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 انًستخهص :

الرؼلةٕإل فةٓ دةكاني ٌكف الثؽس الؽالٓ إلٓ قناٌح فاػلٕةح اٌةرفكاا الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ 

. َالرؼةةهف ػلةةّ ال ةةهَت فةةٓ اذعاٌةةاخ ثفةةهاق الثؽةةس وؽةةُ دؽاَنٌةةا الؼةةاا الٌلٕةةح تالهٔةةاٖ

تاـرالف ـٕائٍٕإل الّفٕٕح َالُظٕ ٕح كمةا ٌةكف إلةٓ الرؼةهف ػلةّ إٔعاتٕةاخ ٌَةلثٕاخ 

اٌةةرفكاا الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ المكنٌةةح  َذؽ ٕ هةةا لٍةةمي الٌةةكاف ذةةإل ذ ثٕةة  ثقاج الثؽةةس 

الرؼلةةٕإل الؼةةاا الٌلٕةةح ( دؼلةةإل َدؼلمةةح تمةةكاني ٕٕٓح دةةه ظةةىئٕٕه ػلةةّ  االٌةةرثاوح الموُوةة

( دؼلمةةاخ  َظةةاتخ ورةةائط الثؽةةس كالرةةالٓ  َظةةُق ٕٔٔ( دؼلمةةٕه َ 2ٓ  دةةىٍإل  تالهٔةةاٖ

( تةةٕه الةةمكُن َاتوةةاز وؽةةُ  دةةكِ ٔٓ.ٓفةةهَت لاخ قاللةةح إؼٕةةائٕح ػىةةك دٍةةرُِ قاللةةح  

اٚ اٌةةرفكاا الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ اٌةةرفكاا ٚةةهت الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ المكنٌةةح  ثومةة

ػةةكا َظةةُق فةةهَت لاخ قاللةةح إؼٕةةائٕح ػىةةك دٍةةرُِ قاللةةح المكنٌةةح( لٕةةالػ اتوةةاز. َ

( فأقل تٕه ثفهاق الثؽس وؽُ  دكِ اٌةرفكاا ٚةهت الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ فةٓ المكنٌةح  ٘ٓ.ٓ 

ؤٌةةل المثومةةاٚ اٌةةرفكاا الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ المكنٌةةح ( تةةاـرالف در ٕةةه الرفٕةةٓ َ

َل ك ثَ٘ػ الثؽةس الؼكٔةك دةه إٔعاتٕةاخ ٌَةلثٕاخ  َػكق الكَناخ الركنٔثٕح  َالفثهج الؼلمٓ

 .فٓ دكاني الرؼلٕإل الؼاا الٌلٕح تالهٔاٖاٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ 

 الرؼلٕإل اتلورهَوٓ  فاػلٕح الرؼلٕإل اتلورهَوٓ  المكاني الٌلٕح. انكهًبد انًفتبحْخ:

Abstract: 

Effectiveness of using E-learning in public schools in Riyadh 

The aim of this research is to study the effectiveness of the use of 

e-learning in public schools in Riyadh. To identify the differences in 

the attitudes of the research personnel towards their axes according 

to their personal and functional characteristics as well as to identify 
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the pros and cons of using e-learning in the school. To achieve these 

goals, the research tool applied a two-part questionnaire to (202) 

teachers in public education schools in Riyadh. There were 

statistically significant differences at the level of (0.01) between 

males and females towards (the extent of using e-learning methods in 

school, patterns of using e-learning in school) in favor of females. 

The absence of statistically significant differences at the level of 

significance (0.05) and less among the research members towards 

(the extent of the use of e-learning methods in the school, patterns of 

use of e-learning in the school), depending on the variable of 

specialization, scientific qualification, experience and the number of 

training courses, the research has shown many pros and cons The use 

of e-learning in public education schools in Riyadh. 

Keywords: E-Learning, E-Learning Effectiveness, Private Schools. 

 

 يمذيخ :

الرؼلٕإل اتلورهَوٓ و ٍةً ت ةُج ػلةّ دهاكةى المؼلُدةاخ  َالمؤٌٍةاخ الكاقٔمٕةح فهٖ 

تاػرثاني ثٌلُتها َِواله ظكٔةكاه فةٓ الةرؼلإل ٔرىاٌةة َذ ةُناخ ذوىُلُظٕةا المؼلُدةاخ  فأٔةثػ 

 الرؼلٕإل اتلورهَوٓ ّٔول ظىت دٍماه فٓ كٕان المكاني َالعادؼاخ الكاقٔمٕح.

لورهَوةةٓ دةةه قثةةل المةةكاني َالعادؼةةاخ الكاقٔمٕةةح فةةٓ َل ةةك ظٍةةه االٌرمةةاا تةةالرؼلٕإل ات

ال رهج الـٕهج ورٕعح الىمُ المرىأك فٓ ثػكاق ال لثح َالثةاؼصٕه. لمةا لةً دةه قَن فةٓ ػملٕةاخ 

و ل الؼلُا َالروىُلُظٕا ٌُات كان للك تٕه المؤٌٍةاخ الؼلمٕةح فةٓ الكَلةح المر ةُنج ثَ تةٕه 

ح ذٍةاػك ٌةمي الةكَل الىادٕةح ػلةّ اللؽةات تهكةة الكَل الىادٕةح ػلةّ ِةول ثٌةالٕة فىٕةح دؼٕىة

 ا(.ٖٕٔٓالؽٙانج َالر ُن المْ ٔىقٌه فٓ كل لؽظح فٓ ثنظات الؼالإل  دؽمك  

َفةةٓ إٚةةان ٌةةؼٓ َوانج الرهتٕةةح َالرؼلةةٕإل لرؽ ٕةة  ذ لؼةةاخ المعرمةةغ دةةه ثظةةل ذؼىٔةةى 

ٕةةلح قةةكناخ ثفةةهاقي ََٔةةلٍا تةةاـه وراظةةاخ المؼهفةةح َالرةةكف  المؼلُدةةاذٓ  ذةةأذٓ العٍةةُق در

لرؼمٕإل فوهج الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ الةمْ ٔؼرثةه دةه ثؼةكز ال ةهت فةٓ ػةالإل الرةكنٔة َالرؼلةٕإل  

َاذ   الؼكٔك ده المرفٕٕٕه فةٓ المعةال الر ىةٓ َفةٓ دعةال الرؼلةٕإل َالرةكنٔة اتلورهَوةٓ 

ٌةةـ( ػلةةّ ثن الرؼلةةٕإل َالرةةكنٔة اتلورهَوةةٓ ؼ ةة  ٕ٘ٗٔ الةةكنٔؼان َالؼةةٌُلٓ َالٙةةلؼان  

ػالٕح ـالل الػُاا ال لٕلةح الما٘ةٕح فةٓ الوصٕةه دةه قَل الؼةالإل َدىٍةا المملوةح ورائط إٔعاتٕح 

 الرٓ ذإل ذٕىٕ ٍا ٘مه ثفٙل دائح دكٔىح نقمٕح فٓ الؼالإل.
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َٔرةةةىاده االذعةةةاي الٌةةةرفكاا الرؼلةةةٕإل اتلورهَوةةةٓ دةةةغ ذؽكٔةةةك المىأةةةا المهذث ةةةح تٍةةةما 

مصةةل ٌةةما االٌةةرفكاا  فةةئلا كاوةةد االٌةةرفكاا َالمّةةاكل ال ىٕةةح للر ثٕةة  لر ٕةةٕإل ثٌمٕةةح الةةكػُج ل

إٔعاتٕاخ َدىةافغ االٌةرفكاا لاخ قٕمةح ذٍةرُظة ذُظٕةو ذوىُلُظٕةا المؼلُدةاخ الؽكٔصةح فةٓ 

الرؼلٕإل فئن للك ٔرؽ   ت اػلٕح اكثه إلا ذإل ذؽكٔك المّوالخ َالمؼُقاخ الرةٓ ذُاظةً دصةل ٌةما 

 الرُظٕو.

إل الؼةةاا فةةٓ المملوةةح الؼهتٕةةح َؼٕةةس ثن الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ ٔؼرثةةه و لةةح وُػٕةةح فةةٓ الرؼلةةٕ

الٍةةؼُقٔح  َٔعةةهْ ذى ٕةةمي فةةٓ المٕةةكان الرهتةةُْ َػلةةّ المةةُاق الكناٌةةٕح  الدةةه الةةمْ قفةةغ 

 الثاؼصح إلٓ إظهات ٌما الثؽس ػلّ الُاقغ ال ؼلٓ لر ٕٕإل فاػلٕح ٌما الىُع ده الرؼلٕإل.

دةةكاني لةةملك ٌةةٕؽاَل الثؽةةس الؽةةالٓ دؼهفةةح فاػلٕةةح اٌةةرفكاا الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ 

 الرؼلٕإل الؼاا الٌلٕح تالهٔاٖ  لوُوٍا ده الرعانب الهائكج فٓ ٌما المعال. 

 يشكهخ انجحث

لوةةٓ ورؽ ةة  دةةه فاػلٕةةح اٌةةرفكاا الةةرؼلإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ دةةكاني الرؼلةةٕإل الؼةةاا الٌلٕةةح 

تالهٔاٖ  التك ده إظهات الؼكٔةك دةه الكناٌةاخ َػلةّ دفرلةو المهاؼةل َال ٕةُل َالمةُاق 

ٚالع ػلّ العكَِ لٍما الرؼلإل َدا ٔؽ  ً للرالدٕم ده ومُ فٓ ذؽٕٕلٍإل الؼلمةٓ  الكنإٌح لال

َثشةةه ت ةةات الةةرؼلإل لةةكٍٔإل  َالوّةةو ػةةه ال ةةهَت ال هقٔةةح تةةٕه ال ةةالب َف هةةا الٌةةرفكاا الرؼلةةٕإل 

اتلورهَوٓ  َتالرالٓ فئن الرعهتح الٍةؼُقٔح فةٓ دٕةكان ٌةما الىةُع دةه الةرؼلإل اتلورهَوةٓ لةإل 

وةافٓ  َثن الدةه ٍٔةركػٓ ذ ٕٕمٍةا َالرؼةهف ػلةّ فاػلٕرٍةا ؼٕةس ال ٔموةه ذكني تالّةول ال

ذؼمٕإل دصل ٌما الىُع ده الةرؼلإل فةٓ الثٕ ةح الٍةؼُقٔح دةا لةإل ذةكني ذعهترةً  َدةه ٌىةا ذؽةاَل 

 الثاؼصح الرٕكْ لٍمي المّولح.

 لٍما  ذرىاَل دّولح الثؽس فاػلٕح اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوةٓ فةٓ دةكاني الرؼلةٕإل الؼةاا

 الٌلٕح تالهٔاٖ فٓ المؽاَن الرالٕح:

ذأشٕه در ٕهاخ العىً َالرفٕٓ َالمؤٌل الؼلمٓ َالفثةهج َالةكَناخ الركنٔثٕةح ػلةّ  -

 اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ.

 إٔعاتٕاخ ٌَلثٕاخ الرؼلٕإل اتلورهَوٓ. -

 َٔؽاَل الثؽس اتظاتح ػه الٌ لح الرالٕح : 

( تةٕه در ٕةه العةىً  لكةُن  ٘ٓ.ٓدٍةرُِ  ٌل ذُظك فهَت لاخ قاللح إؼٕةائٕح ػىةك  -ٔ

 إواز( َتٕه اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ ؟

( تةةٕه در ٕةةه الرفٕةةٓ ٘ٓ.ٌٓةةل ذُظةةك فةةهَت لاخ قاللةةح إؼٕةةائٕح ػىةةك دٍةةرُِ   -ٕ

  ػلمٓ  ثقتٓ( َتٕه اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ ؟

لمةٓ ( تةٕه در ٕةه المؤٌةل الؼ٘ٓ.ٌٓل ذُظك فهَت لاخ قاللح إؼٕةائٕح ػىةك دٍةرُِ   -ٖ

  توالُنُٔي  داظٍرٕه  قكرُناي( َتٕه اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ؟ 
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( تةٕه در ٕةه الفثةهج  ثقةل دةه ٘ٓ.ٌٓل ذُظك فهَت لاخ قاللح إؼٕائٕح ػىك دٍةرُِ   -ٗ

 ـمً ٌىُاخ  ثكصه ده ـمً ٌىُاخ( َتٕه اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ ؟

در ٕةةةه الةةةكَناخ  ( تةةةٕه٘ٓ.ٌٓةةةل ذُظةةةك فةةةهَت لاخ قاللةةةح إؼٕةةةائٕح ػىةةةك دٍةةةرُِ   -٘

 الركنٔثٕح  فٓ دعال الؽاٌة اٖلٓ( َتٕه اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ ؟

 دا إٔعاتٕاخ ٌَلثٕاخ اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ دكاني المملوح؟  -ٙ

 أىذاف انجحث : 

 ؼاَل الثؽس ذؽ ٕ  الٌكاف الرالٕح:

 رهَوٓ.الرؼهف ػلّ ثشه العىً  لكُن  إواز( ػلّ اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلو -ٔ

 الرؼهف ػلّ ثشه الرفٕٓ ػلّ اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ. -ٕ

 الرؼهف ػلّ ثشه المؤٌل الؼلمٓ ػلّ اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ. -ٖ

 الرؼهف ػلّ ثشه الفثهج ػلّ اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ. -ٗ

الرؼهف ػلةّ ثشةه الةكَناخ الركنٔثٕةح فةٓ دعةال اٌةرفكاا الؽاٌةة اٖلةٓ ػلةّ اٌةرفكاا  -٘

 الرؼلٕإل اتلورهَوٓ.

 الرؼهف ػلّ إٔعاتٕاخ ٌَلثٕاخ الرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ دكاني المملوح.  -ٙ

 أىًْخ انجحث : 

وظةةةهاه لؽكاشةةةح ذعةةةانب الرؼلةةةٕإل اتلورهَوةةةٓ فةةةٓ المملوةةةح  فةةةئن قناٌةةةح ذلةةةك الرعةةةانب 

َاٌرفالْ الكنَي المٍر اقج دىٍا  ٔموه ثن ُٔفه دؼلُداخ د ٕةكج لر ةُٔه ٌةما الىةُع دةه 

 لٕإل.الرؼ

ذؽةةاَل الؼكٔةةك دةةه المؤٌٍةةاخ الرؼلٕمٕةةح فةةٓ المملوةةح الؼهتٕةةح الٍةةؼُقٔح ذ ةةُٔه ثٌةةالٕة  -ٔ

َٚةةهت الرةةكنًٔ َالةةرؼلإل  دمةةا ٍٔةةركػٓ قناٌةةح َاقةةغ الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ المٕةةكان  

لرةةُفٕه قاػةةكج دؼهفٕةةح ٔموةةه ثن ذوةةُن دى ل ةةاه للثةةاؼصٕه َدرفةةمْ ال ةةهان فةةٓ ثتؽةةاز 

 َدثاقناخ الرؼلٕإل اتلورهَوٓ. 

نج الكناٌاخ الرةٓ ٌةل د الٙةُت ػلةّ ذعةانب قائمةح فةٓ دعةال الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ وك -ٕ

ـُٕٔةةاه ثن ٌةةما الىةةُع دةةه الرؼلةةٕإل ال ٔةةىال فةةٓ تكأاذةةً فةةٓ دةةكاني الرؼلةةٕإل الؼةةاا فةةٓ 

 المملوح.

قةةك ّٔةةعغ ورةةائط ٌةةما الثؽةةس الثةةاؼصٕه اٖـةةهٔه تظةةهات قناٌةةاخ ظكٔةةكج ذرىةةاَل ظُاوةةة  -ٖ

 ثـهِ فٓ ٌما المُُ٘ع.

