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اثسائًُ يف االقتصاد املهصلٌ قائمُ علِ تطبًكات  أنػطُ
مهازات املىاطهُ السقمًُ والرناء  احلىضبُ الطخابًُ لتهمًُ

 الجكايف لدٍ طالبات املسحلُ الجانىيُ

 
 ص لختطامل: 

يف االقتؿطا  انٓصيطٞ قا٥ُط١     دف ايبشح اسبايٞ إىل قٝاع أثس تٛظٝف أْػطة١ اثسا٥ٝط١  ٖ

عًٞ تةبٝكات اسبٛضب١ ايطشاب١ٝ يت١ُٝٓ َٗازات انٛاطٓ٘ ايسقُٝط١ ٚايطرنا٤ ايجكطايف يطدٟ     

ٞ ( طايبط١ بايؿطف   89َطٔ    ايبشطح تهْٛط  عٝٓط١    ،طايبات انسس١ً ايجاْٜٛط١  ايجطاْٟٛ،     ايجطاْ

بة١ ( طايبطط١، ٚصبُٛعطط١ قططا50تكطططُٝٗٔ إىل صبُططٛعتد اسططدُٖا دبسٜبٝطط١ بًطط  عططد ٖا  

ٚيتشكٝل أٖطداف ايبشطح   إعطدا  أْػطة١ اثسا٥ٝط١ يف االقتؿطا  انٓصيطٞ         ،( طايب45١قٛاَٗا  

نُا   إعدا  َكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسقُٝط١   ،قا١ُ٥ عًٞ تةبٝكات اسبٛضب١ ايطشاب١ٝ

ٔ َٚكٝططاع ايططرنا٤ ايجكططايف، ٚقططد أضطط ست ْتططا٥ر    فاعًٝطط١ االْػططة١ االثسا٥ٝطط١ يف   ايبشططح عطط

ٛاطٓططط١ ايسقُٝططط١ ٚايطططرنا٤ ايجكطططايف يطططدٟ طايبطططات ا ُٛعططط١ ايتذسٜبٝططط١  تُٓٝططط١ َٗطططازات ان

 ١طس ٜطط ١َكازْطط١ با ُٛعطط١ ايكططابة١، نُططا اظٗططست ايٓتططا٥ر عططٔ ٚدططٛ  ع قطط١ ازتباطٝطط   

َٛدبطططط١ بططططد َكٝططططاع َٗططططازات انٛاطٓطططط١ ايسقُٝطططط١ ٚايططططرنا٤ ايجكططططايف يؿططططا  ا ُٛعطططط١   

 ايتذسٜب١ٝ.

 ايرنا٤ ايجكايف. ،ازات انٛاط١ٓ ايسق١َٗ١ُٝ، : االْػة١ االثسا١ٝ٥ايهًُات ان تاسٝ

Enriched Activities in the Domestic Economy Based on Cloud 
Computing for the Development of Digital Citizenship and 

Cultural Intelligence for Secondary School Students. 

Abstract 
The goal of this current research is to scrutinize the impact of the 

use of enriched activities in the domestic economy built upon 
applications of cloud computing to develop digital citizenship skills 
as well as cultural intelligence, for female students. The participants 
in this study are made up of (89) female students in the scand grade 
of secondary education. They were divided into two groups, one trial 
group consists of 50 students, and the second one is composed of 45 
female researchers. To fulfill research objectives, enriched activities, 
based on cloud computing were prepared in the domestic economy. 
A scale of both digital citizenship and cultural intelligence was also 
prepared. This paper reveals the efficiency of the enriched activities 
in the development of digital citizenship together with cultural 
intelligence in the trial female students group compared to the 
second group. The results illustrate the existence of a direct 
correlation between the scale of digital citizenship skills and 
cultural intelligence for the experimental group. 

Key words: Enriched activitie، Digital citizenship skills, Cultural 
intelligence.  
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 مكدمُ البخح :  

َٚٓٗططا ايتكططدّ   ا ططاالت،ٜتُٝططص ايرؿططس اسبططايٞ بايتكططدّ ايطططسٜ  يف نافطط١    

ايططططسٜ  يف تهٓٛيٛدٝطططا انرًَٛطططات ٚاالتؿطططاالت ٚاهعططط ّ، فكطططد ضطططاُٖ  ثطططٛز٠    

االتؿاالت ايسق١ُٝ يف تططٌٗٝ ضطسع١ عًُٝطات ايتٛاؾطٌ ٚايٛؾطٍٛ إىل َؿطا ز       

 انطتكبٌ.انرًَٛات، ٚتطِٗ تهٓٛيٛدٝا انرًَٛات يف ؾٝاغ١ اسباقس ٚتػهٌٝ 

سدٚ  هلطا، فٗطٞ تططِٗ يف تطدعِٝ     ٚفٛا٥د تهٓٛيٛدٝا انرًَٛات ٚاالتؿاالت ال 

نُطا تططاِٖ يف ترصٜطص االقتؿطا      ، َٗازات ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ ايػطا١ًَ انططتدا١َ  

انرططسيف يططدٟ أفططسا  ا تُطط ، ٚقططد ؾططاسو االْتػططاز ايٛاضطط  ايٓةططام الضططت داّ     

                    تهٓٛيٛدٝطططططا انرًَٛطططططات ٚاالتؿطططططاالت يف ايٛقططططط  اسباقطططططس ظٗطططططٛز صبُٛعططططط١    

ٚ اي ٚانػطه ت االدتُاع١ٝ ٚاألخ ق١ٝ َٔ ايككاٜا  ايط  تطرثس    ٓ طط١ٝ ايؿطش١ٝ 

 .عًٞ اي س  ٚا تُ 

يططريو أؾططب  َططٔ ايكططسٚزٟ تهططاتف ازبٗططٛ  يف انرضطططات ان تً طط١ يتُٓٝطط١   

  ايططٛعٞ يططدٟ األط ططاٍ ٚايػططباأ ٚنافطط١ أفططسا  ا تُطط  ج ططاطس ايتهٓٛيٛدٝططا     

١ٓ ايسقُٝط١ ايط  ترًٖطِٗ    ٚانتطاأ انترًُد َٓر انساسٌ االٚيٞ َٗازات انٛاط

يًتراٌَ َ  ايتشدٜات ان تً ١ يطريو ايرطاو ٚجطا ٜرطصش االضطت داّ األخ قطٞ       

 (Unesco, 2014ٚاآلَٔ يتهٓٛيٛدٝا انرًَٛات ٚاالتؿاالت.  

آثاز إػباب١ٝ ع٢ً اي س  ٚا تُ  إذا   اضتغ ٍ  ٚذبٌ ايجٛز٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ

  ػبابٝطط١ يتةططٛز اي ططس  ٚا تُطط   إٚضططا٥ٌ االتؿططاٍ ٚايتكٓٝطط١ اسبدٜجطط١ بؿططٛز٠   

  ٜكطا ذبُطٌ   أَٚ  االػبابٝطات ايردٜطد٠ ايتط٢ ذبًُطٗا ايجطٛز٠ ايتهٓٛيٛدٝط١ ف ْٗطا        

                 ٚبؿططططٛز٠ خاؾطططط١   ،يف طٝاتٗططططا ايردٜططططد َططططٔ ان ططططاطس عًطططط٢ اي ططططس  ٚا تُطططط    

ايتط٢ ترتُطد عًط٢ تهطٜٛٔ خطط تِٗ      اسبٝطا٠ عًط٢ انطترًُد يف انساسطٌ األٚيطٞ َطٔ      

ٍ ٚادباٖططاتِٗ  بططسش اآلثططاز   أانٛاقططف ان تً طط١ ايتطط٢ هططسٕٚ بٗططا ، َٚططٔ     َططٔ خطط 

ايطًب١ٝ يجٛز٠ االتؿاالت اسبدٜج١ ايتُس  عًط٢ ايكٛاعطد األخ قٝط١ ٚايكطٛاب      

 ايكا١ْْٝٛ ٚانبا ئ األضاض١ٝ اي  تٓعِ غرٕٚ اسبٝا٠ اهْطا١ْٝ.

َطططت ى اي طططس  صبُٛعططط١ َطططٔ انٗطططازات   َٚطططٔ قطططسٚزٜات ايرؿطططس ايسقُطططٞ ا  

نجطططس ن طططا٠٤ أاشباؾططط١ ايتططط٢ نهٓططط٘ َطططٔ ايتراَطططٌ َططط  ذيطططو ايرؿطططس بؿطططٛز٠  

ٗ   ِٚفرايٝططط١ ، ٚجطططا ٜه طططٌ هلططط    أثٓطططا٤ ايتراَطططٌ َططط     ِايطططٛعٞ ٚااليتطططصاّ بٛادبطططات

خسٜٔ، ٚايٛعٞ باسبكٛم ان تً ١ ايت٢ ػبو إٔ ؼبؿٌ عًٝٗا أثٓا٤ ايتٛاؾطٌ  اآل

ٜططط٢ُ جؿططةً  انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١، سٝططح   َططٔ خطط ٍ ايرططاو ايسقُططٞ ٖٚططٛ َططا    

  .اؾبش  انٛاط١ٓ عان١ٝ يف طبٝرتٗا

َٚططٔ ثططِ ٜطط ش  ٚز ايؤبٝطط١ جرضطططاتٗا ان تً طط١ يف تسضططٝ  ايكططِٝ ٚقٛاعططد     

ايطًٛى ٚتدعِٝ اهل١ٜٛ ٚايجكاف١ ايكَٛٝط١ يطدٟ انطترًُد َٓطر َساسطٌ ايترًطِٝ       

  ِ ٔ  االٚيٞ، جطا ههطٓٗ ِ  َط ّ إنٝ ٝط١   فٗط  بةسٜكط١  قُٝط١ ايس ايتكٓٝطات  ضطت دا

 ؾاسبد.  زقُٝد َٛاطٓد يٝهْٛٛا ٚقا١ْْٝٛ ٚخًك١ٝ، ،١آَٓ
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ٕ تػططذ  انٛاطٓطط١ أ( Young, 2014)،  Isman, 2104َططٔ   ٜٚططرنس نططً 

ٜ أْ طططِٗ  اسططؤاّايسقُٝطط١ عٓططد ايةطط أ تطططاِٖ يف    سكططٛم  سٚاآلخططسٜٔ، ٚتكططد

نُا تُٓٞ يدٟ انترًِ َٗازات ايت هري ايٓاقد بؿطٛز٠ نهطِٓٗ    اي هس١ٜ،انًه١ٝ 

 َٔ فِٗ ايتغٝريات ان تً ١.

             ( إٔ االزت طططال ايططططسٜ  Lyons, 2012)،  Ohler, 2012ٜٚطططس٣ نططط  َطططٔ  

                يف ايتهٓٛيٛدٝطططا، ٚايطططرٟ أؾطططب  دطططص٤ا ال ٜتذطططصأ َطططٔ  ٝططط  دٛاْطططو ا تُططط        

االضططططت داّ انطططططتُس يًتهٓٛيٛدٝططططا ٚؾططططاسو ذيططططو     يف ايكططططسٕ اسبططططايٞ، عططططصش 

االضت داّ ايط٤ٞ هلا، مما ٜٛدو ع٢ً أٚيٝا٤ األَٛز ٚانرًُد ٚ ٝ  َرضطات 

 ا تُ   عِ ايطًٛى انٓاضو ٚايكِٝ ايؿشٝش١ الضت داّ ايتهٓٛيٛدٝا.

، ٚتٜٓٛطططط   انٓططططاٖر ايدزاضطططط١ٝ تةططططٜٛس بٚذيططططو ٜطططططِٗ يف تٛدٝطططط٘ االٖتُططططاّ   

 االضططططت ا ٠ َطططٔ ايتكٓٝطططط١ جططططا ٜرٖطططٌ انططططترًُد إيطططٞ    اضطططؤاتٝذٝات ايتطططدزٜظ  

، َط    ايٛطٓٝط١ ٚانتطاأ انٗازات ٚايكطِٝ  ، ازبدٜد٠ ٚايتراٌَ َرٗا ٘ايتهٓٛيٛدٝ

أ١ُٖٝ تؿُِٝ خ ات ايترًِ ٚاألْػة١ اي  ههٔ إٔ ٜططت دَٗا انرًطِ يطدَر    

    ثٓططططا٤ عًُٝطططط١ ايتططططدزٜظ.أانٗططططازات ٚانرسفطططط١ َٚطططططرٚيٝات انٛاطٓطططط١ ايسقُٝطططط١ 

 Nebel, 2009 ) 

( إٔ االضططايٝو ايتدزٜططط١ٝ ايتطط٢ ٜططتِ تٛدٝطط٘    ,Cheng 2016ٚترنططد ْتططا٥ر   

انططترًِ َططٔ خ هلططا إيططٞ أْػططة١ ترًُٝٝطط١ تططستب  باهْؤْطط  تطططِٗ يف شٜططا ٠          

ذبؿططٌٝ انططترًُد ٚفرططايٝتِٗ يف عًُٝطط١ ايططترًِ ممططا ٜطططِٗ يف تةبٝططل َبططا ئ     

 ايٓعس١ٜ ايبٓا١ٝ٥.

( أُٖٝطط١ تكططافس  Baumann, 2012)،   Ribble, 2014ٜٚططس٣  نطط  َططٔ    

ازبٗٛ  ان تً ١ يتشكٝل انػازن١ اي راي١ يطدٟ انطترًُد ٚايػطباأ يف تُٓٝط١     

( عًطٞ أُٖٝط١   Oxley, 2010ٜٚرنطد    .ايٛعٞ ج اِٖٝ ٚابرا  انٛاط١ٓ ايسقُٝط١ 

تٛدٝطط٘ االٖتُططاّ ايططٞ انططترًُد يف َسسًطط١ انساٖكطط١ ٚثكًططِٗ بانرططازف ٚانٗططازات 

تراَطططٌ بؿطططٛز٠ أنجطططس اػبابٝططط١ َططط  ايرطططاو ايتهٓٛيطططٛدٞ، َططط    ايططط  ترًٖطططِٗ يً

ٚذيطو جطا    تدعِٝ قِٝ َٚٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ يدٟ انطترًُد،  ايتأنٝد عًٞ

 و االفؤاقٞ.اههِٓٗ َٔ َٛاد١ٗ انػه ت ان تً ١ انستبة١ باير

ٜكطط  عًططٞ عططاتل ، ٚيًُططترًُد  انٛاطٓطط١ ايسقُٝط١ تُٓٝطط١  أُٖٝطط١ٖٚطرا ٜ طططس  

 يًترططاٜؼ ٚايرُططٌ ٚانػططازن١  ترًُد ٚزًا ػبططو إٔ ت رًطط٘ يف إعططدا  انطط ندزضطط١ا

                      ، ٚيف ذيطططططو ايططططططٝام تٛؾطططططٞ  زاضططططط١ نططططط     انتٓٛعططططط١ يف ايب٦ٝطططططات ايسقُٝططططط١  

( بكطططسٚز٠  إ خطططاٍ 2015 اي طططٜٛٗٞ،  ،(Searson, 2015  ،(2016َطططٔ  اسبؿطططسٟ، 

َٛقطططٛل انٛاطٓططط١ ايسقُٝططط١ ٚصباالتٗطططا ان تً ططط١ يف برططط  انكطططسزات جساسطططٌ  

ٚاالٖتُاّ بتُٓٝط١ ٚترًطِٝ ايطت هري ايٓاقطد يطد٣ انطترًُد جطا        ،ايترًِٝ ان تً ١ 

 ههِٓٗ َٔ االختٝاز ايؿشٝ  ٚاي ِٗ ايٛاعٞ يألفهاز انةسٚس١.
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اط١ٓ ايسقُٝط١ يطدٟ انطترًُد فٝذطو إٔ ٜطتِ      ٚست٢ ههٔ ت١ُٝٓ َٗازات انٛ

بٓا٤ األْػة١ االثسا١ٝ٥ ايت٢ ترتُد عًط٢ ايتةبٝكطات اسبدٜجط١ ايتط٢ تطجري زغبط١       

انترًُد ٚتصٜد َطٔ  افرٝطتِٗ يًطترًِ، ٚتتطٝ  اسبٛضطب١ ايططشاب١ٝ ايردٜطد َطٔ         

ايتةبٝكططات ٚاشبططدَات ايتطط٢ ههططٔ اضططت داَٗا يف عًُٝطط١ ايططترًِ، سٝططح تطططٌٗ   

ازى بططاشب ات ان تً طط١ َطط  انططترًُد، نُططا تتططٝ  ايردٜططد َططٔ     يًُططترًِ ايتػطط 

انٛاق  ٚايتةبٝكات اي  تٝطس ع١ًُٝ ايُٓرد٘ ٚايترًِ باحملانا٠، نُا تططاعد  

أ ٚات اسبٛضب١ ايطشاب١ٝ ع٢ً تكدِٜ ايردٜد َطٔ انٛاقط  االيهؤْٚٝط١ َٚؿطا ز     

عًُٝط١ ايطترًِ    يف ترصٜص ايطدٚز اي رطاٍ يًُطترًِ يف    ٚاي  تطِٗايترًِ ان تً ١ 

 َٔ خ ٍ ايبشح ٚاالط ل ٚانػازن١ ٚاسبٛاز.

( يف ذيطو ايططٝام إٔ اسبٛضطب١ ايططشاب١ٝ تكطدّ      Holschuh, 2010ٜٚطرنس   

ايهجري َٔ ايتةبٝكات يًُرًُطد الضطت داَٗا ضطٛا٤ يت رٝطٌ عًُٝط١ ايطترًِ َطٔ        

نٛقططط  خططط ٍ خطططدَات ايػطططبهات االدتُاعٝططط١ ٚايطططٜٛهٞ ٚايتةبٝكطططات انتٓٛعططط١     

 Google)     ٚػبطو عًطط٢ انرًُطد االضططت ا ٠ َططٔ ايتةبٝكطات ان تً طط١ يًشٛضططب١

االيهؤْٚٝطط١  يف ايططترًِ، ٚت رًططٗا يف تُٓٝطط١ ٚعططٞ انططترًُد بططانتغريات ان تً طط١ 

  ٚتأثريٖا ع٢ً اي س  ٚا تُ .

                      اشبةططططٞ ١َت سكطططط اتٚيف ظططططٌ َططططا ػبتططططاغ ايرططططاو َططططٔ تغططططريات ٚتةططططٛز    

  إٔ اؾططططب  ايرططططاو قسٜطططط١ ؾططططغريٙ    يتهٓٛيٛدٝطططط١ ايتطططط٢ أ ت اىل يف ايتةبٝكططططات ا

ٚأؾططب  َتططاغ يً ططس  ايت اعططٌ َطط  طبتًططف االفططسا  ج تًططف ايجكافططات بؿططٛز٠    

ٕ تُٓٝطط١ ايططرنا٤ ايجكططايف يططدٟ انططترًُد يف ظططٌ     فطط أنجططس ضططٗٛي١، َٚططٔ ثططِ    

ُ  ٜططتةٝ  إٔ  سط    ًَش١انتغريات ان تً ١ قسٚز٠   َط  تًطو   دٜت اعطٌ انطترً

فاألفسا  ذٟٚ ايرنا٤ ايجكايف انست   ٜعٗسٕٚ قدز٠ نطبري٠    ب اع١ًٝ ايجكافات

 عًٞ إؾداز االسهاّ ٚايكسازات يف انٛاقف ايت اع١ًٝ اسبكاز١ٜ انتٓٛع١.

ٜٚرد عًِ االقتؿا  انٓصيطٞ َطٔ ايرًطّٛ اسبٝاتٝط١ اهلاَط١ ايتط٢ تٗطتِ بتطدعِٝ         

َطط   ،دٟ انططترًُدانرطازف ٚانٗططازات ٚايكططِٝ ٚايرطا ات ٚايطططًٛنٝات ان تً طط١ يط   

 ُ يف تُٓٝط١ قطدز٠ اي طس      ١زب  انترًُد بايتغريات ان تً ١ با تُ ، يًُططاٖ

ايط   رد َٓاٖر االقتؿا  انٓصيٞ َٔ انٓطاٖر  ع٢ً َٛاد١ٗ انػه ت اسبٝات١ٝ، ُٚت

ايتٛافل َط  َتةًبطات   تصٜٚد انترًُد انٗازات ٚانرازف ايت٢ نهِٓٗ َٔ ب تٗتِ

تُٓٝط١ انٗطازات ٚترصٜطص     جباْو ٖدفٗا االضاضٞ ٖٚٛ انتغري٠ ٚانتةٛز٠  ا تُ 

يُٝٓططٞ َتٓاَٝطط١ عًططِ االقتؿططا  انٓصيططٞ بؿططٛز٠  ٜٚتةططٛز ،ايكططِٝ يططدٟ انططترًُد

َٗازات انترًُد ٜٚطدعِ استٝادطاتِٗ يًتهٝطف َط  َطتغريات ا تُط ، َٚطٔ ثطِ         

       ٚ انٗططازات ايتطط٢  ف ْطط٘ ػبططو تكططُد ضبتطط٣ٛ َططٓٗر االقتؿططا  انٓصيططٞ انرططازف 

تستب  بانٛاط١ٓ ايسق١ُٝ ٚايرنا٤ ايجكايف س  ٜطتُهٔ انترًُطٕٛ َطٔ ايتراَطٌ     

بؿططٛز٠ ٚايجكافططات انتٓٛعطط١  بؿططٛز٠ َٓاضططب١ َطط  انططتغريات انت سكطط١ اشبةططٞ    

 ْتٝذطط١ يططريو  ١ايٓ ططط١ٝ ٚاالدتُاعٝطط  ططاطس انذبكططل استٝادططاتٗٔ ٚدبٓططبِٗ   

 ايتةٛز.
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  مػهلُ البخح: 

٘    ايرؿس اسبطايٞ   ٜتُٝص ظٗطٛز ايردٜطد    بطايتةٛز ايتهٓٛيطٛدٞ اهلا٥طٌ ٜٚؿطاسب

    َططٔ ايطط اَر ٚايتةبٝكططات ايتهٓٛيٛدٝطط١ ان تً طط١ ايتطط٢ ضططاُٖ  يف سططٌ ايردٜططد   

ايتٛاؾٌ اي راٍ بطد أفطسا  ا تُط  َطٔ خط ٍ       عصشتَٔ انػه ت يدٟ اي س  ٚ

ىل داْو ايردٜد َٔ انُٝصات ان تً ط١ يًجطٛز٠   إ ،ايتٛاؾٌ ع  ايراو االفؤاقٞ

            ايتهٓٛيطططٛدٞ ايططط  أثطططست عًطططٞ سٝطططا٠ اي طططس  بؿطططٛز٠ اػبابٝططط١، ٚيهطططٔ بطططايسغِ      

ٕ هلططا ايردٜططد َططٔ ازبٛاْططو   أَططٔ ايردٜططد َططٔ انُٝططصات يًجططٛز٠ ايتهٓٛيٛدٝطط١ إال    

 .ايطًب١ٝ اي  ترثس بػهٌ َباغس أٚ غري َباغس عًٞ اي س  ٚا تُ 

ِ ف ٕ انطاأ ا َٚٔ ثِ ّ انٗطازات انطستب     انطترً ايؿطشٝ  يًرطاو    باالضطت دا

             نٗطططازات ان تً ططط١ ايططط  تططططاعدٙ عًطططٞ االضطططت ا ٠ انجًطططٞ     اايسقُطططٞ ٚانتططططاب٘  

 انططترًِ ػبابٝطط١ ٚدبٓططو إاي رططاٍ بؿططٛز٠   ايتٛاؾططٌَططٔ ايرططاو ايسقُططٞ ٚتططدعِ   

ترًٖ٘ يٝهطٕٛ َٛاطٓطًا    ُا،نضًبٝات االضت داّ ايط٤ٞ يًتهٓٛيٛدٝا ٚتةبٝكاتٗا 

زقًُٝا فراٍ َٚرثس َ  االست اظ بكِٝ ٚعا ات ٚتكايٝطد ٚثكافط١ ا تُط  أؾطب      

 .أَس قسٚزٜات

ٚايط  تٗطتِ   ، عًِ االقتؿا  انٓصيٞ َٔ ايرًّٛ اسبٝات١ٝ اهلا١َ يً طس   ٜٚرت 

ٚتطططرٞ يتشدٜططد انططتغريات ايتطط٢ قططد  ،بططايتةٛز اسبططا خ يف ا تُطط بطسب  اي ططس   

ترثس عًٞ اي س  ٚا تُ  َ  ٚق  اشبة  ٚاألْػة١ ٚاألضطايٝو ايتط٢ تططِٗ    

يف َٛادطط٘ اآلثططاز ايطططًب١ٝ يتًططو انططتغريات انراؾططس٠ َطط  تططدعِٝ قططِٝ ٚثكافطط١          

ا تُ  ٚاسب طاظ عًط٢ ايركا٥طد ٚايتكايٝطد ا تُرٝط١، ممطا ٜطدعِ اسب طاظ عًطٞ          

 تساب  ٚناضو ا تُ .

ٚنجططٌ َكططسزات االقتؿططا  انٓصيططٞ يف انساسططٌ ايترًُٝٝطط١ ان تً طط١ ٚضطط١ًٝ        

ٖا١َ يتطدعِٝ ٚتأؾطٌٝ انٗطازات ايرًُٝط١ ٚايرًُٝط١ يطدٟ انطترًُد ٚإنططابِٗ         

عًططط٢ ايتراَطططٌ َططط  انطططتغريات اسبدٜجططط١  قطططدزتِٗانٗطططازات ان تً ططط١ ايططط  تُٓطططٞ 

 .ب ػباب١ٝ َٚٛادٗتٗا

هنطاأ ايةايبات ايكِٝ ٚاالدباٖطات   ٚنجٌ انسس١ً ايجا١ْٜٛ َسس١ً ٖا١َ

انػطه ت ان تً ط١ ايتط٢ ههطٔ     عًطٞ االنطاّ ب  ايةايبطات   قطدز٠ ٚانٗازات اي  ترصش 

انٗازات اي ش١َ يًتغًو عًٝٗا، َٚٔ ثِ فط ٕ  أنتطاأ ٚ، إٔ تٛادٗٗا يف ا تُ  

 ايدزاضط١ٝ   تٛدٝ٘ االٖتُاّ بتطدعِٝ انٓطاٖر ايدزاضط١ٝ ان تً ط١ يف ٖطرٙ انسسًط١      

باألْػة١ االثسا١ٝ٥ ايت٢ تططِٗ يف تطدعِٝ ٚتصٜٚطد ايةايبطات بانٗطازات انٓاضطب١       

يًتراَططٌ َطط  انططتغريات ايتهٓٛيٛدٝطط١ ٚتأؾططٌٝ عططا ات ٚثكافطط١ ٚقططِٝ ا تُطط          

اي هسٟ ٚاالخ قطٞ يًرطاو   ايجكايف انؿسٟ يدٜٗٔ جا ههٓٗٔ َٔ َٛاد٘ ايغصٚ 

 االفؤاقٞ.   

ٚيتشدٜد َا ٜتكُٓ٘ َٓٗر االقتؿا  انٓصيٞ َٔ َرازف َٚ طاِٖٝ ٚأْػطة١   

يططدٟ ايةايبططات   ٚايططرنا٤ ايجكططايف تططستب  بتُٓٝطط١ َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١ 
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ٞ  َٚٛدٗطططاتبٓطططا٤ اضطططتة ل زأ٣ نرًُطططات    يتشدٜطططد ان طططاِٖٝ    االقتؿطططا  انٓصيططط

ٚايططرنا٤  ١ َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط   انستبةطط١ بهططٌ َططٔ    ان تً طط١ ٚاألْػططة١  

ٟ    ايت٢ ٜتِ تدزٜطٗا َٔ خط ٍ َكطسز   ايجكايف ، ٚقطد   بٓطا٤   ايؿطف ايجطاْٞ ايجطاْٛ

( َطططططططٔ خططططططط ٍ زابططططططط   Google Driveاالضطططططططتة ل بٛاضطططططططة١  طططططططاذز   

 https://goo.gl/y7s21o )   إزضططططاهلا ايٝهؤْٚٝططططًا ايططططٞ َرًُططططات َٚٛدٗططططات  ٚ

ات االقتؿطا   َرًُط١ َطٔ َرًُط   ( 30 ٚقد اضتذاب  ي ضتة ل االقتؿا  انٓصيٞ 

ضطططط ست ْتططططا٥ر أٚقططططد  ( َٛدٗطططط١ َططططٔ َٛدٗططططات االقتؿططططا  انٓصيطططط15ٞ،  انٓصيططططٞ

غب طا  ْططب١ تطدزٜظ ان طاِٖٝ انستبةط١ بانٛاطٓط١ ايسقُٝط١        إاالضتة ل عطٔ  

َطططط  ايرططططاو  ٞأٚتٓ ٝططططر االْػططططة١ انستبةطططط١ بترصٜططططص تٛاؾططططٌ انططططترًِ االػبططططاب 

انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١ سٝططح ٚؾططً  ْطططب١ تططدزٜظ ان ططاِٖٝ انستبةطط١ ب  االفؤاقططٞ

 .%20إيٞ 

ٚيف ق٤ٛ َا ضبل فػهً  ٚعٞ ايباسجتد ب هس٠ ايبشح اسبطايٞ ٖٚطٛ تطدعِٝ    

ثسا٥ٝطط١ يتُٓٝطط١ َٗططازات انٛاطٓطط٘ ايسقُٝطط١     إ ١َططٓٗر االقتؿططا  انٓصيططٞ بأْػططة   

عًٞ ايتهٝف ب اعًٝط١ َط  ايططٝاقات    ايؿف ايجاْٞ ايجاْٟٛ ٚشٜا ٠ قدز٠  طايبات 

 .انتٓٛع١ايجكاف١ٝ ازبدٜد٠ 

 أضئلُ البخح :  

 ايتاي١ٝ: ايتطاؤالتتتبًٛز َػه١ً ايبشح يف 

    ايؿططف َططا ٖططٞ َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١ ايطط  ههططٔ تُٓٝتٗططا يططدٟ طايبططات

 ايجاْٟٛ؟ ايجاْٞ
 ططططسٚم  ايطططط١ إسؿططططا٥ًٝا بططططد َتٛضططططةٞ  زدططططات ايةايبططططات   َططططا َتٛضطططط  اي 

انطٛاطٔ  با ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايكبًطٞ ٚايبرطدٟ نكٝطاع َٗطازات     

 ؟ايسقُٞ َٚكٝاع ايرنا٤ ايجكايف يؿا  ايتةبٝل ايبردٟ

 ططططسٚم  ايطططط١ إسؿططططا٥ًٝا بططططد َتٛضططططةٞ  زدططططات ايةايبططططات   َططططا َتٛضطططط  اي 

با ُٛع١ ايكطابة١ يف ايتةبٝطل ايكبًطٞ ٚايبرطدٟ نكٝطاع َٗطازات انٛاطٓط١        

 ؟ايسق١ُٝ يؿا  ايتةبٝل ايبردٟ
 زدططططات ايةايبططططات  ططططسٚم  ايطططط١ إسؿططططا٥ًٝا بططططد َتٛضططططةٞ  َططططا َتٛضطططط  اي 

با ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايكبًٞ ٚايبردٟ نكٝاع َٗطازات انٛاطٓط١   

  ؟ايسق١ُٝ يؿا  ايتةبٝل ايبردٟ
 سٚم  اي١ إسؿطا٥ًٝا بطد َتٛضطةٞ  زدطات طايبطات ا ُٛعط١       َا َتٛض  اي 

ايكابة١ ٚا ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ يف َكٝاع َٗازات انطٛاطٔ ايسقُطٞ يؿطا     

 ؟سٜب١ٝا ُٛع١ ايتذ
 ططططسٚم  ايطططط١ إسؿططططا٥ًٝا بططططد َتٛضططططةٞ  زدططططات ايةايبططططات   َططططا َتٛضطططط  اي 

با ُٛعطط١ ايكططابة١ يف ايتةبٝططل ايكبًططٞ ٚايبرططدٟ نكٝططاع ايططرنا٤ ايجكططايف  

 ؟يؿا  ايتةبٝل ايبردٟ



 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
69 

 ططططسٚم  ايطططط١ إسؿططططا٥ًٝا بططططد َتٛضططططةٞ  زدططططات ايةايبططططات   َططططا َتٛضطططط  اي 

ٝطاع ايطرنا٤ ايجكطايف    با ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايكبًطٞ ٚايبرطدٟ نك  

 ؟يؿا  ايتةبٝل ايبردٟ
 اي١ إسؿطا٥ًٝا بطد َتٛضطةٞ  زدطات طايبطات ا ُٛعط١        َا َتٛض  اي سٚم 

ايكابة١ ٚا ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايبردٟ نكٝاع ايرنا٤ ايجكايف 

 ؟يؿا  ا ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ
 ايسقُٝطط١ ر قطط١ ازتباطٝطط١ بططد أبرططا  َكٝططاع َٗططازات انٛاطٓطط١   َططا ْٛعٝطط١ اي

  ؟َكٝاع ايرنا٤ ايجكايف إبرا ٚ

  أهداف البخح: 

 :ٜٗدف ايبشح اسبايٞ إيٞ

  ش١َ يةايبات انسس١ً ايجا١ْٜٛ .ذبدٜد َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ اي 

           بٓططا٤ أْػططة١ اثسا٥ٝطط١ َططٔ خطط ٍ َططٓٗر االقتؿططا  انٓصيططٞ يتُٓٝطط١ َٗططازات

 ايجاْٟٛ. ايجاْٞانٛاط١ٓ ايسق١ُٝ ٚايرنا٤ ايجكايف يدٟ طايبات ايؿف 
      ذبدٜططد فرايٝطط١ األْػططة١ االثسا٥ٝطط٘ عًطط٢ تُٓٝطط١ َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١

 ايجاْٟٛ. ايجاْٞ يدٟ طايبات ايؿف 
      ذبدٜد فراي١ٝ األْػة١ االثسا٥ٝ٘ عًٞ ت١ُٝٓ ايطرنا٤ ايجكطايف يطدٟ طايبطات

 ايجاْٟٛ. ايجاْٞايؿف 

    ات انٛاطٓطط١ كططايف َٚٗططاز جايترططسف عًططٞ اير قطط١ االزتباطٝطط١ بططد ايططرنا٤ اي

 ايسق١ُٝ.

