
 

 

                                                                           
 جامعة المنصورة    

 كلية السياحة و الفنادق 

توظيف التكنولوجيا الرقمية يف حتقيق التنمية 
 السياحية املستذامة

 بالتطبيق على الشركات السياحية في مدينة بغداد
 َػتدًط َٔ ضغاي١ ع١ًُٝ

 إعداد
 

  بكر عبد السالم حممود احلمود/ أ

 ادػتراملبسضد١  باسح

 املٓضٛض٠داَع١  – ايػٝاس١ ٚايفٓازمن١ًٝ  
 د/ رانيا حممد بهاء الدين بدر الدين

 بكػِ ايسضاغات ايػٝاس١ٝ األغتاش املػاعس  

 املٓضٛض٠داَع١  –ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايفٓازم 

 أ.د/ وليد سيد أمني  
 س١ٝ بكػِ ايسضاغات ايػٝا األغتاش

 داَع١ املٓضٛض٠ –ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايفٓازم 
 

 امللخص

تٓاٚيت ايطغاي١ َٛعٛع تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ 

ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ بايتطبٝل ع٢ً ستافع١ بػساز، ٚمشًت ثالث١ فضٍٛ، سٝح تٓاٍٚ 

األٍٚ ايفضٌ األٍٚ ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ ٚاْكػِ إىل َبشجني، تٓاٍٚ املبشح 

ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ ايٓؿأ٠ ٚاملفاِٖٝ، ٚتٓاٍٚ املبشح ايجاْٞ ارتسَات ايػٝاس١ٝ 

ايطق١ُٝ. ٚتٓاٍٚ ايفضٌ ايجاْٞ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ، ٚتهٕٛ َٔ َبشجني سٝح 

تٓاٍٚ املبشح األٍٚ َفّٗٛ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ٚأْٛاعٗا، ٚتٓاٍٚ املبشح ايجاْٞ َبازئ 

ملػتسا١َ ٚتٓاٍٚ ايفضٌ ايجايح ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ، سٝح تططم ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ا

املبشح األٍٚ إىل َٓٗذ١ٝ ايسضاغ١، ٚتٓاٍٚ املبشح ايجاْٞ ايتشًٌٝ اإلسضا٥ٞ 

الغتذابات َسٜطٟ ايؿطنات ايػٝاس١ٝ، ٚتٓاٍٚ املبشح ايجايح حتًٌٝ املكاب١ً 
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 تباض صش١ فطٚضايؿدض١ٝ َع َسٜطٟ ايؿطنات ايػٝاس١ٝ، ٚتٓاٍٚ املبشح ايطابع اخ

.ايسضاغ١

Employing Digital Technology in Achieving 

Sustainable Tourism Development, Applied on 

Tourism Agencies in Baghdad City 

 

Summary 
The letter addressed the topic of employing digital 

technology in achieving sustainable tourism development by 

applying to The Province of Baghdad, and included three 

chapters, where the first chapter dealt with digital technology and 

divided into two topics, the first topic dealt with digital 

technology and concepts, and the second discussed digital 

tourism services.  

املقذمة:
تؿٗس ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ تطٛضًا نبرًا بػبب املػتذسات ٚايتطٛضات 

ايتهٓٛيٛد١ٝ ايٓاجت١ عٔ اذتؿس اهلا٥ٌ يإلبساع ٚايكسض٠ اإلْػا١ْٝ ع٢ً ايتذسٜس يف 

ٚقس ْتر عٔ شيو اضتفاع  (Jensen, 2018, p.39)ايبشح عٔ املهاغب ٚايفٛا٥س 

١ٝ مبدتًف أؾهاهلا ٚأْٛاعٗا )خًٌٝ، ْػب اغتعُاٍ ايٛغا٥ط ايتهٓٛيٛد١ٝ ايطقُ

 َٔ تتُهٔ املٓعُات َٔ االغتفاز٠ إٔ أ١ُٖٝ (، َٚٔ ثِ فكس تعاٜست613، ظ3122

ٚعع  يف ايسٍٚ ٚاملٓعُات اإلغطاع ٖٚٛ َا ستِ ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ، تطٛض

، :312ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف عامل األعُاٍ )فتح ايسٜٔ،  إلزخاٍ ايػٝاغات املبتهط٠

َعتُس٠ يف شيو  ،ع١ًُٝ ؾا١ًَ تتٓاٍٚ شتتًف َكَٛات اذتٝا٠( . ٚتعس ايت١ُٝٓ 3ظ

يف  رؿاٌَ ملدتًف ادتٛاْب االقتضاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ يًُذتُع، ٚتػايتدطٝط اي ٢عً

(، ٚتػع٢ ايعسٜس َٔ :38، ظ3127ٖساف ستسز٠ )شٜب، اجتاٙ ستسز يتشكٝل أ

 ْعًطا ت١ُٝٓ اقتضاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ ايسٍٚ إىل تطٜٛط ايكطاع ايػٝاسٞ ملا حيسث٘ َٔ

(، 55، ظ:312ايػٝاس١ٝ )ايعًذ١،  يًسٍٚ ايػٝاسٞ ايٓؿاط حيككٗا اييت يًُعاٜا
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 ٝاس١ٝ املػتسا١َتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػ

 بايتطبٝل ع٢ً ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يف َس١ٜٓ بػساز

 بعسًا حتٌُ فٗٞ ْػبًٝا، ٚشتتًفًا دسٜسًا املػتسا١َ ؾهاًل ايػٝاس١ تضبح ٚبصيو

 ٚايجكايف ايطبٝعٞ ايرتاخ ع٢ً اذتفاظ غعٝٗا إىل خالٍ َٔ َتُٝع٠ جيعًٗا أخالقًٝا

ايطبٝع١ ٚتفاعًٗا املؿرتى  متتًهٗا اييت ادتٖٛط١ٜ يًكِٝ ايعامل تكسٜط ٚظٜاز٠ ًٞ ،احمل

 (.396، ظ3128ٚايب١٦ٝ )ططبٛش ٚسػٔ،  ٚاألْؿط١، ٚايسٍٚ، ايٓاؽ َع

 أهمية الذراسة:
يًبشح عٔ أزٚات  ايؿطنات ايػٝاس١َٝععِ  تٓبع أ١ُٖٝ ايسضاغ١ َٔ غعٞ

ػٝاس١ٝ َٔ خالٍ إجياز ايططم ٚايٛغا٥ٌ عٜاز٠ َعسالت ايت١ُٝٓ ايدسٜس٠ َٚتطٛض٠ ي

املدتًف١ يًٛصٍٛ إىل ايعُال٤ ٚإعالِْٗ بارتسَات، ٚتػتٗسف عسٜسًا َٔ ؾطنات 

ايػٝاس١ ايٛصٍٛ يعُال٥ٗا َٔ خالٍ ايبٝع املباؾط أٚ ايتٛاصٌ ايؿدضٞ عٔ ططٜل 

اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ، َٚٔ ٖصا املٓطًل تأتٞ أ١ُٖٝ تًو ايسضاغ١ نْٛٗا 

ايغ٤ٛ ع٢ً آيٝات تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ٞتًك

 املػتسا١َ يف ايعطام، َع ايتطبٝل ع٢ً ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يف بػساز.

 مشكلة الذراسة:
حتاٍٚ عسٜس َٔ ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يف ايعطام ظٜاز٠ أضباسٗا ٚاالغتشٛاش ع٢ً 

ع قاعس٠ عُال٥ٗا، ٚئ ٜأتٞ شيو زٕٚ أنرب سض١ َٔ ايػٛم ايػٝاسٞ َٔ خالٍ تٛغٝ

تطٜٛط اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ ٚتٛظٝفٗا يف مجٝع ايعًُٝات ٚاألْؿط١ 

ايػٝاس١ٝ زاخٌ ايؿطن١، ٚخاضدٗا، َٔ أدٌ االغتفاز٠ َٔ املكَٛات ايػٝاس١ٝ يف 

ايعطام، ٚدصب ايعُال٤ إيٝٗا يٝؼ فكط ع٢ً ايضعٝس ايساخًٞ بٌ ع٢ً ايضعٝس 

، ٚع٢ً ايطغِ َٔ ست١ُٝ اغتدساّ ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يًتهٓٛيٛدٝا ارتاضدٞ أٜغًا

ايطق١ُٝ الغُٝا يف عًُٝات سذع ايطرإ ٚايفٓازم، فإْٗا تعاْٞ يف أسٝإ نجر٠ َٔ 

ععف تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ بؿهٌ ؾاٌَ الغُٝا يف عًُٝات ايسفع اإليهرتْٚٞ 

١َ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ، مما ٜتطًب ٚايتٛاصٌ ايطقُٞ َع ايعُال٤، مما ٜؤثط ع٢ً اغتسا

عطٚض٠ االٖتُاّ يٝؼ فكط بتٛفر ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ، ٚإمنا أٜغا بتٛظٝفٗا يف 

 أعُاٍ ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يتشكٝل ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ.
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 أهذاف الذراسة
ايٛقٛف ع٢ً أِٖ تطبٝكات ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف أعُاٍ ايؿطنات  -2

 ايػٝاس١ٝ.

٣ َػا١ُٖ تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايبعس حتسٜس َس  -3

 االقتضازٟ يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ يف ايؿطنات ايػٝاس١ٝ.

ايتعطف ع٢ً إَها١ْٝ تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايبعس   -4

 االدتُاعٞ ٚايجكايف يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ يف ايؿطنات ايػٝاس١ٝ.

ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايبعس ايب٦ٝٞ يًت١ُٝٓ  إبطاظ أ١ُٖٝ تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا  4

 ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ يف ايؿطنات ايػٝاس١ٝ

 فرضيات الذراسة:
ال تٛدس فطٚم َع١ٜٛٓ شات زالي١ إسضا١ٝ٥ بني آضا٤ َسٜطٟ يف ايؿطنات  -2

ايػٝاس١ٝ سٍٛ تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايبعس االقتضازٟ يًت١ُٝٓ 

 ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ.

دس فطٚم َع١ٜٛٓ شات زالي١ إسضا١ٝ٥ بني آضا٤ َسٜطٟ يف ايؿطنات ال تٛ -3

ايػٝاس١ٝ سٍٛ تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايبعس االدتُاعٞ ٚايجكايف 

 يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ.

