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ِدفت الدزاض ٛإىل التعسُّف عم ٜوفًّٕ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛلةد ٝاملةسا ٚالطةعٕدٖ ٛوةَ ٔدّةٛ
ٌعس طالبات داوع ٛاألوريٌٕ ٚز ، ٚكىا ِدفت إىل تقدٖي تؿةُّٕز وقةرت الضتػةساف ِةرٓ التذةازٚ
بالٍط ةةب ٛلمى ةةسا ٚيف ظ ةةن داٟش ةة ٛكٕزٌٔ ةةا كٕفٗ ةةدٔ .19 -اض ةةتتدوت اض ةةتباٌ ٛسةةةٕت ( )33عبةةةازٚ
مشمت :وفًّٕ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗةٔ ;ٛوصاٖةا التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗةٔ ،ٛدةدٖات التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة،ٛ
ٔاِىٗ ٛالتذاز ٚاإللكرتٌٔٗٔ ،ٛاالجتآ ذمٕ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗة .ٛكىةا ق اٗةاع الؿةدل ٔالجبةات.
ٔٔشِّعت االضتباٌ ٛإلكرتًٌّٔٗا عم ٜعٍٗ ٛبمغت ( )300طالبةٔ .ٛق إدةسا ٞوقةابمت وةع عٍٗة ٛبمغةت (30
طالبٔ.)ٛاضةةتتدوت التكةةسازات ٔالٍط ة املٖٕ٠ةةٔ ٛاختبةةاز وسبةةع كةةأ ٙالست ة يف دمٗةةن البٗاٌةةات.
ٔكػ ةةفت الٍت ةةاٟر تب ةةاَٖ املف ةةاِٗي ،سٗ ةةح د ةةا ٞوفّ ةةًٕ بٗ ةةع ٔغ ةةسا ٞالط ةةمع باضةةةتتداً التطبٗقةةةات
اإللكرتٌٔٗة ٛبالستبةة ٛاألٔىلٔ .كاٌةت ابةةسش املصاٖةا إتاسةة ٛالتذةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛخةمه  24ضةةاع ٛعمةةٜ
وةةداز الطةةٍٔ .ٛتؿةةدزت ااٟىةة ٛالتشةةدٖات زغبةة ٛالةةبعا يف الةةدفع عٍةةد التطةةمٗي بةةدال عةةَ الةةدفع
اإللكرتٌٔ٘ املقدً; ٔعدً ثق ٛاملطتّمك جبٕد ٚاملٍتذات; ٔعدً االطىٍ٠ةاُ عمة ٜالبٗاٌةات ٔالبطااةات
البٍكٗةة .ٛإقةةاف ٛإىل الغةةؼ يف األضةةعاز ٔخةةدوات التٕؾةةٗنٔ .ب وٍٗةةت الٍتةةاٟر ٔدةةٕد اجتاِةةات ضةةالبٛ
بطب ِرٓ التشدٖات  .كىةا كػةفت الةٕ ع٘ بّةرٓ التذةاز ٔ ٚاٌّةا فسؾة ٛلصٖةاد ٚالةدخن ٔالةتىك
االدتىاع٘ لمىسا ٔ .ٚاتفقت العٍٗة ٛعمة ٜاُ التةصاً التةادس ٚاإللكرتٌٔٗة ٛباخماٗةات التذةازٖ ٚعةصش
ؾةٕز ٚاالضةمً املعتةةدهٔٔ ،قةشت اِىٗة ٛتاضةةٗظ وتةادس إلكرتٌٔٗة ٛخاؾةة ٛباملٍتذةات الطةةعٕدٖ.ٛ
ٔا ةدووت اجملٗبةةات وقرتسةةات وتعةةددٔ .ٚمشمةةت التٕؾةةٗات تساٗةة ٛوٍعٕوةة ٛالتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةٛ
بتكى حمٕز إداز ٚاألشواتٔ ،إكطاب املسا ٚوّةازات املػةازك ٛالفاعمة ٛيف ِةرٓ التذةاز ٔ ،ٚإٌػةاٞ
مجعٗةة ٛلمتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛلمىةةسأ .ٚاةةدوت الدزاضةة ٛوقرتسةةا الضتػةةساف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةٛ
لمىسا ٚالطعٕدٖ.ٛ
كمىات وفتاسٗ :ٛالٕ ع٘ ،التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ،ٛاملساٚالطةعٕدٖ ،ٛدزاضة ،ٛاضتػةسافٗ ،ٛكٕزٌٔةا
كٕفٗد19-
Woman Awareness of Electronic Commerce (EC): A Futuristic
Study in the Kingdom of Saudi Arabia on the Shade of
Coronavirus Covid-1
Professor Mahasin Shomo : Chief ResearcherDr.Latefa Al Fryan: Associate Researcher
Dr. Shayma Ballout: Associate
; Abstract
The study aims to investigate the Saudi woman's awareness of
'electronic commerce (EC) from Princess Norah University (PNU) students
points of view. It also aims to provide a suggested futuristic framework
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for (EC) on the shade of the coronavirus covid-19 outbreak. For data
collection a questionnaire of (33) items was developed containing (5)
themes. These are: The concepts of (EC), advantages of (EC) represented,
the challenges of (EC), the awareness of the importance of (EC) and the
woman's attitudes toward (EC). The questionnaire was reviwed by
specialists and both its validity (alpha= 0.001) and reliability were
statistically measured(alpha= 0.001) . The research followed the futuristic
studies methodology. The results indicate the high value for both the
validity and reliability of this tool to be implemented. The questionnaire
was electronically distributed to a sample of (300) students. To investigate
the depth of the responses, an interview guide that included 8 main
questions and some probes was conducted with a sample of (30) PNU
students. The results showed women's diverse concepts of (EC) such as
electronic buying & selling and lack of using banking services. Also, (EC)
allows its service for 24 hours without time or geographical barriers. In
addition, (EC) supports women's small-scale business projects. On the
other hand, the challenges emerged included lack of trust of (EC)
especially with regard to banking services, as well as women's poor
technological skills and competencies. Also, they included fraud in prices,
specifications of products and in delivery services. Moreover, the results
revealed women's negative attitudes toward (EC) due to these challenges.
Additionally, the results pointed out that the ethical commitment of
women electronic merchants enhances the image of moderate Islam. They
showed the importance of establishing international electronic shops
specially for Saudi products. The sample provided multiple suggestions
including: customer services, presentation and marketing, building
trustin EC, payment methods, rules and regulations. The study provided a
set of recommendations included action steps for upgrading Saudi's (EC)
foresight and encompassing crisis management as a theme into its
system, urging researchers to conduct continuous evaluative studies in
(EC) on the shade of the coronavirus covid-19 crisis, establishing an (EC)
association for women, and empowering Saudi women with skill and
competency to participate effectively in the (EC).
Key words: Electronic Commerce - Awareness- Futuristic StudyCoronavirus Covied-19. Saudi woman.

: ًقدًة

٘ تٍةةاوٛ يف البشةةح العمىةة٘ ضةةسعٚ االجتاِةةات املعاؾةةسٜٖمشَةةغ املطعمةةع عمةة
 املطةةتقبن يف إطةةاز وةةا ٖعةةسف بعمةةيٛ ال ة تّةةتي بؿةةٍاعٛٗالبشةةٕخ االضتػةةساف
 ٖٔتذطوةد. Futuristic studies ٛٗ أ الدزاضات املطةتقبمFuturology املطتقبن
 سٗةةةةح اجتّةةةةت دٔه العةةةةا إىل،ٛٗ املطةةةةتقبمِٝةةةةرا االِتىةةةةاً يف ٔقةةةةع الةةةةسث
ٜ عمةةٚ تطىةةت اُ تعٗػةةْ ٔتعىةةن داِةةدٙالتتطةةٗا املطةةبو لٍةةٕق املطةةتقبن الةةر
ٛ اإللكرتٌٔٗةةةٚ ٔيف ِةةةرا الطةةٗال فقةةةد اؾةةبشت التذةةةاز. ٕدقٗةةو ِةةةرا الطىةة
 كىةةا اؾةةبشت سذةةس،٘حمةةٕزا اضاضةةًّٗا يف كةةجريم وةةَ خطةةا االاتؿةةاد العةةامل
ٕ يف وستكصِا الجةاٌ٘ ِٔة2030 ٖٛ قىَ زثٛٗ املطتقبمٛ يف خطا املىمكٖٛٔالصا
ٛ العسبٗةٛ يف املىمكةٛ اإللكرتٌٔٗةٚ تقسٖس التذةاز،2030 ٖٛ ااتؿاد وصدِس(زثٞبٍا
 بةة املطةةةتّمكٛ شاد سذةةةي املعةةةاومت اإللكرتٌٔٗةةة2016 ً ففةةة٘ عةةةا.)ٖٛالطةةةعٕد
ً اٌتػةاز اإلٌرتٌةت ٔاضةتتداٛ ذلك إىل ضةسعٙ ٖٔعص.%29.7 ٛٔالػسكات بٍطب
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اهلٕاتف الركٗٔ ٛالتتؿٗـ الػتؿة٘ املتصاٖةد لمتةدوات ،إقةاف ٛإىل الٍىةٕ
يف االضتجىازات ٔاالبتكازات يف ٔضاٟن الدفع ٔدط اخلدوات( .بكس.)2003 ،
ٔبتتبةةع التطةةٕز التةةازشم٘ لمتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛدمةةد اٌّةةا بةةدات يف أاٟةةن
ضبعٍٗات القسُ املاق٘ وَ خمه التشٕٖمت اإللكرتٌٔٗ ٛلألوٕاه Electronic
 Fund Transfereeب الػسكات العىماةٌٔ .ٛتٗذة ٛلتٕضةع تطبٗقةات ِةرٓ
املعةةاومت املالٗةة ٛاٌتقمةةت التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛإىل وسسمةة ٛثاٌٗةةِ ٛةة٘ وسسمةةٛ
التباده اإللكرتٌٔ٘ لمبٗاٌات ٔالر ٙاد ٝبدٔزٓ اىل شٖاد ٚالػسكات املطاِى ٛيف
ِةةةرٓ التقٍٗةةةٔ ٛالة ة مشمةةةت و ضطةةةات والٗةةةٔ ،ٛوؿةةةاٌعٔ ،بةةةاٟع٘ التذصٟةةةٛ
ٔو ضطةةةات اىخةةةس ٝوتٍٕعةةة .ٛاوةةةا يف املسسمةةة ٛالجالجةةة ،ٛفقةةةد ظّةةةست تطبٗقةةةات
ٔاٌعى ٛددٖد ٚتطةى ٜبتطبٗقةات االتؿةاالت الطةمكٗٔ ٛالمضةمكٗٔ .ٛلعةن وةَ
ابسشِةةا تطبٗقةةات بٗةةع ٔغةةسا ٞاألضةةّي ٔتةةراكس الطةةفس عمةة ٜاإلٌرتٌةةتٔ .س ة
اؾةةبت االٌرتٌةةت يف سةةد ذاتةةْ وةةاد ٚوالٗةةٔ ٛزجٗةةٔ ٛلةةدت التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة،ٛ
ٔال سعٗت بٍىٕ ضسٖع ،بطب تطٕز الػبكاتٔ ،الربجمباتٔ ،الربٔتةٕكمت،
ٔشٖةةاد ٚاملٍافطةة ٛب ة الػةةسكات ،سٗةةح ظّةةست االعمٌةةات ٔاملةةصادات ٔوٕااةةع يف
اإلٌرتٌت ختتـ بّرٓ التذاز.ٚ
ٔيف وة س إداز ٚالتكٍٕلٕدٗةةا ايدٖجةة ٛلمتٍىٗةة ٛاملطةةتداو ٛاملٍعقةةد يف اهلٍةةد
يف عاً  2016ىادِّوت دزاضٌ ٛااةد ٚأقةشت اُ التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛتعةدُّ إذدةا
ٔ marketersاملطةةتّمك
لمتشةةٕه الةةر ٖ ٙة ثس عمةة ٜالبةةاٟع أ املتطةةٕا
ةد سسكةةة ٛتغةةةٗري كاوةةةن يف األعىةةةاه التقمٗدٖةةةٛ
 ،consumersكىةةةا اٌّةةةا تعةة ُّ
)ٔ .(Bahat, 2016أقةةشت الدزاضةة ٛاٌةةْ عمةة ٜالةةسغي وةةَ اآلثةةاز الكةةبري ٚال ة
اسدثتّا التذاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛيف جمةاه األعىةاه ،التةصاه ٍِةاك ٌةٕااـ دتةاز
إىل وصٖد وةَ البشةح ٔاالضتقؿةأ ٞالتٕقةٗت  .كىةا أؾةت دزاضة ٛعةاوس ٔبةٕ
بكةةس ( )2014بكةةةسٔز ٚاِتى ةاً القةةاٟى عمةة ٜإداز ٚالقطاعةةات املتتمفةة ٛبالةةدٔه
العسبٗةة ٛبالتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةٔ ،ٛاُ املػةةازك ٛفّٗةةا ٖعةةد خٗةةازا ااتؿةةةادًّٖا
فقةا بن قسٔز ٚومش ٛلمشٗا.ٚ
ٔاةةد بٗوٍةةت غسفةة ٛدةةد ٚالتذازٖةةٔ ٛالؿةةٍاعٗ )2019( ٛلتقةةٕٖي تٕدُّةةْ اطاعةةات
األعىاه ذمٕ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛيف املىمك ٛاُ وَ اِةي دةدٖات ِةرٓ التذةازٚ
الػشَ ٔالتٕؾٗنٔ ،تاخري املٍتذةات عم ٜالعىم ،ٞباإلقاف ٛإىل طةٕه ٔتعقٗةد
اإلدةساٞات ايكٕوٗٔ ،ٛكرلك ام ٛاخلبةةسات ٔخمةأف بعةا جتةاز التذصٟةةٛ
التقمٗةةدٖ وةةَ التشةةةةٕه إىل التذةةةةاز ٚاإللكةتةسٌٔٗةةة .ٛكىةةا كػةةفت دزاضةةٛ
ادسٖةت عمة ٜعٍٗة ٛوةَ الٍطةا ٞالطةعٕدٖات الةدٔز اهلةاً الةر ٙزمة اُ تقةًٕ بةةْ
املةةسا ٚإلدمةةا اةةسازات التطةةُّٕل (املٍصلةة٘)ٔ .لعةةن ذلةةك ٖكةةُٕ سةةافصا آخةةس لتعصٖةةص
التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛبالٍطب ٛلمىسا .ٚوَ ٌاسٗ ٍٛاىخسٔ ،ٝقوشت الٍتةاٟر اُ وةَ
اِي العٕاٟو ال تقف اواً املسا ٚيف التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛالٕؾةٕه إىل اإلٌرتٌةت
ٔتٕظٗةةف خدواتةةْ .كىةةا ااةةست غسفةة ٛدةةد ٚاُ وةةَ اآلثةةاز الطةةمبٗ ٛلمتذةةازٚ
اإللكرتٌٔٗ ٛإوكاٌٗ ٛاخرتال ٌعاً املعاومت التذازٖة ٛلمىطةتجىس .فشةدٔخ اٙ
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عطةةن تقةةا يف الٍعةةاً ضةةٗىٍع املطةةتجىس وةةَ البٗةةع ٍٖٔؿةةسف املطةةتّمكُٕ إىل
وٕااع اىخس ٝلمػسا.ٞ
ٔيف اثٍةةةا ٞداٟشةةة ٛكٕزٌٔةةةا كٕفٗةةةدٔ 19-قةةةت وكتة ة حمادثةةةات امل ضطةةةٛ
التذازٖة Enterprise Talk Bureau (2020) ٛاُ ِةرٓ اااٟشة ٛاةد اسةدثت
تغةةٗريا كةةبريا يف اةةا ايٗةةا ٚسٗةةح دةةٕه التعاوةةن إىل التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةٛ
بػكن وفادٔ ١كةبرئٌ .تٗذة ٛلمتغةٗريات الة تبعةت ِةرٓ اااٟشة ٛالػسضةٛ
اؾبت العا وٍػغما بالبشح عَ بداٟن عىمٗ ٛلتغطٗ ٛاستٗادات سٗاتْ .كىا
اُ وٍعىةةة ٛالؿةةةش ٛالعاملٗةةة ٛال تطةةةتبعد وٕدةةة ٛثاٌٗةةة second wave ٛهلةةةرا
الفرئع ممةا ٖصٖةد األوةس تعقٗةدأ .عمة ٜضةبٗن املجةاه اكةدت ِةرٓ امل ضطة ٛاُ
شٖاد ٚوبٗعات غسك ٛبَ داثٔد يف غّس وازع  2020/عٍد ظّٕز ِةرٓ اااٟشةٛ
باملىمكٔ ٛؾمت إىل  %200خمه 10اٖاً فقا .كىا افصت ٌطةب ٛالػةسا ٞأُ الٖةَ
إىل ٔ .%400تعصش ِرٓ الٍتاٟر اِىٗ ٛالدزاض ٛايالٗ.ٛ
ٔبتشمٗن ادبٗات ِرٓ الدزاض ٛتبٗوَ اُ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛباملىمك ٛال تصاه
تعد جمالةا ددٖةدا لكٍةْ ضةسٖع الٍىةٕ ٔحتاؾة ٛدةت تةاثري داٟشة ٛكٕفٗةد-
ُّ
19ممةةةا ٖطةةةتٕد بةةةةره ااّةةةٕد العمىٗةةةة ٛلتطةةةٕٖسٓ ملٕاكبةةةةِ ٛةةةرٓ املةةةةتغريات
اخلاطفٔ .ٛلرا زات الباسجات اُ وةَ السكةاٟص املّىة ٛالضتػةساف ِةرٓ التذةازٚ
تٕعٗة ٛاملةسا ٚالطةعٕدٖ ٛباِىٗتّةا ٔدةربّا لمىػةازك ٛفّٗةا ٔ .لعةن وةَ دٔاعةة٘
ذلةةك اإلتاسةة ٛملةةد 24 ٚضةةاع ٛعمةة ٜوةةداز الطةةٍٔ ٛيف ا ٙوكةةاُ ٔشوةةاُ .كىةةا اُ
األضعاز فّٗا اان وَ الطٕل املعتادٔ ٚاٌّا وٍاضب ٛلطبٗع ٛاملسا.ٚ
ٔلعن وَ الدٔافع املمشو ٛلمدزاضة ٛايالٗة ٛسادة ٛاملةسا ٚالضةتتداً التذةازٚ
ت وكةة ٜيف ظةةن ايذةةس املٍصلةة٘ ٔعةةدً اخلةةسٔز
اإللكرتٌٔٗة ،ٛاكجةةس وةةَ أ ٙاة ٍ
ٔاالختمط سفاظةا عمة ٜؾةشٔ ٛضةمو ٛاألضةسٔ ٚاجملتىةع دةت ظةن داٟشةٛ
كٕزٌٔا .فالٕع٘ مبٍعٕوة ٛالتذةاز ٚاإللكرتٌٔٗةٔ ٛاضةتٗعاب وفاِٗىّةأ ،فّةي
اٌعىتّةةأ ،تطبٗقاتّةةأ ،تٕظٗةةف وصاٖاِةةأ ،تةةرلٗن دةةدٖاتّأ ،إدزاك اِىٗتّةةا
ٔاضتجىازِا يف ٔات األشوات اؾبت سذس الصأٖ ٛيف وٍعٕو ٛالتذاز ٚالعاملٗ.ٛ
ً شلوة اهدزاضة:

ٖمشَةةغ اُ ٍِةةاك وفةةاِٗي خمتمطةة ٛلةةد ٝالٍطةةا ٞيف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة،ٛ
فىٍَّ وَ تس ٝاٌّا وػازٖع ؾغري ٚلدعي ف ٛ٠الدخن احملةدٔد ،أ اٌّةا ظةاِسٚ
لعةةسم وٍتذةةات ٔفٍةةُٕ بعةةا األضةةس ،أ اٌّةةا خاؾة ٛباألعىةةاه الة تطةةتتدً
األضالٗ ٔاألدٔات التقٍٗ ،ٛأ اٌّا ببطاط ٛالبٗع ٔالػةسا ٞوةَ املتةادس أ املٕااةع
اإللكرتٌٔٗ ٛأ غريٓٔ .اد اد ٝذلك إىل بسٔش اياد ٛإىل إثةسا ٞوفّةًٕ التذةازٚ
اإللكرتٌٔٗٔ ٛاضتػساف وطتقبمّأ .ميكَ تٕقٗت تفاؾٗن املػكم ٛيف الٍقةاط
اآلتٗ:ٛ
اياد ٛإىل وػازك ٛاملسا ٚيف التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛبطب داٟشة ٛفةرئع
كٕزٌٔا ال ادخمت العا يف سذس وٍصل٘ لفرتات شوٍٗ ٛطٕٖم ،ٛضةعٗا إىل
الطمؤ ٛوٍعا لتفػ٘ الٕبأ .ٞاقشت التذاز اإللكرتٌٔٗ ِ٘ ٛاين األوجن
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لتشقٗةةةو وتطمبةةةات ايٗةةةأ ٚتطةةةٗريِا ٔسةةةن وػةةةكمتّا ٔحتاؾةةة ٛيف سةةةاه
اٌتقاه ِرا الٕبا ٞإىل وٕد ٛثاٌٗ.ٛ
تعةةدُّد أدةةْ وطة ٔلٗات املةةسا ٚباعتبازِةةا الساعةة٘ األضةةاع لألضةةسٔ ،ٚاملطة ٔه
األٔه عةةةةَ إداز ٚاملٍةةةةةصهٔ ،استٗادةةةةةات األضةةةةةسٔ ،ٚاحملةةةةةسك الفاعةةةةةن يف إدازٚ
األشواتٔ .تمصًِ ِةرٓ األدٔاز املتعةدد ٚاملةسا ٚبتٍىٗة ٛاةدزاتّا ٔؾةقن وّازاتّةا
يف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛباعتبازِةةا الٕضةةٗم ٛاملجمةة ٜلمشؿةةٕه عمةة ٜاملاكةةن
ٔاملػسب ٔاملأ.ٝ
تٍةةاو٘ وػةةازك ٛالٍطةةا ٞيف اعىةةاه ٔوػةةازٖع اعىةةاه ؾةةغريsmall-scale ٚ
 business& projectsوةةَ خةةمه ٔضةةاٟن التٕاؾةةن االدتىةةاع٘ بغةةسم زفةةع
وطتٕ ٝالدخن ٔاضتجىاز ٔات الفساغ ،سٗةح دتةاز ِةرٓ العةاِس ٚستىةا إىل
إطاز عمى٘ لمعىن لٗكُٕ وقٍوٍا ٌٔادشأ .اقةش ٜلصاوةا عمة ٜاملّةتى بةدٔز
املسا ٚيف التٍىٗ ٛاالاتؿادٖ ٛإدسا ٞاألجاخ العمىٗ ٛلتغطِٗ ٛرٓ اياد.ٛ
شٖاد ٚالتشُّٕه العامل٘ وَ التذاز ٚاملعتاد ٚإىل التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗةٔ ٛضةٗطسٚ
ِرا التشٕه عم ٜاا التذاز ٚباملىمكٔ ٛقسٔز ٚوػازك ٛاملسا ٚالطةعٕدٖٛ
يف ِرا التشٕه بفاعمٗٔ ٛثبات.
ٔاد ٔلعدت ِرٓ املػكمت إسطاضا لد ٝالباسجات باُ وَ ابسش ايمٕه تٕعٗةٛ
املسا ٚبالتذاز ٚاإللكرتٌٔٗٔ ٛاالضتفاد ٚوَ التطبٗقات ٔاخلدوات ال تقةدِّوّا.
ٔتػةذٗعّا عمةة ٜبٗةةع ٔغةةسا ٞاملٍتذةةات ،إقةةاف ٛإىل تٕظٗةةف وصاٖةا ِةةرٓ التذةةازٚ
ٔاضتجىازِا ٔترلٗن ددٖاتّا ٔاإلضةّاً يف دطة االجتةآ ذمِٕةا الضتػةساف
وطةةتقبمّأ .لتقؿِّةة٘ ِةةرٓ املػةةكمٔ ٛاةةع اختٗةةاز عٍٗةة ٛالدزاضةة ٛوةةَ طالبةةات
اااوع ٛألٌَّ اكجةس ممازضة ٛهلةرٓ التذةاز ٚكىطةتّمكات  ،كىةا اُ الػةباب
ِةةي املطةةتّدفُٕ الضتػةةساف ِةةرٓ التذةةاز ٚوطةةتقبم وقازٌةة ٛبكبةةاز الطةةَ .فقةةد
اكةةدت دزاضةة ٛوسكةةص السٖةةام لمىعمٕوةةات ٔالدزاضةةات االضتػةةازٖ )2017( ٛاُ
ٌطب %70 ٛوَ الطعٕدٖ دُٔ ضَ  30ضٍٖ ٛعتىدُٔ عم ٜالتطةٕٖو اإللكرتٌٔة٘.
()1
 تطاؤالت اهدزاضة:

