتداخل عدة وقد اكد
عوامل في عممية اتخاذ القرار منها الذاتية التي تتعم  بالمبادئ وقيم الفرد والمنطقية التي تندرج في 

 اعتبارات فوانين المنظمة.  
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 جنس أفراد عينة البحث
 السن

 األقدمية في العمل
و الحقائق حول المواقف األخالقية الدقة في تحصيل المعلومات  

 الدقة في تحصيل المعلومات و الحقائق حول المواقف األخالقية حسب متغير الجنس
 الدقة في تحصيل المعلومات و الحقائق حول المواقف األخالقية حسب متغير السن

متغير األقدمية في العمل  الدقة في تحصيل المعلومات و الحقائق حول المواقف األخالقية حسب  
 العوامل الي تعرقل الحصول على المعطيات المرتبطة بالموقف األخالقي

 العوامل الي تعرقل الحصول على المعطيات المرتبطة بالموقف األخالقي حسب متغير الجنس
 العوامل الي تعرقل الحصول على المعطيات المرتبطة بالموقف األخالقي حسب متغير السن

الي تعرقل الحصول على المعطيات المرتبطة بالموقف األخالقي حسب متغير األقدمية في  العوامل
 العمل

 المصادر التي يعتمد عليها رجل العالقات العامة حول الموقف األخالقي  
 المصادر التي يعتمد عليها رجل العالقات العامة حول الموقف األخالقي حسب متغير الجنس

ا رجل العالقات العامة حول الموقف األخالقي حسب متغير السنالمصادر التي يعتمد عليه  
المصادر التي يعتمد عليها رجل العالقات العامة حول الموقف األخالقي حسب متغير األقدمية في 

 العمل
 أبرز قيمة معتمدة في اتخاذ القرار األخالقي

 أبرز قيمة معتمدة في اتخاذ القرار األخالقي حسب متغير الجنس 
قيمة معتمدة في اتخاذ القرار األخالقي حسب متغير السنأبرز   

 أبرز قيمة معتمدة في اتخاذ القرار األخالقي حسب متغير األقدمية في العمل
 مدى االلتزام بالقيمة

 مدى االلتزام بالقيمة حسب متغير الجنس
 مدى االلتزام بالقيمة حسب متغير السن

في العملمدى االلتزام بالقيمة حسب متغير األقدمية   
 اتخاذ رجل العالقات العامة قراراتو األخالقية

 اتخاذ رجل العالقات العامة قراراتو األخالقية حسب متغير الجنس
 اتخاذ رجل العالقات العامة قراراتو األخالقية حسب متغير السن
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 اتخاذ رجل العالقات العامة قراراتو األخالقية حسب متغير األقدمية في العمل
تعيق اتخاذ القرار األخالقي العوامل التي  

 العوامل التي تعيق اتخاذ القرار األخالقي حسب متغير الجنس
 العوامل التي تعيق اتخاذ القرار األخالقي حسب متغير السن

 العوامل التي تعيق اتخاذ القرار األخالقي حسب متغير األقدمية في العمل
رطةأبرز المخالفات غير األخالقية السائدة في مؤسسة الش  

 المبادئ التي يعمل بها رجل العالقات العامة في حالة اتخاذه للقرار االخالقي
 المبادئ التي يعمل بها رجل العالقات العامة في حالة اتخاذه للقرار االخالقي حسب متغير الجنس
 المبادئ التي يعمل بها رجل العالقات العامة في حالة اتخاذه للقرار االخالقي حسب متغير السن

المبادئ التي يعمل بها رجل العالقات العامة في حالة اتخاذه للقرار االخالقي حسب متغير األقدمية 
 في العمل

 المبدأ الذي يلتزم بو رجل العالقات العامة في اتخاذه للقرار األخالقي
 المبدأ الذي يلتزم بو رجل العالقات العامة في اتخاذه للقرار األخالقي حسب متغير الجنس

أ الذي يلتزم بو رجل العالقات العامة في اتخاذه للقرار األخالقي حسب متغير السنالمبد  
المبدأ الذي يلتزم بو رجل العالقات العامة في اتخاذه للقرار األخالقي حسب متغير األقدمية في 

 العمل
 الجهة التي يتجو اليها والء رجل العالقات العامة عند اتخاذه للقرار األخالقي
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 مدى تغير الوالءات بتغير المواقف
اتجاه القضايا األخالقية نفس الوالءاتتقاسم زمالء العمل    

 الوالء الغالب اذي يتقاسمو زمالء العمل
 قابلية وجود والءات مختلفة للعاملين في الشرطة

 قابلية وجود والءات مختلفة للعاملين في الشرطة حسب متغير الجنس
جود والءات مختلفة للعاملين في الشرطة حسب متغير السنقابلية و   

 قابلية وجود والءات مختلفة للعاملين في الشرطة حسب متغير األقدمية في العمل
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