ال تٛدس فطٚم َع١ٜٛٓ شات زالي١ إسضا١ٝ٥ بني آضا٤ َسٜطٟ يف ايؿطنات  -4

حتكٝل ايبعس ايب٦ٝٞ يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ ايػٝاس١ٝ سٍٛ تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف 

 املػتسا١َ.

 حمذدات الذراسة
مت اختٝاض ايؿطنات ايػٝاس١ٝ مبس١ٜٓ بػساز يتهٕٛ ع١ٓٝ يًسضاغ١، احملسزات املها١ْٝ

 سٝح تغِ ايٓػب١ األنرب َٔ ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يف ايعطام

 .3131 : مت إدطا٤ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ خالٍ ؾٗط ٜٓاٜط عاّاحملسزات ايع١َٝٓ
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 ٝاس١ٝ املػتسا١َتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػ

 بايتطبٝل ع٢ً ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يف َس١ٜٓ بػساز

 اإلطار النظري:
املػتسا١َ:ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ َفّٗٛ أولا 

تٛفر ايتػٗٝالت ٚارتسَات إلؾباع سادات " بأْٗا١ ٝتعطف ايت١ُٝٓ ايػٝاس

، ٚتؿٌُ نصيو بعض تأثرات ايػٝاس١ َجٌ: إجياز فطظ عٌُ ايػا٥شني ٚضغباتِٗ 

طف االغتسا١َ ٚتع ،(Fennell & Ebert, 2014, p.662)" دسٜس٠ ٚزخٍٛ دسٜس٠

 االغتػالٍ ططٜل عٔ ايب١٦ٝ َع ايتأقًِ خالٍ َٔ اذتٝا٠ ْٛع١ٝ ع٢ً بأْٗا "اذتفاظ

 ٚغا٥ٌ ايطبٝع١ٝ، ٚتٜٓٛع اذتٝا٠ اغتُطاض ع٢ً ٚاحملافع١ يًُٛاضز ايطبٝع١ٝ، األَجٌ

احملٝط١"  ايب١٦ٝ ٚال ايطبٝع١ٝ يًُٛاضز اغتٓعاف غر َٔ ايٛقت َطٚض َع منٖٛا

قس بطظ َفّٗٛ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ َٓص مثاْٝٓات ايكطٕ ايعؿطٜٔ (، 5ٚ، ظ:312)غامل، 

ايًذ١ٓ ايسٚي١ٝ يًب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ ايتابع١ يألَِ  ّ، ايصٟ قسَت2:98٘يف تكطٜط بٛضتالْس 

"ايت١ُٝٓ اييت تًيب استٝادات ادتٌٝ اذتاعط زٕٚ ايتغش١ٝ أٚ اإلعطاض بكسض٠ املتشس٠

(، ٚعٓس بسا١ٜ 36، ظ3125غِٓٝ ٚأبٛظْط، األدٝاٍ ايكاز١َ ع٢ً تًب١ٝ استٝاداتٗا" )

ايتػعٝٓات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ بازض بطْاَر األَِ املتشس٠ إىل إعاز٠ ايرتنٝع ع٢ً 

، سٝح عطف املبسأ (Kerimoglu, et.al., 2008, p.2)ادتاْب ايبؿطٟ يف ايت١ُٝٓ 

ػتسا١َ ايت١ُٝٓ امل 3::2ايجايح ايصٟ أقطٙ َؤمتط األَِ املتشس٠ يًب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ عاّ 

بأْٗا "عطٚض٠ إصتاظ اذتل يف ايت١ُٝٓ عٝح حتكل ع٢ً ضتٛ َتػاٚ اذتادات ايت١ُٜٛٓ 

(.28، ظ3111ٚايب١ٝ٦ٝ ألدٝاٍ اذتاعط ٚاملػتكبٌ" )زٚدالؽ، 

ايػٝاس١ اييت تؤزٟ " ٚعطفت َٓع١ُ ايػٝاس١ ايعامل١ٝ ايػٝاس١ املػتسا١َ بأْٗا

القتضاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚادتُاي١ٝ، إىل إزاض٠ نٌ املٛاضز بططٜك١ َا حتكل اذتادات ا

ٚيف ايٛقت ْفػ٘ ٜتِ زعِ ايتهاٌَ ايجكايف ٚايعًُٝات ايب١ٝ٦ٝ ٚايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ 

األٚضٚبٞ  (، بُٝٓا عطفت َٓع١ُ االحتاز239، ظ3124ٚأْع١ُ زعِ اذتٝا٠" )ضساي١، 

 ْؿاط حيافغ ع٢ًبأْٗا "يًب١٦ٝ ٚاملتٓعٖات ايك١َٝٛ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ 

 ا٥شنيايػ استٝاداتؿبع بؿهٌ ٜ ايب١٦ٝ ٚحيكل ايتهاٌَ االقتضازٟ ٚاالدتُاعٞ

، 3127" )ظٜٔ ايسٜٔ، املػتكب١ًٝ اغتفاز٠ األدٝاٍ غٝف١ اذتاي١ٝ ٚعُإٚاجملتُعات امل
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(. ٚبٓا٤ ع٢ً َا غبل ميهٔ حتسٜس ايتعطٜف اإلدطا٥ٞ يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ 24ظ

ٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚايبؿط١ٜ ٚاملاي١ٝ بؿهٌ أَجٌ املػتسا١َ بأْٗا ايكسض٠ ع٢ً اغتػالٍ امل

يًُػا١ُٖ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ االقتضاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ، مبا ٜغُٔ اغتسا١َ 

ٖصٙ املٛاضز ع٢ً املس٣ ايبعٝس، ٜٚتٓاغب َع ايطؤ١ٜ االغرتاتٝذ١ٝ يًؿطنات ايػٝاس١ٝ 

 ٚضغايتٗا.

أبعاز ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ:ثانياا 

 ١ االقتضاز١ٜ:االغتساَ -1

تتُجٌ االغتسا١َ االقتضاز١ٜ يف ارتطط اييت ميهٔ االغتفاز٠ َٓٗا سايًٝا ٚيف 

املس٣ ايطٌٜٛ َٔ خالٍ تهٜٛٔ َؿاضنات عرب غًػ١ً ايعطض َٔ األعُاٍ ايضػر٠ إىل 

املٓعُات ايهبر٠، ٚاتباع املػاضات املتفل عًٝٗا زٚيًٝا يف أعُاٍ ايتسضٜب َٚٓح ؾٗاز٠ 

ٚتٜٓٛع ارتسَات عربع١ ايٛعٞ ايب٦ٝٞ ٚاألخالقٞ بني ايػا٥شني،املؿاضن١، ٚإؾا

تطٜٛط األْؿط١ ايػٝاس١ٝ، ٚاملػا١ُٖ ظع٤ َٔ اإلٜطازات يًُػاعس٠ يف ايتسضٜب 

ٚايتػٜٛل ٚتطٜٛط ارتسَات، ٚتٛفر سٛافع َاي١ٝ يألعُاٍ يػطض تبين َبازئ 

 (.321، ظ3121يالغتسا١َ )عؿٞ، 

  االغتسا١َ ايب١ٝ٦ٝ: -2

الٍ ايت١ُٝٓ اييت تهٕٛ َتطابك١ َع اغتسا١َ ايعًُٝات ايب١ٝ٦ٝ تتِ َٔ خ

ٚايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ ٚاملٛاضز ايبٝٛيٛد١ٝ َٔ خالٍ االيتعاّ بتطبٝل اإلضؾازات يف 

ايعًُٝات ايػٝاس١ٝ َٚطاقب١ ٚتكِٝٝ اآلثاض، ٚصٝاغ١ غٝاغات غٝاس١ٝ ٚط١ٝٓ تتٛافل َع 

ٕ ايتكِٝٝ ٚايتدطٝط ٚتطٜٛط األٖساف ايه١ًٝ يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ، ٚعُإ إٔ ٜهٛ

ارتسَات ايػٝاس١ٝ ستككا ملبازئ ايػٝاس١، ٚعُإ محا١ٜ ايػٝاس١ يف املٓاطل 

احمل١ُٝ، ٚمتٝٝع ايػًٛى املكبٍٛ بني ايػا٥شني، ٚتؿذٝع ايػًٛى ايػٝاسٞ املػؤٍٚ بني 

 (284، ظ3124ايػا٥شني )ايعٝس، 
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 ٝاس١ٝ املػتسا١َتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػ

 بايتطبٝل ع٢ً ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يف َس١ٜٓ بػساز

  :االغتسا١َ االدتُاع١ٝ -3

بني  ٚايجكايف االدتُاعٞ ايرتابط زضد١ ٜاز٠ظ إىل ايػٝاس١ٝ ايت١ُٝٓ تؤزٟ

(، َٔ خالٍ َػاعس٠ َٚؿاضن١ 57، ظ:312املعطف١ )ايعًذ١،  ٚظٜاز٠ ايػهإ

ٚايتسضٜب يتشػني ٚإزاض٠ ايرتاخ ٚاملٛاضز ايطبٝع١ٝ،  ِٝايتعًاجملتُع، ٚٚصف بطاَر 

، ٚايعٌُ ، ٚاسرتاّ سكٛم املًه١ٝ ٚاألضض يًػهإ األصًٝني ٚاذتفاظ ع٢ً ايتٓٛع ايجكايف

بفعاي١ٝ َع ايكاز٠ احملًٝني يغُإ ايجكافات األص١ًٝ ٚعُإ اسرتاَِٗ، ٚتؿذٝع 

ايكسضات اجملتُع١ٝ الغتسا١َ ٚاغتدساّ املٗاضات ايتكًٝس١ٜ، ٚتعًِٝ ايػا٥شني ايػًٛى 

 (Cernat & Gourdon, 2011, p.8)املكبٍٛ ٚاملطغٛب يف تًو املٓاطل 

١َ ٚمشٛهلا يهاف١ ايٓٛاسٞ االقتضاز١ٜ ٜٚتغح مما غبل تهاٌَ أبعاز االغتسا

ٚايب١ٝ٦ٝ ٚاالدتُاع١ٝ مبا حيكل ايٓفع يًؿطنات ايػٝاس١ٝ ٚاجملتُع ٜٚرتقٞ مبػت٣ٛ 

 ارتسَات ايػٝاس١ٝ.