ٔيف إطاز وا ضبو مشمت الدزاض ٛالتطاثالت اآلتٗ:ٛ
وا وفًّٕ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلد ٝاملسا ٚالطعٕدٖ ٛوَ ٔدٌّ ٛعس طالبةات
داوع ٛاألوريٌٕ ٚزٚ؟
وا وصاٖا التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلد ٝاملةسا ٚالطةعٕدٖ ٛوةَ ٔدّةٌ ٛعةس طالبةات
داوع ٛاألوريٌٕ ٚزٚ؟
وةةا دةةدٖات التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛلةةد ٝاملةةسا ٚالطةةعٕدٖ ٛوةةَ ٔدّةةٌ ٛعةةس
طالبات داوع ٛاألوريٌٕ ٚزٚ؟
وا اِىٗة ٛالتذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛلةد ٝاملةسا ٚوةَ ٔدّةٌ ٛعةس طالبةات داوعةٛ
األوريٌٕ ٚزٚ؟
وةةا اجتاِةةات املةةسا ٚالطةةعٕدٖ ٛذمةةٕ التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛوةةَ ٔدّةةٌ ٛعةةس
طالبات داوع ٛاألوريٌٕ ٚزٚ؟
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وةةا التؿةةُّٕز املقةةرت الضتػةةساف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛلمىةةسا ٚالطةةعٕدٖ ٛيف
قٕ ٞدمٗن ٌتاٟر الدزاضةٔ ٛداٟشة ٛفةرئع كٕزٌٔةا املطةتذد كٕفٗةد -
19؟
 أٓداف اهدزاضة:

ٔاٌبجقةةت وةةَ ِةةرٓ التطةةاثالت قةةسٔز ٚالتعةةسف عمةةٔ ٜااةةع وفّةةًٕ التذةةازٚ
اإللكرتٌٔٗةةةٔ ٛتقؿةةة٘ ابعةةةادٓ ،ثةةةي ٔقةةةع تؿةةةٕز وقةةةرت الضتػةةةساف وطةةةتقبن
التذةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةة ٛبالٍطةةةب ٛلمىةةةسا ٚيف ظةةةن داٟشةةة ٛكٕزٌٔةةةا كٕفٗةةةد.19-
ٔعمْٗ ،مشمت الدزاض ٛاألِداف التالٗ:ٛ
التعسُّ ف عمة ٜوفّةًٕ التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛلةد ٝاملةسا ٚالطةعٕدٖ ٛوةَ ٔدّةٛ
ٌعس طالبات داوع ٛاألوريٌٕ ٚز.ٚ
البشح عَ وصاٖا التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلد ٝاملةسا ٚالطةعٕدٖ ٛوةَ ٔدّةٌ ٛعةس
طالبات داوع ٛاألوريٌٕ ٚز.ٚ
اضتقؿا ٞددٖات التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلد ٝاملسا ٚالطعٕدٖ ٛوَ ٔدٌّ ٛعس
طالبات داوع ٛاألوريٌٕ ٚز.ٚ
تقؿِّ٘ ٔع٘ املسا ٚالطعٕدٖ ٛباِىٗة ٛالتذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛوةَ ٔدّةٌ ٛعةس
طالبات داوع ٛاألوريٌٕ ٚز.ٚ
الكػف عَ اجتاِةات املةسا ٚالطةعٕدٖ ٛذمةٕ التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛوةَ ٔدّةٛ
ٌعس طالبات داوع ٛاألوريٌٕ ٚز.ٚ
تقدٖي تؿُّٕز وقةرت الضتػةساف التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛلمىةسا ٚالطةعٕدٖ ٛيف
ظن داٟش ٛكٕزٌٔا كٕفٗد.19 -
 أٌٓٚة اهدزاضة:

عطفا عم ٜوا ضبو ٔاتطااا وعْ تتمتـ اِىٗ ٛالدزاض ٛيف الٍقاط اآلتٗ:ٛ
مشٕلٗةة ٛالدزاضةةة ٛملكٌِّٕةةةات وٍعٕوةةة ٛالتذةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةةِٔ ٛةةة٘ املفة ةاِٗي
ٔاآللٗةةةةةةةةات ٔاملصاٖةةةةةةةةا ٔالتشةةةةةةةةدٖات ٔالةةةةةةةةٕع٘ ٔاالجتاِةةةةةةةةات ٔاألٌعىةةةةةةةةٛ
ٔالربٔتٕكةةةةٕالتٖٔ .تٕاعةةةةع اُ تفٗةةةةد ِةةةةرٓ املعمٕوةةةةات املطةة ة ٔل يف ٔقةةةةع
اخلطا االضرتاتٗذٗ ٛلتكُٕ غاوم ٛلمىسا ٚبػك من اضاع.
تكىَ اِىٗ ٛالدزاض ٛيف اٌّا تقدً وقرتسا وعاؾسا ٔوٕاكبا ملتغريات اا
ايٗةةةا ;ٚسٗةةةح تعةةدُّ ِةةةرٓ الدزاضةةة ٛوةةةَ الدزاضةةةات األٔىل وةةةَ ٌٕعّةةةا ٔالةة
تطسات إىل تقٕٖي وفةاِٗي ٔفكةس التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛلةد ٝاملةسا ٚباملىمكةٛ
ٔاضتػساف وطتقبمّا يف ظن داٟش ٛكٕزٌٔا كٕفٗد.19-
تتذطوةةد اِىٗةة ٛالدزاضةة ٛيف بةةسٔش ايادةة ٛإىل وػةةازك ٛاملةةسا ٚوػةةازكٛ
فاعمةة ٛيف تٍىٗةة ٛاالاتؿةةاد ٔدعةةي وكةةاو زثٖةة ٛاملىمكةة 2030 ٛيف وطةةازِا
لتشقٗةةةةو ااتؿةةةةاد وصدِةةةةسٔ ،إثةةةةاز ٚاِتىةةةةاً املطةة ة ٔل لتطةةةةٕٖس التذةةةةازٚ
اإللكرتٌٔٗ ٛبالٍطب ٛلمىسا ٚباملىمك.ٛ
ٖتٕاعع اُ تدعي الٍتةاٟر ٔالتٕؾةٗات املطة ٔل ٔاؾةشاب املؿةمش ٛيف اختةاذ
القةسازات ٔٔقةع اخلطةا التٍفٗرٖة ٛلمتذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛلمىةسا ٚباملىمكةةٛ
ٔزمبا تد لمدٔه العسبٗ ٔ ٛاإلضموٗ.ٛ
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تتٍةةاغي ِةةرٓ الدزاضةة ٛوةةع اخلطةةا التٍىٕٖةة ٛاملعاؾةةس ٚباملىمكةة ٛيف جمةةاه
التذازٔ ٚاالاتؿاد ٔال تٕل٘ املسا ٚاِتىاوا خاؾا باملػازك ٛالفاعم.ٛ
تقدًِّ الدزاض ٛادٔات اٗاع يف التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛميكَ االضتفاد ٚوٍّةا يف
دزاضات اىخس.ٝ
دسٖك التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلمىسا ٚإىل ب ز ٚالبشح العمىة٘ إلثةسا ٞاملعسفةٛ
باألدلةةٔ ٛالةةرباِ  ،سٗةةح اؾةةبشت ِةةرٓ التذةةاز ٚاضةةمٕبا و ة ثسا يف ايٗةةاٚ
ت وك.ٜ
دتادْ املسا ٚاكجس وَ أ ٙا ٍ
 اهدزاضات اهطابقة:

مشمةةت الدزاضةةات الطةةابق ٛدزاضةةات عسبٗةةٔ ٛادٍبٗةةٔ ،ٛاةةد ق عةةسم ِةةرٓ
الدزاضات جط ايداث.ٛ
فقةةد ِةةدفت دزاضةة ٛاملةةاٌع ) (Al-mani, 2020إىل تقؿةة٘ التشةةدٖات ال ة
تٕادةْ تةبا التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛلةد ٝزدةاه األعىةةاه باملىمكةِ ٔ .ٛةدفت اٖكةةا
إىل ددٖةةد العٕاوةةن السٟٗطةةٗ ٛال ة تقةةٕد إىل ِةةرا التةةبا ٔالةةدٔافع ٔالفٕاٟةةد ٔ
العقبةةات ال ة تٕادّ ةْ .كىةةا ِةةدفت إىل البشةةح عةةَ سمةةٕه عىمٗةةٔ ٛتٕاعةةات
وطةةتقبمٗ ٛيف قةةٕ ٞآزا ٞزدةةاه األعىةةاه ٔاملطةةتجىسَٖ بغةةسم تطةةٕٖس التذةةازٚ
اإللكرتٌٔٗ ٛباملىمكٔ .ٛاد ق اضتتداً املقابم ٛكادا ٚاىع املعمٕواتٔ .مشمت
العٍٗة ٛزدةةاه ٌٔطةةا ٞاألعىةاهٔ ،الطةةمطات ايكٕوٗةة ٛاملطة ٔلٔ ،ٛاطةةي املبةةادزات
التعمٗىٗٔ ،ٛامل ضطات اخلاؾ ٛباملىمكٔ .ٛاد ق دمٗن البٍٗات بػكن إذد٘
ٔ Thematicallyاظّةةست الٍتةةاٟر ددٖةةد اطةة ٛعٕاوةةن ت ة ثس عمةة ٜالتذةةازٚ
اإللكرتٌٔٗةةةةٔ ٛاٌػةةةةط ٛزدةةةةاه األعىةةةةاه باملىمكةةةةٔ ،ٛالةة ة مشمةةةةت)1 :التىٕٖةةةةن
ايكٕو٘ )2 ،التعمٗي ٔالتدزٖ  )3 ،الطٗاضات ايكٕوٗٔ ٛالتػةسٖعٗ)4 ،ٛالبٍٗةٛ
التشتٗةةةٔ )5 ٔ ،ٛوةةةتغري الجقافةةةٔ ٛااةةةٍظٔ .مشمةةةت ابةةةسش التشةةةدٖات اعتىةةةاد
ايؿةةةٕه عمةةة ٜزاع املةةةاه وةةةَ األضةةةس ٔاألؾةةةداأ ،ٞؾةةةعٕب ٛايؿةةةٕه عمةةةٜ
التىٕٖن وَ البٍٕك اخلاؾٔ ٛاملطتجىسَٖ ،بطب اٌّي ميٗمُٕ إىل التعاوةن وةع
الػسكات ذات الدخن العال٘ .إقاف ٛإىل دةدٔ ٙدةٕد خمةن ٔفذةٕ ٚيف الٍعةاً
البٗ٠ةةة٘ لألعىةةةاه باملىمكةةةٔ ،ٛقةةةعف الةةةدعي املةةةادٔ ٙالتىٕٖةةةن وةةةَ امل ضطةةةات
ايكٕوٗةةٔ ٛاخلاؾةة ٛلسدةةاه األعىةةاه ٔخاؾةة ٛيف البةةداٖات األٔىلٔٔ .قةةشت
الٍتةةاٟر سادةة ٛزدةةاه األعىةةاه إىل تعمةةٗي فةةا ٔتةةدزٖ خةةاف باألعىةةاه .كىةةا
ٔقةةشت :عةةدً ٔدةةٕد :إطةةاز وٍةةتعي لمعىةةن يف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةٔ ;ٛطسٖقةةٛ
دفع آوٍ ٛأُ الَٖ; ٔٔضٗم ٛبدٖم ٛلدفع ضّن ٔوسٖت ; ٔعىمٗةات دعةي ٌادشةٛ
يف التذةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةةٔ ;ٛكفةةةا ٚٞيف إزضةةةاه الطةةةمع .إقةةةاف ٛإىل غةةةم ٞزضةةةًٕ
التٕؾٗنٔ .اد بٍٗت بعا اجملٗبات ٔدٕد دد ٙالتىٗٗص ب املسأ ٚالسدةن يف
تاضٗظ اعىاه التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛأ تطٗريِأ .أقةشت اجملٗبةات اُ كةجريا
وةةَ العقبةةات ال ة تةةستبا بةةااٍظ ت ة ثس عمةة ٜوػةةازك ٛاملةةسا ٚيف اعىةةاه ِةةرٓ
التذاز ٚوجن ام ٛالتةدزٖ املٍاضة ٔ ،اإلزغةادٔ ،ؾةعٕب ٛايؿةٕه عمةٖٕ ٜةن.
ٔبٍٗت الٍتاٟر الدٔز غري الفاعن لٕضاٟن االعمً ٔامل ضطةات ايكٕوٗة ٛيف زفةع
وطةةتٕ ٝالةةٕع٘ بالفٕاٟةةد ٔالفةةسف املتاسةة ٛيف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛباملىمكةة.ٛ
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ٔأؾةةت الدزاضةة ٛبتطةةٕٖس ضٗاضةةات لةةدعي التعةةأُ ٔالػةةساك ٛب ة و ضطةةات
التعمٗي ٔاااوعات ٔساقٍات التقٍٗٔ ٛاحملفةصات األخةس ٝلتطةٕٖس الػةساكات
التذازٖةةةة ٛبٍّٗةةةةأ .تػةةةةذٗع وػةةةةازك ٛاملةةةةسا ٚيف اٌػةةةةط ٛاألعىةةةةاه لتٍىٗةةةةٛ
وطةةةاِىتّا كىؿةةةدز لمتٕظٗةةةف ٔالتٍىٗةةة ٛاالاتؿةةةادٖٔ ;ٛدطة ة التةةةدزٖ
ٔاإلزغاد ٔاخلةدوات لةدعي املةسا ٚالطةعٕدٖ ٛيف األعىةاه; ٔتطةٕٖس اضةرتاتٗذٗات
لتغةٗري التقالٗةةد االدتىاعٗة ٛاملتعمقةة ٛبالتفساة ٛبة املةسأ ٚالسدةةن وةَ خةةمه
إٌػا ٞغبك ٛاعىاه ٔتٕاؾن خاؾة ٛبةاملسأ ،ٚتاضةٗظ جمىٕعةات ألعىةاه املةساٚ
بةةةاجملتىعٔ ،إااوةةةٔ ٛزؽ العىةةةن ٔالةةةرباور التطٕٖسٖةةة ٛبغةةةسم زفةةةع وطةةةتٕٝ
الٕع٘ ٔالجقٔ ٛايىاع لد ٝاملسا ٚيف التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ.ٛ
ٔبتشمٗن ِرٓ الدزاض ٛدمد اٌّةا تػةري إىل عةدً ٔدةٕد إطةاز وٍةتعي لمعىةن
يف التذةةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةةة ٛباملىمكةةةة ،ٛممةةةةا ٖعةةةةصش تؿةةةةىٗي املٍعٕوةةةة ٛاملقرتسةةةةٛ
الضتػساف ِرٓ التذاز ٚال ادوتّا الدزاض ٛايالٗٔ .ٛكػفت الٍتاٟر ٔدٕد
وػةةكمت تةةستبا بةةاملسا ٚيف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛوجةةن امةة ٛالتةةدزٖ ٔ ،اإلزغةةاد
ٔالتٕدٗةةةْ ممةةةا ٖفٗةةةد يف خطةةة ٛاالضتػةةةساف املصوةةةعٔ .مشمةةةت التٕؾةةةٗات زفةةةع
وطتٕ ٝالٕع٘ٔ ،قسٔز ٚوػةازك ٛاملةسا ٚيف ِةرٓ التذةازٔ .ٚتعةصش ِةرٓ الٍتةاٟر
اِىٗةة ٛالدزاضةة ٛايالٗةة ٛال ة تطةةتّدف الةةٕع٘ بالتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛبػةةك من
اضاع.
ٔيف دزاضةةة ٛتقٕميٗةةة ٛلغسفةةة ٛدةةةد ٚالتذازٖةةة )2019( ٛسةةةٕه تٕدُّةةةْ اطاعةةةات
األعىاه ذمٕ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛيف املىمك ،ٛاضةتّدفت الدزاضة ٛاضةتطمق آزاٞ
بعةةا اؾةةشاب األعىةةاه سةةٕه التشةةُّٕه إىل التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةٔ ،ٛالبشةةح عةةَ
اِةةي اآلثةةاز اإلزمابٗةةٔ ٛالطةةمبٗ ٛلمتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛضةةٕا ٞعمةة ٜاملطةةتّمك أ
املطةةتجىسٔ ،التشةةدٖات الة تقةةف يف طسٖةةو اةةِّٕ التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةٔ .ٛمشمةةت
العٍٗ ٛاملطتّمك ٔاملطتجىسَٖ يف اطاق التذص ٟٛيف املىمك ٛالعسبٗ ٛالطعٕدٖٛ
ٖفكةةمُٕ الػةةسا ٞوةةَ
لعةةاً ٔ ً2019اظّةةست الٍتةةاٟر اُ ( )%42.4وةةَ افةةساد العٍٗةةِّ ٛ
املتةةادس املعتةةادٖٔ ،ٚفكةةن ( )%20.5الػةةسا ٞوةةَ املتةةادس اإللكرتٌٔٗةة ،ٛبٍٗىةةا ()%36
ٖفكِّمُٕ الػسا ٞوَ املتادس املعتادٔ ٚاإللكرتٌٔٗ ٛعم ٜالطٕأ .ٞكػفت الٍتةاٟر
اُ وةةَ اِةةي دٔافةةع الػةةسا ٞوةةَ املتةةادس اإللكرتٌٔٗةة ٛارمفةةام األضةةعاز (،)%36.3
ٔعدً تٕافس الطةمع ٔاملٍتذةات يف املتةادس املعتةادٔٔ .)%25.75( ٚقةشت الٍتةاٟر اُ
اكجس املٍتذات ()%16.4ال ٖتي غساثِا تتعمعةو حتةدوات الطةٗاس ٛوجةن تةراكس
الطرياُ ٔعىن اإشات ٔالفٍادل ٔتادري الطٗازات ٔزسمت الطةفَ ٔسذةٕشات
القطازات ٔخدوات الرتفْٗ .تمّٗا ايقاٟة بٍطةب ،)%15.8( ٛثةي املمبةظ (.)%13.5
ٔتعدُّ ِرٓ الٍتٗذ ٛو غسا ٖدعي إوكاٌٗ ٛدٕه املةسا ٚإىل التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗةٛ
يف املطتقبن .كىا بٗوٍةت الٍتةاٟر ايادة ٛاىل اضةتشداخ بٕابة ٛزلٗة ٛلمتٍىٗةٛ
املطتداو ٛيف التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ.ٛ
ِٔةةدفت دزاضةة ٛبّةةات ) (Bhat, 2016إىل التعةةسُّف عمةة ٜوفةةاِٗي التذةةازٚ
اإللكرتٌٔٗةةةٔ ٛاالجتةةةآ ذمِٕةةةا ،كىةةةا اضةةةتّدفت تقؿِّة ة٘ املةةةتغريات السٟٗطةةةٗٛ
المشوةةة ٛلٍذةةةا اةةةاذز اعىةةةاه التذةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةةٔ .ٛأقةةةشت الٍتةةةاٟر بةةةاُ
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التذةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةة ٛتةةةتي مبٕاة ةع إلكرتٌٔةةة٘ ٖةةةسبا بة ة البةةةاٟع الةةةرٖ ٙقةةةدًِّ
وٍتذات أ خدوات وباغس ٚعرب بٕاب ٛالعىن التذةاز ٙاخلاؾة ٛبةْ عمة ٜغةبكٛ
اإلٌرتٌةةتٖٔ .ةةتي التطةةُّٕل باضةةتتداً عسبةة ٛالتطةةُّٕل  shopping carأ ض ةمعٛ
التطةُّٕل  shopping basketالة زمىةع فّٗةا املػةرت ٙاملٍتذةات الة شمتازِةا
ٖٔتي دفع اٗىةِ ٛةرٓ املٍتذةات باضةتتداً البطااة ٛاالٟتىاٌٗة credit card ٛأ
بطاا ٛالةدَٖ ٔ .debt cardأقةشت الدزاضة ٛاُ وةَ التطةّٗمت الة ادوت إىل
تطةةةُّٕز التذةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةة ٛخةةةدوات اإلٌرتٌةةةتٔ ،اهلٕاتةةةف الركٗةةةٔ ،ٛتةةةٕافس
تطبٗقات خدو ٛبٕابات الدفع اإللكرتٌٔٗةٔٔ ،ٛضةاٟن التٕاؾةن االدتىةاع٘ الة
تقًٕ بدٔزم دِٕسٙمًّ يف بٍةا ٞاملٍةتر ٔإعةمً املطةتّمك جبىٗةع الفةسف املىٍٕسة.ٛ
ٔتتكىوَ التطّٗمت وا ٖعسف بالعسبات الراتٗة autonomous vehicles ٛالة
تطتتدً الركا ٞالؿٍاع٘ ٔاجملطوات ايطاض sensors ٛلقٗادٌ ٚفطةّا دُٔ اٙ
تةةدخُّن بػةةس .ٙباإلقةةاف ٛإىل تطةةّٗمت الطباعةةٔ ٛالؿةةٕز ثمثٗةة ٛاألبعةةاد ال ة
تة د ٙاىل اضةةتشداخ ضةةٕل لتؿةةىٗي املٍتذةةات ال ة ميكةةَ لمىطةةتّمك طباعتّةةا
مبٍصلةةْ أ وكةةاُ عىمةةْٔ ..ميكةةَ االضةةتفاد ٚوةةَ ِةةرٓ الدزاضةة ٛيف بٍةةا ٞوقٗةةاع
االجتآ ٔددٖد املفاِٗي المشو ٛلمىسا.ٚ
كىةةا ِةةدفت دزاضةة ٛغةةّسٖازٔ ٙآخةةسَٖ ) (Shahriari et el, 2015إىل
تقؿِّة٘ فٕاٟةد التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةٔ ،ٛالبشةح عةَ اثسِةا يف الطةٕلٔ .اةد مشمةةت
الفٕاٟةةد عاوةة ٛإتاسةة ٛالفسؾةة ٛلمىطةةتّمك لمتطةةٕٖو ٔالةةدفع خةةمه  24ضةةاعٛ
طةةةٕاه اٖةةةاً الطةةةٍٔ ٛوةةةَ ا ٙوكةةةأُ ،تصٖٔةةةد املطةةةتّمك حتٗةةةازات وتٍِّٕعةةة ٛوةةةَ
املٍتذاتٔ ،تقدٖي اخلدوات باان تكمفٔ ٛحتاؾ ٛخدو ٛالتٕؾٗنٔ ،املػةازكٛ
يف املصاداتٔ ،تباده األفكاز ٔاخلربات .إقةاف ٛإىل تطةّٗن التٍةافظ الةرٍٖ ٙتّة٘
بتتفٗكةةةات دِٕسٖةةة ٛيف األضةةةعاز .اوةةةا الفٕاٟةةةد االدتىاعٗةةة ٛفػةةةىمت :كةة
األفساد لمعىن باملٍصهٔ ،التقمٗن وةَ الطةفس لمتطةٕٖو ٔشاة ٛالطةسل ٔالتمةٕخ،
ٔإتاسة ٛالفسؾة ٛلمفقةسأ ٞاؾةشاب الةدخن احملةدٔد لمتىتُّةع بالتطةٕٖو باضةةعاز
شِٗةةدٔ ٚدط ة وطةةتٕ ٝااةةٕدٔ ٚشٖةةاد ٚاألثةةسٔ .خلعؿةةت الدزاضةة ٛاستٗادةةات
إٌػا ٞالتذاز ٚاإللكرتٌٔٗةٔ ٛالة مشمةت :تؿةىٗي املٕاةع عمة ٜغةبك ٛاإلٌرتٌةت،
ٔاضتكةةةاف ٛبسٌةةةاور لمتذةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةةٔ ،ٛاالضتػةةةازٔ ،ٚخةةةدوات احملاضةةةب،ٛ
ٔإدةةساٞات البطااةة ٛاالٟتىاٌٗةةٔ ،ٛالتطةةٕٖو ٔبٕابةة ٛالةةدفعٌٔ .عةةسا لتعةةدد أدةةْ
ٔوطازات ِرٓ الدزاض ٛميكَ تٕظٗف ٌتاٟذّا يف ترلٗن الؿعٕبات ٔالتشةدٖات
ال تٕادْ املةسا ٚيف اخلةدوات املتتمفةٔ ٛتقةدٖي افكةن اخلٗةازات ٔاالضتػةازات
المشو ٛارب املسا ٚملىازض ٛالتذاز ٚاإللكرتٌٔٗ.ٛ
اوا دزاض ٛعاوس ٔ بٕبكس ( )2014فقد ِةدفت إىل اضةتعسام وفةاِٗي التذةةازٚ
اإللكرتٌٔٗةةةٔ ٛتطُّٕزِةةةا ٔ جماالتّةةةا ٔآثازِةةةا عمةةة ٜالتٍىٗةةة ٛاالاتؿةةةادٖ ٛعاوةةةٛ
ٔالتٍىٗ ٛاملطتداو ٛخاؾ ٛبااصاٟس .كىا ِدفت إىل ددٖد وتطمعبات تطبٗو
ِةةرٓ التذةةازٔ ٚجمةةاالت تطبٗقّةةا ٔاإلطةةاز التػةةسٖع٘ املةةٍعِّي هلةةا .إقةةاف ٛإىل
دمٗةةةن ٔااةةةةع التذةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةةٔ ٛاثسِةةةا عمةةة ٜالتٍىٗةةة ٛاملطةةةتداؤ .ٛق
اضةةةةةتتداً املةةةةةٍّر التشمٗمةةةةة٘ٔ .كػةةةةةفت الٍتةةةةةاٟر عةةةةةَ اُ بعةةةةةا العةةةةةسٔف
االدتىاعٗةة ٛتمع ة دٔزا إزمابًّٗةةا يف اةةِّٕ التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ;ٛسٗةةح إُ تقالٗةةد
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اجملتىعات يف الدٔه العسبٗ ٛبػكن عأً ،ااصاٟةس بؿةف ٛاخلؿةٕف دةدُّ وةَ
سسٖة ٛاملةةسا ٚيف الةةرِاب إىل وساكةةص التطةةٕلٔ ،وةَ ثة وي فة ُ إٌػةةا ٞوٕااةةع هلةةرٓ
املتةةادس عمةة ٜغةةبك ٛاإلٌرتٌةةت ٖتةةٗت هلةةا التطةةُّٕل وةةَ داخةةن املٍةةصهٔ .أقةةشت
الٍتةةةاٟر قةةةعف اعتىةةةاد غالبٗةةة ٛاملةةةٕاطٍ يف ااصاٟةةةس عمةةة ٜالتعاوةةةن ببطااةةةات
االٟتىةةاُ ممةةا ميجِّةةن عاٟق ةا سقٗقًّٗةةا اوةةاً اةةِّٕ التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛيف ااصاٟةةس.
كىا بٗوٍت الٍتاٟر اُ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛاؾبشت عاوما و ثسا يف إِّ ااتؿةاد
الدٔه ٔتعصٖص التٍىٗ ٛاملطتداؤ ،ٛشٖةاد ٚالقةةدز ٚالتٍافطةٗ ٛلتطةٕٖو املٍتذةات،
ٔتةةٕفري املعمٕوةةات ٔاخلةةدوات الفٕزٖةة ٛلمعىةةم ،ٞإقةةاف ٛإىل ك ة املطةةتّمك
اٍٖىةا كةاُ وةةَ الطمة الفةةٕز ٙلمطةمع ٔاخلةدواتٔ .مشمةةت التٕؾةٗات ددٖةةد
تعسٖةةف وٕسو ةد لمتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةٔ ،ٛتطةةٕٖس وٍعٕوةة ٛاالتؿةةاالتٔ ،تساٗةةٛ
اخلدوات ٔفقا لمتطٕزات العاملٗٔ ،ٛتٕظٗةف التطبٗقةات يف خمتمةف القطةةاعات
االاتؿةةةادٖٔ ،ٛتػةةةذٗع القطةةةاق اخلةةةاف عمةةة ٜاالضتجىةةةةاز يف جمةةةاه التذةةةازٚ
اإللكرتٌٔٗةةٔ .ٛبتشمٗةةن ٌتةةاٟر ِةةرٓ الدزاضةة ٛدمةةد اٌّةةا زكةةصت عمةة ٜاضةةتداوٛ
التذةةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةةة ٛبالةةةةدٔه العسبٗةةةة ، ٛكىةةةةا كػةةةةفت األثةةةةس االدتىةةةةاع٘
اإلزماب٘ يف تٍىٗ ٛالتذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛبالٍطب ٛلمىةسأ . ٚتعةد ِةرٓ وٍطمقةات
ميكَ تكىٍّٗا يف الدزاض ٛايالٗ.ٛ
ِٔةةدفت دزاضةة ٛااىعةةاُ ) (Al Jaman, 2009إىل دمٗةةن ادا ٞالتذةةازٚ
اإللكرتٌٔٗ ٛيف املىمك ٛالعسبٗ ٛالطعٕدٖٔ ٛخاؾ ٛب الٍطا ٞالطعٕدٖات .كىا
ِدفت إىل تقٗٗي دٔز املسا ٚفٗىا ٖتعمو بالتكٍٕلٕدٗا ٔالتذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛعةَ
طسٖو املطت اإلسؿا ٟ٘املباغسٔ .مشمت العٍٗ )100( ٛاوسا ٚضعٕدٖ ٛوَ خمتمف
األعىةةاز ٔاملٍةةاطؤ .ق اضةةتتداً االضةةتباٌ ٛاىةةع املعمٕوةةاتٔ ،اتبعةةت الدزاضةةٛ
املةةٍّر التشمٗمةة٘ اإلسؿةةأ .ٟ٘أقةةشت الٍتةةاٟر ايادةة ٛإىل إٌػةةاٌ ٞعةةاً فعةةاه
ٔوٕثةةةٕل لعٍةةةأَٖ الربٖةةةد لمىٍةةةاشه ٔالػةةةسكات الطةةةعٕدٖ ٛلتعصٖةةةص التذةةةازٚ
اإللكرتٌٔٗةةةة ٛيف املىمكةةةةٔ ،ٛتعصٖةةةةص القةةةةٕاٌ الةة ة دكةةةةي اضةةةةتتداً البٗاٌةةةةات
الػتؿةةةةٗ ٛوجةةةةن وعمٕوةةةةات بطااةةة ٛاالٟتىةةةةاُ ٔاوةةةةَ املعةةةةاومت عمةةةة ٜاملٕااةةةةع
اإللكرتٌٔٗةة ٛوةةَ خةةمه ٔقةةع وعةةاٖري ٔطٍٗةة ٛلتعصٖةةص اوةةَ ٔااٖةة ٛالبٗاٌةةات،
إقاف ٛإىل تٕقٗت الدٔز املّي الر ٙتقًٕ بْ املسا ٚفٗىا ٖتعمو بقسازات التطةُّٕل
(املٍصل٘)ٔ ،الرٖ ٙعدُّ سافصا آخةس لتعصٖةص التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛاملٕدوّة ٛلمٍطةا.ٞ
ٔوةةَ ٌاسٗ ة ٍ ٛاىخةةسٔ ،ٝقوةةشت الٍتةةاٟر اُ الٕؾةةٕه إىل اإلٌرتٌةةت ٖعةةدُّ وةةَ اِةةي
املعِّٕاةةات الةة تقةةف اوةةاً املةةسا ٚيف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةٖٔ .ٛػةةري دمٗةةن ِةةرٓ
الدزاضةة ٛإىل إوكاٌٗةة ٛتٕظٗةةف ٌتاٟذّةةا يف الدزاضةة ٛايالٗةة ،ٛيف سةةن وػةةكمٛ
التعاومت اإللكرتٌٔٗ ٛال تعٕل اضتتداً املسا ٚهلأ ،ددٖد دٔز املةسا ٚاملتٕاةع
يف تٍىِٗ ٛرٓ التذاز ٚوطتقبم .
بٍٗىةةةةا ِةةةةدفت دزاضةةةة ٛاملةةةةدخم٘ ( )2005إىل تقؿِّةةةة٘ اخماٗةةةةات التعاوةةةةن يف
اخلةةةدوات اإللكرتٌٔٗةةة ٛألِىٗتّةةةا بالٍطةةةب ٛلألفةةةساد .كىةةةا ِةةةدفت إىل دزاضةةةٛ
الكٕابا الفقّٗ ٛاملتعمِّق ٛبالتذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ،ٛوجةن البطااةات ٔاالعتىةادات
املطةةةةتٍدٖٔ ٛوقةةةةدو٘ اخلدوةةةةٔ ٛغريِةةةةأ .اتوبعةةةةت الدزاضةةةة ٛاملةةةةٍّر الٍعةةةةسٙ
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االضتقسأ .ٟ٘أقشت الٍتاٟر دٕاش تقدٖي خدوات الػةبك ٛاإللكرتٌٔٗةٔ ٛاخةر
العىٕل ٛاملػسٔع( ٛاألدسٔ ،)ٚاُ البٗع التذاز ٙاإللكرتٌٔ٘ داٟص بػسٔطْ بٍاٞ
عم ٜالعسف ٔٔفو وا ا وعدٓ الفقّأ ٞإاسازات اجملةاوع الفقّٗة ٛاملعاؾةسٔ ،ٚبٗةاُ
اُ التكٗٗةةف الفقّةة٘ لبطااةةات االٟتىةةاُ اةةد اداشِةةا يف التعاوةةن اإللكرتٌٔةة٘ يف
التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛعمةة ٜاٌّةةا ٔضةةاط ٛجتازٖةة ٛبةةادس أ ٔكالةة ٛأ كفالةةٛ
ب ةادس ،ضةةٕا ٞيف التقعٗةةد الةةر ٙظّةةس عٍةةد الفقّةةا ٞأ وةةا ؾةةدز وةةَ فتةةأٔ ٝآزاٞ
لبعا اجملاوع ٔاهلٗ٠ات الفقّٗ ٛاملعاؾسٔ ،ٚبٗاُ ااٖة ٛالػةسٖع ٛاإلضةموٗٛ
ملعاومت (التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٔ )ٛااٖ ٛاملطتّمك ٔفةو وةٍّر إضةمو٘ زؾة ،
ٔبٗةةاُ اُ االلتةةصاً بةةاألخمل اإلضةةموٗ ٛوطم ة وّةةي يف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة،ٛ
ٔضةَ العقٕبةات السادعةة ٛملةَ ٖتعةدو ٝعمّٗةأٖ .مسةغ اُ ِةةرٓ الدزاضة ٛزكةةصت
عم ٜدٕاٌ األخماٗات ٔاألٌعىٔ ٛالكٕابا الفقّٗ ٛيف التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ.ٛ
ٔميكَ االضتفاد ٚوَ ِرٓ الٍتاٟر ٔتٕظٗفّةا يف بٍةا ٞوعةاٖري الساابة ٛالقإٌٌٗةٛ
يف التذاز ٚاإللكرتٌٔٗة ، ٛخاؾةٔ ٛاُ ِةرا احملةٕز ٖػةكن اسةد التشةدٖات البةازشٚ
ملػازك ٛاملسا ٚيف التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ.ٛ
 حدٗد اهدزاضةLimitation of the study :

تقتؿس الدزاض ٛعم ٜايدٔد التالٗ:ٛ
سدٔد بػسٖ :ٛتقتؿس الدزاض ٛعم ٜاملسا ٚالطعٕدٖ.ٛ
سةةدٔد دغسافٗةةة :ٛتتشةةدود ايةةةدٔد ااغسافٗةة ٛمبٍطقةةة ٛالسٖةةةام باملىمكةةةٛ
العسبٗ ٛالطعٕدٖ.ٛ
سةةةدٔد وٕقةةةٕعٗ :ٛتقتؿةةةس الدزاضةةة ٛعمةةة ٜالتذةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةة ٛبالٍطةةةبٛ
لمىسا.ٚ
سةةدٔد شوٍٗةة :ٛق تطبٗةةو الدزاضةة ٛيف الفؿةةن الدزاضةة٘ الجةةاٌ٘ لمعةةاً ً2020
املٕافو ِ1441ة.
ً صطوخات اهدزاضة:

أ) اهتجازة اإلهلرتُٗٚةElectronic Commerce/ E Commerce :

تع ةسوف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛباٌّةةا عىمٗةة ٛبٗةةع ٔغةةسا ٞاملٍتذةةات بالٕضةةاٟن
اإللكرتٌٔٗةةةة ،ٛوجةةةةن تطبٗقةةةةات اهلةةةةاتف احملىةةةةٕه ٔاإلٌرتٌةةةةتٔ .تػةةةةري التذةةةةازٚ
اإللكرتٌٔٗةة ٛإىل كةةن وةةَ البٗةةع بالتذصٟةة ٛعةةرب اإلٌرتٌةةت ٔكةةرلك املعةةاومت
اإللكرتٌٔٗٔ .ٛاد تٕضوعت التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛبػكن ومشٕظ يف عاً  ،2020سٗح
اؾبشت تػىن بٗع ٔغسا ٞاملٍتذات ٔاملٍعىات ال تقًٕ بّا ٔاملٍؿات ال تةتي
وَ خمهلأ .تتكىَ املصادات اإللكرتٌٔٗٔ ٛاخلدوات الٍٗinternet banking ٛ
ٔاٍةةٕات الةةدفع ٔ gatewaysايذةةٕشات  )Amazon, 2020) Ticketingاوةةا
املعٍ ٜاإلدسا ٟ٘فّٕ :اُ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛجِّن غِةقع٘ التذةاز ٚاألؾةن ِٔىةا
البٗع ٔالػسا ٞبالتذص ٟٛوَ املتادس اإللكرتٌٔٗة ٛعةرب اإلٌرتٌةتٖٔ .طةتتدً ِةرا
الٍةةٕق وةةَ التذةةاز ٚكافةة ٛافةةساد اجملتىةةع وةةَ الٍطةةأ ٞالسدةةاهٔ .تتك ةىوَ ِةةرٓ
التذاز ٚوععي إٌاق الطمع ٖٔ .تي الدفع عَ طسٖو اخلدوات املؿسفٗ.ٛ
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ب) اه٘عAwareness :ٛ

ٖعةةسِّف وعذةةي املعةةاٌ٘ ااةةاوعب الةةٕع٘ باٌةةْ :بالفّةةي ٔضةةمو ٛاإلدزاكب ٔ .يف
عمي الٍفظ ٖعسوف الٕع٘ باٌْ :بغعٕز الكا َٟاي٘ مبةا يف ٌفطةْ ٔوةا سمةٗا
بْب.
اوةةا يف وعذةةي كىةةربدز ) )Cambridge English Dictionaryف ة ُ كمىةةٛ
ٔعةةة٘  Awarenessتعةةةا تةةةٕفس املعسفةةة ٛأ فّةةةي الٕقةةةع أ املٕقةةةٕقٔ .اةةةد
اعتىدت الدزاض ٛايالِٗ ٛرا التعسٖف.
ج) دزاضة اضتشسافٚةFuturistic study :

تعةةةسوف الدزاضةةةةات االضتػةةةةسافٗ ٛباٌّةةةةا :خٗةةةةاه عمىةةةة٘ ٖطةةةةتطمع احملتىةةةةن
ٔاملفكون يف املطتقبن لمػ٘ٔ ٞالعٕاوةن املةتغري ٚالة تة ثس فٗةْٖٔ .عةسِّف املسكةص
الةةدميقساط٘ العسبةة٘ (دٍةةدل٘ )2017 ،الدزاضةةات املطةةتقبمٗ ٛباٌّةةا :عمةةي ددٖةةد
سمأه ٔقع باستىاالتب حمتىم ٛايدٔخ ،كىا ّٖةتي بدزاضة ٛاملةتغريات الة
ت د ٙإىل سةدٔخ ِةرٓ االستىةاالتٔ .تطةّي الدزاضةات االضتػةسافٗ ٛوةَ خةمه
وٍاِذّةةةا يف تٕدٗةةةْ ٔختطةةةٗا املطةةةتقبن وةةةَ خةةةمه تةةةٕفري ااعةةةد ٚاملعمٕوةةةات
املطتقبمٗٔ ٛالبداٟن املىكٍ ٛال تطبو عىمٗ ٛاختاذ القساز.

 إجساءات اهدزاضة

 أٗهًـــا :تقـــد ٍٙروـــل إجـــساء اهيخـــح حوـــظ أي
باجلاًعة:

ٚـــات اهيخـــح اهعوٌـــٛ

ق تقةةةدٖي طمة ة جملمةةةظ املسادعةةة ٛامل ضطةةة٘ اخلةةةاف باخماٗةةةات البشةةةح
العمى٘ جباوع ٛاألوةريٌ ٚةٕز Institutional Review Board (IRB) ٚإلدةساٞ
ِةةرٓ ا لدزاضةة ٔ ،ٛاىزفةةو وعةةْ خطةة ٛالبشةةح ٔاألدٔاتٔ .اةةد ةةت املٕافقةة ٛعمةةٜ
الطم بالسائ 19-0273 :تازٖخ.23/Dec/2019 :

 ثاًُٚا :جمتٌع ٗعِٚة اهدزاضة:

جمتىع الدزاض :ٛمشن جمتىع الدزاض ٛمجٗع طالبات اااوعة ٛاملطةذمت
لمفؿةةن الدزاضةة٘ الجةةاٌ٘ لمعةةاً  1441/1440املٕافةةو ٔ 2020/2019عةةددَِ ()52308
طالبةةة ٛيف مجٗةةةع كمٗةةةات اااوعةةة ٛاملتتمفةةةٔ ٛعةةةددِا ( )15كمٗةةة( ٛوٕاةةةع
داوع ٛاألوريٌٕ ٚز.) ٚ
العٍٗةة :ٛلتطبٗةةو ِةةرٓ الدزاضةة ٛق اختٗةةاز عٍٗةة ٛاؿةةدٖ ٛجِّةن  2481طالبةةٛ
وَ طالبات داوعة ٛاألوةريٌ ٚةٕز ٚوةَ خةمه وقةسز الجقافة ٛاإلضةموٗ.202 ٛ
ِٔةةٕ وق ةسوز إلكرتٌٔةة٘ عمةة ٜاملطةةتٕ ٝالكاوةةنٖ ،ةةتي تقدميةةْ وةةَ خةةمه ٌعةةاً
الةةبمك بةةٕزدٔ ،تقةةًٕ بتدزٖطةةْ عكةةٕات ِٗ٠ةة ٛالتةةدزٖظ بقطةةي الدزاضةةات
اإلضةةموٖٗٔ .ٛع ةدُّ ِةةرا املق ةسوز وةةاد ٚعاوةة ٛتةةدزع ٔوطم ة دةةاوع٘ اىٗةةع
الكمٗةةات ،سٗةةح ٖةةتي طةةس غةةع عاوةة ٛلمىق ةسوز ٖٔكةةُٕ التطةةذٗن يف املق ةسوز
وتاسا لطالبات اااوع ٛوَ مجٗع الكمٗةات ٔعمة ٜمجٗةع املطةتٕٖاتٔ .عمٗةْ،
تعدُّ ِرٓ العٍٗة ٛممجِّ مة ٛلمذاوعة ٛجبىٗةع كمٗاتّةا ٔعمة ٜكافة ٛاملطةتٕٖات
الدزاضٗ.ٛ
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 ثاهجًا :أدٗات اهدزاضة:

ملا كاُ ِةدف الدزاضةِ ٛةٕ تقؿِّة٘ ٔااةع الةٕع٘ بالتذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛلةدٝ
املسأ ٚاضتػساف وطةتقبمّا يف اجملتىةع الطةعٕد ،ٙفقةد اغةتقعت وةَ ذلةك إعةداد
ٔاضتتداً األدٔات اآلتٗ:ٛ

 -9االضتياُةQuestionnaire :

