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 ثلولخـ

صوغلتتش هؾتتكلز ثلذسثعتتز ثلقجل٘تتز  تتٖ 

متتعا ثلوقتتجّٟس ثلعشد٘تتز لضْك٘تتا ؽتتذكجس 

ثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ  تتٖ ثلضعلتت٘ن يجهتتز ّ تتٖ ثلضْ

هشفلتتز ثلضعلتت٘ن ثلؾتتجهعٖ عجفتتزر يلتتٔ ثلتتش ن 

 هي هو٘ضثصِج ّإهكجًجصِج ثلوضعذدر ّثلوضٌْيتز.

صْفتتتت٘ا هذ٘عتتتتز ّقتتتتذ ثعتتتتضِذ ش ثلذسثعتتتتز 

ؽتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتا ثٟؽضوتتتتتجيٖ ّص ع٘شثصِتتتتتج 

ثلوخضلفتتتز يلتتتٔ ثلؾجهعتتتجس ثلغتتتعْدٗز دؾتتتكا 

يتتتجمر ّّفتتتا ّثقتتتع ثعتتتضخذثم ثل لذتتتز  تتتٖ 

ثل تتجةا يلتتٔ ّؽتتَ ثلخقتتْؿ لِتتزٍ  ؽجهعتتز

ثلؾذكجس  ٖ يول٘ضٖ ثلضعل٘ن ّثلضعلنر ّهتي عتن 

صقتذٗن ًوتتْرػ هقضتتشؿ لتتذهؼ ؽتتذكجس ثلضْثفتتا 

رلك لضٗجدر  ٖ ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز؛ ّ ثٟؽضوجيٖ

 كفجءر ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز ّ جيل٘ضِج.

ّقتتتتتذ ُفللتتتتتش ثٛدد٘تتتتتجس ّثلذسثعتتتتتجس 

ثلغتتتتجدقز ثلضتتتتٖ صٌجّلتتتتش ؽتتتتذكجس ثلضْثفتتتتا 

يٖ هتتتي ف٘تتتظ هجُ٘ضِتتتجر ّ ْثةتتتذُج ثٟؽضوتتتج

ثلضعل٘و٘تتتتتتتتتزر ّعقجةقتتتتتتتتتِجر ّعتتتتتتتتتذهجصِجر 

ّأًْثيِتتتتتتجر ّأهغلتتتتتتز ص ذ٘ق٘تتتتتتز لضْك٘فِتتتتتتج. 

ّثلٌظشٗتتتجس ثلضعل٘و٘تتتز ثلوفغتتتشر للتتتضعلن هتتتي 

ّقتذ أُيتذ  آل٘جس صْك٘فِج  ٖ ثلضعل٘ن.ع٠لِجر ّ

ثعتتضذ٘جى لق٘تتجط آسثء يٌ٘تتز هوغلتتز هتتي هلذتتز 

ؽجهعتتز ثل تتجةا يتتي هتتذٓ ثعتتضخذثهِن لِتتزٍ 

ّصْفتلش  ٖ دين ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز.  ثلؾذكجس

 ثلذسثعز إلٔ أى:

 99 هتتي ثل لذتتز ٗغتتضخذهْى ؽتتذكجس %

% هتتي 99ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖر ّأى 

يلتتٔ  Accountثل لذتتز لتتذِٗن فغتتجدج  

 .إفذٓ ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘ز

  أهتتتتج يتتتتي أكغتتتتش ثلؾتتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتتز

ثعتتضخذثهج  هتتي قذتتا ثل لذتتز  ؾتتجءس كوتتج 

لف٘غتتتذْ ( ٗلتتتٖ: يصتتتْٗضشر ثلْ٘ص٘تتتْحر ث

%( يلتتٔ 97%ر 21%ر 26دٌغتتخ ي

 ثلضشص٘خ.