َفّٗٛ ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ:ثالثاا 

ٖٚٞ َؿتك١ َٔ  Technologyٜطدع أصٌ ن١ًُ ايتهٓٛيٛدٝا يػ١ إىل 

 أٚ اذتطف١، أَا أٚ ايضٓع١، أٚ املٗاض٠، ايفٔ، ٚتعين Tochnoُٖٚا ْٜٛاْٝتني ؛  نًُتني

(، 342، ظ3121ايسضاغ١ )سػني،  أٚ ايعًِ ٚتعين Logesاآلخط فٗٛ  ادتع٤

 إىل إعاف١ ٚاهلٓسغ١ٝ ٚايتك١ٝٓ ايع١ًُٝ ٜٚكضس بايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ "اجملاالت

اآلي١ٝ" )بسض،  يًشاغبات اٚتطبٝكاتٗ َعادت١ املعًَٛات، يف املػتدس١َ اإلزاض٠ أغايٝب

(، نُا تعطف بأْٗا "ايرتابط اهلا٥ٌ َا بني تهٓٛيٛدٝا اذتٛاغٝب 45، ظ3111

املتطٛض٠، ٚتهٓٛيٛدٝا االتضاالت املدتًف١ األْٛاع ٚاالجتاٖات، ٚاييت سككت إَها١ْٝ ْكٌ 

ن١ُٝ ٖا١ً٥ َٔ املعًَٛات بػطع١ فا٥ك١ بػض ايٓعط عٔ ايعَإ ٚاملهإ، ٚصٛال إىل 

(، ٚميهٔ إٔ تعطف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ 76، ظ3125ت اإلْرتْت" )عبسايطمحٔ، ؾبها

إدطا٥ٝا بأْٗا ثٛض٠ املعًَٛات املطتبط١ بضٓاع١ َع١ٓٝ، ٚمجع بٝاْاتٗا، ٚختعٜٓٗا، 

ٚاغرتداعٗا، ٚتكُٝٝٗا، ٚعطعٗا، ٚتػٜٛكٗا، ٚتٛظٜعٗا باغتدساّ ٚغا٥ٌ ايتكٓٝات 
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٢ً ؾبه١ االْرتْت، ٚشيو َٔ خالٍ االغتدساّ اذتسٜج١ ٚاملتطٛض٠ ٚايػطٜع١ ايكا١ُ٥ ع

 املؿرتى يًشاغبات االيهرت١ْٝٚ ْٚعِ االتضاالت اذتسٜج١.

تطبٝكات ارتسَات ايػٝاس١ٝ ايطق١ُٝ:رابعاا 

ايػٝاس١ ايطق١ُٝ أٚ ايػٝاس١ اإليهرت١ْٝٚ ٖٞ "شيو اإلطاض ايتهٓٛيٛدٞ 

ضعٛ ارتسَات ايػٝاس١ٝ ٚاإلعالَٞ، املتُجٌ يف ؾبه١ اإلْرتْت ايصٟ ٜعتُس عًٝ٘ عا

يًرتٜٚر يعطٚعِٗ ايػٝاس١ٝ املدتًف١ َٔ خالٍ ستالت بٝع افرتاع١ٝ، ٚاييت متهٔ 

ايعُال٤ َٔ االطالع عًٝٗا ٚايتفاعٌ َع عاضعٝٗا، ٚتبازٍ املعًَٛات َٔ أدٌ تًب١ٝ 

طًبِٗ ايػٝاسٞ يف أغطع ٚقت ٚبأقٌ تهًف١ ممه١ٓ ٚفل َبازئ ايتذاض٠ اإليهرت١ْٝٚ 

 َٔ ايفطظ عسٜسًا ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ ع٢ً االعتُاز (، ٜٚتٝح2ظ ،3131)أمحس، 

 ٜعٜس َٔ مما ادتسٜس٠، ارتسَات َٔ َتٓٛع١ زتُٛع١ يتكسِٜ ايػٝاس١ٝ يًؿطنات

 املكس١َ ارتسَات حتػني ايعًُٝات، فغال عٔ تهايٝف ٜٚكًٌ أعُاهلا، فاع١ًٝ

 اذتذٛظات، ٚإمتاّ َاتاملعًٛ ع٢ً بع١ًُٝ اذتضٍٛ َٓٗا املطتبط١ ٚالغُٝا يًػا٥شني،

ٚاحملتًُني اذتايٝني ارتسَات ايػٝاس١ٝ ٚعُال٥ِٗ َكسَٞ بني ايتٛاصٌ ٚغٗٛي١

(، ٚتتُجٌ أِٖ تطبٝكات ارتسَات ايػٝاس١ٝ ايطق١ُٝ فُٝا 242، ظ3127)غامن، 

:ًٜٞ 

خسَات ايبشح ايطقُٞ: 1

 يػ١ باغتدساّ حيتادٗا، ٚشيو اييت املعًَٛات عٔ ٜكّٛ ايعٌُٝ بايبشح

 يف اغتدساَٗا اييت ميهٔ ايٓضٛظ املرتابط١ ٚثا٥ل إلْؿا٤ خاص١ تػتدسّ بطزت١

(، ٚمتهٔ ٖصٙ 447، ظ3117شتتًف١ )فُٗٞ،  ايٓٛعٝات شات اذتاغٛب أدٗع٠

ايتك١ٝٓ ايعٌُٝ َٔ ايبشح عٔ ارتسَات ايػٝاس١ٝ اييت حيتادٗا ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت 

ت إنػبًٛضض اْرتْ َاٜهطٚغف َتضفح َعني َجٌ َتضفح اغتدساّ َٔ خالٍ

Internet explorer  أٚ فاٜطفٛنؼfirefox  ٟأٚ غفاضsafari  أٚ أٚبطاopera  ٚأ

(، ٚبصيو َهٓت ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ 75، ظ3119)يْٛٝؼ،  mozillaَاظٜال 

عُال٤ ارتسَات ايػٝاس١ٝ َٔ اذتضٍٛ ع٢ً املعًَٛات اييت متهِٓٗ َٔ تطتٝب ضسالتِٗ 
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 ٝاس١ٝ املػتسا١َتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػ

 بايتطبٝل ع٢ً ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يف َس١ٜٓ بػساز

ٚإَهاْٝاتِٗ، ٚاالطالع ع٢ً ايعطٚض ايػٝاس١ٝ بؿهٌ غٌٗ ْػبٝا َٚٓاغب يطغباتِٗ 

 (4، ظ3123املدتًف١ ٚاملكاض١ْ بٝٓٗا )َػاضٟ، 

 ايرتٜٚر ايػٝاسٞ ايطقُٞ: -2

ٜػِٗ تطٜٚر ارتسَات ايػٝاس١ٝ بسٚض َِٗ يف زتاٍ ايتعطٜف باملٓع١ُ ٚتععٜع 

ر عالقتٗا ظُٗٛضٖا املػتٗسف؛ ٚشيو ملا ي٘ َٔ زٚض فعاٍ يف ظٜاز٠ ٚال٤ ايعٌُٝ ٚايتاث

، 3117يف غًٛن٘ ايؿطا٥ٞ ٚتٛدٝٗ٘ مبا ٜتفل ٚأٖساف املٓع١ُ )بطٜؼ ٚاذتُرٟ، 

 ايٛصٍٛ ع٢ً ايٛاغع١ قسضت٘ يف ايطقُٞ أ١ُٖٝ ايرتٜٚر ايػٝاسٞ (، ٚته489ُٔظ

 ٚبأغايٝب ٚاملاٍ، ٚايٛقت ادتٗس َٔ نجرًا ختتضط بضٛض٠ إىل األغٛام ايػٝاس١ٝ

 َٔ عسز أنرب الدتصاب املٓافػ١ َٔ تعٜس ٚايفاع١ًٝ ايتأثر بايػ١ تطٚجي١ٝ

(، ٚقس نإ املعٜر ايرتٚجيٞ ايتكًٝسٟ ٜتهٕٛ 283، ظ3128ايػا٥شني )املٛادس٠، 

َٔ مخػ١ عٓاصط؛ ٖٞ: اإلعالٕ، ٚايبٝع ايؿدض٢، ٚتطٜٚر املبٝعات، ٚايسعا١ٜ ٚايعالقات 

، بُٝٓا اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا  (Armstrong & Kotler, 2002, p.403)ايعا١َ 

ايصٟ ٜٗسف إىل تٛيٝس غًػ١١ً قس اعاف عٓضطا غازغا ٖٚٛ ايتػٜٛل املباؾطايطقُٝ

َٔ االتضاالت ٚاالغتذابات َع ايعُال٤ باغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ )عباؽ 

 (.4، ظ3114ٚايػاعس، 

 ايتػٜٛل ايػٝاسٞ ايطقُٞ: -3

 فعاي١ٝ يعٜاز٠ ايطق١ُٝ يًتك١ٝٓ األَجٌ االغتدساّ"ٜكضس بايتػٜٛل ايطقُٞ 

 ٚتكسِٜ املػتٗسفني، ايعُال٤ سادات يتشسٜس املٛد١ٗ ايتػٜٛل ٚعًُٝات٘ اد١ٝٚإْت

(، 76، ظ3128)غسٜط، "ايٛغا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ عرب املطًٛب بايؿهٌ هلِ املٓتذات

ايتكًٝس١ٜ، َٔ  ايتػٜٛك١ٝ ايٓعطٜات إىل مث١ٓٝ إعاف١ ايطق١ُٝ ايتكٓٝات ٚتعس ٖصٙ

 ,Gyamfi, 2015)باملٓتر  ايعٌُٝ يس٣ ٚعٞ َٔ خًل متهٔ إغرتاتٝذ١ٝ بٓا٤ خالٍ

p.23) 

 

 



 

 