 أهمًُ البخح : 

  ٞٚق  تٛؾٝات قد تطِٗ ف٢ تةٜٛس األ ا٤ ايتدزٜطٞ نر١ًُ االقتؿا  انٓصي

 فُٝا ٜستب  بت١ُٝٓ َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ ٚايرنا٤ ايجكايف.

    تكططدِٜ  يٝططٌ نرًُطط١ االقتؿططا  انٓصيططٞ ٜػططٌُ عًططٞ صبُٛعطط١ َططٔ األْػططة١

 ٚ ايطرنا٤ ايجكطايف   شٜطا ٠ َططتٟٛ   االثسا١ٝ٥ يت١ُٝٓ َٗازات انٛاط١ٓ ايسقُٝط١ 

 ايجاْٟٛ. ايجاْٞيدٟ طايبات ايؿف 
          ٜطِٗ ايبشطح اسبطايٞ يف تٛدٝط٘ اٖتُطاّ انٗطتُد بتةطٜٛس انٓطاٖر ايترًُٝٝط١

إيٞ أ١ُٖٝ تكُد انٓطاٖر ايدزاضط١ٝ أْػطة١ تطدعِ     بٛشاز٠ ايؤب١ٝ ٚايترًِٝ 

 انترًُد.َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ يدٟ 
     تٛدٝط٘ االٖتُططاّ يكططسٚز٠ تكطُد بططساَر ايتُٓٝطط١ انٗٓٝط١ يًُرًططِ بططاي اَر

ايتدزٜب١ٝ اي  تدعِ اال ا٤ ايتدزٜطٞ يًُرًطِ يف زبط  انطترًُد بطايتةٛزات     

  تشدثات ٚطسم ايتراٌَ َرٗا به ا٠٤.طٚان
  يكا٤ ايك٤ٛ ع٢ً صباٍ حبجٞ ٜطِٗ يف تدعِٝ َٗازات انٛاط١ٓ ايسقُٝط١ يف  إ

 ق٤ٛ انتغريات انراؾس٠.

  أدوات البخح: 

  يف االقتؿطا  انٓصيططٞ قا٥ُطط١ عًطٞ تةبٝكططات اسبٛضططب١    ١إعطدا  أْػططة١ اثسا٥ٝطط

 (إ إعدا  ايباسجت  . االيهؤ١ْٝٚ
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 ٓتا إعدا  ايباسج. ١ايسقُٝ ١َكٝاع َٗازات انٛاط)ٕ 
 .تإ إعدا  ايباسج َكٝاع ايرنا٤ ايجكايف) 

  حدود البخح: 

 اقتؿس ايبشح اسبايٞ عًٞ اسبدٚ  ايتاي١ٝ:
 :اسبدٚ  ايبػس١ٜ   ٟ جشافعط١   طططط  صبُٛع١ َٔ طايبات ايؿف ايجطاْٞ ايجطاْٛ

انًتشكططات جططا ٠ االقتؿططا   طططط ١ضططٓ 18: 17تططؤاٚغ َططا بططد أعُططازٖٔ طططط  ازبٝططص٠

ٚقطد تهْٛط     ،ٚ  تكططُٝٗٔ ايطٞ صبُطٛعتد  دبسٜبٝط١، قطابة١(      طططط  انٓصيٞ

( 45( طايبط١ يًُذُٛعط١ ايتذسٜبٝط١،     50( طايب١ بٛاقط    95ع١ٓٝ ايبشح َٔ  

 طايب١ يًُذُٛع١ ايكابة١.
 :يف االقتؿططططططا  انٓصيططططططٞ قا٥ُطططططط١  ١أْػططططططة١ اثسا٥ٝطططططط اسبططططططدٚ  انٛقططططططٛع١ٝ                  

 يت١ُٝٓ َٗازات انٛاطٓ٘ ايسق١ُٝ.عًٞ تةبٝكات اسبٛضب١ االيهؤ١ْٝٚ 
 :تةبٝل دبسب١ ايبشح يف اي ؿٌ ايدزاضطٞ االٍٚ  يًرطاّ    اسبدٚ  ايص١َٝٓ  

 2017ّططط2016ايدزاضٞ 

 فسوض البخح : 

افؤقططط   ،يف قططط٤ٛ أ بٝطططات ايبشطططح ْٚتطططا٥ر ايبشطططٛخ ٚايدزاضطططات ايططططابك١     

 ايباسجتإ اي سٚ  ايتاي١ٝ:

  ٞزدطططات ايةايبطططات با ُٛعططط١ تٛدطططد فطططسٚم  ايططط١ إسؿطططا٥ًٝا بطططد َتٛضطططة 

ايتذسٜبٝطط١ يف ايتةبٝططل ايكبًططٞ ٚايبرططدٟ نكٝططاع َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١  

 َٚكٝاع ايرنا٤ ايجكايف يؿا  ايتةبٝل ايبردٟ.

           تٛدططد فططسٚم  ايطط١ إسؿططا٥ًٝا بططد َتٛضططةٞ  زدططات ايةايبططات با ُٛعطط١

سقُٝطط١ ايكططابة١ يف ايتةبٝططل ايكبًططٞ ٚايبرططدٟ نكٝططاع َٗططازات انٛاطٓطط١ اي    

 يؿا  ايتةبٝل ايبردٟ.
  تٛدطططد فطططسٚم  ايططط١ إسؿطططا٥ًٝا بطططد َتٛضطططةٞ  زدطططات ايةايبطططات با ُٛعططط١

ايتذسٜبٝطط١ يف ايتةبٝططل ايكبًططٞ ٚايبرططدٟ نكٝططاع َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١  

 يؿا  ايتةبٝل ايبردٟ. 
         تٛدطططد فطططسٚم  ايططط١ إسؿطططا٥ًٝا بطططد َتٛضطططةٞ  زدطططات طايبطططات ا ُٛعططط١

ذسٜبٝططط١ يف َكٝطططاع َٗطططازات انٛاطٓططط١ ايسقُٝططط١    ايكطططابة١ ٚا ُٛعططط١ ايت 

 يؿا  ا ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ.
           تٛدططد فططسٚم  ايطط١ إسؿططا٥ًٝا بططد َتٛضططةٞ  زدططات ايةايبططات با ُٛعطط١

ايكطططابة١ يف ايتةبٝطططل ايكبًطططٞ ٚايبرطططدٟ نكٝطططاع ايطططرنا٤ ايجكطططايف يؿطططا      

 ايتةبٝل ايبردٟ.
          با ُٛعطط١ تٛدططد فططسٚم  ايطط١ إسؿططا٥ًٝا بططد َتٛضططةٞ  زدططات ايةايبططات

ايتذسٜبٝطط١ يف ايتةبٝطططل ايكبًططٞ ٚايبرطططدٟ نكٝطططاع ايططرنا٤ ايجكطططايف يؿطططا     

 ايتةبٝل ايبردٟ.
  تٛدطططد فطططسٚم  ايططط١ إسؿطططا٥ًٝا بطططد َتٛضطططةٞ  زدطططات ايةايبطططات با ُٛعططط١

ايكطططابة١ ٚايةايبطططات با ُٛعططط١ ايتذسٜبٝططط١ يف ايتةبٝطططل ايبرطططدٟ نكٝطططاع 

 ايرنا٤ ايجكايف يؿا  ا ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ.



 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
71 

  ٛدد ع ق١ ازتباط١ٝ بطد أبرطا  َكٝطاع َٗطازات انٛاطٓط١ ايسقُٝط١ ٚإبرطا         ت

  َكٝاع ايرنا٤ ايجكايف.

  مصطلخات البخح: 

 ( ًُاألنػطُ االثسائEnrichment Activities  :) 

ٖٞ صبُٛع١ َٔ انٛاقف ايترًُٝٝط١ ايتط٢ ٜطتِ تكطُٝٓٗا يف َكطسز االقتؿطا        

انٓصيٞ يًؿف ايجطاْٞ ايجطاْٟٛ، تطجري ايةايبطات َطٔ خط ٍ َطا تتٝشط٘ َطٔ خط ات           

َتٓٛعطط١ قا٥ُطط١ عًطط٢ ايتةبٝكططات ان تً طط١ يًشٛضططب١ ايطططشاب١ٝ ٚتتططٝ  ترُٝططل  

ايجكطططايف  ايطططت هري فُٝطططا ٜطططستب  بانٛاطٓططط١ ايسقُٝططط١ ٚٚشٜطططا ٠ َططططتٟٛ ايطططرنا٤  

 يدٜٗٔ.  

 ( ًُاحلىضبُ الطخابCloud Computing :) 

ُترططسف ادسا٥ٝططا أْٗططا اضططت داّ طايبططات ايؿططف ايجططاْٞ ايجططاْٟٛ يًتةبٝكططات         

ٚانٛاقططط  ٚايططط اَر ان تً ططط١ عططط  ايرطططاو ايسقُطططٞ  ٕٚ تجبٝتٗطططا عًططط٢ أدٗطططص٠        

ايهُبٝٛتس اشباؾ١ بٗٔ، ٚذيو يتٓ ٝر األْػة١ االثسا٥ٝط١ َطٔ خط ٍ ايرُطٌ يف     

 ز٠ صبُٛعات أٚ يف ؾٛز٠ فس ١ٜ.ؾٛ

  ًُاملىاطهُ السقمDigital Citizenship):) 

ٖطططٞ صبُٛعططط١ ايكٛاعطططد ٚايكطططٛاب  ٚانرطططاٜري ٚاألعطططساف ٚاألفهطططاز ٚانبطططا ئ   

انتبرطط١ يف االضططت داّ األَجططٌ ٚايكططِٜٛ يًتهٓٛيٛدٝططا، ٚايتطط٢ ؼبتادٗططا انططٛاطٔ       

يًُطا١ُٖ يف زقٞ ايٛطٔ.

 ( ًُمهازات املىاطهُ السقمDigital citizenship skills:) 

ُترسف ادسا٥ًٝا أْٗا صبُٛع١ َطٔ انٗطازات ايتط٢ تطستب  بايكٛاعطد ٚايكطٛاب        

ٚانراٜري ٚاألعساف ٚاالفهاز ٚانبا ئ اي  ػبو إٔ تتبرٗا طايبطات ايؿطف ايجطاْٞ    

ايجططاْٟٛ اثٓططا٤ اضططت داّ ايتةبٝكططات ان تً طط١ يًتهٓٛيٛدٝططا، ٚايتطط٢ نهططٓٗٔ َططٔ   

جًٞ َطٔ تًطو ايتةبٝكطات اسبدٜجط١ يف إ٥طسا٤ ازباْطو انرطسيف        ذبكٝل االضت ا ٠ ان

 .َ  اسب اظ ع٢ً اهل١ٜٛ ايػ ؿ١ٝ ٚا تُر١ٝ

 (  الرناء الجكايفCultural intelligence:) 

ُٜرسف ادسا٥ًٝا بأْ٘ قدز٠ ايةايب١ عًٞ ايطت هري ٚايتؿطسف ايهطف٤ يف انٛاقطف     

ٚقطدزتٗا عًطٞ االضطتذاب١ بػطهٌ تطٛافكٞ يتغطازات        ،اي  تتُٝص بايترد  ايجكايف

 ٚايسَٛش ايً ع١ٝ ٚغري ايً ع١ٝ َ  ثكاف١ َغاٜس٠ يجكافت٘ االؾ١ًٝ  "

  مههج البخح: 

 اتب  ايبشح اسبايٞ ن  َٔ:
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 :ٌاملههج الىصفٌ التخلًل 

أتبطط  ايبشطططح اسبططايٞ انطططٓٗر ايٛؾطط ٞ ايتشًًٝطططٞ ٖٚططٛ َطططٓٗر ٜرطط  ذبدٜطططد      

تٛدطد بطد ايٛقطا٥  ٚال ٜكتؿطس عًطٞ دبُٝط  ايبٝاْطات        ايعسٚف ٚاير قطات ايط    

ٚتبٜٛبٗا بٌ هكٞ ايطٞ َطا ٖطٛ أبرطد َطٔ ذيطو سٝطح ٜتكطُٔ قطدزًا َطٔ ايت ططري            

                       هلطططططرٙ ايبٝاْطططططات ٚاسبؿطططططٍٛ عًطططططٞ سكطططططا٥ل  قٝكططططط١ عطططططٔ األٚقطططططال ايكا٥ُططططط١. 

 (  2000،  ؾا م ، آَاٍ ، فرا  أبٛ سةو 

 :املههج التجسييب 

ايبشح انٓٗر ايتذطسٜ  باضطت داّ صبُطٛعتد َتهطاف٦تد، ا ُٛعط١      اتب  

ايكططططابة١، ا ُٛعطططط١ ايتذسٜبٝطططط١، سٝططططح   تةبٝططططل انكٝاضططططد عًططططٞ نًتططططا   

      ٞ تةبٝكططات  ا ُططٛعتد قبًٝططا، ثططِ   تططدزٜظ االْػططة١ االثسا٥ٝطط٘ قا٥ُطط١ عًطط

 اسبٛضطب١ االيهؤْٚٝط١ يًُذُٛعطط١ ايتذسٜبٝط١، ٚايكططابة١ بايةسٜكط١ ايطططا٥د٠    

 ا ُٛعتد بردًٜا.  تةبٝل انكٝاضد عًٞ نًتا ثِ 

 اجساءات البخح :  

 تتُجٌ إدسا٤ات ايبشح فُٝا ٢ًٜ:

 .االط ل ع٢ً األ بٝات ٚايدزاضات ايطابك١ انستبة١ جذاٍ ايبشح 
  .ذبدٜد قا١ُ٥ جٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ يف ق٤ٛ ايدزاضات ايطابك١ 
  انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ ٚايرنا٤ ايجكايف.بٓا٤ االْػة١ االثسا٥ٝ٘ يت١ُٝٓ َٗازات 
 .ْٟٛبٓا٤ َكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ يةايبات ايؿف ايجاْٞ ايجا 
 .ْٟٛبٓا٤ َكٝاع ايرنا٤ ايجكايف يةايبات ايؿف ايجاْٞ ايجا 
 .ايتشكل َٔ ايؿدم ٚايجبات اي شَد أل ٚات ايبشح 
        ُٛعطط١ تةبٝططل أ ٚات ايبشططح عًطط٢ عٝٓطط١ ايبشططح ايتةبٝططل ايكبًططٞ عًطط٢ ا

 ايتذسٜب١ٝ ٚايكابة١.
   يف االقتؿططا  انٓصيططٞ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ تةبٝكططات       ١تططدزٜظ األْػططة١ األثسا٥ٝطط

 اسبٛضب١ ايطشاب١ٝ يت١ُٝٓ َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ ٚايرنا٤ ايجكايف.
 .ايتةبٝل ايبردٟ أل ٚات ايبشح 
 .اضت  ف ْتا٥ر ايبشح ٚت طريٖا َٚٓاقػتٗا 

 

 

 

 دبسب١ ايبشح( ٜٛق   تؿُِٝ 1غهٌ  زقِ  
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  ُاالطاز الهظسٍ والدزاضات الطابك: 

  ًُاحلىضبُ الطخاب: 

ترطططد اسبٛضطططب١ ايططططشاب١ٝ تهٓٛيٛدٝطططا َتةطططٛز٠ ترتُطططد عًططط٢ ْكطططٌ انرازبططط١ 

( ٖٚطٞ  Cloudَٚطاس١ ايت صٜٔ اشباؾ١ باسباضطٛأ إىل َطا ٜطط٢ُ ايططشاب١      

دٗاش خا ّ ٜتِ ايٛؾطٍٛ إيٝط٘ عطٔ طسٜطل اهْؤْط ، يتتشطٍٛ بطساَر تهٓٛيٛدٝطا         

انرًَٛططططات َططططٔ َٓتذططططات إىل خططططدَات. ٚعًطططط٢ عهططططظ َططططا ذبتادطططط٘ اسبٛضططططب١  

ايتكًٝد١ٜ اي  ْطت دَٗا َٔ ٚدٛ  نطٌ ايبٝاْطات ٚايط اَر ٚايتةبٝكطات ايط       

تطترٌُ ٜٚٓػ٦ٗا انططت دّ عًط٢ أدٗصتط٘ اشباؾط١ ،فط ٕ "اسبٛضطب١ ايططشاب١ٝ"        

ؾط١  تكّٛ ع٢ً عدّ ساد١ انطت دّ يت صٜٔ أٟ َٔ بٝاْاتط٘ عًط٢ أدٗصتط٘ اشبا   

ٚعدّ سادت٘ إىل بساَر َتٓٛع١ أٚ َركد٠ زجا ؼبتطاز يطبر  َٓٗطا فكط ، يطرا      

نططٌ َططا ٜطططت دّ َٚططا ؼبططدخ َططٔ عًُٝططات َٚططٔ ايطط اَر ٚٚؾططٛي٘ إىل انً اتطط٘   

 ٚايبٝاْات ان ص١ْ ع٢ً اسباضبات ع  ايػبهات برٝد٠ عٓ٘.

 ٚيف اآلْٚطط١ األخططري٠ ادتططرب  اسبٛضططب١ ايطططشاب١ٝ ايردٜططد َططٔ انطططت دَد  

نا تٛفسٙ َٔ عد  غطري ضبطدٚ  َطٔ انؿطا ز ٚايتةبٝكطات انتاسط١ بططٗٛي١         ٚذيو

 ٚ ٕٚ اسباد١ إىل َرسف٘ َؿا زٖا انا ١ٜ أٚ طسم بسصبتٗا. 

ٚيًشٛضب١ ايطشاب١ٝ  ٚزًا يف بٓطا٤ صبتُط  انرسفط١ قطا٥ِ عًطٞ اْتطاز انرسفط١        

َٚػطططازنتٗا عططط  ايرطططاو االفؤاقطططٞ ،ٚذيطططو ٜطططستب  ازتباططططا ٚثٝكطططا بكطططدز٠       

               زات انرًطططِ يف ربةطططٝ  ٚبٓطططا٤ ٚتٓ ٝطططر األْػطططة١ ايترًُٝٝططط١ ايططط  تططططِٗ  َٚٗطططا

 يف تٛدٝ٘ انترًُد عبٛ االضت ا ٠ انجًٞ َٔ تةبٝكات اسبٛضب١ ايطشاب١ٝ.

 ًُتعسيف احلىضبُ الطخاب : 

( إٔ يًشٛضب١ ايططشاب١ٝ ايردٜطد َطٔ ايؤ طات     2014 ٜرنس  أمحد ضبُٛ  ،

 ايرسب١ٝ َٓٗا ايطشاب١ اسبٛضبٝ٘ ٚايغُا١َ اسبٛضب١ٝ، ايطشاب١ االيهؤ١ْٝٚ . 

   ( اسبٛضططب١ ايطططشاب١ٝ " اْٗططا اسططد األضططايٝو ايتطط٢ ٜططتِ    2011ُٚترططسف  انططٓريٟ ،

َطططٔ خ هلطططا تكطططدِٜ انطططٛاز  اسباضطططٛب١ٝ ٜٚتطططاغ يًُططططت دَد ايٛؾطططٍٛ يتطططو       

اشبططدَات عططٔ طسٜططل غططبه١ األْؤْطط   ايطططشاب١(  ٕٚ اسبادطط١ إيططٞ اَططت ى         

 اشب ٠ أٚايتشهِ يف ايب  ايتشت١ٝ يتًو انٛاز  .

( ٖططٛ يف ايٛاقطط  عبططاز٠ عططٔ   CC(اسبٛضططب١ ايطططشاب١ٝ   ,Paul 2014ٜٚرططسف  

صبُٛع١ َطٔ األدٗطص٠ ٚاي صبٝطات ٚايػطبهات ٚايت طصٜٔ ٚاشبطدَات ٚٚادٗط١        

 يتكدِٜ دٛاْو اسبٛضب١ ن د١َ.دبُ  بد تًو اشبدَات 

( إٔ اسبٛضططب١ ايطططشاب١ٝ نهططٔ ايةطط أ ٚانرًُططد  Siegle, 2010ٜٚططرنس  

َططٔ اضططت داّ ايتةبٝكططات  ٕٚ تجبٝتٗططا عًطط٢ أدٗططص٠ ايهُبٝططٛتس اشباؾطط١ بٗططِ         

ٚأٜكطططا ٜططططُ  بايٛؾطططٍٛ إىل انً طططات احمل ٛظططط١ َطططٔ أٟ دٗطططاش نُبٝطططٛتس َططط   
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           ألفطططسا  يًرُطططٌ يف ٚقططط  ٚاسطططد نُطططا أْٗطططا نهطططٔ عطططد  َطططٔ ا ،اتؿطططاٍ باهْؤْططط 

 بغ  ايٓعس عٔ َٛقرِٗ. طططع٢ً انػسٚل 

ٚتتٓططٛل ٚظططا٥ف اسبٛضططب١ ايطططشاب١ٝ سطططو ايتةبٝكططات انتٓٛعطط١ ٚانترططد ٠     

َٚٔ تًو ايٛظا٥ف ربصٜٔ انً ات، َٚصا١َٓ انً ات، إْػا٤ انططتٓدات، ٚايترطإٚ   

، ٚايباسطططح ايرًُطططٞ Google َٚطططٔ تةبٝكطططات ايططططشاب١ االيهؤْٚٝططط١  تةبٝكطططات 

 ٔ ٚ  ، Googleَط ايططٞ غطري ذيططو َطٔ ايتةبٝكططات انتٓٛعط١ ايتطط٢      Zotero ٚشٚتطري

ترطططصش ايطططترًِ االػبطططابٞ ٚتططططِٗ يف تُٓٝططط١ انٗطططازات ايبشجٝططط١ يطططدٟ انطططترًُد      

.Aaron,  2012).) 

ْٚعططسًا ألُٖٝطط١ اسبٛضططب١ االيهؤْٚٝطط١ يف ا تُرططات اسبايٝطط١ فًكططد ادسٜطط   

 زاضطططط١    ،(Ding, 2015ٌ  زاضطططط١ نططططً  َططططٔ    ايردٜططططد َططططٔ ايدزاضططططات َجطططط  

 Hartmann, 2017  ٚايططط  أٚؾطط  بكطططسٚز٠ اضطططت داّ تةبٝكطططات اسبٛضطططب١ )

ايطططشابٝ٘ يف ايترًططِٝ نططا  قططد تططٛفسٙ َططٔ  عططِ ايططترًِ ذا َرٓطط٢ يف ٚا تُرططات         

 .ايت اع١ًٝ ٚترصٜص ايترإٚ ايبٓا٤ بد انترًُد

شكطططل َطططٔ ن طططا٠٤ (  بٗطططدف ايتKaramete, 2015نُطططا أدسٜططط   زاضططط١  

اضططت داّ اسبٛضططب١ ايطططشاب١ٝ يف ايترًططِٝ ٚ  اضططت داّ اضططتبٝإ َططٔ اضطط١ً٦        

ٚقد اض ست ْتا٥ر ايدزاض١ عٔ فراي١ٝ اضطت داّ تةبٝكطات اسبٛضطب١     َ تٛس١،

 ايطشاب١ٝ يف ايترًِٝ ٚن ا٤تٗا يف ذبكٝل األٖداف ايتر١ًُٝٝ.

 ًُممًصات احلىضبُ الطخاب : 

( ايردٜططد 2014 ،ضبُططٛ  ،   أمحططد ،(Lahiri, 2013عسقطط   زاضطط١ نططً  َططٔ  

 َٔ ممٝصات اسبٛضب١ ايطشاب١ٝ َٓٗا:

        خدَطططط١ اسبٛضططططب١ ايطططططشاب١ٝ تطططططُ  يًُطططططت دّ بايٛؾططططٍٛ إىل  ٝطططط

 تةبٝكاتٗا ٚخدَاتٗا َٔ أٟ َهإ ٚيف أٟ شَإ ع  األْؤْ .
    رب ططٝ  ايتهططايٝف عًطط٢ انطططت دَد فًططِ ٜرططد َططٔ ايكططسٚزٟ غططسا٤ أضططسل

افكطططًٗا َطططٔ سٝطططح ايطططرانس٠ ٚضطططر١ ايت طططصٜٔ، أٚ غطططسا٤   أدٗطططص٠ ساضطططو أٚ 

 اشبٛا ّ انهً ١ ، أٚ ايٛسدات ايت ص١ٜٝٓ ايك ١ُ سب غ ايبٝاْات.
       قططُإ عُططٌ اشبدَطط١ بػططهٌ  ا٥ططِ سٝططح تًتططصّ ايػططسن١ انكدَطط١ شبدَطط١

اسبٛضب١ ايطشاب١ٝ بايتأند َطٔ تطٛفس اشبدَط١ عًط٢ َطداز ايططاع١ ٚعًُطٗا        

 به ا٠٤.
 ٝ١ ايك ١ُ اي  تكدَٗا اشبدَات ايططشاب١ٝ يًكٝطاّ   اهفا ٠ َٔ ايب  ايتشت

 باالختبازات ٚايتذازأ اير١ًُٝ.

 ًُمناذج احلىضبُ الطخاب : 

 ( إٔ ٖٓاى عد٠  اذز يًشٛضب١ اسباضٛب2014:١ٝ ذنس  أمحد ضبُٛ  ،

    ايططشاب١ اشباؾط١Private cloud:       نجطٌ غطبهات خاؾط١ الضطت داّ دٗط١

 َر١ٓٝ، ٚتٛفس َساقب١ نا١ًَ يًبٝاْات، تكُٔ األَٔ ٚدٛ ٠ ايبٝاْات.
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  ايطططشاب١ ا تُرٝطط١ انػططؤن١Community cloud:   ٜططتِ تكاضططِ ايبٓٝطط١

ايتشت١ٝ ايطشاب١ٝ َٔ قبٌ ايردٜطد َطٔ انٓعُطات ٚايطرٜٔ عطا ٠ َطا ٜتُترطٕٛ        

يرُططططٌ انػططططاب٘، ٚههططططٔ ايٓ ططططاذ بانتةًبططططات ٚاالٖتُاَططططات ْ طططططٗا ٚصبططططاٍ ا

يًطشاب١ َٔ َكس انرضطات اي  تتػازى ٖرٙ اشبدَط١ أٚ َطٔ خط ٍ ططسف     

 ثايح.
  ايططططشاب١ ايراَططط١Public cloud:   َتاسططط١ يراَططط١ ازبُٗطططٛز ٖٚطططٞ َبٓٝططط١          

عًططط٢ أضطططاع دبطططازٟ ٚعطططا ٠ َطططا تهطططٕٛ ممًٛنططط١ َطططٔ قبطططٌ غطططسنات بٝططط      

 اشبدَات ايطشاب١ٝ.
  ضططشاب١ اهلذططدHybrid cloud:   َُسنبطط١          ايبٓٝطط١ ايتشتٝطط١ ايطططشاب١ٝ هلططا 

َططٔ اثططٓد أٚ أنجططس َططٔ ايطططشو  اشباؾطط١، ٚا تُرٝطط١، أٚ ايراَطط١( ٚايطط       

تططستب  جرططاٜري َٛسططد٠ أٚ تهٓٛيٛدٝططا خاؾطط١ نهٓٗططا َططٔ ايطططُاغ يًبٝاْططات   

 ٚايتةبٝكات يهٞ ٜتِ ْكًٗا َٔ ضشاب١ إىل أخس٣.

  فىائد احلىضبُ الطخابًُ يف التعلًم: 

تتططٝ  اسبٛضططب١ ايطططشاب١ٝ ايردٜططد َططٔ ايتةبٝكططات ٚاشبططدَات ايتطط٢ ههططٔ       

اضت داَٗا يف ع١ًُٝ ايترًِ، سٝح تطٌٗ يًُترًِ ايتػازى باشب ات ان تً ١ 

َطط  انططترًُد ، نُططا تتططٝ  ايردٜططد َططٔ انٛاقطط  ٚايتةبٝكططات ايطط  تٝطططس عًُٝطط١    

              طططططشاب١ٝ  ايُٓردطططط١ ٚايططططترًِ باحملانططططا٠ ، نُططططا تطططططاعد أ ٚات اسبٛضططططب١ اي      

عًطط٢ تكططدِٜ ايردٜططد َططٔ انٛاقطط  االيهؤْٚٝطط١ َٚؿططا ز ايططترًِ ان تً طط١ ٚذيططو      

ٜطططِٗ يف ترصٜططص ايططدٚز اي رططاٍ يًُططترًِ يف عًُٝطط١ ايططترًِ َططٔ خطط ٍ ايبشططح         

 ٚاالط ل ٚانػازن١ ٚاسبٛاز.

        ٚقططد ذنططست ايردٜططد َططٔ ايدزاضططات فٛا٥ططد اسبٛضططب١ ايطططشاب١ٝ يف ايترًططِٝ      

(  Cernusca, 2011) ، Anshari, 2016) ، Duan, 2016ًططو ايدزاضططات  َططٔ ت

 ٚايت٢ ههٔ إػباشٖا يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:

       تػذ  اسبٛضب١ ايطشاب١ٝ ايترطإٚ ٚايتٛاؾطٌ: تػطذ  اسبٛضطب١ ايططشاب١ٝ

ايترططططإٚ بططططد انططططترًُد ٚانرًُططططد ٚغريٖططططِ يف األٚضططططاط األنا هٝطططط١.       

ٚيطٗٛي١ ايٛؾٍٛ إىل انً ات، ههطٔ نططت دَد طبطتً د إدطسا٤ تغطٝريات      

                عًططططط٢ اٟ َططططططتٓد َجطططططٌ خةططططط  اه از٠ أٚ انػطططططازٜ  ايدزاضططططط١ٝ. ٚضطططططٝهٕٛ  

َطططٔ ايططططٌٗ يًُطططدزع إٔ ٜكطططؤغ ترطططدٜ ت َطططٔ خططط ٍ ايٛؾطططٍٛ إىل ًَطططف     

 ايةايو يف ايطشاب١، س غ ترًٝكات٘، ٚإخةاز ايةايو عٔ طسٜل ايٓعاّ.
          ُُ٘رًُططِ ُترٝٓطط٘ عًطط٢ تسنٝططص طاقتطط٘ ٚٚقتطط٘، بترًططِٝ ط   بطط ٚضطط١ًٝ دٝةططد٠ يً

 ٚتٛدِٝٗٗ بػهٌ ؾشٝ  خ ٍ تٓ ٝرٙ يألْػة١ ٚايرٌُ انٓٗذٞ ان ٓعطَّطِ. 

 ايٛؾٍٛ إيٞ ايبٝاْات ٚانرًَٛات. ١ضٗٛي 
  .ُترصش به ا٠٤ ايترًِٝ عٔ برد ٚضٗٛي١ ايتٛاؾٌ بد انرًِ ٚانترًُد 
 ٗةٌ يًُدزض  ١ ايتٛاؾٌ َ  أٚيٝا٤ األَٛز.  ُتط
       تططططِٗ يف ذبكٝطططل أٖطططداف ايتُٓٝططط١ انططططتدا١َ َطططٔ خططط ٍ تُٓٝططط١ انٗطططازات

 انتٓٛع١ يدٟ انترًُد.
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   . ٟايتغًو ع٢ً عٝٛأ ايترًِ ايتكًٝد 

( إٔ Denton, 2012 ) ، Schneckenberg, 2014نُططا  ذنططس نططً  َططٔ    

 يًُترًُد َٓٗا:خد١َ اسبٛضب١ ايطشاب١ٝ تتكُٔ ايردٜد َٔ انصاٜا 

    تططدعِ اسبٛضططب١ ايطططشاب١ٝ ايططترًِ ايبٓططا٥ٞ يططدٟ انططترًُد َططٔ خطط ٍ ايططدٚز

 االػبابٞ ايٓػ  يًُترًُد أثٓا٤ ايترًِ. 
 إَها١ْٝ إدسا٤ االختبازات َباغس٠online) .) 
 .ضٗٛي١ إزضاٍ ايتدزٜبات ٚانػسٚعات يًُترًُد 
 كد١َ َٔ ايةًب١.ضٗٛي١ ايٛؾٍٛ ي ختبازات ٚ ايتدزٜبات ٚانػسٚعات ان 
      خطططازز سطططدٚ  ايب٦ٝططط١    ايتغرٜططط١ ايسادرططط١ انططططتُس٠ بطططد انرًطططِ ٚانطططترًُد

 ايتر١ًُٝٝ.
 . ترصش اسبٛضب١ ايطشاب١ٝ ايترًِ ايتراْٚٞ ٚايتػازنٞ بد انترًُد 

بٗطدف تؿطُِٝ إططاز     (Saadatdoost, 2014) ٚقد أدسٟ ضا ا ٚض   زاض١ 

ِ  َكطططؤغ ٜططططِٗ يف االضطططت ا ٠ َطططٔ تةبٝكطططات       اسبٛضطططب١ ايططططشاب١ٝ يف ايترًطططٝ

ٚتٛؾطططٞ ايدزاضططط١ بأُٖٝططط١ تٛدٝططط٘ االٖتُطططاّ عبطططٛ االضطططت ا ٠ َطططٔ تةبٝكطططات       

اسبٛضطب١ ايطططشاب١ٝ يف ترصٜططص انُازضططات ايتدزٜطط١ٝ يسفطط  َطططتٟٛ انػططازن١   

 ٚت رٌٝ  ٚز انترًُد يف ذبكٝل أٖداف ايترًِ.

           ( إىل تكٝطططِٝ ن طططا٠٤ ايططططشاب١ االيهؤْٚٝططط١  Qin, 2016 زاضططط١  ٖٚطططدف  

 217يف تةٜٛس ٚذبطد ايرٌُ ازبُاعٞ ٚايرٌُ ايتراْٚٞ، ٚبًغط  عٝٓط١ ايبشطح    

َترًِ، ٚأندت ْتا٥ر ايدزاض١ عًٞ ايططشاب١ االيهؤْٚٝط١ ضطاُٖ  يف ذبططد     

 فسٜل.ايترًِ ايتراْٚٞ ٚايرٌُ يف 

رطططسف عًططط٢ إَهاْطططات  (  زاضططط١ بٗطططدف ايت2015ايػطططاٜ    ١نُطططا أدطططست سؿططط 

اسبٛضب١ االيهؤ١ْٝٚ يف ايتغًو ع٢ً َػه ت انترًُد، ٚاضت داّ ايتةبٝكات 

ٚقططد أٚؾطط  ْتططا٥ر ايدزاضطط١ بأُٖٝطط١ ت رٝططٌ    ان تً طط١ يًشٛضططب١ االيهؤْٚٝطط١، 

              اضطططت داّ تةبٝكطططات اسبٛضطططب١ االيهؤْٚٝططط١ يف ايترًطططِٝ ممطططا ٜرطططصش  ٚز انرًطططِ    

        يف ايتغًططو عًطط٢ َػططه ت انططترًُد ٚترصٜططص ايٛقططٛغ  يف عًُٝطط١ ايططترًِ ٜٚطططِٗ 

 يف  ٚز انترًِ أثٓا٤ ايرٌُ ازبُاعٞ.