  ٖأهج يي ثلْقتش ثلتزٕ ٗقنتَ٘ ثل لذتز  ت

ثعضخذثم ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘زر  قذ يذتش 

% هتتتٌِن أًِتتتن ٗغتتتضخذهًِْج أكغتتتش 62

هي أسدع عتجيجس ْٗه٘تج ر  تٖ فت٘ي يذتش 

% هٌِن أًِن ٗغتضخذهًِْج هتج دت٘ي 09

عتت٠ط إلتتٔ أسدتتع عتتجيجس ْٗه٘تتج ر ّيذتتش 

غتضخذهًِْج هتج دت٘ي % هٌِن أًِن 00ٗ

% 9عجيز إلٔ عتجيض٘ي ْٗه٘تج ر ّيذتش 

هٌِن أًِن ٗغتضخذهًِْج أقتا هتي عتجيز 

% هتتتتٌِن أًِتتتتن ٟ 00ْٗه٘تتتتج ر ّيذتتتتش 

 ٗغضخذهًِْج دؾكا ْٗهٖ.

  أهج يي أُن ثٛعذجح ثلضتٖ صتذيْ ثل لذتز

ٟعضخذثم ؽذكجس ثلضْثفتا ثٟؽضوتجيٖر 

 ؾتتتتتتجءس كوتتتتتتج ٗلتتتتتتٖ: يثلذقتتتتتتظ يتتتتتتي 

ا ثلوعلْهتتتتتجسر ّثلضْثفتتتتتا هتتتتتع ثُٛتتتتت

ّثٛفتتتتتذقجءر ّثٟهتتتتتت٠  يلتتتتتتٔ آعتتتتتتش 

ثٛعذتتتجسر ّثلضغتتتل٘ز ّثلضش ٘تتتَر ّصذتتتجد  

ثٙسثء ّثٛ كجس هتع ثٙعتشٗير ّثلضعتش  

يلٔ عقج جس أعشٓر ّثلوغجيذر  ٖ صعلن 

ًوْرػ هقضشؿ لضْك٘ا ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ 

عجلٖ ثلغعْدٗز هؤعغجس ثلضعل٘ن ثل  

 : إيذثد

 د/فغي ثلذجصع هقوذ يذذ ثلعجهٖأ.م.

أعضجر هؾجس  دعوجدر ثلضعلن ثٝلكضشًّٖ ّثلضعل٘ن يي دعذ 

دؾجهعز ثل جةا ّثٛعضجر ثلوغجيذ دكل٘ز ثلضشد٘ز ؽجهعز 

 ثٝعكٌذسٗز

 د/هقوذ ثلذجصع هقوذ يذذ ثلعجهٖ

هذسط صكٌْلْؽ٘ج ثلضعل٘ن كل٘ز ثلضشد٘ز ؽجهعز 

 ثٝعكٌذسٗز.
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ثلوقتتشسثس ثلذسثعتت٘زر ّصكتتْٗي فتتذثقجس 

%ر 99%ر 97ؽذٗتتتتتتتتذر(ر دٌغتتتتتتتتخ ي

%ر 99%ر 99%ر 96%ر 90

 %( يلٔ ثلضشص٘خ.69%ر 67

 ٖصتتضيؼ ثل لذتتز  ّيتتي أُتتن ثٛعتتذجح ثلضتت

يٌتتتتتتذ ثعتتتتتتضخذثم ؽتتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتتا 

ثٟؽضوتتتتتتتجيٖر  ؾتتتتتتتجءس كوتتتتتتتج ٗلتتتتتتتٖ: 

يثلؾتتتتجةعجس ّعتتتتشيز صتتتتذثّلِجر ّيتتتتذم 

هْعْق٘تتتتز ثلوعلْهتتتتجس ّدقضِتتتتجر ّأًِتتتتج 

هنتت٘عز للْقتتشر ّص ع٘شُتتج ثلغتتلذٖ يلتتٔ 

ثلضعلتت٘نر ّثًعتتذثم ثلخقْفتت٘ز(ر دٌغتتخ 

%ر 69%ر 69%ر 96%ر 92ي

 %( يلٔ ثلضشص٘خ.08

  ِج ثل لذتتز ّيتتي ثٛؽِتتضر ثلضتتٖ ٗغتتضخذه

للتتتتذعْ  يلتتتتٔ ثلؾتتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتتزر 