947 

 0202زٜػُرب  –8عسز –زت١ً ن١ًٝ ايػٝاس١ ٚايفٓازم 

 اذتذع االيهرتْٚٞ: -4

 بططٜك١ ايعٌُٝ ٜتشطى دتعٌ ضق١ُٝ ايٛضق١ٝ إىل ايعٌُٝ طًبات حتٌٜٛ ٜعين

ايعٌُ ٚفاعًٝت٘ ،  ٖصا َٔ نفا٠٤ حيػٔ مما اإليهرت١ْٝٚ؛ األعُاٍ يتطبٝل َال١ُ٥

 َٔ خالٍ املٓاغب يف ايٛقت طًب٘ ع٢ً ٚسضٛي٘ ايعٌُٝ، ضعا حيكل ٚبايتايٞ

 ، (Seresht, H.R. et.al., 2008, p.2)تكٓٝات ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ  اغتدساّ

 Systemsايعاملٞ  ايتٛظٜع أْع١ُ باغِ ايهبر٠ اإليهرتْٚٞ اذتذع أْع١ُ ٚتعطف

Global Distribution (GDS،) اذتذع صالس١ٝ ايطرإ َٓشت ؾطنات ٚقس 

 اذتذع ع١ًُٝ تتٝح يًعُال٤ اييت ١،املتدضض ايعاملٞ ايتٛظٜع يؿطنات اإليهرتْٚٞ

 اضتفاع إىل ٜؤزٟ بٝٓٗا؛ مما فُٝا ارتسَات أغعاض َٚكاض١ْ اإلْرتْت، ٚاالغتعالّ عرب

 غٝاس١ٝ بطاَر تكسِٜ ع٢ً ٚايكسض٠ سذِ عُال٥ٗا، ٚظٜاز٠ ايؿطنات، َبٝعات

 Amadeusإؽ  آض غٞ اذتذع اإليهرتْٚٞ: أَازٜٛؽ ْعِ أْٛاع أِٖ َتها١ًَ، َٚٔ

CRS ٚ ، ًٛٝٝدايGalileo غٝرب ٚ ،Sabreغبإ  ، ٚٚضيسWorldspan  ،ٕزتط(

312: ،363) 

 تطبٝكات اهلٛاتف ايصن١ٝ: -5

 تٛطٝس بايػٝاس١ ٚايػفط، إىل ايض١ً شات ايصن١ٝ تطبٝكات اهلٛاتف أزت

 ,Vinod, 2011)ٚايعُال٤  ايػٝاس١ٝ ارتسَات َكسَٞ بني املباؾط٠ ايعالق١

p.56)يًػا٥شني  ايؿطا١ٝ٥ ايػًٛنٝات إعاز٠ تؿهٌٝ ، نُا ازت إىل(Buhalis & 

Amaranggana, 2014, p.554)اهلٛاتف تطبٝكات ع٢ً االعتُاز ، ٚقس تعاٜس 

 ايػا٥شني سٝح اصبح ايػٝاس١ٝ ٚايفٓسق١ٝ، اذتذٛظات يف إدطا٤ ٚخاص١ ايصن١ٝ،

بايػفط، ٚسذع تصانط  ارتاص١ ايرتتٝبات ناف١ بإصتاظ ٜتعًل فُٝا إغتكالي١ٝ أنجط

ٚاألْؿط١  ايفٓسق١ٝ، ٚايػطف املطاعِ، ٚسذع بإختٝاض ارتاص١ ، ٚارتسَاتايطرإ

 اذتذع خسَات يتٓٛع ، ْٚعطا(Wang, et.al., 2014, p.11)ايرتف١ٝٗٝ األخط٣ 

 َٓتر بؿطا٤ ايػا٥ح قٝاّ إَها١ْٝ األَط ايصن١ٝ، فكس جتاٚظ اهلٛاتف عرب املتاس١

 ايػا٥ح متهني يٝؿٌُ اَتس ط، بٌايػف أثٓا٤ اإليهرت١ْٝٚ املٛاقع عرب ستسٚز غٝاسٞ
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 بايتطبٝل ع٢ً ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يف َس١ٜٓ بػساز

َاز١ٜ، ٚخسَات غٝاس١ٝ  َٓتذات َٔ ايػٝاس١ٝ ايطس١ً تتطًب٘ َا ناف١ ؾطا٤ َٔ

(Ho, et.al., 2012, p.1468) ٜٔٚتغح مما غبل ادتٛاْب ايتطبٝك١ٝ اييت ميه .

 َٔ خالهلا تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف اجملاٍ ايػٝاسٞ 

 اإلطار امليذاني:
ايسضاغ١:َٓٗذ١ٝ أول 

 تضُِٝ االغتبٝإ: -1

مت تضُِٝ اغتُاض٠ االغتبٝإ دتُع ايبٝاْات املٝسا١ْٝ ع٢ً ؾهٌ أغ١ً٦ 

ؾدض١ٝ َٚٛعٛع١ٝ َهتٛب١ ختتط بتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ 

ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ يف ايؿطنات ايػٝاس١ٝ؛ سٝح ٜكّٛ املبشٛثٕٛ باإلداب١ ع٢ً 

إسس٣ اإلدابات احملسز٠ يف اغتُاض٠ االغتبٝإ، ٚاييت قػُت  األغ١ً٦ َٔ خالٍ اختٝاض

سػب َكٝاؽ يٝهطت ارتُاغٞ، ٚمت اغتدساّ بعض األزٚات اإلسضا١ٝ٥ يتشًٌٝ 

ٖٚٞ: ايٓػب١ SPSS, V.24االغتبٝإ باغتدساّ بطْاَر ايتشًٌٝ اإلسضا٥ٞ 

ٚعالق١ امل١ٜٛ٦، ٚاملتٛغط اذتػابٞ، ٚاالضتطاف املعٝاضٟ، َٚعاٌَ أيفا نطْٚبار، 

 : الختباض صش١ فطعٝات ايسضاغ١.T Testاالضتباط برغٕٛ، ٚاختباض 

 حتسٜس ع١ٓٝ ايسضاغ١: -2

 َتتتسٜطٟمت اغتتتتدساّ أغتتتًٛب ايعٝٓتتت١ ايعؿتتتٛا١ٝ٥ يف حتسٜتتتس عٝٓتتت١ ايسضاغتتت١ َتتتٔ 

اغتتتدساّ ، ٚقتتس مت َسٜٓتت١ بػتتساز ؾتتطن١ يف  46ايتتيت بًتتؼ عتتسزٖا  ايؿتتطنات ايػتتٝاس١ٝ  

  3/ ) ع ؽ ز ( 3= ع ٕ ز  ايصٟ ٜٓط ع٢ً:   Moserقإْٛ 

، ع ؽ ز = سس ايجك١ أٚ زضد١ ايسالي١، ٕ: ٕ ز = سذِ ايع١ٓٝ املطاز قٝاغٗاإسٝح 

ع ؽ = سس ايجك١ أٚ زضد١ ايسالي١ يًٛغط اذتػابٞ جملتُع ، ع = االضتطاف املعٝاضٟ

زضد١ ، 21ٚايسضاغ١ / َػت٣ٛ ايجك١ بافرتاض إٔ االضتطاف املعٝاضٟ جملتُع ايسضاغ١ = 

 (.29:7) 6:َػت٣ٛ ايجك١ = ، 3ٚ ايسالي١ =

 .2=  29:7/  3إشٕ ع ؽ ز = َػت٣ٛ ايسالي١ / َػت٣ٛ ايجك١ = 

 .211=  2/  211=    3(2/ ) 3(21ٕ ز = )        
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 اختباض صسم قٛا٥ِ االغتبٝإ ٚثباتٗا: -3

 االغتبٝإ فكطاتَٔ  فكط٠نٌ  بني برغٕٛ االضتباطعالقات  مت اغتدساّ

َكٝاؽ صسم يكٝاؽ  ايفكط٠ ٖصٙ إيٝ٘ تٓتُٞ ايصٟ ضيًُشٛ َٚتٛغط االغتذابات

 .َا أعس يكٝاغ٘ ٚبٝإ َس٣ صالسٝت٘ يكٝاؽ االغتبٝإ

 حملاٚض االغتبٝإ ( صسم االتػام ايساخًٞ باغتدساّ )اضتباط برغٕٛ(1دسٍٚ )

عذد  احملور م
 الفكرات

معامل 
االرتباط

الذاللة 
 اإلحصائية

 
الرقنية  البعذ االقتصادي لتوظيف التكهولوجيا

  يف التهنية السياحية املستذامة

 
البعذ االجتناعي والثكايف لتوظيف التكهولوجيا 

  الرقنية يف التهنية السياحية املستذامة

 
البعذ البيئي لتوظيف التكهولوجيا الرقنية يف 

  التهنية السياحية املستذامة

   اور االتتبياىمجلة حم 
ستٛض  بني نٌ برغٕٛ اضتباط َعاَالت ناف١ ( أ2ٕادتسٍٚ ) َٔ ٜالسغ

عٓس  ١إسضا٥ٝ شات زالي١ يًُشٛض ْفػ٘ َٚتٛغط االغتذابات الغتبٝإا َٔ ستاٚض

 ٜؿر ٖٚصا، 19:76ايفكطات؛ سٝح بًػت دت١ًُ االغتبٝإ  مجٝع يف 1912 َػت٣ٛ

  االغتبٝإ.ٚض استفكطات ي ايساخًٞ َٔ االتػامنبر٠ ٚدٛز زضد١  إىل

 ( َعاٌَ ثبات ستاٚض اغتُاض٠ االغتبٝا2ٕدسٍٚ )

 ألفا كرونباخ عذد الفكرات احملور م

 
البعذ االقتصادي لتوظيف التكهولوجيا الرقنية 

  يف التهنية السياحية املستذامة

 
البعذ االجتناعي والثكايف لتوظيف التكهولوجيا 

  رقنية يف التهنية السياحية املستذامةال

 
البعذ البيئي لتوظيف التكهولوجيا الرقنية يف 

  التهنية السياحية املستذامة

   مجلة حماور االتتبياى 
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 ٝاس١ٝ املػتسا١َتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػ

 بايتطبٝل ع٢ً ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يف َس١ٜٓ بػساز

( إٔ َعاٌَ ايفا نطْٚبار دت١ًُ ستاٚض االغتبٝإ 3ٜتغح َٔ ادتسٍٚ )

ٜٚسٍ شيو ع٢ً ثبات مجٝع فكطات  :19:8فكط٠ بًؼ ضتٛ  41ٚايصٟ تهٕٛ َٔ 

 االغتبٝإ ٚتٛافكٗا َع احملاٚض اييت تٓت٢ُ ايٝٗا.