ِدفت االضتباٌ ٛإىل اضتطمق زا ٙافساد العٍٗ ٛسةٕه التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة.ٛ
ٔلتؿىٗي االضتباٌ ٛق اتباق اخلطٕات اآلتٗ:ٛ
اخلطٕ ٚاألٔىل :ددٖد حمةأز االضةتباٌ ٛيف قةٕ ٞاألدبٗوةات ٔالٕااةع الفعمة٘
لمتذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛبالٍطب ٛلمىسا ٚالطعٕدٖٔ .ٛؾٗاغ ٛعةدد وةَ املفةسدات
لكةةن حمةةٕز وقةةرت لمضةةتباٌ .ٛثةةي وٍااػةة ٛفسٖةةو الدزاضةة ٛلمضةةتباٌ ٛيف
ؾٕزتّا املبدٔ ٟٛٗإدسا ٞبعا التعدٖمت.
اخلطةةةٕ ٚالجاٌٗةةة :ٛاختبةةةاز وةةةد ٝؾةةةمسٗ ٛاالضةةةتباٌ ٛيف ؾةةةٕزتّا املبدٟٗةةةٛ
بعسقّا عم ٜجمىٕع ٛوكٕوٌ ٛوَ ( )4وَ اخلربا ٞاملىازضة ٔاملتتؿة يف
البشةةح العمىةة٘ ٔتؿةةىٗي ادٔات البشةةحٔ .اةةد طىمِ ة وةةٍّي بٗةةاُ الةةسا ٙسةةٕه
ودٔ ٝقٕ البٍٕدٔ ،عما ٛكن بٍد مبشٕزٓ ٔ ،جٗن البٍٕد ككن لمىشٕز
الر ٙتٍتى٘ إلْٗٔ .اضفست ِرٓ اخلطٕ ٚعَ إدسا ٞبعا التعةدٖمت مشمةت
سرف ٔإقافٔ ٛتعدٖن ؾٗاغ ٛبعا البٍٕد.
 اخلطٕ ٚالجالجٔ :ٛاٌتّت االضتباٌ ٛيف ؾٕزتّا الٍّا ٟٛٗلتػىن اطىا خةافًّ
بالبٗاٌات الػتؿٗ ٛإقاف ٛإىل ( )33بٍدا جِّن اط ٛحمأز ِ٘:
حمٕز وفًّٕ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلد ٝاملسا ٚالطعٕدٖٔ ،ٛمشن ( )4بٍٕد.
حمٕز وصاٖا التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلد ٝاملسا ٚالطعٕدٖٔ ،ٛمشن ( )7بٍٕد.
حمٕز ددٖات التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلد ٝاملسا ٚالطعٕدٖٔ ،ٛمشن ( )9بٍٕد.
حمةةٕز الةةٕع٘ باِىٗةة ٛالتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛلمىةةسا ٚالطةةعٕدٖٔ ،ٛمشةةن ()5
بٍٕد.
حمٕز اجتاِات املسا ٚالطعٕدٖ ٛذمٕ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٔ ،ٛمشن ( )8بٍٕد
ٔاةةةد اتٗشةةةت الفسؾةةة ٛلمىذٗبةةةات ب قةةةاف ٛا ٙوقرتسةةةات يف ٌّاٖةةة ٛكةةةن
حمٕز وَ حمأز االضتباٌ.ٛ
 زابعًا :حطاب اهصدق اهدايو ٛه ضتياُة :

ٔلمتاكةةةد وةةةةَ الؿةةةةدل الةةةةداخم٘ لةةةةألدا internal validity ٚق سطةةةةاب
وعةاومت االزتبةةاط بة دزدةةات كةةن بٍةد وةةَ بٍةةٕد احملةةأز اخلىطةةٔ ٛالدزدةةٛ
الكمٗ ٛلمىشٕز الر ٙتٍتى٘ إلْٗ بٍا ٞعم ٜإدابات افساد العٍٗةٔ .ٛدةاٞت الٍتةاٟر
عم ٜالٍشٕ املٕقت يف اادٔه (.)1
ٖتوكت وَ اادٔه ( )1اُ مجٗع احملأز دالع ٛإسؿاًّٟٗا عٍةد وطةتٕ ٝالداللةٛ
( ;)0.01ممةا ٖػةةري إىل ازتفةةاق وعةةاومت االتِّطةال الةةداخم٘ ،كىةةا ٖػةةري إىل ازتفةةاق
اٗى ٛؾدل األدا ٚبدزد ٛميكَ الٕثٕل بّا يف تطبٗو االضتباٌ.ٛ
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ددٔه ( :)1وعاومت ازتباط بريضُٕ حملأز االضتباٌ ٛاألدا ٚبالدزد ٛالكمٗ ٛلمضتباٌٛ
وعاون
بريضُٕ
**0.265
**0.753
**0.680

حمأز االضتباٌٛ
وفًّٕ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٛ
وصاٖا التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٛ
ددٖات التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٛ
الٕع٘ باِىٗ ٛالتذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلد ٝاملساٚ
الطعٕدٖٛ
االجتآ ذمٕ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٛ
** = داه عٍد وطتٕ0.001 ٝ

**0.729
**0.787

ددٔه ( :)2وعاومت ازتباط بريضُٕ لعبازات الضتباٌ ٛادا ٚالدزاض ٛبالدزد ٛالكمٗ ٛلكن حمٕز
حمٕز وفًّٕ التذازٚ
اإللكرتٌٔٗٛ
زاي
العبازٚ
1
2
3
4

وعاون
االزتباط
**0.678
**0.594
**0.707
**0.772

حمٕز وصاٖا التذازٚ
اإللكرتٌٔٗٛ
زاي
العبازٚ
1
2
3
4
5
6

وعاون
االزتباط
**0.601
**0.664
**0.644
**0.671
**0.634
**0.702

حمٕز ددٖات التذازٚ
اإللكرتٌٔٗٛ
زاي
العبازٚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

وعاون
االزتباط
**0.436
**0.581
**0.552
**0.488
**0.519
**0.572
**0.557
**0.529
**0.503

حمٕز االجتآ ذمٕ
التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٛ

حمٕز الٕع٘ باِىٗٛ
التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٛ
لد ٝاملساٚ
وعاون
زاي
االزتباط
العبازٚ
**0.732
1
**0.687
2
**0.752
3
**0.699
4
**0.772
5

زاي
العبازٚ
1
2
3
4
5
6
7
8

وعاون
االزتباط
**0.476
**0.579
**0.568
**0.642
**0.561
**0.368
**0.664
**0.526

** داه عٍد وطتٕ ٝالدالل0.01 ٛ

ٖتوكةةةت وةةةَ ااةةةدٔه ( )2اُ مجٗةةةع العبةةةازات دالعة ة ٛإسؿةةةاًّٟٗا عٍةةةد وطةةةتٕٝ
ةد ِةةةرٓ
الداللةةة ;)0.01( ٛممةةةا ٖػةةةري إىل ازتفةةةاق وعةةةاومت االتِّطةةةال الةةةداخم٘ٔ .تعةة ُّ
الٍتاٟر و غسات ؾدل وستفع ٛتطى َ٠هلا الباسجةات يف تطبٗةو االضةتباٌ .ٛاداٚ
الدزاض.ٛ
 ياًطًاٚ :اع ثيات االضتياُة األداة:

ٔلقٗةةاع ثبةةات األدا ٚسطة وعاوةةن الفةا كسٌٔبةةام وةةَ ٔااةةع إدابةةات مجٗةةع
افساد العٍٗٔ ،ٛداٞت الٍتاٟر عم ٜالٍشٕ املٕقوت باادٔه (.)3
ددٔه ( )3وعاون الفا كسٌٔبام لقٗاع ثبات االضتباٌ ٛادا ٚالدزاضٛ
حمأز االضتباٌٛ
وفًّٕ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٛ
وصاٖا التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٛ
ددٖات التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٛ
الٕع٘ باِىٗ ٛالتذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلد ٝاملساٚ
الطعٕدٖٛ
االجتآ ذمٕ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٛ
الجبات العاً

عدد العبازات
4
7
9

ثبات احملٕز
0.624
0.725
0.674

5

0.775

8
33

0.647
0.845

ٖٕقِّةت ااةةدٔه ( )3اُ اٗىةة ٛالفةةا كسٌٔبةةام اىٗةةع بٍةةٕد االضةةتباٌ ٛبمغةةت
(ٔ .)0.845تعةدُّ ِةةرٓ اٗىةة ٛعالٗةة ٛت كةةد ثبةةات األدا ٚبدزدةة ٛعالٗةة ٛتطىةة َ٠هلةةا
الباسجةةات .كىةةا تسأسةةت وعةةاومت ثبةةات ادا ٚالدزاضةة ٛوةةا ب ة (،)0.775 - 0.624
ِٔ٘ وعاومت ثبات وستفع ٛميكَ االزتكاش عمّٗا يف تطبٗو األدا.ٚ
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 ضادضًا :ت٘شٙع االضتياُة:

ق ٌػةةةس زابةةةا االضةةةتباٌ ٛإلكرتًٌّٔٗة ةا اىٗةةةع جمىٕعةةةات الطالبةةةات المتةةة٘
ٖدزضةةَ وق ةسوز الجقافةة ٛاإلضةةموٗ 202 ٛأُ الٖةةَ ٔعةةددَِ ( )2481طالبةةٔ .ٛاةةد
ت السدٔد عم ٜاالضةتبأٌ ٛتعب٠تّةا وةَ ابةن ( )300طالبة ،ٛاٌ ٙطةب )%12( ٛوةَ
جمتىةةع الدزاضةةٔ ،ٛتع ةدُّ ِةةرٓ الٍطةةب ٛوٍاضةةب ٛلمدزاضةةٔ .ٛاةةد اضةةتغسل تٕشٖةةع
ٔمجع االضتباٌات وَ الطالبات الفرت ٚوَ  2020/2/10إىل  ٔ .2020/3/10ق فشةـ
االضتباٌات ٔكاُ مجٗعّا ؾايا لمتشمٗن.

 ثاًًِا :املقابوةInterview :

ِةةدفت املقابمةة ٛإىل كػةةف دٕاٌ ة اخةةس ٝيف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛتةةسد
قةةىَ اضةة٠م ٛاالضةةتباٌ .ٛكىةةا ِةةدفت إىل التاك ةد وةةَ عىةةو االدابةةات ٔال ة
ضٕف تبٍ ٜعمّٗا اخلط ٛاالضتػسافٗ ٛلمتذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلمىسا ٚالطةعٕدٖ.ٛ
ٔمشمت حمأز االضتباٌ ٛود ٝممازض ٛافساد العٍٗ ٛلمتذاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛوةَ
سٗةةح البٗةةع أ الػةةسا ٔ ،ٞاملفاقةةم ٛب ة التطةةٕل يف املتةةادس املعتةةادٌٔ ٚعرياتّةةا
اإللكرتٌٔٗةة ،ٛأدةةْ اِىٗةة ٛالتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛيف سٗةةا ٚاملةةسأ ،ٚضةةب عةةصٔف
بعكةةا الٍطةةا ٞوةةَ اضةةتتداً التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ،ٛزا ٙالعٍٗةة ٛسةةٕه تاضةةٗظ
وتادس إلكرتٌٔٗ ٛعاملٗة ٛخاؾة ٛباملٍتذةات الطةعٕدٖٔ .ٛمشمةت املقابمة ٛاٌٗةٛ
اضةةة٠م ٛزٟٗطةةةٗٔ ٛاخةةةس ٝفسعٗةةة ، ٛإقةةةاف ٛإىل ضةة اه وفتةةةٕ سةةةٕه وقرتسةةةات
العٍٗ ٛلتطةٕٖس التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛلمىةسا ٚالطةعٕدٖٔ . ٛاةد ق تؿةىٗي دلٗةن
املقابم ٛالػتؿٗ ٛوةَ ابةن الباسجةات ،كىةا ق دكٗىّةا لةدٌ ٝفةظ احملكِّىة
الةةةرَٖ اةةةاوٕا بتشكةةةٗي االضةةةتبأٌ .ٛطىبِّقةةةت املقابمةةة ٛوةةةع عٍٗةةة ٛعػةةةٕا ٟٛٗوةةةَ
الطالبات مبعده طةالبت وةَ كةن كمٗة ٛوةَ كمٗةات اااوعةٔ ٛعةددِا ()15
كمٗ .ٛسٗح بمغ عدد افساد العٍٗ )30( ٛطالبٔ .ٛاد ق اضتتداً الٍطة املٖٕ٠ةٛ
يف دمٗن ٔوٍااػ ٛاالضتذابات ٔاملعمٕوات ال ق مجعّا.

 تاضعًأًِ :ج اهدزاضةResearch Methodology :

اتبعةةت الدزاضةة ٛوٍّذٗةة ٛاالضتػةةساف يف الدزاضةةات املطةةتقبمٗ ٛال ة تقةةًٕ
بتشمٗةةن املعطٗةةات باالضةةتٍاد إىل الٕااةةع ٔتٕدّةةات األسةةداخ لتشقٗةةو األِةةداف
املٍػٕدٔ .ٚوَ ابسش خؿاٟـ الدزاضات االضتػسافٗ ٛاٌّا تعتىد عم ٜاألضةالٗ
العمىٗةةة ٛيف دمٗةةةن العةةةٕاِس اخلفٗةةة ، ٛفقةةةد اغةةةاز (دٍةةةدل٘ )2017 ،إىل اُ وةةةَ
اخلؿةاٟـ املٍّذٗة ٛلمدزاضةات املطةتقبمٗ ٛالػةىٕه ٔالٍعةس ٚالكمٗة ٛلمعةةاِسٚ
حمةةةن الدزاضةةةٔ ٛالتشمٗةةةن ٔالقةةةسا ٚٞااٗةةةد ٚلمىاقةةة٘ٔ .اةةةد ق اعتىةةةاد وةةةٍّر
االضتبؿةةاز القةةاٟي عمةة ٜالطةةٍٗازِٖٕات ملٕاٞوتةةْ لمطبٗعةة ٛالدزاضةة ٛايالٗةة، ٛ
سٗةةح اُ الطةةٍٗازٖٕ ِةةٕ ٔؾةةف لٕقةةع وطةةتقبم٘ ممكةةَ اُ سمةةدخ إذا تةةٕفست
غةةسٔط وعٍٗةة ٛيف جمةةاه وع ة ٔ .وةةَ ثةةي ف ة ُ ِةةرا املةةٍّر ضةةٕف ٖطةةاعد عمةةٜ
ددٖد القسازات الٕاد اختاذِا وَ ادن اضتػساف ٔتطةٕٖس وطةتقبن التذةازٚ
اإللكرتٌٔٗ ٛلمىسا ٚالطعٕدٖ.ٛ
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 عسض ًِٗا شة ُتائج اهدزاضة املطخٚة

لإلداب ٛعَ اض٠م ٛالدزاض ٛطبقت االضتباٌ ٛإلكرتٌٔٗا عم ٜعٍٗ ٛالدزاض.ٛ
يف ِةةةرٓ الدزاضةةة ٛطىبِّقةةةت عمةةة ٜالعٍٗةةة ٛاضةةةتباٌ ٛإلكرتٌٔٗةةة ٛاستةةةٕت ٔاستةةةٕت
االضتباٌ ٛعم )33( ٜعباز ٚجِّن ( )5حمأز خمتمف ،ٛكىا استٕت عمة ٜضة اه
وفتٕ لتقدٖي وقرتسات لتطٕٖس الٕع٘ بالتذةاز ٚاإللكرتٌٔٗةٔ .ٛاةد ق مجةع
( )300اضتبأٌ ٛكاٌت مجٗعّا ( )%100ؾاي ٛلمتشمٗنٖٔ .عةٕد ذلةك إىل وتابعةٛ
الباسجات وتابع ٛسجٗج ٛاىع االضةتباٌاتٔ .اةد ق وٍااػة ٛالٍتةاٟر وةَ خةمه
عسم اإلدابات عم ٜعبةازات االضةتباٌ ٛعةَ طسٖةو سطةاب التكةسازاتٔ ،الٍطة
املٖٕ٠ةةٔ ،ٛاملتٕضةةطات ايطةةابٗٔ ،ٛاالذمسافةةات املعٗازٖةةٔ ،ٛالستة  .كىةةا سطةةبت
عما ٛالتةسابا ب احملأز ٔاالضتباٌ ٛككنٔ .تكىوٍت االضتباٌ ٛيف وقةدوتّا
ض الا عَ خرب ٚافساد العٍٗ ٛعسقت ٌتاٟذْ عم ٜالٍشٕ التال٘:

 أ( اخلربة يف املشازكة اهعٌوٚة يف اهتجازة اإلهلرتُٗٚة:

ق مجةةع املعمٕوةةات عةةَ خةةربات افةةساد العٍٗةة ٛيف ( )5فةةرتات شوٍٗةة ٛمشمةةت)1 :
عدً ٔدٕد خرب ٚاوا )2 ،خةرب ٚااةن وةَ ضةٍ )3 ،ٛوةَ ضةٍ ٛإىل ضةٍت  )4 ،وةَ
( 3إىل  )5ضةةٍٕات )5 ،خةةرب ٚاكجةةس وةةَ ( )5ضةةٍٕات ٕٖٔ .قِّةةت ااةةدٔه ( )4تٕشٖةةع
األفساد جط ضٍٕات اخلربٚ
ددٔه ( :)4تٕشٖع افساد عٍٗ ٛالدزاض ٛجط ضٍٕات اخلربٚ
التكساز
243
26
16
11
4
300

اخلربٚ
ال ٖٕدد
اان وَ ضٍٛ
ضٍ ٛإىل ضٍت
 5 – 3ضٍٕات
اكجس وَ  5ضٍٕات
اجملىٕق

الٍطبٛ
%81
8.7%
%5.3
%3.7
%1.3
%100

ٖٕقِّت ددٔه ( )4اُ ٌطب ٛعالٗ ٛوَ افساد العٍٗ )%81( ٛزمسبَ العىن يف
التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٔ ٛلٗظ لدَّٖ ا ٙخرب ٚضابق ٛيف (البٗةع)  ،بٍٗىةا تسأسةت
اخلربات لألفساد المت٘ دسبَ بة (ٔ )%8.7ملةد ٚااةن وةَ ضةٍ ٛإىل (ٔ )%1.3ملةدٚ
اان وَ ( )5ضٍٕاتٖٔ .مسغ اُ جتسب ٛاملسا ٚيف ِرٓ التذةاز ٚظّةست يف الطةٍٛ
األخرئ ٚبٍطب ،)%8.7( ٛمما ٖ كد قعف فّي ٔممازض ٛالتذاز ٚاإللكرتٌٔٗةٛ
لد ٝاغمبٗ ٛافسد العٍٗ.ٛ
 ب) حتوٚى اضتجابات أضئوة االضتياُة حبطل احمل٘ز.
 أٗهًا :حم٘ز ًفَٔ٘ اهتجازة اإلهلرتُٗٚة:

ميجِّن ِرا احملٕز اإلداب ٛعَ ض اه الدزاضة ٛاألٔه ِٔةٕ :بوةا وفّةًٕ التذةازٚ
اإللكرتٌٔٗةة ٛلةةد ٝاملةةسا ٚالطةةعٕدٖ ٛوةةَ ٔدّةةٌ ٛعةةس طالبةةات داوعةة ٛاألوةةريٚ
ٌٕزٚ؟ب
ٔلتشمٗةةن ٌتةةاٟر ِةةرا الطة اه سطةةبت التكةةسازاتٔ ،الٍطة املٖٕ٠ةةٔ ،ٛاملتٕضةةا
ايطةةاب٘ٔ ،االذمةةساف املعٗةةازٔ ،ٙزتبةة ٛكةةن بٍةةد اىٗةةع فقةةسات احملةةٕز .كىةةا
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سط املتٕضا ايطةاب٘ ٔاالذمةساف املعٗةاز ٙلمىشةٕز كاومةا  .اٌعةس ااةدٔه
(.)5
ددٔه ( :)5التكسازات ٔالٍط امل ٔ ٖٕٛ٠اٗي املتٕضا ايطاب٘ ٔاالذمساف املعٗازٔ ٙالست حملٕز :وفًّٕ
التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلد ٝافساد العٍٗٛ

1
2
3
4

الٍطبٛ
البٍد
:
ك
بٗع ٔغسا ٞالطمع وَ املتادس
اإللكرتٌٔٗٛ
:
ك
بٗع ٔغسا ٞالطمع باضتتداً
التطبٗقات اإللكرتٌٔٗٛ
:
ك
دفع اٗى ٛالطمع وَ خمه
اخلدوات املؿسفٗٛ
:
ك
تباده البٗاٌات ٔاملعمٕوات
التذازٖ ٛبطسل إلكرتٌٔٗٛ
:
االذمساف املعٗاز ٙلمىشٕز= 0.2

ٌعي

ال

املتٕضا
ايطاب٘

االذمساف
املعٗازٙ

الستبٛ

0.32

2

35
265
11.7 88.3
29
271
0.29
1.90
9.7 90.3
88
212
0.45
1.71
29.3 70.7
80
220
0.44
1.73
26.7 73.3
 املتٕضا العاً لمىشٕز= - 1.801.88

1
4
3

بالٍعس إىل ٌتاٟر اادٔه (ٖ )5توكت اُ ٍِةاك تباٍٖةا يف آزا ٞافةساد الدزاضةٛ
سٕه وفًّٕ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛالرٔ ٙزد يف عبازات احملٕز مبتٕضةا سطةاب٘
عةةةاً لمىشةةةٕز بمةةةغ (ٔ )1.80اذمةةةساف وعٗةةةاز ٙعةةةاً لمىشةةةٕز بمةةةغ (ٔ .)0.26اةةةد ق
تستٗ ِرٓ العبازات عم ٜالٍشٕ التال٘:
دةةةاٞت العبةةةاز ٚزاةةةي (ِٔ )2ةةة٘ :ببٗةةةع ٔغةةةسا ٞالطةةةمع باضةةةتتداً التطبٗقةةةات
اإللكرتٌٔٗٛب باملستب ٛاألٔىل وَ سٗح وٕافق ٛافساد الدزاض ٛمبتٕضةا سطةاب٘
(ٔ .)1.90دةةاٞت بالستبةة ٛالجاٌٗةة ٛالعبةةاز ٚزاةةي (ِٔ )1ةة٘ :ببٗةةع ٔغةةسا ٞالطةةمع وةةَ
املتةادس اإللكرتٌٔٗةةٛب باملستبةة ٛالجاٌٗةة ٛمبتٕضةةا سطةةاب٘ ( .)1.88ثةةي دةةاٞت عمةةٜ
التةةٕال٘ العبةةاز ٚزاةةي (ِٔ )4ةة٘ :بتبةةاده البٗاٌةةات ٔاملعمٕوةةات التذازٖةة ٛبطةةسل
إلكرتٌٔٗةةٛب باملستبةة ٛالجالجةة ٛمبتٕضةةا سطةةاب٘ (ٔ ،)1.73العبةةاز ٚزاةةي (ِٔ )3ةة٘:
بدفةةع اٗىةة ٛالطةةمع وةةَ خةةمه اخلةةدوات املؿةةسفٗٛب باملستبةة ٛاألخةةري ٚوةةَ سٗةةح
وٕافق ٛافساد الدزاض ٛعمّٗا مبتٕضا سطاب٘ (ٕٖٔ .)1.71قِّةت ااةدٔه اُ ابةسش
وفّةةًٕ ل متذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛلةةد ٝافةةساد العٍٗةةِ ٛةةٕ اٌّةةا ببٗةةع ٔغةةسا ٞالطةةمع
باضةةتتداً التطبٗقةةات اإللكرتٌٔٗةةٛب ،فقةةد بمغةةت ٌطةةب ٛاالتِّفةةال عمةة ٜاإلدابةةٛ
( )%90.3وقازٌةة ٛمبفّةةةًٕ بدفةةةع اٗىةة ٛالطةةةمع وةةةَ خةةمه اخلةةةدوات املؿةةةسفٗٛب
ٔالر ٙبمغت ٌطب ٛاالتِّفال عمْٗ ( ٔ .)%70.7تفطةس ِةرٓ الٍتٗذة ٛبقمعة ٛاضةتتداً
املسا ٚلمتدوات املؿسفٗ ٛعٍد الدفع.
 ثاًُٚا :حم٘ز ًصاٙا اهتجازة اإلهلرتُٗٚة:

ميجِّن ِرا احملةٕز اإلدابة ٛعةَ ضة اه الدزاضة ٛالجةاٌ٘ ٔالةرٖ ٙةٍـ عمة :ٜبوةا
وصاٖا التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلد ٝاملسا ٚالطعٕدٖ ٛوَ ٔدٌّ ٛعس طالبات داوعةٛ
األوةةريٌ ٚةةٕزٚ؟ب ٔ .لمتعةةسُّف عمةة ٜاملصاٖةةا ،ق سطةةاب التكةةسازاتٔ ،الٍط ة املٖٕ٠ةة،ٛ
ٔاملتٕضةةطات ايطةةابٗٔ ،ٛاالذمسافةةات املعٗازٖةةٔ ،ٛاةةٗي وسبةةع كةةاChi2 ٙ
ٔالست  ،الضتذابات افساد العٍٗ ٛعم ٜعبازات ِرا احملٕزٔ .دةاٞت الٍتةاٟر كىةا
ِٕ وٕقوت باادٔه (.)6
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ددٔه ( :)6تكسازات اضتذابات العٍٗٔ ،ٛاملتٕضا ايطاب٘ٔ ،االذمساف املعٗازٔ ٙاٗي وسبع كأ ٙالستبٛ
لعبازات حمٕز :وصاٖا التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٛ
وٕافو
بػدٓ

7

وٕافو

6

حماٖد

5

غري
وٕافو

4

غري
وٕافو
بػدٓ

3

%

42.7

44

13

0.3

0

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت

181
60.3
106
35.3
105
35
89
29.7
132

86
28.7
110
36.7
110
36.7
113
37.7
108

31
10.3
82
27.3
83
27.6
95
31.7
59

2
0.7
2
0.7
2
0.3
3
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

%

44

36

17.9

0.3

0

املتٕضا العاً لمىشٕز=3.95

-

املتٕضا
ايطاب٘

2

اخلسٔز عَ القٕٗد
ااغسافٗ ٛلألضٕال
بطاط ٛاإلدساٞات وَ
خمه التطبٗقات ٔاملٕااع
اإللكرتٌٔٗٛ
وتاس ٛخمه  24ضاع ٛيف
مجٗع اٖاً األضبٕق الطبعٛ
شٖاد ٚالطمع ٔاملٍتذات يف
الطٕل بػكن وطتىس
ارمفام زاع املاه يف
التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٛ
اضتّداف العىم ٞاملٍاضب
لمىٍتذات
تطاعد التذازٚ
اإللكرتٌٔٗ ٛعم ٜوتابعٛ
املٕقٔ ٛايداثٛ

ت
%
ت

98
32.7
128

117
39
132

85
28.3
39

0
0
1

0
0
0

االذمساف
املعٗازٙ

1

العبازٚ

3.76

1.1

5.180

0.00

5

4.16

0.97

171.06

0.00

2

4.38

0.96

248.29

0.00

1

3.79

1.2

100.85

0.00

4

3.60

1.10

96.32

0.00

7

3.63

1.2

134.26

0.00

6

4.04

1.1

139.36

0.00

3

االذمساف املعٗاز0.72=ٙ

ٖٕقِّت ااةدٔه ( )6تعةدُّد وصاٖةا التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗةٔ ٛاالتِّفةال عمّٗةا ،سٗةح
بمغت اٗى ٛاملتٕضا ايطاب٘ لمىشٕز (ٔ )3.95الةرٖ ٙػةري إىل وٕافقة ٛالعٍٗةٛ
عمةة ٜمجٗةةع املصاٖةةا ال ة ٔزدت يف ِةةرا احملةةٕز بؿةةف ٛعاوةةٖٔ .ٛتوكةةت وةةَ ٌتةةاٟر
دمٗن وسبع كا Chi2 ٙاُ مجٗع العبازات كاٌت دالع ٛإسؿاًّٟٗا عٍد وطةتٕٝ
وعٍٕٖةةة ;)0.01( ٛممةةةا ٖعةةةا ٔدةةةٕد اتفةةةال يف ٔدّةةةات ٌعةةةس افةةةساد العٍٗةةة ٛسةةةٕه
إداباتّي عم ٜوصاٖا التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛال ٔزدت يف ِرا احملٕز.
اوةا وةَ سٗةح تستٗة العبةازات فقةد بٗوٍةت الٍتةاٟر اُ العبةاز ٚزاةي ( )3دةةاٞت
بالستب ٛاألٔىل وَ سٗح وٕافقة ٛافةساد الدزاضة ٛمبتٕضةا (ٔ .)4.38تفطوةس ِةرٓ
الٍتٗذ ٛباُ اِي وصاٖا التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ِ٘ ٛاٌّا وتاسة ٛخةمه  24ضةاع ٛيف
مجٗةةع اٖةةاً األضةةبٕق .اوةةا العبةةاز ٚزاةةي (ِٔ )2ةة٘ :ببطةةاط ٛاإلدةةساٞات وةةَ خةةمه
التطبٗقات ٔاملٕااع اإللكرتٌٔٗٛب فقد داٞت يف املستب ٛالجاٌٗ ٛمبتٕضا سطةاب٘
اٗىتْ (ٔ .)4.16تفطوس ِةرٓ الٍتٗذة ٛبةاُ بطةاط ٛاإلدةساٞات عٍةد عىمٗة ٛالػةساٞ
تطّي يف إاباه ٔدرب العىم ٞلمتذةاز ٚاإللكرتٌٔٗةٔ .ٛيف الستبة ٛالجالجة ٛدةاٞت
العباز ٚزاي (ِٔ ،)7رٓ الٍتٗذ ٛتػري إىل الدٔز الفعواه لمتذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛيف
وطاعد ٚالعىم ٞملعسف ٛاخس املٕقٔ ٛايداث ٛيف خمتمف اجملاالت .اوةا العبةازٚ
زاي ( :ِ٘ٔ )6باضتّداف العىم ٞاملٍاضب لمىٍتذةاتب فقةد دةاٞت بالستبة ٛابةن
األخري ٚمبتٕضةا اٗىتةْ (ٔ ،)3.63تةس ٝالباسجةات بةاُ ِةرٓ الٍتٗذة ٛاةد تعةصٝ
إىل اُ بعةةا األفةةساد ميةةسُّٔا بّةةرٓ التذسبةة ٛأ ٖةةتي اضةةتّدافّي كعىةةمٞ
وٍاضب  ٔ .يف الستبة ٛاألخةري ٚدةاٞت العبةاز ٚزاةي ( )5مبتٕضةا سطةاب٘ (.)3.60
ٔعم ٜالةسغي وةَ اُ ِةرٓ القٗىة ٛلٗطةت امٗمة ٛإسؿةاًّٟٗا يف ضةٗال املصاٖةا ،إال اُ
زاع املاه الرٖ ٙطتتدً يف التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛاد تكُٕ فْٗ بعا التشدٖات
بالٍطب ٛألفساد العٍٗٔ .ٛتتٍةاغي ِةرٓ الٍتةاٟر دزاضة ٛخةاُ ) (Khan, 2016الة
اكدت اُ وَ فٕاٟد التذاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛارمفةام تكةالٗف العىمٗةات يف ضةٕل
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العىمتٔ ،إٌّا ٞالعىمٗةات املالٗة ٛدُٔ ايادة ٛإىل ايكةٕز الػتؿة٘ ملٍعىةٛ
األعىاه ٔ ،اوكاٌٗ ٛدٕه الصبُٕ ب املتادس الختٗاز الطمع ٔاملٍتذات األفكةن
ٔ ،ايفاظ عم ٜشوَ الصبُٕ يف البٗع ٔالػسا ٞوَ خمه االٌرتٌت.
 ثاهجًا :حم٘ز حتدٙات اهتجازة اإلهلرتُٗٚة:

ميجِّةةن ِةةرا احملةةٕز اإلدابةة ٛعةةَ ضةة اه الدزاضةة ٛالجالةةح ِٔةةٕ :بوةةا دةةدٖات
التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛلةةد ٝاملةةسا ٚالطةةعٕدٖ ٛوةةَ ٔدّةةٌ ٛعةةس طالبةةات داوعةةٛ
األوريٌٕ ٚز ٚبٍت عبد الساَ؟ب
ٔلمتعسُّف عم ٜالتشدٖات املػةاز إلّٗةا ق سطةاب التكةسازاتٔ ،الٍطة املٖٕ٠ة،ٛ
ٔاملتٕضطات ايطابٗٔ ،ٛاالذمسافات املعٗازٖٔ ،ٛالست  ،الضتذابات العٍٗ ٛعمٜ
عبازات احملٕز كىا وٕقوت باادٔه (.)7
ددٔه ( :)7تكسازات اضتذابات افساد عٍٗ ٛالدزاضٔ ٛالٍط امل ٖٔ ٛاملتٕضطات ايطابٗ ٛعم ٜعبازات
حمٕز :ددٖات التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٛ

8
9

مىافل
بشده

7

مىافل

6

حمايد

5

غري
مىافل

4

غري
مىافل
بشده

3

18

1117

917

89

49

8

2917

1613

217

95

18

4

3117

6

113

58

37

14

1913

1213

417

عدو ثكُ املضتهلك
جبىدَ امليتجات
قلُ الجكُ يف آلًات دفع
قًنُ الضلع مً جاىب
4217
27
%
املضتهلكني
196
48
ت
ضعف اخلربَ التكيًُ
املطلىبُ ملنارصُ التجارَ
3513
16
%
اإللكرتوىًُ
197
76
ت
شدَ التيافط املزتبط
بكلُ تكالًف إىشاء
3517
2513
%
التجارَ اإللكرتوىًُ
129
71
ت
حمدوديُ فزص اصتفضار
املضتهلكني عً الضلع
49
2317
%
قبل شزائها
89
45
ت
ضعف إتكاٌ اللػُ
اإلجنلًشيُ الالسمُ
7667
55
%
للتجارَ اإللكرتوىًُ
117
64
ت
مشكالت االتصال
باإلىرتىت لتيفًذ إجزاء
39
2113
%
التجارَ اإللكرتوىًُ
194
118
ت
الصعىبُ يف اصرتجاع
الضلع بعد شزائها
3417
3913
%
رغبُ البعض يف الدفع
111
143
ت
عيد التضلًه بدل الدفع
37
4717
%
اإللكرتوىٌ املكدَّو
املتىصط العاو للنحىر=3175

76

85

15

7562

7862

767

49

63

16

1313

21

513

47
1517
26

22
713
15

9
3
5

817

5
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املتىصط
احلضابٌ

2

ت
%
ت

112
3713
81

131
4317
128

49
1613
54

7
213
35

1
913
2

االحنزاف
املعًارٍ

1

البيد

4115

9179

*23519

9199

2

3184

9197

*15115

9199

4

3146

1192

*98176

9199

8

3178

9194

*143116

9199

5

3166

111

*196116

9199

6

3119

111

*69136

9199

9

3159

111

*9265

0600

7

4199

1195

*558656
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 = * -دال عيد مضتىى 9191

ٖٕقِّةةت ااةةدٔه ( )7اُ اضةةتذاب ٛافةةساد الدزاضةة ٛدةةاٞت بدزدةة ٛتػةةةري إىل
املٕافق ٛعم ٜمجٗع بٍٕد ددٖات التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛعاو ،ٛسٗح بمغت اٗىٛ
املتٕضا ايطاب٘ العاً اىٗع عبةازات احملةٕز (ٔ ،)3.75بمغةت اٗىة ٛاالذمةساف
املعٗةةةاز ٙلمىشةةةٕز (ٔ .)0.54تةةةدهُّ ِةةةرٓ الٍتٗذةةة ٛعمةةةٔ ٜعةةة٘ املةةةسا ٚبٕدةةةٕد ِةةةرٓ
التشدٖات .كىا تٕقِّت الٍتاٟر اُ اٗي وسبع كةا ٙاىٗةع البٍةٕد كاٌةت دالعةٛ
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إسؿاًّٟٗا عٍد وطتٕ ;)0.01( ٝوا ٖعا اتِّفةال آزا ٞافةساد العٍٗة ٛسةٕه إ مجٗةع بٍةٕد
ِرا احملٕز.
ٖٔبةةَِّٗ ااةةدٔه اُ عبةةاز ٚوكةةىُٕ البٍةةد زاةةي ( )9دةةاٞت يف الستبةة ٛاألٔىل
مبتٕضةا سطةاب٘ اٗىتةْ (ٔ )4.24الةرٖ ٙػةري إىل املٕافقة ٛبػةد ٚعمة ٜاُ زغبةٛ
الةةبعا يف الةةدفع عٍةةد التطةةمٗي بةةده الةةدفع اإللكرتٌٔةة٘ املق ةدوً تػةةكِّن دةةدٖا
كبٗةسا يف التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ،ٛيف س داٞت العباز ٚزاي (ٔ )6ال تٍـ عمٜ
قةةعف إتقةةاُ المغةة ٛاإلدممٗصٖةة ٛيف الستبةة ٛاألخٗةةةس ٚمبتٕضةةا سطةةاب٘ اٗىتةةْ
(ٔ .)3.19ميكةةَ تفطةةري ِةةرٓ الٍتٗذةة ٛبةةاُ المغةة ٛاإلدممٗصٖةة ٛاةةد تػةةكِّن دةةدٖا
كبٗةسا يف التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛبالٍطب ٛلمىسأ .ٚتسأسةت وتٕضةطات العبةازات
الطبع املتبقٗ ٛب ( 4.15إىل  ِ٘ٔ )3.19عم ٜالتٕال٘ :عدً ثق ٛاملطتّمك جبٕدٚ
املٍتذات ٔ ،الؿعٕب ٛيف اضرتداق الطمع بعد غساّٟا ٔ ،ام ٛالجقة ٛيف آلٗةات دفةع
اٗى ٛالطمع وَ داٌ املطتّمك  ٔ ،قةعف اخلبةةس ٚالتقٍٗة ٛاملطمٕبة ٛملىازضةٛ
التذاز ٚاإللكرتٌٔٗةٔ ،ٛحمدٔدٖة ٛفةسف اضتفطةاز املطةتّمك عةَ الطةمع ابةن
غةةةساّٟأ ،وػةةةكمت االتؿةةةاه باإلٌرتٌةةةت ،تػةةةكِّن دةةةدٖات دِٕسٖةةة ٛلتٍفٗةةةر
إدةساٞات التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةٔ .ٛت كِّةد ِةةرٓ الٍتةاٟر جتةةاٌظ آزا ٞافةساد العٍٗةةٛ
عاو ٛسٕه مجٗع العبازات ال ٔزدت يف ِرا احملٕز باٌّةا تػةكِّن دةدٖات تقةف
اواً التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛبالٍطب ٛلمىسا. ٚ
 زابعًا :حم٘ز اه٘ع ٛبأٌٓٚة اهتجازة اإلهلرتُٗٚة:

ميجِّن ِرا احملٕز اإلداب ٛعَ تطةاثه الدزاضة ٛالسابةع ٔالةرٖ ٙةٍـ عمة :ٜبوةا
ود ٝالٕع٘ باِىٗ ٛالتذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلد ٝاملسا ٚالطةعٕدٖ ٛوةَ ٔدّةٌ ٛعةس
طالبات داوع ٛاألوريٌٕ ٚزٚ؟ب
ٔلمتعةةسُّف عمةة ٜوةةد ٝالةةٕع٘ باِىٗةة ٛالتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛلةةد ٝاملةةسا ٚوةةَ
ٔدٌّ ٛعس طالبات داوع ٛاألوريٌٕ ٚز ،ٚق سطاب التكسازاتٔ ،الٍطة املٖٕ٠ة،ٛ
ٔاملتٕضةةةطات ايطةةةابٗٔ ،ٛاالذمسافةةةات املعٗازٖةةةٔ ،ٛالستة ة  ،الضةةةتذابات افةةةساد
الدزاضة ٛعمة ٜعبةازات احملةٕز .كىةا ق اضةتتداً اختبةاز وسبةع كةا ٙلتشدٖةد
الفةةسل بة الةةرتدُّدات املسؾةةٕد ٚفعمًّٗةا ٔ observedاملتٕاععةةٖٔ .expected ٛعةةسف
اختباز وسبع كا Chi2 ٙباضي اختباز دٕد ٚالتٕفٗو ِٕٔ ،اختباز داٗةو ٖعطة٘
عةةادٌ ٚتةةاٟر داٗقةةٍٖٔ ٛاض ة العٍٗةةات الكةةبرئ .ٚدةةاٞت الٍتةةاٟر كىةةا ٖٕقِّ ةشّا
اادٔه (.)8
تٕقِّت الٍتاٟر يف اادٔه ( )8اُ اٗي املتٕضا ايطاب٘ لعبةازات ِةرا احملةٕز
تة ةرتأ بة ة ( 3.12إىل ٖٔ ،)4.12ػةةةري ذلةةةك إىل اُ افةةةساد العٍٗةةة ٛلةةةدَّٖ الةةةٕع٘
باِىٗةة ٛالتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛلمىةةسا ٚالطةةعٕدٖ .ٛكىةةا تٕقِّ ةت الٍتةةاٟر اُ اةةٗي
وسبع كا Chi2 ٙاىٗع العبازات كاٌت دالع ٛإسؿاًّٟٗا عٍد وطةتٕ ٝوعٍٕٖةٛ
( ;)0.01ممةا ٖعةا اتِّفااةا تاوًّةا بة افةساد العٍٗة ٛعمةِ ٜةرٓ األِىٗةٔ .ٛبةالٍعس إىل
تستٗةةة العبةةةةازات يف ِةةةةرا ااةةةةدٔه دةةةةاٞت العبةةةةاز ٚزاةةةةي (ِٔ )2ةةةة٘ :بالتذةةةةازٚ
اإللكرتٌٔٗ ٛفسؾ ٛلصٖاد ٚالدخن املةاد ٙلمىةسا ٚب بالستبة ٛاألٔىل بدزدة ٛتػةري
إىل وٕافؤ ،مبتٕضا سطاب٘ (،)4.12
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ددٔه ( :)8تكسازات اضتذابات العٍٗٔ ٛاملتٕضا ايطاب٘ ٔاالذمساف املعٗازٔ ٙاٗي وسبع كأ ٙالستبٛ
لعبازات حمٕز :الٕع٘ باِىٗ ٛالتذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلد ٝاملسا ٚالطعٕدٖٛ
وٕافو
بػدٓ

وٕافو

5

حماٖد

4

غري وٕافو

3

غري وٕافو
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التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٛ
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الستبٛ

ً

العبازٚ

االذمساف
املعٗازٙ

اضتذاب ٛافساد العٍٗٛ

اختبازات وسبع كاٙ
(كا )2يطَ املطابقٛ

 -االذمساف املعٗاز0.86=ٙ

ٔتػةةري ِةةرٓ الٍتٗذةة ٛاىل ال ةٕع٘ بةةاُ التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛفسؾةة ٛلصٖةةادٚ
الدخن املاد ٙلمىسأ .ٚداٞت العباز ٚزاةي ( )1بالستبة ٛالجاٌٗة ٛمبتٕضةا سطةاب٘
(ٔ .)3.90تفطِّةةس ِةةةرٓ الٍتٗذةةة ٛاِىٗةةة ٛالتذةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةة ٛيف وطةةةاعد ٚاملةةةساٚ
الطةةعٕدٖ ٛيف االٌةةدواز ٔالةةتىك االدتىةةاعٖ٘ٔ .تٕاع ةع اُ تكةةُٕ ِةةرٓ الٍتٗذةةٛ
سةةافصا لمٍطةةا ٞلمىػةةازك ٛيف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةٔ .ٛدةةاٞت العبةةاز ٚزاةةي ()3
ِٔ٘ :بتطّي التادس ٚاإللكرتٌٔٗ ٛالطعٕدٖ ٛيف تٍىٗ ٛاجملتىعب بالستب ٛالجالجةٛ
مبتٕضةةةا سطةةةاب٘ ( .)3.88تةةةم ذلةةةك العبةةةاز ٚزاةةةي (ِٔ )5ةةة٘ :بتعةةةصِّش ممازضةةةٛ
التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛاملّةةازات ايٗاتٗةة ٛلمىةةساٚب يف الستبةة ٛالسابعةةٔ ٛمبتٕضةةا
سطةةاب٘ (ٔ .)3.72تفطِّ ةس ِةةرٓ الٍتٗذةة ٛاملكاض ة ال ة جتٍّٗةةا املةةسا ٚالطةةعٕدٖٛ
مبىازضةةتّا لمتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛيف تعصٖةةص وّازاتّةةا ايٗاتٗةةٔ ٛإبةةساش اةةدزاتّا
التطةةٕٖقٗٔ .ٛيف الستبةة ٛاخلاوطةةٔ ٛاألخةةري ٚدةةاٞت العبةةاز ٚزاةةي ( )4مبتٕضةةا
سطاب٘ (ٔ .)3.12ميكَ تفطري ِرٓ الٍتٗذ ٛبةاُ إضةّاً التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛيف
دط ؾٕز ٚاملسا ٚاملطمى ٛغري ٔاقت زمبةا لقمة ٛوػةازك ٛاملةسا ٚالفعمٗة ٛيف
ِرٓ التذاز.ٚ
 ياًطًا :عسض اهِتائج اخلاصة مبخ٘ز االاجاٖ وح٘ اهتجازة اإلهلرتُٗٚة:

ميجِّ ةن ِةةرا احملةةٕز اإلدابةة ٛعةةَ التطةةاثه اخلةةاوظ ِٔةةٕ :بوةةا اجتاِةةات املةةساٚ
الطعٕدٖ ٛذمةٕ التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛوةَ ٔدّةٌ ٛعةس طالبةات داوعة ٛاألوةريٚ
ٌٕزٚ؟ب
ٔلمتعةةةةسُّف عمةةةة ٜاجتاِةةةةات املةةةةسا ٚذمةةةةٕ التذةةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةةة ،ٛق سطةةةةاب
التكةةةسازاتٔ ،الٍطة ة املٖٕ٠ةةةٔ ،ٛاملتٕضةةةطات ايطةةةابٗٔ ،ٛاالذمسافةةةات املعٗازٖةةة،ٛ
ٔالست  ،الضتذابات العٍٗ ٛعم ٜعبازات احملٕزٔ ،داٞت الٍتاٟر كىا ِٕ وٕقوت
باادٔه (.)9
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ددٔه ( :)9تكسازات اضتذابات اضتذابات العٍٗٔ ،ٛاملتٕضا ايطاب٘ٔ ،االذمساف املعٗازٔ ،ٙاٗي وسبع
كأ )Chi2( ٙالستب ٛلعبازات حمٕز :االجتآ ذمٕ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٛ
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Chi2
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املطابقٛ
االستىا
القٗىٛ
لٗٛ

 -االذمساف املعٗاز ٙالعاً لمىشٕز=0.52

ٖٕقِّةت ااةةدٔه زاةةي ( )9اُ اضةةتذابات العٍٗةة ٛلعبةةازات احملةةٕز دةةاٞت مجمةةٛ
بدزد ٛتػري إىل بوٕافوب ،سٗح بمغت اٗي املتٕضا ايطاب٘ لطةت عبةازات وةَ
جمىٕق اُ ( )4.00فىةا فةٕلِٔ ،ة٘ العبةازات زاةي . 5 ٔ ،4 ٔ ،3 ٔ ،2 :كىةا تٕقِّةت
الٍتةةةاٟر اُ اةةةٗي وسبةةةع كةةةا 2ٙاىٗةةةع العبةةةازات كاٌةةةت دالعة ة ٛإسؿةةةاًّٟٗا عٍةةةد
وطتٕ ;)0.01( ٝمما ٖ كِّد اتِّفال اضتذابات افساد العٍٗ ٛعم ٜاملقٗاع.
فقد داٞت العبازتاُ زاي ( )3( ٔ )5يف الستبت األٔىل ٔالجاٌٗة ٛعمة ٜالتةٕال٘
مبتٕضةةطات عالٗةة ٛتػةةري إىل خٗةةاز بوٕافةةو بػةةدٚبِٔ ،ةة٘ عمةة ٜالتةةٕال٘ (ٔ )4.27
(ٔ .)4.23تفطوةس ِةةرٓ الٍتةةاٟر جةةسف افةةساد العٍٗةة ٛعمةة ٜتعصٖةةص ؾةةٕز ٚاإلضةةمً
املعتده كىا ٔزد يف العباز ٔ ،)5( ٚااضَّ لتاضةٗظ وتةادس إلكرتٌٔٗة ٛعاملٗةٛ
خاؾ ٛباملٍتذات الطعٕدٖ ٛكىةا ٔزد يف العبةازٔ .)3( ٚتػةري ِةرٓ الٍتٗذة ٛإىل
اضتعداد املسا ٚلمدخٕه يف التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛبة وٍتذات ٔطٍٗ.ٛ
ٔدةةاٞت العبةةاز ٚزاةةي (ِٔ )7ةة٘ :بافكِّةن التطةةُّٕل يف املتةةادس اإللكرتٌٔٗةة ٛآلٌةةْ
ٖتٗت ل٘ البشح عَ املٍتر الةر ٙاستادةْ يف الٕاةت ٔاملكةاُ املٍاضة لة٘ب بالستبةٛ
الجالج ٛمبتٕضا سطةاب٘ (ٔ .)4.11تعةصِّش ِةرٓ الٍتٗذة ٛاتِّفةال افةساد العٍٗة ٛعمةٜ
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وصاٖا التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٔ ٛال ٔزدت يف ددٔه زاةي ( ،)6سٗةح كةاُ وةَ بة
ِةةةرٓ املصاٖةةةا إتاسةةة ٛالطةةةٕل اإللكرتٌٔٗةةة ٛملةةةد )24( ٚضةةةاع ٛخةةةمه اٖةةةاً األضةةةبٕق
الطةةبع .ٛكىةةا دةةاٞت العبةةاز ٚزاةةي (ِٔ )2ةة٘ :باغةةذِّع املةةسا ٚعمةة ٜاوةةتمك وتذةةس
إلكرتٌٔةة٘ خةةافٍّ بّةةاب يف الستبةة ٛالسابعةة ٛبدزدةة ٛتػةةري إىل وٕافةةو مبتٕضةةا
سطةةةاب٘ (ٔ .)4.06ت كِّةةةد ِةةةرٓ الٍتٗذةةة ٛاةةةاع املةةةسا ٚلمىػةةةازك ٛالفعمٗةةة ٛيف
التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةٔ ٛممازضةةتّأٖ .عتةةرب ِةةرا و غةةسا إلٌػةةا ٞوتةةادس خاؾةةٛ
بالٍطا ٞيف خط ٛاالضتػساف املصوع.ٛ
ٔاستمع ةت العبةةاز ٚزاةةي ( )4الستبةة ٛاخلاوطةة ٛبقٗىةة ٛوتٕضةةا سطةةاب٘ (.)4.00
ٔبةةالٍعس إىل ٌط ة اضةةتذابات األفةةساد هلةةرٓ العبةةاز ٚدمةةد اُ اخلٗةةاز بال أافةةو
بػةةدٚب سؿةةن عمةة ٜااةةن ٌطةةب ٛاضةةتذابات ِٔةة٘ ( ٔ .)%2.3تفطو ةس ِةةرٓ الٍتٗذةةٛ
باتِّفةةال األفةةساد عمةة ٜضةةّٕل ٛالتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛوقازٌةة ٛبالتذةةاز ٚاملعتةةاد.ٚ
ٔدةةاٞت العبةةاز ٚزاةةي ( )1يف الستبةة ٛالطادضةة ٛمبتٕضةةا سطةةاب٘ (ٔ ،)3.99الةة
تعكظ اجتاِةا إزمابًّٗةا لمعٍٗة ٛيف ممازضة ٛالتذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛجبِّّةا لمػةساٞ
وَ املتادس اإللكرتٌٔٗ.ٛ
ٔسؿةةةمت العبةةةاز ٚزاةةةي (ِٔ )8ةةة٘ :ب يف أاةةةات فساغةةة٘ اسةةةسف عمةةةٌ ٜػةةةس
التٕعٗةة ٛبالتذةةاز ٚاأللكرتٌٔٗةة ٛب ة ضةةٗدات عةةاٟم ٔؾةةدٖقات٘.ب عمةة ٜالستبةةٛ
الطابع ٛمبتٕضا سطاب٘ (ٔ .)3.62تػري ِرٓ الٍتٗذ ٛإىل قسٔزٌ ٚػةس الةٕع٘
بّةةرٓ التذةةاز ٚلمىةةسا .ٚاوةةا العبةةاز ٚزاةةي (ِٔ )6ةة٘ :باجتٍو ة الػةةسا ٞوةةَ املتةةادس
اإللكرتٌٔٗةة ٛبطةةب وػةةكمت الةةدفعب فقةةد سؿةةمت عمةة ٜااةةن اٗىةة ٛوتٕضةةا
سطاب٘ يف احملٕز ( ٔ )3.17اعمة ٜاضةتذابات دةت اخلٗةاز بغٗةةس وٕافةوبٔ ،دةاٞت
يف الستبةة ٛالجاوٍةةٔ ٛاألخٗ ةةسٔ . ٚب وعةةاُ الٍعةةس دمةةد اُ ؾةةٗاغِ ٛةةرٓ العبةةازٚ
ؾةةٗاغ ٛضةةالبٔ .ٛتفطو ةس ِةةرٓ الٍتةةاٟر باتِّفةةال عٍٗةة ٛالدزاضةة ٛعمةة ٜاُ وػةةكمت
الةةدفع تمع ة دٔزا اضاضةةًّٗا يف تسادةةع املةةسا ٚعةةَ ممازضةة ٛالتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة.ٛ
ٔزمبا ٖكُٕ ِرا ضببا يف تٍاو٘ اجتآ ضميب ذمٕ ِرٓ التذاز ٚلد ٝاملسا.ٚ
ٔدةةا ٞض ة اه الدزاضةة ٛالطةةادع ٔاألخةةري يف االضةةتبأٌِ ٛةةٕ ٖةةٍـ عمةة :ٜبوةةا
التؿةةُّٕز املقةةرت الضتػةةساف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛلمىةةسا ٚالطةةعٕدٖ ٛيف قةةٕٞ
دمٗن ٌتاٟر الدزاضٔ ٛداٟش ٛفةرئع كٕزٌٔةا املطةتذد كٕفٗةد 19-؟بٔ .اةد
تكىَ ِرا التؿٕز ٌتاٟر ٔتٕؾٗات الدزاض ٛبػقّٗا االضتبأٌ ٛاملقابم . ٛكىةا
تكىَ الٕقع الةساَِ يف ايٗةا ٚدةت تةاثري داٟشة ٛكٕزٌٔةا ٔاجتاِةات افةساد
العٍٗ ٛذمٕ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٔ . ٛضٕف ٖتي عسم تفاؾٗن ِرا التؿةٕز بعةد
تقدٖي التٕؾٗات.
ُ تائج ًِٗا شة دزاضة املقابوة

ق دمٗةةن اضةةتذابات العٍٗةة ٛعمةة ٜاألضةة٠م ٛاملفتٕسةةٔ ٛال ة مشمةةت اٌٗةةٛ
اض٠مٔ ٛميكَ عسم ٌتاٟذّا عم ٜالٍشٕ التةال٘ :مشمةت املقابمة ٛاٌٗة ٛاضة٠مٛ
زٟٗطٗٔ ٛض الا وفتٕسا ملقرتسات تطٕٖس التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلمىسا.ٚ
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ٓ )9ى متازضني اهتجازة اإلهلرتُٗٚة؟ ًٗاذا متازضني :اهشساء أَ اهيٚع؟

ادابت ٌطب ٛعالٗ ٛوَ العٍٗ )%96.7( ٛباٌّا ازع التذاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛيف
جماه الػسا ٞفقا ٔلةٗظ البٗةع ،بٍٗىةا ادابةت ٔاسةد ٚوةَ افةساد العٍٗة)%3.3( ٛ
طةةس ِةةرٓ الٍتٗذةة ٛبةةاُ املةةسا ٚال تةةصاه
باٌّةةا تطةةتتدً البٗةةع ٔالػةةسا ٞوعةةأ .تف و
ممازضتّا لمتذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛااؾس ٚفقا عم ٜالػسا.ٞ

 ) 2أٌٔٙا تفضوني :اهتطُّ٘ق يف املتاجس املعتادة أَ اإلهلرتُٗٚة؟ ٗ ..ملاذا؟

ادابت اغمبٗ ٛاألفساد ( )%93.3اٌّةَ ٖفكةمَ التطةُّٕل يف املتةادس اإللكرتٌٔٗةٛ
لمىشافع ٛعمة ٜالٕاةتٔ ،وػةاِد ٚمجٗةع املٍتذةات بداةٔ ،ٛالتفكةس فّٗةا بعىةو
ابن اختاذ اساز الػسا ،ٞإقاف ٛإىل اخلسٔز وَ شاة ٛاألضةٕالٔ .عمعقةت إسةدٝ
اجملٗبات ِٔ٘ طالب ٛوةَ كمٗة ٛالطة باٌةْ يف ظةن داٟشة ٛكٕزٌٔةا ٔجطة
التقازٖس السلٗ ٛوَ ٔشاز ٚالؿش ٛباملىمك ٛفقد اشدادت ساالت اإلؾةاب ٛلةدٝ
الٍطةا ٞبعةد الطةىا هلةَ بةاخلسٔز لألضةٕالٔ .تعةدُّ الباسجةات ِةرا و غةسا ااطعةةا
إىل اُ التطُّٕل أُ الَٖ يف املتادس ٔاملٕااع اؾبت اكجس اواٌا لمؿةش ٛبالٍطةبٛ
لمىةسأ .ٚاةد ٖكةُٕ ِةةرا ضةببا ومشًّةا لتٍػةةٗا التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛيف األٔضةةاط
الٍطا ٟٛٗباملىمك ٛيف املطتقبن ،مما ٖعصِّش اِداف ٔتٕدُّّات ِرٓ الدزاض.ٛ
وةةَ ٌاسٗ ة ٍ ٛاىخةةس ،ٝأقةةشت ( )%6.6وةةَ العٍٗةة ٛاٌّةةَ ٖفكةةمَ الػةةسا ٞوةةَ
املتةةادس املعتةةاد ;ٚألٌّةةَ ٖةةجقَ اكجةةس يف وػةةرتٖاتَّ بمىةةظ اخلاوةةات ٔاملٍتذةةات
ٔوػاِد ٚاأللٕاُ ٔاألغكاه عم ٜالطبٗعٔ ٛغي العطٕز.

ٓ ) 3ـــى تفلـــس ّٙيف أعٌـــاي أٗ ًشـــازٙع يف جمـــاي اهتجـــازة اإلهلرتُٗٚـــة
ًطتقيوًا؟ ٗ ًا ٓ ( ٛإْ ٗجدت)؟

اتفقةةت ( )%93.3وةةَ اجملٗبةةات بةةاٌَّ ٖفكِّةةسُ يف إٌػةةا ٞوػةةازٖع جتازٖةة ٛأُ
الَٖ بعد التتةسُّزٔ .مشمةت ِةرٓ املػةازٖع التؿةاوٗئ ،بٗةع املمبةظٔ ،العباٖةات،
ٔاإلكططٕزاتٔ ،األسرٖٔ ،ٛالتؿٕٖسٔ ،التشف املطتٕسا ٚوَ البٗٔ ٛ٠املؿةٍعٛ
وةةَ املةةٕاد الٕطٍٗةةٔ ،ٛالمٕس ةاتٔ ،األعىةةاه الٗدٖٔةةٔ ٛاغةةغاه اإلبةةسٔ .ٚأقةةشت
( )%3ٔ3وَ العٍٗ ٛاُ لدّٖا وػسٔق إكططٕزات ٔجتىٗن الػعس ِٔ٘ وٍتذات
ٔاعىاه ٖدٖٔ ٛوَ خاوات حممٗٔ .ٛاد تمقعِ ٜرا املػسٔق دعىا وَ اااوعة ٛيف
الطٕل املفتٕ  .وَ ٌاسٗ ٛاخس ،ٝادابت ( )%3ٔ3وَ العٍٗة ٛاٖكةا باٌّةا ال تٍةٕٝ
إاا وةة ٛا ٙعىةةن أُ الٖةةَ بطةةب ؾةةعٕب ٛازضةةاه الػةةشٍات ٔدةةدٖات الةةدفع.
ٔتفطِّةةس ِةةرٓ الٍتةةاٟر اُ ٌطةةب ٛعالٗةة )% 93.3( ٛوةةَ الػةةابات لةةدَّٖ السغبةة ٛيف
ةد ِةةرٓ الٍتٗذةة ٛدلٗمةةا عمةةٜ
املػةةازك ٛكباٟعةةات يف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةٔ .ٛتعة ُّ
اِىِٗ ٛرٓ الدزاض ٛاالضتػسافٗ ٛخاؾةٔ ٛاُ ِة ال ٞاجملٗبةات ِةَ املطةتّدفات
لتفعٗن التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛيف املطتقبن.

 )4بسأٙــم ٓ -ــى املتــاجس اإلهلرتُٗٚــة ًٌٔــة يف حٚــاة املــسأة ؟ ًٗــا أٗجــٕ
األٌٓٚة (اْ ٗجدت)؟

اكعةدت اضةةتذابات مجٗةع األفةةساد ( )%100اِىٗةة ٛاملتةادس اإللكرتٌٔٗةة ٛيف سٗةةاٚ
املةسا ٚالطةعٕدٖ ،ٛسٗةح إٌّةا تطةِّّن التطةُّٕل لمٍطةا ٞالمتة٘ ال ٖطةتطعَ اخلةةسٔز
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لألضةةٕال بػةةكن وتكِّ ةسز وجةةن املٕظفةةاتٔ ،زبةةات البٗةةٕت املػةةغٕالتٔ ،الطالبةةات.
إقاف ٛاىل اُ بعا الٍطا ٞميازضَ التعاون وةع املتةادس اإللكرتٌٔٗة ٛكّٕاٖة،ٛ
ٔبعكَّ ٖعدُّ ِا ٔضٗم ٛفعالة ٛلمشفةاظ عمة ٜالٕاةت ٔااّةد ٔتكةالٗف املػةأٖس
لألضٕالٌٔ .ااػت اجملٗبات دٕاٌ خمتمف ٛهلرٓ األِىٗ ٛمشمت :تٕفري خدوٛ
التٕؾٗن اىل البٗت ٔال تعةدُّ سمةا لكةجريم وةَ وػةكمت الٍطةا ٞالمتة٘ ال تتةٕافس
لدَّٖ وٕاؾمت أ المت٘ ال ٖسغصم يف الرِاب ستة ٜيف سةاه تةٕافس املٕاؾةمت.
ازضةّا الٍطةا ٞكىؿةدز دخةن هلةَ
ٔغةكع ن بٗةع وٍتذةات املّةَ الٗدٖٔةٔ ٛالة
داٌبا وّىًّا ،سٗح تس )%23.3( ٝوَ العٍٗ ٛاُ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛفسؾ ٛعىةن
لمىةةةسا ٚوةةةَ بٗتّةةةا لتشقٗةةةو ازبةةةا دٗةةةدٔ ٚالػةةةعٕز باملٍافطةةة ٛالةة تصٖةةةد وةةةَ
اإلٌتادٗةةٔ ٛتساِّة٘ وطةةتٕاِا .إقةةاف ٛإىل اُ املتةةادس اإللكرتٌٔٗةة ٛتعةةسم مجٗةةع
املٍتذات لمىطتّمك مما ٖتٗت وػاِدتّأ ،الٍعس إلّٗا بداةٔ ٛإوعةأُ ،وةَ ثةي
ددٖةةد اخلٗةةاز األفكةةن ،وقازٌةة ٛمبةا ِةةٕ وتةةا يف األضةةٕال املعتةةاد .ٚوةةَ ٌاسٗ ةٍٛ
اخس ،ٝتس )%6.6( ٝوَ العٍٗة ٛعةدً اِىٗة ٛالتذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛيف سٗةا ٚاملةساٚ
الطةةعٕدٖ ٛباعتبةةاز اٌّةةا ختتمةةف بةةاختمف األدٗةةاه ،فاألدٗةةاه القدميةة ٛالةة
تعةةةٕودت عمةةةة ٜالتطةةةةُّٕل وةةةةَ األضةةةةٕال ال ٖةةةةسَٖ سادةةةة ٛلمتشةةةةُّٕه إىل التذةةةةازٚ
اإللكرتٌٔٗٔ .ٛت كِّد ِرٓ االضتذابات اضتعدادا عالٗا وَ الطالبات لمتعاون وةع
التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛألِىٗتّا يف سٗاتَّ.
 )5حبطل اجسبتم -ملاذا ال تطتخدَ بعض اهطـع٘دٙات املتـاجس اإلهلرتُٗٚـة
يف اهيٚع أٗ اهشساء؟

امجعت العٍٗ )%100( ٛعم ٜاٌْ وَ ابسش اضباب إسذاً الٍطا ٞعَ التعاوةن وةع
املتادس اإللكرتٌٔٗ ٛعدً الجق ٛيف التعاون التذةاز ٙإلكرتًٌّٔٗةأ .ادتىعةت اآلزاٞ
اٖكا ( )%100عم ٜعدً الجق ٛباملٍتذةات املعسٔقة ٛإلكرتًٌّٔٗةا; ألُ الٍطةاٖ ٞفكِّةمَ
ملةةظ اخلاوةةات ٔزثٖتّةةا ٔغةةي العطةةٕز بٍٗىةةا تقتؿةةس املتةةادس اإللكرتٌٔٗةة ٛفق ةا
عمةةة ٜساضةةة ٛالبؿةةةسٔ .تكة ةىوٍت األضةةةباب اٖكةةةا ؾةةةعٕب ٛالتعاوةةةن وةةةع املتةةةادس
اإللكرتٌٔٗةةٔ ٛخاؾةة ٛعٍةةد الةةدفع ممةةا ٖبعةةح الػةةعٕز بسفك ةّا ٔعةةدً التعاوةةن
وعّةةأ .مشمةةت األضةةباب عةةدً ٔدةةٕد ٔضةةٗا بة املتذةةس ٔالعىٗةةن .كىةةا غةكعمت
عدً املؿدااٗ ٛيف املٍتذات املعسٔقة ٛأُ الٖةَ ٔالة تؿةن إىل الصبةُٕ بػةكن
خمتمف ضببا زٟٗطًّٗا لعدً اضتتداً ملةسا ٚهلةرٓ املتةادسٔ .ت وتطةع داٟةس ٚاألضةباب
لتػةةىن :قةةعف دةةٕد ٚاملٍتذةةاتٔ ،عةةدً ٔؾةةٕه اخلاوةةات ٔاملقاضةةات املطمٕبةة،ٛ
ٔعةةةدً ٔدةةةٕد اوةةةاُ لمتؿٕؾةةةٗٔ ٛاملعمٕوةةةات الػتؿةةةٗٔ ،ٛاخلةةةٕف وةةةَ عةةةدً
االضرتداد ٔالغؼِّٔ .وَ ابسش وػكمت التٕؾٗن :عدً ٔؾٕه الػشٍ ٛيف ٔاتّةا،
أ ٔؾٕهلا تالفٔ ،ٛعدً ٔدٕد ٔضٗم ٛوٍّٗ ٛلمتٕاؾن وع الػةشٍٔ ٛوتابعتّةا،
ٔالتتصَٖ الطٗ ١لبعا الػشٍات الغرأ ،ٟٛٗازتفاق اٗى ٛالتٕؾٗن.