 ؾتتتتجءس كوتتتتج ٗلتتتتٖ: يأؽِتتتتضر هضٌقلتتتتز 

يآٗفتتتْىر ّدتتت٠  د٘تتتشٕر ًّْك٘تتتجر ّإٓ 

دتتتتتجدر ... ثلتتتتتت(ر ّكوذ٘تتتتتْصش هقوتتتتتْ  

يٟدضتتتتتْح(ر ّثلكوذ٘تتتتتْصش ثلؾخقتتتتتٖ(ر 

%( يلتتٔ 02%ر 92%ر 20دٌغتتخ ي

 ثلضشص٘خ.

  هتتتتتي ثل لذتتتتتز يتتتتتي 82كوتتتتتج يذتتتتتش %

صؾتتتتتتتتتؾ٘عِن ٟعتتتتتتتتتضخذثم ثلؾتتتتتتتتتتذكجس 

 تٖ ديتن ثلعول٘تز ثلضعل٘و٘تزر  ثٟؽضوجي٘ز

% هتتتي 02 تتتٖ فتتت٘ي لتتتن ٗؾتتتؾع رلتتتك 

 ثل لذز.

  أهج يي إٔ ثلوشثفتا ثلضعل٘و٘تز ٗوكتي ثى

صغتتضخذم ؽتتذكجس ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖر 

 ؾجءس كوج ٗلٖ يثلؾجهع٘تزر ّثلذسثعتجس 

ثلعل٘تتجر ّثلغجًْٗتتزر ّثٝيذثدٗتتز(ر دٌغتتخ 

%( 61%ر 91%ر 28%ر 80ي

 يلٔ ثلضشص٘خ.

   ز يتتتتي % هتتتتي ثل لذتتتت79ّقتتتتذ يذتتتتش

ثهتتتتض٠كِن ثلوعش تتتتز ّثلوِتتتتجسر ثلكج ٘تتتتز 

لٞ تتجدر ثلضعل٘و٘تتز هتتي ؽتتذكجس ثلضْثفتتا 

% هتٌِن 67ثٟؽضوجيٖر  ٖ ف٘ي يذتش 

يتتي يتتذم ثهتتض٠كِن للوعش تتز ّثلوِتتجسر 

ثلكج ٘تتز لتتزلكر ّفتتجؽضِن للضتتذسٗخ يلتتٔ 

صلك ثلوِجسثس ثلضتٖ صتؤُلِن لٞ تجدر هتي 

 صلك ثلؾذكجس صعل٘و٘ج .

تتتج لتتتذهؼ  كوتتتج ثقضشفتتتش ثلذسثعتتتز ًوْرؽ 

ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا ثٟؽضوتتتجيٖ  تتتٖ ثلعول٘تتتز 

ثلضعل٘و٘تتزر ّأّفتتش دنتتشّسر صْك٘تتا صلتتك 

ثلؾذكجس  ٖ ثلضعلن ثلضعجًّٖ ثلضؾجسكٖر ّ تٖ 

صقتتذٗن عتتذهجس هض تتْسر للوكضذتتجس ثلؾجهع٘تتزر 

ّ تتٖ ثلضتتذسٗخ ّثلضٌو٘تتز ثلوٌِ٘تتز للوعلوتت٘ير 

ّ تتتٖ فتتتٌجيز ثلوقضتتتْٓ ثلشقوتتتٖ ًّؾتتتشٍر 

سثعتتز دّثقضشفتتش  تتٖ ثلذقتتْط ثلوغتتضقذل٘زر 

ثصؾجُجس ثل لذز ّأينجء ُ٘تز ثلضذسٗظ ًقْ 

ثعتتتضخذثم ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا ثٟؽضوتتتجيٖ  تتتٖ 

 ثلضعل٘ن ثلؾجهعٖ.