ايتشًٌٝ اإلسضا٢٥ الغتُاض٠ االغتبٝإ:ثانيا

 ايبٝاْات ايؿدض١ٝ: 

 ايٓٛع: -1

 ( تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سػب ايٓٛع3دسٍٚ )

 االحنراف املعياري املتوتط احلسابي الهسبة املئوية التكرار الهوع
   ركر

   أنثى  
 %  اجملنوع

( ْٛع املسٜطٜٔ سػب ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٝح تفٛم عسز ايصنٛض 4ٜٛعح ادتسٍٚ )

%، ٚقس بًؼ االضتطاف 44%، بُٝٓا بًػت ْػب١ اإلْاخ 78ع٢ً اإلْاخ، سٝح بًػت ْػب١ 

ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ املتٛغط اذتػابٞ مما ٜؿر إىل جتاْؼ اغتذابات  1958املعٝاضٟ 

 .2944ايصٟ بًؼ 

 غٓٛات ارترب٠: -2

 ( تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سػب غٓٛات ارترب4٠دسٍٚ )

 االحنراف املعياري املتوتط احلسابي الهسبة املئوية التكرار تهوات اخلربة
   تهوات أقل مو 

  

ألقل مو  مو 

 
  

القل مو  مو 

 
  

   تهة فأكثر 
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   اجملنوع
 21ألقٌ َٔ  6( أْ٘ دا٤ يف املطتب١ األٚىل َٔ 5تبني َٔ بٝاْات ادتسٍٚ )

%، 43غ١ٓ بٓػب١  26ألقٌ َٔ  21%، ٚدا٤ يف املطتب١ ايجا١ْٝ َٔ :4غٓٛات بٓػب١ 

غ١ٓ  26ايطابع١  %، ٚدا٤ يف املطتب36١غٓٛات بٓػب١  6ٚدا٤ يف املطتب١ ايجايج١ اقٌ َٔ 

مما ٜسٍ ع٢ً تبأٜ اغتذابات ع١ٓٝ  1995%، ٚقس بًؼ االضتطاف املعٝاضٟ 5بٓػب١ 

 3926ايسضاغ١ سٍٛ املتٛغط اذتػابٞ 

 البيانات املوضوعية: 
ايبعس االقتضازٟ يتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ احملور األول

 املػتسا١َ:

ظٜتتاز٠ ايطًتتب ايػتتٝاسٞ عًتت٢ ايؿتتطنات  تتتسعِ ايتهٓٛيٛدٝتتا ايطقُٝتت١  -1

 ايػٝاس١ٝ

ٚفكًا يطأِٜٗ يف زعِ ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ ( تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ 5) ضقِدسٍٚ 

 يعٜاز٠ ايطًب ايػٝاسٞ ع٢ً ايؿطنات ايػٝاس١ٝ

الهسبة التكراراالجابة الكود
املئوية

املتوتط 
 احلسابي

االحنراف 
الرتتيب املعياري

 ةغري موافل بشذ 

  

غري موافل 

حمايذ 

موافل 

    موافل بشذة 
 اجملنوع

،  (%73)بٓػب١  ٘ دا٤ يف املطتب١ االٚىل َٛافل بؿس٠أْ (6) ضقِ تبني َٔ ادتسٍٚ

طتب١ ايجايج١ ستاٜس دا٤ يف امل، يف سني (%31)بٓػب١  ٚدا٤ يف املطتب١ ايجا١ْٝ َٛافل

(، ٚدا٤ يف املطتب١ ارتاَػ١ %6ٚدا٤ يف املطتب١ ايطابع١ غر َٛافل بٓػب١ ) (%22)بٓػب١ 
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 ٝاس١ٝ املػتسا١َتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػ

 بايتطبٝل ع٢ً ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يف َس١ٜٓ بػساز

( مما ٜسٍ ع٢ً تؿتت ::19ٚبًؼ االضتطاف املعٝاضٟ )، (%3)بٓػب١  غر َٛافل بؿس٠

(، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ 5946اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ عٔ َتٛغطٗا اذتػابٞ ايصٟ بًؼ )

ظٜاز٠ ايطًب ايػٝاسٞ ٜعس أَطا َُٗا يف غبٌٝ حتكٝل ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ ّ اغتدسا

 .ايػٝاس١ٝ خسَات ايؿطناتع٢ً 

خيفتتتض اغتتتتدساّ ايتهٓٛيٛدٝتتتا ايطقُٝتتت١ َتتتٔ تهتتتايٝف ايتػتتتٜٛل ايػتتتٝاسٞ       -2

 يًؿطنات ايػٝاس١ٝ

ٚفكًا يطأِٜٗ يف ختفٝض اغتدساّ ( تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ 6) ضقِدسٍٚ 

 طق١ُٝ َٔ تهايٝف ايتػٜٛل ايػٝاسٞ يًؿطنات ايػٝاس١ٝايتهٓٛيٛدٝا اي

املتوتط الهسبة املئويةالتكراراالجابة الكود
 احلسابي

االحنراف 
الرتتيب املعياري

غري موافل بشذة 

  

غري موافل 

حمايذ 

موافل 

    موافل بشذة 
 اجملنوع

(، %81)بٓػتب١   ٘ دا٤ يف املطتب١ األٚىل َٛافتل بؿتس٠  أْ (7) ضقِ تبني َٔ ادتسٍٚ

دتا٤ يف املطتبت١ ايجايجت١ غتر َٛافتل      ، يف ستني  (%26)بٓػتب١  ٚدا٤ يف املطتب١ ايجا١ْٝ َٛافل 

(، ٚدتا٤ يف املطتبت١ ارتاَػت١ غتر     %6ٚدا٤ يف املطتبت١ ايطابعت١ ستاٜتس بٓػتب١ )     (%9)بٓػب١ 

( ممتتتا ٜتتتسٍ عًتتت٢ تؿتتتتت   1989ٚبًتتتؼ االضتتتتطاف املعٝتتتاضٟ )  ، (%3)بٓػتتتب١  َٛافتتتل بؿتتتس٠ 

(، ٜٚؿتر شيتو اىل   4975اغتذابات عٝٓت١ ايسضاغت١ عتٔ َتٛغتطٗا اذتػتابٞ ايتصٟ بًتؼ )       

ايتهٓٛيٛدٝتا ايطقُٝت١   َٛافك١ َععِ َسٜطٟ ايؿطنات ايػٝاس١ٝ ع٢ً عطٚض٠ اغتتدساّ  

، بػتبب  ايػتٝاس١ٝ  طناتايتيت تكتّٛ بٗتا ايؿت    تهايٝف ايتػتٜٛل ايػتٝاسٞ   بٗسف ختفٝض 
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إَها١ْٝ ايٛصٍٛ إىل أنرب عسز َٔ ايعُتال٤ ٚتتٛفر ْفكتات اإلعالْتات ٚايسعاٜت١ ٚتكًٝتٌ       

 االعتُاز ع٢ً األٜسٟ ايعا١ًَ.

ايبعتتس االدتُتتاعٞ ٚايجكتتايف يتٛظٝتتف ايتهٓٛيٛدٝتتا ايطقُٝتت١ يف     -احملووور الثوواني

 ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ:

إىل تتٛفر فتتطظ ايعُتٌ يًؿتتباب َتتٔ شٟٚ    ٜتؤز٣ تطبٝتتل ايتهٓٛيٛدٝتا ايطقُٝتت١   -3

 املؤٖالت اذتسٜج١

ٚفكًا يطأِٜٗ يف إٔ تطبٝل ( تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ 7) ضقِدسٍٚ 

 ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ ٜؤز٣ إىل تٛفر فطظ ايعٌُ يًؿباب َٔ شٟٚ املؤٖالت اذتسٜج١

املتوتط الهسبة املئويةالتكراراالجابة الكود
 احلسابي

االحنراف 
الرتتيب عياريامل

غري موافل بشذة 

  

غري موافل 

حمايذ 

موافل 

    موافل بشذة 
 اجملنوع

،  (%45)بٓػب١  ٘ دا٤ يف املطتب١ االٚىل َٛافل بؿس٠أْ (8) ضقِ تبني َٔ ادتسٍٚ

ايجايج١ َٛافل دا٤ يف املطتب١، يف سني (%38)بٓػب١  ٜسٚدا٤ يف املطتب١ ايجا١ْٝ ستا

(، ٚدا٤ يف املطتب١ %23ٚدا٤ يف املطتب١ ايطابع١ غر َٛافل بٓػب١ ) (%32)بٓػب١

( مما ٜسٍ ع٢ً 2934ٚبًؼ االضتطاف املعٝاضٟ )، (%7)بٓػب١  ارتاَػ١ غر َٛافل بؿس٠

(، سٝح 4976ًؼ )تؿتت اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ عٔ َتٛغطٗا اذتػابٞ ايصٟ ب

ٜتطًب ايعٌُ يف ايؿطنات ايػٝاس١ٝ اييت تعتُس ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ تٛفط 

 ارترب٠ ايهاف١ٝ يف زتاٍ اغتدساّ ٚغا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتعاٌَ َعٗا عطف١ٝ نبر٠ .