  ًُاملىاطهُ السقم: 

 ترد  ايترسٜ ات اي  ٚز ت سٍٛ انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ َٚٔ تًو ايترسٜ ات:

   ، ٟأْٗططا احملططد ات ايجكافٝطط١ ايؿططش١ٝ ٚاالدتُاعٝطط١    2016ٜرسفٗططا   اسبؿططس )

                     ٚايكاْْٛٝططططط١ ٚاألَٓٝططططط١ ذات ايؿططططط١ً بايتهٓٛيٛدٝطططططا ،ٚايتططططط٢ نهطططططٔ اي طططططس     

َططططٔ ذبدٜططططد َرططططاٜري اضططططت داّ ايتهٓٛيٛدٝططططا بايػططططهٌ انكبططططٍٛ ٚممازضطططط١   

    ٘               َطططٔ االضطططت ا ٠   ايططططًٛنٝات االخ قٝططط١ أثٓطططا٤ ايتراَطططٌ َرٗطططا ،جطططا ههٓططط

 َٔ ايراو ايسقُٞ ٚانطا١ُٖ يف تةٛز ا تُ  .
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   2013ٜرسفٗططططا Responsibly,)      أْٗططططا صبُٛعطططط١ َططططٔ ايكٛاعططططد ٚايكططططٛاب

ٚانرطاٜري ٚاألعططساف ٚاالفهطاز ٚانبططا ئ انتبرطط١ يف االضطت داّ األَجططٌ ٚايكططِٜٛ    

 ايٛطٔ. يًتهٓٛيٛدٝا ، ٚايت٢ ؼبتادٗا انٛاطٔ يًُطا١ُٖ يف زقٞ
   ترسٜفSearson, 2015 )      يًُٛاط١ٓ ايسقُٝط١ أْٗطا ٚعطٞ انطترًُد ٚانرًُطد

  عططٔ ايككططاٜا االدتُاعٝطط١ ٚايجكافٝطط١ ٚاالخ قٝطط١ ذات ايؿطط١ً بايتهٓٛيٛدٝططا   

 ٚممازض١ ايطًٛنٝات االخ ق١ٝ.
   نُططا ٜرسفٗططاBoyle ,2010  ٔأْٗططا االضططت داّ انطططرٍٚ ٚاألخ قططٞ ٚاآلَطط )

 ا انرًَٛات نأعكا٤ يف ا تُ  ايسقُٞ.َٔ األفسا  يتهٓٛزبٝ
   ٜٚرسفRibble, 2012 انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ أْٗا "قٛاعد ايطًٛى انٓاضب١ فُٝا )

 ٜترًل ب ضت داّ ايتهٓٛيٛدٝا."

 ًُأبعاد املىاطهُ السقم :  

ترد ت أبرا  انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ اي  ٚز ت يف اال بٝات ايؤب١ٜٛ ان تً ١ ٚقد 

عًطٞ صبُٛعط١ َطٔ االبرطا  احملطد  يًُٛاطٓط١ ايسقُٝط١        ات كط  برط  ايدزاضطات    

  (Ribble, 2014  ،(2014َٚطططٔ تًطططو ايدزاضطططات  زاضططط١ نططط  َطططٔ  اسبؿطططسٟ ،   

 Nebel, 2009)،  Young, 2014: ٚفُٝا ًٜٞ عس  َٛدص يتًو األبرا  ) 

 :تستب  بتشكٝل َصٜد َٔ االتاس١ يف ايراو ايسقُطٞ    االتاس١ ايسق١ُٝ ٖٞٚ

ٚتٝطري ازبٛاْو انا ٜط١ ان تً ط١ هَهاْٝط١ اضطت داّ ايرطاو ايسقُطٞ، ٚذيطو        

ٜطستب  باالٖتُطاّ ب ضططت داّ انطترًُد يًرطاو ايسقُططٞ َطٔ خط ٍ االْػططة١       

 ايتر١ًُٝٝ ان تً ١  اخٌ اندزض١.
 :قد أؾب  ايبٝ  ٚايػطسا٤ عط  االْؤْط  ٚاقط  ٚاشا  اْتػطازٙ       ايتذاز٠ ايسق١ُٝ

يف اآل١ْٚ االخري٠، َٚٔ ثِ ػبو ع٢ً انٓاٖر ان تً ١ ت١ُٝٓ ٚعٞ انترًُد 

 بأضظ َٚراٜري ايتذاز٠ ايسق١ُٝ.
 :ُٞقطد شا ت يف اآلْٚط١ االخطري تةبٝكطات ايرطاو ايسقُطٞ ايتط٢         ايتٛاؾٌ ايسق

 االفؤاقططٞ، سٝططح اْٗططا قططد قسبطط   تٝطططس ٚتطططٌٗ ايتٛاؾططٌ َططٔ خطط ٍ ايرططاو  

انطافات بطد طبتًطف األفطسا  فأؾطب  َطٔ ايططٌٗ ايتٛاؾطٌ االدتُطاعٞ عط           

 تًو ايػبهات ان تً ١.
 :ْعسًا يًتةٛز ايطسٜ  اشبةٞ يف تةبٝكات تهٓٛيٛدٝا  ضبٛ األ١َٝ ايسق١ُٝ

انرًَٛات ،ٚنا يتًو ايتةبٝكات َٔ آثاز اػبابٝط١ فُطٔ ثطِ ػبطو تُٓٝط١ ٚعطٞ       

 ات انترًُد يف ايتراٌَ َ  تًو ايتةبٝكات.َٚٗاز
   :ٜكططدّ ايرطاو ايسقُططٞ صبُٛعط١ َططٔ االػبابٝطات ان تً طط١     ايًٝاقط١ ايسقُٝط١

يألفسا  ،ٚيهٔ ٜؿاسو تًو االػبابٝات صبُٛع١ َٔ ايطًبٝات ايت٢ تطستب   

باالضت داّ غري انٓاضو يتةبٝكات ايراو ايسقُٞ، َٚٔ ثِ فٝذطو االٖتُطاّ   

َرططاٜري ايطططًٛى ايكططِٜٛ ٚانطططرٍٚ يف ايتراَططٌ َطط  ايرططاو     ب نطططاأ االفططسا   

 ايسقُٞ.
 :إٔ ايرطططاو ايسقُطططٞ يططط٘ ايردٜطططد َطططٔ ايكطططٛاْد ٚايكٛاعطططد    ايكطططٛاْد ايسقُٝططط١

ٚايكٛاب  ايت٢ ذبهِ ضًٛى االفسا  انطت دَد َٔ محاٜط١ سكطٛم انًهٝط١    
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  اي هس١ٜ ٚاضت داّ ايط اَر ان تً ط١، ٜٚٛدطد ايردٜطد َطٔ ايكطٛاْد انطستب       

 بايراو ايسقُٞ اي  ػبو إٔ ٜهٕٛ اي س  ع٢ً اناّ ٚٚعٞ بٗا.
 :ٜٚططستب  ذيططو ايبرططد ب نططاّ اي ططس  جططا ػبططو   اسبكططٛم ٚانطططرٚيٝات ايسقُٝطط١

ع١ًٝ عٓد اضت داّ ايراو االفؤاقٞ ٚنريو اسبكٛم ان تً ١ ايت٢ ػبطو  

 اسبسف ع٢ً اسبؿٍٛ عًٝٗا.
 :ْططو ان تً طط١ ايتطط٢ ػبططو ٖٚططٞ تططستب  بازبٛا ايؿططش١ ٚايططط ١َ  ايسقُٝطط١

ع٢ً اي س  َساعاتٗا أثٓا٤ اضت داّ ايراو ايسقُٞ، ٚجا ٜكُٔ دبٓطو اي طس    

 يًُ اطس ايؿش١ٝ ٚايٓ ط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يًراو ايسقُٞ.
  :ٜٞتكططُٔ ايرططاو ايسقُططٞ ايردٜططد َططٔ ان ططاطس ايطط  تططستب       األَططٔ ايسقُطط

باالخؤام ٚايطسقات، َٚٔ ثِ ت ش أ١ُٖٝ َرسف١ اي س  يهٝ ١ٝ دبٓو تًطو  

 ان اطس ٚنٝ ١ٝ ايتؿدٟ هلا.

ٚقد بري  ايردٜد َٔ ازبٗٛ  َٔ انٓعُات ٚاهل٦ٝطات ان تً ط١ يتُٓٝط١ ٚعطٞ     

نُططا قططد أدسٜطط  ايردٜططد َططٔ  األفططسا  بكططِٝ َٚرططاٜري ٚأبرططا  انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١،  

ايدزاضططات يتُٓٝطط١ ايططٛعٞ ج ٗططّٛ َٚٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١ يططدٟ انططترًُد     

 َٚٔ تًو ايدزاضات:

   2013ٖططططططدف   زاضطططططط١ Suppo, إىل تكٝططططططِٝ ترًططططططِٝ انٛاطٓطططططط١ ايسقُٝطططططط١ )                 

       يف انططدازع ،ٚقططد اعتُططدت ايدزاضطط١ عًطط٢ تكططِٜٛ عٓاؾططس انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١      

َ   ٞ ضبطٛ  ،  االتؿطاالت ايسقُٝط١  ،  ايتذطاز٠ ايسقُٝط١  ، ٔ سٝطح  ايٛؾطٍٛ ايسقُط

اسبكططططٛم ،  ايكططططإْٛ ايسقُططططٞ،  ٚآ اأ ايطططططًٛى ايسقُٝطططط١ ، األَٝطططط١ ايسقُٝطططط١

ايؿطططش١ ايسقُٝططط١( ٚقطططد أٚؾططط  ايدزاضططط١ بأُٖٝططط١   -ايسقُٝططط١ ٚانططططرٚيٝات

ت رٝططٌ  ٚز انٓططاٖر اندزضطط١ٝ ٚاألْػططة١ ايترًُٝٝطط١ يف تططدعِٝ قططِٝ انٛاطٓطط١   

 ايسق١ُٝ يدٟ انترًُد يف انساسٌ ايتر١ًُٝ ان تً ١.
   ٜٚطططس٣(Responsibly, 2013)     ٚدطططٛ  فذططط٠ٛ بطططد اضطططت داّ ايتهٓٛيٛدٝطططا            

يف اسبؿٍٛ عًٞ انرسف١ ٚاالضت داّ األَجٌ ٚاي راٍ ٚاالخ قٞ الضت داّ 

 تًو ايتهٓٛيٛدٝا ،ٚسط  ههطٔ اضطت داّ ايرطاو ايسقُطٞ بؿطٛز٠ فرايط١ البطد        

َٔ ت رٌٝ  ٚز اندزض١ يف ت١ُٝٓ ايطٛعٞ يطدٟ انطترًُد باالضطت داّ األَجطٌ      

 يًتهٓٛيٛدٝا.
    2011ٖططططدف   زاضطططط١ Pescetta, إىل تكٝططططِٝ األْػططططة١ ايطططط  ٜطططططت دَٗا )

ٚتطططدزٜو انطططترًُد عًطططٞ   انرًُطططٕٛ حملطططٛ األَٝططط١ ايسقُٝططط١ يطططدٟ انطططترًُد،  

  ،ٚقططدَ  ايدزاضطط١ االضططت داّ االَجططٌ يًتهٓٛيٛدٝططا يف قطط٤ٛ ثكافطط١ ا تُطط 

 يٝططططٌ يًُرًُططططد سططططٍٛ تُٓٝطططط١ ن ططططا٠٤ انططططترًُد يف االضططططت داّ األَجططططٌ   

يًتهٓٛيٛدٝطططا َططط  تكطططدِٜ ٚزؽ ايرُطططٌ يهٝ ٝططط١ تةبٝطططل االْػطططة١ انتٓٛعططط١   

يتُٓٝطط١ ايططٛعٞ جٗططازات ٚقططِٝ انٛاطٓططط١ ايسقُٝطط١  اخططٌ اي ؿططٍٛ يف ب٦ٝططط١        

ٝط٘ االٖتُطاّ   ٚأٚؾ  ْتا٥ر ايدزاض١ بأُٖٝط١ تٛد  ،تر١ًُٝٝ َترد ٠ ايجكافات

 يت١ُٝٓ  َٗازات ٚن ا٤ات اية أ يف ايتٛاؾٌ َ  ايراو ايسقُٞ.
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   2010ٖٚططدف   زاضطط١ Boyle,  إيططٞ ذبدٜططد َططدٟ فرايٝطط١ انٓططاٖر يف تُٓٝطط١ )

انٛاطٓططط١ ايسقُٝططط١ يطططدٟ انطططترًُد سٝطططح اغطططازت ايدزاضططط١ إيطططٞ إٔ إضطططا٠٤        

              اضططططت داّ ايتهٓٛيٛدٝططططا ٖططططٛ ايططططُٓ  ايطططططًٛنٞ ايططططرٟ ٜطططططتُس يف ايعٗططططٛز

طايطو يًُذُٛعط١    75يف صبتُرٓا، ٚمشً  ع١ٓٝ ايدزاض١ عًٞ صبُطٛعتد  

طايططو يًُذُٛعطط١ ايكططابة١، ٚأغططازت ْتططا٥ر ايدزاضطط١ إيططٞ    75ايتذسٜبٝطط١ ٚ

ٚدطططٛ  فطططسٚم ذات  اليططط١ اسؿطططا١ٝ٥ يف ٚعطططٞ انطططترًُد جبٛاْطططو انٛاطٓططط١       

      ٘  ايسقُٝطط١ يؿططا  ا ُٛعطط١ ايتذسٜبٝطط١، ٚأٚؾطط  ايدزاضطط١ بأُٖٝطط١ تٛدٝطط

االٖتُاّ َٔ خ ٍ انكسزات ان تً ١ يت١ُٝٓ ايٛعٞ بأبرا  انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ 

 يدٟ انترًُد.
   2013ٖططططدف   زاضطططط١ Esposito, إيططططٞ ذبدٜططططد َططططدٟ اضططططت داّ انرًُططططد )

يطأل ٚات ايسقُٝط١ يترصٜططص ترًطِ ايةًبطط١ ٚايتأَطٌ، ٚترصٜططص انٛاطٓط١ ايسقُٝطط١      

ُط  احملًطٞ ٚايتٛاؾطٌ ٚايترطإٚ     ٚايتٛاؾٌ ٚايترإٚ َط  أٚيٝطا٤ األَطٛز ٚا ت   

َ  األقسإ ٚايصَ ٤، ٚترصٜطص ايطٛعٞ ايرطانٞ، ٚاضطت دَ  ايدزاضط١ اضطتبٝإ       

قدّ نرًُٞ انسس١ً ايجا١ْٜٛ يف َدٜسٜات ايؤب١ٝ ٚايترًطِٝ يف ْاضطٛ ٚمشًط     

َرًططِ ٚأضطط ست ْتططا٥ر ايدزاضطط١ عططٔ اضططت داّ انرًُططد        229عٝٓطط١ ايبشططح   

ٜطططص ترًطططِ ايةًبططط١ ٚترصٜطططص قطططِٝ انٛاطٓططط١   يتةبٝكطططات ايطططترًِ ايسقُٝططط١ يترص 

ايسقُٝطط١، ٚأٚؾطط  ْتططا٥ر ايدزاضطط١ بأُٖٝطط١ تٛدٝطط٘ ازبٗططٛ  َططٔ طبةةططٞ        

انٓططاٖر ٚبططساَر اعططدا  انرًططِ جططا ٜه ططٌ ْػططس ايططٛعٞ بكططِٝ َٚٗططازات انططٛاطٔ     

 ايسق١ُٝ.
  ًُدوز علم االقتصاد املهصلٌ  جتاه املىاطهُ السقم: 

ا تُططططط  ْتٝذططططط١ يًتةطططططٛز  يف ظططططٌ ايتشطططططدٜات ان تً ططططط١ ايتططططط٢ ٜٛادٗٗططططا  

ايتهٓٛيٛدٞ انت سل اشبةٞ، ٜ ش  ٚز ايرًّٛ ان تً ط١  بتأضطٝظ اضطؤاتٝذ١ٝ    

تسبٜٛط١ ههططٔ َططٔ خ هلطا ذبكٝططل أبرططا  َٚرططاٜري انٛاطٓط١ ايسقُٝطط١، جططا ٜه ططٌ    

تُٓٝطط١ ٚعططٞ َٚٗططازات انططترًُد يف ايتراَططٌ َطط  ايرططاو ايسقُططٞ ،ٜٚرتطط  عًططِ        

   ّ اسبٝاتٝط١ اهلاَط١ ايطط  تٗطتِ بايتٓػط١٦ ايؿططشٝش١      االقتؿطا  انٓصيطٞ َطٔ ايرًططٛ

يً ططس  ٚإنطططاب٘ صبُٛعطط١ َططٔ انٗططازات ٚايكططِٝ ٚاالدباٖططات ايتطط٢ نهٓطط٘ َططٔ     

ايتراَطططٌ ب رايٝططط١ َططط  انطططتغريات ان تً ططط١ يًرؿطططس، َٚططططاٜس٠ زنطططو ايتكطططدّ     

ٚاالضت ا ٠ َٔ ايتةبٝكات اسبدٜج١ يًرًِ َ  اسب طاظ عًط٢ اهلٜٛط١ ايػ ؿط١ٝ     

ثِ ف ٕ عًِ االقتؿا  انٓصيطٞ يط٘  ٚز بطاي  األُٖٝط١ يف تأٖٝطٌ      ٚا تُر١ٝ، َٚٔ 

اي س  بانٗازات ٚتأؾٌٝ ايكِٝ ان تً ١ ،َٚٔ االدسا٤ات ايت٢ ػبو إٔ ٜٗتِ بٗطا  

 ذيو ايرًِ يتدعِٝ َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ َا ًٜٞ:

   ٔتكُد َٓاٖر عًِ االقتؿا  انٓصيٞ بأضظ َٚٓةًكات هزضا٤ قٛاعد األَط

هافشططط١ دطططسا٥ِ ايرطططاو االفؤاقطططٞ، ٚذيطططو َطططٔ خططط ٍ ترصٜطططص     ايسقُطططٞ، َٚ

 َ اِٖٝ انًه١ٝ اي هس١ٜ ٚااليتصاّ بٗا.
     ٞبٓططا٤ األْػططة١ ايترًُٝطط١ ايتطط٢ ترططصش تُٓٝطط١ َٗططازات ٚقططدزات انططترًُد عًطط

االضططت داّ اي رططاٍ يػططبهات ايتٛاؾططٌ عًطط٢ انطططت٣ٛ ايططدٚيٞ ٚايرططانٞ يف ظططٌ  
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اضططططٗا َٚٓبرٗططططا اسططططؤاّ اٖتُاَططططات َٓٗذٝطططط١ َػططططؤن١ عًطططط٢ إٔ ٜهططططٕٛ أض

ٚت١ُٝٓ قِٝ َٚٗطازات انطترًُد يف ايتراَطٌ األخ قطٞ      ،ايجكافات ٚا تُرات

أثٓطططا٤ اضطططت داّ ايتهٓٛيٛدٝطططا اسبدٜجططط١ يف ايتٛاؾطططٌ االدتُطططاعٞ أٚ ايبشطططح    

 ايرًُٞ.  

       ٟاالٖتُططاّ بتُٓٝطط١ َٗططازات االتؿططاٍ اي رططاٍ ٚايططت هري ٚاتططصإ ايطططًٛى يططد

يراو االفؤاقٞ بؿٛز٠ ذبكل االضطت ا ٠ انجًطٞ   انترًُد أثٓا٤ ايتراٌَ َ  ا

 َٔ ذيو ايراو َ  اسب اظ ٚمحا١ٜ ١ٜٖٛ انترًِ.
          ترصٜص ٚت١ُٝٓ َٗطازات ايطت هري ايٓاقطد  يطدٟ انطترًُد سط  ٜهطٕٛ غ ؿط١ٝ

 ْاقد٠ ٚال ٜٓطام ٚزا٤ االفهاز ايت٢ ال تتُاغٞ َ  تكايٝد ٚثكاف١ ا تُ .
     نهطططٔ انرًطططِ َطططٔ ذبدٜطططد ان طططاِٖٝ      االٖتُطططاّ باألْػطططة١ ايترًُٝٝططط١ ايططط

اشباط٦ط١ يططدٟ انطترًُد، ٚٚقطط  اشبةطط  ٚاالضطايٝو ٚاالدططسا٤ات ان تً طط١    

يتؿططشٝ  تًططو ان ططاِٖٝ بؿططٛز٠ تستكططٞ بايطططًٛى ٚترططصش ايكططِٝ ا تُرٝطط١     

 ٚتٛد٘ فهس انترًُد إىل انطاز ايؿشٝ .
        ًٗو االٖتُططاّ بتكططُد انٓططاٖر ايدزاضطط١ٝ األضططظ انستبةطط١ حبُاٜطط١ انطططت

ٚترصٜططص َٗططازات ايتذططاز٠ ايسقُٝطط١، ٚايطططبٌ انجًططٞ ي ضططت ا ٠ َططٔ ايتذططاز٠       

 ايسق١ُٝ َ  اسب اظ عًٞ سكٛم انطتًٗو.
          تططدعِٝ قططِٝ اهلٜٛطط١ ايٛطٓٝطط١ َططٔ خطط ٍ االْػططة١ ايترًُٝٝطط١ ايتطط٢ تططسب

 انترًِ بايتهٓٛيٛدٝا اسبدٜج١ ٚترصش قِٝ االْتُا٤ ٚايٛال٤ يًٛطٔ.
 ذبكٝل قٛاعد ايط ١َ ايسق١ُٝ. ت١ُٝٓ َٗازات انترًُد يف 
 ٝ خ ٍ َٓٗر االقتؿطا  انٓصيطٞ يف تطدعِٝ     ١ت رٌٝ  ٚز االْػة١ اي ؾ َٔ

ايكِٝ ٚانٗازات ان تً ١ انستبة١ بانٛاط١ٓ ايسق١ُٝ مما ٜطِٗ يف انتططاأ  

 انترًُد يًُٗازات ايت٢ نهِٓٗ َٔ َٛاد١ٗ طباطس ايراو االفؤاقٞ.
 الرناء الجكايفCultural intelligence: : 

 Earley)يكد سعٞ َ ّٗٛ ايرنا٤ ايجكايف عًٞ اٖتُاّ  عانٞ َٓر إٔ قدَ٘ 

& Ang)   ّنأضططاع  ،يف نتابُٗططا "ايت طاع ت اي س ٜطط١ عط  ايجكافططات"   2003عطا

يت طططري االخت فططات بططد األفططسا  يف ايكططدز٠ عًططٞ ايتهٝططف َطط  انٛاقططف ازبدٜططد٠  

 Ward, et al , 2009)،     ٚايطرنا٤ ايجكطايف َط      ،ٚقاّ أْطر بأْػطأ َسنطصًا يًكٝطا ٠

ثطططِ ضطططسعإ َطططا تٛايططط  ايردٜطططد َطططٔ   ،(Wikipedia, 2011ْعطططري٠ االَسٜهطططٞ  

( تٓاٚيط   Triandis, 2006ايدزاضات اي  تٓاٚي  ايرنا٤ ايجكايف َٚٓٗا  زاضط١   

 ( حبج  تطأثري ايطرنا٤  Ang et al., 2007ٚ زاض١   ،ايرنا٤ ايجكايف يف انٓعُات

  ٚأ ا٤ انٗططاّ ،ٚايتهٝططف ايجكططايف  ،ٚاربططاذ ايكططساز  ،ايجكططايف عًططٞ االسهططاّ ايجكافٝطط١   

( حبجط  سطٍٛ اي طسٚم اي س ٜط١ ٚايططرنا٤     Rose & Kumar, 2008ٚ زاضط١    

( عٔ اير ق١ بطد ايطرنا٤ ايجكطايف    Amiri & Kazemi, 2010ٚ زاض١   ،ايجكايف

ٜ    ،ٚأ ا٤ انٛظ د جط١ ايط  تٓاٚيط  ايطرنا٤     فكً  عٔ ايردٜطد َطٔ ايدزاضطات اسبد

  ٟ ٚعطططط   ،ٚايتٓعُٝططططٞ ،ايجكططططايف يف صبططططاٍ عًططططِ ايططططٓ ظ االدتُططططاعٞ ٚايؤبططططٛ

 (Konrad, 2006اسبكازٟ  
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 مفهىم الرناء الجكايف : 

ٖٓاى ايردٜد َٔ ايترسٜ ات ايط  تٓاٚيط  َ ٗطّٛ ايطرنا٤ ايجكطايف َٚطٔ تًطو        

 ايترسٜ ات:

( ايططرنا٤ ايجكططايف بأْطط٘ "قابًٝطط١    ,Earley & Ang 2003عسفٗططا نططٌ َططٔ   

ٚأغطازٚا اىل أُٖٝط١ تطساب      ،اي س  ي ْدَاز عًُٝا يف االَانٔ انتٓٛع١ ثكافٝطا" 

             عٛاَطططٌ ايطططرنا٤ ايجكطططايف َططط  بركطططٗا يف صبطططاٍ َرطططد ٚ ٚزٖطططا اي رطططاٍ ٚانطططرثس 

ٍٕ أفكططٌ  يف ايططرنا٤ ايجكططايف بتٓططٛل انٛاقططف ايجكافٝطط١ ٚاالدتُاعٝطط١، ٚبايتططايٞ فطط 

رططبري يًططرنا٤ ايجكططايف بأْطط٘ بٓططا٤ َترططد  األبرططا  ٚيطط٘ ؾطط ات َتُٝططص٠ ، تػططؤى     ت

 ايرٓاؾس انرسف١ٝ ٚايدافر١ٝ ٚايطًٛن١ٝ نًٗا.

( بأْط٘ "غطهٌ َرطد َطٔ أغطهاٍ      Shmidt & Hunnter, 2004نُطا عسفط١    

    ٞ               ايطططرنا٤ ٜسنطططص عًطططٞ قطططابًٝ  اه زاى ٚايطططت هري ٚايتؿطططسف بأضطططًٛأ عًُططط

  اٜص ايجكايف"يف ساالت ايتُ

( ايطرنا٤ ايجكطايف بأْط٘ "    Tan, 2004  )Sternberg, 2006ٚعطسف نطٌ َطٔ     

قططدز٠ اي ططس  عًططٞ إقاَطط١ ع قططات غ ؿطط١ٝ تتطططِ بايه ططا٠٤ يف َٛاقططف تتطططِ         

ٚايكدز٠ عًطٞ فٗطِ االغطازات ٚايسَطٛش ايً عٝط١ ٚغطري ايً عٝط١         ،بايترد  ايجكايف

 بػهٌ تٛافكٞ" يف ثكاف١ َغاٜس٠ يجكافت٘ االؾ١ًٝ هلرٙ االغازات 

( ايٞ إٔ ايرنا٤ ايجكايف ٖٛ ايكدز٠ عًٞ االغبطساط  Peterson, 2004ٜٚػري  

يف صبُٛعطط١ َططٔ ايطططًٛنٝات ايطط  تطططتدعٞ اضططت داّ َٗططازات ضبططد ٠ َجططٌ      

ٚصبُٛع١ َٔ اشبؿطا٥ـ َجطٌ انسْٚط١     ،انٗازات ايًغ١ٜٛ ٚانٗازات االدتُاع١ٝ

األفسا  ايرٜٔ ٜت اعٌ َرٗطِ   اي  ٜتِ ذبًٜٛٗا بػهٌ َتٛافل َ  قِٝ ٚادباٖات

 اي س  .

( بأْطط٘ "قططدز٠ Earley & Mosakowski, 2004نططريو عسفطط١ نططٌ َططٔ   

تًكا١ٝ٥ يً س  نهٓ٘ َٔ تس ٘ اها٤ات َٔ أغ اف غري َأيٛفد بايٓطب١ ي٘ 

ٚاْرهاع ذيو عًٞ ضًٛنٝات٘ بؿٛز٠ ع ١ٜٛ نُا يطٛ نطإ ٚاسطدًا َطٔ أٚي٦طو      

 .عٔ ثكافت٘" األفسا  ايرٜٔ ٜٓتُٕٛ يجكاف١ ربتًف

( ايطٞ إ ايطرنا٤ ايجكطايف ٖططٛ    Brislin, et al., 2006ٜٚت طل َرط٘ نطٌ َطٔ      

صبُٛعطط١ َططٔ انٗططازات ايطط  تطططُ  بططاالسؤاّ عطط  ايجكططايف ٚايتكططدٜس ٚتططط١ٜٛ      

 اشب فات ٚايتهٝف عًٞ عبٛ أفكٌ"

 ،(Ng & Early, 2006ٜٚت طططل يف  ترسٜطططف ايطططرنا٤ ايجكطططايف نطططأل َطططٔ  

 Kurian, 2013 ْ٘قدز٠ اي س  عًٞ ايتهٝف ب راي١ٝ ع  ايجكافطات، ٚاخطر   ( يف أ"

 نٌ َا ٖٛ دٝد َٚٓاضو َٔ ايجكافات اآلخسٟ .

ٚبرد ضًط١ً َٔ االحبطاخ ايرًُٝط١ ايط  ٖطدف  يتهطٜٛٔ زؤٜط١ دًٝط١ ن ٗطّٛ         

( بأْط٘ "ْعطاّ   Thomas, et al., 2010ايطرنا٤ ايجكطايف عسفط١ ثَٛطاع ٚآخطسٕٚ       
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ات انستبة١ جا ٚزا٤ انرسف١ ايجكاف١ٝ ٚاي  َتهاٌَ َٔ انرازف ايجكاف١ٝ ٚانٗاز

تطُ  يألفسا  ايتهٝف ٚذبدٜد ٚتػهٌٝ ثكافتِٗ بٓا٤ً عًٞ ايب١٦ٝ اي  ٜرٝػطٕٛ  

 . فٝٗا

( بأْ٘ َػتل َٔ َ ٗطّٛ ايجكافط١ سٝطح ٜػطري ايطٞ      Van, et al., 2012عسف١  

 صبُٛع١ عا١َ َٔ ايكدزات ذات ايؿ١ً بانٛاقف اي  تتُٝص بايتٓٛل ايجكايف  

( إيططٞ إٔ ايططرنا٤ ايجكططايف ٜتكططُٔ َٗططازات ايططت هري      Nafei, 2013ٜٚػططري  

              ايراَططط١ ايططط  ٜططططترًُٗا اي طططس  شبًطططل َ ٗطططّٛ ٜترًطططل بهٝ ٝططط١ ٚقطططدز٠ اي طططس        

 . عًٞ ايتؿسف يف ق٤ٛ ايكٛاعد ٚايكٛاْد اي  ذبهُ٘ يف ثكاف١ ايبًد انكٝ ١

هٌ َٔ أغهاٍ ايرنا٤ ٜسنطص  ( إٔ ايرنا٤ ايجكايف غ2014تسٟ ايٓٛزٟ، شٜٓو  

ٜٚططتِ َططٔ خطط ٍ   ،عًططٞ قططدزات اي ططس  عًططٞ اال زاى ٚايططت هري ٚايتؿططسف عًُٝططاً   

انرسف١ ازبٝد٠ ٚايتؿسف عًٞ عبٛ فراٍ يف اسباالت ايط  تتططِ    ،اي ِٗ اي راٍ

 بايتٓٛل أٚ ايتُاٜص ايجكايف ضٛا٤ نإ يف ايرٌُ أٚ اال از٠.

  ٛ ّ ايططرنا٤ ايجكططايف ُبطط  عًططٞ  َٚططٔ خطط ٍ ايترسٜ ططات ايطططابك١ ظبططد إٔ َ ٗطط

 : انطًُات ايتاي١ٝ

      ّايططرنا٤ ايجكططايف ْططٛل َططٔ أْططٛال ايططرنا٤ات انترططد ٠ ٜٚتكططُٔ ايططرنا٤ ايرططا

 . ايرنا٤ االْ رايٞ ،ايرنا٤ ايرًُٞ ،االدتُاعٞ
 مس١ فس ١ٜ ٖا١َ تسنص عًٞ َٗازات ايتراٌَ َ  ايجكافات ان تً ١ . 
  ٚايتراٌَ َ  اؾشاأ ايجكافات انتٓٛع١.ايرنا٤ ايجكايف ٜرتُد عًٞ ايتهٝف 
 . ٜسنص ايرنا٤ ايجكايف عًٞ ذبطد ايت اعٌ بد االفسا 
      ٜب  عًٞ نٝ ١ٝ اضت داّ اي س  يًرًُٝات ايركًٝط١ انرسفٝط١ ايط  ٜتةًبٗطا

 . انٛقف
   ٜرتُططططد ايططططرنا٤ ايجكططططايف عًططططٞ ايتهاَططططٌ بططططد خطططط ات اي ططططس  االدتُاعٝطططط١

 . اي طٝٛيٛد١ٝ َٔ ْاس١ٝ أخسٟٚايجكاف١ٝ َٔ ْاس١ٝ ٚبد خؿا٥ؿ٘ 

  نظسيات الرناء الجكايف 

 يكد ترد ت ايٓعسٜات اي  ت طس ايرنا٤ ايجكايف َٚٓٗا:

 ( ُنظسيEarley & Ang, 2003) : 

"  سٝططح Earley Chrestopherضططظ ٖططرٙ ايٓعسٜطط١ " نسٜطططتٛفس أٜسيططٞ "  أ

ٕج سادطططط١ االفططططسا  يًتراَططططٌ َطططط    ْعططططسا٥ِٗ يف ب٦ٝططططات َتبآٜطططط١ ثكافٝططططاً  ٜططططسٟ أ

Intercultural      تتةًو قدزات الش١َ النتطاأ ْطٛل َطٔ اسبطاضط١ٝ يًتبآٜطات

ٍٓطا٤ ٚايهطف٤ َط  ٖططرٙ ايتبآٜطات، خؿٛؾطًا " َطط           ايجكافٝط١ جطا ؼبكطل ايت اعططٌ ايب

َٚط  ظٗطٛز اي طسٚم     ،ترد  ٖرٙ ايت اع ت ٚاسباد١ انًشط١ يًتراَطٌ َط  األخطس    

يػطسم أٚ يف ايغطسأ   ضطٛا٤ نطإ ذيطو يف ا     Sub Cultures يف ايجكافات اي سع١ٝ

 .(2006ضبُد ، ،  ط٘ 
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           ٚتطططرٞ ايٓعسٜطط١ ايططٞ َرسفطط١ ضططبو ايتططأثري ايططرٟ هازضطط٘ األفططسا  أنجططس        

 (Ang & Dyne, 2008). َٔ غريِٖ يف انٛاقف اي  نتاش بايتبأٜ ايجكايف.