ثن ٔٙغ ٌما الثؽةس ثدةاا المٍةؤَلٕه فةٓ َوانج الرهتٕةح َالرؼلةٕإل دؼلُدةاخ د ٕةكج ٔموه  -ٗ

ػةةه الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ دمةةا ٍٔةةاػك ػلةةّ اذفةةال ال ةةهاناخ الرهتُٔةةح الالودةةح  للر ةةُٔه 

َظؼلً ثقات فؼالح فٓ ذؽٍٕه الثهادط الرؼلٕمٕح  َتما ٔ كا ال ائكج لعمٕةغ ػىأةه الؼملٕةح 

 الرؼلٕمٕح.
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 حذًد انجحث: 

ٌةةـ 1ٕٗٔاقرٕةةه الثؽةةس الؽةةالٓ ػلةةّ ال ٕةةل الكناٌةةٓ الصةةاوٓ دةةه الؼةةاا الكناٌةةٓ 

 تمكاني المملوح الٌلٕح تمكٔىح الهٔاٖ. 

 يصطهحبد انجحث : 

 انتؼهْى اإلنكترًنِ : 

ٌةةـ( الرؼلةةٕإل اتلورهَوةٓ تأوةةً الرؼلةةٕإل الةمْ ُٔظٌةةو تٕ ةةح ٌِٕٗٗٔٔؼةهف الؼُٔةةك َالؽادةك   

مةةكج ػلةةّ ذ ىٕةح الؽاٌةةة اٖلةةٓ َالّةثوح الؼالمٕةةح للمؼلُدةةاخ  ذ اػلٕةح نىٕةةح تالر ثٕ ةاخ المؼر

 َذموهه ال الة ده الُُٔل إلٓ دٕاقن الرؼلإل فٓ ثْ َقد َده ثْ دوان . 

 انتؼرّف اإلجرائِ نهتؼهْى اإلنكترًنِ : 

ثٌةةةلُب ذؼلٕمةةةٓ ٔؼرمةةةك ػلةةةّ اٌةةةرفكاا الر ىٕةةةاخ الؽكٔصةةةح للؽاٌةةةة َالّةةةثوح الؼالمٕةةةح 

ؼةكقج  دصةل القةهاْ المكدعةح  َالثهدعٕةاخ الرؼلٕمٕةح  َالثهٔةك للمؼلُداخ ٌََةائ ٍما المر

 اتلورهَوٓ  ٌَاؼاخ الؽُان َالى اَ.

 انتؼرّف اإلجرائِ نفبػهْخ استخذاو انتؼهْى اإلنكترًنِ : 

قناٌةةح الُ٘ةةغ الؽةةالٓ الٌةةرفكاا الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ دةةكاني الرؼلةةٕإل الؼةةاا الٌلٕةةح 

 تالهٔاٖ ده ـالل دؼهفح: 

ر ٕهاخ العىً َالرفٕٓ َالمؤٌل الؼلمٓ َالفثةهج َالةكَناخ الركنٔثٕةح ػلةّ ذأشٕه د -

 اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ.

 إٔعاتٕاخ ٌَلثٕاخ الرؼلٕإل اتلورهَوٓ. -

 دراسبد سبثمخ

ٌـ ( قناٌح للرؼهف ػلّ ثٌمٕح اٌرفكاا الر ىٕح فةٓ الرؼلةٕإل فةٓ ٖٕٗٔثظهِ المٌُّ   

انب تؼةةٗ الةةكَل فةةٓ ذُظٕةةو ذ ىٕةةح المؼلُدةةاخ قَل الفلةةٕط الؼهتةةٓ  َاالٌةةر اقج دةةه ذعةة

َالؽاٌةةُب َالثةةهادط الرؼلٕمٕةةح فةةٓ المهؼلةةح الٌاٌةةٕح. َقةةك تٕىةةد ورائعٍةةا ثن ظمٕةةغ قَل 

 الفلٕط الؼهتٓ لكٍٔا ـ ٌٛ ـأح فٓ المؼلُداذٕح َالؽاٌة اٖلٓ فٓ الرؼلٕإل .

ٌةةةـ( ؼةةةُل اشةةةه اٌةةةرفكاا ٔةةة ؽاخ الّةةةثوح َٖٕٗٔفةةةٓ قناٌةةةح قةةةاا تٍةةةا الىٌهاوةةةٓ  

ؼىوثُذٕح ػلّ الرؽٕٕل الكنآٌ ل الب د هن ذ ىٕاخ الرؼلٕإل تولٕح المؼلمٕه تالهٔاٖ. قةاا ال

الثاؼةةس ترؽكٔةةك دعرمةةغ الكناٌةةح ت ةةالب د ةةهن ذ ىٕةةاخ الرؼلةةٕإل تولٕةةاخ المؼلمةةٕه تالمملوةةح 

( ٖٗالؼهتٕح الٍؼُقٔح  َاـرةان دةىٍإل ت هٔ ةح ػّةُائٕح ػٕىةح الكناٌةح  َالرةٓ ذوُوةد دةه  

 ٍٕإل ٌمي الؼٕىح ػُّائٕاه إلةٓ دعمةُػرٕه :٘ةات ح َذعهٔثٕةح  َقةك ذُٔةلد ٚالثا  ؼٕس ذإل ذ

الكناٌح إلٓ دعمُػح ده الىرائط كان ده ثٌمٍا: ثوً ال ذُظك فهَت لاخ قاللح إؼٕائٕح ػىك 

( فةةةٓ درٌُةة اخ الرؽٕةةةٕل الكناٌةةةٓ ل ةةالب د ةةةهن ذ ىٕةةاخ الرؼلةةةٕإل تةةةٕه َٓ٘ٓدٍةةرُِ  

وح الؼىوثُذٕةةح  َالمعمُػةةح الرةةٓ قنٌةةد المعمُػةةح الرةةٓ قنٌةةد تاٌةةرفكاا ٔةة ؽاخ الّةةث
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تال هٔ ح الر لٕكٔح  َثٔٙا ده ورائط الكناٌح اوً ذُظك ػالقح إٔعاتٕةح فةٓ االذعةاي وؽةُ د ةهن 

 ذ ىٕاخ الرؼلٕإل َقناٌرً تاٌرفكاا ٔ ؽاخ الّثوح الؼىوثُذٕح.

ي ( ؼةُل د انوةح دفهظةاخ الةرؼلإل َٖٕٗٔفٓ قناٌح ظادؼح كالٕ ُنوٕا  فٓ: الؼمةهْ  

ك تاٌرفكاا الّثوح الؼالمٕح للمؼلُداخ دغ دفهظاخ الةرؼلإل الر لٕةكْ  تاٌةرفكاا المةىٍط ده تؼ

( ٚالثةاه قٍةمد ت هٔ ةح ػّةُائٕح إلةٓ دعمةُػرٕه َذةإل ٖٕالرعهٔثٓ ػلةّ ػٕىةح دوُوةح دةه  

ذكنٍٍٔإل داقج اتؼٕات تال هٔ ح الر لٕكٔح َٚهٔ ح الرؼلإل ده تؼك  َكّ د الىرةائط ػةه ذ ةُت 

% ػلةّ المعمُػةح الـةهِ تات٘ةافح إلةٓ ثن دعمُػةح ٕٓتؼةك تىٍةثح  دعمُػح الرؼلإل دةه

الرؼلٕإل ده تؼك قك كان لٍا اذٕال ثكثه تثؼٍٙا الثؼٗ َدغ المكني  َثوٍا ثو  د َقراه ثكثةه 

فٓ الػمال الٕة ٕح  كمةا لكةهخ ٌةمي المعمُػةح ثن الكناٌةح كاوةد دهوةح َثوةً قةك ذؼةىوخ 

 ثكثه . لكٍٔإل اذعاٌاخ ظكٔكج واقخ ش رٍإل تُٕنج 

ٌةةـ ( ؼةةُل ذةةأشٕه اٌةةرفكاا الّةةثوح المؼلُداذٕةةح الؼالمٕةةح َٕٗٗٔفةةٓ قناٌةةح  حل دؽمةةك  

 الورهوةةد( ػلةةّ ذؽٕةةٕل ٚالثةةاخ الٕةةو الَل شةةاوُْ فةةٓ َؼةةكج الؽةةط فةةٓ د ةةهن ال  ةةً 

تمةةكاني المملوةةح الٌلٕةةح تمكٔىةةح الهٔةةاٖ  د انوةةح تال هٔ ةةح الر لٕكٔةةح  تٕىةةد ورائعٍةةا ػةةكا 

( فةٓ درٌُةٛ ذؽٕةٕل ال الثةاخ تةٕه ٘ٓ.ٓإؼٕةائٕح ػىةك دٍةرُِ   َظُق فهَت لاخ قاللح

المعمُػح الرعهٔثٕح َالمعمُػح الٙات ح فةٓ دعمةل االـرثةان الرؽٕةٕلٓ الثؼةكْ  ََظةُق 

( فٓ درٌُةٛ ذؽٕةٕل ال الثةاخ ٔٓ.ٓ( َ  ٘ٓ.ٓفهَت لاخ قاللح إؼٕائٕح ػىك دٍرُٔٓ   

ٔاخ المؼهفٕح الَلةّ دةه ذٕةىٕو تٕه المعمُػح الرعهٔثٕح َالمعمُػح الٙات ح فٓ المٍرُ

 تلُا لألٌكاف  الرمكه  ال ٍإل  الر ثٕ ( تٕه االـرثان الثؼكْ َال ثلٓ لول دعمُػح . 

ٌـ( قناٌح للرؼهف ػلّ ثشه اٌةرفكاا ال ٕةُل االفرها٘ةٕح ٕ٘ٗٔكما ثظهِ المثانك  

ُق فةٓ ػثه الّثوح الؼالمٕح  الورهود( ػلّ ذؽٕٕل ٚةالب كلٕةح الرهتٕةح تعادؼةح الملةك ٌةؼ

( ٚالثةةةاه للمعمُػةةةح ٕٗد ةةةهن ذ ىٕةةةاخ الةةةرؼلإل َاالذٕةةةال  َللةةةك ػلةةةّ ػٕىةةةح دوُوةةةح دةةةه  

( ٚالثاه للمعمُػح الٙات ح. َذُٔلد الىرةائط إلةٓ ػةكا َظةُق فةهَت لاخ ٕٔالرعهٔثٕح  َ 

( ٕٔٗ( فةةٓ درٌُةةةٛ ذؽٕةةٕل ال ةةةالب فةةٓ د ةةةهن  ٘ٓ ٓقاللةةح إؼٕةةةائٕح ػىةةك دٍةةةرُِ  

 َالٙات ح فٓ دعمل االـرٕان الرؽٕٕلٓ .الٌُائل تٕه المعمُػح الرعهٔثٕح 

( قناٌح ٌةكفد ذ ةُٔإل اٌةرفكاا ثوةُاع  Buck, Horton. 1996َثظهِ تك ٌَُنذه  

دؽّكقج ده الر ىٕاخ َفٓ د ّكدرٍا اٌةرفكاا الؽاٌةة اٖلةٓ دةه قثةل دؼلمةٓ دةكاني المهاؼةل 

االتركائٕح َالمرٌُ ح َالصاؤُح فٓ َالٔح فلُنٔكا الدهٔوٕح   َثظٍهخ ورائط الكناٌح َظةُق 

ا دةكِ الرةكنٔة الةمْ ؼٕةل ػالقح تٕه اٌرفكاا ذلك الر ىٕاخ َػكق دةه المر ٕةهاخ دةه تٕىٍة

ػلًٕ المؼلإل الكرٍاب المٍاناخ الم لُتح الٌرفكادٍا  َذثّٕه ثن المؼلمٕه المٔه ؼٕلُا ػلةّ 

 ذلك المٍاناخ كاوُا ثكصه اٌرفكاداه للر ىٕاخ ده ثَل ك المٔه لإل ٔؽٕلُا ػلٍٕا.
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ل (ػلّ الّثوح الؼالمٕح للمؼلُداخ فٓ ال ٕةRyan, 2002َُفٓ قناٌح قاا تٍا نٔان  

دُُ٘ع النقاا َدا قك ذؼىًٕ. ٌةكفد إلةٓ ذ ةُٔإل شةالز دعمُػةاخ ٚالتٕةح فةٓ كلٕةح لٕوالوةك 

 الٌلٕح.

 دعمُػً ذؼرمك ػلّ المؽا٘هاخ ت هٔ ً ذ لٕكًٔ. -

 دعمُػً ذؼرمك ػلّ ٚهٔ ح الرؼلإل ػه تؼك. -

 دعمُػً ذرؼلإل تٌُاٚح الكنَي اتلورهَوٕح. -

لةةً إؼٕةةائٕح فةةٓ قنظةةح ال ٕةةل َثظٍةةهخ ورةةائط الكناٌةةح اوةةً ال ذُظةةك فةةهَت لاخ قال

الىٍائٕةةح الؼادةةح تةةٕه المعمُػةةاخ الةةصالز  َاوةةً لةةًٕ ٌىةةاك ٘ةةهن ٔؼةةُق ػلةةّ المةةرؼلإل فةةٓ 

 المؤٌٍاخ الرٓ ذ ث  الوظمح الرؼلٕمٕح الثكٔلح.

( قناٌح ؼُل ذأشٕه الرُظٍٕاخ ده ـالل الّثوح الؼالمٕح Lan, 1999كما ثظهِ الن  

الؼةةةاقج  قدعةةةد ٌةةةمي الكناٌةةةح ذُٔةةةٕل الرؼلٕمةةةاخ  للمؼلُدةةاخ ػلةةةّ ذؼلةةةٕإل المؼلةةةإل   ذ ٕٕةةةه

َالرُظٍٕاخ ػثه الّثوح الؼالمٕح للمؼلُداخ فٓ داقذٕه ذ ىٕرةٕه تػةكاق المؼلمةٕه لوةٓ ذىّة  

دصااله ظكٔكاه فٓ ذؼلٕإل المؼلإل َظؼل الرُظٍٕاخ ثكصه اٌرعاتح َدؼىّ َػالقةح دةغ المؼلةإل  َقةك 

َدعمُػةةً ذعهٔثٕةةح  المعمُػةةح ذوُوةةد ػٕىةةح الكناٌةةح دةةه دعمةةُػرٕه دعمُػةةً ٘ةةات ً 

ٚالب لٍإل اذٕةال تالّةثوح الؼالمٕةح للمؼلُدةاخ  ٓٔ-٘الرعهٔثٕح ػكق ٚالتٍا ٔرهاَغ دا تٕه 

َاظرمؼد ٌمي المعمُػح تالمعمُػح الٙات ح دهذٕه ف ٛ ثشىات ال ٕل الكنآٌ  َثظٍةهخ 

لةّ المةرؼلإل  كمةا ورائط الكناٌح ثن ؼهكح الرؼلإل اور لد ده الرهكٕى ػلّ المؼلإل إلٓ الرهكٕى ػ

ثن المرؼلمةةةٕه ٚةةةُنَا دٍةةةاناذٍإل اتقناكٕةةةح  َدٍةةةاناخ الر وٕةةةه الى ةةةكْ  َدٍةةةاناخ ال ٕةةةاقج 

اتقانٔح الّفٕٕح  َدوىد الر ىٕح ال الب ده ذ كٔإل المٍةاٌماخ الىّة ح فةٓ تىةات المؼهفةح  

 ه.كما ٌاٌمد ال ُٕل المؼاقج الرٕمٕإل للرؼلإل الرؼاَوٓ فٓ ذ كٔإل ذؼلٕ اخ فُنًٔ للمؼلمٕ

( إلةٓ د انوةح ثٌةالٕة الةرؼلإل لمعمةُػرٕه دةه Halsne, 2002ٌَكفد قناٌح ٌالٍةه  

ال ةةالب  دعمُػةةح ٌةةعلد فةةٓ فٕةةل قناٌةةٓ ػةةه ٚهٔةة  الّةةثوح الؼالمٕةةح للمؼلُدةةاخ  

( ٚالثةةا  َكّةة د الىرةةائط ػةةه َٕٗٙٔدعمُػةةح ٌةةعلد فةةٓ فٕةةل ذ لٕةةكْ  َتل ةةد الؼٕىةةح  

( َثكثه  ثدةا المعمُػةح الصاوٕةح فواوةد ٕٙثنلة ال الب فٓ المعمُػح الَلّ كاود تؼمه  

(  كما ثن الكـل الؼائلٓ كان ثػلّ لل الب فٓ المعمُػح الَلّ  َثن الكناٌح ٕٙثقل ده  

 ػه ٚهٔ  الورهود ثٌٍمد فٓ ؼل دّوالخ ال الب المٔه ٌإل فٓ ـ ه ذهك الكناٌح.