 تعٌُ ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ ع٢ً ْؿط ايجكاف١ احمل١ًٝ يًُٓطك١ -4
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 ٝاس١ٝ املػتسا١َتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػ

 بايتطبٝل ع٢ً ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يف َس١ٜٓ بػساز

ٚفكًا يطأِٜٗ يف إٔ ايتهٓٛيٛدٝا اغ١ ( تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسض8) ضقِدسٍٚ 

 ايطق١ُٝ تعٌُ ع٢ً ْؿط ايجكاف١ احمل١ًٝ يًُٓطك١

الهسبة التكراراالجابة الكود
املئوية

املتوتط 
 احلسابي

االحنراف 
الرتتيب املعياري

 
غري موافل 

بشذة

  

غري موافل 

حمايذ 

موافل 

    موافل بشذة 
 اجملنوع

(، ٚدا٤ يف %45)بٓػب١ ٘ دا٤ يف املطتب١ األٚىل ستاٜس أْ (9) تبني َٔ ادتسٍٚ

بٓػب١ دا٤ يف املطتب١ ايجايج١ غر َٛافل ، يف سني (%37)بٓػب١  املطتب١ ايجا١ْٝ َٛافل

٤ يف املطتب١ ارتاَػ١ غر (، ٚدا%24ٚدا٤ يف املطتب١ ايطابع١ َٛافل بؿس٠ بٓػب١ ) (27%)

( مما ٜسٍ ع٢ً تؿتت 2928ٚبًؼ االضتطاف املعٝاضٟ )، (%22)بٓػب١  َٛافل بؿس٠

(، سٝح ٜؤزٟ 4925اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ عٔ َتٛغطٗا اذتػابٞ ايصٟ بًؼ )

اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا اذتسٜج١ إىل تٛفر َعًَٛات ١َُٗ عٔ املكاصس ايػٝاس١ٝ 

عطٜف بايجكاف١ ايؿعب١ٝ احمل١ًٝ اييت ٜتُتع بٗا اجملتُع ٚأُٖٝتٗا ٚخضا٥ضٗا ٚايت

 احملًٞ . 

ايبعس ايب٦ٝٞ يتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ احملور الثالث

 املػتسا١َ:

 ايػتٝاس١ٝ  يًُتٛاضز  ادتٝتس  ٜؤز٣ تطبٝل ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ إىل االغتػالٍ -5

 ايطبٝع١ٝ

ٚفكًا يطأِٜٗ يف إٔ تطبٝل ايسضاغ١  ( تٛظٜع أفطاز ع9١ٓٝ) ضقِدسٍٚ 

 ايطبٝع١ٝ ايػٝاس١ٝ يًُٛاضز ادتٝس ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ ٜؤز٣ إىل االغتػالٍ
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الهسبة التكراراالجابة الكود
املئوية

املتوتط 
 احلسابي

االحنراف 
الرتتيب املعياري

 
غري موافل 

بشذة

  

غري موافل 

حمايذ 

موافل 

    موافل بشذة 
 اجملنوع

، ٚدا٤  (%51)بٓػب١  ٘ دا٤ يف املطتب١ األٚىل َٛافلأْ (:) ضقِ تبني َٔ ادتسٍٚ

دا٤ يف املطتب١ ايجايج١ ستاٜس ، يف سني (%45)بٓػب١  يف املطتب١ ايجا١ْٝ َٛافل بؿس٠

(، ٚمل تػذٌ اغتذابات %7غر َٛافل بٓػب١ )ٚدا٤ يف املطتب١ ايطابع١  (%31)بٓػب١ 

( مما ٜسٍ ع٢ً تؿتت اغتذابات ع١ٓٝ 1999ٚبًؼ االضتطاف املعٝاضٟ ) غر َٛافل بؿس٠،

(. ٜٚؿر شيو إىل َػا١ُٖ 5913ايسضاغ١ عٔ َتٛغطٗا اذتػابٞ ايصٟ بًؼ )

 ايطبٝع١ٝ. ايػٝاس١ٝ يًُٛاضز ادتٝس ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف االغتػالٍ

 هٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ َٔ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ يًؿطنات ايػٝاس١ٝتكًٌ ايت -6

ٚفكًا يطأِٜٗ يف إ ايتهٓٛيٛدٝا ( تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ 11) ضقِدسٍٚ 

 ايطق١ُٝ تكًٌ َٔ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ يًؿطنات ايػٝاس١ٝ

الهسبة التكراراإلجابة الكود
املئوية

املتوتط 
 احلسابي

االحنراف 
الرتتيب املعياري

افل بشذةغري مو 

  

غري موافل 

حمايذ 

موافل 

    موافل بشذة 
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 ٝاس١ٝ املػتسا١َتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػ

 بايتطبٝل ع٢ً ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يف َس١ٜٓ بػساز

 اجملنوع

،  (%42)بٓػب١  ٘ دا٤ يف املطتب١ األٚىل غر َٛافلأْ (21) تبني َٔ ادتسٍٚ

يف املطتب١ ايجايج١ َٛافل دا٤ ، يف سني (%39)بٓػب١ ٚدا٤ يف املطتب١ ايجا١ْٝ ستاٜس 

(، ٚدا٤ يف املطتب١ %23ٚدا٤ يف املطتب١ ايطابع١ َٛافل بؿس٠ بٓػب١ ) (%34)بٓػب١ 

( مما ٜسٍ ع٢ً 2923ٚبًؼ االضتطاف املعٝاضٟ )، (%7)بٓػب١ ارتاَػ١ غر َٛافل بؿس٠ 

(. مما ٜسٍ 4915تؿتت اغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ عٔ َتٛغطٗا اذتػابٞ ايصٟ بًؼ )

ا١ْٝ تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف ختفٝض ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ايٓاتر عٔ ع٢ً إَه

 شتًفات ايؿطنات ايػٝاس١ٝ ْٚفاٜاتٗا .

 

 

 

 

 اختباض صش١ فطٚض ايسضاغ١ثالثا

 اختباض صش١ ايفطع١ٝ األٚىل: 

"ال تٛدس فطٚم َع١ٜٛٓ شات زالي١ إسضا١ٝ٥ بني آضا٤ َسٜطٟ ايؿطنات 

يطق١ُٝ يف حتكٝل ايبعس االقتضازٟ يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ سٍٛ تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ا

 ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ"

يع١ٓٝ  (t test)مت اختباض صش١ ايفطع١ٝ األٚىل يًسضاغ١ باغتدسّ اختباض 

( ايصٟ ٜفٝس يف ايهؿف عٔ ٚدٛز SPSS, V.24ٚاسس٠ ٚشيو باغتدساّ بطْاَر )

ثابت١ عٓس  اختالف َعٟٓٛ ملتٛغط زتتُع ايسضاغ١ ايصٟ غشبت َٓ٘ ايع١ٓٝ عٔ ق١ُٝ

 (.1916َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )

يفطع١ٝ ايسضاغ١ األٚىل(t test)( ْتا٥ر حتًٌٝ اختباض 11) دسٍٚ ضقِ

املتوتط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

اخلطأ املعياري 
 للنتوتط

قينة 
 اختبار 

 درجات احلرية 
() 

احتنال 
الذاللة 
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اقٌ َٔ َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ  p( إٔ استُاٍ ايسالي22١)ٜتغح َٔ ادتسٍٚ ضقِ 

تعٜس عٔ ق١ُٝ االختباض، َٚٔ ثِ فإْٓا ْطفض ايفطع١ٝ  t (، نُا إٔ ق1916١ُٝ)

ايعس١َٝ ْٚكبٌ ايفطع١ٝ ايبس١ًٜ اْ٘ "تٛدس فطٚم َع١ٜٛٓ شات زالي١ اسضا١ٝ٥ بني اضا٤ 

ايبعس َسٜطٟ ايؿطنات ايػٝاس١ٝ سٍٛ تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل 

 االقتضازٟ يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ"

اختباض صش١ ايفطع١ٝ ايجا١ْٝ 

"ال تٛدس فطٚم َع١ٜٛٓ شات زالي١ إسضا١ٝ٥ بني آضا٤ َسٜطٟ ايؿطنات 

ايػٝاس١ٝ سٍٛ تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايبعس االدتُاعٞ ٚايجكايف 

 يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ" .

يع١ٓٝ  (t test)١ٝ ايجا١ْٝ يًسضاغ١ باغتدسّ اختباض مت اختباض صش١ ايفطع

( ايصٟ ٜفٝس يف ايهؿف عٔ ٚدٛز SPSS, V.24ٚاسس٠ ٚشيو باغتدساّ بطْاَر )

اختالف َعٟٓٛ ملتٛغط زتتُع ايسضاغ١ ايصٟ غشبت َٓ٘ ايع١ٓٝ عٔ ق١ُٝ ثابت١ عٓس 

 (.1916َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )

 ١ ايسضاغ١ ايجا١ْٝيفطعٝ(t test)( ْتا٥ر حتًٌٝ اختباض 12) دسٍٚ ضقِ

املتوتط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

اخلطأ املعياري 
 للنتوتط

قينة اختبار 
 

 درجات احلرية 
() 

احتنال 
الذاللة 

      

أقٌ َٔ َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ  p( إٔ استُاٍ ايسالي23١ٜتغح َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

١ االختباض، َٚٔ ثِ فإْٓا ْطفض ايفطع١ٝ تعٜس عٔ قُٝ t (، نُا إٔ ق1916١ُٝ)

ايعس١َٝ ْٚكبٌ ايفطع١ٝ ايبس١ًٜ أْ٘ "تٛدس فطٚم َع١ٜٛٓ شات زالي١ اسضا١ٝ٥ بني اضا٤ 

َسٜطٟ ايؿطنات ايػٝاس١ٝ سٍٛ تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايبعس 

 االدتُاعٞ ٚايجكايف يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ"
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 ٝاس١ٝ املػتسا١َتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ ايػ

 بايتطبٝل ع٢ً ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يف َس١ٜٓ بػساز

 ج١:اختباض صش١ ايفطع١ٝ ايجاي 

"ال تٛدس فطٚم َع١ٜٛٓ شات زالي١ إسضا١ٝ٥ بني آضا٤ َسٜطٟ ايؿطنات 

ايػٝاس١ٝ سٍٛ تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايبعس ايب٦ٝٞ يًت١ُٝٓ 

 ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ"

يع١ٓٝ  (t test)مت اختباض صش١ ايفطع١ٝ ايجايج١ يًسضاغ١ باغتدسّ اختباض 

( ايصٟ ٜفٝس يف ايهؿف عٔ ٚدٛز SPSS, V.24ٚاسس٠ ٚشيو باغتدساّ بطْاَر )

اختالف َعٟٓٛ ملتٛغط زتتُع ايسضاغ١ ايصٟ غشبت َٓ٘ ايع١ٓٝ عٔ ق١ُٝ ثابت١ عٓس 

 (.1916َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )

 

 

 

يفطع١ٝ ايسضاغ١ ايجايج١(t test)( ْتا٥ر حتًٌٝ اختباض 13) دسٍٚ ضقِ

املتوتط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

اخلطأ املعياري 
 للنتوتط

اختبار  قينة
 

درجات 
 احلرية 

() 

احتنال الذاللة 

      

أقٌ َٔ َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ  p( إٔ استُاٍ ايسالي24١ٜتغح َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

تعٜس عٔ ق١ُٝ االختباض، َٚٔ ثِ فإْٓا ْطفض ايفطع١ٝ t (، نُا إٔ ق١ُٝ 1916)

طٚم َع١ٜٛٓ شات زالي١ إسضا١ٝ٥ بني آضا٤ ايعس١َٝ ْٚكبٌ ايفطع١ٝ ايبس١ًٜ أْ٘ "تٛدس ف

َسٜطٟ ايؿطنات ايػٝاس١ٝ سٍٛ تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ يف حتكٝل ايبعس ايب٦ٝٞ 

 يًت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ"

 النتائج:
  يًؿتطنات  َتٔ ايفتطظ   عسٜتساً  ايتهٓٛيٛدٝتا ايطقُٝت١   عًت٢  االعتُتاز  ٜتتٝح 

 . ادتسٜس٠ ٓتذاتٚامل ارتسَات َٔ َتٓٛع١ زتُٛع١ يتكسِٜ ايػٝاس١ٝ
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        تعٌُ ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتتسا١َ عًت٢ حتكٝتل ايتُٓٝت١ االقتضتاز١ٜ ٚاالدتُاعٝت١

 ٚايب١ٝ٦ٝ َٔ خالٍ اغتػالٍ املٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚايبؿط١ٜ ٚاملاي١ٝ بؿهٌ أَجٌ ،

      ٜتتتٛفط ايبعتتتس االقتضتتتازٟ يًتُٓٝتتت١ ايػتتتٝاس١ٝ املػتتتتسا١َ ستتتٛافع َايٝتتت١ يًؿتتتطنات

 الغتسا١َ .ايػٝاس١ٝ يػطض تبين َبازئ ي

       ٜػتتتِٗ ايبعتتتس ايب٦ٝتتتٞ يًتُٓٝتتت١ ايػتتتٝاس١ٝ املػتتتتسا١َ يف محاٜتتت١ املٛاقتتتع ايػتتتٝاس١ٝ

ٚتؿتتتذٝع ايػتتتًٛى ايػتتتٝاسٞ املػتتت٦ٍٛ بتتتني ايػتتتا٥شني يًشفتتتاظ عًتتت٢ املٛاقتتتع ايػتتتٝاس١ٝ  

يالدٝاٍ ايكاز١َ َٔ خالٍ ايتدفٝف َٔ االثتاض ايغتاض٠ ايتيت ميهتٔ إٔ تًشكٗتا ايػتٝاس١       

 بايب١٦ٝ.

  ايرتابتتط زضدتت١ يف يًتُٓٝتت١ ايػتتٝاس١ٝ املػتتتسا١َ يف ظٜتتاز٠  ٜػتتاعس ايبعتتس ايجكتتا 

 ٚايػا٥شني، َع اذتفاظ ع٢ً َٛضٚخ ايجكاف١ احمل١ًٝ  بني ايػهإ ٚايجكايف االدتُاعٞ

        ٜععظ بعس االغتسا١َ احمل١ًٝ يًت١ُٝٓ ايػتٝاس١ٝ املػتتسا١َ عًت٢ تكًٝتٌ اآلثتاض ايػتًب١ٝ

 ١ٝ هلِيًػٝاس١ ع٢ً اجملتُعات احمل١ًٝ ٚاملػا١ُٖ اإلجياب

  ايعًُٝتتتات ٚايتؿتتتػٌٝ زاختتتٌ ايؿتتتطنات   تكًتتتٌ ايتهٓٛيٛدٝتتتا ايطقُٝتتت١ َتتتٔ تهتتتايٝف

 ايػٝاس١ٝ

 يًػتا٥شني   املكسَت١  ارتسَات حتػني يف األغاغٞ ايسٚض تًعب ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ

 َٔ خالٍ حتكٝل ايػطع١ ٚايهفا٠٤ ٚتأَني عًُٝات اذتذع ايػٝاسٞ.

   تػٌٗ ايتهٓٛيٛدٝتا ايطقُٝت١  ٌ ٞ  بتني  ايتٛاصت ِ    َكتسَ  ارتتسَات ايػتٝاس١ٝ ٚعُال٥ٗت

 ٚاحملتًُني اذتايٝني

      تػتتتتدسّ تطبٝكتتتات ايتهٓٛيٛدٝتتتا ايطقُٝتتت١ يف اجملتتتاٍ ايػتتتٝاسٞ يف ختتتسَات ايبشتتتح

ايطقُٞ، ٚايرتٜٚر ايػتٝاسٞ ايطقُتٞ، ٚايتػتٜٛل ايػتٝاسٞ ايطقُتٞ، ٚاذتذتع االيهرتْٚتٞ،        

 ٚتطبٝكات اهلٛاتف ايصن١ٝ

 التوصيات:
 س١ٝ:تٛصٝات َٛد١ٗ إىل ايؿطنات ايػٝا
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 بايتطبٝل ع٢ً ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يف َس١ٜٓ بػساز

   تتتتتسضٜب ايعتتتتاًَني يف ايؿتتتتطنات ايػتتتتٝاس١ٝ عًتتتت٢ تطبٝتتتتل ايتهٓٛيٛدٝتتتتا ايطقُٝتتتت١ يف

 ايرباَر ايػٝاس١ٝ

      ظٜتتتاز٠ االعتُتتتاز عًتتت٢ ايٛغتتتا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝتتت١ يف األعُتتتاٍ اإلزاضٜتتت١ زاختتتٌ ايؿتتتطنات

 ايػٝاس١ٝ

 ايتٛغع يف اغتعُاٍ ٚغا٥ٌ ايسفع االيهرتْٚٞ إلمتاّ اذتذٛظات ايػٝاس١ٝ 

 رت١ْٝٚ يًؿطنات ايػٝاس١ٝ َٚتابع١ حتسٜجٗاإْؿا٤ املٛاقع االيه 

 ايتعطٜف بهٌ ارتسَات ايػٝاس١ٝ ع٢ً املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ يًؿطنات ايػٝاس١ٝ 

  ختفتتتٝض أغتتتعاض ارتتتتسَات ايػتتتٝاس١ٝ املكسَتتت١ عتتترب ايتهٓٛيٛدٝتتتا ايطقُٝتتت١ يتؿتتتذٝع

 اغتدساَٗا

 

 

 تٛصٝات َٛد١ٗ إىل ٚظاض٠ ايػٝاس١:

  ٌ ٚظاض٠ ايػتتٝاس١ٝ ٚيف تعاَالتٗتتا َتتع ايؿتتطنات   اغتتتدساّ املعتتاَالت االيهرتْٚٝتت١ زاختت

 ايػٝاس١ٝ.

 ايتعاقس َع ؾطنات ايتػٜٛل ايعامل١ٝ يًرتٜٚر ايػٝاسٞ ايطقُٞ يًُكاصس ايػٝاس١ٝ 

          اغتتتشساخ ْعتتاّ ضقُتتٞ َٛستتس ٜتتطتبط َتتع ايؿتتطنات ايػتتٝاس١ٝ يتكتتسِٜ ارتتتسَات

 ٚتكِٝٝ دٛز٠ ارتسَات.

    ُٝتتتت١ عتتترب اإلْرتْتتتتت بػتتتتطع١  ايتعتتتإٚ َتتتتٔ ٚظاض٠ االتضتتتاالت يتػتتتتٌٗٝ ارتتتتسَات ايطق

 ٚنفا٠٤ عاي١ٝ

 .إتاس١ إدطا٤ات تطاخٝط ايؿطنات ايػٝاس١ٝ عرب بٛاب١ ضق١ُٝ يٛظاض٠ ايػٝاس١ٝ 

 املراجع العربية
(: ايػتتتٝاس١ االيهرتْٚٝتتت١ سًتتتِ زبتتتٞ ايكتتتازّ ْعتتتط٠    3131أمحتتتس، ضؾتتتا عًتتت٢ ايتتتسٜٔ )   

 قا١ْْٝٛ،

 http://www.omano.net/forum/showthread.php?t=117336  

 5/5/3131،االطالع بتاضٜذ:

http://www.omano.net/forum/showthread.php?t=117336
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 زٚض إلظٗتتتتاض ايعؿتتتتٛا١ٝ٥ ايعًُٝتتتتات أغتتتتًٛب (: اغتتتتتدساّ:312) ايعًذتتتت١، َبطتتتتٛش  

 ؾتتتعاع قٝاغتتت١ٝ، زتًتتت١  زضاغتتت١ ايبطايتتت١ عًتتت٢ ايكغتتتا٤ يف املػتتتتسا١َ ايػتتتٝاس١ٝ ايتُٓٝتتت١

 ، ادتعا٥ط3ايعسز ،4اجملًس االقتضاز١ٜ، يًسضاغات

زتًتت١ (: ايضتتٓاع١ ايػتتٝاس١ٝ ٚزٚضٖتتا يف ايتُٓٝتت١ املػتتتسا١َ،  3124ايعٝتتس، ستُتتس )  

 ، ادتعا٥ط5االغرتاتٝذ١ٝ ٚايت١ُٝٓ، ع 

 ايػتتٝاس١ٝ ارتتتسَات تتتطٜٚر يف اإلْرتْتتت (: زٚض3128) خًٝتتف خًتتسٕٚ املٛادتتس٠، ْتتٛض  

 اأاعتتاخ، ْٚؿتتط يًعًتتّٛ ايعطبٝتت١ بتتاألضزٕ، اجملًتت١  ايػتتٝاس١ٝ املهاتتتب عًتت٢ تطبٝكٝتت١ زضاغتت١