 ٚتس٣ ايٓعس١ٜ إٕ ٖٓاى ث ث١ َهْٛات يًرنا٤ ايجكايف:

 انهٕٛ انرسيفCognitive :  ٜتُجٌ يف فِٗ اي سٚم بد ايجكافات ٚايكدز٠ ع٢ً

 ذبًٌٝ ايرٓاؾس ايجكاف١ٝ ٚاضت داَٗا يف ايطًٛى ايػ ؿٞ.
 ٞانهططٕٛ االْ رايٞ/ايططدافر: Motivational  Emotional   ٜػططري اىل قططدز٠

 اي س  ع٢ً ايتراطف ٚت ِٗ َػاعس ٚأفهاز أفسا  ٜٓتُٕٛ اىل ثكافات َغاٜس٠.
 ٕٛايطططططًٛنٞ:  انهططططBehavioral    ترطططط  عططططٔ ايكططططدز٠ عًطططط٢ أ ا٤ اهغططططازات

ازبطططط١ُٝ ٚايرطططا ات ٚاههطططا٤ات ٚايسضطططا٥ٌ غطططري ايً عٝططط١ ذات انرٓططط٢ ايططط    

  (Van, at el., 2012ذبد ٖا نٌ ثكاف١ ع٢ً سدٙ  
 ( ُنظسي& Grigorenko, 2003 Sternberg) : 

ايطرٟ  R. Sternberg“ ضطتريْ   "  تسدط  ٖطرٙ ايٓعسٜط١ اىل ايرطاو زٚبطست     

إٔ ٜ طططس ايططرنا٤ نُ ٗططّٛ عططاّ َططٔ ابرططا  طبتً طط١ يططرا فٗططٛ ٜكططؤغ        ؼبططاٍٚ 

انططططًتُات األضاضططط١ٝ  ادباٖطططًا ددٜطططدًا يف ترسٜطططف ايطططرنا٤ ايجكطططايف ٜططططتٓد عًططط٢ 

 (.Sternberg, 1998يٓعسٜت٘ َٚٓٗا:  

   إٕ ايططططرنا٤ ػبططططو إٔ ٜرططططٍسف ذبدٜططططد صبُٛعطططط١ َططططٔ ايرًُٝططططات انرسفٝطططط١

سً٘ ألٟ َػطه١ً، قبطٌ ايٛؾطٍٛ    اي  ٜتٓاٚهلا ايركٌ عٓد ضباٚي١   األضاض١ٝ

 اىل اسبٌ ان ٥ِ ، َ  أ١ُٖٝ ذبدٜد ٖرٙ اير١ًُٝ انرسف١ٝ انطت د١َ.
 َٗازات ايٓذاغ بٌ ٜػٌُ ايكدزات  ال ٜٓشؿس يف ٜرد َ ّٗٛ ايرنا٤ َ ًَٗٛا

 اي  تطاعد اي س  ع٢ً ايتهٝف َ  اسبٝا٠ ٚايٓذاغ فٝٗا. 
    ٟٜرططٍسف َططٔ خ يطط٘ َ ٗططّٛ  ايتأنٝططد عًطط٢ اهطططاز ايجكططايف ٚاسبكططازٟ ايططر

 ايطططرنا٤ ٚايطططرٟ ؽبتًطططف بططط خت ف ا تُططط  ٚايب٦ٝططط١ ايططط  ْػطططأ بٗطططا اي طططس   

ٚاْة قطططًا َطططٔ ٖطططرا فططط ٕ األفرطططاٍ ايططط  ترطططد ذنٝططط١ يف ثكافططط١ َرٝٓططط١ زجطططا  

 التٓتُٞ يًرنا٤ بؿ١ً يف أخس٣.  
       االٖتُططاّ بدزاضطط١ ايططرنا٤ بٛؾطط ٘ ْةاقططًا  َتهططاًَ   ٜططرثس ٜٚتططأثس بايردٜططد        

               ات ايػ ؿطططط١ٝ َططططٔ ْاسٝطططط١، ٚبططططانٛاقف ٚانططططتغريات اشبازدٝطططط١  َططططٔ اشبطططط

َطططٔ ْاسٝططط١ أخطططس٣، ٚجطططد٣ قطططدز٠ اي طططس  عًططط٢ ذبكٝطططل ايتٛافطططل بطططد ٖطططرٙ   

انتغريات َرًا، ٚيرا ف ٕ ٖرٙ ايٓعس١ٜ قد غًو عًٝٗا ايةاب  انرسيف اهْططاْٞ  

 يف ترسٜف ايرنا٤.
 ًَٝا تٓتعِ فٝ٘ َهْٛات ايرنا٤.ٜت ر َ ّٗٛ ايرنا٤ غهً  تدزػبًٝا أٚ ٖس 
   ٜٚرتطط   زاضطط١ َ ٗططّٛ ايططرنا٤ ايجكططايف   اخططٌ إطططاز ْعططسٟ َتهاَططٌ األبرططا  

ٜٚأخر يف اعتبازٙ ذبًٌٝ ان ّٗٛ اىل عٓاؾسٙ َٚهْٛات٘ األٚي١ٝ ، َ  قطسٚز٠  

ايطططسب  بطططد ٖطططرٙ ايرٓاؾطططس أٚ انهْٛطططات ٚبطططد خططط ات اي طططس  االدتُاعٝططط١       

 ٘ اي طٝٛيٛد١ٝ َٔ ْاس١ٝ أخس٣ .ٚايجكاف١ٝ َٔ ْاس١ٝ ٚبد خؿا٥ؿ
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 أبعاد الرناء الجكايف :  

ٜرد ايرنا٤ ايجكايف اشبٝ  ايطرٟ هطس َطٔ خط ٍ بطأْٛال ايطرنا٤ات انترطد ٠        

اآلخسٟ َجٌ ايرنا٤ االدتُاعٞ ايرنا٤ ايٛدداْٞ ٚايطرنا٤ ايرًُطٞ ٚايطرنا٤    

بٗطدف   (Earley & Ang, 2003)االبداعٞ َ  إقطساز اسبكطا٥ل ايرًُٝط١ يًرٛنط١      

 ذبكٝل ع١ًُٝ ايتٛافل َ  ايجكافات ان تً ١ .

   ٝ  Michiganإ ذيكططططد أ عططططد َسنططططص ايططططرنا٤ ايجكططططايف جباَرطططط١ َٝتػطططط

University      بايٛالٜات انتشد٠ االَسٜه١ٝ َكٝاع ايرنا٤ ايجكطايف بأبرطا ٙ ايط

( ايطط  تكططِ َططا ٚزا٤  Earley & Ang, 2003ٚقططرٗا نططٌ َططٔ إٜسيططٞ ٚاْططر    

ٞ    انرسف١ ، ٚانرسف١ٝ ذبط     ،، ٚايدٚاف  ، ٚاألبرا  ايططًٛن١ٝ ذات ايةطاب  ايرًُط

                                             إغططططططططططططساف نططططططططططططٌ َططططططططططططٔ يططططططططططططد فططططططططططططإٔ  ٜططططططططططططٔ ٚ ٜ ٝططططططططططططد يٝ سَططططططططططططٛز 

 Dived & Livermore, 2005    ٔبٓطططدًا َٛشعططط٘  20( ٚتهطططٕٛ انكٝطططاع َططط )                

 (:Shannon, 2008عًٞ االبرا  ايتاي١ٝ  

  َططا ٚزا٤ انرسفطط١Metacognitive :    ٔترطط  عططٔ ايرًُٝططات ايركًٝطط١ ايطط  نهطط

اي س  َٔ إ زاى َطا ٜطدٚز سٛيط٘ سُٝٓطا ٜترطس  نٛاقطف ٚخط ات يف ثكافطات         

ٚترٛ  َؿا ز تًو ايكدز٠ عًٞ َا هًطو اي طس  َطٔ فٗطِ يًُرسفط١       ،طبتً ١

ٚتتذًطٞ   ،ايجكاف١ٝ ٚاضتٝراب٘ يًُٗازات اي  ٜتةًبٗا ايرٝؼ يف تًو ايجكافط١ 

ٖٚطرا ٜتكطُٔ ٚقط      ،تًو ايكدز٠ سُٝٓا ؼبهِ اي س  أفهازٙ ٚأفهاز اآلخسٜٔ

االضؤاتٝذٝات قبٌ ايت اعٌ َ  ايجكافات ان تً ١ ٚايتشكل َطٔ اي سقطٝات   

            ٚترططططدٌٜ اشبططططسا٥  ايرٖٓٝطططط١ يف سططططاٍ اختً طططط  االضططططؤاتٝذٝات اسبكٝكطططط١ 

 عٔ ايتٛقرات.

  انرسف١Cognitive:   تٟٛ انرسفط١ ايجكافٝط١ أٚ انرسفط١ بايب٦ٝط١     تػري ايطٞ َطط

ايجكافٝطط١ ،ٚإ زاى أٚدطط٘ ايتػططاب٘ ٚاالخططت ف بططد ايجكافططات ٚاْرهاضططٗا عًططٞ    

اهلٝهططٌ انرططسيف ايرططاّ ٚاشبططسا٥  ايرٖٓٝطط١ يًجكافططات ان تً طط١. ٜٚػططٌُ ذيططو   

  ايتكايٝطططد ،االعطططساف ،ايكاْْٛٝططط١ ،انرسفططط١ ايراَططط٘ سطططٍٛ ايطططٓعِ االقتؿطططا ١ٜ   

ٞ طبٝر١ ايت اعٌ ا اسبطسف ايؤاثٝط١ ٚايًغط١ يف     ،انرتكطدات ايدٜٓٝط١   ،الدتُطاع

 (  Ng & Earler, 2006تًو ايجكافات .   
   ايطططدٚافMotivation:      ٜٔترهطططظ َطططدٟ اٖتُطططاّ اي طططس  جػطططازن١ االخطططس

فايدٚاف  تٛد٘ طاق١ اي طس    ،ٚايسغب١ يف ايت اعٌ َ  أفسا  ايجكافات اآلخسٟ

 عبٛ ايترًِ ٚايرٌُ يف ايجكافات ان تً ١.
  ايطططًٛىBehaviors:   ٜٞرطط  عططٔ قططدز٠ اي ططس  عًططٞ َٛا٤َطط١ ايطططًٛى ايً عطط

ٚغططري ايً عططٞ انٓاضططو يف ايجكافططات ان تً طط١ ، ٜٚتكططُٔ ٚدططٛ  َسدطط  َططسٕ  

 َططٔ االضططتذابات ايطططًٛن١ٝ ايتٛافكٝطط١ ايطط  تتٓاضططو َطط  انٛاقططف انترططد ٠      

ٚتردٌٜ ذيو ايطًٛى ايً عٞ أٚ غري ايً عٞ ٚفكطًا نتةًبطات َٛاقطف ايرطٝؼ     

 يف ايجكافات األدٓب١ٝ.
              ( Gillivary, 2006ٚقططططد أنططططدت ايردٜططططد َططططٔ ايدزاضططططات َٓٗططططا  زاضطططط١    

                عًطططٞ ٚدطططٛ  ع قططط١ ازتباطٝططط٘ َٛدبططط١  بطططد ايطططرنا٤ ايجكطططايف ٚقطططدز٠ اي طططس           
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        ٚإٔ اي ططس  ايططرٟ ٜتُتطط  بكططدز   ،ايكططسازات يف اسبٝططا٠ ايَٝٛٝطط١عًططٞ ؾططٓ  ٚاربططاذ 

يف سططد إٔ ،َططٔ ايططرنا٤ ايجكططايف قططد تأخططر َٓطط٘ سايطط١ ايكططسازات يف اسبٝططا٠ أٜاَططاً   

اي ططس  ايططرٟ ٜرططاْٞ َططٔ تططدْٞ يف َطططتٟٛ ذنا٥طط٘ ايجكططايف ٜطططتغسم َٓطط٘ ذيططو        

 اضابٝ  ٚزجا غٗٛزًا.

ع ق١ بطد أبرطا  ايطرنا٤ ايجكطايف     ( ايٞ ٚدٛ  2012 عا٤   ، ٚتٛؾً  ايػٗساْٞ

 ٖ٘ٚططططرا َططططا أغططططاز ايٝطططط  ، ٚدططططٛ ٠ اسبٝططططا٠ يططططدٟ ايةطططط أ ٚايةايبططططات انبترططططجد    

 Sternberg, 2008     ٍٚايططٞ أْطط٘ َططٔ ايطططٌٗ عًططٞ انغؤبططد ايكططا َد َططٔ ايططد )

    ِ               ايػطططسق١ٝ انتططططاأ َٗطططازات ايطططرنا٤ ايجكطططايف بػطططهٌ أضطططسل خططط ٍ تٛادطططدٖ

 د١َ.يف ايدٍٚ ايغسب١ٝ انتك

( ايٞ ايهػف عٔ اير ق١ بد أبرا  ايرنا٤ 2012ْاٖد   ، ٖٚدف   زاض١ أمحد

ايطططططًٛنٞ(  ٚأبرططططا  اسبهُطططط٘    ،ايططططدافرٞ ،انرططططسيف ،ايجكططططايف  َططططا ٚزا٤ انرسفطططط١  

      انرطططططسيف ( ٚايرٛاَطططططٌ اشبُطططططط١ ايهططططط ٟ يًػ ؿططططط١ٝ    ،ايتطططططأًَٞ ، االْ رطططططايٞ

 ايكُري(ٜكع١  ،انكبٛي١ٝ ،االْ تاغ عًٞ اشبري ، االْبطاط

َرسفط١  ( Rahimi, et al., 2014نطريو ٖطدف   زاضط١ زسُٝطٞ ٚآخطسٕٚ       

اير ق١ بد ايرنا٤ ايجكايف ٚأ اط ؾٓ  ايكساز ندٜسٟ اندازع ٚأغازت  َدٟ

ايٓتططا٥ر إيططٞ ٚدططٛ  ع قطط١ ازتباطٝطط٘ َتبا يطط١ َٚٛدبطط١ بططد َهْٛططات ايططرنا٤         

ايططًٛى ايجكطايف( ٚأ طاط ؾطٓ  ايكطساز       ،ايداف  ،انرسف١ ،ايجكايف  االضؤاتٝذ١ٝ

 ان تً ١.

ٚممطططا ضطططبل ْططططتٓتر إ ايطططرنا٤ ايجكطططايف ٜتكطططُٔ أبرطططا ًا َترطططد ٠ االٚدططط٘      

ٚطبتً ط١ تُٓططٞ قططدزات عكًٝطط١ يططدٟ اي طس  يٝطططتةٝ  إٔ ٜتٛافططل َطط  ايجكافططات   

نُططا ظبططد إٔ االفططسا  ايططرٜٔ هتًهططٕٛ ذنططا٤ً ثكافٝططًا َست رططًا بهافطط١      ،ان تً طط١

ٕٚ بايكطدز٠ انرسفٝط١ ٚايدافرٝط١ عًطٞ تٛضطٝ  غطصاز٠ اضطتذابتِٗ        َهْٛات٘ ٜتُٝص

ايطططًٛن١ٝ ، نُططا ٜهططٕٛ يططدِٜٗ ايكططدز٠ عًططٞ اضططتجُاز ايٛقطط  ٚايةاقطط١ عبططٛ         

نُطا   ((Schalk & Burkart, 2011ايطترًِ َطٔ طبتًطف ايططٝاقات ايجكافٝط١ .      

أِْٗ ٜدزنٕٛ بٛعٞ األفك١ًٝ ايجكاف١ٝ يألفطسا  االخطسٜٔ قبطٌ ٚأثٓطا٤ ايت اعطٌ      

ٗططِ . نُططا ٜهططٕٛ يططدِٜٗ ايكططدز٠ عًططٞ ايتٛافططل ايركًططٞ أثٓططا٤ ايت اعططٌ َرٗططِ .  َر

 Kim & Van, 2012) 

  تهمًُ الرناء الجكايف: 

( برطط  Thomas , 2006)،   Griffer, & Perlis, 2007 َططٔ  سططد  نططً 

االدطططسا٤ات ايططط  ههطططٔ َطططٔ خ هلطططا تُٓٝططط١ ايطططرنا٤ ايجكطططايف  ٖٚطططٛ َطططا ٜتةًطططو   

 ٚذبٌٜٛ انرازف ايٞ ضًٛنٝات َٚٓٗا : تهساز١ٜ ايترًِ ايتذسٜ 

    َططططٔ االضططططتُال   اسبططططاالت بططططدالً االعتُططططا  عًططططٞ  ٝطططط  اسبططططٛاع يف إ زاى                 

 إيٞ ايهًُات اي  بتهًُٗا ايػ ـ اآلخس.
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      ِٖاضت داّ ايتراطف َ  ايػ ـ اآلخس نٛضط١ًٝ ي ٗطِ اسبايط١ َٚػطاعس

 دباٖٗا.
     ٘بايطططططرٖٔ يف اضطططططتكسا٤ ٚتٛقططططط    اضطططططت داّ انرطططططازف ٚانرًَٛطططططات ان تصْططططط

ايططططًٛنٝات ايٓادبططط١ عطططٔ األفطططسا  ٚاختٝطططاز ايططططًٛى انٓاضطططو نطططس  فرطططٌ     

 يتؿسفات اآلخسٜٔ .
          ًضباٚيطط١ تةبٝططل تًططو انرططازف يف َٛاقططف طبتً طط١ نشططٌ انػططه ت َططج

ٚذيططو يًتأنططد َططٔ ايكططدز٠ عًططٞ اضططؤدال تًططو انرًَٛططات يف ايٛقطط  انٓاضططو   

 يٞ آلخسٜٔ.ٚايكدز٠ عًٞ ْكٌ تًو انرازف ا
          ٔههٓ٘ َٔ انتطاأ صبُٛعط١ ضطًٛنٝات عٓطد ايتراَطٌ َط  أنط  عطد  َط

 األغ اف ٚاالضت ا ٠ َٔ ايطُات انػؤن١ بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ. 
     ضباٚيطط١ انتطططاأ َرًَٛططات ددٜططد٠ ٚتهططٜٛٔ قاعططد٠ َططٔ انرططازف ٚٚدٗططات

ايٓعس ايبد١ًٜ عطٔ طسٜطل ايطرٖٔ َطٔ خط ٍ ايت اعطٌ َط  اآلخطسٜٔ يًترطسف          

 رازفِٗ اشباؾ١.عًٞ خ اتِٗ َٚ

  ٌالرناء الجكايف واالقتصاد املهصل: 

تتُٝص َٓاٖر االقتؿا  انٓصيٞ عٔ غريٖا َٔ انٓاٖر ايدزاضط١ٝ األخطس٣  بطإٔ    

صباالتٗطططا تطططستب  ازتباططططًا ٚثٝكطططًا باسبٝطططا٠ اي رًٝططط١ ٚاالٖتُاَطططات ايػ ؿططط١ٝ    

سٝح إٔ االْػة١ اي  تتكطُٓٗا تططاعد ايةايبطات عًطٞ      ٚاالدتُاع١ٝ يًةايبات

نُططا تُٓططٞ ايطططًٛنٝات  ،تهططٜٛٔ عططا ات ٚادباٖططات ٚقططِٝ تتٓاضططو َطط  ا تُطط  

ٚاألخ قٝات انستبة١ جبٛاْو اسبٝطا٠ االضطس١ٜ ان تً ط١  ممطا تططِٗ يف ضطرا ٠       

 ٚزقٞ االضس٠ ٚا تُ  .

ْٚعطسًا الٕ َططا ٠ االقتؿطا  انٓصيططٞ ٖططٞ َطا ٠ اسبٝططا٠  فًططرا البطد إٔ ٜططدَر بٗططا     

تسنططص عًططٞ تُٓٝطط١ ٚعططٞ ايةايبططات بايجكافططات   برطط  االْػططة١ االثسا٥ٝطط٘ ايطط   

ٚنٝف ههٔ إ تدزنٗا بةسٜك١ فراي١  تُٓٞ قدزتٗا عًٞ ايتٛافطل   ،ان تً ١

َ  َتغريات ايب١٦ٝ ٚإقا١َ ع قات ادتُاع١ٝ َطتكس٠  فهًُا تٛفس يدٟ اي طس   

ايرنا٤ ايجكطايف نًُطا اضطتةال االْطدَاز يف ا تُط  ٚعطاؽ سٝطا٠ تططٛ ٖا قطِٝ          

ٚبريو ترطد ضطبًٝ  ٚاقٝطًا َطٔ انػطه ت ايٓ ططٝ٘ ٚاالدتُاعٝط١         ،ا٠٤ايٓذاغ ٚايه 

 اي  قد تٛاد٘ عٓد ايتراٜؼ َ  ايجكافات انتٓٛع١.

 إجساءات البخح : 

فُٝططا ًٜططٞ عططس  يتدططسا٤ات ايطط  اتبرتٗططا ايباسجتططإ يتدابطط١ عًططٞ اضطط١ً٦      

 ايبشح:

 لتخديد مهازات املىاطهُ السقمًُ لإلجابـُ علـِ الطـ األ األوأل للبخـح     أواًل :

ــهص علــِ    ــرٍ ي ــ   هــو      "وال ــُ السقمًــُ ال ــا هــٌ مهــازات املىاطه م

 تهمًتها لدٍ طالبات املسحلُ الجانىيُ؟  مت إتباع اخلطىات التالًُ:

ْعسًا يردّ ٚدٛ  قا١ُ٥ جٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ اي  ٜٓبغٞ تٛافسٖطا يطدٟ   

بات ايؿف ايجاْٞ ايجاْٟٛ ،نإ َٔ ايكسٚزٟ ع٢ً ايباسجتد إعدا  قا٥ُط١  طاي
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بتًططو انٗططازات يتهططٕٛ َرٝططازًا  ٜططتِ يف قطط٥ٛ٘ بٓططا٤ األْػططة١ االثسا٥ٝطط١ يتُٓٝطط١       

 َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ ٚايرنا٤ ايجكايف يةايبات ايؿف ايجاْٞ ايجا٣ْٛ.

  :اهلدف مو حتديد املهازات 

اطٓط١ ايسقُٝط١ ايط  ٜتبغط٢ تٛافسٖطا يطدٟ طايبطات        ذبدٜد قا١ُ٥ جٗازات انٛ

ايؿططف ايجططاْٞ ايجططاْٟٛ ، ٚذيططو نططا يطط٘ َططٔ أُٖٝطط١ ٚتططأثري عًطط٢ بٓططا٤ األْػططة١           

 ايتدزٜط١ٝ .

  :مصادز اغتكام املهازات 

   يبٓطططا٤ َٗطططازات انٛاطٓططط١ ايسقُٝططط١   ايسدطططٛل إىل األ بٝطططات ٚانؿطططا ز َٚٓٗطططا  

 (Young, 2014) ( ،Ribble, 2014 ، Nebel, 2009)  ،(214 اسبؿطططسٟ ، 

(Suppo,2013) ، (Responsibly,2013) (Boyle ,2010) ،(Esposito, 2013)   

(Isman,2104) ،  (Cheng,  2016) ، (Baumann, 2012) ٚيف قطط٤ٛ تًططو ،

ايدزاضططات   ذبدٜططد صبُٛعطط١ َططٔ انٗططازات   تؿططٓٝ ٗا تبرططا يًذٓططاأ ايططرٟ       

ايس٥ٝط١ٝ ٚاي سعٝط١ ٚنجًط  االبرطا      تستب  ب٘ انٗاز٠ يف صبُٛع١ َٔ انٗازات

     ٞ َٗططاز٠ ،  ايس٥ٝططط١ يًُٗططازات عًططٞ  َٗططازات االتؿططاٍ اي رططاٍ يف ايرططاو ايسقُطط

  ٞ ٞ     ،  إ از٠ ايٛق  يف ايرطاو ايسقُط  ايؿطش١ ٚايطط ١َ يف اضطت داّ ايرطاو ايسقُط

   ٞ َٗطططاز٠ اسب طططاظ عًطططٞ اهلٜٛططط١    ، محاٜططط١ ايطططٓ ظ ٚاآلخطططسٜٔ يف ايرطططاو ايسقُططط

 ايجكاف١ٝ(.

  ًُالصىزَ املبدئًُ للمهازاتصالح :  

برططد ذبدٜططد انٗططازات ايطططابك١    عططس  قا٥ُطط١ َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١    

ايططط  ػبطططو إٔ نتًهٗطططا طايبطططات ايؿطططف ايجطططاْٞ ايجطططاْٟٛ عًططط٢ صبُٛعططط٘ َطططٔ      

ٚربؿطططـ  ،االضطططاتر٠ ربؿطططـ انٓطططاٖر ٚططططسم ايتطططدزٜظ االقتؿطططا  انٓصيطططٞ   

االقتؿطا  انٓصيطٞ ٚذيطو يتشدٜطد أٖطِ تًطو انٗطازات ٚقط٠ٛ  اليتٗطا ٚايتأنطد َططٔ           

 50ازتباط انٗازات اي سع١ٝ بانٗازات ايس٥ٝط١ ،ٚقد اضط ست ْتطا٥ر ايتشهطِٝ عطٔ     

 . َٗاز٠ فسع١ٝ َؿٓ ١ ايٞ مخظ َٗازات ز٥ٝط١ٝ

  ًُخطىات بهاء األنػطُ األثسائ: 

بٓططا٤ األْػططة١ االثسا٥ٝطط١، ٚفُٝططا ًٜططٞ   يف قطط٤ٛ َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١   

 عس  شبةٛات بٓا٤ األْػة١ االثسا١ٝ٥:

 ًُأواًل: حتديد الفلطفُ ال  تطتهد الًها األنػطُ االثسائ :   

تططططتٓد األْػطططة١ االثسا٥ٝططط١ انكؤسططط١ يتُٓٝططط١ َٗطططازات انٛاطٓططط١ ايسقُٝططط١    

              ٚايطططرنا٤ ايجكطططايف ايططط  ٜطططتِ تدزٜططططٝٗا َطططٔ خططط ٍ َكطططسز االقتؿطططا  انٓصيطططٞ         

إيططٞ فًططط ١ تٓبطط  َططٔ إٔ انططاّ انططترًِ بططانتغريات اسبدٜجطط١ ايطط  اسططدثتٗا ايجططٛز٠  

دٜد٠ ضطاُٖ  يف تططٌٗٝ عًُٝط١    ايتهٓٛيٛد١ٝ، َٚا أض ست عٓ٘ َٔ تةبٝكات د
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ايتٛاؾططٌ انطططتُس بططد األفططسا  ٚا ُٛعططات ممططا نططإ يطط٘ َططٔ ايردٜططد االثططاز           

اهػباب١ٝ ٚايطًب١ٝ ع٢ً اي س  ٚا تُ  ،َٚٔ ثِ ف ٕ اَت ى اي طس  يًُٗطازات   

ان تً ١ اي  نهٓ٘ َٔ ايتراٌَ َ  َتشدثات ايراو ايسقُطٞ  ٜططِٗ يف ترصٜطص    

انطططترًُد ٜٚططططاعد يف اسب طططاظ عًططط٢ اهلٜٛططط١ ايٛطٓٝططط١    ايكطططِٝ ٚانٗطططازات يطططدٟ  

يًُذتُطط  ،ٚاالضططت ا ٠ انجًططٞ َططٔ اػبابٝططات ايرططاو االفؤاقططٞ، نُططا إٔ ت اعططٌ 

اي طططس  َططط  ذيطططو ايرطططاو االفؤاقطططٞ ٜططططِٗ يف تةطططٜٛس ايطططرنا٤ ايجكطططايف يطططدٟ       

 انترًُد.

  ًُثانًًا: املبادئ العامُ ال  تطتهد الًها األنػطُ االثسائ:  

 االْػة١ االثسا١ٝ٥ انكؤس١ إيٞ صبُٛع١ َٔ انبا ئ ايتاي١ٝ: تطتٓد

      اهلدف األضاضٞ َٔ ع١ًُٝ ايترًِ ٖٛ اسداخ ايتهٝطف يًُطترًِ َط  انطتغريات

 ٚانطتشدثات ازبدٜد٠.
   انططاّ انططترًِ بتةبٝكططات ايرططاو االفؤاقططٞ ٜرتطط  االضططاع يف تةططٜٛس انٗططازات

 ازبدٜد. ان تً ١ اي ش١َ يًتراٌَ َ  ذيو ايراو
    تةٜٛس اشب ات انرسف١ٝ ٚانٗاز١ٜ يًةايبات، َٚٔ ثِ فإ تصٜٚطدٖا خبط ات

تر١ًُٝٝ اثسا١ٝ٥ تستب  بانٗازات ان تً ١ اي  ػبو اَت نٗا يًتهٝف َ  

 ايراو االفؤاقٞ ههٔ إٔ ٜصٜد َٔ تةٛز ايرنا٤ ايجكايف يدِٜٗ.
       ابٝتٗٔ أثٓططا٤ تُٓططٛ َٗططازات ايططت هري يًةايبططات َططٔ خطط ٍ ممازضططتٗٔ ٚإػبطط

 ممازض١ األْػة١ ، مما ٜرثس ع٢ً تةٛز ايرنا٤ ايجكايف يدٜٗٔ.
      ًِتتطططِ عًُٝطط١ ايططترًِ بايت سٜططد، ٖٚططرا ٜتةًططو تٓططٛل اضططايٝو ايططترًِ يٝططتر

ايةايو نكاب١ً اي سٚم اي س ١ٜ بد انترًُد ٚإٔ تهٕٛ اشبط ات ايترًُٝٝط١   

 ذات ؾ١ً حبٝاتِٗ.
 ةايبات يألْػة١ االثسا١ٝ٥.ايدافر١ٝ َهٕٛ أضاضٞ يف ممازض١ اي 
    ت٦ٝٗطططط١ ب٦ٝطططط١ ترًططططِ َٓاضططططب١ الستٝادططططات ايةايبططططات ٚخؿا٥ؿططططٗٔ ٚذيططططو

باضططت داّ أْػططة١ ذات ع قطط١ خبطط اتٗٔ اسبكٝكٝطط١ ستطط٢ تػططرس ايةايبططات    

 باسبٝا٠.بٛظٝ ١ انرسف١ ٚقُٝتٗا ٚازتباط٘ 
          ايةايب١ ايٛق  ايهايف ٚانٓاضطو سبطدٚخ ايطترًِ َطٔ خط ٍ اتاسط١ ايٛقط  َٓ

 انٓاضو يتأٌَ اشب ات ٚدبسٜبٗا ٚاضت داَٗا يف َٛاقف َػاب١ٗ ٚددٜد٠.
          ايترًِ ْػطاط ادتُطاعٞ ترطاْٚٞ ، يطريو   إعطدا  برط  األْػطة١ ايترًُٝط١

 اي  ٜرتُد تٓ ٝرٖا ع٢ً ا ُٛعات ايترا١ْٝٚ.

 ًُثالًجا: حتديد األهداف العامُ لألنػطُ االثسائ : 

يألْػطة١ اهثسا٥ٝط١ ٚايط  تتُجطٌ        ذبدٜد صبُٛع١ َٔ األٖداف ايراَط١ 

 يف األٖداف ايتاي١ٝ:

 . االناّ ج ّٗٛ انٛاط١ٓ 

 .ايترسف عًٞ اي سم بد َ ّٗٛ انٛاط١ٓ َٚ ّٗٛ انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ 



 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
89 

 .ٞايترسف عًٞ َ ّٗٛ ايراو االفؤاق 

 .ُٞاالناّ بدٚاف  اضت داّ ايراو االفؤاقٞ أٚ ايراو ايسق 

 ت داّ ايراو ايسقُٞ.ذبدٜد اػبابٝات ٚضًبٝات اض 

     ٔا زاى أُٖٝط١ ايتُطططو بططايكِٝ ايدٜٓٝط١ ٚا تُرٝطط١ نٛادٗطط١ غطصٚ ايكططِٝ َطط

 ايراو ايسقُٞ.

 . ُايترسف عًٞ تأثري ايراو ايسقُٞ ع٢ً ايجكافات ان تً ١ يًُذت 

  ايسق١ُٝ.َرسف١ ضباٚز انٛاط١ٓ 

  ايسقُٞ.االناّ بانراٜري ٚايكِٝ االخ ق١ٝ أثٓا٤ ايتٛاؾٌ يف ايراو 

 .َُٞرسف١ دٛاْو اسبكٛم ٚ انطرٚيٝات يف ايراو ايسق 

  ايٛط١ٝٓ.َرسف١ َ ّٗٛ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ 

 .ا زاى طسم اسب اظ عًٞ قِٝ اهل١ٜٛ ايك١َٝٛ 

 . تكِٝٝ تأثري اضت داّ تةبٝكات ايراو ايسقُٞ ع٢ً ايٛق 

 .َرسف١ ثكاف١ بر  ايػرٛأ فُٝا ٜستب  بايغرا٤ 

 ٛأ فُٝا ٜستب  بتةٛز انطهٔ.االناّ بجكاف١ بر  ايػر 

 .االط ل عًٞ ثكاف١ بر  ايػرٛأ فُٝا ٜستب  بتةٛز ان بظ 

 .َرسف١ ثكاف١ بر  ايػرٛأ فُٝا ٜستب  بتةٛز َساضِ ايصٚاز 

 . االط ل عًٞ ثكاف١ بر  ايػرٛأ فُٝا ٜستب  بتةٛز االست اٍ باألعٝا 

 ُاملعايري ال  مت مساعاتها يف األنػطُ االثسائًُ املكرتح : 

  ذبدٜططد االْػططة١ االثسا٥ٝطط١ انكؤسطط١ َططٔ خطط ٍ صبُٛعطط١ َططٔ انرططاٜري     

 نُا ٢ًٜ:

      ٟإٔ تتططططِ بانسْٚططط١ جطططا ٜططططِٗ يف تُٓٝططط١ َٗطططازات انٛاطٓططط١ ايسقُٝططط١ يطططد

 . ايةايبات
        ايتٓططٛل يف أضططايٝو عططس  ٚتٓ ٝططر ايٓػططاط اهثسا٥ططٞ  تبرططا يةبٝرطط١ اهلططدف

ان تً ططططط١ ٚطبٝرططططط١ ايترًُٝطططططٞ َٚططططططتٜٛات ايةايبطططططات ٚأ طططططاط ترًُٗطططططٔ  

 . انٛقٛعات ٚاشبةٛات ايتدزٜط١ٝ
       إٔ ترُطططٌ األْػطططة١ االثسا٥ٝططط١ عًططط٢ إثطططاز٠  افرٝططط١ ايةايبطططات يًُػطططازن١

 . ايٛاقر١ٝ ٚاي راي١ يف تٓ ٝر األْػة١
 إٔ ٜتِ تٓ ٝر االْػة١ َٔ خ ٍ اضت داّ تةبٝكات اسبٛضب١ االيهؤ١ْٝٚ . 