ٌةح الرؼاَوٕةح ( تؼىةُان الكناSorokina, 2002َفٓ قناٌح قاا تٍا ٌةُن َكاوةا         

فٓ ال ُٕل االفرهإ٘ح: تؼةٗ الممانٌةاخ فةٓ الرؼلةٕإل دةه تؼةك  َقةك واقّةد ٌةمي الكناٌةح 

-UAMورائط ذؼلٕإل إلورهَوٓ فٓ فٕلٕه ذعهٔثٕٕه و مخ فٓ ظادؼً دوٍٕوٕح ثٌلٕح  ظادؼةح 

A  فٓ دكٔىح دوٍٕوُ  َذٍكف ٌمي الكناٌح إلٓ ذعهٔة ػملٕح الرؼلٕإل ػثةه ثظٍةىج اتػةالا )

َوٕةةح ػةةه ٚهٔةة  الّةةثوح الؼالمٕةةح للمؼلُدةةاخ  َكةةان الؼمةةل دىٕةةة ػلةةّ الؼمةةل اتلوره

الرؼةةاَوٓ  َالةةرؼلإل الرؼةةاَوٓ تٌُةةاٚح الىمةةالض الرهتُٔةةح العكٔةةكج  دةةه ـةةالل الؼمةةل العمةةاػٓ 
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المُظً لقات المٍةاا  َالٌةكاف  َؼةل المّةوالخ  َاتظاتةح ػةه الٌة لح. َثظٍةهخ ورةائط 

نٕةةاب الٌةةاذمج َظٍةةا لُظةةً  َثن ٌىةةاك ٘ةةؼو فةةٓ  الكناٌةةح ثن تؼةةٗ ال ةةالب ذةةأشه دةةه

الرؼاَن ده قثل تؼٗ ثفهاق الؼٕىح ورٕعح الـرالف الّفٕٕاخ ٌَٓ ٌماخ ٔىث ةٓ ثن ذؤـةم 

 فٓ الؽٍثان لل ُٕل المٍر ثلٕح.

ا( إلٓ قٕاي ثشه اٌرفكاا المُاق الؼلمٕةح الكاقٔمٕةح المؼةكج  ٌٖٕٔٓكفد قناٌح دؽمك  

فةةٓ الرؼلةةٕإل  دةةه ـةةالل ذؽٙةةٕه المةةاقج الرؼلٕمٕةةح َػه٘ةةٍا  ػلةةّ ِةةثوح المؼلُدةةاخ الؼالمٕةةح

(  تٍةةكف ذ ٕةةٕإل اٌةةرفكاا المةةُاق الرؼلٕمٕةةح NOURI- NET إلورهَوٕهةةا تاٌةةرفكاا تهوةةادط  

المؼكج ػلّ ِثوح المؼلُداخ الؼالمٕح ده ؼٕس اٌرفكادٍا  َذ ثلٍا دةه قثةل ال لثةح َدٍةرُِ 

فح االـرٕأةاخ فةٓ العادؼةح المٍرىٕةهٔح ( ٚالثاه فٓ كا0ٓاالٌر اقج. ل ك ِملد الكناٌح  

(. اٌةةرفكا ثٌةةلُب االٌةةرماناخ الثؽصٕةةح المؼةةكج َفةة  ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓـةةالل الٍةةىح الكناٌةةٕح  

د ٕاي  لٕوهخ( لعمغ المؼلُداخ المهذث ح تمر ٕةهاخ الكناٌةح  ثظٍةهخ ورةائط الكناٌةح ثن 

رهَوٕح. كةان االٌةرفكاا ثشةهاه ٌىاك ذ ثاله دهذ ؼاه ده قثل ال لثح الٌرفكاا المُاق الرؼلٕمٕح اتلو

إٔعاتٕها ػلةّ دٍةرُِ المٍةاناخ َاالٌةر اقج الرؼلٕمٕةح الرةٓ ٔورٍةثٍا ال الةة  َذثةٕه ثن ٌىةاك 

 تؼٗ الٕؼُتاخ ال ىٕح الرٓ ظٍهخ ورٕعح الرؼادل دغ الثٕ ح اتلورهَوٕح.

 ينبلشخ انذراسبد انسبثمخ:

كاا الؽاٌةةة اٖلةةٓ فةةٓ اذ ة  الثؽةةس الؽةةالٓ دةةغ الكناٌةةاخ الرةةٓ تؽصةد فةةٓ دعةةال اٌةةرف

الرؼلةةٕإل فةةٓ كةةُن الؽاٌةةة اٖلةةٓ َدةةا ٔؽرُٔةةً دةةه تةةهادط دةةه ثٌةةإل الظٍةةىج اتلورهَوٕةةح 

( ؼٕةس ثظٍةهخ َظةُق 22ٙٔالمٍرفكدح فٓ الرؼلٕإل اتلورهَوٓ  دصل قناٌح تةك ٌَةُنذه  

ػالقح تٕه اٌرفكاا ذلك الر ىٕاخ َػكق دةه المر ٕةهاخ دةه تٕىٍةا دةكِ الرةكنٔة الةمْ ؼٕةل 

مؼلإل الكرٍاب المٍاناخ الم لُتح الٌرفكادٍا  َثن المؼلمٕه المٔه ؼٕلُا ػلةّ ذلةك ػلًٕ ال

 المٍاناخ كاوُا ثكصه اٌرفكاداه للر ىٕاخ ده ثَل ك المٔه لإل ٔؽٕلُا ػلٍٕا.

( فةٓ كُوٍةا ٚث ةد ػلةّ المؼلمةٕه 22َٙٔاذ   الثؽس الؽالٓ دغ قناٌح تةك ٌةُنذه  

 َالمؼلماخ فٓ الرؼلٕإل الٌآٌ.

( ٕ٘ٗٔللكناٌاخ المرؼل ح تةالرؼلٕإل اتلورهَوةٓ ف ةك اـرل ةد قناٌةح المثةانك   َتالىٍثح

(  َقناٌةةةةح ٖٕٗٔ( َقناٌةةةح حل دؽمةةةك  َٖٕٗٔقناٌةةةح ظادؼةةةح كالٕ ُنوٕةةةا  الؼمةةةهْ  

ٌـ(  ػه الثؽس الؽالٓ فٓ كُوٍا ٚث د ػلّ ال الب  َفٓ كُوٍةا ٌةكفد ٕٕٗٔالىٌهاوٓ  

ٍٕةا المةىٍط الرعهٔثةٓ  كمةا ثوٍةا ٚث ةد ػلةّ إلٓ قٕاي در ٕه الرؽٕةٕل ف ةٛ  كمةا اٌةرفكا ف

دهاؼل الرؼلٕإل الؼالٓ  تاٌرصىات قناٌةح حل دؽمةك الرةٓ ٚث ةد ػلةّ دهاؼةل الرؼلةٕإل الٌاٌةٓ 

 كما فٓ الثؽس الؽالٓ. 

( َقناٌةةةح ٌالٍةةةه 222ٔ( َقناٌةةةح الن  َٕٕٓٓاـرل ةةةد قناٌةةةح كةةةل دةةةه نٔةةةان  

عهٔثٓ فٓ الكناٌةح. فةٓ ؼةٕه ( فٓ كُوٍا ٚث د ػلّ ال الب َاٌرفكدد المىٍط الرٕٕٓٓ 

 ثن الثؽس الؽالٓ اٌرفكا المىٍط الُٔ ٓ.
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( دغ الثؽس الؽالٓ فٓ كُوٍا ٚث د ػلةّ دهاؼةل  َٕٕٓٓاـرل د قناٌح ٌُن َكاوا  

 الرؼلٕإل الؼالٓ  َٚث د ػلّ ال الب  َاٌرفكدد قناٌح ٌُن َكاوا المىٍط الرعهٔثٓ.

الرؼةةهف ػلةةّ ثٌةةإل الفٕةةائٓ َإظمةةاال فةةئن ٌةةمي الكناٌةةاخ قةةك ٌةةاػكخ الثاؼصةةح فةةٓ 

المىٍعٕح َال هت الالودةح لكناٌةح دُ٘ةُع الثؽةس الؽةالٓ كمةا ٌةاػكخ فةٓ كراتةح اتٚةان 

 الىظهْ َفٓ تىات ثقاج الثؽس َدؼهفح الٌالٕة اتؼٕائٕح المىاٌثح لمؼالعح الىرائط.

 ينيجْخ انجحث ًإجراءاتو

 أًالً : ينيج انجحث:

ؼّ إلةةٓ ذؽ ٕ ٍةةا  اٌةةرفكا الثؽةةس الؽةةالٓ فةةٓ ٘ةةُت ٚثٕؼةةح الثؽةةس َالٌةةكاف الرةةٓ ٍٔةة

 المىٍط الُٔ ٓ.

 ثبنْبً : يجتًغ انجحث ًػْنتو:

ذوُن دعرمغ ٌمي الثؽس ده ظمٕغ دؼلمٓ َدؼلماخ دكاني المملوح ـالل فرةهج إظةهات 

( دؼلإل َدؼلمح  َثذثؼةد الثاؼصةح ثٌةلُب الؽٕةه الّةادل دةه ـةالل  20ٕالثؽس َػكقٌإل   

دعرمغ الثؽس  َتؼةك الر ثٕة  المٕةكاوٓ لقاج الثؽةس ؼٕةلد  ذ ثٕ  ثقاج قناٌرٍا ػلّ ظمٕغ

( اٌةةرثاوح  ٕٔٔ( اٌةةرثاوح ـأةةح تةةالمؼلمٕه  َ  2ٓ( اٌةةرثاوح دىٍةةا   ٕٕٓالثاؼصةةح ػلةةّ   

 ـأح تالمؼلماخ.

 ثبنثبً : أداح انجحث:

 ثنبء أداح انجحث :   -1

الثؽةس اٌةرفكدد تىاته ػلّ ٚثٕؼح الثٕاواخ الرٓ ٔهاق ظمؼٍا  َػلةّ المةىٍط المرثةغ فةٓ 

  االٌرثاوح   الرٓ ذإل ذٕمٕمٍا تىات ػلّ:

 ( الكناٌاخ الٍات ح فٓ ٌما المعال .ٔ

 ( اتٚان الىظهْ لٍمي الثؽس َالقتٕاخ المرؼل ح تالمُُ٘ع. ٕ

َقك ذوُوةد االٌةرثاوح دةه ظةىئٕٕه ٔرٙةمه الَل المؼلُدةاخ الؼادةح ػةه ثفةهاق الثؽةس 

 –الرفٕةةةٓ الكةةةاقٔمٓ  –ٕةةةح الرالٕةةةح   العةةةىً درمصلةةةح فةةةٓ در ٕةةةهاذٍإل الّفٕةةةٕح َالُظٕ 

ػكق الكَناخ الركنٔثٕةح فةٓ دعةال الؽاٌةة اٖلةٓ(   –ػكق ٌىُاخ الفثهج  –المؤٌل الؼلمٓ 

ثدا العىت الصاوٓ ده االٌةرثاوح ف ةك ذٙةمه ػةكق دةه المؽةاَن الهئٍٕةح َال هػٕةح َللةك ػلةٓ 

  -الىؽُ الرالٓ :

 ( ػثانج. ٘ٔفٓ المكنٌح َّٔرمل ػلّ   دؽُن دكِ اٌرفكاا ٚهت الرؼلٕإل اتلورهَوٓ -

دؽُن ٚهت الرؼلٕإل اتلورهَوٓ المٍرفكدح فةٓ المكنٌةح كمؽةُن فهػةٓ َّٔةرمل ػلةّ  -

 ( ػثاناخ . ٙ 

دؽُن المعاالخ َالمٍرُٔاخ الكنإٌح الرٓ ٍٔرفكا فٍٕا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ َٔى ٍةإل إلةٓ  -

الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ  ظةةىئٕٕه ٔرىةةاَل الَل المعةةاالخ الكناٌةةٕح الرةةٓ ٍٔةةرفكا فٍٕةةا
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( ػثاناخ  َذىةاَل الصةاوٓ المٍةرُٔاخ الكناٌةٕح الرةٓ ٍٔةرفكا ٘المكنٌح َاِرمل ػلّ  

 ( ػثاناخ. ٗفٍٕا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح كمؽُن فهػٓ َاِرمل ػلّ  

 ( ػثانج.٘ٔدؽُن إٔعاتٕاخ اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح اِرمل ػلّ   -

 ػثاناخ. ٌٓٔرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح َاِرمل ػلّ دؽُن ٌلثٕاخ ا -

 (ػثانج.ٗٔدؽُن دؼُقاخ ذ ثٕ  الرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح َاِرمل ػلّ   -

 َٔ اتل كل ف هج إظاتح ذرثغ د ٕاي دوُن ده ـمً قنظاخ :

 نٕه دُاف  تّكج(. –نٕه دُاف   –دُاف  إلٓ ؼك دا  –دُاف   –  دُاف  تّكج 

 إل إػ ات كل اٌرعاتح قنظاخ دؼٕىح لررإل دؼالعرٍا إؼٕائٕاه ػلّ الىؽُ اٖذٓ:َقك ذ

( قنظةاخ   ٖ( قنظةاخ  دُافة  إلةٓ ؼةك دةا   ٗ( قنظاخ   دُاف     ٘دُاف  تّكج   

 ( قنظران   نٕه دُاف  تّكج قنظح َاؼكج. ٕنٕه دُاف    

( الةةمْ Closed Questionnaireَقةةك اٌةةرفكا فةةٓ إػةةكاق المؽةةاَن الّةةول الم لةة   

 ٔؽكق االٌرعاتاخ المؽرملح لول ٌؤال.

 صذق أداح انجحث: -1

 ذإل قٕاي ٔكت االٌرثاوح كما ٔأذٓ:

 انصذق انظبىرُ نألداح : –أ 

ذإل ػهٖ االٌرثاوح ػلّ ػكق ده المؽومٕه ده لَْ االـرٕاْ فةٓ دعةاالخ الرهتٕةح 

 ( دؽوماه. ٗتالعادؼاخ َكلٕح االذٕاالخ تالهٔاٖ َتلغ ػكق المؽومٕه   

 َفٓ ُ٘ت حنات المؽومٕه قادد الثاؼصح تئػكاق ثقاج ٌمي الثؽس تُٕنذٍا الىٍائٕح.