 هقذهز:

صغضق خ ثٝفت٠فجس ثلضشدْٗتز ثلوعجفتشر 

أُتتتتذث  ج يذٗتتتتذرر لعتتتتا أدشصُتتتتج دهتتتتؼ صقٌ٘تتتتز 

ثلوعلْهتتتجس ّثٟصقتتتج   تتتٖ ثلضعلتتت٘نر ّصفع٘تتتا 

دّسُتتتج  تتتٖ ثلضٌو٘تتتز ثلؾتتتجهلزر ّصقؾتتتذ لتتتزلك 

ِج ثلذؾشٗز ّثلوجدٗز لض ْٗش ثلوٌظْهتز إهكجًجص

ثلضشدْٗز هي ع٠  آل٘تجس هضعتذدرر ّهتي دٌِ٘تج 

دهتتؼ ثلضقٌ٘تتز  تتٖ ثلضعلتت٘ن. ّقتتذ أدٓ رلتتك إلتتٔ 

صقتتتْ   تتتٖ ثلٌوتتتْرػ ثلضشدتتتْٕر هتتتي ًوتتتْرػ 

هّْؽتتَ دْثعتت ز ثلوعلتتن ّهعضوتتذ يلتتٔ ثلكضتتجح 

كوقتتذس ّف٘تتذ للوعش تتزر إلتتٔ ًوتتْرػ هّْؽتتَ 

هعش تز  دْثع ز ثلوضعلن ّهعضوذ يلتٔ هقتجدس

 هضعذدر.

ّٗقتتجّ  ثلقتتجةوْى يلتتٔ هٌظْهتتز ثلضعلتت٘ن 

صقق٘تتتأل ثُٛتتتذث   -دقتتتفز عجفتتتز-ثلؾتتتجهعٖ 

ثلضعل٘و٘تتز د  نتتا ثل تتشخر هتتي عتت٠  ثدضكتتجس 

هتتتشخ ّّعتتتجةا صغتتتجيذ  تتتٖ ص٘غتتت٘ش يول٘ضتتتٖ 

ثلضعلتتتتت٘ن ّثلتتتتتضعلن ّص تتتتتْٗش ثٛدثء. ّٗغتتتتتِن 

صْك٘ا صكٌْلْؽ٘ج ثلضعل٘ن  ٖ هٌظْهز ثلضعلت٘ن 

ص تتتْٗش ثٛدثء   تتتٖ -دؾتتتكا كذ٘تتتش-ثلؾتتتجهعٖ 

ّصقق٘تتتتأل ثُٛتتتتذث  ثلضعل٘و٘تتتتز يلتتتتٔ ثلْؽتتتتَ 

ثٛكوتتتتار ّأٗنتتتتج صٗتتتتجدر ؽتتتتْدر ثلوخشؽتتتتجس 

ثلٌجصؾتتتز يتتتي صلتتتك ثلوٌظْهتتتزر ُّتتتزث ٗؤكتتتذ 

متتتتتتتشّسر ثُٟضوتتتتتتتجم دتتتتتتتجلضْك٘ا ثٛهغتتتتتتتا 

لضكٌْلْؽ٘تتتتج ثلضعلتتتت٘ن  تتتتٖ هٌظْهتتتتز ثلضعلتتتت٘ن 

 ثلؾجهعٖ.

ّهي أهغلز صْك٘ا صكٌْلْؽ٘تج ثلضعلت٘ن  تٖ 

ثلضغتتتتتتتؾ٘ا هٌظْهتتتتتتتز ثلضعلتتتتتتت٘ن ثلؾتتتتتتتجهعٖ: 

ثٝلكضشًّتتٖ لل تت٠حر ّإيتتذثد دّسثس صذسٗذ٘تتز 

فْ  ثعضخذثم ثلضقٌ٘جس ثلقذٗغز ّثلضتٖ صعقتذُج 
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ثلؾجهعتتتجس ٛينتتتجء ُ٘تتتتز ثلضتتتذسٗظ لض تتتْٗش 