  ُُاالثسائًمىاصفات البًئُ التعلًمًُ لتهفًر االنػط : 

تتطِ ايب١٦ٝ ايتر١ًُٝٝ اي  ٜطتِ فٝٗطا ترًطِٝ ايةايبطات ٚفطل أ طاط ترًُٗطِ        

 ان تً ١ جذُٛع١ َٔ انراٜري ٖٞ: 

           خًططل دططٛ َططٔ االسططؤاّ ٚايتكبططٌ انتبططا ٍ ستطط٢ ٜطططٛ  ايترططإٚ ٚانػططازن١

 ٚتػذٝ  َػاعس ايجك١ بد ايةايبات.
  ٚايت هري.تػذٝ  سو االضتة ل 
  ايتر١ًُٝٝ.ايتٓٛل يف تٓعِٝ ايب١٦ٝ ايتر١ًُٝٝ عٓد تٓ ٝر األْػة١ 
    ت٦ٝٗطط١ َٓططال ترًُٝططٞ ٜطططُ  حبسٜطط١ ايططت هري ٚآَططٔ ٜطططاْد األفهططاز ان تً طط١

 ٚؽبًٛ َٔ ايتٗدٜد أٚ نب  يآلزا٤.
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    تٓٛل ايب١٦ٝ ايتر١ًُٝٝ بانجريات َٚؿا ز ايترًِ اي  دبرأ  ٝط  ايةايبطات

ردا ٖٔ ٚتتٓاضططو َطط  ايٛسططد٠ انكؤسطط١    ٚت ٥ططِ َطططتٛأٖ َٚٝططٛهلٔ ٚاضططت   

 ٚترٌُ ع٢ً تةٜٛس ايرنا٤ ايجكايف يدٟ ايةايبات.
    اتاسطط١ اي سؾطط١ يًةايبططات يتٓ ٝططر االْػططة١ يف َرُططٌ اسباضططو اآليططٞ ستطط٢

 ٜتج٢ٓ اضت داّ تةبٝكات اسبٛضب١ ايطشاب١ٝ أثٓا٤ تٓ ٝر األْػة١.

 التخطًط لألنػطُ االثسائًُ زابعًا :: 
 االْػة١ االثسا١ٝ٥( خة١ 1ددٍٚ  

 أٖداف ايٓػاط االفهاز االضاض١ٝ يف ايٓػاط عٓٛإ ايٓػاط

 انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ

َ ّٗٛ انٛاط١ٓ.

 َ ّٗٛ انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ

 ُترسف ايةايب١ َ ّٗٛ انٛاط١ٓ.

 تػسغ ايةايب١ َ ّٗٛ ايراو ايسقُٞ أٚ ايراو االفؤاقٞ.

 تطتٓب  ايةايب١ َ ّٗٛ انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ.

 ايةايب١ بد َ ّٗٛ انٛاط١ٓ َٚ ّٗٛ انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ. تكازٕ

 ُتدزى َر  انٛاط١ٓ.

 تجري ْكاط ددٜد٠ تستب  جر٢ٓ انٛاط١ٓ.

 تػرس بأ١ُٖٝ َرسف١ انصٜد سٍٛ انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ.

 عٓاؾس ايراو ايسقُٞ

َ ّٗٛ ايراو االفؤاقٞ.

عٓاؾس ايراو االفؤاقٞ

 

االفؤاقٞ.ُترسف ايةايب١ َ ّٗٛ ايراو 

 تػسغ ايةايب١ عٓاؾس ايراو االفؤاقٞ.

 ُتدزى تساب  عٓاؾس ايراو االفؤاقٞ.

 تجري ْكاط ددٜد٠ تستب  عٓاؾس ايراو االفؤاقٞ.

تػرس بأ١ُٖٝ َرسف١ انصٜد سٍٛ عٓاؾس ايراو االفؤاقٞ أٚ ايراو 

ايسقُٞ.

 غاٜات ايراو ايسقُٞ

غاٜات ايراو ايسقُٞ 

 أٚاالفؤاقٞ.

 ٚاف  اضت داّ ايراو 

 االفؤاقٞ أٚ ايراو ايسقُٞ.

 

 

 ُترسف ايةايب١ غاٜات اضت داّ ايراو االفؤاقٞ .

 تطتٓب   ٚاف  اضت داّ ايراو االفؤاقٞ أٚ ايراو ايسقُٞ.

 ُتدزى أ١ُٖٝ ايترسف ع٢ً ايغاٜات ان تً ١ الضت داّ ايرًِ ايسقُٞ.

 او االفؤاقٞ.تجري ْكاط ددٜد٠ تستب   ٚاف  اضت داّ اير

تػرس بأ١ُٖٝ َرسف١ انصٜد سٍٛ  ٚاف  اضت داّ ايراو االفؤاقٞ أٚ 

 ايراو ايسقُٞ.

اػبابٝات ٚضًبٝات ايتراٌَ 

 َ  ايراو ايسقُٞ

اػبابٝات اضت داّ ايراو 

 ايسقُٞ

ضًبٝات اضت داّ ايراو 

 ايسقُٞ.

 قِٝ ايتراٌَ َ  ايراو ايسقُٞ.

 ٚز ا تُرات يف اسب اظ عًٞ 

ايكِٝ نٛاد١ٗ ايكِٝ ايدخ١ًٝ 

 َٔ ايراو ايسقُٞ.

 تطتٓب  ايةايب١ اػبابٝات اضت داّ ايراو ايسقُٞ.

 تػسغ ايةايب١ ضًبٝات اضت داّ ايراو ايسقُٞ.

ُتكِٝ ايةايب١  ٚز ا تُرات يف اسب اظ ع٢ً ايكِٝ نٛاد١ٗ ايكِٝ 

 .ايدخ١ًٝ َٔ ايراو ايسقُٞ

ايد١ٜٝٓ ٚا تُر١ٝ نٛاد١ٗ غصٚ ايكِٝ ُتدزى أ١ُٖٝ ايتُطو بايكِٝ 

 َٔ ايراو ايسقُٞ .

تجري ْكاط ددٜد٠ تستب  بةسم اسب اظ ع٢ً ايكِٝ نٛاد١ٗ ايكِٝ 

 ايدخ١ًٝ ع٢ً ا تُ  َٔ ايراو ايسقُٞ.

تػرس بأ١ُٖٝ َرسف١ انصٜد سٍٛ ايكِٝ انجًٞ يًتراٌَ َ  ايراو 

 ايسقُٞ .

َٗازات االتؿاٍ اي راٍ يف 

 ايسقُٞايراو 

 .َ ّٗٛ َٗازات االتؿاٍ

َٗازات االتؿاٍ اي راٍ 

 يًُٛاطٔ ايسقُٞ.

تأثري ايراو ايسقُٞ ع٢ً 

 ايجكافات ان تً ١ يًُذتُ  .

 

 ٌترسف ايةايب١ َ ّٗٛ َٗازات االتؿاٍ  .

 تػسغ ايةايب١ َٗازات االتؿاٍ اي راٍ يًُٛاطٔ ايسقُٞ.

 ٔ ايسقُٞ.ُتدزى أ١ُٖٝ اَت ى َٗازات االتؿاٍ اي راٍ يًُٛاط

 تجري ْكاط ددٜد٠ تستب  َٗازات االتؿاٍ اي راٍ يًُٛاطٔ ايسقُٞ.

 تطتٓب  ايةايب١ تأثري ايراو ايسقُٞ ع٢ً ايجكافات ان تً ١ يًُذتُ .

 َٗازات انٛاطٔ ايسقُٞ

َ ّٗٛ َٗازات انٛاطٔ 

 ايسق١ُٝ.

ضباٚز َٗازات انٛاط١ٓ 

ايسق١ُٝ

 ايسقُٞ.ٌترسف ايةايب١ َ ّٗٛ َٗازات انٛاطٔ 

 ُترد  ضباٚزَٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ.

 تػسغ ابرا  َٗاز٠ اسؤاّ ايٓ ظ ٚاآلخسٜٔ يدٟ انٛاطٔ ايسقُٞ.

 تطتٓب  ابرا  َٗاز٠ ترًِٝ ايٓ ظ ٚاآلخسٜٔ يًُٛاطٔ ايسقُٞ.

 تكؤغ عٓاؾس َٗاز٠ محا١ٜ ايٓ ظ ٚمحا١ٜ االخسٜٔ يًُٛاطٔ ايسقُٞ.

انراٜري ٚايكِٝ األخ ق١ٝ 

ٛاؾٌ يف ايراو أثٓا٤ ايت

 ايسقُٞ

 َ ّٗٛ ايطًٛى ايسقُٞ.

قٛاعد ايطًٛى اي  ػبو 

اتباعٗا اثٓا٤ ايتراٌَ َ  ايراو 

 ايسقُٞ.

انراٜري ٚايكِٝ االخ ق١ٝ أثٓا٤ 

 ايتٛاؾٌ يف ايراو ايسقُٞ.

 ٌترسف ايةايب١ َ ّٗٛ ايطًٛى ايسقُٞ.

  ايسقُٞ.ُترد  قٛاعد ايطًٛى اي  ػبو اتباعٗا اثٓا٤ ايتراٌَ َ  ايراو

 تػسغ انراٜري ٚايكِٝ االخ ق١ٝ أثٓا٤ ايتٛاؾٌ يف ايراو ايسقُٞ.

تكؤغ طسم يتٛع١ٝ افسا  ا تُ  بانراٜري ٚايكِٝ االخ ق١ٝ أثٓا٤ 

 ايتٛاؾٌ يف ايراو ايسقُٞ.

ٌتدزى أ١ُٖٝ االناّ بانراٜري ٚايكِٝ االخ ق١ٝ يًتٛاؾٌ يف ايراو 

 االفؤاقٞ.

ٚانط٦ٛيٝات يف اسبكٛم 

 ايراو ايسقُٞ.

 

َ ّٗٛ اسبكٛم يف ايراو 

 ايسقُٞ.

َ ّٗٛ انط٦ٛيٝات يف ايراو 

 ايسقُٞ.

 ٌترسف ايةايب١ َ ّٗٛ اسبكٛم يف ايراو ايسقُٞ.

 ُترد  عٓاؾس اسبكٛم يف ايراو ايسقُٞ.

 انط٦ٛيٝات يف ايراو ايسقُٞ.تػسغ دٛاْو 

تكؤغ طسم يتٛع١ٝ افسا  ا تُ  باسبكٛم ٚانط٦ٛيٝات يف ايراو 
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عٓاؾس اسبكٛم يف ايراو 

 ايسقُٞ.

عٓاؾس انط٦ٛيٝات يف ايراو 

 ايسقُٞ.

 ايسقُٞ.

 ٌتدزى أ١ُٖٝ االناّ باسبكٛم ٚانط٦ٛيٝات يف ايراو ايسقُٞ.

ايراو ايسقُٞ ٚترد ١ٜ 

 األ ٚاز

َ ّٗٛ ترد ١ٜ اال ٚاز يف 

 ايراو ايسقُٞ.

قِٝ اي س ٚترد ١ٜ األ ٚاز يف 

 ايراو ايسقُٞ.

 ٌترسف ايةايب١ َ ّٗٛ ترد ١ٜ األ ٚاز يف ايراو ايسقُٞ.

 ُتكِٝ ايةايب١ ترد ١ٜ األ ٚاز يف ايراو ايسقُٞ.

 تبدٟ ايةايب١ زأٜٗا يف تٛيٞ  ٚز ايكٝا ٠ يف ايراو ايسقُٞ.

تر  ايةايب١ عٔ زأٜٗا دباٙ طسغ انرًَٛات ٚاالفهاز عٔ طسٜل ايراو 

 ايسقُٞ.

 االناّ برٝٛأ ٚممٝصات ترد ١ٜ األ ٚاز يف ايراو ايسقُٞ. ٌتدزى أ١ُٖٝ

آثاز  ايراو ايسقُٞ عًٞ 

 ايت اعٌ االدتُاعٞ

 َ ّٗٛ ايت اعٌ االدتُاعٞ

تأثري ايراو ايسقُٞ ع٢ً 

 ايت اعٌ االدتُاعٞ.

آثاز ايراو ايسقُٞ ايت اعٌ 

 االدتُاعٞ يً س .

 تػسغ َ ّٗٛ ايت اعٌ االدتُاعٞ.

 االْرصاي١ٝ. ايسقُٞ ع٢ً تػسغ تأثري ايراو

 ايسقُٞ.تكؤغ ْؿا٥  ههٔ إٔ تكدَٗا يألفسا  يًتٛع١ٝ بأقساز ايراو 

 االدتُاع١ٝ.تكِٝ االضت داّ بهجس٠ نٛاق  ايتٛاؾٌ 

 ُتدزى  طباطس اضت داّ ايراو ايسقُٞ بهجس٠ .

َٗازات انٛاطٔ ايسقُٞ 

ٚاسب اظ ع٢ً اهل١ٜٛ 

 ايجكاف١ٝ ٚايك١َٝٛ

 َ ّٗٛ اهل١ٜٛ.

َ ّٗٛ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ 

 ايٛط١ٝٓ.

 قِٝ  عِ اهل١ٜٛ ايك١َٝٛ.

 تػسغ َ ّٗٛ اهل١ٜٛ.

 ُترسف َ ّٗٛ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ ايك١َٝٛ.

 تػسغ طسم اسب اظ عًٞ قِٝ اهل١ٜٛ ايك١َٝٛ.

 ُتدزى أ١ُٖٝ اسب اظ عًٞ قِٝ اهل١ٜٛ ايك١َٝٛ.

َٗاز٠ إ از٠ ايٛق  يف 

 ايراو ايسقُٞ .

 َ ّٗٛ ا از٠ ايٛق .

 ايت ةٝ  ه از٠ ايٛق .طسم 

ْؿا٥  يتكًٌٝ ايٛق  ايكا٥  

 يف غبهات ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ.

 ُترسف َ ّٗٛ إ از٠ ايٛق  .

 تكِٝ تأثري اضت داّ تةبٝكات ايراو ايسقُٞ ع٢ً ايٛق .

 تكؤغ اضايٝو ه از٠ ايٛق  أثٓا٤ اضت داّ ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ.

 ُا ٜ ٝد سٝاٙ االْطإ.ُتدزى أ١ُٖٝ االضت داّ االَجٌ يًٛق  فٝ

ٌتكِٝ ايةايب١ اضًٛأ ا ازتٗا يًٛق   اثٓا٤ اضت داّ َٛاق  ايتٛاؾٌ 

 االدتُاعٞ أٚ االيراأ ايتهًٓٛد١ٝ.

َٛاقف تستب  بايراو 

 ايسقُٞ.

عس  َٛاقف تستب  

 باضت داّ ايراو ايسقُٞ.

غسع ايكِٝ ٚايطًٛنٝات 

االػباب١ٝ عٓد اضت داّ ايراو 

 ايسقُٞ.

 .ٞااليهؤْٚايػسا٤ 

تبدٟ ايةايب١ زأٜٗا دباٙ ايتٛاؾٌ َ  اغ اف صبٗٛي١ يف ايراو 

 ايسقُٞ .

تكِٝ ايةايب١ ضًٛى االضس٠ اي  ذبد  ألبٓا٥ٗا ٚق  ضبد  الضت داّ 

 ايٛضا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ.

 تطتٓب  طباطس ايدخٍٛ ع٢ً َٛاق  ايهؤ١ْٝٚ غري َٛثٛم بٗا.

ط١ًٜٛ َٔ ايٛق  َٔ  تبدٟ زأٜٗا دباٙ ش١ًَٝ تتٛاؾٌ َرٗا ي ؤ٠

 خ ٍ بسْاَر ايٛاتظ أأ.

 ُتكِٝ ضًٛى ايػسا٤ َٔ انٛاق  ايهؤ١ْٝٚ.

أْػة١ ثكاف١ٝ باالضترا١ْ 

 بايراو ايسقُٞ

ٖٝا ْترسف ع٢ً بر  

ثكافات ايغرا٤ يف االَانٔ 

 ان تً ١"

 ثكاف١ بر  ايػرٛأ يف ايغدا٤

 تةٛز ايغرا٤ يبر  ايدٍٚ.

َكاز١ْ بد    ايغرا٤ يف 

ايراو ايرسبٞ ٚبر  ايدٍٚ 

 األخس٣.

 تػسغ ايةايب١ ثكاف١ ايغرا٤ يف اسدٟ ايدٍٚ.

 تطتٓب  ايةايب١ تةٛز ايغرا٤ يبر  ايدٍٚ.

 تكازٕ ايةايب١ بد    ايغرا٤  يف  ايراو ايرسبٞ ٚايراو االٚزبٞ.

ُتدزى ايةايب١ أ١ُٖٝ ايترسف ع٢ً ثكاف١ ايغرا٤ يدٟ ايػرٛأ ان تً ١ 

. 

ثكاف١ٝ تاب  أْػة١ 

 باالضترا١ْ بايراو ايسقُٞ

 ٖٝا ْترسف ع٢ً تةٛز 

انطهٔ يف االَانٔ 

 ان تً ١(

 تةٛز انطهٔ يف بر  ايدٍٚ.

َكاز١ْ بد تةٛز انطهٔ يف 

بر  ايدٍٚ ايرسب١ٝ ٚبر  

 ايدٍٚ االدٓب١ٝ.

 تػسغ ايةايب١ بتةٛز انطهٔ يف بر  ايدٍٚ.

 ايدٍٚ.تطتٓب  ايةايب١ َساسٌ تةٛز انطهٔ يف بر  

تكازٕ ايةايب١ بد تةٛز انطهٔ يف بر  ايدٍٚ ايرسب١ٝ ٚبر  ايدٍٚ 

 االدٓب١ٝ .

تػرس ايةايب١ بأ١ُٖٝ االط ل عًٞ تةٛز انطهٔ يدٟ ايػرٛأ 

 ان تً ١.

تاب  أْػة١ ثكاف١ٝ 

 باالضترا١ْ بايراو ايسقُٞ

"ٖٝا ْترسف ع٢ً تةٛز 

ان بظ يف االَانٔ 

 ان تً ١"

 ر  ايدٍٚ.تةٛز ان بظ يف ب

زضِ تؿُِٝ يػهٌ شٟ ٜستب  

بجكاف١ اسدٟ ايػرٛأ 

 ان تً ١.

 تػسغ ايةايب١ تةٛز ان بظ يف بر  ايدٍٚ.

 تطتٓب  ايةايب١ َساسٌ تةٛز ان بظ يف بر  ايدٍٚ.

 تؿُِ ايةايب١ شٟ ٜستب  بجكاف١ اسدٟ ايػرٛأ ان تً ١.

١ ان بظ تبا ز ايةايب١ بتٓ ٝر االْػة١ انستبة١ بايترسف ع٢ً ثكاف

 يدٟ ايػرٛأ ان تً ١.

أْػة١ ثكاف١ٝ باالضترا١ْ 

 بايراو ايسقُٞ

"ٖٝا ْترسف ع٢ً َساضِ 

ايصٚاز يف االَانٔ 

 ان تً ١"

تةٛز َساضِ ايصٚاز يف بر  

 ايدٍٚ.

تةٛز اغهاٍ َ بظ االفساغ يف 

 ايدٍٚ.

نتاب١ َكاٍ عٔ َساضِ 

 ايصٚاز يف بر  ايدٍٚ.

 ٜستب  بتةٛز َساضِ ايصٚاز.تػسغ ثكاف١ اسدٟ ايدٍٚ فُٝا 

 ترد  َساضِ ايصٚاز يف ايجكافات ان تً ١ .

 تكازٕ بد َساضِ ايصٚاز يف ايكدِٜ ٚازبدٜد يف بر  ايدٍٚ.

ترٞ ايةايب١ أ١ُٖٝ االط ل عًٞ َساضِ ايصٚاز يف ايجكافات ان تً ١.

 تجري ْكاط ددٜد٠ تستب  جساضِ ايصٚاز يف ايدٍٚ ان تً ١.

باالضترا١ْ أْػة١ ثكاف١ٝ 

 بايراو ايسقُٞ

"ٖٝا ْترسف ع٢ً َساضِ 

االست اٍ باألعٝا  يف 

 االَانٔ ان تً ١ "

تةٛز َساضِ االست اٍ 

 باألعٝا  يف بر  ايدٍٚ.

تةٛز أْٛال أطر١ُ انٓاضو يف 

 بر  ايدٍٚ.

تٓ ٝر بر  األطر١ُ يف 

 االعٝا  يف ايدٍٚ ان تً ١.

 تػسغ َعاٖس االست اٍ يف ايػرٛأ ان تً ١.

 ت طس ا١ُٖٝ ايترسف عًٞ ايجكافات ان تً ١.

 تطتٓب  َعاٖس االست اٍ باألعٝا  يف ايػرٛأ ان تً ١.

تجري ْكاط ددٜد٠ تستب  بةسم تصٜٔ انٓصيٞ يف االعٝا  يف ايدٍٚ 

 .ان تً ١
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  إعداد ادوات البخح: 

يتشكٝططل أٖططدف ايبشططح ٚقٝططاع فرايٝطط١ األْػططة١ األثسا٥ٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًططٞ     

اسبٛضطططب١ االيهؤْٚٝططط١،   بٓطططا٤ أ ٚات ايبشطططح، ٚفُٝطططا ًٜطططٞ عطططس     تةبٝكطططات 

 ت ؿًٝٞ شبةٛات بٓا٤ أ ٚات ايبشح:

 واًل: مكًاع مهازات املىاطهُ السقمًُأ :  

 :اهلدف مو املكًاع 

   إعطططدا  انكٝطططاع يف قططط٤ٛ ايترسٜطططف اهدسا٥طططٞ نٗطططازات انٛاطٓططط١ ايسقُٝططط١ 

ٚايدزاضات ايطابك١ َٚٓٗطا  زاضط١ نط     ٚبرد االط ل عًٞ ايردٜد َٔ ايكسا٤ات 

 ,Oxley)،  (Ribble, 2014) ، (Baumann, 2012) ،(2016َططٔ  اسبؿططسٟ ، 

2010)  ،Nebel, 2009 ، )(Young, 2014) ، (Suppo, 2013) ، (Boyle, 2010) 

ٚ  ؾٝاغ١ عبازات انكٝاع بٗدف ذبدٜد  زد١ اَت ى طايبات ايؿف ايجاْٞ 

( ١50 ايسق١ُٝ ، ٚقد تهٕٛ انكٝطاع يف غطهً٘ ايٓٗطا٥ٞ َطٔ      ايجاْٟٛ نٗازات انٛاطٓ

 عباز٠ َٛشع١ عًٞ صبُٛع١ َٔ االبرا  ايس٥ٝط١ٝ ٚانٗازات اي سع١ٝ.

 ٌاخلصائص الطًهىمرتيه للمكًاع مهازات املىاطهُ السقم : 

  املكًاعصدم : 

ٜكؿططد بطط٘ قططدز٠ انكٝططاع عًطط٢ قٝططاع َططا ٚقطط  يكٝاضطط٘، ٚ  ذبدٜططد ؾططدم    

 َا ًٜٞ:انكٝاع يف ق٤ٛ 

    ُالصدم باضتخدام االتطام الداخلٌ بني الدزجُ الهلًُ لهل بعـد والدزجـ

 الهلًُ للمكًاع:

  سططططاأ ايؿطططدم باضطططت داّ االتططططام ايطططداخًٞ ٚذيطططو حبططططاأ َراَطططٌ       

االزتبططاط  َراَططٌ ازتبططاط  بريضططٕٛ( بططد ايدزدطط١ ايهًٝطط١ يهططٌ برططد  َٗططازات         

االتؿاٍ اي راٍ يف ايراو ايسقُٞ، َٗاز٠ إ از٠ ايٛق  يف ايراو ايسقُٞ، ايؿش١ 

ايرطططاو ٚايطططط ١َ يف اضطططت داّ ايرطططاو ايسقُطططٞ، محاٜططط١ ايطططٓ ظ ٚاآلخطططسٜٔ يف  

ايسقُطططٞ، َٗطططاز٠ اسب طططاظ عًطططٞ اهلٜٛططط١ ايجكافٝططط١( ٚايدزدططط١ ايهًٝططط١ يًُكٝطططاع  

 ٜٛق  ذيو: (2  َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ( ، ٚازبدٍٚ 

( قِٝ َراَ ت االزتباط بد  زد١ نٌ برد  َٗازات االتؿاٍ اي راٍ يف ايراو ايسقُٞ، َٗاز٠ 2ددٍٚ  

١َ يف اضت داّ ايراو ايسقُٞ، محا١ٜ ايٓ ظ ٚاآلخسٜٔ يف إ از٠ ايٛق  يف ايراو ايسقُٞ، ايؿش١ ٚايط 

 ايراو ايسقُٞ، َٗاز٠ اسب اظ عًٞ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ( ٚايدزد١ ايه١ًٝ يًُكٝاع  َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ(

 ايدالي١ االزتباط احملاٚز

 0,01 0,735 ايبرد األٍٚ: َٗازات االتؿاٍ اي راٍ يف ايراو ايسقُٞ

0,01 0,823 َٗاز٠ إ از٠ ايٛق  يف ايراو ايسقُٞايبرد ايجاْٞ: 

0,01 0,919 ايبرد ايجايح: ايؿش١ ٚايط ١َ يف اضت داّ ايراو ايسقُٞ

0,01 0,857 ايبرد ايساب : محا١ٜ ايٓ ظ ٚاآلخسٜٔ يف ايراو ايسقُٞ

0,01 0,709 ايبرد اشباَظ: َٗاز٠ اسب اظ عًٞ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ
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( 0,01إٔ َراَ ت االزتبطاط نًطٗا  ايط١ عٓطد َططت٣ٛ        (2  ٜتك  َٔ ازبدٍٚ

 القؤابٗا َٔ ايٛاسد ايؿشٝ  مما ٜدٍ ع٢ً ؾدم ٚدباْظ إبرا ٙ انكٝاع.

  صدم احملتىٍ للمكًاع: 

يتشدٜطططد ؾطططدم ضبتطططٟٛ يًُكٝطططاع   عسقططط٘ يف ؾطططٛزت٘ األٚيٝططط١ عًطططٞ       

 ٟ ططططط  صبُٛعط١ َططٔ األضططاتر٠ انت ؿؿططد يف صبططاالت "االقتؿططا  انٓصيططٞ ايؤبططٛ

انٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ" ألخر آزا٥ِٗ يف ضباٚز انكٝاع ٚ ٝ  عبازات٘ َٚدٟ 

َٓاضطب١ َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١ يةايبططات ايؿطف ايجططاْٞ ايجططاْٟٛ، ٚقططد أبططدٟ   

ايطططا ٠ احملهُططد برطط  ان سعططات تتُجططٌ يف ترططدٌٜ برطط  ؾططٝاغات ايربططازات   

 ٤ٛ آزا٤ احملهُد.ٚسرف بركٗا، ٚقد   إدسا٤ ايتردٜ ت اي ش١َ يف ق

  ثانًًا: ثبات املكًاع: 

 قطططط١ انكٝططططاع يف ايكٝططططاع ٚان سعطططط١، ٚعططططدّ  Reabilityٜكؿططططد بايجبططططات 

٘ تٓاقك٘ َط    ٙ  ، ْ طط فُٝطا ٜصٚ ْطا بط٘ َطٔ َرًَٛطات عطٔ ضطًٛى         ٚاتططاق٘ ٚاططسا 

ان شططٛف، ٖٚططٛ ايٓطططب١ بططد تبططأٜ ايدزدطط١ عًطط٢ انكٝططاع ايطط  تػططري إىل األ ا٤  

 طسٜل: سطاأ ايجبات عٔ ٚ  يًُ شٛف،اي رًٞ 

   َراٌَ اي ا نسْٚبالAlpha Cronbach               
 ايتذص١٥ ايٓؿ ١ٝ   طسٜك١Split-half  

 َٗازات انٛاطٔ ايسقُٞ ( قِٝ َراٌَ ايجبات ي برا  َكٝاع3ددٍٚ  

 ايتذص١٥ ايٓؿ ١ٝ َراٌَ اي ا احملاٚز

 0,952 – 0,883 0,923 ايبرد األٍٚ: َٗازات االتؿاٍ اي راٍ يف ايراو ايسقُٞ

 0,771 – 0,702 0,741 ايبرد ايجاْٞ: َٗاز٠ إ از٠ ايٛق  يف ايراو ايسقُٞ

 0,845 – 0,776 0,815 ايبرد ايجايح: ايؿش١ ٚايط ١َ يف اضت داّ ايراو ايسقُٞ

 0,935 – 0,863 0,902 ايبرد ايساب : محا١ٜ ايٓ ظ ٚاآلخسٜٔ يف ايراو ايسقُٞ

 0,809 – 0,738 0,776 َٗاز٠ اسب اظ عًٞ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝايبرد اشباَظ: 

 0,866 – 0,791 0,837 َكٝاع َٗازات انٛاطٔ ايسقُٞ نهٌثبات 

إٔ  ٝ  قِٝ َراَ ت ايجبات: َراٌَ اي طا، ايتذص٥ط١   (3 ٜتك  َٔ ازبدٍٚ 

 مما ٜدٍ ع٢ً ثبات انكٝاع.  0,01ايٓؿ ١ٝ،  اي١ عٓد َطت٣ٛ 

  ًُللمكًاع:الصىزَ الههائ 

( عبطاز٠ َٛشعط١ عًطٞ مخطط١ ابرطا        50تهٕٛ انكٝاع يف ؾطٛزت٘ ايٓٗا٥ٝط١ َطٔ     

 َٗطططازات االتؿطططاٍ اي رطططاٍ يف ايرطططاو ايسقُطططٞ، َٗطططاز٠ إ از٠ ايٛقططط  يف ايرطططاو        

ايسقُططططٞ، ايؿططططش١ ٚايططططط ١َ يف اضططططت داّ ايرططططاو ايسقُططططٞ، محاٜطططط١ ايططططٓ ظ  

ايجكافٝط١(، ٚازبطدٍٚ    ٚاآلخسٜٔ يف ايرطاو ايسقُطٞ، َٗطاز٠ اسب طاظ عًطٞ اهلٜٛط١      

           ٜٛقطط  عططد  عبططازات نططٌ برططد، ٚتططؤاٚغ ايدزدطط١ عًططٞ نططٌ عبططاز٠ َططا بططد       (4 

ٚبايتطايٞ  ، (  زدات تبدأ تٓةبل عًٞ ناَطًا ٚتٓتٗطٞ بط  تٓةبطل عًطٞ ناَطا       1ططط  5 

 (  زد250.١ططط  1تساٚس  ايدزد١ ايه١ًٝ عًٞ انكٝاع َا بد  



 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
94 

 ٚايرد  انٗازات اي سع١ٝ يكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ( االبرا  ايسز٥ٝط١ٝ 4ددٍٚ  

عد  اي كساتاالبرا  ايس٥ٝط١ٝايسقِ

14ايبرد األٍٚ: َٗازات االتؿاٍ اي راٍ يف ايراو ايسق1ُٞ

10ايبرد ايجاْٞ: َٗاز٠ إ از٠ ايٛق  يف ايراو ايسق2ُٞ

6ايسقُٞايبرد ايجايح: ايؿش١ ٚايط ١َ يف اضت داّ ايراو 3

10ايبرد ايساب : محا١ٜ ايٓ ظ ٚاالخسٜٔ يف ايراو ايسق4ُٞ

10اسب اظ عًٞ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ ٠برد خاَطا: َٗازاي5

50ا ُٛل

 :ًُتكديس شمو مكًاع مهازات املىاطهُ السقم  

َطٔ خط ٍ اضططتذابات ايرٝٓط١ االضططتة ع١ٝ عًط٢ انكٝططاع،   تكطدٜس ايططصَٔ      

ايتًُٝطططرات عًططط٢ عبطططازات انكٝطططاع حبططططاأ َتٛضططط  شَطططٔ  انٓاضطططو الضطططتذاب١ 

اضططتذاب١ أٍٚ طايبطط١ اْتٗطط  َططٔ االضططتذاب١ عًطط٢ انكٝططاع، ٚشَططٔ آخططس طايبطط١     

اْتٗطط  َططٔ االضططتذاب١ عًطط٢ انكٝططاع، ٚقططد تططبد إٔ ايططصَٔ انٓاضططو ي ختبططاز          

 (  قٝك١.30ٖٛ 

  ثالجًا:  مكًاع الرناء الجكايف: 

االَططس بٓططا٤ َكٝططاع ايططرنا٤ ايجكططايف ذبكٝكططًا ألٖططداف ايبشططح اسبططايٞ تةًططو 

 ٚنُا ٜأتٞ:

  :خطىات بهاء املكًاع 

برد االط ل عًٞ اال بٝات ٚايدزاضات ذات ايؿط١ً جطتغري  ايطرنا٤ ايجكطايف(     

  ذبدٜطططد َ ٗطططّٛ ايطططرنا٤ ايجكطططايف ٚأبرطططا ٙ  نُطططا   االطططط ل عًطططٞ َكٝطططاع  

يًب٦ٝطط١  (2012 تس طط١ ْاٖططد أمحططد    (Ang, et al.,  2004)ايططرنا٤ ايجكططايف  

( ٚقٓٓتطط٘  عططا٤ ايػططٗساْٞ Dyne & Livermore, 2005ايطططرٛ ١ٜ َٚكٝططاع  

 عًٞ ايب١٦ٝ ايطرٛ ١ٜ. (2012 

َٚطا   ،ٚبٓا٤ عًٞ ذيو   أعدا  انكٝاع يٝتهٕٛ َٔ أزبر١ أبرا  ُٖٚا  انرسفط١ 

عبططاز٠(  12ٚتهططٕٛ ايبرططد االٍٚ  انرسفطط١ َططٔ    ،ايطططًٛى( ،ايدافرٝطط١ ،ٚزا٤ انرسفطط١

 10عبطازات( ٚايبرطد ايجايطح  ايدافرٝط١ َطٔ       10ٚايبرد ايجطاْٞ  َٚطا ٚزا٤ انرسفط١ َطٔ     

عبططاز٠(  ٚبططريو أؾططب  عططد  عبططازات   12عبططازات( ٚايبرططد ايسابطط   ايطططًٛنٞ َططٔ  

 ( عباز44.٠انكٝاع  

  اخلصائص الطًهىمرتيه للمكًاع الرناء الجكايف: 

 تىٍصدم احمل :  

يًتشكططل َططٔ ؾططدم االختبططاز   عسقطط٘ عًطط٢ زبٓطط١ ذبهططِٝ َططٔ األضططاتر٠      

            عًطططِ ايطططٓ ظ( بغطططس  ايتأنطططد  ططططط  انت ؿؿطططد يف  انٓطططاٖر ٚططططسم ايتطططدزٜظ 

  َٔ َد٣ ضٗٛي١ ٚٚقٛغ عبازات االختبطاز، ٚازتبطاط األٖطداف بأضط١ً٦ االختٝطاز     

َٚدٟ َٓاضب١ ضبتٛاٙ نطتٟٛ طايبات ايؿطف ايجطاْٞ ايجطاْٟٛ  ٚبٓطا٤ عًطٞ ذيطو       

( عبطططاز٠ َطططٔ ايبرطططد ايسابططط    1( عبطططاز٠ َطططٔ عبطططازات ايبرطططد ايجطططاْٞ،     2  سطططرف  



 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
95 

  ِ ٚبططريو أؾططب  عططد  عبططازات    ، ايطططًٛنٞ( ٚ  ايترططدٌٜ بٓططا٤ً عًطط٢ َكؤسططاتٗ

 ( عباز41.٠انكٝاع  

  الدزجُ الهلًُ لهل بعـد والدزجـُ   الصدم باضتخدام االتطام الداخلٌ بني

 الهلًُ للمكًاع:

  سططططاأ ايؿطططدم باضطططت داّ االتططططام ايطططداخًٞ ٚذيطططو حبططططاأ َراَطططٌ       

االزتباط  َراٌَ ازتبطاط  بريضطٕٛ( بطد ايدزدط١ ايهًٝط١ يهطٌ برطد  انرسفط١، َطا          

  ٚزا٤ انرسف١، ايدافر١ٝ، ايططًٛى( ٚايدزدط١ ايهًٝط١ يًُكٝطاع  ايطرنا٤ ايجكطايف(      

 ٜٛق  ذيو: (5 ٚازبدٍٚ 

( قِٝ َراَ ت االزتباط بد  زد١ نٌ برد  انرسف١ ، َا ٚزا٤ انرسف١ ، ايدافر١ٝ ، ايطًٛى( 5ددٍٚ  

 ٚايدزد١ ايه١ًٝ يًُكٝاع  ايرنا٤ ايجكايف(

 ايدالي١ االزتباط احملاٚز

 0,01 0,792 ايبرد األٍٚ: انرسف١

0,01 0,883 ايبرد ايجاْٞ: َا ٚزا٤ انرسف١

0,01 0,945 ايجايح: ايدافر١ٝايبرد 

0,01 0,774 ايطًٛى  ايبرد ايساب

( 0,01إٔ َراَ ت االزتبطاط نًطٗا  ايط١ عٓطد َططت٣ٛ       ( 5 ٜتك  َٔ ازبدٍٚ 

 هقؤابٗا َٔ ايٛاسد ايؿشٝ  مما ٜدٍ ع٢ً ؾدم ٚدباْظ ابرا  انكٝاع.            