 صذق االتسبق انذاخهِ نألداح : –ة 

تؼةةةك الرأكةةةك دةةةه الٕةةةكت الظةةةاٌهْ لقاج الثؽةةةس قادةةةد الثاؼصةةةح تر ثٕ ٍةةةا ػلةةةّ ػٕىةةةح 

 ( دؼلإل َدؼلمح ده دعرمةغ الثؽةس تمةكاني المملوةح  َللةكٖٓاٌر الػٕح ػُّائٕح قُادٍا  

ده ثظل الرؼهف ػلّ دكِ االذٍات الكاـلٓ لقاج الثؽس  َػلّ تٕاواخ الؼٕىةح االٌةر الػٕح 

قادد الثاؼصح تؽٍاب دؼادل االنذثاٚ تٕهٌةُن لمؼهفةح الٕةكت الةكاـلٓ لالٌةرثاوح ؼٕةس ذةإل 

ؼٍاب دؼادل االنذثاٚ تٕه قنظح كل ػثانج ده ػثةاناخ االٌةرثاوح تالكنظةح الولٕةح للمؽةُن 

 ً الؼثانج .المْ ذىرمٓ إلٕ

َكاود قٕإل دؼادل انذثاٚ كل ػثانج ده الؼثةاناخ دةغ دؽُنٌةا دُظثةح َقالةح إؼٕةائٕاه 

( فأقةل دمةا ّٔةٕه إلةٓ ثن ظمٕةغ ػثةاناخ االٌةرثاوح ذرمرةغ تكنظةح ٔٓ.ٓػىك دٍرُِ الكاللح  

ٔكت دهذ ؼح  َٔؤكك قُج االنذثاٚ الكاـلٓ تٕه ظمٕغ ػثاناخ ثقاج الثؽةس  َػلٕةً فةأن ٌةمي 

 تٕىد ٔكت ػثاناخ َدؽاَن ثقاج الثؽس َٔالؼٕرٍا للر ثٕ  المٕكاوٓ.الىرٕعح 
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 ثجبد أداح انجحث: -ٖ

 Cronbach's Alpha)ل ٕاي دكِ شثاخ االٌرثاوح اٌرفكدد  دؼاقلةح ثل ةا كهَوثةاؾ( 

(α)) المٍةؽُتح ٌةات اه ل ٕةاي ٔةكت  ٖٓ  ؼٕس ٚث د المؼاقلح ػلّ الؼٕىح االٌةر الػٕح ن

 االذٍات الكاـلٓ.

 0ٖ.ٓ(  َذهاَغ دؼادةل شثةاخ التؼةاق تةٕه  12.ٓلغ دؼادل الصثاخ الؼاا لالٌرثاوح  َت 

( ٌَما ٔكل ػلّ ثن االٌرثاوح ذرمرغ تكنظح ػالٕح ده الصثاخ ٔموه االػرماق ػلٍٕا فٓ 2ٔ.ٓ: 

 الر ثٕ  المٕكاوٓ للكناٌح.

 راثؼبً : إجراءاد تطجْك أداح انجحث:  

ادؼةح ٔ ٕةك تانذثةاٚ الثاؼصةح تالكناٌةاخ الؼلٕةا تؼك الؽُٕل ػلّ ـ اب ذؼهٔةو دةه الع

قادةةد الثاؼصةةح تاالٌةةرؼاوح تةةثؼٗ المٍةة ُالخ َالمٍةة ُلٕه فةةٓ المكنٌةةح لرُؤةةغ االٌةةرثاواخ 

ػلّ ظمٕغ دؼلمٓ َدؼلماخ المكنٌح  َٚلةة دةىٍإل إنظاػٍةا دةهج ثـةهِ  َذاتؼةد الثاؼصةح 

لؽٕةُل ػلةّ ثكثةه ػةكق ػملٕح ظمغ االٌرثاواخ َاٌةرومال ذؼث رٍةا دراتؼةح دٍةرمهج  َللةك ل

( ٕٕٓده االٌرعاتاخ  َقك ذإل ظمةغ االٌةرثاواخ تؼةك ذؼث رٍةا شةإل ؼٕةهٌا ؼٕةس تلةغ ػةكقٌا  

( ُٔدةاه  َذةإل للةك ٕٔاٌرثاوح ٔالؽح للرؽلٕل  َاٌةر هت ذُؤةغ االٌةرثاواخ َظمؼٍةا قهاتةح  

 ٌـ.2ٕٗٔ/ 1ٕٗٔتؼك وٍأح ال ٕل الكنآٌ الصاوٓ للؼاا 

َدؼالعرٍةا إؼٕةائٕاه تالؽاٌةة اٖلةٓ ػةه ٚهٔة  تهوةادط  َتؼك للك ذإل إقـةال الثٕاوةاخ 

(  شةإل ذةإل ذهدٕةى َإقـةال الثٕاوةاخ إلةٓ spssالؽىدح اتؼٕائٕح فةٓ دعةال الؼلةُا اتوٍةاوٕح  

الؽاٌة اٖلٓ  َلرؽكٔك ُٚل ـالٔا الم ٕاي الفمآٌ  الؽةكَق الةكوٕا َالؼلٕةا( المٍةرفكا فةٓ 

ٍةٕمً ػلةّ ػةكق ـالٔةا الم ٕةاي للؽٕةُل (  شةإل ذ ٗ ٔ-٘دؽاَن الثؽس  ذإل ؼٍاب المكِ  

( تؼك للةك ذةإل إ٘ةافح ٌةمي ال ٕمةح إلةٓ ثقةل قٕمةح 1ٓ.ٓ  ٘/ٗػلّ ُٚل الفلٕح الٕؽٕػ ثْ  

فٓ الم ٕاي  ثَ تكأح الم ٕاي ٌَٓ الُاؼك الٕؽٕػ( َللك لرؽكٔك الؽك الػلّ لٍةمي الفلٕةح  

 ٌَوما ثٔثػ ُٚل الفالٔا كما ٔأذٓ :

ُافةة  تّةةكج( وؽةةُ كةةل ػثةةانج تةةاـرالف المؽةةُن المةةهاق ٔمصةةل  نٕةةه د 1ٓ.ٔإلةةٓ  ٔدةةه  -

 قٕاًٌ.

ٔمصةل  نٕةه دُافة ( وؽةُ كةل ػثةانج تةاـرالف المؽةُن المةهاق  ٓٙ.َٕؼرةّ  1ٔ.ٔده  -

 قٕاًٌ.

ٔمصةةل  دُافةة  إلةةٓ ؼةةك دةةا( وؽةةُ كةةل ػثةةانج تةةاـرالف المؽةةُن  ٓٗ.َٖؼرةةّ  ٔٙ.ٕدةه  -

 المهاق قٕاًٌ.

 تاـرالف المؽُن المهاق قٕاًٌ. ٔمصل  دُاف ( وؽُ كل ػثانج ٕٓ.َٗؼرّ  ٔٗ.ٖده  -

ٔمصةل  دُافة  تّةكج( وؽةُ كةل ػثةانج تةاـرالف المؽةُن المةهاق  ٓٓ.َ٘ؼرّ  ٕٔ.ٗده  -

 قٕاًٌ.

 َده شإل ذؽلٕل الثٕاواخ َاٌرفهاض الىرائط.
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 خبيسبً : أسبنْت انًؼبنجخ اإلحصبئْخ:

 اٌرفكدد فٓ دؼالعح تٕاواخ الثؽس الٌالٕة اتؼٕائٕح الرالٕح:

ىٍةةة الم ُٔةةح للرؼةةهف ػلةةّ الفٕةةائٓ الّفٕةةٕح َالُظٕ ٕةةح لفةةهاق الروةةهاناخ َال -

الثؽةةس َذؽكٔةةك اٌةةرعاتاخ ثفهاقٌةةا ذعةةاي ػثةةاناخ المؽةةاَن الهئٍٕةةح الرةةٓ ذرٙةةمىٍا ثقاج 

 الثؽس.

( تةٕه قنظةح  Pearson Correlation Coefficientدؼادةل انذثةاٚ تٕهٌةُن   ن    -

َللةك لر ةكٔه االذٍةات الةكاـلٓ لقاج كل ػثانج َالكنظح الولٕح للمؽُن المْ ذىرمٓ إلًٕ  

 الثؽس  الٕكت الثىائٓ(.

     ل ٕاي شثاخ ثقاج الثؽس. "Alpha Cronbachدؼادل ثل ا كهَوثاؾ  -

  َللةك لمؼهفةح دةكِ  Weighted Meanالمرٌُةٛ الؽٍةاتٓ المةُوَن  المةهظػ(    -

انذ ةةاع ثَ اوف ةةاٖ اٌةةرعاتاخ ثفةةهاق الثؽةةس ػلةةّ كةةل ػثةةانج دةةه ػثةةاناخ در ٕةةهاخ 

الثؽس الٌإٌح  دغ الؼلإل تأوةً ٔ ٕةك فةٓ ذهذٕةة الؼثةاناخ ؼٍةة ثػلةّ درٌُةٛ ؼٍةاتٓ 

 دُوَن. 

  َللك لمؼهفح دكِ انذ ةاع ثَ اوف ةاٖ اٌةرعاتاخ ثفةهاق  Meanالمرٌُٛ الؽٍاتٓ    -

الهئٍٕح  درٌُٛ درٌُ اخ الؼثةاناخ(  دةغ الؼلةإل تأوةً ٔ ٕةك فةٓ ذهذٕةة  الثؽس للمؽاَن

 المؽاَن ؼٍة ثػلّ درٌُٛ ؼٍاتٓ.

للرؼةهف ػلةّ دةكِ اوؽةهاف  "Standard Deviation"اٌرفكاا االوؽهاف المؼٕانْ  -

اٌةةرعاتاخ ثفةةهاق الثؽةةس لوةةل ػثةةانج دةةه ػثةةاناخ در ٕةةهاخ الثؽةةس  َلوةةل دؽةةُن دةةه 

ا الؽٍةاتٓ. لرهذٕةة الؼثةاناخ ؼٍةة المرٌُةٛ الؽٍةاتٓ المؽاَن الهئٍٕح ػةه درٌُة ٍ

 لٕالػ ثقل ذّرد ػىك ذٍاَْ المرٌُٛ المهظػ.

( للرؼةهف ػلةّ  Independent Sample T-testاـرثةان   خ ( للؼٕىةاخ المٍةر لح    -

دةةا إلا كاوةةد ٌىالةةك فةةهَت لاخ قاللةةح إؼٕةةائٕح تةةٕه اذعاٌةةاخ ثفةةهاق الثؽةةس تةةاـرالف 

 المؤٌل الؼلمٓ(. –الرفٕٓ  – ٕح   العىً در ٕهاذٍإل الّفٕٕح َالُظٕ

( للرؼةهف  One  Way ANOVAذإل اٌرفكاا اـرثان   ف ( ذؽلٕل الرثأه الؼاقْ    -

ػلّ دا إلا كاود ٌىاك فهَت لاخ قاللح إؼٕائٕح تةٕه اذعاٌةاخ ثفةهاق الثؽةس تةاـرالف 

 ح(.ػكق الكَناخ الركنٔثٕ –در ٕهاذٍإل الّفٕٕح َالُظٕ ٕح   ػكق ٌىُاخ الفثهج 

( للرؼةةةهف ػلةةةّ ٔةةةالػ ال ةةةهَت تةةةٕه ف ةةةاخ  Scheffeذةةةإل اٌةةةرفكاا اـرثةةةان ِةةةٕ ًٕ    -

ػكق الةكَناخ الركنٔثٕةح( َللةك  –المر ٕهاخ الّفٕٕح َالُظٕ ٕح   ػكق ٌىُاخ الفثهج 

 إلا دا تٕه اـرثان ذؽلٕل الرثأه الؼاقْ َظُق فهَت تٕه ف اخ ٌمي المر ٕهاخ.
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 نتبئج انجحث ًينبلشتيب :

  : اننتبئج انًتؼهمخ ثٌصف أفراد انجحث:أًالً 

ذىاَل الثؽس ػةكق دةه المر ٕةهاخ المٍةر لح المرؼل ةح تالفٕةائٓ الّفٕةٕح َالُظٕ ٕةح 

لفةةهاق الثؽةةس درمصلةةح فةةٓ  العةةىً  الرفٕةةٓ الكةةاقٔمٓ  المؤٌةةل الؼلمةةٓ  ػةةكق ٌةةىُاخ 

 الفثهج  ػكق الكَناخ الركنٔثٕح(.

 ثفهاق الثؽس ػلّ الىؽُ الرالٓ : َفٓ ُ٘ت ٌمي المر ٕهاخ ثدوه ذؽكٔك ـٕائٓ

 (1جذًل رلى )

 تٌزّغ أفراد انجحث ًفك يتغْر انجنس

 اننسجخ انتكرار انجنس

 ٙ.ٗٗ 2ٓ لكه

 ٗ.٘٘ ٕٔٔ ثوصٓ

 %100 202 انًجًٌع

% ٗ.٘٘( دةه ثفةهاق الثؽةس ٔمصلةُن دةا وٍةثرً ٕٔٔ( ثن   ٔٔرٙػ ده العةكَل نقةإل   

( دةىٍإل 2ٓالكصةه دةه ثفةهاق الثؽةس  فةٓ ؼةٕه ثن  ده إظمالٓ ثفهاق الثؽس إواز ٌَةإل ال  ةح 

 % ده إظمالٓ ثفهاق الثؽس لكُن . ٙ.ٗٗٔمصلُن دا وٍثرً 

 (2جذًل رلى )

 تٌزّغ أفراد انجحث ًفك يتغْر انتخصص األكبدًِّ

 اننسجخ انتكرار انتخصص

 ٔ.ٔٗ 1ٖ ذفٕٓ ػلمٓ

 1.2٘ 2ٔٔ ذفٕٓ ثقتٓ

 %100 202 انًجًٌع

% 1.2٘( ده ثفهاق الثؽةس ٔمصلةُن دةا وٍةثرً  2ٔٔ( ثن    ٕٔرٙػ ده العكَل نقإل   

ده إظمالٓ ثفهاق الثؽةس ذفٕٕةٍإل ثقتةٓ ٌَةإل ال  ةح الكصةه دةه ثفةهاق الثؽةس  فةٓ ؼةٕه ثن 

 % ده إظمالٓ ثفهاق الثؽس ذفٍٕٕإل ػلمٓ.ٔ.ٔٗ( دىٍإل ٔمصلُن دا وٍثرً 1ٖ 

 (3جذًل رلى )

 تٌزّغ أفراد انجحث ًفك يتغْر انًؤىم انؼهًِ 

 اننسجخ انتكرار انًؤىم

 ٓ.ٔ ٕ قكرُناي

 ٗ.ٖٔ 0ٕ داظٍرٕه

 ٓ.ٔ ٕ قتلُا ػالٓ

 1ٗ.0 0ٔٔ توالُنُٔي

 %100 202 انًجًٌع
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% 1ٗ.0( ده ثفهاق الثؽةس ٔمصلةُن دةا وٍةثرً  0ٔٔ( ثن    ٖٔرٙػ ده العكَل نقإل   

فةٓ  ده إظمالٓ ثفهاق الثؽس دؤٌلٍإل الؼلمٓ توالُنُٔي ٌَإل ال  ح الكصه دةه ثفةهاق الثؽةس 

% دةةه إظمةةالٓ ثفةةهاق الثؽةةس دةةؤٌلٍإل الؼلمةةٓ ٗ.ٖٔ( دةةىٍإل ٔمصلةةُن دةةا وٍةةثرً 0ٕؼةةٕه ثن  

% دةةه إظمةةالٓ ثفةةهاق الثؽةةس دؤٌلٍمةةا ٓ.ٔ( دةةىٍإل ٔمةةصالن دةةا وٍةةثرً ٕداظٍةةرٕه  د اتةةل  

% دةةه إظمةةالٓ ثفةةهاق الثؽةةس دؤٌلٍمةةا ٓ.ٔ( دةةىٍإل ٔمةةصالن دةةا وٍةةثرً ٕالؼلمةةٓ قكرةةُناي  َ 

 الؼلمٓ قتلُا ػالٓ.