ً ) 6ـــا زأٙـــم يف تأضـــٚظ ًتـــاجس إهلرتُٗٚـــة عاملٚـــة ياصـــة باملِتجـــات
اهطع٘دٙة ؟ٗ .....ملاذا؟

أقةةةةةشت اضةةةةةتذابات مجٗةةةةةع األفةةةةةساد ( )%100تاٖٗةةةةةدَِ لتاضةةةةةٗظ وتةةةةةادس
إلكرتٌٔٗ ٛخاؾ ٛباملٍتذةات الطةعٕدٖ ٛعمة ٜاملطةتٕ ٝاحملمة٘ ٔ العةامل٘ٔ .مشمةت
األضباب:
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ٌػةةس املٍتذةةات الطةةعٕدٖ ٛتعتةةرب وطةةاِى ٛيف التٍىٗةة ٛاالاتؿةةادٖ ٔ ٛتطةةّٗن
لمىٕاطَ بالدخٕه يف التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛدُٔ اضترياد أ تؿدٖس.
دةةةٕدٔ ٚإتقةةةاُ يف تؿةةةٍٗع ٔعىةةةن وٍتذةةةات ادةةةٕد ٔامجةةةن  -إخةةةساز املٕاِة ة
الطعٕدٖ ٛلمعا .
تػةةذٗع املبةةدع الطةةعٕدٖ ٔإخةةساز اعىةةاهلي لمعةةا يف املةةاكٕالت ٔفٍةةُٕ
الطبخ ٔالكىالٗات ٔالتقٍٗٔ ٛغريِا.
ةد بساٌةةةدا خاؾًّةةةا لمىٍتذةةةات ٔفتةةةسا
تؿةةةدٖس املىمكةةة ٛوٍتذاتّةةةا لمعةةةا ٖعةة ُّ
لمىذتىع الطعٕد - ٙتعسٖف العا بجقاف ٛددٖدٔ - ٚفةتت دطةٕز التٕاؾةن
وع العا .
دعةةي األٖةةاد ٙالعاومةة ٛالطةةعٕدٖ - ٛتطةةٕٖس املػةةازٖع الؿةةغري ٚالة تصٖةةد وةةَ
دخن األضس.
وٍؿ ٛلمىٍتذات الٗدٖٔ ٛالطعٕدٖٔ - ٛضٗم ٛلتعسُّف املٕاطَ عم ٜاخلاوةات
ٔاملٕاد احملمٗٔ ٛاضتجىازِا.
ً )7ــّ يــ ي تازضــتم هوشــساء أْٗ الٙــّ ٓ -ــى تعتقــد ّٙأْ ِٓــان شِّــا يف
املتاجس اإلهلرتُٗٚة؟
ٗ ج٘د /عدَ ٗج٘د اهغش:

اتوفقةةةةت وععةةةةي افةةةةساد العٍٗةةةة ٛبٍطةةةةب )%93.6( ٛبٕدةةةةٕد اٌةةةةٕاق وةةةةَ الغةةةةؼ
ٔاالستٗةةاهٔ ،وٍّةةا :اخلدعةة ٛيف بعةةا املٍتذةةات الة ال تكةةُٕ بةةٍفظ املٕاؾةةفات
عٍد اضتموّأ .وَ ؾٕز الغؼ اٖكا دفع املبمغ ٔعةدً اضةتمً الطمة  .كىةا اُ
ٍِاك غػًّا يف األضعاز سٗح إُ كجريا وَ اخلؿٕوات وكسٔب ،ٛفٗكُٕ الطةعس
املعةةسٔم لمىٍةةتر ااةةن وةةَ ضةةعس الطةةٕل املعتةةاد ،ٚبٍٗىةةا تكةةُٕ اٗىةة ٛالػةةشَ ٔ
التٕؾٗن عالٗ ٛددًّا ٌفٕل ضعس ٌفظ الطمع ٛيف الطٕل.

ًٗ ا أُ٘اع اهغش (إْ ٗجدت)؟

اكعةةدت وععةةي افةةساد العٍٗةةٔ )%93.3( ٛدةةٕد اٌةةٕاق وةةَ الغةةؼ ٔاالستٗةةاه يف
التذاز ٚاإللكرتٌٔٗٔ ٛحتاؾ ٛيف املٕااع غري السلٗٔ ،ٛوٍّا :التتفٗكات غري
املٕثٕاةةة ،ٛعةةةدً املؿةةةدااٗ ٛيف األضةةةعاز ،اخلدعةةة ٛيف املٍةةةتر فةةةم ٖكةةةُٕ بةةةٍفظ
املٕاؾةفات املعسٔقة ،ٛالةدفع املقةدوً دُٔ اضةتمً الطمة  ،التتفٗكةات الِٕىٗةةٛ
غةةري املٍكةةبطٖ ،ٛكةةُٕ املٍةةتر غةةري اؾةةٗنٔ ،دةةٕد عٗةةٕب يف الطةةمعٔ ،ٛيف سالةةٛ
األطعىةة ٛفّةة٘ ختتمةةف عةةَ املعةةسٔم يف املةةرال ٔالكىٗةةٔ ٛالطةةتٌٕٔ ٛالةةربٔد،ٚ
كىةةا اُ بعكةةّا ٖكةةُٕ فاضةةدا اوةةأٖ .ػةةىن الغةةؼ اٖكةةا يف خدوةة ٛالتٕؾةةٗن
ٔالتشاٖةةن يف ؾةةعٕب ٛأ اضةةتشال ٛالسدةةٕق إىل التةةادسٔ ،التعاوةةن غةةري السلةة٘
بةةدلا عةةَ التعاوةةن عةةرب اإلميٗةةن الةةر ٙسمفةةغ سةةو الطةةسف  :الصبةةُٕ ٔاملٕاةةع أ
املتذةةةسٔ .عمةةة ٜالعكةةةظ فقةةةد أقةةةشت اثٍةةةت ( )%6.6وةةةَ اجملٗبةةةات اٌّةةةَ
ٖتعسوقَ أل ٙغؼ ألٌَّ ٖتعاومَ فقا وع املٕااع املٕثٕا.ٛ

ٓ ٗ ى تس ّٙأْ اهغش ميِع بعض اهِطاء ًّ اضتخداَ املتاجس اإلهلرتُٗٚة؟

ادابت مجٗع افساد العٍٗ )%100( ٛبٍعئ ،أقشَ اُ الٍطاٖ ٞػةعسُ ب سبةاط
ٔاّس وَ الغؼ ،جٗح ٖةسفا الةبعا التعاوةن وةع املتةادس اإللكرتٌٔٗةٔ .ٛألُ
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التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛتقةةًٕ عمةة ٜالجقةة ٛفة ذا دٕولةةت ِةةرٓ الجقةة ٛإىل الغةةؼ فة ُ
ذلك ٖ د ٙاىل تٍاو٘ اجتاِات ضمبٗ ٛب الٍطا ٞذمٕ ممازضِ ٛرٓ التذاز.ٚ
 ) 8بسأٙم ،اذا اهتصًت املتاجس اإلهلرتُٗٚة مبعاٙري اهس ابة اهتاًةً ،ا أثس ذهـم يف
تعاًى املسأة ًعٔا؟

اكعدت مجٗع اجملٗبات ( )%100اُ السااب ٛضرتفع وعده ثق ٛاملسا ٚيف التذةازٚ
اإللكرتٌٔٗةةٔ ٛوةةَ ث ة وي ضةةٗصٖد االابةةاه عمّٗةةأ ،اُ الساابةة ٛإدةةسا ٞوّةةي لتعصٖةةص
ممازضةة ٛاملةةسا ٚلمتذةةاز ٚأُ الٖةةَٔ ،ضةةتصٖد اٌعىةة ٛالساابةة ٛدةةرب الٍطةةا ٞإىل
ٖٔعةي الػةعٕز باألوةاُ لةدٝ
ُّ
ازتٗاد املتادس ٔاملٕااةع اإللكرتٌٔٗةٔ ٛالتعاوةن وعّةا،
الٍطأ ٞاالطىٍ٠اُ الٍفط٘ٔ ،إذا شادت الجقٔ ٛاالطىٍ٠اُ شادت سسكة ٛالتذةازٚ
اإللكرتٌٔٗ ٛيف األٔضاط الٍطأٖ ،ٟٛٗتٕاعع اُ ٖكُٕ ٍِاك دُّٕه لدٔز ملسا ٚوةَ
عىٗن أ شبُٕ إىل تادس.ٚ

ًٗ ) 9ا ا رتاحاتم هتط٘ٙس ٗتطٔٚى تعاًى املسأة ًع املتاجس اإلهلرتُٗٚة؟

ا ةدووت مجٗةةع اجملٗبةةات ( )%100وقرتسةةات وتعةةدِّد ٔ ٚوتٍِّٕعةة ٛق تؿةةٍٗفا إىل
حمأز مشمت:
ألا -حمٕز خدو ٛالعىم :ٞكاٌت ابسش املقرتسات اُ تكةُٕ خدوة ٛالعىةمٞ
وفتٕس 24 ٛضاع ٛخمه اٖاً األضبٕق ،اضتشداخ جممةظ أ ِٗ٠ة ٛتٍعٗىٗةٛ
لمتذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛوجن غسف ٛالسٖام ،تٍعٗي اخلدوات المٕدطتٗ ٛالة
سمتادّةةةا الطةةةٕل ،تقةةةدٖي خمفٗةةة ٛغةةةاوم ٛلمعىةةةم ٞبػةةةاُ املٍتذةةةات ٔآلٗةةةات
التعاوةةن وةةع املتةةادس ٔاملٕااةةع ٔاإلدةةساٞات ،شٖةةاد ٚكفةةا ٚٞاخلةةدوات ،تٕضةةٗع
داٟس ٚاخلدوات املقدو ٛلمصبا.َٟ
 ثاٌٗةةةا -حمةةةٕز االضةةةرتداق ٔاالضةةةتبداهٔ :مشمةةةت وقرتسةةةات احملةةةٕز :إتاسةةةٛ
فسؾ ٛلمضرتداق ٔاالضتبداه يف ٔات حمدد ٖكُٕ كافٗا لمصبُٕ ،تٕقةٗت
ضٗاض ٛاالضرتداق ،اُ ٖكُٕ االضرتداق بدُٔ زضًٕ ،اضةرتداد املٍةتر يف سالةٛ
العٕٗب وجن الكطس ٔالتمف وع االضتبداه أ التعةٕٖا ،تطةّٗن التعاوةن وةع
الصبُٕ.
ثالجا -حمٕز العسم ٔالتطةٕٖو :تكةىوٍت املقرتسةات ٍِةا :شٖةاد ٚاالِتىةاً يف
طسٖقةة ٛالعةةسم ،مشٕلٗةة ٛالبٗاٌةةات لكةةن وٍةةتر الطةةمق الصبةةُٕ عمّٗةةا ابةةن
الػسا ،ٞاالعتداه ٔاملعقٕلٗ ٛيف األضعاز ،إؾداز كتٗبةات ٔبسٔغةٕزات ٔادلةٛ
تٕقٗشٗ.ٛ
زابعةةا -حمةةٕز التٕعٗةة :ٛمشمةةت املقرتسةةات :تجقٗةةف املةةسا ٚمبفةةاِٗي التذةةازٚ
اإللكرتٌٔٗةةٌ ،ٛػةةس ثقافةة ٛالتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛبةةاجملتىع لتٕعٗةة ٛاملةةسا ٚوةةَ
خمه الدٔزات التٕعٕٖ ٛيف مجٗع اإاٌ  ،التدزٖ عم ٜكٗفٗ ٛاضتتداً
املٕااةةةع اإللكرتٌٔٗةةةة ٔ ٛالتعاوةةةن وعّةةةةا ،سفةةةةص الٍطةةةا ٞاةةةةربَّ ٔ إاٍةةةةاعَّ
بالتذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛوَ خمه تقدٖي بعا التطّٗمت ،تجقٗف الٍطا ٞباُ
ٍِاك وتادس وكبٕطٔ ٛوٕثٕا.ٛ
خاوطةةا -حمةةةٕز بٍةةا ٞالجقةةة :ٛمشمةةةت وقرتسةةات احملةةةٕز :شٖةةاد ٚثقةةة ٛالصبةةةُٕ
ب ااد التمع ٔحمازب ٛالغةؼ; ألُ التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛتقةًٕ عمة ٜثقةٛ
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الصبةةُٕ ،بٍةةا ٞالجقةة ٛيف املٍتذةةات بتقةةدٖي وعمٕوةةات غةةاوم ٛعٍّةةا بػةةفافٗٛ
تاوٛ؟
ضادضةةةةا -حمةةةةٕز الةةةةدفع ٔاألضةةةةعاز :كاٌةةةةت ابةةةةسش املقرتسةةةةات بّةةةةرا احملةةةةٕز:
اضتشداخ خٗاز الدفع عٍد االضتمً; ألُ كجريا وةَ الٍطةاٖ ٞسفكةَ اإلدالٞ
ببٗاٌاتَّ ٔاضتتداً الفٗصا مما ٖتط وب يف الرتادع عَ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗة.ٛ
ٖٔعةةصِّش ِةةرا املقةةرت ٌتٗذةة ٛدزاضةة ٛاالضةةتباٌ ٛيف حمةةٕز دةةدٖات التذةةازٚ
اإللكرتٌٔٗ ٛسٗح دةاٞت عبةاز :ٚبزغبة ٛالةبعا يف الةدفع عٍةد التطةمٗي بةده
الدفع اإللكرتٌٔ٘ املقدوًب يف الستب ٛاألٔىل لعبازات ِرا احملٕز ،كىا سؿةمت
العباز ٚعم ٜاعمٌ ٜطب ٛإداب )%47.7( ِ٘ٔ ٛدت اخلٗاز بأافو بػدٚب.
ضابعا  -حمٕز السااب :ٛزكعصت االارتاسات عم ٜتطٕٖس اٌعى ٛالسااب ٛعمةٜ
املٕااع اإللكرتٌٔٗ.ٛ
ُ يرة عّ اهتص٘ز املقرتح يف ٓرٖ اهدزاضة:

ٖعةةد التؿةةٕز املقةةرت دةةصٞا وكىمةةا هلةةرٓ الدزاضةةِٔ ،ٛةةٕ اإلدابةة ٛعةةَ الط ة اه
الطةةادع ٌٔؿةةْ :وةةا التؿةةُّٕز املقةةرت الضتػةةساف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛلمىةةساٚ
الطعٕدٖ ٛيف قةٕ ٞدمٗةن ٌتةاٟر الدزاضةٔ ٛداٟشة ٛفةرئع كٕزٌٔةا املطةتذد
كٕفٗةةةةةةةد 19-؟ ٔيف ِةةةةةةةرا الطةةةةةةةٗال ٖعةةةةة ةسِف وٍؿةةةةةةةس ( ،2014ف  )4الدزاضةةةةةةةات
االضتػسافٗ ٛباٌّا بجمىٕعة ٛوةَ البشةٕخ ٔالدزاضةات تّةدف إىل الكػةف عةَ
املػكمت ذات الطبٗع ٛاملطتقبمٗٔ ،ٛالعىن عمة ٜإزمةاد سمةٕه عىمٗة ٛهلةا ،كىةا
تّةةةدف إىل ددٖةةةد اجتاِةةةات األسةةةداخٔ ،دمٗةةةن املةةةتغريات املتعةةةدد ،ٚلمىٕاةةةف
املطةةتقبم٘ٔ ،ال ة ميكةةَ اُ ٖكةةُٕ هلةةا تةةاثري عمةة ٜوطةةاز ايةةدخ يف املطةةتقبنب.
ٔباإلغةةةاز ٚإىل ِةةةرا التعسٖةةةف فة ة ُ التؿةةةٕز املقةةةرت يف الدزاضةةة ٛايالٗةةةِ ٛةةةٕ
اضتقساٖ ٞتتبع العٍاؾس ٔااصٟٗات الٍاجت ٛعَ الدزاض ٛايالٗة ٛلمٕؾةٕه إىل
سكةةي عةةاً يف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛلمىةةسأٖ .ٚبٍةةِ ٜةةرا التؿةةٕز عمةة ٜسقةةاٟو
دص ٟٛٗوستبط ٛبٍتاٟر ٔتٕؾٗات الدزاض.ٛ

ً وخَّص عاَ هِتائج اهدزاضة

وةةةَ خةةةمه عةةةسم ٔوٍااػةةة ٛالدزاضةةة ٛاملطةةةشٗٔ ٛاملقابمةةةٔ ٛاالطِّةةةمق عمةةةٜ
األدبٗات ق تمتٗـ اِي الٍتاٟر عم ٜالٍشٕ التال٘:
املفةس
اؾبشت التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛباملىمكٔ ٛااعا وعاغا ال ميكةَ جتاِمةْ أ ُّ
وٍةةةةةْ يف ايٗةةةةةا ٚالزتباطةةةةةْ الٕثٗةةةةةو باضةةةةةرتاتٗذٗات التقةةةةةدًُّ االاتؿةةةةةادٙ
ٔاالدتىةةاع٘ ٔالةةتقا ٔزثٖةة 2030 ٛيف زكٗصتّةةا الجالجةة ٛيف تعصٖةةص املىكٍةةات
االاتؿادٖٔ ٛدقٗو ااتؿاد وصدِس.
 كػةةةفت القةةةسا ٚٞالفاسؿةةةٔ ٛدمٗةةةن األدبٗةةةات بةةةاُ التذةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةةٛ
اقةةشت دةةصٞا ال ٖتذةةصا وةةَ خطةةا االاتؿةةاد العةةامل٘ االضةةرتاتٗذٗ ،ٛكىةةا
بٗوٍةةت سةةسف املىمكةة ٛالعسبٗةة ٛالطةةعٕدٖ ٛعمةةٔ ٜقةةع األٌعىةةٔ ٛاإلدةةساٞات
الة وةةَ غةةاٌّا تطةةٕٖس التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛباملىمكةة ،ٛممةةا ٖصٖةةد وةةَ اٗىةةٛ
الدزاض ٛايالٗ.ٛ
240

حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

أكتوبر 2020 ..م

العدد العشرون

بٗوٍةةةت ٌتةةةاٟر الدزاضةةة ٛاالضةةةتطمعٗ ٛتبةةةاَٖ وفةةةاِٗي املةةةسا ٚعةةةَ التذةةةازٚ
اإللكرتٌٔٗ ،ٛكىا اكعدت امة ٛاضةتتداً املةسا ٚلمتةدوات املؿةسفٗ ٛيف ِةرٓ
التذازٔ ٚحتاؾ ٛيف الدفع.
ٔقوةةشت الٍتةةاٟر اُ وةةَ ابةةسش وصاٖةةا التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةِ ٛةة٘ اٌّةةا وتاسةةٛ
خمه  24ضاعٖ ٔ ٛتي التعاون وعّا وَ خمه تطبٗقات بطٗط ٛمما ٖطةاعد
املسا ٚعمة ٜكطة الةصوَ ٔالػةسا ٞأ البٗةع يف أ ٙاةت ٔدُٔ التقُّٗةد جةدٔد
دغسافٗ ٛأ ضاعات عىن حمدد.ٚ
اتوفقت ٌتاٟر الدزاض ٛاملطشٗٔ ٛاملقابمة ٛعمة ٜاُ وةَ ابةسش دةدٖات التذةازٚ
اإللكرتٌٔٗ ٛلد ٝاملسا :ٚامع ٛالجق ٛباملٍتذاتٔ ،إعطا ٞبٗاٌات الصبةُٕ البٍكٗةٛ
ٔبطااات الدفع دُٔ ٔدةٕد اٌعىة ٛزاابٗة ٛوطىٍ٠ةٔ ،ٛامعة ٛاملّةازات التقٍٗةٛ
لمتعاوةةن وةةع املتةةادس ٔاملٕااةةع اإللكرتٌٔٗةة ٛلةةد ٝبعةةا الٍطةةا ،ٞإقةةاف ٛإىل
قعف خدوات الػشَ ٔالتٕؾٗن ٔعدً وؿدااٗتّا ٔغمّٟا.
ري وةةةَ وصاٖةةةا التذةةةازٚ
اكعةةةدت الٍتةةةاٟر اٌةةةْ بةةةالسغي وةةةَ ااتٍةةةاق املةةةسا ٚبكةةةج م
اإللكرتٌٔٗ ٛوجن اٌّا فسؾ ٛلصٖاد ٚالدخنٔ ،الةتىك االدتىةاع٘ٔ ،كطة
الٕاةةتٔ ،امةة ٛاألضةةعاز اسٗاٌةةا ،إال اُ بعةةا الٍطةةاٖ ٞعةةصفَ عةةَ املػةةازك ٛيف
ِةرٓ التذةاز ٚدطُّةةبا لمتشةدٖات املةةركٕز ٚيف الفقةس ٚالطةةابقٔ ٛعمة ٜزاضةةّا
دد ٙالدفع ٔعدً الجق ٛيف املٍتر .
اظّست اضتذابات العٍٗ ٛقسٔز ٚتاضٗظ وتادس ٔوٕااع إلكرتٌٔٗ ٛخاؾةٛ
باملٍتذةةات الطةةعٕدٖ ٛعمةة ٜاملطةةتٕ ٝالعةةامل٘ بغةةسم شٖةةاد ٚاةةدز ٚاالاتؿةةاد
الطةةعٕدٔ ،ٙإبةةساش اإلبةةداق الطةةعٕد ٙلمعةةا ٔ ،دعةةي األٖةةد ٙالعاومةة ٛالٕطٍٗةةٛ
ٔاملػازٖع الؿغرئ ٚإٌتاز عمو ٛجتازٖ ٛخاؾ ٛباملىمك ٛيف الطٕل العاملٗةٛ
اإللكرتٌٔٗ.ٛ
اظّةةةست ٌتةةةاٟر وقٗةةةاع االجتةةةآ ذمةةةٕ التذةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةة ٛاتفةةةال وععةةةي
اضةةتذابات افةةساد العٍٗةة ٛعمةة ٜعبةةازات ِةةرا احملةةٕز ،سٗةةح بمةةغ املتٕضةةا العةةاً
لمىشٕز ٔ .3.9اد دا ٞاالجتآ ذمٕ اإللتصاً باخماٗات التذاز ٚاإللكرتٌٔٗة،ٛ
ٔتاضٗظ وتادس إلكرتٌٔٗ ٛعاملٗ ٛخاؾة ٛباملٍتذةات الطةعٕدٖ ٛيف الةستبت
األٔىل ٔالجاٌٗ ٛعم ٜالتٕال٘ٔ .عم ٜالعكظ ،بٍٗت الٍتةاٟر ٔدةٕد اجتةآ ضةميب
لد ٝاألفساد ذمٕ الػسا ٞبٍعاً الةدفع باضةتتداً البطااةات البٍكٗةٔ ٛبٗاٌةات
الصبا.َٟ
كػةةفت ٌتةةاٟر إدةةسا ٞاملقابمةة ٛعةةَ تفاؾةةٗن ؾةةٕز الغةةؼ ٔاالستٗةةاه الةةرٙ
تتعة ةسوم لةةةْ املةةةسأ .ٚاةةةد كةةةاُ وةةةَ ابسشِةةةا :عةةةدً املؿةةةدااٗ ٛيف األضةةةعاز
ٔاخلدعةة ٛيف وٕاؾةةفات املٍةةترٔ ،التتفٗكةةات غةةري املٕثٕاةةٔ ،ٛالةةدفع املطةةبو
دُٔ ا ٙاضتمً لمطمعٔ ،ٛالغؼ ٔالتشاٖن يف الػشٍٔ ٛوٕعد التٕؾٗن.
 ا ةدووت اجملٗبةةات وقرتسةةات وتٍِّٕعةة ٛمشمةةت خدوةة ٛالعىةةمٔ ،ٞاالضةةرتداق،
ٔالعسم ٔالتطٕٖؤ ،التٕعٗٔ ،ٛبٍا ٞالجقٔ ،ٛطسٖق ٛالدفع ٔالسااب.ٛ
ٔقوشت ٌتاٟر دزاض ٛاملقابمة ٛاِىٗة ٛالتذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛيف سٗةا ٚالعاومةٛ
ٔزبةة ٛاألضةةس ٚاملػةةغٕل ٛبرتبٗةة ٛاألبٍةةأ ٞإداز ٚاملٍةةصه سٗةةح ميكةةَ اضةةتجىاز
الٕاتٔ ،إتاس ٛالفةسف لتٍىٗة ٛاملػةازٖع األضةسٖ ٛالؿةغرئ ،ٚشٖةاد ٚالةدخن
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لمىةةةةسأ ،ٚالتقمٗةةةةن وةةةةَ املٍؿةةةةسفات املتعمِّقةةةة ٛبالةةةةرِاب إىل األضةةةةٕال وةةةةَ
وٕاؾمت ٔغسا ٞاغٗا ٞدُٔ اياد ٛإلّٗا.
بٗوٍت ٌتاٟر دزاض ٛاملقابم ٛاُ التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛاكتطةبت اِىٗة ٛخاؾةٛ
بالٍطب ٛلمىسا ٚيف ظن داٟش ٛكٕزٌٔةا كٕفٗةد ،19-سٗةح اؾةبت اضةتتداً
ظةةن ايذةةس
ستىٗةةا ال وفةة وس وٍةةْ يف ِّ
ًّ
ِةةرٓ التذةةازٔ ٚاملػةةازك ٛفّٗةةا خٗةةازا
املٍصلةة٘ ٔافةةن األضةةٕال ٔوٍةةع املتالطةةٔ ٛالتذىُّعةةات ،ممةةا ٖصٖةةد وةةَ اِىٗةةٛ
الدزاض ٛايالٗ.ٛ
 أقةةشت ٌتةةاٟر الدزاضةة ٛاملطةةشٗٔ ٛاملقابمةة ٛاٌةةْ ال ميكةةَ تطةةٕٖس التذةةازٚ
اإللكرتٌٔٗةة ٛمبٍةةا ٝعةةَ البشةةح العمىةة٘ .فقةةد كػةةفت ِةةرٓ الدزاضةة ٛعةةَ
كج ة وعمٕوةةات ٔدٕاٌ ة تتعمعةةو بالتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛلةةد ٝاملةةسا ٚمشمةةت:
املفةةاِٗي ٔ ،وةةد ٝالةةٕع٘ٔ ،املصاٖةةأ ،التشةةدٖاتٔ ،االجتةآ ذمةةٕ ِةةرٓ التذةةاز،ٚ
إقةةاف ٛإىل املقرتسةةات املتٍِّٕعةة ٛال ة ميكةةَ تٕظٗفّةةا لتطةةٕٖس ِةةرٓ التذةةازٚ
ٔاضتػساف وطتقبمّا بالٍطب ٛلمىسا ٚالطعٕدٖ. ٛ
 اخلامتة:

تقؿةت ِةةرٓ الدزاضةٔ ٛعةة٘ املةسا ٚالطةةعٕدٖ ٛجتةآ التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛوةةَ
ٔدّةةٌ ٛعةةس عٍٗةة ٛوةةَ طالبةةات داوعةة ٛاألوةةريٌ ٚةةٕزٔ ، ٚبٍٗةةت الٍتةةاٟر تعةةدد
وفاِٗي ِرٓ التذازٔ ٚوَ ابسشِا اٌّا بٗةع ٔغةسا ٞالطةمع باضةتتداً التطبٗقةات
اإللكرتٌٔٗٔ .ٛكاٌت ابسش املصاٖا اإلتاس ٛملةد 24 ٚضةاع ٛعمة ٜوةداز الطةٍ ،ٛكىةا
مشمت اِىِٗ ٛرٓ التذاز ٚك املسا ٚوَ الٍاسٗ ٛاالدتىاعٗٔ ٛدعي املػازٖع
ال تصٖد وَ الدخن .اوا التشةدٖات فقةد كةاُ وةَ ابسشِةا اخلةٕف وةَ اخةرتال
ايطةةابات البٍكٗةة ٛوةةَ خةةمه بطااةةات الةةدفعٔ ،ؾةةعٕب ٛاالضةةرتداقٔ ،الغةةةؼ
ٔالتشاٖةةةةن يف املٍتذةةةةات ٔاخلةةةةدواتٔ ،عةةةةدً املؿةةةةدااٗ ٛيف خةةةةدوات الػةةةةشَ
ٔالتٕؾةةٗنٔ .اةةد ادت ِةةرٓ التشةةدٖات إىل تٍةةاو٘ اجتاِةةات ضةةالب ٛذمةةٕ التذةةازٚ
اإللكرتٌٔٗ ٛلد ٝاملسأ .ٚكػفت ٌتةاٟر دزاضة ٛاملقابمة ٛاةاع العٍٗة ٛلصٖةادٚ
وػازك ٛاملسا ٚيف ِرٓ التذاز ٚبطب داٟش ٛكٕزٌٔا كٕفٗةدٔ 19-التشةٕالت
الٍامجةة ٛعٍّةةا وةةَ ايذةةس املٍصلةة٘ ٔعةةدً االخةةتمط ٔالتباعةةد االدتىةةاع٘ الة
دعمت التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛاين ٔالبدٖن األوجن لطةد سادةات املطةتّمك ٔ .يف
اخلتةةاً اةةدوت الدزاضةة ٛوٍعٕوةة ٛوقرتسةة ٛالضتػةةساف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةٛ
لمىةةةةسا ٚالطةةةةعٕدٖ ٛتكةةةةىٍت حمةةةةأز ٔوٍطمقةةةةات وةةةةَ ابسشِةةةةا إداز ٚاألشوةةةةات
ٔاألٌعى ٛالساابٗٔ ٛالقإٌٌٗٔ ٛاالضتػاز ٔ ٚالتطّٗمت ٔالتقٕٖي املطتىس.

 اهت٘صٚات:

عطفةةا عمةة ٜوةةا اضةةفست عٍةةْ ٌتةةاٟر الدزاضةةٔ ٛاضةةتٍتاداتّا تٕؾةة٘ الباسجةةات
باآلت٘:
 الػسٔق يف اختاذ خطٕات تٍفٗرٖ ٛلتطٕٖس التذاز ٚاإللكرتٌٔٗةٔ ٛاضتػةساف
وطتقبمّا بؿف ٛعاؤ ٛلمىسا ٚبؿف ٛخاؾ ٛيف ظن داٟش ٛكٕزٌٔةا الة
رت تةةٕفري
اخكةةعت العةةا امجةةع لتشةةُّٕالت درزٖةة ٛيف اةةا ايٗةةأٖ .ٚق ة َ
خدوةة ٛاالتؿةةاالت التفاعمٗةة ٛاجملاٌٗةة ٛوةةَ خةةمه اإلٌرتٌةةت Interactive
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 communicationلإلداب ٛعَ اضتفطازات ٔاض٠م ٛالصبأ َٟكط زقةاِي
ٔدربّي لمىػازك.ٛ
 دعةةٕ ٚلمبةةاسج املّةةتى بتٍىٗةة ٛالتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛلةةد ٝاملةةسا ٚب ة دساٞ
دزاضةةةةات تقٕميٗةةةة ٛوطةةةةتىس ٚيف قةةةةٕ ٞاثةةةةس داٟشةةةة ٛكٕزٌةةةةا كٕفٗةةةةد19-
ٔاملرتتِّبات الٍامج ٛعٍّا بغسم املٕاٞؤ ٛالتطٕٖس ٔالتشط املطتىس.
تكةةةافس دّةةةٕد القةةةاٟى عمةةة ٜاالاتؿةةةاد ٔالبةةةاسج باملىمكةةة ٛعمةةة ٜتاؾةةةٗن
التذةةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةةة ٛبالٍطةةةةب ٛلمىةةةةسا ٚوةةةةَ خةةةةمه الةةةةرباور التٕعٕٖةةةةٛ
ٔالتجقٗفٗٔ ٛالتػذٗع عم ٜاضتتداوّا ٔاملػازك ٛفّٗا.
تطةةةٕٖس دطةةةٕز ٔاٍةةةٕات التٕاؾةةةن الفعوةةةاه لمىةةةسا ٚوةةةع و ضطةةةات التذة ةازٚ
اإللكرتٌٔٗ ٛوَ خمه الرباور التٕعٕٖةٔ ٛالتجقٗفٗةٔ ،ٛالتعةسُّف عمة ٜاةاذز
وتٍِّٕع ٛهلرٓ التذازٔ ،ٚتمقِّ٘ الٍؿت ٔاإلزغادات ٔاالضتػازات.
إٌػةةا ٞإاعةةد بٗاٌةةات وٕثٕاةة ٛلمتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛملطةةاعد ٚاملةةسا ٚلمضةةتقاٞ
وٍّةةةا لتٕضةةةٗع املةةةدازك ٔاالضةةةتصادٔ ٚاالضةةةتفاد ٚوٍّةةةا يف ممازضةةة ٛالبٗةةةع أ
الػسا ٞوَ خمه املٕااع ٔاملتادس اإللكرتٌٔٗ.ٛ
َةح
 تقدٖي دٔزات ٔفٗةدِٔات وؿةٕوز ٚيف اإاٌة األضاضةٗ ٛهلةرٓ التذةاز ٚتب ُّ
وةةَ خةةمه ٔضةةاٟن التٕاؾةةن االدتىةةاع٘ لةةتىك املةةسا ٚجط ة استٗاداتّةةا;
ٔذلةةك ٌعةةسا لمشادةة ٛالساٍِةة ٛبطةةب داٟشةة ٛكٕزٌٔةةا الضةةتتداً التذةةازٚ
اإل لكرتٌٔٗٔ ،ٛام ٛخةربات ٔوّةازات كةجري وةَ الٍطةا ٞيف التعاوةن أُ الٖةَ
وةةةع املٕااةةةع ٔاملتةةةادس اإللكرتٌٔٗةةةٔ ،ٛقةةةسٔز ٚإكطةةةاب املةةةساِ ٚةةةرٓ املّةةةازات
التقٍٗ ٛملٕاكبِ ٛرٓ املتغريات.
إٌػةةةا ٞخةةةا ضةةةاخَ وةةةَ ابةةةن القةةةاٟى عمةةة ٜالتذةةةازٔ ٚاالاتؿةةةاد باملىمكةةةٛ
لتقدٖي الٍؿت ٔاإلزغادٔ ،السدِّ عم ٜاضتفطازات املسا ٚعَ البٗةع أ الػةسا ٞأ
اخلةةةدوات املقدووةةة ٛيف املٕااةةةع اإللكرتٌٔٗةةةٔ ،ٛتقةةةدٖي خةةةدوات اضتػةةةازٖٛ
وبطوةةط ;ٛألُ سادةة ٛبعةةا الٍطةةا ٞومشوةة ٛال دتىةةن التادٗةةن أ التةةاخري يف
ظن اااٟش.ٛ
ةن املػةةكمت ٔتقةةدٖي الٍؿةةت
 إٌػةةا ٞمجعٗةة ٛلمتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛبغةةسم سة ِّ
ٔاإلزغ ادات ٔاالضتػةازات ٔدعةي التةادساتٔ ،ذلةك بطةب شٖةاد ٚسادة ٛاملةساٚ
ت وك.ٜ
ملىازض ٛالتذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛاكجس وَ أ ٙا ٍ
 تساٗ ٛوٍعٕو ٛالتذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛباملىمك ٛبتكى حمٕز إداز ٚاألشوةات
كىا يف داٟش ٛكٕزٌٔا كٕفٗدٔ 19-بساور التدزٖ ٔالتجقٗةف ٔالتٕعٗةٛ
لتىك املسأ ٚتػذٗعّا لمىػازك.ٛ
 اضتشداخ اضرتاتٗذٗات لتىك املسا ٚوَ املػازك ٛيف التذاز ٚاإللكرتٌٔٗةٛ
بجقٔ ٛاواُ.
 تص ـُّ٘ز ًقــرتح الضتشــساف اهتجــازة اإلهلرتُٗٚــة هوٌــسأة اهطــع٘دٙة
يف ظى جائخة ك٘زُٗا ك٘فٚد99-

ٖعد التؿُّٕز املقرت إدابة ٛعةَ تطةاثه الدزاضة ٛالطةادع ٌٔؿةْ :وةا التؿةُّٕز
املقرت الضتػساف التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛلمىةسا ٚباملىمكة ٛيف قةٕ ٞدمٗةن ٌتةاٟر
الدزاضٔ ٛداٟش ٛفرئع كٕزٌٔا املطتذد كٕفٗد 19-؟
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ٔاالطةةمق عمةةٜ
ِّ
ٔوةةَ خةةمه عةةسم ٔوٍااػةة ٛالدزاضةة ٛاملطةةشٗٔ ٛاملقابمةةٛ
األدبٗةةةات تقةةةدًِّ الدزاضةةة ٛوقرتسةةةا الضتػةةةساف التذةةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةة ٛلمىةةةساٚ
الطةةةعٕدٖٔ .ٛاةةةد ق تؿةةةىٗي ِٗكةةةن ٖٕقِّةةةت العٍاؾةةةس املكٌِّٕةةة ٛهلةةةرٓ التذةةةازٚ
ٖٔسبطّةةةا تطةةةّٗما الضةةةتتداوّأٖ .قةةةًٕ املقةةةرت عمةةة ٜاملٍطمقةةةات املٕقوةةةش ٛيف
الٍقاط التالٗ:ٛ
ألةةا -وفّةةًٕ التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةٖ :ٛقةةرت تجقٗةةف الٍطةةا ٞجبىٗةةع املفةةاِٗي
السٟٗط ٛيف التذاز ،ٚوجن اضتتداً اخلةدوات املؿةسفٗ ٛوةَ خةمه الفٗةدٖٕ
ٔالؿةةٕز ٔالسضةةًٕ االٌفٕدسافٗةةٔ ٛبسٔغةةٕزات ٔبطااةةات تعسٖةةف ٔغةةسٔسات
تٍػَس وَ خمه وٕااع التٕاؾن االدتىاع٘.
ثاٌٗا -تٕظٗف وصاٖةا التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗةٌ :ٛعةسا التِّفةال العٍٗة ٛعمة ٜاملصاٖةا
ال ة ٔزدت يف ِةةرٓ الدزاضةة ٛفةةٗىكَ تٕظٗةةف ِةةرٓ املصاٖةةا ٔاضةةتشداخ وصاٖةةا
ددٖد ٚلتكُٕ حمسِّكات لمتطٕٖس املصوع وجن تطٕٖس الدفع.
 ثالجا تةرلٗن دةدٖات التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة :ٛاظّةست الٍتةاٟر ٔدةٕد دةدٖات
تقف اواً املسا ٚيف التعاوةن وةع التذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ;ٛلةرا زمة دزاضةِ ٛةرٓ
رت
التشدٖات بعىو ٔالعىن عمة ٜسمِّّةا .فىجمةا يف سالة ٛالػةشَ بالربٖةد ٖقة َ
اُ ٖكةةُٕ الربٖةةد عاملًّٗةةا وٕسوةةدأ ،تةةٕفري خدوةة ٛوتابعةة ٛالػةةشٍTracking ٛ
بطسٖقةة ٛزلٗةة ٛوٍّٗةة ٛعةةرب الربٖةةد اإللكرتٌٔةة٘ٔ ،تةةٕافس خدوةة ٛااةةٕاه
املتٍقِّةةن يف سالةة ٛالكةةسٔز ،ٚكىةةا ميكةةَ إثةةاز ٚالتٍةةافظ ب ة الػةةسكات يف
اخلدوات ال تقدِّوّا.
زابعةةاٌ -ػةةس التٕعٗةة ٛباِىٗ ة ٛالتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة :ٛبٗوٍةةت الٍتةةاٟر دٕاٌ ة
اِىٗٔ ٛع٘ املسا ٚبالتذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ،ٛإقاف ٛإىل قسٔز ٚتعصٖص وّازاتّةا
رت دعةةةي األٌػةةطٔ ٛالةةةرباور التٕعٕٖةة ٛيف األٔضةةةاط
ايٗاتٗةةٔ .ٛعمٗةةةْٖ ،قةة َ
وطتىس ٔوٕاك ملتغِّٗسات العؿس اخلاطف.ٛ
ٍّ
الٍطا ٟٛٗبػكن
خاوطةةةةةا -إداز ٚاألشوةةةةةات ٔتٍىٗةةةةة ٛاالجتاِةةةةةات اإلزمابٗةةةةة ٛذمةةةةةٕ التذةةةةةازٚ
اإللكرتٌٔٗ :ٛكػفت الٍتاٟر ٔالٕقع الةساَِ ألشوة ٛكٕزٌٔةا الة اساطةت
سةن املػةكمت;
بالبػسٖ ٛكاف ٛعَ الةدٔز ايٗةٕ ٙلمتذةاز ٚاإللكرتٌٔٗة ٛيف ِّ
كةة املةةةسا ٚوةةةَ إداز ٚاألشوةةةات
رت لمتؿةةةُّٕز االضتػةةةسايف تكةةةى
لةةةرا ٖقةة َ
ٔاملٕاٞو ٛوعّا وَ خمه ِرٓ التذاز ٚكىا يف ساه اااٟشةٔ ٛالة تتطمعة
عةةدً ازتٗةةاد األضةةٕالٔ ،التباعةةد االدتىةةاع٘ٔ ،ايذةةس املٍصلةة٘ .فقةةد اقةةشت
التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةةِ ٛةة٘ البةةدٖن األوجةةن ،بةةن األكجةةس اوٍةةا ،كىةةا اقةةشت
الطةةةبٗن األاةةةٕ ٝلتٍىٗةةة ٛاالجتاِةةةات اإلزمابٗةةة ٛلةةةد ٝالٍطةةةا ٞذمةةةٕ التذةةةازٚ
اإللكرتٌٔٗ.ٛ
ضادضةةةا -تطةةةٕٖس األٌعىةةة ٛالساابٗةةةٔ ٛالقإٌٌٗةةة :ٛتؿةةةدوزت اكةةةاٖا الغةةةؼ
ٔالٍؿ ٔاالستٗاه ااٟى ٛالتشدٖات بّرٓ الدزاضٔ ،ٛعمْٖٗ ،قةرتَ تاضةٗظ
دّةةاش أ ِٗ٠ةة ٛزاابٗةةٔٔ ،ٛقةةع غةةسٔط دصاٟٗةة ٛؾةةازو ٛملةةَ ٖستك ة ِةةرٓ
املتالفةةات يف التذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة .ٛكىةةا ٍٖبغةة٘ العىةةن عمةةٔ ٜقةةع آلٗةةات
ٔخةةدوات تتةةٗت لمصبةةُٕ االضةةرتداق ٔاالضةةتبداه دُٔ زضةةًٕ أ زمبةةا زضةةةًٕ
زوصٖ.ٛ
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ضةةةةابعا -التٕظٗةةةةف األوجةةةةن لإلٌرتٌةةةةت ٔالٕضةةةةاٟن التقٍٗةةةةٖٔ :ٛػةةةةىن ذلةةةةك
الربٔتٕكةةةةةٕالت ٔالربجمٗةةةةةات ٔاملعةةةةةاٖري ٔاألوةةةةةاُ ٔاالتؿةةةةةاه باإلٌرتٌةةةةةت
ٔالػةةةةبكات ٔالتطبٗقةةةةات ٔاألدّةةةةص ٚالركٗةةةةٔ ٛإاعةةةةد البٗاٌةةةةات ٔاٌعىةةةةٛ
التػغٗنٔ .تكىَ اِىِٗ ٛرا املٍطمو يف تطّٗن العىةن ٔالتطةسٖع بةْ بغةسم
تقدًُّ ٔاشدِاز التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ.ٛ
ثاوٍا -إٌػا ٛ٠ِٗ ٞاضتػازٖ ٛخاؾ ٛباملسا :ٚتعدُّ االضتػاز ٚوةَ اِةي وعةاٖري
ٖعةد تقةدٖي الٍؿةت ٔاإلزغةاد Mentoring
التىًّٗص يف العىن التذةاز .ٙكىةا ُّ
ٔالٍقد البٍوا Constructive criticism ٞاجتاِات ٔممازضات وعاؾس ٚتكة٘ٞ
الطسٖو إىل التطٕٖس ٔتفةادٔ ٙاةٕق املتةاطس احملتىمة ;ٛلةرا ٍٖبغة٘ لمقةاٟى
عمةة ٜالتذةةاز ٚاإللكرتٌٔٗةة ٛتةةٕفري خةةدوات اضتػةةازٖ ٛتفاعمٗةة ٛخمؿؿةةٛ
لدعي املسأ ٚتػذٗعّا عم ٜاملػازك ٛيف جماه التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ.ٛ
تاضةةعا -التطةةّٗمت :لعةةن وةةَ ابةةسش ِةةرٓ التطةةّٗمت إكطةةاب املةةسا ٚوّةةازات
اضةةتتداً املٕااةةع ٔ املتةةادس ٔإدةةساٞات الةةدفع بجقةةٔ ٛدُٔ خةةٕفٔ ،ذلةةك وةةَ
خةةةمه الةةةدٔزات اإللكرتٌٔٗةةة ٛالقؿةةةرئ ٚالفٗةةةدِٖٕات املؿة ةٕوزٔ ٚالبطااةةةات
طةةا وةةع املٕااةةع
التعسٖفٗةة .ٛكةةرلك اضةةتشداخ آلٗةةات التعاوةةن الطةةسٖع املب و
خاؾةة ٛيف ظةةن داٟشةة ٛكٕزٌٔةةا ال ة دعمةةت املةةسا ٚدتةةاز إىل إداز ٚالٕاةةت
بطسٖق ٛفاعم ٛلتمبٗ ٛوتطمبات العىن ٔاملٍصه ٔاألضس .ٚإقةاف ٛإىل تطةّٗن
عكةةةةٕٖوات لمىةةةةسا ٚيف املٍعىوةةةةات ٔااىعٗوةةةةات احملمٗةةةةٔ ٛالعاملٗةةةة ٛيف جمةةةةاه
التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ.ٛ
عاغسا -التقةٕٖي  :التقةٕٖي ِةٕ عىمٗة ٛإؾةداز ايكةي عمة ٜاملػةسٔق أ العىةن
التذاز ٙلمتاكد وَ ود ٝوا دقعو وَ اِدافٖٔ .عق ذلك عةاد ٚالتعةدٖن
ةد التقةةٕٖي عىمٗةة ٛدٔزٖةة ;ٛفّةةٕ
أ التؿةةٕٖ يف سالةةٔ ٛاةةٕق خطةةأ .لةةرلك ٖعة ُّ
ٌقطةة ٛالٍّاٖةة ٛب ؾةةداز ايكةةي عمةة ٜالعىةةن الةةر ٙق االٌتّةةا ٞوٍةةْٔ .يف ذات
الٕات ٌقط ٛاالٌطمل إوا لمتطٕٖس أ االضةتشداخ أ التعةدٖن; لةرلك زمة
عمةة ٜاملط ة ٔل ددٖةةد حم عكةةات ٔوعةةاٖري ٔادٔات وٍاضةةب ٛلتقةةٕٖي اعىةةاه
التذاز ٚاإللكرتٌٔٗ ٛسفاظا عم ٜالٕات ٔااّد ٔاملاه ٔ قىاُ دٕد ٚاملٍتر.
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