 ثبات املكًاع : 

 قططط١ االختبطططاز يف ايكٝطططاع ٚان سعططط١، ٚعطططدّ      Reabilityٜكؿطططد بايجبطططات  

ٙ  ، ْ طظ تٓاقك٘ َط    فُٝطا ٜصٚ ْطا بط٘ َطٔ َرًَٛطات عطٔ ضطًٛى         ٚاتططاق٘ ٚاططسا 

ان شططٛف، ٖٚططٛ ايٓطططب١ بططد تبططأٜ ايدزدطط١ عًطط٢ انكٝططاع ايطط  تػططري إىل األ ا٤  

 اي رًٞ يًُ شٛف، ٚ  سطاأ ايجبات عٔ طسٜل:

   َراٌَ اي ا نسْٚبالAlpha Cronbac    
   طسٜك١ ايتذص١٥ ايٓؿ ١ٝSplit-half  

 ايرنا٤ ايجكايف ( قِٝ َراٌَ ايجبات البرا  َكٝاع6ددٍٚ  

 ايتذص١٥ ايٓؿ ١ٝ َراٌَ اي ا احملاٚز

 0,809 – 0,738 0,774 ايبرد األٍٚ: انرسف١

 0,942 – 0,876 0,917 ايبرد ايجاْٞ: َا ٚزا٤ انرسف١

 0,820 – 0,752 0,794 ايبرد ايجايح: ايدافر١ٝ

 0,831 – 0,769 0,806 : ايطًٛى ايبرد ايساب

 0,888 – 0,817 0,851 َكٝاع ايرنا٤ ايجكايف نهٌثبات 

إٔ  ٝ  قِٝ َراَ ت ايجبات: َراٌَ اي ا، ايتذص٥ط١   (6 ٜتك  َٔ ازبدٍٚ 

 مما ٜدٍ ع٢ً ثبات انكٝاع.  0,01ايٓؿ ١ٝ،  اي١ عٓد َطت٣ٛ 

   الصىزَ الههائًُ للمكًاع: 

(عبططاز٠ َٛشعطط١ عًططٞ أزبرطط١ أبرططا   41انكٝططاع يف ؾططٛزت٘ ايٓٗا٥ٝطط١ َططٔ   تهططٕٛ 

ٜٛقط  عطد     (7 ، ايططًٛى( ، ٚازبطدٍٚ    ُٖا  انرسف١، َطا ٚزا٤ انرسفط١، ايدافرٝط١   
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(  زدط٘ تبطدأ   1ططط   5عبازات نٌ برطد ، ٚتطؤاٚغ ايدزدط١ عًطٞ نطٌ عبطاز٠ َطا بطد          

ايتايٞ تساٚس  ايدزدط١  ٚب ، تٓةبل عًٞ ناًَا( ٚتٓتٗٞ  ب  تٓةبل عًٞ ناًَا(

 (  زد205.١طط  1ايه١ًٝ عًٞ انكٝاع َا بد  

 ( ٜٛق  تٛشٜ  عد  عبازات نٌ برد َٔ إبرا  ايرنا٤ ايجكايف7ددٍٚ  

 عد  اي كسات االختباز اي سعٞ  ايبرد( ايسقِ

 12 : انرسف١ٍايبرد األٚ 1

 8 ايبرد ايجاْٞ: َا ٚزا٤ انرسف١ 2

 10 ايبرد ايجايح: ايدافر١ٝ 3

 11 : ايطًٛى ايبرد ايساب 4

 41 ا ُٛل

 تكديس شمو مكًاع الرناء الجكايف : 

َطٔ خط ٍ اضططتذابات ايرٝٓط١ االضططتة ع١ٝ عًط٢ انكٝططاع،   تكطدٜس ايططصَٔ      

انٓاضطططو الضطططتذاب١ ايةايبطططات عًططط٢ عبطططازات انكٝطططاع حبططططاأ َتٛضططط  شَطططٔ     

طايبطط١  آخططساضططتذاب١ أٍٚ طايبطط١ اْتٗطط  َططٔ االضططتذاب١ عًطط٢ انكٝططاع، ٚشَططٔ    

اْتٗطط  َططٔ االضططتذاب١ عًطط٢ انكٝططاع، ٚقططد تططبد إٔ ايططصَٔ انٓاضططو ي ختبططاز          

 . (  قٝك25١ٖٛ 

  التطبًل الكبلٌ ألداتٌ البخح: 

قاَط  ايباسجتططإ باالضطترا١ْ جرًُطط١ َطا ٠ االقتؿططا  انٓصيطٞ بتةبٝططل أ ٚات     

ايبشططح  َكٝططاع َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١، َٚكٝططاع ايططرنا٤ ايجكططايف( عًطط٢        

طايبطططات ا ُٛعططط١ ايتذسٜبٝططط١ ٚا ُٛعططط١ ايكطططابة١ قبطططٌ ايبطططد٤ يف عًُٝططط١       

ايتطططططدزٜظ، ٚذيطططططو يًشؿطططططٍٛ عًططططط٢ ايدزدططططط١ ايكبًٝططططط١ انتةًبططططط١ يًُرازبططططط١ 

اهسؿا١ٝ٥ اشباؾ١ بٓتا٥ر ايبشح، ٚيًتشكل َطٔ تهطافر ا ُٛعطات   سططاأ     

َططٔ تًُٝططرات  ا ُٛعطط١ ايكططابة١، ا ُٛعطط١     ذبًٝططٌ ايتبططأٜ يططدزدات نطط ً  

سٜبٝطط١( يف ايتةبٝطططل ايكبًططٞ نكٝطططاع َٗطططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝططط١  َكٝطططاع    ايتذ

 تٛق  ذيو: (8 ايرنا٤ ايجكايف  ٚازبدٍٚ 

ٚا ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ يف  (  الي١ اي سٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع١ ايكابة8١ددٍٚ  

 ايتةبٝل ايكبًٞ نكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ َٚكٝاع ايرنا٤ ايجكايف

 اختباز ايتهافر

انتٛض  

 اسبطابٞ"ّ"

االعبساف 

 انرٝازٟ"ل"

عطد  أفسا  

 ايرٝٓط١"ٕ"

 زدطات 

 اسبسٜط١" .غ"

 قُٝط١

 ت

ايدالي١  َطت٣ٛ

 ٚادباٖٗا

 َكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ

 45 4,991 71,788 قابة١ قبًططٞ

93 0,423 

0,277 

 ١غري  اي

قبًططٞ 

 دبسٜب١ٝ

71,805 4,723 50 

 ايرنا٤ ايجكايف َكٝاع

 45 4,707 60,068 قبًططٞ قابة١

93 0,624 

0,593 

 ١غري  اي

قبًططٞ 

 دبسٜب١ٝ

59,744 4,691 50 
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ٚا ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ  ( ٜٛق   الي١ اي سٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع١ ايكابة2١غهٌ  

 َٚكٝاع ايرنا٤ ايجكايفيف ايتةبٝل ايكبًٞ نكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ 

 :(  2( ٚايػهٌ  8ٜتك  َٔ ازبدٍٚ  

 " ٟٚنكٝططاع َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١، ٖٚططٞ قُٝطط١  0,423إٔ قُٝطط١ "ت" تطططا "

غطططري  ايططط١ إسؿطططا٥ٝا، سٝطططح نطططإ َتٛضططط   زدطططات ايةايبطططات با ُٛعططط١      

"، بُٝٓططططا نططططإ َتٛضطططط   زدططططات    71,788ايكططططابة١ يف ايتةبٝططططل ايكبًططططٞ "  

 ".71,805ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايكبًٞ "ايةايبات با ُٛع١ 
 " ٟٚنكٝططاع ايططرنا٤ ايجكططايف ، ٖٚططٞ قُٝطط١ غططري  ايطط١  0,624إٔ قُٝطط١ "ت" تطططا "

              ، سٝطططح نطططإ َتٛضططط   زدطططات ايةايبطططات با ُٛعططط١ ايكطططابة١     إسؿطططا٥ًٝا

" ، بُٝٓطططططا نطططططإ َتٛضططططط   زدطططططات ايةايبطططططات  60,068يف ايتةبٝطططططل ايكبًطططططٞ "

" ، ممطططا ٜػطططري إىل عطططدّ  59,744يف ايتةبٝطططل ايكبًطططٞ " با ُٛعططط١ ايتذسٜبٝططط١

ٚدططٛ  فططسٚم بططد ا ُططٛعتد ايكططابة١ ٚايتذسٜبٝطط١، ممططا ٜططدٍ عًططٞ تهططافر  

 ا ُٛعتد، ٚبريو ٜتشكل اي س  األٍٚ .

 متغريات البخح : 

 :ٌأْػططططططة١ اثسا٥ٝطططططط٘ يف االقتؿططططططا  انٓصيططططططٞ قا٥ُطططططط١  أٚاًل: انططططططتغري انطططططططتك                

 ايطشاب١ االيهؤ١ْٝٚ.عًٞ تةبٝكات 

   :ٜػططتٌُ ٖططرا ايبشططح عًطط٢ َططتغرئٜ تططابرد ُٖططا:       ثاْٝططًا: انططتغريات ايتابرطط١

 ايرنا٤ ايجكايف(. طططط َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ 

 عًهُ البخح :  

  ًُعًهُ االضتطالع: 

تٗطططدف ايرٝٓططط١ االضطططتة ع١ٝ ايطططٞ ايتأنطططد َطططٔ اشبؿطططا٥ـ ايططططٝهَٛؤٜ٘  

ايجبات( ٚتهْٛط  ايرٝٓط١ االضطتة ع١ٝ يف ٖطرا ايبشطح       طططأل ٚات ايبشح  ايؿدم 

 ( طايب١ َٔ ايؿف االٍٚ ايجاْٟٛ بانسس١ً ايجا١ْٜٛ جشافع١ ازبٝص٠.15َٔ  

 ًُعًهُ األضاض : 

  اختٝطططاز ايرٝٓططط١ االضاضططط١ٝ بةسٜكططط١ عػطططٛا١ٝ٥ َطططٔ َطططدازع جشافعططط١   

ْ   95ازبٝططص٠  ٚتهْٛطط  ايرٝٓطط١ َططٔ      ٟٛ ( طايبطط١ َططٔ طايبططات ايؿططف ايجططاْٞ ايجططا
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( 50سٝططح تهْٛطط  ا ُٛعطط١ ايتذسٜبٝطط١ َططٔ   انًتشكططات جططا ٠ االقتؿططا  انٓصيططٞ

  ٚ  اختٝطاز انطدازع   ،( طايبط١ 45طايب١ يف سد تهْٛ  ا ُٛع١ ايكابة١ َٔ  

ٚ  اختٝاز ع١ٓٝ ايبشح َٔ َدازع طبتً ١  يكطُإ عطدّ اْتكطاٍ أثطس ايطترًِ      

يبشطح ٚذيطو برطد ايتأنطد     بد ا ُٛعط١ ايتذسٜبٝط١ ٚايكطابة١ أثٓطا٤ دبسبط١ ا     

َططٔ تهططافر ا ُططٛعتد فطط٢ ظسٚفُٗططا االقتؿططا ١ٜ ٚايب٦ٝٝطط١ َططٔ أدططٌ ذبكٝططل     

 ايجبات ف٢ عد  َٔ انتغريات اشبازد١ٝ.

 نتائج البخح وتفطريها : 

برد االْتٗا٤ َٔ تةبٝطل ا ٚات ايبشطح  ايتةبٝطل ايكبًطٞ ٚايبرطدٟ( ٚتطدزٜظ       

ايتايٝططط١ الضطططت  ف ْتطططا٥ر األْػطططة١ االثسا٥ٝططط١ اتبرططط  ايباسجتطططإ اشبةطططٛات 

 ايبشح:

  ٕيتؿطططشٝ  أ ٚات ايبشطططح ٚايتٛؾطططٌ ايطططٞ ْتطططا٥ر ايتذسٜطططو  قاَططط  ايباسجتطططا

بتؿططشٝ  االٚزام اشباؾطط١ بططأ ٚات ايبشططح قبططٌ ٚبرططد ايتذسٜططو  ثططِ زؾططد     

ايدزدات بٗدف إدسا٤ انرازبط١ االسؿطا١ٝ٥ اي شَط١ يتدابط١ عطٔ تططاؤالت       

 ايبشح  ٚايتشكل َٔ ؾش١ اي سٚ .
 ٝاْططات برططد االْتٗططا٤ َططٔ زؾططد ايططدزدات اشباؾطط١ بططأ ٚات ايبشططح  تطططذٌٝ ايب

ٚصبُٛعطط١ ايبشططح يف  ،قبًٝططًا ٚبرططدًٜا ،   تطططذٌٝ ايبٝاْططات اشباؾطط١ بططأ ٚات 

 ؾٛز٠ دداٍٚ ٚبةسٜك١ َ ١ُ٥ هدسا٤ انرازب١ اهسؿا١ٝ٥.
 : ن  االداب١ عٔ اض١ً٦ ايبشح االسؿا١ٝ٥ عٔ طسٜل  انرازب١ االسؿا١ٝ٥

يططٞ  بسْططاَر اسبططصّ االسؿططا١ٝ٥ يف ايرًططّٛ االْطططا١ْٝ     اضططت داّ اسباضططو اآل 

( Statistical Packages for Social Sciences spss”23 “ٚاالدتُاعٝطط١   

 نرازب١ االسؿا١ٝ٥ يًبٝاْات.

 نتائج البخح : 

ٜتٓطططاٍٚ ٖطططرا ازبطططص٤ خةططط١ انرازبططط١ االسؿطططا١ٝ٥ ايططط  قاَتٗطططا بٗطططا ايباسجططط١  

يًتشكل َٔ ؾش١ فسٚ  ايبشح ٚت طري ايٓتا٥ر ايبشطح َٚٓاقػطتٗا يف قط٤ٛ    

             االططططاز ايٓعطططسٟ ٚايدزاضطططات ايططططابك١ ٚفُٝطططا ًٜطططٞ عطططس  ايٓتطططا٥ر ٚت ططططريٖا   

   : يف ق٤ٛ فسٚ  ايبشح

  الفـسض األوأل: 

تٛدد فسٚم  اي١ إسؿا٥ًٝا بد َتٛضةٞ  زدات ":ع٢ًٜٓـ اي س  االٍٚ 

ايةايبات با ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايكبًٞ ٚايبرطدٟ نكٝطاع َٗطازات    

ٚيًتشكل  انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ َٚكٝاع ايرنا٤ ايجكايف يؿا  ايتةبٝل ايبردٟ"

 ٜٛق  ذيو:  (9  َٔ ٖرا اي س    تةبٝل اختباز "ت" ٚازبدٍٚ
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يف ايتةبٝل ايكبًٞ ٚايبردٟ  اي سٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ(  الي١ 9ددٍٚ  

 نكٝاع َٗازات انٛاطٔ ايسقُٞ َٚكٝاع ايرنا٤ ايجكايف

 اي اع١ًٝ

انتٛض  

 اسبطابٞ"ّ"

االعبساف 

 انرٝازٟ"ل"

عطد  أفسا  

 "ٕ" ايرٝٓط١

 زدطات 

 اسبسٜط١" .غ"

 قُٝط١

 ت

َطت٣ٛ ايدالي١ 

 ٚادباٖٗا

 6,995 131,549 ايكبًططٞ

50 49 55,473 

0,01

 9,657 413,907 ايبرططدٟ ايبردٟ يؿا 

 

يف ايتةبٝل ايكبًٞ  ( ٜٛق   الي١ اي سٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع١ ايتذسٜب3١ٝغهٌ  

 ٚايبردٟ نكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ َٚكٝاع ايرنا٤ ايجكايف

" ٖٚطططٞ 55,473(، إٔ قُٝططط١ "ت" تططططاٟٚ "3( ٚايػطططهٌ  9 ٜتكططط  َطططٔ ازبطططدٍٚ 

، سٝطططح نطططإ َتٛضططط   زدطططات  0,01قُٝططط١ ذات  اليططط١ إسؿطططا١ٝ٥ عٓطططد َططططت٣ٛ  

"، بُٝٓطططا نطططإ 413,907ايةايبطططات با ُٛعططط١ ايتذسٜبٝططط١ يف ايتةبٝطططل ايبرطططدٟ " 

"، 131,549َتٛض   زدات ايةايبات با ُٛعط١ ايتذسٜبٝط١ يف ايتةبٝطل ايكبًطٞ "    

 ٚدٛ  فسٚم سكٝكٝ٘ بد ايتةبٝكد يؿا  ايتةبٝل ايبردٟ. مما ٜػري إىل

=  df،  55,473= قُٝط١  ت( =   tٚنرسف١ سذطِ ايتطأثري   تةبٝطل َرا يط١ اٜتطا:      

 49 زدات اسبس١ٜ = 

 

 n2  = 0,984ٚحبطاأ سذِ ايتأثري ٚدد إٕ 

 

 ٜٚتشد  سذِ ايتأثري َا إذا نإ نبريًا أٚ َتٛضةًا أٚ ؾغريًا ناألتٞ:

 0,2 = سذِ تأثري ؾغري 
 0,5 =      سذِ تأثري َتٛض                

 0,8 =  نبريسذِ تأثري                  

 ٖٚرا ٜر٢ٓ إٔ سذِ ايتأثري نبري، ٚبريو ٜتشكل اي س  االٍٚ.

 لفـسض الجانٌا : 

تٛدططد فططسٚم  ايطط١ إسؿططا٥ًٝا بططد َتٛضططةٞ     ": ٜططٓـ اي ططس  ايجططاْٞ عًطط٢  

ايكططابة١ يف ايتةبٝططل ايكبًططٞ ٚايبرططدٟ نكٝططاع   زدطات ايةايبططات با ُٛعطط١ 
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ٚيًتشكطل َطٔ ؾطش١ ٖطرا     ، "َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ يؿا  ايتةبٝل ايبردٟ

 ٜٛق  ذيو:  (10 اي س    تةبٝل اختباز "ت" ٚازبدٍٚ 

يف ايتةبٝل ايكبًٞ ٚايبردٟ  (  الي١ اي سٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع١ ايكابة10١ددٍٚ  

 َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ نكٝاع

ا ُٛع١ 

 ايكابة١

انتٛض  

 "ّ" اسبطابٞ

االعبساف 

 "ل" انرٝازٟ

عطد  أفسا  

 "ٕ" ايرٝٓط١

 زدطات 

 اسبسٜط١" .غ

 قُٝط١

 ت

َطت٣ٛ ايدالي١ 

 ٚادباٖٗا

 ايبرد األٍٚ: َٗازات االتؿاٍ اي راٍ يف ايراو ايسقُٞ

 2,325 17,111 ايكبًططٞ

45 44 16,270 

0,01

 3,879 37,815 ايبرططدٟ ايبردٟ يؿا 

 ايبرد ايجاْٞ: َٗاز٠ إ از٠ ايٛق  يف ايراو ايسقُٞ

 1,664 13,514 ايكبًططٞ

45 44 12,034 

0,01

 2,909 30,153 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

ايبرد ايجايح: ايؿش١ ٚايط ١َ يف اضت داّ ايراو ايسقُٞ

 1,432 10,951 ايكبًططٞ

4544 14,448 

0,01

 2,617 18,883 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

 ايبرد ايساب : محا١ٜ ايٓ ظ ٚاآلخسٜٔ يف ايراو ايسقُٞ

 2,005 15,423 ايكبًططٞ

45 44 11,098 

0,01

3,440 29,297 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

 ايبرد اشباَظ: َٗاز٠ اسب اظ عًٞ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ

 1,844 14,789 ايكبًططٞ

45 44 15,609 

0,01

3,657 32,967 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

 صبُٛل َكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ نهٌ

 4,991 71,788 ايكبًططٞ

45 44 25,212 

0,01

5,629 149,115 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

ايتةبٝل ايكبًٞ  ايكابة١ يف ( ٜٛق   الي١ اي سٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع4١غهٌ  

 ٚايبردٟ نكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ

 ( األتٞ:4ايػهٌ  ، (10ٜتك  َٔ ازبدٍٚ  

 " َٟٚٗطازات االتؿطاٍ اي رطاٍ يف ايرطاو     ٍٚ" يًبرد األ16,270إٔ ق١ُٝ "ت" تطا :

يؿطا  االختبطاز    0,01ايسقُٞ، ٖٚطٞ قُٝط١ ذات  اليط١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ       

  "37,815 زدطات ايةايبطات يف ايتةبٝطل ايبرطدٟ "    ايبرد٣، سٝح نإ َتٛض  

 ".17,111بُٝٓا نإ َتٛض   زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "
  " ٟٚيًبرطططد ايجطططاْٞ: َٗطططاز٠ إ از٠ ايٛقططط  يف ايرطططاو    12,034إٔ قُٝططط١ "ت" تططططا "

يؿطا  االختبطاز    0,01ايسقُٞ، ٖٚطٞ قُٝط١ ذات  اليط١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ       

  " 30,153   زدطات ايةايبطات يف ايتةبٝطل ايبرطدٟ "    ايبرد٣، سٝح نطإ َتٛضط  

 ".13,514بُٝٓا نإ َتٛض   زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "
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  " ٟٚيًبرططد ايجايطح: ايؿططش١ ٚايططط ١َ يف اضططت داّ  14,448إٔ قُٝط١ "ت" تطططا "

يؿططا   0,01ايرططاو ايسقُططٞ، ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١ إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ      

نإ َتٛض   زدات ايةايبطات يف ايتةبٝطل ايبرطدٟ     االختباز ايبرد٣ ، سٝح

 ".10,951" ، بُٝٓا نإ َتٛض   زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "18,883"
  " ٟٚيًبرططططد ايسابطططط : محاٜطططط١ ايططططٓ ظ ٚاآلخططططسٜٔ    11,098إٔ قُٝطططط١ "ت" تطططططا "           

يؿطا    0,01يف ايراو ايسقُٞ، ٖٚطٞ قُٝط١ ذات  اليط١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ       

ختباز ايبرد٣، سٝح نإ َتٛض   زدطات ايةايبطات يف ايتةبٝطل ايبرطدٟ     اال

 ".15,423"، بُٝٓا نإ َتٛض   زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "29,297"
  " ٟٚيًبرططد اشبططاَظ: َٗططاز٠ اسب ططاظ عًططٞ اهلٜٛطط١      15,609إٔ قُٝطط١ "ت" تطططا "

ختبطاز  يؿطا  اال  0,01ايجكاف١ٝ، ٖٚٞ ق١ُٝ ذات  الي١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ    

  "32,967ايبرد٣، سٝح نإ َتٛض   زدات ايةايبطات يف ايتةبٝطل ايبرطدٟ "   

 ".14,789بُٝٓا نإ َتٛض   زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "
 " ٟٚ25,212إٔ ق١ُٝ "ت" تطا   ٌ   "  ُٛل َكٝاع َٗازات انطٛاطٔ ايسقُطٞ نهط

  ايبرططد٣يؿططا  االختبططاز  0,01ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١ إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ  

"، بُٝٓططا 149,115سٝططح نططإ َتٛضطط   زدططات ايةايبططات يف ايتةبٝططل ايبرططدٟ "  

"، ٚبريو ٜتشكل 71,788نإ َتٛض   زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "

 اي س  ايجاْٞ.  
  الفـسض الجالح: 

تٛدد فسٚم  اي١ إسؿا٥ٝاً بد َتٛضةٞ  زدات :"ٜٓـ اي س  ايجايح ع٢ً

ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايكبًٞ ٚايبرطدٟ نكٝطاع َٗطازات    ايةايبات با ُٛع١ 

" ٚيًتشكطل َطٔ ؾطش١ ٖطرا اي طس       انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ يؿا  ايتةبٝل ايبردٟ

 ٜٛق  ذيو :  (11   تةبٝل اختباز "ت" ٚازبدٍٚ

ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايكبًٞ  (  الي١ اي سٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع11١ددٍٚ  

 ٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝٚايبردٟ نك

ا ُٛع١ 

 ايتذسٜب١ٝ

انتٛض  

 "ّ"  اسبطابٞ

االعبساف 

 "ل" انرٝازٟ

عطد  أفسا  

 ايرٝٓط١"ٕ"

 زدطات 

 اسبسٜط١" .غ"

 قُٝط١

 ت

َطت٣ٛ ايدالي١ 

 ٚادباٖٗا

 : َٗازات االتؿاٍ اي راٍ يف ايراو ايسقٍُٞايبرد األٚ

 2,661 17,420 ايكبًططٞ

5049 30,121 

0,01

 4,659 65,219 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

 ايبرد ايجاْٞ: َٗاز٠ إ از٠ ايٛق  يف ايراو ايسقُٞ

 1,362 13,055 ايكبًططٞ

50 49 

23,29

7 

0,01

 3,889 44,378 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

ايبرد ايجايح: ايؿش١ ٚايط ١َ يف اضت داّ ايراو ايسقُٞ

 1,429 11,227 ايكبًططٞ

50 49 

13,62

2 

0,01

 2,163 27,729 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

 ايبرد ايساب : محا١ٜ ايٓ ظ ٚاآلخسٜٔ يف ايراو ايسقُٞ

 1,705 15,147 ايكبًططٞ

50 49 

19,55

2 

0,01

 3,556 41,963 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

ايبرد اشباَظ: َٗاز٠ اسب اظ عًٞ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ

 2,312 14,956 ايكبًططٞ

50 49 

25,67

3 

0,01

 3,208 47,501 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

صبُٛل َكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ نهٌ

 4,723 71,805 ايكبًططٞ

50 49 
43,26

0 

0,01

 6,152 226,790 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ
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ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايكبًٞ  ( ٜٛق   الي١ اي سٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع5١غهٌ  

 ٚايبردٟ نكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ

 :( األت5ٞايػهٌ  (، 11ٜتك  َٔ ازبدٍٚ  

 " ٟٚيًبرطد األٍٚ: َٗطازات االتؿطاٍ اي رطاٍ يف ايرطاو      30,121إٔ ق١ُٝ "ت" تطا "

يؿطا  ايتةبٝطل    0,01ايسقُٞ ، ٖٚٞ ق١ُٝ ذات  اليط١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ     

  "65,219نطإ َتٛضط   زدطات ايةايبطات يف ايتةبٝطل ايبرطدٟ "      ايبرد٣، سٝح 

 ".17,420بُٝٓا نإ َتٛض   زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "
 " ٟٚيًبرطططد ايجطططاْٞ: َٗطططاز٠ إ از٠ ايٛقططط  يف ايرطططاو 23.297إٔ قُٝططط١ "ت" تططططا "

يؿطا  االختبطاز    0,01ايسقُٞ، ٖٚطٞ قُٝط١ ذات  اليط١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ       

  "44,378ح نإ َتٛض   زدطات ايةايبطات يف ايتةبٝطل ايبرطدٟ "    ايبرد٣، سٝ

 ".13.055بُٝٓا نإ َتٛض   زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "
 " ٟٚيًبرطد ايجايطح: ايؿطش١ ٚايطط ١َ يف اضطت داّ      13,622إٔ ق١ُٝ "ت" تطا "

يؿططا   0,01ايرططاو ايسقُططٞ، ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١ إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ      

رد٣ ، سٝح نإ َتٛض   زدات ايةايبطات يف ايتةبٝطل ايبرطدٟ    االختباز ايب

 ".11,227"، بُٝٓا نإ َتٛض   زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "27,729"
 " ٟٚيًبرطططد ايسابططط : محاٜططط١ ايطططٓ ظ ٚاآلخطططسٜٔ يف  19,552إٔ قُٝططط١ "ت" تططططا "

يؿططا   0,01ايرططاو ايسقُططٞ، ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١ إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ      

از ايبرد٣، سٝح نإ َتٛض   زدطات ايةايبطات يف ايتةبٝطل ايبرطدٟ     االختب

 ".15,147" ، بُٝٓا نإ َتٛض   زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "41,963"
 " ٟٚيًبرططد اشبططاَظ: َٗططاز٠ اسب ططاظ عًططٞ اهلٜٛطط١   25,673إٔ قُٝطط١ "ت" تطططا "

بطاز  يؿطا  االخت  0,01ايجكاف١ٝ، ٖٚٞ ق١ُٝ ذات  الي١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ    

  " 47,501ايبرد٣، سٝطح نطإ َتٛضط   زدطات ايةايبطات يف ايتةبٝطل ايبرطدٟ "       

 ".14,956بُٝٓا نإ َتٛض   زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "
 " ُٟٚطططٛل َكٝطططاع َٗطططازات انٛاطٓططط١ ايسقُٝططط١  43,260إٔ قُٝططط١ "ت" تططططا  "

يؿططا  االختبططاز   0,01نهططٌ، ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١ إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ    

 "226,790ايبرد٣، سٝح نإ َتٛض   زدات ايةايبات يف ايتةبٝطل ايبرطدٟ "  

" ، ٚبطريو  71,805بُٝٓطا نطإ َتٛضط   زدطات ايةايبطات يف ايتةبٝطل ايكبًطٞ "       

 . ٜتشكل اي س  ايجايح
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 الفـسض السابع : 

تٛدططد فططسٚم  ايطط١ إسؿططا٥ًٝا بططد َتٛضططةٞ " :ٜطٓـ اي ططس  اشبططاَظ عًطط٢ 

ة١ ٚايةايبططات با ُٛعطط١ ايتذسٜبٝطط١ يف  زدططات ايةايبططات با ُٛعطط١ ايكططاب

" ٚيًتشكل َطٔ  َكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ يؿا  ا ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ

 ٜٛق  ذيو:  (12 ؾش١ ٖرا اي س    تةبٝل اختباز "ت" ٚازبدٍٚ 

ٚايةايبات با ُٛع١  (  الي١ اي سٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع١ ايكابة12١ددٍٚ  

 ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايبردٟ نكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ

َكٝاع َٗازات 

 انٛاطٔ ايسقُٞ

انتٛض  

 اسبطابٞ"ّ"

االعبساف 

 انرٝازٟ"ل"

عطد  

أفسا  

 ايرٝٓط١"ٕ"

 زدطات 

 اسبسٜط١

 " .غ"