 (4لى )جذًل ر

 تٌزّغ أفراد انجحث ًفك يتغْر ػذد سنٌاد انخجرح 

 اننسجخ انتكرار ػذد سنٌاد انخجرح

 0.1ٔ ٖٙ ثػُاا ٖثقل ده 

 ٕ.ٕٖ ٘ٙ ثػُاا ٙإلٓ ثقل ده  ٖده 

 ٖ.ٕٕ ٘ٗ ثػُاا ٓٔإلٓ ثقل ده  ٙده 

 ٖ.0ٔ ٖ٘ ػاا ٘ٔإلٓ ثقل ده  ٓٔده 

 ٗ.ٓٔ ٕٔ ػاا ٕٓإلٓ ثقل ده  ٘ٔده 

 %100 202 انًجًٌع

% ٕ.ٕٖ( دةه ثفةهاق الثؽةس ٔمصلةُن دةا وٍةثرً  ٘ٙ( ثن    ٗٔرٙػ ده العةكَل نقةإل   

ثػةُاا ٌَةإل ال  ةح الكصةه  ٙإلٓ ثقةل دةه  ٖده إظمالٓ ثفهاق الثؽس ػكق ٌىُاخ ـثهذٍإل ده 

% دةةه إظمةةالٓ ثفةةهاق ٖ.ٕٕ( دةةىٍإل ٔمصلةةُن دةةا وٍةةثرً ٘ٗدةةه ثفةةهاق الثؽةةس  فةةٓ ؼةةٕه ثن   

( دةىٍإل ٔمصلةُن دةا ٖٙثػةُاا  د اتةل    ٓٔإلةٓ ثقةل دةه  ٙدةه الثؽس ػةكق ٌةىُاخ ـثةهذٍإل 

( ٖ٘ثػةُاا  تٕىمةا    ٖ% ده إظمالٓ ثفهاق الثؽس ػكق ٌىُاخ ـثهذٍإل ثقل ده 0.1ٔوٍثرً 

إلةٓ  ٓٔ% ده إظمةالٓ ثفةهاق الثؽةس ػةكق ٌةىُاخ ـثةهذٍإل دةه ٖ.0ٔدىٍإل ٔمصلُن دا وٍثرً 

دةةه إظمةالٓ ثفةةهاق الثؽةس ػةةكق  %ٗ.ٓٔ( دةىٍإل ٔمصلةةُن دةا وٍةثرً ٕٔػةةاا  َ   ٘ٔثقةل دةه 

 ػاا فأكصه. ٌ٘ٔىُاخ ـثهذٍإل ده 

 (5جذًل رلى )

 تٌزّغ أفراد انجحث ًفك يتغْر ػذد انذًراد انتذرّجْخ 

 اننسجخ انتكرار ػذد انذًراد انتذرّجْخ

 ٗ.ٗٔ 2ٕ ال ُٔظك

 ٖ.ٙٔ ٖٖ قَنج َاؼكج

 ٖ.ٙٔ ٖٖ قَنذان

 ٗ.ٗٔ 2ٕ شالز قَناخ

 ٙ.1ٖ 01 ثنتؼح قَناخ فأكصه

 %100 202 انًجًٌع
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% ٙ.1ٖ( دةه ثفةهاق الثؽةس ٔمصلةُن دةا وٍةثرً  01( ثن    ٘ٔرٙػ ده العةكَل نقةإل   

ده إظمالٓ ثفهاق الثؽس ػكق قَناذٍةإل الركنٔثٕةح ثنتؼةح قَناخ فةأكصه ٌَةإل ال  ةح الكصةه دةه 

% دةه إظمةالٓ ثفةهاق الثؽةس ٖ.ٙٔ( دةىٍإل ٔمصلةُن دةا وٍةثرً ٖٖثفهاق الثؽس  فٓ ؼةٕه ثن  

% دةةه ٖ.ٙٔ( دةةىٍإل ٔمصلةةُن دةةا وٍةةثرً ٖٖػةةكق قَناذٍةةإل الركنٔثٕةةح قَنج َاؼةةكج  د اتةةل   

( دةىٍإل ٔمصلةُن دةا وٍةةثرً 2ٕإظمةالٓ ثفةهاق الثؽةس ػةكق قَناذٍةإل الركنٔثٕةح قَنذةان  تٕىمةا   

( 2ٕ% دةه إظمةالٓ ثفةهاق الثؽةس ػةكق قَناذٍةإل الركنٔثٕةح شةالز قَناخ ذكنٔثٕةةح  َ  ٗ.ٗٔ

 % ده إظمالٓ ثفهاق الثؽس ال ُٔظك لكٍٔإل قَناخ ذكنٔثٕح.ٗ.ٗٔدىٍإل ٔمصلُن دا وٍثرً 

 ثبنْبً : اننتبئج انًتؼهمخ ثأسئهخ انجحث :

( فأللم فلِ 0005انسؤال األًل: ىلم تٌجلذ فلرًق راد دالنلخ إحصلبئْخ ػنلذ يسلتٌٍ )

 استخذاو انتؼهْى اإلنكترًنِ ًفك اختالف يتغْر انجنس )ركر، أنثَ(؟ 

للرؼةةهف ػلةةّ دةةا إلا كاوةةد ٌىةةاك فةةهَت لاخ قاللةةح إؼٕةةائٕح تةةٕه ثفةةهاق الثؽةةس وؽةةُ 

دؽةةاَن الثؽةةس تةةاـرالف در ٕةةه العةةىً اٌةةرفكدد الثاؼصةةح اـرثةةان  خ : للؼٕىةةاخ المٍةةر لح( 

(Independent Samples T-test)   َٙظاتخ الىرائط كما فٓ العكَل نقإل:) 

 (6جذًل رلى )

(  Independent Samples T-testستمهخ ) نتبئج اختجبر د : نهؼْنبد انً

 نهًمبرنخ ثْن اتجبىبد أفراد انجحث ثبختالف يتغْر انجنس

 انذالنخ لًْخ د انًتٌسط انؼذد انفئخ  انًحٌر 

يللذٍ اسللتخذاو اللرق انتؼهللْى اإلنكترًنللِ 

 فِ انًذرسخ

- 2ٙ.ٖ 2ٓ لكه

ٗ.ٓ0ٓ 
ٓ.ٓٓ** 

 2٘.ٖ ٕٔٔ ثوصٓ

اإلنكترًنلللِ فلللِ أنًلللبا اسلللتخذاو انتؼهلللْى 

 انًذرسخ

- ٖٖ.ٖ 2ٓ لكه

ٗ.ٓٓ0 
ٓ.ٓٓ** 

 ٕٙ.ٖ ٕٔٔ ثوصٓ

 فأقل ٔٓ.ٓ** فهَت قالح ػىك دٍرُِ 

ده ـالل الىرائط المُ٘ؽح ثػالي ٔرٙػ َظُق فهَت لاخ قاللح إؼٕائٕح ػىك دٍةرُِ 

فأقةةل تةةٕه الةةمكُن َاتوةةاز وؽةةُ  دةةكِ اٌةةرفكاا ٚةةهت الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ  ٔٓ.ٓقاللةةح 

 المكنٌح  َثوماٚ اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح( لٕالػ اتواز.

( فأللم  0005انسؤال انثبنِ :  ىلم تٌجلذ فلرًق راد دالنلخ إحصلبئْخ ػنلذ يسلتٌٍ ) 

 فِ استخذاو انتؼهْى اإلنكترًنِ ًفك اختالف يتغْر انتخصص )ػهًِ، أدثِ(؟

ئٕح تةةٕه ثفةةهاق الثؽةةس وؽةةُ للرؼةةهف ػلةةّ دةةا إلا كاوةةد ٌىةةاك فةةهَت لاخ قاللةةح إؼٕةةا

دؽاَن الثؽس تةاـرالف در ٕةه الرفٕةٓ اٌةرفكدد الثاؼصةح اـرثةان خ : للؼٕىةاخ المٍةر لح 

 (Independent Samples T-test    0كما فٓ العكَل نقإل:) 
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 (7جذًل رلى )

(  Independent Samples T-testنتبئج اختجبر د : نهؼْنبد انًستمهخ ) 

 نهًمبرنخ 

 أصحبة انتخصص انؼهًِ ًأصحبة انتخصص األدثِثْن اتجبىبد 

 انذالنخ لًْخ د انًتٌسط انؼذد انفئخ  انًحٌر 

يللذٍ اسللتخذاو اللرق انتؼهللْى اإلنكترًنللِ 

 فِ انًذرسخ

 11ٖ٘.ٖ 1ٖ ػلمٓ 
ٔ.ٕ0ٓ ٓ.ٕٓٙ 

 0201.ٖ 2ٔٔ ثقتٓ

أنًلللبا اسلللتخذاو انتؼهلللْى اإلنكترًنلللِ فلللِ 

 انًذرسخ

 ٖٔٓ٘.ٖ 1ٖ ػلمٓ 
ٓ.00ٙ ٓ.ٖٗ2 

 2ٕٙٗ.ٖ 2ٔٔ ثقتٓ

ده ـالل الىرائط المُ٘ةؽح ثػةالي ٔرٙةػ ػةكا َظةُق فةهَت لاخ قاللةح إؼٕةائٕح ػىةك 

فأقل تٕه ثفهاق الثؽس وؽُ  دكِ اٌرفكاا ٚهت الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ فةٓ  ٘ٓ.ٓدٍرُِ قاللح 

 المكنٌح  ثوماٚ اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح( تاـرالف در ٕه الرفٕٓ.

( فأللم  0005انسؤال انثبنث : ىلم تٌجلذ فلرًق راد دالنلخ إحصلبئْخ ػنلذ يسلتٌٍ )  

فلللِ اسلللتخذاو انتؼهلللْى اإلنكترًنلللِ ًفلللك اخلللتالف يتغْلللر انًؤىلللم انؼهًِ)ثكلللبنٌرٌّ ، 

 يبجستْر، دكتٌراه(؟ 

للرؼةةهف ػلةةّ دةةا إلا كاوةةد ٌىةةاك فةةهَت لاخ قاللةةح إؼٕةةائٕح تةةٕه ثفةةهاق الثؽةةس وؽةةُ 

 ٕةةه المؤٌةةل الؼلمةةٓ اٌةةرفكدد الثاؼصةةح اـرثةةان   خ : للؼٕىةةاخ دؽةةاَن الثؽةةس تةةاـرالف در

 (:1َظاتخ الىرائط كما فٓ العكَل نقإل   Independent Samples T-test)المٍر لح  

دلؽُظح : ذإل قدةط ف ةاخ   قتلةُا ػةالٓ   داظٍةرٕه   قكرةُناي ( فةٓ ف ةح قناٌةاخ ػلٕةا 

 ل لح الروهاناخ.

 

 (8جذًل رلى )

(  Independent Samples T-testنبد انًستمهخ ) نتبئج اختجبر د : نهؼْ

 نهًمبرنخ ثْن اتجبىبد أصحبة انًؤىالد انؼهْب ًأصحبة انذراسبد انجبيؼْخ 

 انذالنخ لًْخ د انًتٌسط انؼذد انفئخ انًحٌر

يذٍ استخذاو ارق انتؼهْى 

 اإلنكترًنِ فِ انًذرسخ

 1ٖ10.ٖ ٖٔ قناٌاخ ػلٕا
ٓ.ٓ0ٖ ٓ.2ٕٗ 

 1ٖٕٓ.ٖ 0ٔٔ توالُنُٔي

أنًبا استخذاو انتؼهْى 

 اإلنكترًنِ فِ انًذرسخ

- ٖٔٗٗ.ٖ ٖٔ قناٌاخ ػلٕا

ٔ.ٙٙٗ 
ٓ.ٓ21 

 ٕٗٔ٘.ٖ 0ٔٔ توالُنُٔي
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ده ـالل الىرائط المُ٘ةؽح ثػةالي ٔرٙةػ ػةكا َظةُق فةهَت لاخ قاللةح إؼٕةائٕح ػىةك 

اتلورهَوةٓ فةٓ فأقل تٕه ثفهاق الثؽس وؽُ  دكِ اٌرفكاا ٚهت الرؼلةٕإل  ٘ٓ.ٓدٍرُِ قاللح 

 المكنٌح  ثوماٚ اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح( تاـرالف در ٕه المؤٌل الؼلمٓ.

( فأللم فلِ 0005انسؤال انراثغ :  ىم تٌجذ فرًق راد دالنخ إحصبئْخ ػنذ يسلتٌٍ )

استخذاو انتؼهْى اإلنكترًنِ ًفك اختالف يتغْر انخجرح )أللم يلن خًلس سلنٌاد، أكثلر يلن 

 خًس سنٌاد (؟ 

للرؼةةهف ػلةةّ دةةا إلا كاوةةد ٌىةةاك فةةهَت لاخ قاللةةح إؼٕةةائٕح تةةٕه ثفةةهاق الثؽةةس وؽةةُ 

در ٕةةةه ػةةةكق ٌةةةىُاخ الفثةةةهج اٌةةةرفكدد الثاؼصةةةح اـرثةةةان   خ : دؽةةةاَن الثؽةةةس تةةةاـرالف 

( للم انوةح تةٕه اذعاٌةاخ ف ةاخ Independent Samples T-testلمعمةُػرٕه دٍةر لرٕه  

 (:2ػكق ٌىُاخ الفثهج َظاتخ الىرائط كما فٓ العكَل نقإل  

 (9جذًل رلى )

 هًمبرنخ ن (Independent Samples T-test)نتبئج اختجبر د: نهؼْنبد انًستمهخ 

ثْن اتجبىبد أصحبة انخجرح )ألم ين خًس سنٌاد( ًأصحبة انخجرح )أكثر ين 

 خًس سنٌاد( 

 انذالنخ لًْخ د انًتٌسط انؼذد انفئخ انًحٌر

يذٍ استخذاو ارق انتؼهْى 

 اإلنكترًنِ فِ انًذرسخ

 21٘ٙ.ٖ 2٘ ٌىُاخ ٘ثقل ده 

 ٘ثكصه ده  0٘ٙ.ٓ 1ٕٔ.ٓ

 ٌىُاخ
ٔٓ0 ٖ.ٙ1٘ٙ 

استخذاو انتؼهْى أنًبا 

 اإلنكترًنِ فِ انًذرسخ

 ٕٖٙ٘.ٖ 2٘ ٌىُاخ ٘ثقل ده 

 ٘ثكصه ده  00ٙ.ٓ ٕٗٔ.ٓ

 ٌىُاخ
ٔٓ0 ٖ.ٖٗ12 

ه ـالل الىرائط المُ٘ةؽح ثػةالي ٔرٙةػ ػةكا َظةُق فةهَت لاخ قاللةح إؼٕةائٕح ػىةك د

فأقل تٕه ثفهاق الثؽس وؽُ  دكِ اٌرفكاا ٚهت الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ فةٓ  ٘ٓ.ٓدٍرُِ قاللح 

 المكنٌح  ثوماٚ اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح( تاـرالف در ٕه الفثهج. 