 ، فًػطني3ايعسز ،4اجملًس

ِ  (: تهٓٛيٛدٝتا 3111بتسض، امحتس ْتٛض )     ٌ  يف ٚاملعًَٛتات زضاغت١   ايتعًتٝ  املضتازض  تهاَت

، 3ايعتسز  ايعطب١ٝ، ٚاملعًَٛات املهتبات زت١ً اإلبساع، ٚت١ُٝٓ املؿهالت االيهرت١ْٝٚ ٚسٌ

 ايطٜاض، املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 ايرتٚجيتتتٞ املتتتعٜر (: اثتتتط3117عبتتتاؽ ) ذتُتتترٟ، بؿتتتاض ٚا ، نتتتاظِ بتتتطٜؼ، أمحتتتس  

 املٓؿتتتات َتتتٔ عٝٓتتت١ عًتتت٢ َٝساْٝتتت١ زضاغتتت١ ايعبتتتٕٛ ضعتتتا حتكٝتتتل يف ايػتتتٝاس١ٝ يًدتتتسَات

 ، ايعطام5ايعسز ايبٝت، اٌٖ داَع١ نطبال٤، زت١ً ستافع١ يف ايػٝاس١ٝ

 َػتتت٣ٛ حتػتتني يف ٚتأثرٖتتا املعًَٛتتات (: تهٓٛيٛدٝتتا3121) ستُتتس سػتتني، ٜػتتط٣ 

 ٚاالقتضتتتتاز، اإلزاض٠ ايػتتتتسٜط، زتًتتتت١ فٓتتتسم  يف تطبٝكٝتتتت١ زضاغتتتت١ ايفٓسقٝتتتت١ سَتتت١ ارت أزا٤

 ، بػساز، ايعطام96 ايعسز املػتٓضط١ٜ، ادتاَع١

، ت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف ظٌ ايتهٓٛيٛدٝا ايطقُٝت١  (3122)٢َٓ عط١ٝ خعاّ  خًٌٝ، 

تُاعٝتتت١ املتتتؤمتط ايعًُتتتٞ ايتتتسٚيٞ ايطابتتتع ٚايعؿتتتطٕٚ يًدسَتتت١ االدتُاعٝتتت١، ارتسَتتت١ االد 

 داَع١ سًٛإ، ز.ّ.ع، ٚايعساي١ االدتُاع١ٝ

 ايسٚيٝتتتتت١ ايتتتتتساض املػتتتتتتسا١َ، ايتُٓٝتتتتت١ : َبتتتتتازئ(3111)ف.  ،، َٛغؿتتتتتٝتزٚدتتتتتالؽ 

 ، ز.ّ.عايكاٖط٠ ،2ط ايجكاف١ٝ، تايالغتجُاض

ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ املػتسا١َ ٚأظَتات تُٓٝت١ ايكطتاع ايػتٝاسٞ      :(3127) شٜب، فٝضٌ 

 ، ادتعا٥ط56، ايعسز١ٝ2، اجملًسزت١ً ايعًّٛ اإلْػاْ َٚعٛقات٘،
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 بايتطبٝل ع٢ً ايؿطنات ايػٝاس١ٝ يف َس١ٜٓ بػساز

ادتعا٥تتط ٚتتتْٛؼ،  (: ايتُٓٝتت١ ايػتتٝاس١ٝ املػتتتسا١َ زضاغتت١ َكاضْتت١ 3124ضستتاٍ، عًتتٞ ) 

 ، ادتعا٥ط2زت١ً أزا٤ املؤغػات ادتعا٥ط١ٜ، ايعسز

(، زضاغ١ يفطظ ٚحتسٜات ايت١ُٝٓ ايػتٝاس١ٝ املػتتسا١َ يف   3127ظٜٔ ايسٜٔ، صالح ) 

ايكإْٛ ٚايػتٝاس١، نًٝت١ اذتكتٛم، داَعت١ طٓطتا،       َضط، املؤمتط ايعًُٞ ايسٚيٞ ايجايح،

 ز.ّ.ع

  ٕ  ايكتتتتطإٓ يف املػتتتتتسا١َ ٚايتُٓٝتتتت١ االغتتتتتسا١َ (: إزاض312:٠) ٜٛغتتتتف غتتتتامل، َتتتتاَٛ

 االعتتاخ، ْٚؿتتط يًعًتتّٛ ايعطبٝتت١ اجملًتت١ ٚاالدتُاعٝتت١، االْػتتا١ْٝ ايعًتتّٛ ٚايػتت١ٓ، زتًتت١ 

 ، فًػطني21ايعسز ،4اجملًس

 يف املػتتتتسا١َ  (: ايػتتتٝاس١ 3128) ازاذتتتت  َطعتتتٞ ٚسػتتتٔ، ستُتتتس   ، ططبتتتٛش، أَتتتني  

 يًبشتتٛخ تؿتتطٜٔ داَعتت١ أمنتتٛشز، زتًتت١ ايتًًٝتت١ ايػتتٛض١ٜ ايبازٜتت١ يف ايطبٝعٝتت١ احملُٝتتات

، ايالشقٝتتت١، 2ايعتتتسز ،:4اجملًتتتس اإلْػتتتا١ْٝ، ٚايعًتتتّٛ االزاب غًػتتت١ً ايعًُٝتتت١، ٚايسضاغتتتات

 غٛضٜا

عًتت٢ املتتعٜر   (: األثتتط اإلغتترتاتٝذٞ يالإْرتْتتت 3114عبتتاؽ، بؿتتر، ٚايػتتاعس، ضؾتتاز )   

ايتػٜٛكٞ يف األيف١ٝ ادتسٜس٠، املؤمتط ايعًُتٞ يهًٝت١ االقتضتاز ٚايعًتّٛ اإلزاضٜت١، داَعت١       

 ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ، عُإ، االأضزٕ

، زاض زدًتتت١ ْاؾتتتطٕٚ َٚٛظعتتتٕٛ، 2: تكٓٝتتت١ املعًَٛتتتات، ط(3125) عبتتتسايطمحٔ، َؤٜتتتس 

 عُإ، األضزٕ

ا١َ يف محاٜتت١ ايب٦ٝتت١، زتًتت١ (: زٚض ايتُٓٝتت١ ايػتتٝاس١ٝ املػتتتس3121عؿتتٞ، صتتًٝش١ ) 

 ، ادتعا٥ط33ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ، ايعسز

 ايصن١ٝ اهلٛاتف تهٓٛيٛدٝا تطبٝكات خضا٥ط (: زٚض3127غامن، ستُس صالح ) 

ٚايفٓتازم،   ايػتٝاس١  نًٝت١  يًشذتع، زتًت١   نٛغتٝط  هلتا  ايفٓتازم  عُتال٤  تتبين  يف

 ايفّٝٛ، ز.ّ.ع ، داَع2١، ايعسز21اجملًس

(: ايتػتتتتٜٛل اإليهرتْٚتتتتٞ، نًٝتتتت١ االقتضتتتتاز، داَعتتتت١ تؿتتتتطٜٔ،  3128)غتتتتسٜط، باغتتتتِ  

 ايالشق١ٝ، غٛضٜا
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 فًػتفتٗا  املػتتسمي١  : ايت١ُٝٓ(3125غِٓٝ، عجُإ ستُس، ٚأبٛ ظْط، َادس٠ امحس ) 

 ، االضزٕعُإ ٚايتٛظٜع، يًٓؿط صفا٤ زاض قٝاغٗا، ٚأزٚات ختطٝطٗا ٚأغايٝب

ّ  فتتتتح   َٝتتتع٠ حتكٝتتتل يف اإليهرتْٚٝتتت١ زاض٠اإل (: زٚض:312) عبتتتسايكازض ايتتتسٜٔ، ابتػتتتا

 دتتس٠، زتًتت١  ستافعتت١ عًتت٢ َٝساْٝتت١ زضاغتت١ ٚاملتٛغتتط١ ايضتتػر٠ يًُؿتتطٚعات تٓافػتت١ٝ

ّ  ايعطبٝت١  اجملًت١  ٚايكاْْٛٝت١،  ٚاإلزاض١ٜ االقتضاز١ٜ ايعًّٛ  ،4اجملًتس  االعتاخ،  ْٚؿتط  يًعًتٛ

 ، فًػطني8ايعسز

 املهتتب  دتُاعٝت١، اال ارتس١َ يف االتضاٍ (: تهٓٛيٛدٝا3117غٝس ) فُٗٞ، ستُس 

 اذتسٜح، اإلغهٓسض١ٜ، ز.ّ.ع ادتاَعٞ

 يف ٚاإلْرتْتتت زضاغتت١ ايطًبتت١ ادتعا٥تتطٜني مجٗتتٛض (:3119بتتازٜؼ ) يتتْٛٝؼ، 

ضغتاي١ َادػتتر غتر َٓؿتٛض٠،      قػتٓط١ٓٝ،  َٓتٛضٟ داَع١ طًب١ ٚاؾباعات اغتدساَات

 ا٥طقػٓط١ٓٝ، ادتع ن١ًٝ ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ ٚايعًّٛ االدتُاع١ٝ، داَع١ َٓتٛضٟ،

 املكاصتتتتس تػتتتتٜٛل يف اإليهرتْٚٝتتتت١ املٛاقتتتتع زٚض (: تكٝتتتتِٝ:312) عبٝتتتتس زتتتتتطٕ، عًتتتتٞ 

 داَعت١  ٚايفٓتازم،  ايػتٝاس١ٝ  نًٝت١  زنتتٛضاٙ َٓؿتٛض٠،   بابتٌ، ضغتاي١   يف األثطٜت١  ايػٝاس١ٝ

 املٓضٛض٠، ز.ّ.ع

ايساخ١ًٝ،  ايػٝاس١ ت١ُٝٓ يف املعًَٛات تهٓٛيٛدٝا (: زٚض3123) َػاضٟ، عبسايطمحٔ 

 االقتضتاز١ٜ  ايعًّٛ ن١ًٝ ادتعا٥ط، يف ايساخ١ًٝ ايػٝاس١ ٚشتاطط فطظ ينايٛط املًتك٢

 بات١ٓ، ادتعا٥ط رتغط، اذتاز داَع١ ايتػٝر، ٚعًّٛ ٚايتذاض١ٜ
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