 قُٝط١

 ت

َطت٣ٛ ايدالي١ 

 ٚادباٖٗا

 ايبرد األٍٚ: َٗازات االتؿاٍ اي راٍ يف ايراو ايسقُٞ

 45 3,879 37,815 بردٟ قابة١

93 23,658 

0,01 

 50 4,659 65,219 بردٟ دبسٜب١ٝ ايتذسٜب١ٝ يؿا 

 ايبرد ايجاْٞ: َٗاز٠ إ از٠ ايٛق  يف ايراو ايسقُٞ

 45 2,909 30,153 بردٟ قابة١

93 12,630 

0,01 

 50 3,889 44,378 بردٟ دبسٜب١ٝ ايتذسٜب١ٝيؿا  

ٚايط ١َ يف اضت داّ ايراو ايسقُٞايبرد ايجايح: ايؿش١ 

 45 2,617 18,883 بردٟ قابة١

93 8,246 

0,01 

 50 2,163 27,729 بردٟ دبسٜب١ٝ ايتذسٜب١ٝيؿا  

 ايبرد ايساب : محا١ٜ ايٓ ظ ٚاآلخسٜٔ يف ايراو ايسقُٞ

 45 3,440 29,297 بردٟ قابة١

93 10,509 

0,01 

 50 3,556 41,963 بردٟ دبسٜب١ٝ ايتذسٜب١ٝيؿا  

ايبرد اشباَظ: َٗاز٠ اسب اظ عًٞ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ

 45 3,657 32,967 بردٟ قابة١

93 13,678 

0,01 

 50 3,208 47,501 بردٟ دبسٜب١ٝ ايتذسٜب١ٝيؿا  

 صبُٛل َكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ نهٌ

 45 5,629 149,115 بردٟ قابة١

93 38,270 

0,01 

 50 6,152 226,790 بردٟ دبسٜب١ٝ ايتذسٜب١ٝيؿا  

 

ٚايةايبات با ُٛع١  ( ٜٛق   الي١ اي سٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع١ ايكابة6١غهٌ  

 ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايبردٟ نكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ

 : ( األت6ٞايػهٌ  (، 12ٜتك  َٔ ازبدٍٚ  

 " ٟٚيًبرد األٍٚ: َٗازات االتؿاٍ اي راٍ يف ايرطاو   "23,658إٔ ق١ُٝ "ت" تطا

يؿطا  ا ُٛعط١    0,01ايسقُٞ، ٖٚٞ ق١ُٝ ذات  الي١ إسؿا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ   

ايتذسٜب١ٝ ، سٝح نإ َتٛض   زدات ايةايبات با ُٛع١ ايتذسٜبٝط١ يف  
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" ، بُٝٓا نإ َتٛض   زدات ايةايبطات با ُٛعط١   65,219ايتةبٝل ايبردٟ "

 ".37,815ةبٝل ايبردٟ "ايكابة١ يف ايت
  " ٟٚيًبرطططد ايجطططاْٞ: َٗطططاز٠ إ از٠ ايٛقططط  يف ايرطططاو   12,630إٔ قُٝططط١ "ت" تططططا "

يؿطا  ا ُٛعط١    0,01ايسقُٞ ، ٖٚٞ ق١ُٝ ذات  الي١ إسؿا١ٝ٥ عٓد َططت٣ٛ  

ايتذسٜب١ٝ ، سٝح نإ َتٛض   زدات ايةايبات با ُٛع١ ايتذسٜبٝط١ يف  

َتٛض   زدات ايةايبطات با ُٛعط١   "، بُٝٓا نإ 44,378ايتةبٝل ايبردٟ "

 ".30,153ايكابة١ يف ايتةبٝل ايبردٟ "
 " ٟٚيًبرططد ايجايططح: ايؿططش١ ٚايططط ١َ يف اضططت داّ  8,246إٔ قُٝطط١ "ت" تطططا "

يؿططا   0,01ايرططاو ايسقُططٞ ، ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١ إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ     

 ا ُٛعطط١ ايتذسٜبٝطط١ ، سٝططح نططإ َتٛضطط   زدططات ايةايبططات با ُٛعطط١    

" ، بُٝٓطططا نطططإ َتٛضططط   زدطططات   27,729ايتذسٜبٝططط١ يف ايتةبٝطططل ايبرطططدٟ "  

 ".18,883ايةايبات با ُٛع١ ايكابة١ يف ايتةبٝل ايبردٟ "
 " ٟٚيًبرد ايساب : محا١ٜ ايٓ ظ ٚاآلخسٜٔ يف ايرطاو  10,509إٔ ق١ُٝ "ت" تطا "

يؿطا  ا ُٛعط١    0,01ايسقُٞ ، ٖٚٞ ق١ُٝ ذات  الي١ إسؿا١ٝ٥ عٓد َططت٣ٛ  

يتذسٜب١ٝ ، سٝح نإ َتٛض   زدات ايةايبات با ُٛع١ ايتذسٜبٝط١ يف  ا

"، بُٝٓا نإ َتٛضط   زدطات ايةايبطات با ُٛعط١     41,963ايتةبٝل ايبردٟ "

 ".29,297ايكابة١ يف ايتةبٝل ايبردٟ "
 " ٟٚيًبرططد اشبططاَظ: َٗططاز٠ اسب ططاظ عًططٞ اهلٜٛطط١   13,678إٔ قُٝطط١ "ت" تطططا "

يؿا  ا ُٛعط١   0,01ي١ إسؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ ايجكاف١ٝ، ٖٚٞ ق١ُٝ ذات  ال

ايتذسٜب١ٝ، سٝح نإ َتٛض   زدات ايةايبطات با ُٛعط١ ايتذسٜبٝط١ يف    

"، بُٝٓا نطإ َتٛضط   زدطات ايةايبطات با ُٛعط١      47,501ايتةبٝل ايبردٟ "

 ".32,967ايكابة١ يف ايتةبٝل ايبردٟ "
 " ٟٚٛاطٓططط١ ايسقُٝططط١ "  ُطططٛل َكٝطططاع َٗطططازات ان38,270إٔ قُٝططط١ "ت" تططططا

يؿطا  ا ُٛعط١    0,01نهٌ ، ٖٚٞ قُٝط١ ذات  اليط١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ      

ايتذسٜب١ٝ ، سٝح نإ َتٛض   زدات ايةايبات با ُٛع١ ايتذسٜبٝط١ يف  

"، بُٝٓا نإ َتٛض   زدات ايةايبات با ُٛع١ 226,790ايتةبٝل ايبردٟ "

 اي س  ايساب  . ٚبريو ٜتشكل ،"149,115ايكابة١ يف ايتةبٝل ايبردٟ "

 الفـسض اخلامظ : 

تٛدططد فططسٚم  ايطط١ إسؿططا٥ًٝا بططد    " َططا ًٜططٞ:  ٜططٓـ اي ططس  اشبططاَظ عًطط٢   

َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع١ ايكابة١ يف ايتةبٝل ايكبًطٞ ٚايبرطدٟ   

 ٟ ".ٚيًتشكططل َططٔ ؾططش١ ٖططرا  نكٝططاع ايططرنا٤ ايجكططايف يؿططا  ايتةبٝططل ايبرططد

 ٜٛق  ذيو:  (13 اي س    تةبٝل اختباز "ت" ٚازبدٍٚ 
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ايكابة١ يف ايتةبٝل ايكبًٞ ٚايبردٟ  (  الي١ اي سٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع13١ددٍٚ  

 نكٝاع ايرنا٤ ايجكايف

ا ُٛع١ 

 ايكابة١

انتٛض  

 اسبطابٞ"ّ"

االعبساف 

 انرٝازٟ"ل"

عطد  أفسا  

 ايرٝٓط١"ٕ"

 زدطات 

 اسبسٜط١" .غ"

 قُٝط١

 ت

َطت٣ٛ ايدالي١ 

 ٚادباٖٗا

 : انرسف١ٍا اٍ األٚ

 1,441 16,949 ايكبًططٞ

45 44 13,699 

0,01

 2,647 32,546 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

 ايبرد ايجاْٞ: َا ٚزا٤ انرسف١

 1,503 11,378 ايكبًططٞ

45 44 10,270 

0,01

 2,601 24,347 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

ايبرد ايجايح: ايدافر١ٝ

 1,086 14,080 ايكبًططٞ

45 44 11,781 

0,01

 2,333 28,282 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

ايبرد ايساب : ايطًٛى

 1,547 17,661 ايكبًططٞ

45 44 9,881 

0,01

 3,181 30,219 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

 صبُٛل َكٝاع ايرنا٤ ايجكايف نهٌ

 4,707 60,068 ايكبًططٞ

45 44 26,486 

0,01

 5,312 115,394 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

 

 

 

 

 

ايكابة١ يف ايتةبٝل ايكبًٞ  ( ٜٛق   الي١ اي سٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع7١غهٌ  

 ٚايبردٟ نكٝاع ايرنا٤ ايجكايف

 : ( األت7ٞايػهٌ  ، (13ٜتك  َٔ ازبدٍٚ  

  " ٟٖٚٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١  " يًبرططد األٍٚ: انرسفطط١،  13,699إٔ قُٝطط١ "ت" تطططا

يؿططا  االختبططاز ايبرططد٣، سٝططح نططإ َتٛضطط      0,01إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ  

"، بُٝٓطا نطإ َتٛضط   زدطات     32,546 زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايبرطدٟ " 

 ". 16,949ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "
 " ٟٚيًبرططد ايجططاْٞ: َططا ٚزا٤ انرسفطط١، ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات 10,270إٔ قُٝطط١ "ت" تطططا "

يؿطططا  االختبطططاز ايبرطططد٣، سٝطططح نطططإ   0,01يططط١ إسؿطططا١ٝ٥ عٓطططد َططططت٣ٛ   ال

"، بُٝٓا نإ َتٛضط   24,347َتٛض   زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايبردٟ "

 ".  11,378 زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "
 " ٟٚيًبرد ايجايطح: ايدافرٝط١، ٖٚطٞ قُٝط١ ذات  اليط١      11,781إٔ ق١ُٝ "ت" تطا "

يؿططا  االختبططاز ايبرططد٣، سٝططح نططإ َتٛضطط      0,01إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ  

"، بُٝٓطا نطإ َتٛضط   زدطات     28,282 زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايبردٟ "

 ".14,080ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "
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 " ٟٚيًبرططد ايسابطط : ايطططًٛى، ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١  9,881إٔ قُٝطط١ "ت" تطططا "

ٝططح نططإ َتٛضطط   يؿططا  االختبططاز ايبرططد٣، س  0,01إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ  

"، بُٝٓطا نطإ َتٛضط   زدطات     30,219 زدات ايةايبطات يف ايتةبٝطل ايبرطدٟ "   

 ".17,661ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "
  " ُٟٚطٛل َكٝططاع ايططرنا٤ ايجكطايف نهططٌ، ٖٚططٞ   26,486إٔ قُٝط١ "ت" تطططا  "

يؿطا  االختبطاز ايبرطد٣، سٝطح      0,01ق١ُٝ ذات  اليط١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ     

"، بُٝٓططا نططإ 115,394دططات ايةايبططات يف ايتةبٝططل ايبرططدٟ "نططإ َتٛضطط   ز

"، ٚبطططريو ٜتشكطططل  60,068َتٛضططط   زدطططات ايةايبطططات يف ايتةبٝطططل ايكبًطططٞ "    

 اي س  اشباَظ. 
 الفـسض الطادع: 

تٛدططد فططسٚم  ايطط١ إسؿططا٥ًٝا بططد َتٛضططةٞ  : "ٜططٓـ اي ططس  ايطططا ع عًطط٢

ٚايبرطدٟ نكٝطاع    زدات ايةايبات با ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝطل ايكبًطٞ   

ؾش١ ٖرا اي س     ٚيًتشكل َٔ ،"ايرنا٤ ايجكايف يؿا  ايتةبٝل ايبردٟ

 ٜٛق  ذيو:   (14 تةبٝل اختباز "ت" ٚازبدٍٚ 

ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايكبًٞ  (  الي١ اي سٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع14١ددٍٚ  

 ٚايبردٟ نكٝاع ايرنا٤ ايجكايف

ا ُٛع١ 

 ايتذسٜب١ٝ

انتٛض  

 اسبطابٞ"ّ"

االعبساف 

 "ل" انرٝازٟ

عطد  أفسا  

 "ٕ" ايرٝٓط١

 زدطات 

 اسبسٜط١" .غ"

 قُٝط١

 ت

َطت٣ٛ ايدالي١ 

 ٚادباٖٗا

 ا اٍ األٍٚ: انرسف١

 1,553 17,206 ايكبًططٞ

50 49 29,616 

0,01

 3,657 55,569 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

 انرسف١ا اٍ ايجاْٞ: َا ٚزا٤ 

 1,611 11,001 ايكبًططٞ

50 49 18,356 

0,01

 2,619 36,520 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

ا اٍ ايجايح: ايدافر١ٝ

 1,057 14,344 ايكبًططٞ

50 49 22,348 

0,01

 3,941 45,722 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

 ا اٍ ايساب : ايطًٛى

 1,869 17,193 ايكبًططٞ

50 49 24,004 

0,01

 4,068 49,306 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

 صبُٛل َكٝاع ايرنا٤ ايجكايف نهٌ

 4,691 59,744 ايكبًططٞ

50 49 40.982 

0,01

 6,107 187,117 ايبرططدٟ يؿا  ايبردٟ

 

 

 

 

ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايكبًٞ  ( ٜٛق   الي١ اي سٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع8١غهٌ  

 ٚايبردٟ نكٝاع ايرنا٤ ايجكايف
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 : ( األت8ٞايػهٌ  ، (14ٜتك  َٔ ازبدٍٚ  

 " ٟٚانرسفط١، ٖٚطٞ قُٝط١ ذات  اليط١     ٍ" يًُذاٍ األ29,616ٚإٔ ق١ُٝ "ت" تطا :

يؿططا  االختبططاز ايبرططد٣، سٝططح نططإ َتٛضطط      0,01إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ  

َتٛضط   زدطات   " ، بُٝٓطا نطإ   55,569 زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايبردٟ "

 ".  17,206ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "
 " ٟٚيًُذططاٍ ايجططاْٞ: َططا ٚزا٤ انرسفطط١، ٖٚططٞ قُٝطط١   18,356إٔ قُٝطط١ "ت" تطططا "

يؿطا  االختبطاز ايبرطد٣، سٝطح نططإ      0,01ذات  اليط١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ     

"، بُٝٓا نطإ َتٛضط    36,520َتٛض   زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايبردٟ "

 ".  11,001ايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ " زدات اية
  " ٟٚيًُذططاٍ ايجايططح: ايدافرٝطط١، ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات     22,348إٔ قُٝطط١ "ت" تطططا "

يؿطططا  االختبطططاز ايبرطططد٣، سٝطططح نطططإ   0,01 اليططط١ إسؿطططا١ٝ٥ عٓطططد َططططت٣ٛ  

" ، بُٝٓا نإ َتٛض  45.722َتٛض   زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايبردٟ "

 " .14,344ًٞ " زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايكب
 " ٟٚايطًٛى ، ٖٚٞ ق١ُٝ ذات  اليط١   " يًُذاٍ ايساب 24,004إٔ ق١ُٝ "ت" تطا :

يؿططا  االختبططاز ايبرططد٣، سٝططح نططإ َتٛضطط      0.01إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ  

" ، بُٝٓطا نطإ َتٛضط   زدطات     49,306 زدات ايةايبات يف ايتةبٝل ايبرطدٟ " 

 ".17,193ايةايبات يف ايتةبٝل ايكبًٞ "
   ُطٛل َكٝططاع ايطرنا٤ ايجكططايف نهطٌ ، ٖٚططٞ    40,982"ت" تطططاٟٚ "إٔ قُٝط١  "

يؿطا  االختبطاز ايبرطد٣، سٝطح      0,01ق١ُٝ ذات  اليط١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ     

"، بُٝٓططا نططإ 187,117نططإ َتٛضطط   زدططات ايةايبططات يف ايتةبٝططل ايبرططدٟ "

"، ٚبطططريو ٜتشكطططل  59,744َتٛضططط   زدطططات ايةايبطططات يف ايتةبٝطططل ايكبًطططٞ "   

 ا ع.اي س  ايط
  الفـسض الطابع 

تٛدططد فططسٚم  ايطط١ إسؿططا٥ًٝا بططد َتٛضططةٞ    " :ٜططٓـ اي ططس  ايطططاب  عًطط٢  

 زدططات ايةايبططات با ُٛعطط١ ايكططابة١ ٚايةايبططات با ُٛعطط١ ايتذسٜبٝطط١ يف 

   " ايتةبٝطططل ايبرطططدٟ نكٝطططاع ايطططرنا٤ ايجكطططايف يؿطططا  ا ُٛعططط١ ايتذسٜبٝططط١  

ٜٛقط    (15 ٚيًتشكل َٔ ؾش١ ٖطرا اي طس    تةبٝطل اختبطاز "ت" ٚازبطدٍٚ      

 .ذيو

 

 

 

 

 

ٚايةايبات با ُٛع١  ( ٜٛق   الي١ اي سٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع١ ايكابة9١غهٌ  

 ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايبردٟ نكٝاع ايرنا٤ ايجكايف
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ٚايةايبات با ُٛع١  ايةايبات با ُٛع١ ايكابة١(  الي١ اي سٚم بد َتٛضةٞ  زدات 15ددٍٚ  

 ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايبردٟ نكٝاع ايرنا٤ ايجكايف

ايرنا٤ 

 ايجكايف

انتٛض  

 اسبطابٞ"ّ"

االعبساف 

 "ل" انرٝازٟ

عطد  أفسا  

 "ٕ" ايرٝٓط١

 زدطات 

 اسبسٜط١" .غ"

 قُٝط١

 ت

َطت٣ٛ ايدالي١ 

 ٚادباٖٗا

 ا اٍ األٍٚ: انرسف١

بردٟ 

 قابة١

32,546 2,647 45 

93 18,008 

0,01 

بردٟ  ايتذسٜب١ٝيؿا  

 دبسٜب١ٝ

55,569 3,657 50 

 ا اٍ ايجاْٞ: َا ٚزا٤ انرسف١

بردٟ 

 قابة١

24,347 2,601 45 

93 8,162 

0,01 

بردٟ  ايتذسٜب١ٝيؿا  

 دبسٜب١ٝ

36,520 2,619 50 

ا اٍ ايجايح: ايدافر١ٝ

بردٟ 

 قابة١

28,282 2,333 45 

93 13,320 

0,01 

بردٟ  ايتذسٜب١ٝيؿا  

 دبسٜب١ٝ

45,722 3,941 50 

 : ايطًٛى ا اٍ ايساب

بردٟ 

 قابة١

30,219 3,181 45 

93 15,671 

0,01 

بردٟ  ايتذسٜب١ٝيؿا  

 دبسٜب١ٝ

49,306 4,068 50 

 صبُٛل َكٝاع ايرنا٤ ايجكايف نهٌ

بردٟ 

 قابة١

115,394 5,312 45 

93 30,809 

0,01 

بردٟ  ايتذسٜب١ٝيؿا  

 دبسٜب١ٝ

187,117 6,107 50 

 ( األتٞ:9ايػهٌ  ، (15ٜتك  َٔ ازبدٍٚ  

  " ٟٚيًُذطاٍ األٍٚ: انرسفط١، ٖٚطٞ قُٝط١ ذات  اليط١      18,008إٔ ق١ُٝ "ت" تططا "

يؿططططا  ا ُٛعطططط١ ايتذسٜبٝطططط١، سٝططططح نططططإ  0,01إسؿطططا١ٝ٥ عٓططططد َطططططت٣ٛ  

ايتذسٜبٝطططط١ يف ايتةبٝططططل ايبرططططدٟ َتٛضططط   زدططططات ايةايبططططات با ُٛعطططط١  

"، بُٝٓطططا نطططإ َتٛضططط   زدطططات ايةايبطططات با ُٛعططط١ ايكطططابة١ يف  55,569"

 ".32,546ايتةبٝل ايبردٟ "
 " ٟٚيًُذاٍ ايجاْٞ: َا ٚزا٤ انرسف١، ٖٚطٞ قُٝط١ ذات   8,162إٔ ق١ُٝ "ت" تطا "

يؿطا  ا ُٛعط١ ايتذسٜبٝط١، سٝطح نطإ       0,01 الي١ إسؿا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ   

زدططططات ايةايبططططات با ُٛعطططط١ ايتذسٜبٝطططط١ يف ايتةبٝططططل ايبرططططدٟ َتٛضططط    

" ، بُٝٓططا نططإ َتٛضطط   زدطططات ايةايبططات با ُٛعطط١ ايكطططابة١ يف      36,520"

 ".24,347ايتةبٝل ايبردٟ "
 " ٟٚيًُذطططاٍ ايجايطططح: ايدافرٝططط١، ٖٚطططٞ قُٝططط١ ذات  13,320إٔ قُٝططط١ "ت" تططططا "

ٝط١، سٝطح نطإ    يؿطا  ا ُٛعط١ ايتذسٜب   0,01 الي١ إسؿا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ   

َتٛضططط   زدططططات ايةايبططططات با ُٛعطططط١ ايتذسٜبٝطططط١ يف ايتةبٝططططل ايبرططططدٟ  

"، بُٝٓطططا نطططإ َتٛضططط   زدطططات ايةايبطططات با ُٛعططط١ ايكطططابة١ يف 45,722"

 ".28,282ايتةبٝل ايبردٟ "
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  " ٟٚايطططًٛى ، ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات    " يًُذططاٍ ايسابطط  15,671إٔ قُٝطط١ "ت" تطططا :

 ا ُٛعط١ ايتذسٜبٝط١، سٝطح نطإ     يؿطا   0,01 الي١ إسؿا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ   

َتٛضططط   زدططططات ايةايبططططات با ُٛعطططط١ ايتذسٜبٝطططط١ يف ايتةبٝططططل ايبرططططدٟ  

"، بُٝٓطططا نطططإ َتٛضططط   زدطططات ايةايبطططات با ُٛعططط١ ايكطططابة١ يف   49,306"

 ".30,219ايتةبٝل ايبردٟ "
 " ُٟٚططٛل َكٝططاع ايططرنا٤ ايجكططايف نهططٌ، ٖٚططٞ  30,809إٔ قُٝطط١ "ت" تطططا  "

يؿططا  ا ُٛعطط١ ايتذسٜبٝطط١ ،  0,01سؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ قُٝطط١ ذات  اليطط١ إ

سٝططح نططإ َتٛضطط   زدططات ايةايبططات با ُٛعطط١ ايتذسٜبٝطط١ يف ايتةبٝططل    

"، بُٝٓططططا نططططإ َتٛضطططط   زدططططات ايةايبططططات با ُٛعطططط١     187,117ايبرططططدٟ "

 "، ٚبريو ٜتشكل اي س  ايطاب  .115,394ايكابة١ يف ايتةبٝل ايبردٟ "
 الفـسض الجامو : 

تٛدططد ع قطط١ ازتباطٝطط١ بططد أبرططا  َكٝططاع     " :اي ططس  ايجططأَ عًطط٢  ٜططٓـ 

ٚيًتشكل َٔ ؾش١  ، "َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ ٚأبرا  َكٝاع ايرنا٤ ايجكايف

ٖططرا اي ططس    عُططٌ َؿطط ٛف١ ازتبططاط بططد أبرططا  َكٝططاع َٗططازات انٛاطٓطط١        

ٜٛقطط  قططِٝ َرططاَ ت  (16 ٚازبططدٍٚ  ايسقُٝطط١ ٚأبرططا  َكٝططاع ايططرنا٤ ايجكططايف 

 االزتباط :  

 ( َؿ ٛف١ االزتباط بد أبرا  َكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ ٚأبرا  َكٝاع ايرنا٤ ايجكايف16ددٍٚ  

 انرسف١ انٗطططططططازات

َا ٚزا٤ 

 انرسف١

 ايطًٛى ايدافر١ٝ

ايرنا٤ ايجكايف 

 نهٌ

َٗازات االتؿاٍ اي راٍ يف ايراو 

 ايسقُٞ

0,603*0,926**0,888**0,843**0,871**

**0,798**0.724*0,624**0,835**0,807 َٗاز٠ إ از٠ ايٛق  يف ايراو ايسقُٞ

ايؿش١ ٚايط ١َ يف اضت داّ ايراو 

 ايسقُٞ

0,748**0,853**0,937**0,641*0,862**

محا١ٜ ايٓ ظ ٚاآلخسٜٔ يف ايراو 

 ايسقُٞ

0,635*0,718**0,767**0,908**0,744**

**0,831**0,816**0,825**0,951**0,893 َٗاز٠ اسب اظ عًٞ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ

**0,776**0,752**0,732**0,864**0,784 َٗازات انٛاطٔ ايسقُٞ نهٌ

                                                    0,05*   اٍ عٓد  ،   0,01**  اٍ عٓد 

( ٚدططٛ  ع قطط١ ازتبططاط طططس ٟ بططد أبرططا  َكٝططاع     16ٜتكطط  َططٔ ازبططدٍٚ    

، 0,01َٗازات انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ ٚأبرا  َكٝاع ايرنا٤ ايجكايف عٓد َطت٣ٛ  الي١ 

، فهًُططا شا ت َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١ بأبرططا  "َٗططازات االتؿططاٍ اي رططاٍ يف   0,05

ٞ، ايؿططش١ ٚايططط ١َ يف   ايرططاو ايسقُططٞ، َٗططاز٠ إ از٠ ايٛقطط  يف ايرططاو ايسقُطط     

اضططت داّ ايرططاو ايسقُططٞ، محاٜطط١ ايططٓ ظ ٚاآلخططسٜٔ يف ايرططاو ايسقُططٞ، َٗططاز٠    

اسب اظ عًٞ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ" نًُا شا  ايرنا٤ ايجكايف بأبرا  "انرسف١، َطا ٚزا٤  

 ، ٚبريو ٜتشكل اي س  ايجأَ."انرسف١، ايدافر١ٝ، ايطًٛى

 ٢ًٜ: ٜتك  َٔ خ ٍ ايٓتا٥ر ايطابل عسقٗا َا
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 ٚدططططٛ  فططططسٚم  بططططد َتٛضططططةٞ  زدططططات ايةايبططططات با ُٛعطططط١ ايتذسٜبٝطططط١                 

يف ايتةبٝططل ايكبًططٞ ٚايبرططدٟ نكٝططاع َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١ َٚكٝططاع       

" ٖٚطططٞ قُٝططط١ ذات  اليططط١  55,473ايطططرنا٤ ايجكطططايف، سٝطططح بًغططط  قُٝططط١ "ت" "   

 .0,01إسؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ 
   ايةايبططططات با ُٛعطططط١ ٚايكططططابة١ ٚدططططٛ  فططططسٚم بططططد َتٛضططططةٞ  زدططططات               

يف ايتةبٝل ايكبًٞ ٚايبردٟ نكٝاع َٗطازات انٛاطٓط١ ايسقُٝط١ ، سٝطح بًغط       

 َٗططازات االتؿططاٍ اي رططاٍ يف   " يًبرططد األ16,270ٍٚقُٝطط١ قُٝطط١ "ت" تطططاٟٚ " 

يؿططا   0,01ايرططاو ايسقُططٞ( ، ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١ إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ  

" يًبرد ايجاْٞ  َٗاز٠ إ از٠ ايٛق  ٣12,034، َا بًغ  ق١ُٝ "ت" "االختباز ايبرد

يؿطا    0,01يف ايراو ايسقُٞ( ٖٚٞ قُٝط١ ذات  اليط١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ      

" يًبرططد ايجايطططح  ايؿطططش١  14,448االختبططاز ايبرطططد٣ ، نُططا بًغططط   قُٝططط١ "ت" "  

ٓطد  ٚايط ١َ يف اضت داّ ايراو ايسقُٞ( ٖٚٞ ق١ُٝ ذات  الي١ إسؿطا١ٝ٥ ع 

" يًبرطد  11,098يؿا  االختباز ايبرد٣، ٚبغًط  قُٝط١ "ت" تططاٟٚ "    0,01َطت٣ٛ 

ايساب    محا١ٜ ايٓ ظ ٚاآلخسٜٔ يف ايرطاو ايسقُطٞ ( ٖٚطٞ قُٝط١ ذات  اليط١      

يؿطا  االختبطاز ايبرطد٣ ، نُطا بًغط  قُٝط١ "ت"        0,01إسؿا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ   

كافٝطط١( ٖٚططٞ قُٝطط١ " يًبرططد اشبططاَظ  َٗططاز٠ اسب ططاظ عًططٞ اهلٜٛطط١ ايج 15,609"

يؿطططا  االختبطططاز ايبرطططد٣، أضططط ست   0,01ذات  اليططط١ إسؿطططا١ٝ٥ عٓطططد َططططت٣ٛ  

"  ُططططٛل َكٝططططاع َٗططططازات انططططٛاطٔ  25,212ايٓتططططا٥ر إٔ قُٝطططط١ "ت" تطططططاٟٚ "

يؿططا   0,01ايسقُططٞ نهططٌ، ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١ إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ      

 االختباز ايبرد٣. 
  ا ُٛعططط١ ايتذسٜبٝططط١ يف ٚدطططٛ  فطططسٚم بطططد َتٛضطططةٞ  زدطططات ايةايبطططات ب

ايتةبٝططل ايكبًططٞ ٚايبرططدٟ نكٝططاع َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١ سٝططح بًغطط         

 َٗططازات االتؿططاٍ اي رططاٍ يف ايرططاو     " يًبرططد األ30,121ٍٚقُٝطط١ قُٝطط١ "ت" " 

يؿطا  ايتةبٝطل    0,01ايسقُٞ( ٖٚٞ قُٝط١ ذات  اليط١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ      

رد ايجطاْٞ  َٗطاز٠ إ از٠ ايٛقط  يف    " يًب23,297ايبرد٣ ، نُا بًغ  ق١ُٝ "ت" "

يؿططا   0,01ايرططاو ايسقُططٞ( ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١ إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ     

" يًبرططططد ايجايطططططح  ايؿطططططش١  13,622االختبططططاز ايبرطططططد٣ ، ٚبًغطططط  قُٝططططط١ "ت" "  

ٚايط ١َ يف اضت داّ ايراو ايسقُٞ( ٖٚٞ ق١ُٝ ذات  الي١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد   

" يًبرططد 19,552، نُططا بًغطط  قُٝطط١ "ت" "يؿططا  االختبططاز ايبرططد٣  0,01َطططت٣ٛ 

ايساب   محاٜط١ ايطٓ ظ ٚاآلخطسٜٔ يف ايرطاو ايسقُطٞ( ٖٚطٞ قُٝط١ ذات  اليط١         

يؿطططا  االختبطططاز ايبرطططد٣ ، ٚبًغططط  قُٝططط١ "ت"    0,01إسؿطططا١ٝ٥ عٓطططد َططططت٣ٛ  

" يًبرد اشباَظ  َٗطاز٠ اسب طاظ عًطٞ اهلٜٛط١ ايجكافٝط١( ٖٚطٞ قُٝط١        25,673"

يؿا  االختباز ايبرد٣ ،نُا إٔ ق١ُٝ  0,01 ذات  الي١ إسؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ

"  ُططٛل َكٝططاع َٗططازات انططٛاطٔ ايسقُططٞ نهططٌ، ٖٚططٞ    43,260"ت" تطططاٟٚ "

يؿا  االختباز ايبرد٣ .ٚتٛقط    0,01ق١ُٝ ذات  الي١ إسؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ 
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ايٓتططا٥ر ازت ططال  زدططات ايةايبططات يف ايتةبٝططل ايبرططدٟ عططٔ ايتةبٝططل ايكبًططٞ     

و ايٓتطططا٥ر إيطططٞ  االْػطططة١ االثسا٥ٝططط٘ ايكا٥ُططط١ عًطططٞ     ُٚتسدططط  ايباسجتطططإ تًططط  

تةبٝكططات اسبٛضططب١ ايطططشاب١ٝ ايطط  أ ت إيططٞ ايططٞ إثططاز٠ ايدافرٝطط١ ٚاالٖتُططاّ  

يططدٟ ايةايبططات يتقبططاٍ عًططٞ ايططترًِ حبُططاع، ٚانبططا ز٠ يتٓ ٝططر االْػطططة١         

ممططا ضططاعد يف خًططل ثكافطط١  ان تً طط١ بؿططٛز٠ فس ٜطط١ أٚ يف ؾططٛز٠ صبُٛعططات

ات  نُا شا  يدٜٗٔ سطو انتػطاف َرًَٛطات عطٔ قطِٝ      ساضٛب١ٝ يدٟ ايةايب

ايجكافطططات ان تً ططط١ ، ٚتت ططططل تًطططو ايٓتططططا٥ر َططط  ْتطططا٥ر  زاضطططط١ نططط  َططططٔ       

 Holschuh,2010)،  Ding,2015   زاضطططططططططططططططططططططططططططططططططططط١ ٚ  )Hartmann,2017 )

 Karamete,2015   )Boyle,2010. ) 
  ٚدٛ  فسٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع١ ايكابة١ ٚايةايبات

ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ يف ايتةبٝل ايبردٟ نكٝاع َٗازات انٛاط١ٓ ايسقُٝط١  با 

 َٗططازات االتؿططاٍ اي رططاٍ يف    " يًبرططد األ23,658ٍٚسٝططح بًغطط  قُٝطط١ "ت" " 

يؿططا   0,01ايرططاو ايسقُططٞ ( ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١ إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ    

َٗططاز٠ " يًبرططد ايجططاْٞ  12,630ا ُٛعطط١ ايتذسٜبٝطط١، نُططا بًغطط  قُٝطط١ "ت" "  

إ از٠ ايٛق  يف ايراو ايسقُٞ( ٖٚٞ ق١ُٝ ذات  الي١ إسؿا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ   

" يًبرطد ايجايطح  ايؿطش١    8,246يؿا  ا ُٛعط١ ايتذسٜبٝط١، ٚقُٝط١ "ت" "    0,01

ٚايط ١َ يف اضت داّ ايراو ايسقُٞ( ٖٚٞ ق١ُٝ ذات  الي١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد   

" 10,509ُٝططط١ "ت" "يؿطططا  ا ُٛعططط١ ايتذسٜبٝططط١ ، نُطططا بًغططط  ق  0,01َططططت٣ٛ 

يًبرد ايسابط   محاٜط١ ايطٓ ظ ٚاآلخطسٜٔ يف ايرطاو ايسقُطٞ( ٖٚطٞ قُٝط١ ذات         

يؿا  ا ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ ،ٚبًغط  قُٝط١    0,01 الي١ إسؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ 