( فأللم 0005ق راد دالنلخ إحصلبئْخ ػنلذ يسلتٌٍ )انسؤال انخبيس : ىم تٌجلذ فلرً 

فِ استخذاو انتؼهْى اإلنكترًنِ ًفك اختالف يتغْر انذًراد انتذرّجْخ )فلِ يجلبل انحبسلت 

 آنِ(؟ 

للرؼةةهف ػلةةّ دةةا إلا كاوةةد ٌىةةاك فةةهَت لاخ قاللةةح إؼٕةةائٕح تةةٕه ثفةةهاق الثؽةةس وؽةةُ 

دد الثاؼصةح اـرثةان ف: ذؽلٕةل دؽاَن الثؽس تاـرالف در ٕه ػكق الكَناخ الركنٔثٕح اٌةرفك

( للم انوةةح تةةٕه اذعاٌةةاخ ف ةةاخ ػةةكق الةةكَناخ One Way ANOVAالرثةةأه الؼةةاقْ   

 (:ٓٔالركنٔثٕح َظاتخ الىرائط كما فٓ العكَل نقإل  



 Doi: 10.33850/ejev.2019.52682                               مشاعل  آل عبدالكريم
 

 

131 

 (10جذًل رلى )

نتبئج اختجبر تحهْم انتجبّن األحبدُ نهفرًق ثْن اتجبىبد فئبد ػذد انذًراد 

 انتذرّجْخ    

 انًحٌر
 يصذر

 انتجبّن

يجًٌع 

 انًرثؼبد

درجبد 

 انحرّخ

يتٌسط 

 انًرثؼبد
 انذالنخ لًْخ ف

يذٍ استخذاو ارق 

انتؼهْى اإلنكترًنِ فِ 

 انًذرسخ

تٕه 

 المعمُػاخ
ٔ.ٖ11 ٗ ٓ.ٖٗ0 

ٔ.٘ٙ0 ٓ.ٔ1ٗ 
قاـل 

 المعمُػاخ
ٖٗ.ٙٓٔ ٔ20 ٓ.ٕٕٔ 

أنًبا استخذاو انتؼهْى 

 اإلنكترًنِ فِ انًذرسخ

تٕه 

 المعمُػاخ
ٕ.ٔٓ2 ٗ ٓ.ٕ٘0 

ٔ.01ٓ ٓ.ٖٔٗ 
قاـل 

 المعمُػاخ
٘1.ٖ٘0 ٔ20 ٓ.ٕ2ٙ 

ده ـالل الىرائط المُ٘ةؽح ثػةالي ٔرٙةػ ػةكا َظةُق فةهَت لاخ قاللةح إؼٕةائٕح ػىةك 

فأقل تٕه ثفهاق الثؽس وؽُ  دكِ اٌرفكاا ٚهت الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ فةٓ  ٘ٓ.ٓدٍرُِ قاللح 

المكنٌةح( تةاـرالف در ٕةه ػةكق الةكَناخ المكنٌةح  ثومةاٚ اٌةرفكاا الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ فةٓ 

 الركنٔثٕح.

انسلللؤال انسلللبد  : جيلللب إّجبثْلللبد ًسلللهجْبد اسلللتخذاو انتؼهلللْى اإلنكترًنلللِ فلللِ يلللذار  

 انًًهكخ؟ج

 أ : إّجبثْبد استخذاو انتؼهْى اإلنكترًنِ فِ يذار  انًًهكخ :

الروةهاناخ للرؼهف ػلّ إٔعاتٕاخ اٌرفكاا الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ فةٓ المكنٌةح ذةإل ؼٍةاب 

َالىٍةة الم ُٔةةح َالمرٌُةة اخ الؽٍةةاتٕح َاالوؽهافةةاخ المؼٕانٔةةح َالهذةةة الٌةةرعاتاخ ثفةةهاق 

الثؽةةس ػلةةّ ػثةةاناخ دؽةةُن إٔعاتٕةةاخ اٌةةرفكاا الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ المكنٌةةح َظةةاتخ 

 (:ٔٔالىرائط كما ُٔ٘ؽٍا العكَل نقإل  
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 (11جذًل رلى )

 جبثْبد استخذاو انتؼهْى اإلنكترًنِاستجبثبد أفراد انجحث ػهَ ػجبراد يحٌر إّ

 فِ انًذرسخ يرتجخ تنبزنْبً حست يتٌسطبد انًٌافمخ 

رلى 

انؼجب

 رح

 انؼجبرح

ِ درجخ انًٌافمخ انتكرار
سبث
ح
ط ان
س
ٌ
انًت

 ُ
ف انًؼْبر

حرا
الن
ا

 

 انرتجخ
%
سجخ 
انن

شذح 
ك ث
ٌاف
ي

 

ك
ٌاف
ي

 

حذ 
 ِ
ك إن
ٌاف
ي

يب
 

ك
ٌاف
غْر ي

ك  
ٌاف
غْر ي

شذح
ث

 

1 
ش افح الؽاٌة ٔهفغ دٍرُِ 

 اٖلٓ َدٍاناذً ػىك ال الثاخ

 - - ٙ ٙ٘ ٓٗٔ ك
ٗ.ٙٙ ٓ.ٖ٘ ٔ 

% ٙ2.ٖ ٕ0.0 ٖ.ٓ - - 

ٔ٘ 
ٔ كا الماقج الؼلمٕح ت هٔ ح 

 دُّقح

 - - 2 ٕ٘ ٔٗٔ ك
ٗ.ٙ٘ ٓ.٘ٙ ٕ 

% ٙ2.1 ٕ٘.0 ٗ.٘ - - 

0 

ٍٔاػك ال الثاخ ػلٓ 

االؼر اظ تالمؼلُداخ ل رهاخ 

 ثُٚل

 - ٕ ٕٓ 0ٖ 0ٓٔ ك

ٗ.ٗٔ ٓ.0ٔ ٖ 
% ٖ٘.ٓ ٖٙ.ٔ 2.2 ٔ.ٓ - 

ٔٗ 
ٔ كا الر مٔح الهاظؼح ال ُنٔح 

 َالمٍرمهج للمرؼلإل

 - - ٕٗ 1ٗ 2ٗ ك
ٗ.ٖ٘ ٓ.ٙ1 ٗ 

% ٗٙ.٘ ٗٔ.ٙ ٔٔ.2 - - 

ٖٔ 
ٔىٔك ده قافؼٕح المرؼلإل إلٓ 

 الرؼلإل

 - - ٕٖ 2ٙ ٔٓٔ ك
ٗ.ٖٗ ٓ.0ٗ ٘ 

% ٘ٓ.ٓ ٖٗ.ٕ ٔ٘.1 - - 

ٕ 
ػلٓ ّٔعغ ال الثاخ 

 المّانكح تكاله ده االٌرماع

 - ٖ 0ٕ 0ٖ 22 ك
ٗ.ٖٖ ٓ.0ٙ ٙ 

% ٗ2.ٓ ٖٙ.ٔ ٖٔ.ٗ ٔ.٘ - 

ٔ 
ٔهفغ دٍرُْ ذؽٕٕل 

 ال الثاخ فٓ الماقج الؼلمٕح

 - ٕ ٕٕ 2ٕ 1ٙ ك
ٗ.ٖٓ ٓ.0ٓ 0 

% ٕٗ.ٙ ٗ٘.٘ ٔٓ.2 ٔ.ٓ - 

ٔٓ 
ٍٔاػك ػلٓ ؤاقج الر اػل 

 تٕه ال الثح َالمؼلمح

 - ٕ ٖٓ 02 2ٔ ك
ٗ.ٕ1 ٓ.0٘ 1 

% ٗ٘.ٓ ٖ2.ٔ ٔٗ.2 ٔ.ٓ - 

ٖ 
ٔىٔك ده ال كنج االٌرٕؼاتٕح 

 لل الثاخ

 - ٕ 2ٕ 1ٗ 10 ك
ٗ.ٕ0 ٓ.0ٗ 2 

% ٖٗ.ٔ ٗٔ.ٙ ٔٗ.ٗ ٔ.ٓ - 

 ٔصهْ المىٍط الرؼلٕمٓ ٕٔ
 - ٔ ٖٙ 0ٗ 2ٔ ك

4.26 0.76 ٔٓ 
% ٗ٘.ٓ ٖٙ.ٙ ٔ0.1 ٓ.٘ - 

ٗ 

ٔموةةةه ال الثةةةةاخ دةةةه الةةةةرؼلإل 

ـةةةةالل الَػٕةةةةح الةةةةماذٓ دةةةةه 

الهقمٕةةةةةةح  دصةةةةةةل القةةةةةةهاْ 

 المكدعح ثَ الورهود

 - ٗ 0ٖ 12 0ٕ ك

ٗ.ٖٔ ٓ.01 ٔٔ 
% ٖ٘.ٙ ٗٗ.ٔ ٔ1.ٖ ٕ.ٓ - 

٘ 

ٔموه ال الثةاخ دةه الرُأةل 

دغ المؼلمح ػه ٚهٔ  الثهٔةك 

اتلورهَوةةةةٓ فةةةةةٓ ثْ  َقةةةةةد 

 َثْ ودان

 ٕ 0 ٔٗ 0ٗ 01 ك

ٗ.ٓ1 ٓ.2ٓ ٕٔ 
% ٖ1.ٙ 

ٖٙ.

ٙ 

ٕٓ.

ٖ 
ٖ.٘ ٔ.ٓ 

2 

ٍٔةةاػك ػلةةٓ ذُأةةل الٌةةهج 

دغ المكنٌةح لمراتؼةح َذُظٕةً 

 ثتىائٍإل 

 ٔ ٖٔ 1ٗ 0ٔ 2ٙ ك

ٖ.2ٙ ٓ.2ٗ ٖٔ 
% ٖٗ.ٕ 

ٖ٘.

ٔ 

ٕٖ.

1 
ٙ.ٗ ٓ.٘ 

ٙ 
ٔهاػةةٓ ال ةةهَت ال هقٔةةح تةةٕه 

 دٍرُٔاخ ال الثاخ 

 ٖ ٗ 0ٕ 0٘ 1ٗ ك

ٖ.1ٓ ٓ.11 ٔٗ 
% ٕٖ.1 

ٖ0.

ٔ 

ٖ٘.

ٙ 
ٕ.ٓ ٔ.٘ 
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ٔٔ 
ٍٔةةةةةاػك ػلةةةةةٓ الر لٕةةةةةل دةةةةةه 

 الكنَي الفُٕٕٔح 

 ٖ ٕٙ 21 ٓٗ ٖ٘ ك
ٖ.ٖ2 ٓ.20 ٔ٘ 

% ٔ0.ٖ ٔ2.1 ٗ1.٘ ٕٔ.2 ٔ.٘ 

 0ٗ.ٓ ٕٔ.ٗ المرٌُٛ الؼاا

ده ـالل الىرائط المُ٘ؽح ثػالي ٔرٙػ ثن ثفةهاق الثؽةس دةُاف ٕه تّةكج ػلةّ ثن ٌىةاك 

( ٌَةُ درٌُةٛ  ٘دةه  ٕٔ.ٗإٔعاتٕاخ الٌرفكاا الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ فةٓ المكنٌةح تمرٌُةٛ  

( ٌَةٓ ال  ةح ٓٓ.٘إلةٓ  ٕٔ.ٗٔ غ فٓ ال  ح الفادٍح ده ف اخ د ٕاي لٕوهخ الفمآٌ   ده 

تّكج ػلّ ثقاج الثؽس دما ُٔ٘ػ ثن ثفهاق الثؽةس دةُاف ٕه تّةكج  الرٓ ذّٕه إلٓ ـٕان دُاف 

 ػلّ ثن ٌىاك إٔعاتٕاخ الٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح.

َٔرٙػ ده الىرائط ثن دُاف ح ثفةهاق الثؽةس ػلةّ إٔعاتٕةاخ اٌةرفكاا الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ 

رفكاا الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ فٓ المكنٌح ذرهاَغ دا تٕه دُاف رٍإل تّكج ػلّ تؼٗ إٔعاتٕاخ اٌة

فٓ المكنٌح َدُاف رٍإل إلٓ ؼك دا ػلّ تؼٗ إٔعاتٕاخ ثـةهِ الٌةرفكاا الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ 

فٓ المكنٌح ؼٕس ذهاَؼد درٌُ اخ دُاف رٍإل ؼُل إٔعاتٕةاخ اٌةرفكاا الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ 

ٍةةح ( ٌَةةٓ درٌُةة اخ ذرةةهاَغ دةةا تةةٕه ال  رةةٕه الفاد2ٖ.ٖإلةةٓ  ٙٙ.ٗفةةٓ المكنٌةةح تةةٕه   

َالصالصح ده ف اخ د ٕاي لٕوهخ الفماٌةٓ َاللرةٕه ذّةٕهان إلةٓ   دُافة  تّةكج / دُافة  إلةٓ 

ؼك دةا ( ػلةّ الرةُالٓ ػلةّ ثقاج الثؽةس دمةا ُٔ٘ةػ ثن دُاف ةح ثفةهاق الثؽةس ػلةّ إٔعاتٕةاخ 

اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح ذرهاَغ دا تٕه دُاف رٍإل تّكج ػلةّ تؼةٗ إٔعاتٕةاخ 

رؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح َدُاف رٍإل إلةٓ ؼةك دةا ػلةّ تؼةٗ إٔعاتٕةاخ ثـةهِ اٌرفكاا ال

الٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح ؼٕةس ٔرٙةػ دةه الىرةائط ثن ثفةهاق الثؽةس دةُاف ٕه 

تّةةكج ػلةةّ ػّةةه إٔعاتٕةةاخ الٌةةرفكاا الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ المكنٌةةح ثتهوٌةةا ذرمصةةل فةةٓ 

( َالرٓ ذإل ذهذٕثٍا ذىاولٕاه ؼٍة دُاف ةح ثفةهاق الثؽةس ٖٔ   ٗٔ  0   ٘ٔ   1ال  هاخ نقإل   

 ػلٍٕا تّكج كالرالٓ :

( ٌَةةٓ   ٔهفةةغ دٍةةرُِ ش افةةح الؽاٌةةة اٖلةةٓ َدٍةةاناخ ػىةةك  1ظةةاتخ ال  ةةهج نقةةإل    -ٔ

ال الثةةاخ  تالمهذثةةح الَلةةّ دةةه ؼٕةةس دُاف ةةح ثفةةهاق الثؽةةس  ػلٍٕةةا تّةةكج تمرٌُةةٛ     

رٕعةةح إلةةٓ ثن الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ ٔؼرمةةك تالكنظةةح ( َذؼةةىَ الثاؼصةةح ٌةةمي الى ٘دةةه  ٙٙ.ٗ

الَلّ ػلّ اٌةرفكاا الؽاٌةة اٖلةٓ دمةا ٔعؼلةً ٍٔةٍإل فةٓ نفةغ دٍةرُِ ش افةح الؽاٌةة 

 اٖلٓ َدٍاناذً ػىك ال الب َال الثاخ. 

( ٌَٓ   ٔ كا المةاقج الؼلمٕةح ت هٔ ةح دّةُقح   تالمهذثةح الصاوٕةح  ٘ٔظاتخ ال  هج نقإل    -ٕ

( َقةك ٔؼةُق للةك إلةٓ  ٘دةه  ٘ٙ.ٗالثؽس ػلٍٕةا تّةكج درٌُةٛ    ده ؼٕس دُاف ح ثفهاق

ثن الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ ٔةةُفه دىأةةا ػةةهٖ درىُػةةح دمةةا ٔعؼلةةً ٍٔةةٍإل فةةٓ ذ ةةكٔإل المةةاقج 

 الؼلمٕح ت هٔ ح دُّقح.

( ٌَةةٓ   ٍٔةةاػك ال الثةةاخ ػلةةّ االؼر ةةاظ تالمؼلُدةةاخ ل رةةهاخ  0ظةةاتخ ال  ةةهج نقةةإل    -ٖ

 ٘دةه  ٔٗ.ٗدُاف ح ثفهاق الثؽس ػلٍٕا تّكج تمرٌُٛ  ثُٚل  تالمهذثح الصالصح ده ؼٕس 
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( َنتمةا ٔؼةىِ للةةك إلةٓ ثن الرؼلةةٕإل اتلورهَوةٓ َدةةه ـةالل اٌةةرفكادً لٌُةائل ػةةهٖ 

درىُػةةح ٔعةةمب اورثةةاي ال الثةةاخ للةةكني دمةةا ٔعؼلةةً ٍٔةةٍإل فةةٓ دٍةةاػكج ال الثةةاخ ػلةةّ 

 االؼر اظ تالمؼلُداخ ل رهاخ ثُٚل. 

 ةةكا الر مٔةةح الهاظؼةةح ال ُنٔةةح َالمٍةةرمهج للمةةرؼلإل ( ٌَةةٓ   ٔ ٗٔظةةاتخ ال  ةةهج نقةةإل    -ٗ

(  ٘دةه  ٖ٘.ٗتالمهذثح الهاتؼةح دةه ؼٕةس دُاف ةح ثفةهاق الثؽةس ػلٍٕةا تّةكج تمرٌُةٛ   

َذؼىَ الثاؼصةح ٌةمي الىرٕعةح إلةٓ ثن الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ ٔرةٕػ لل الثةاخ ثدواوٕةح الهظةُع 

ؼةةح ال ُنٔةةح َالمٍةةرمهج ال ةةُنْ للمؼلُدةةاخ دمةةا ٔعؼلةةً ٍٔةةٍإل فةةٓ ذ ةةكٔإل الر مٔةةح الهاظ

 لل الثاخ.

( ٌَٓ   ٔىٔك ده قافؼٕح المرؼلإل إلةٓ الةرؼلإل  تالمهذثةح الفادٍةح  ٖٔظاتخ ال  هج نقإل    -٘

( َنتمةا ٔؼةُق للةك  ٘دةه  ٖٗ.ٗده ؼٕس دُاف ةح ثفةهاق الثؽةس ػلٍٕةا تّةكج تمرٌُةٛ   

لُدةةاخ إلةٓ ثن الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ ٔرمٕةةى تالرعكٔةةك َػةةكا الةةهَذٕه َالؼةةهٖ الّةةٕ  للمؼ

 دما ٔىٔك ده قافؼٕح المرؼلإل إلٓ الرؼلإل.

كما ٔرٙػ ده الىرائط ثن ثفهاق الثؽس دُاف ٕه إلٓ ؼك دا ػلّ إٔعاتٕح َاؼةكج الٌةرفكاا 

( ٌَٓ   ٍٔاػك ػلةّ الر لٕةل دةه  ٔٔالرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح ذرمصل فٓ ال  هج نقإل   

 (. ٘ده  2ٖ.ٖالكنَي الفُٕٕٔح   تمرٌُٛ   

 سهجْبد استخذاو انتؼهْى اإلنكترًنِ فِ يذار  انًًهكخ :ة : 

للرؼهف ػلةّ ٌةلثٕاخ اٌةرفكاا الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ فةٓ المكنٌةح ذةإل ؼٍةاب الروةهاناخ 

َالىٍةة الم ُٔةةح َالمرٌُةة اخ الؽٍةةاتٕح َاالوؽهافةةاخ المؼٕانٔةةح َالهذةةة الٌةةرعاتاخ ثفةةهاق 

ورهَوٓ فٓ المكنٌح َظةاتخ الىرةائط الثؽس ػلّ ػثاناخ دؽُن ٌلثٕاخ اٌرفكاا الرؼلٕإل اتل

 (:ٕٔكما ُٔ٘ؽٍا العكَل نقإل  

 (12جذًل رلى )

استجبثبد أفراد انجحث ػهَ ػجبراد يحٌر سهجْبد استخذاو انتؼهْى اإلنكترًنِ فِ 

 انًذرسخ يرتجخ تنبزنْبً حست يتٌسطبد انًٌافمخ

نقإل 

الؼثا

 نج

 الؼثانج

ٓ قنظح المُاف ح الروهان
ٍات
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%
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الى
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دُاف

 

ؼك 
 ٓ

  إل
دُاف

دا
 

 
ه دُاف

نٕ
   

ه دُاف
نٕ

ّكج
ت

 

1 

َظُق الدٕح اتلورهَوٕح لكْ 

ثَلٕات الدُن ٔ لل ده 

قكنذٍإل ػلٓ دراتؼح ثتىائٍإل 

 إلورهَوٕها

 2 ٔٗ 0ٕ 0٘ ٖٕ ك

ٖ.ٕٕ ٔ.ٓٗ ٔ 
% 

ٔٔ.

ٗ 

ٕ1.

ٕ 
ٖ٘.ٙ ٕٓ.ٖ ٗ.٘ 

ٖ 

ٔؤشه ٔؽٕاه ػلٓ ال الثاخ 

 اتِؼاع َالمعال 

الوٍهَد ىإٍٚٓ َثدهاٖ 

 0 ٖٙ 11 ٕ٘ 2ٔ ك

ٖ.ٕٓ ٓ.2ٙ ٕ 
% 2.ٗ 

ٕ٘.

0 
ٖٗ.ٙ ٔ0.1 ٖ.٘ 
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نقإل 

الؼثا

 نج

 الؼثانج

ٓ قنظح المُاف ح الروهان
ٍات

ؽ
ٛ ال

ٌ
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الو
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ْ
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ؼك 
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  إل
دُاف

دا
 

 
ه دُاف

نٕ
   

ه دُاف
نٕ
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ت

 

 الٍمىح ..... الؿ(

٘ 
ذؼٕ  الػ ال ال ىٕح فٓ 

 الظٍىج الؼملٕح  الرؼلٕمٕح

 1 2ٖ 2ٔ ٖ٘ 2ٕ ك

ٖ.ٔ2 ٔ.ٖٓ ٖ 
% 

ٔٗ.

ٗ 

ٔ0.

ٖ 
ٗ٘.ٓ ٔ2.ٖ ٗ.ٓ 

ٕ 

ٔىٔك ده ػىلح ال الثاخ 

االظرماػٕح  ذمٕٙح ثُٚل 

َقد ثداا ٌَائل الر ىٕح ػلٓ 

ؼٍاب الر اػل  االظرماػٓ 

 َظٍاه لُظً دغ اٖـهٔه(

 ٓٔ 0ٙ 01 ٖٙ ٔٔ ك

ٕ.1ٙ ٓ.2٘ ٗ 
% ٘.ٗ 

ٔ0.

1 
ٖ1.ٙ ٖٖ.ٕ ٘.ٓ 

ٙ 
ٔؼُتح ذ كٔإل ؼٕٓ الىّاٚ 

 المكنٌٓ الالدىٍعٓ

 2ٔ 1ٗ 0ٖ ٘ٔ ٔٔ ك
ٕ.٘1 ٓ.2٘ ٘ 

% ٘.ٗ 0.ٗ ٖٙ.ٔ ٗٔ.ٙ 2.ٗ 

2 
ٔؼُتح ذ ثٕ  ثٌا لٕة 

 َثقَاخ الر ُٔإل

 0ٕ 1ٖ ٗٙ ٕٗ ٗ ك

ٕ.ٗ1 ٓ.2ٗ ٙ 
% ٕ.ٓ 

ٔٔ.

2 
ٖٔ.0 ٗٔ.ٔ ٖٔ.ٗ 

ٔ 

ذهكٕى ال الثاخ ػلٓ ٌَائل 

الر ىٕح قَن االٌرماا 

تالمؽرُْ الؼلمٓ دما ٔ لل 

 ده اٌرٕؼاتٍه

 ٕٗ 2ٙ 0٘ ٙٔ 2 ك

ٕ.ٗٙ ٓ.2ٙ 0 
% ٗ.٘ 0.2 ٕ1.ٕ ٗ0.٘ ٔٔ.2 

ٔٓ 
ٔىٔك ده ثػثات ال الثح 

 َدٍؤَلٕاذٍا

 ٖٖ 1٘ ٕ٘ ٕٗ 1 ك

ٕ.ٗ٘ ٔ.ٖٓ 1 
% ٗ.ٓ 

ٔٔ.

2 
ٕ٘.0 ٕٗ.ٔ ٔٙ.ٖ 

0 
ذىٔك ده ظاٌهج ال ُ فٓ 

 االـرثاناخ

 ٓ٘ 00 0ٗ ٖٕ ٘ ك

ٕ.ٕ2 ٔ.ٓٗ 2 
% ٕ.٘ 

ٔٔ.

ٗ 
ٕٖ.ٖ ٖ1.ٔ ٕٗ.1 

4 

ٔؽك ده قَن المؼلمح فٓ 

 ذُظًٕ ال الثاخ دما ٔؤشه

 ػلٓ ٌلُكٍه َثـالقٍه

 ٕٗ ٓٓٔ ٗٗ ٔٔ ٘ ك

2.19 0.91 ٔٓ 
% ٕ.٘ ٘.ٗ ٕٔ.1 ٗ2.٘ ٕٓ.1 

 ٘ٙ.ٓ 2ٙ.ٕ المرٌُٛ الؼاا

ده ـالل الىرائط المُ٘ؽح ثػالي ٔرٙػ ثن ثفهاق الثؽس  دةُاف ٕه إلةٓ ؼةك دةا ػلةّ ثن 

( ٌَةةُ  ٘دةةه  2ٙ.ٌٕىةةاك ٌةةلثٕاخ الٌةةرفكاا الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ المكنٌةةح تمرٌُةةٛ  

( ٌَةٓ ٓٗ.ٖإلةٓ  ٔٙ.ٕدرٌُٛ ٔ غ فٓ ال  ح الصالصح ده ف اخ د ٕاي لٕوهخ الفمآٌ   ده 

ُافة  إلةٓ ؼةك دةا ػلةّ ثقاج الثؽةس دمةا ُٔ٘ةػ ثن ثفةهاق الثؽةس ال  ح الرٓ ذّٕه إلةٓ ـٕةان د

 دُاف ٕه إلٓ ؼك دا ػلّ ثن ٌىاك ٌلثٕاخ الٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح.
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َٔرٙػ ده الىرائط ثن دُاف ح ثفهاق الثؽس ػلّ ٌلثٕاخ اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوةٓ فةٓ 

تؼٗ ٌلثٕاخ اٌةرفكاا الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ المكنٌح ذرهاَغ دا تٕه دُاف رٍإل إلٓ ؼك دا ػلّ 

فٓ المكنٌح َػكا دُاف رٍإل ػلّ تؼٗ الٍةلثٕاخ الـةهِ الٌةرفكاا الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ فةٓ 

المكنٌح ؼٕس ذهاَؼد درٌُة اخ دةُاف رٍإل ؼةُل ٌةلثٕاخ اٌةرفكاا الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ فةٓ 

الصالصةح َالصاوٕةح دةه  ( ٌَٓ درٌُ اخ ذرهاَغ دا تٕه ال  رةٕه2ٔ.ٕإلٓ  ٕٕ.ٖالمكنٌح تٕه  

ف اخ د ٕاي لٕوهخ الفمآٌ َاللرٕه ذّٕهان إلٓ   دُاف  إلٓ ؼةك دةا / نٕةه دُافة  ( ػلةّ 

الرُالٓ ػلّ ثقاج الثؽس دمةا ُٔ٘ةػ ثن دُاف ةح ثفةهاق الثؽةس  ػلةّ ٌةلثٕاخ اٌةرفكاا الرؼلةٕإل 

فكاا اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح ذرةهاَغ دةا تةٕه دةُاف رٍإل إلةٓ ؼةك دةا ػلةّ تؼةٗ ٌةلثٕاخ اٌةر

الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ المكنٌةةح َػةةكا دةةُاف رٍإل ػلةةّ تؼةةٗ الٍةةلثٕاخ الـةةهِ الٌةةرفكاا 

الرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح ؼٕس ٔرٙػ ده الىرائط ثن ثفهاق الثؽس  دُاف ٕه إلةٓ ؼةك دةا 

ػلّ ثنتؼح ٌلثٕاخ الٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح ثتهوٌا ذرمصل فٓ ال  ةهاخ نقةإل 

( َالرةةٓ ذةةإل ذهذٕثٍةةا ذىاولٕةةاه ؼٍةةة دُاف ةةح ثفةةهاق الثؽةةس ػلٍٕةةا إلةةٓ ؼةةك دةةا ٕ   ٘   ٖ   1  

 كالرالٓ :

( ٌَٓ   َظُق الدٕح اتلورهَوٕح لكْ ثَلٕات الدةُن ٔ لةل دةه  1ظاتخ ال  هج نقإل    -1

قكنذٍإل ػلّ دراتؼح ثتىائٍإل إلورهَوٕها   تالمهذثح الَلّ ده ؼٕةس دُاف ةح ثفةهاق الثؽةس 

( َذؼىَ الثاؼصح ٌمي الىرٕعةح إلةٓ ثن لألٌةهج  ٘ده  ٕٕ.ٖؼك دا تمرٌُٛ   ػلٍٕا إلٓ 

قَن دٍإل فٓ إكمال الؼملٕح الرؼلٕمٕح ده ـالل دراتؼرٍا لتىائٍةا دمةا ٔعؼةل دةه َظةُق 

ثدٕح إلورهَوٕح لكْ ثَلٕات الدُن ذ لل ده قكنذٍإل ػلّ دراتؼح ثتىةائٍإل إلورهَوٕهةا ٌَةمي 

 لٕإل اتلورهَوٓ.ٌلثٕح ده ٌلثٕاخ اٌرفكاا الرؼ

( ٌَةةٓ   ٔةةؤشه ٔةةؽٕاه ػلةةّ ال الثةةاخ  اتِةةؼاع َالمعةةال  ٖظةةاتخ ال  ةةهج نقةةإل    -2

الوٍهَد ىإٍٚٓ َثدهاٖ الٍمىح ..... الؿ(  تالمهذثح الصاوٕح ده ؼٕس دُاف ةح ثفةهاق 

( َذؼةىَ الثاؼصةح ٌةمي الىرٕعةح إلةٓ ثن  ٘دةه  ٕٓ.ٖالثؽس ػلٍٕا إلٓ ؼك دا درٌُةٛ   

ٍٔرفكا ثظٍىج ذ ىٕح ده ؼاٌة َـالفةً ذٕةكن تؼةٗ اتِةؼاػاخ  الرؼلٕإل اتلورهَوٓ

الٙةةانج تالٕةةؽح دمةةا ٔعؼةةل ٌةةما الدةةه ٔمصةةل ٌةةلثٕح دةةه ٌةةلثٕاخ اٌةةرفكاا الرؼلةةٕإل 

 اتلورهَوٓ. 