" يًبرططد اشبططاَظ  َٗططاز٠ اسب ططاظ عًططٞ اهلٜٛطط١ ايجكافٝطط١( ٖٚططٞ      13,678"ت" "

  ا ُٛعطط١ ايتذسٜبٝطط١،يؿططا  0,01قُٝطط١ ذات  اليطط١ إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ  

"  ُطططٛل َكٝطططاع َٗطططازات  38,270ٚأضططط ست ايٓتطططا٥ر إٔ قُٝططط١ "ت" تططططاٟٚ " 

 0,01انٛاطٓط١ ايسقُٝط١ نهطٌ، ٖٚطٞ قُٝط١ ذات  اليط١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد َطططت٣ٛ         

يؿطططا  ا ُٛعططط١ ايتذسٜبٝططط١ ، ُٚتسدططط  ايباسجتطططإ ذيطططو إيطططٞ إٔ ربةطططٝ    

ٛضطططب١ ايططططشابٝ٘ ٚتٓ ٝطططر االْػطططة١ االثسا٥ٝططط١ ايكا٥ُططط١ عًططط٢ تةبٝكطططات اسب

ٚت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ ايتر١ًُٝٝ انٓاضب١ يتٓ ٝر األْػة١ ضاِٖ ف٢ ترصٜطص ازباْطو   

انرسيف ٚت١ُٝٓ انٗازات انستبة١ بانٛاط١ٓ ايسق١ُٝ  يطدٟ طايبطات ا ُٛعط١    

ايتذسٜبٝطططططط١ ،ٚتت ططططططل تًططططططو ايٓتططططططا٥ر َطططططط  ْتططططططا٥ر  زاضطططططط١ نططططططً  َططططططٔ       

 Responsibly,2013زاضطططططططططططططططط١ ٚ )  Suppo,2013، ٟ214 (  اسبؿططططططططططططططططس ٚ )

 Ribble,2014.) 
       ٚدطططٛ  فطططسٚم بطططد َتٛضطططةٞ  زدطططات ايةايبطططات با ُٛعططط١ ايكطططابة١ يف

ايتةبٝططل ايكبًططٞ ٚايبرططدٟ نكٝططاع ايططرنا٤ ايجكططايف، سٝططح بًغطط  قُٝطط١ "ت"      

 انرسف١( ٖٚٞ ق١ُٝ ذات  الي١ إسؿا١ٝ٥ عٓد َططت٣ٛ   " يًبرد األ13,699ٍٚ"

" يًبرطد ايجطاْٞ  َطا    10,270ت" "يؿا  االختبطاز ايبرطد٣ ،نُطا بًغط  قُٝط١ "      0,01
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يؿطططا   0,01ٚزا٤ انرسفططط١( ٖٚطططٞ قُٝططط١ ذات  اليططط١ إسؿطططا١ٝ٥ عٓطططد َططططت٣ٛ    

" يًبرططد ايجايططح  ايدافرٝطط١( ٖٚططٞ قُٝطط١ 11,781االختبططاز ايبرططد٣ ، ٚقُٝطط١ "ت" "

يؿا  االختباز ايبرد٣ ، ٚبًغط  قُٝط١    0,01ذات  الي١ إسؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ 

يطططًٛى( ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١ إسؿططا١ٝ٥ عٓططد    ا " يًبرططد ايسابطط 9,881"ت" "

"  ُطططٛل 26,486يؿطططا  االختبطططاز ايبرطططد٣، ٚبًغططط  قُٝططط١ "ت" "   0,01َططططت٣ٛ 

َكٝاع ايرنا٤ ايجكايف نهٌ ٖٚٞ ق١ُٝ ذات  الي١ إسؿا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ   

 يؿا  االختباز ايبرد٣ . 0,01
    ٚدطططٛ  فطططسٚم بطططد َتٛضطططةٞ  زدطططات ايةايبطططات با ُٛعططط١ ايتذسٜبٝططط١ يف

ةبٝططل ايكبًططٞ ٚايبرططدٟ نكٝططاع ايططرنا٤ ايجكططايف سٝططح بًغطط  قُٝطط١ "ت"       ايت

 انرسفططط١( ٖٚطططٞ قُٝططط١ ذات  اليططط١ إسؿطططا١ٝ٥ عٓطططد  " يًُذطططاٍ األ29,616ٍٚ"

" يًُذطاٍ  18,356يؿا  االختباز ايبرد٣، نُا بًغط  قُٝط١ "ت" "   0.01َطت٣ٛ 

 0,01ايجططاْٞ  َططا ٚزا٤ انرسفطط١ ( ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١ إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ  

" يًُذططططاٍ ايجايططططح  22,348يؿططططا  االختبططططاز ايبرططططد٣ ، قُٝطططط١ "ت" تطططططاٟٚ "   

يؿا  االختبطاز   0,01 ايدافر١ٝ( ٖٚٞ ق١ُٝ ذات  الي١ إسؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ 

 ايططًٛى( ٖٚطٞ قُٝط١     " يًُذطاٍ ايسابط   24,004ايبرد٣، نُا بًغ  ق١ُٝ "ت" "

نُا أضط ست   يؿا  االختباز ايبرد٣ ، 0,01ذات  الي١ إسؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ 

"  ُططٛل َكٝططاع ايططرنا٤ ايجكططايف   40,982ايٓتططا٥ر عططٔ إٔ قُٝطط١ "ت" تطططاٟٚ "  

يؿططا  االختبططاز   0,01نهططٌ، ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١ إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ    

ايبرططد٣،  ٌٚتسدطط  ايباسجتططإ تًططو ايٓتٝذطط١ إيططٞ االْػططة١ االثسا٥ٝطط١ أ ت إىل   

ٞ َطط  أؾطططشاأ  تُٓٝطط١ قدزتطط٘ ايةايبطططات عًططٞ ايتهٝطططف ٚايت اعططٌ االدتُطططاع    

ايجكافات انتٓٛعط١، َٚرسفط١ ايرطا ات ٚايتكايٝطد انستبةط١ بهطٌ ثكافط١ ، فكطً          

نُططا  ططٞ يططدٟ ايةايبططات      ،عططٔ اسؤاَٗططٔ ٚتكططدٜسٖٔ يًجكافططات انتٓٛعطط١    

تسسٝبِٗ بتكبٌ سكا٥ل ٚمسات ايجكافات اآلخسٟ بػهٌ إػبابٞ ٚتت ل تًطو  

( ، زاضططط١ 2012ا٤ ،  عططط ،  ايػطططٗساْٞ،(Gillivary, 2006ايٓتطططا٥ر َططط   زاضططط١   

 Khani,et al,2011       ٟايطط  أنططدت عًططٞ إٔ َطططتٟٛ ايططرنا٤ ايجكططايف يططد )

االفطططسا  ٜطططرثس عًطططٞ اال ا٤ ازبُطططاعٞ أثٓطططا٤ ايرُطططٌ يف صبُٛعطططات طبتً ططط١       

 ايجكافات.
  ٚدٛ  فسٚم بد َتٛضةٞ  زدات ايةايبات با ُٛع١ ايكابة١ ٚايةايبات

ٝططاع ايططرنا٤ ايجكططايف، سٝططح  با ُٛعطط١ ايتذسٜبٝطط١ يف ايتةبٝططل ايبرططدٟ نك 

" يًُذططاٍ األٍٚ  انرسفطط١( ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات    18,008بًغطط   قُٝطط١ "ت" تطططاٟٚ "  

يؿطا  ا ُٛعط١ ايتذسٜبٝط١، نُطا بًغط        0,01 الي١ إسؿا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ   

" يًُذاٍ ايجاْٞ  َا ٚزا٤ انرسفط١( ٖٚطٞ قُٝط١ ذات  اليط١     8,162إٔ ق١ُٝ "ت" "

ا ُٛعطط١ ايتذسٜبٝط١ ،ٚبًغطط  قُٝطط١ "ت"  يؿططا   0,01إسؿطا١ٝ٥ عٓططد َططت٣ٛ   

" يًُذططاٍ ايجايططح  ايدافرٝطط١( ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١ إسؿططا١ٝ٥ عٓططد     13,320"

" 15,671يؿطططا  ا ُٛعططط١ ايتذسٜبٝططط١ ، إٔ قُٝططط١ "ت" تططططاٟٚ "    0,01َططططت٣ٛ 
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 0,01يًُذاٍ ايساب   ايططًٛى( ٖٚطٞ قُٝط١ ذات  اليط١ إسؿطا١ٝ٥ عٓطد َططت٣ٛ        

"  ُٛل َكٝطاع  30,809نُا بًغ  ق١ُٝ "ت" " يؿا  ا ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ ،

 0,01ايططرنا٤ ايجكططايف نهططٌ، ٖٚططٞ قُٝطط١ ذات  اليطط١ إسؿططا١ٝ٥ عٓططد َطططت٣ٛ      

يؿا  ا ُٛع١ ايتذسٜب١ٝ، ُٚتسد  ايباسجتطإ تًطو ايٓتٝذط١ إىل إٔ َكطدزا     

ا ٗٛ  ايركًٞ ٚايرٖ  ايرٟ بريتط٘ ايةايبطات عٓطد ايكٝطاّ بتٓ ٝطر االْػطة١       

ةًبطط  ايبشططح يف اسبٛضططب١ االيهؤْٚٝطط١ عططٔ َرًَٛططات يف     االثسا٥ٝطط١ ايطط  ت 

مما ضاعد يف انتطاأ ايردٜد َٔ انرًَٛات عٔ ايجكافات  ايجكافات ان تً ١ 

ان تً ططط١ ٚايططط    ربصٜٓٗطططا يف ايبٓٝططط١ انرسفٝططط١ ٚايططط  ههطططٔ اضطططؤداعٗا   

ٚإعططا ٠ تةبٝكٗططا يف انٛاقططف اسبٝاتٝطط١ ايطط  تتةًططو ايتراَططٌ َطط  االفططسا  ذات   

كافات انتٓٛع١ ٚخاؾ١ إٔ ايرؿس اسبايٞ ٜتُٝص باالْ تاغ ايرانٞ ٚتطدخٌ  ايج

 ايجكافات ان تً ١ يف ا تُرات.
     ٚدططٛ  ع قطط١ ازتبططاط طططس ٟ بططد أبرططا  َكٝططاع َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١

، فهًُطططا شا ت 0,05،  0,01ٚأبرطططا  َكٝطططاع ايطططرنا٤ ايجكطططايف عٓطططد َططططت٣ٛ  اليططط١  

شاٚزٖطططا "َٗطططازات االتؿطططاٍ اي رطططاٍ يف ايرطططاو َٗطططازات انٛاطٓططط١ ايسقُٝططط١ ج

ايسقُططططٞ، َٗططططاز٠ إ از٠ ايٛقطططط  يف ايرططططاو ايسقُططططٞ، ايؿططططش١ ٚايططططط ١َ يف     

اضت داّ ايراو ايسقُٞ، محا١ٜ ايٓ ظ ٚاآلخطسٜٔ يف ايرطاو ايسقُطٞ، َٗطاز٠     

اسب اظ عًٞ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ " نًُا شا  ايرنا٤ ايجكايف بأبرا ٙ "انرسف١، َطا  

 ، ايدافر١ٝ، ايطًٛى".ٚزا٤ انرسف١

ٜٚتكططط  َطططٔ ايٓتطططا٥ر ايططططابل عسقطططٗا ازت طططال َتٛضططط   زدطططات ا ُٛعططط١   

ايتذسٜبٝططط١ عطططٔ ا ُٛعططط١ ايكطططابة١ فططط٢ ايتةبٝطططل ايبرطططدٟ نكٝطططاع َٗطططازات   

انٛاط١ٓ ايسقُٝط١ بأبرطا ٙ ان تً ط١ َٚكٝطاع ايطرنا٤ ايجكطايف بأبرطا ٙ ان تً ط١         

 ٚذيو ٜسد  إيٞ :

 ١ُ عًطٞ تةبٝكطات اسبٛضطب١ ايططشاب١ٝ ضطاُٖ       إٔ االْػة١ االثسا١ٝ٥ ايكا٥

ف٢ إثاز٠ ايدافر١ٝ ٚاالٖتُاّ يدٟ ايةايبات يتقباٍ عًٞ ايترًِ بهٌ محاع 

نُا ضاعدت يف خًل ثكاف١ االضت داّ االَجٌ يًتةبٝكطات ان تً ط١ يًرطاو    

ايسقُططٞ يططدٟ ايةايبططات جططا ٜتُاغطط٢ َطط  ثكافطط١ ا تُطط  َططٔ قططِٝ ٚعططا ات      

ٗ  ،ٚتكايٝطططد ٔ سطططو انتػطططاف َرًَٛطططات عطططٔ قطططِٝ ايجكافطططات     نُطططا شا  يطططدٜ

 ان تً ١.
          ٔيكططد  فرطط  االْػططة١ االثسا٥ٝطط١ ايةايبططات ايططٞ سططو اقتٓططا٤ أنطط  قططدز َطط

انرًَٛطططات عطططٔ ايجكافطططات ان تً ططط١ ٚضباٚيططط١ ايترُطططل يف فٗطططِ َرطططاو ٖطططرٙ   

ايجكافات ٚتٛفري زؾٝد َرًَٛاتٞ نبري مما ضاِٖ يف شٜا ٠ انطتٟٛ ايجكطايف  

 يدٜٗٔ.
 ْػة١ االثسا١ٝ٥ ع٢ً تُٓٝط١ قدزتط٘ ايةايبطات عًطٞ االطط ل عًط٢       ضاعدت اال

ايجكافطططات انتٓٛعططط١ ، ٚاهنطططاّ بطططبر  انرطططازف ٚايرطططا ات ٚايتكايٝطططد انستبةططط١  

مما ضاِٖ يف ت١ُٝٓ ٚعٞ ايةايبات بتًطو ايجكافطات    ،ببر  ايجكافات األخس٣
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نُططا  ططٞ يططدٟ  ، ٚتكططدٜس ايتٓططٛل ٚاالخططت ف ايٓططاتر عططٔ اخططت ف ايجكافططات   

ايةايبطططات تكطططدٜس ٚتكبطططٌ ازباْطططو االػبطططابٞ َطططٔ ايجكافطططات األخطططس٣ ايطططرٟ      

 ٜتُاغ٢ َ  قِٝ ٚثكافات ا تُ  احملًٞ  بػهٌ إػبابٞ. 
     إٔ ايرًُٝططات ايركًٝطط١ ايرًٝططا ايطط  اضططت دَتٗا ايةايبططات عٓططد ايكٝططاّ بتٓ ٝططر

االْػططة١ االثسا٥ٝطط١ اثٓططا٤ ايبشططح يف اسبٛضططب١ ايطططشاب١ٝ عططٔ َرًَٛططات يف      

انتٓٛعططط١  ضطططاعد عًطططٞ بكططططا٤ تًطططو انرًَٛطططات يف ايبٓٝططط١ ايركًٝطططط١       ايجكافطططات  

ٚخاؾططط١ إٔ  ،ٚاضطططؤداعٗا ٚإعطططا ٠ تةبٝكٗطططا يف انٛاقطططف اسبٝاتٝططط١ ايَٝٛٝططط١   

ا تُطط  سايٝططًا ٜتُٝططص بطططسع١ ايططتغري ٚايتةططٛز ْتٝذطط١ الْتػططاز تةبٝكططات         

ٚضطٗٛي١ االْ تطاغ عًطٞ  ا تُرطات ذات ايجكافطات       ،ايراو ايسقُٞ يف ا تُط  

  تً ١.ان

  تىصًات البخح: 

 يف ق٤ٛ َا أض ست عٓ٘ ْتا٥ر ايبشح ههٔ إػباش تٛؾٝات ايبشح فُٝا ٢ًٜ:

    تةططٜٛس َٓططاٖر االقتؿططا  انٓصيططٞ حبٝططح ٜططتِ تكططُد انٓططاٖر ن ططاِٖٝ ٚابرططا

 انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ.

        ٘تكططُد بططساَر ايتُٓٝطط١ انٗٓٝطط١ نرًُططات االقتؿططا  انٓصيططٞ  ٚزات تدزٜبٝطط

يتُٓٝطط١ قططدزاتٗٔ عًطط٢ تُٓٝطط١ َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١ ٚايططرنا٤ ايجكططايف      

 يدٟ ايةايبات.
         ّتططدزٜو انرًُططات َططٔ خطط ٍ ايططدٚزات ٚٚزؽ ايرُططٌ عًطط٢ ت رٝططٌ اضططت دا

   ُ كطسز ممطا ٜططِٗ يف    تةبٝكات اسبٛضب١ ايططشاب١ٝ يف األْػطة١ االثسا٥ٝط١ يً

 ايت١ُٝٓ ان١ٝٓٗ ايرات١ٝ يًُر١ًُ.
       تةٜٛس ٚتكُد بساَر اعدا  َرًُات االقتؿطا  انٓصيطٞ َطا ٜه طٌ اَت نٗطا

يًُٗططازات األ ا٥ٝطط١ ايطط  تطططاعد عًطط٢ تُٓٝطط١ َٗططازات انٛاطٓطط١ ايسقُٝطط١ يططدٟ  

 انترًُد.
  ايططشاب١ٝ  تةٜٛس َٗازات ايةايبات انرًُات يف اضت داّ تةبٝكات اسبٛضب١

 ٚاالضت ا ٠ َٓٗا يف ت رٌٝ ع١ًُٝ ايترًِ.

 املساجع العسبًُ أواًل :: 
(:"َٓاٖر ايبشح ٚطسم ايتشًٌٝ 2000آَاٍ أمحد  ، فرا  عبد ايًةٝف ، ؾا م  ،أبٛ سةو  -

 ايكاٖس٠ . ،َهتب١ االظبًٛ ،1اهسؿا٥ٞ يف ايرًّٛ ايٓ ط١ٝ ٚايؤب١ٜٛ ٚاالدتُاع١ٝ " ط
ايرنا٤ ايجكايف ٚع قت٘ باسبه١ُ ٚايرٛاٌَ اشبُط١ ايه ٟ (:"2012ْاٖد فتشٞ   ،أمحد  -

يًػ ؿ١ٝ : ؾٝغ١ َؿس١ٜ َٔ َكٝاع ايرنا٤ ايجكايف" صب١ً  زاضات عسب١ٝ يف عًِ 

 .467 -419ف  ،2012ٜٛيٝٛ ، 3ايرد  ،11صبًد  ،ايٓ ظ

أثس ايت اعٌ بد    ايترًِ ايكا٥ِ عًٞ تةبٝكات "(:2014أمحد ، ضبُٛ  أمحد عبد ايهسِٜ   -

اسبٛضب١ ايطشاب١ٝ ايترًِ اندَر ٚٚد٘ ايكب  ايداخًٞ ٚخازدٞ يف ت١ُٝٓ ايتشؿٌٝ 

داَر١ ططط  صب١ً ن١ًٝ ايؤب١ٝططط  َٚٗازات ؾٝا١ْ ايهُبٝٛتس يدٟ ط أ تهٓٛيٛدٝا ايترًِٝ

 .2زطط 161ايرد  ططط األشٖس
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ا  َطتٟٛ َرسف١ َرًُٞ ايدزاضات االدتُاع١ٝ بأبر"(:2016اسبؿسٟ ، ناٌَ ايدضٛقٞ    -

ا ١ً ايرسب١ٝ يًدزاضات ايؤب١ٜٛ ٚاالدتُاع١ٝ –انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ ٚع قتٗا ببر  انتغريات

 .8ايرد  ططط  ايطرٛ ١ٜططط 
اضت داّ اسبٛضب١ ايطشاب١ٝ سبٌ َػه ت انترًُات يف "(: 2015ايػاٜ  ، سؿ١ ضبُد   -

ططط  صب١ً  زاضات عسب١ٝ يف ايؤب١ٝ ٚعًِ ايٓ ظ طططط  زاض١ تةبٝك١ٝ ططط ايترًِٝ ازبُرٞ

 .59ايرد  ططط  ايطرٛ ١ٜ
( :" ايرنا٤ ايجكايف ٚع قت٘ جبٛ ٠ اسبٝا٠ يدٟ اية أ 2012 عا٤ ضبُد ضرد   ، يػٗساْٞ -

بسْاَر ايدزاضات ايرًٝا  ،ٚايةايبات ايطرٛ ٜد انبترجد إيٞ انًُه١ انتشد٠ "زضاي١ َادطتري

 انًو عبد ايرصٜص. ١داَر ،دزاضات ايرًٝاعُا ٠ اي ،ايؤب١ٜٛ
 عاو انرسف١. ،(:"ايرنا٤ االْطاْٞ ادباٖات َراؾس٠ ٚقكاٜا ْكد١ٜ " ايكاٖس2006٠ضبُد   ،ط٘  -
انٛاط١ٓ ايسق١ُٝ َدخ  نطاعد٠ أبٓا٤ْا ع٢ً اسبٝا٠ يف "(:2015 ٖصال بٔ عبدايهسِٜ   ، اي ٜٛٗٞ -

َر -َؿس–ن١ًٝ ايؤب١ٝ داَر١ انٓٛف١ٝ-١ٜ صب١ً ايبشٛخ ايٓ ط١ٝ ٚايؤبٛ-ايرؿس ايسقُٞ

30. 

(. اسبٛضب١ ايطشاب١ٝ: ضًط١ً َ اِٖٝ يف انسنص ايدٚيٞ 2011غريٜٗإ ْػأت  ، انٓريٟ  -

  يًدزاضات انطتكب١ًٝ ٚاالضؤاتٝذ١ٝ، انسنص ايدٚيٞ يًدزاضات انطتكب١ًٝ ٚاهضؤاتٝذ١ٝ

 َؿس.

(:"أثس ايرنا٤ ايجكايف يف قدزات االبتهاز اال ازٟ :  زاض١ 2014شٜٓو عُا  زغٝد   ،ايٓٛزٟ  -

ن١ًٝ  ،تةبٝك١ٝ يف فٓا م اشبُظ ظبّٛ يف َٓةك١ ايبشس انٝ  يف االز ٕ "زضاي١ َادطتري

 االز ٕ. ،االعُاٍ داَر١ ايػسم االٚض 

  ًُثانًا: املساجع االجهب: 
- Aaron, L. S. (2012).Teaching, Learning, and collaborating in the 

Cloud: Applications of Cloud Computing for Educators in Post-
Secondary Institutions, Journal of Educational Technology 
Systems, v40 n2 p95-111. 

- Alberta, E. (2013). Digital Citizenship. Technology Briefing. N2, 
ERIC Number: ED544724. 

- Amiri, A.; Moghimi, S & Kazemi, M. (2010). Studing the 
relationship between Cultural intelligence and employees 
“Performance. European Journal of Scientific Research, 42 (3). 
432-427. 

- Ang, S. & Van, D. L. (2008). The Handbook of Cultural 
Intelligence: Theory, Measurement, & Application, New York, 
NY: M.E. Sharpe.3-15. 

- Ang, S. & Van, D.L.; Koh, S.C.; Ng, K.Y.; Templer, K.J.; Tay, C. and 
Chandrasekar, N.A. (2007). Cultural Intelligence: Its 
Measurement and Effects on Cultural Judgment and Decision 
Making Cultural Adaption, and Task Performance. Management 
and Organization Review, 3, 335-371.  

- Anshari, M. (2016). Developing Online Learning Resources: Big 
Data, Social Networks, and Cloud Computing to Support 
Pervasive Knowledge 

- Baumann, P. (2012). Civic Engagement through Digital 
Citizenship: Engaging Youth in Active, Participatory Citizenship 
through Digital Media. The Progress of Education Reform. 
Volume 13, Number 1.   



 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
116 

- Boyle, C. J. (2010). The Effectiveness of a Digital Citizenship 
Curriculum in an Urban School, ProQuest LLC, Ed.D. 
Dissertation, Johnson & Wales University 

- Brislin, R.; Wrthlry, R. and Macanab, B. (2006). Cultural 
Intellingence: Understanding Behaviors that Serve Peoples 
Goals, SAGE, Sydney. 

- Cernusca, D. and Abdous, M. (2011). Exploring Cloud 
Computing for Distance Learning, Online Journal of Distance 
Learning Administration, v14 n3  

- Denton, D.W. (2012). Enhancing Instruction through 
Constructivism, Cooperative Learning, and Cloud Computing, 
TechTrends: Linking Research and Practice to Improve 
Learning, v56 n4 p34-41 May.   

- Ding, J. and Xiong, C. (2015). Construction of a Digital Learning 
Environment Based on Cloud Computing, British Journal of 
Educational Technology, v46 n6 p1367-1377 Nov. 

- Duan, Y. (2016). Cloud Computing in Higher Education Sector 
for Sustainable Development, International Association for 
Development of the Information Society, Paper presented at 
the International Conferences on Internet Technologies & 
Society (ITS), Education Technologies (ICEduTECH), and 
Sustainability, Technology and Education (STE) (Melbourne, 
Australia, Dec 6-8. 

- Earley, P.C., & Ang, S. (2003). Cultural Intelligence: individual 
interactions across Cultures. (Unpublished master`s thesis), 
Stanford University Press, Palo, Alto. 

- Esposito, M. (2013). An Examination of Secondary School 
Teachers' Technology Integration Recommended by ISTE's 
National Educational Technology Standards for Teachers and 
School Principal Support for Teacher Technology Efforts, 
ProQuest LLC, Ed.D. Dissertation, Dowling College  .Exploring 
the Relationships between Learning Styles, Online 
Participation, Learning Achievement and Course Satisfaction: 
An Empirical Study of a Blended Learning Course, British 
Journal of Educational Technology, and v47 n2 p257-278 Mar. 

- Gillivray, M.A. (2006). A brirf history of globalization: the 
untold story of our incredible shrinking planet. New York: 
Carroll & Graf. 

- Griffer, R. & perlis, M. (2007). Developing Cultural intelligence 
in preservice speech language pathologists and educators. 
Communication Disorder Quarterly, 29 (1), 28-35. 

- Hartmann, S. B. (2017). The Potentials of Using Cloud 
Computing in Schools: A Systematic Literature Review, Turkish 
Online Journal of Educational Technology - TOJET, v16 n1 
p190-202 Jan  

- Holschuh, D.R. (2010). Techtalk: Cloud Computing and 
Developmental Education, Journal of Developmental Education, 
v33 n3 p38-39 Spr. 



 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
117 

- Isman, A. (2014). Digital Citizenship, Turkish Online Journal of 
Educational Technology - TOJET, v13 n1 p73-77 Jan.  

- Karamete, A. (2015). Computer Education and Instructional 
Technology Teacher Trainees' Opinions about Cloud 
Computing Technology, Educational Research and Reviews, 
v10 n14 p2043-2050 Jul. 

- Karen, O.E. & Ghahari, S. (2011). Validation of the Persian 
Cultural Intelligence Scal and Exploring ts Relatioship with 
Gender, Education, Travelling Abroad and Place of living. 
Global Journal of Human Social Seciences. Vol (11) 1(7) Var 
(1.0) November 2011. 

- Kim, Y.J., & Van, D.L. (2012). Cultural intelligence and 
international leadership Potential: The importance of contact 
for members of the majority. Applied Psychology, 61 (2), 277-
294. 

- Konrad, A.M. (2006). Editorial Comment. Group and 
Organizational Management, 31 (3( 

- Kurian, G.T. (2013). The AMA dictionary of business and 
management. (1st Ed.) . U.S.A, Congress Publication Data. 

- Lahiri, M. and Moseley, J.L. (2013). Migrating Educational Data 
and Services to Cloud Computing: Exploring Benefits and 
Challenges, Educational Technology, v53 n1 p20-30 Jan-Feb . 

- Lyons, R. (2012). Investigating Student Gender and Grade Level 
Differences in Digital Citizenship Behavior, ProQuest LLC, Ed.D. 
Dissertation, Walden University. 

- Nebel, M. and Jamison, B. (2009). Students as Digital Citizens on 
Web 2.0 , Social Studies and the Young Learner, v21 n4 p5-7 
Mar-Apr . 

- Nefei, W.A. (2013). The impact of cultural intelligence on 
employer job performance: An empirical study on kingdom of 
Saudi Arabia. International Journal of Business and 
Management, 8(1), 26-43. 

- Ng, K. and Eareley, P. (2006). Culure and Intelligence: Old 
Constructs. N EW Frontiers, Group Organization M anagement, 
31 (1), 4-19. 

- Ofemile, A.Y. (2015). Assessing Affordances of Selected Cloud 
Computing Tools for Language Teacher Education in Nigeria. 
Journal of Education and Practice, v6 n3 p1. 

- Ohler, J. (2012). Digital Citizenship Means Character Education 
for the Digital Age, Education Digest: Essential Readings 
Condensed for Quick Review, v77 n8 p14-17 Apr. 

- Oxley, C. (2010). Digital Citizenship: Developing an Ethical and 
Responsible Online Culture, International Association of School 
Librarianship, Paper presented at the School Library 
Association of Queensland and the International Association of 
School Librarianship Conference incorporating the 
International Forum on Research in School Librarianship 



 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
118 

(Brisbane, QLD, Australia, Sep 27-Oct 1, ERIC Number: 
ED518512  .  

- Paul, P.K. and Lata, D.K. (2014). Cloud Based Educational 
Systems and Its Challenges and Opportunities and Issues-
Turkish Online Journal of Distance Education, v15 n1 p89-98 
Jan 2014. 

- Pescetta, M. (2011  .( Teaching Digital Citizenship in a Global 
Academy, ProQuest LLC, Ph.D. Dissertation, Nova Southeastern 
University. 

- Peterson, B. (2004). Culture Intelligence: a guide to working 
with people from other cultures. Yarmouth, Me ., Intercultural 
Press 

- Qin, L. and Hsu, J. (2016). Evaluating the Usage of Cloud-Based 
Collaboration Services through Teamwork, Journal of 
Education for Business, v91 n4 p227-235 2016. 

- Rahimi, M.; Barkat, G. & Atari, Y. (2014). A Study of 
Relationship between Cultural Intelligence and Decision 
Making Styles of High School Principals in Izeh County. 
International Journal of Scientific nd Research Publications, 4, 
(6), 2250-3153 .  

- Responsibly, S. and Ethically (2013). Educational Leadership in 
an Online World: Connecting Students to Technology, Journal 
of Asynchronous Learning Networks, v17 n1 p137-145 Jan. 

- Ribble, M. (2012). Digital Citizenship for Educational Change, 
Kappa Delta Pi Record, v48 n4 p148-151. 

- Ribble, M.S. and Bailey, G.D. (2004). Digital Citizenship: 
Addressing Appropriate Technology Behavior, Learning & 
Leading with Technology, v32 n1 p6-9, 11 Sep. 

- Rose, R. and Kumar, M. (2008). A review on individual 
differences and cultural intelligence. The Journal of 
International Social Research, 1 (4), 505-522 . 

- Saadatdoost, R. and Sim, A.T.H. (2014). Cloud Computing for 
Teaching Practice: A New Design? International Journal of 
Web-Based Learning and Teaching Technologies, v9 n4 p50-68. 

- Schaik, C.P.V., and Burkart, J.M. (2011). Social Learning and 
evolution: the cultural intelligence hypothesis, Philosophical 
transactions of the royal society, 366, 1008-1016 . 

- Schmidt, F., and Hunter, J. (2004). General mental ability in the 
world of work. Journal of Pers onality and Social Psychology, 
86, 162-173. 

- Schneckenberg, D. (2014). Easy, Collaborative and Engaging--
The Use of Cloud Computing in the Design of Management 
Classrooms, Educational Research, v56 n4 p412-435. 

- Searson, M. and Hancock, M. (2015). Digital Citizenship within 
Global Contexts, Education and Information Technologies, v20 
n4 p729-741 Dec. 

- Shannon, L.M. and Begley, T.M. (2008). Antecedents of Four-
factor model of Cultural intelligence, In: Soon and Van Dyne, 



 م2017..  أكتوبر                           الثامن    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
119 

Linn, (Eds) Handook of cultural intelligence: theory, 
measurement, and applications, M .E.   Sharpe, pp.41-55 ISBN 
9780765622624. 

- Siegle, D. (2010). Cloud Computing: A Free Technology Option 
to Promote Collaborative Learning, Gifted Child Today, v33 n4 
p41-45. 

- Sternberg, R. and Grigorenko, E. (2006). Cultural intelligence 
and successful intelligence. Group and Organization 
Management, 31, 27-39 . 

- Sternberg, R.J. (1998). Abilities are forms of developing 
expertise, Article Retrieved December 28, 2012.From: 
http://edr.sagepub .com 

- Suppo, C.A. and ProQuest, L.L.C. (2013). Digital Citizenship 
Instruction in Pennsylvania Public Schools: School Leaders 
Expressed Beliefs and Current Practices, ProQuest LLC, D.Ed. 
Dissertation, Indiana University of Pennsylvania. 

- Tan, J.S.(2004. Cultural intelligence and the global economy. 
Issues & observations, 24, 5, 14-21. 

- Thomas, D.; Stahl, G.; Ravlin, E.; Poelmans, S.; Pekerti, A.; 
Ekelund, B.; Cerdin, j.; Brislin, R.; Aycan, Z.; Au, K.; Maznevski, 
M. and Lazarova, M. (2010). Cultural Intelligence: Domain and 
Assessment. International Journal of Cross cultural 
Management. SAGE Publication: 2008 

- Triandis, H.C. (2006). Cultural Intelligence in Organizations. 
Group Organization Management, 31 (1), 20-26. 

- UNESCO B. (2014). Fostering Digital Citizenship through Safe 
and Responsible Use of ICT: A Review of Current Status in Asia 
and the Pacific as of December, United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural. UNESCO Bangkok ERIC Number: 
ED559670 

- Van, D.L.; Ang, S.; Ng, K. Y.; Rocks Tuhl, T.; Tan, M.L. and Koh, C. 
(2012). Sub-Dimensions of the four factors model of cultural 
intelligence and achievement: A case study in an Iranian 
Company. Iranian Journal of Management Studies, 3, 3, 25-40. 

- Ward, C.; Fischer, R.; Zaid, F. and Hall, L. (2009). The 
convergent, discriminate, and incremental validity of scores on 
a self-report measure of cultural intelligence, Educational and 
Psychological Measurement, 69(1), 85-105. 

- Young, D. (2014). A 21st-Century Model for Teaching Digital 
Citizenship, Educational Horizons, v92 p9-12 Feb-Mar . 

 

 
 