( ٌَٓ   ذؼٕ  الػ ال ال ىٕح فةٓ الظٍةىج الؼملٕةح الرؼلٕمٕةح    ٘ظاتخ ال  هج نقإل    -3

 ٘دةه  2ٔ.ٖؽس ػلٍٕا إلٓ ؼةك دةا تمرٌُةٛ  تالمهذثح الصالصح ده ؼٕس دُاف ح ثفهاق الث

( َذؼىَ الثاؼصةح ٌةمي الىرٕعةح إلةٓ ثن اٌةرفكاا الظٍةىج ٔةؤقْ تالٙةهَنج  إلةٓ كصةهج 

ذُقو الؼمل ػىك ؼُٕل ثػ ال فٓ الظٍىج دما ٔعؼل الػ ةال ال ىٕةح فةٓ الظٍةىج 

 وٓ.َإػاقرٍا للؼملٕح الرؼلٕمٕح ذمصل ٌلثٕح ده ٌلثٕاخ اٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَ

( ٌَٓ   ٔىٔك دةه ػىلةح ال الثةاخ االظرماػٕةح  ذمٙةٕح ثٚةُل  ٕظاتخ ال  هج نقإل    -4

َقد ثداا ٌَائل الر ىٕح ػلّ ؼٍاب الر اػةل االظرمةاػٓ َظٍةاه لُظةً دةغ اٖـةهٔه(  
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دةه  1ٙ.ٕتالمهذثح الهاتؼح ده ؼٕس دُاف ح ثفهاق الثؽس ػلٍٕا إلٓ ؼةك دةا تمرٌُةٛ   

ٕةةاق ال الثةةاخ ػلةةّ العلةةُي ال ُٔةةل ثدةةاا ثظٍةةىج ( َنتمةةا ٔؼةةُق للةةك إلةةٓ ثن اػر ٘

الؽاٌةةة اٖلةةٓ ٔٙةةؼو ػالقةةاذٍه االظرماػٕةةح دمةةا ٔمصةةل ٌةةلثٕح دةةه ٌةةلثٕاخ اٌةةرفكاا 

 الرؼلٕإل اتلورهَوٓ.

كما ٔرٙػ ده الىرائط ثن ثفهاق الثؽس نٕه دُاف ٕه ػلّ ٌةرح ٌةلثٕاخ الٌةرفكاا الرؼلةٕإل 

( َالرةٓ ذةإل 2   ٔ   ٓٔ   0   ٗخ نقةإل   اتلورهَوٓ فٓ المكنٌح ثتهوٌةا ذرمصةل فةٓ ال  ةها

 ذهذٕثٍا ذٕاػكٔاه ؼٍة ػكا دُاف ح ثفهاق الثؽس  ػلٍٕا كالرالٓ :

( ٌَٓ   ٔؽك دةه قَن المؼلمةح فةٓ ذُظٕةً ال الثةاخ دمةا ٔةؤشه  ٗظاتخ ال  هج نقإل    -ٔ

ػلّ ٌلُكٍه َثـالقٍهه  تالمهذثح الَلةّ دةه ؼٕةس ػةكا دُاف ةح ثفةهاق الثؽةس ػلٍٕةا 

( َقةةك ٔؼةةىِ للةةك إلةةٓ ثن الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ ال ٔ ىةةٓ ػةةه ٘دةةه  2ٔ.ٕتمرٌُةةٛ  

 المؼلمح فٓ كصٕه ده الؼٕان دما ال ٔعؼلً ٔؽك ده قَنٌا فٓ ذُظًٕ ال الثاخ .

( ٌَةةٓ   ذىٔةك دةه ظةاٌهج ال ةةُ فةٓ االـرثةاناخ   تالمهذثةةح  0ظةاتخ ال  ةهج نقةإل    -ٕ

( َذؼةةىَ  ٘دةةه  2ٕ.ٕالصاوٕةةح دةةه ؼٕةةس ػةةكا دُاف ةةح ثفةةهاق الثؽةةس ػلٍٕةةا درٌُةةٛ   

الثاؼصح ٌمي الىرٕعح إلٓ ثن االـرثاناخ ذرإل لوةل ٚالثةح ػلةّ ؼةكج ػلةّ ظٍةاو الؽاٌةة 

اٖلٓ َٔرإل ذّةكٔك المهاقثةح ػلةّ ال الثةاخ دمةا ال ٔعؼةل الرؼلةٕإل اتلورهَوةٓ ٍٔةٍإل فةٓ 

 ؤاقج ظاٌهج ال ُ فٓ االـرثاناخ. 

َدٍةةؤَلٕاذٍا  تالمهذثةةح ( ٌَةةٓ   ٔىٔةةك دةةه ثػثةةات ال الثةةح  ٓٔظةةاتخ ال  ةةهج نقةةإل    -ٖ

( َقةك ٔؼةُق  ٘دةه  ٘ٗ.ٕالصالصح ده ؼٕس ػكا دُاف ةح ثفةهاق الثؽةس ػلٍٕةا تمرٌُةٛ   

للةةك إلةةٓ ثن قَن المةةىٍط فةةٓ ؼالةةح الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ ٌةةٓ و ٍةةٍا فةةٓ ؼالةةح الرؼلةةٕإل 

 اتلورهَوٓ َػلًٕ فأن الرؼلٕإل اتلورهَوٓ ال ٔىٔك ده ثػثات ال الثح َدٍؤَلٕاذٍا.

( ٌَةةٓ   ذهكٕةةى ال الثةةاخ ػلةةّ ٌَةةائل الر ىٕةةح قَن االٌرمةةاا  ٔ ةةهج نقةةإل   ظةةاتخ ال  -ٗ

تالمؽرُْ الؼلمٓ دمةا ٔ لةل دةه اٌةرٕؼاتٍه   تالمهذثةح الهاتؼةح دةه ؼٕةس ػةكا دُاف ةح 

( َذؼةةىَ الثاؼصةةح ٌةةمي الىرٕعةةح إلةةٓ ثن  ٘دةةه  ٙٗ.ٕثفةةهاق الثؽةةس ػلٍٕةةا تمرٌُةةٛ   

لورهَوةةٓ لرؽٍةةٕه دٍةةرُِ ذؽٕةةٕلٍه ال الثةةاخ ٍٔةةؼٕه إلةةٓ االٌةةر اقج دةةه الرؼلةةٕإل ات

 الكنآٌ دما ال ٔعؼلٍه ٔهكىن ػلّ ٌَائل الر ىٕح قَن االٌرماا تالمؽرُْ الؼلمٓ.

( ٌَةةٓ   ٔةةؼُتح ذ ثٕةة  ثٌةةالٕة َثقَاخ الر ةةُٔإل   تالمهذثةةح  2ظةةاتخ ال  ةةهج نقةةإل    -٘

( َقةك ذؼةُق  ٘ده  1ٗ.ٕالفادٍح ده ؼٕس ػكا دُاف ح ثفهاق الثؽس ػلٍٕا تمرٌُٛ   

الىرٕعح إلٓ ثن دؼإٔه الر ُٔإل ال ذفرلو فٓ ؼالح الرؼلٕإل اتلورهَوٓ ػىٍا فٓ ؼالةح ٌمي 

الرؼلٕإل اتلورهَوٓ دما ال ٔعؼل الرؼلٕإل اتلورهَوٓ ٔرٍثة فٓ ٔةؼُتح ذ ثٕة  ثٌةالٕة 

 َثقَاخ الر ُٔإل.
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 تٌصْبد انجحث :

الٌلٕةةح  ذمةةد قناٌةةح فاػلٕةةح اٌةةرفكاا الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ دةةكاني الرؼلةةٕإل الؼةةاا

 تالهٔاٖ  َتىات ػلّ ورائط الثؽس ذُٔلد الثاؼصح إلٓ الرُٕٔاخ الرالٕح:

ذٍٕ ح ال الب َال الثاخ الٌرفكاا الرؼلٕإل اتلورهَوةٓ تالّةول الٕةؽٕػ للفةهَض تىرةائط  -ٔ

 ذؼلٕمٕح دهٕ٘ح.

ذص ٕو ثَلٕات الدُن ػه ٚهٔ  كرٕثاخ َدىُّناخ ذٍةٍل ػملٕةح الرُأةل اتلورهَوةٓ  -ٕ

 لمكنٌح.تٕىٍإل َتٕه ا

ذُفٕه فهٔ  ػمل فىةٓ فةٓ المكنٌةح لٕةٕاوح الظٍةىج َذ ةاقْ الػ ةال ال ىٕةح المفرل ةح  -ٖ

 الرٓ ذؼٕ  الؽهكح الرؼلٕمٕح.

ذّةةعٕغ االذعةةاي وؽةةُ الةةرؼلإل اتلورهَوةةٓ للمةةُاق الؼلمٕةةح الكناٌةةٕح لوةةً ثٌةةلُب ٔةةُفه   -ٗ

ّ ول دـر ُِن َٔؽ    لل الــِة دىأا الُُٔل للماقج الؼلمٕةح دةه  لل الـــة داقجه ػلمـٕحه ت

 ـالل ِـثوح المؼلُداخ الؼالمٕح فٓ الُقد َالموان المالئمٕه لً.

٘هَنج قٕاا المؤٌٍاخ الكاقٔمٕةح ترةُفٕه ػةـكق دالئةإل دةه ثظٍةىج الؽاٌةُب المرٕةلح  -٘

فةةٓ ِةةثوح المؼلُدةةاخ لرف ةةٕٗ الٙةة ٛ ػلةةّ ٌةةمي الظٍةةىج ؼرةةّ ٔةةرموه ال الةةة دةةه 

المُقةغ اتلورهَوةٓ  ٌَةما ٔؼرثةه ٘ةهَنٔاه ظةكاه الُُٔل للماقج الؼلمٕح المُظةُقج ػلةّ 

للمةةةُاق الؼلمٕةةةح الكناٌةةةـٕح المراؼةةةح إلوـرهَوٕهةةةـا َللةةةك لُظةةةـُق الؼكـةةةـٕك دةةةه المٍائةةةـل 

َالمّاكل الؼلمٕح الرٓ ٔؽرـاض ال الةة إلةٓ دراتؼةـرٍا َالركنٔــةـة ػلٍٕةا. ٌَةٓ دةه اٌةإل 

هْٔد ػلٕ  ٍإل الثؽس.المّاكل الرٓ ثشانٌا ثفهاق ػٕىح الثؽس المٔه ثظ 

 دراسبد يستمجهْخ يمترحو:

وظةةها لؽكاشةةح ذعةةانب الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ دؤٌٍةةاخ الؼلةةٕإل فةةٓ المملوةةح الؼهتٕةةح 

 الٍؼُقٔح فئوٍا ذؽراض إظهات الكناٌاخ َالثؽُز الرالٕح:

قناٌةةح اشةةه اٌةةرفكاا الر ىٕةةاخ الرؼلٕمٕةةح ػلةةّ ذؽٕةةٕل ٚةةالب َٚالثةةاخ دةةكاني الرؼلةةٕإل  -ٔ

 ٕح الٍؼُقٔح.الؼاا فٓ المملوح الؼهت

قناٌةةح فاػلٕةةح الةةرؼلإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ الرؽٕةةٕل الكناٌةةٓ لةةكِ ذالدٕةةم دهاؼةةل ذؼلٕمٕةةح  -ٕ

 ثـهِ فٓ الرؼلٕإل العادؼٓ.

قناٌح دكِ فاػلٕح الرؼلإل اتلورهَوٓ فٓ الرؽٕٕل الكناٌةٓ تمةُاق اظرماػٕةح ثـةهِ ثَ  -ٖ

 فٓ الل اخ ثَ ػلمٕح.

كةةالرؼلإل الةةماذٓ َالةةرؼلإل الرؼةةاَوٓ  قناٌةةح دةةكِ فاػلٕةةح الةةرؼلإل اتلورهَوةةٓ فةةٓ در ٕةةهاخ  -ٗ

 َالر وٕه ثالتروانْ َالر وٕه الىاقك  ػثه ٌَائٛ اتلورهَوٕح.

  



 Doi: 10.33850/ejev.2019.52682                               مشاعل  آل عبدالكريم
 

 

131 

 انًراجغ

ٌـ (. ثشه اٌرفكاا ِةثوح المؼلُدةاخ الؼالمٕةح   الورهوةد ٕٗٗٔحل دؽمك  ظُق تىد دؽمك   

( ػلّ ذؽٕٕل ٚالثاخ الٕو الَل الصاوُْ فٓ َؼكج الؽط فٓ د هن ال  ً تمكنٌةح 

   كلٕح الرهتٕح  ظادؼح الملك ٌؼُق.رسبنخ يبجستْرالمملوح الٌلٕح تمكٔىح الهٔاٖ. 

ٌـ(. الرؼلٕإل اتلورهَوةٓ ٔؽ ة  ٌٕٕ٘ٗٔصإل  َالٙلؼان  ٌلٕمان   الكنٔؼان  َلٕك  َالؼٌُلٓ 

  الؼةكق صلحْفخ انرّلب للملوح دهاذةة در كدةح فةٓ الر ثٕة  الؼةالمٓ للمةكن الهقمٕةح. 

ٖٔٔٔ. 

(. ثشه اٌرفكاا ٔة ؽاخ الّةثوح الؼىوثُذٕةح ػلةّ الرؽٕةٕل ٖٕٗٔالىٌهاوٓ  ػماق ظمؼان  

  قٍةإل رسبنخ يبجستْرمؼلمٕه تالهٔاٖ. الكنآٌ ل الب د هنذ ىٕاخ الرؼلٕإل تولٕح ال

 الٌُائل َذوىُلُظٕا الرؼلٕإل  كلٕح الرهتٕح  ظادؼح الملك ٌؼُق  الهٔاٖ .

  يجهلخ انًؼرفلخٌةـ (. الرؼلةٕإل ػةه ت ؼةك تاٌةرفكاا الورهوةد. ٖٕٗٔالؼمهْ  ػثةك الةهؼمه   

 .2ٔالؼكق 

ْى اإلنكترًنلِ فلِ كهْلخ انتؼهلٌـ (. ٕٗٗٔالؼُٔك  دؽمك ٔالػ  َالؽادك  ثؼمك ته ػثك هللا   

. َنقةةح ػمةةل د كدةةح لىةةكَج الرؼلةةٕإل االتصللبالد ًانًؼهٌيللبد ثبنرّللب  : دراسللخ حبنللخ

 اتلورهَوٓ. دكاني الملك فٕٕل. الهٔاٖ .

ٌةةـ (. ثشةةه اٌةةرفكاا الرةةكنًٔ تاٌةةرفكاا ال ٕةةُل ٕ٘ٗٔالمثةةانك   ثؼمةةك تةةه ػثةةك الؼىٔةةى   

ّ ذؽٕةٕل ٚةالب كلٕةح الرهتٕةح فةٓ االفرهإ٘ح ػثه الّثوح الؼالمٕح   الورهود ( ػلة

  كلٕةةح الرهتٕةةح   رسللبنخ يبجسللتْرذ ىٕةةاخ الرؼلةةٕإل َاالذٕةةال تعادؼةةح الملةةك ٌةةؼُق. 

 ظادؼح الملك ٌؼُق.

انتؼهللْى اإلنكترًنللِ يفيٌيللو، خصبئصللو، ٌةةـ (. ٖٕٗٔالمٌُةةّ  ػثةةك هللا تةةه ػثةةك الؼىٔةةى   

دؼةح الملةك ٌةؼُق  . َنقح ػمل د كدح إلٓ وكَج دكنٌح المٍةر ثل  ظافٌائذه، ػٌائمو

 الهٔاٖ.

ا(. قٕةةاي فاػلٕةةح الرؼلةةٕإل اتلورهَوةةٓ تاٌةةرفكاا المةةُاق الؼلمٕةةح  ٖٕٔٓدؽمةةك  ؼٕةةكن ؼٍةةه  

الكاقٔمٕح المراؼح ػلّ الورهود : قناٌح َٔة ٕح ذؽلٕلٕةح فةٓ العادؼةح المٍرىٕةهٔح 

، انجٌاثللخ انؼرثْللخ نهًكتجللبد Nouri-net .)Cybrarians Journalَفةة  وظةةاا  

 . 1ٓٔ -ٓٙٔ(  ٖٔالؼكق   ًانًؼهٌيبد،

Buck, H. J., & Horton, P. B. (1996). Who's using what and how 

often: An assessment of the use of instructional technology in 

the classroom. Florida Journal of Educational 

Research, 36(1), 1-21.  

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22Cybrarians+Journal%22&type=JournalTitle
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