أدثةِتتتن ثلضذسٗغتتتٖر ّصقتتتذٗن دتتتشثهؼ صذسٗذ٘تتتز 

إلكضشًّ٘تتز لٞدثسٗتتت٘ي  تتتٖ ثلْفتتتذثس ثٝدثسٗتتتز 

دجلؾجهعتزر ّثُٟضوتجم دضؾِ٘تض ثلوذتجًٖ د فتذط 

لضقٌ٘تتتتز ّثلوْثقتتتتع ّثلوٌضتتتتذٗجس ثلضؾِ٘تتتتضثس ث

ثلضعل٘و٘تتتتز ّثلوكضذتتتتجس ثلشقو٘تتتتز ثلضتتتتٖ صقتتتتذم 

عتتتذهجس إلكضشًّ٘تتتز صغتتتجُن  تتتٖ صقغتتت٘ي أدثء 

هٌظْهز ثلضعل٘ن ثلؾجهعٖ ّصغتجيذ  تٖ صقق٘تأل 

ر 0ر ؿ ؿ. 6100أُتتتذث ِج يُتتتجًٖ ؽتتتجدر 

9.) 

ّلقتتذ أدٓ ثًٟضؾتتجس ثلْثعتتع لًٞضشًتتش  تتٖ 

ثلتتذّ  ثلوضقذهتتز إلتتٔ صقف٘تتض يول٘تتجس ص تتْٗش 

٘تتا ثلوقتتجدس ثلشقو٘تتز ثلوخضلفتتزر هغتتا ّصْك

ؽذكجس  ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ ّهٌِج ثلوذًّجس 

ّثلوٌضتتتتتتذٗجس ّثلتتتتتتْٗك٘ض ... ّ ٘شُتتتتتتج هتتتتتتي 

ُتتتزٍ  .ثلختتتذهجس ثلضؾتتتجسك٘ز هضعتتتذدر ثلْعتتتجةو

ثلوقتتتجدس ثلشقو٘تتتز لتتتن صتتتؤد  قتتتو إلتتتٔ ص ٘٘تتتش 

صْقعتتتجس ثلعوتتت٠ء ف٘تتتج  ؽتتتكا صفتتتجيلِن هتتتع 

نج  ثلوْقع أّ ثلوٌظوز ثلضعل٘و٘زر دا  ٘شس أٗ

هتتي ثلك٘ف٘تتز ثلضتتٖ صوتتجسط  ِ٘تتج آل٘تتجس صقتتذٗن 

ثلخذهجس ثلضعل٘و٘ز  ٖ ثلفنتجءثلشقوٖ يعتعْد 

 (.66ر ؿ. 6100كجصخر 

 هؾكلز ثلذسثعز:

إى صقق٘تتتتتتتتتتأل ثلضٌو٘تتتتتتتتتتتز ثٟقضقتتتتتتتتتتتجدٗز 

ّثٟؽضوجي٘تتز ّثلغقج ٘تتز ُتتْ ثل تتشك ثلتتشة٘ظ 

هتتتتي ّمتتتتع ع تتتتز يوتتتتا صوكتتتتي ثلوؾضوتتتتع 

ثلغتتعْدٕ هتتي ثلوؾتتجسكز دفعجل٘تتز  تتٖ هؾضوتتع 

لوعلْهتتجس ٗضوضتتع  ٘تتَ كج تتز أينتتجةَ يتتجلوٖ ل

دفتتشؿ يجدلتتز للٌفتتجر إلتتٔ صقٌ٘تتز ثلوعلْهتتجس 

ّثٟصقتتجٟس ّثعتتضخذثهِج. ّٗعتتش  "هؾضوتتع 

ثلوعلْهتتتتتتتجس" د ًتتتتتتتَ ثلذ٘تتتتتتتتز ثٟقضقتتتتتتتجدٗز 

ّثٟؽضوجي٘تتز ثلضتتٖ ص ذتتتأل ثٟعتتضخذثم ثٛهغتتتا 

لضقٌ٘ز ثلوعلْهجس ّثٟصقجٟس ثلؾذٗذر دوج  ٖ 

جس رلتتتك ثًٝضشًتتتشر ّصعٌتتتٔ دٌؾتتتش ُتتتزٍ ثلضقٌ٘تتت

ٟ  لتتت٘عن ثلٌفتتتع يلتتتٔ  تتتج يتتتجد ّصْصٗعِتتتج صْصٗع 

ثٛ شثد  ٖ ف٘جصِن ثلؾخق٘ز ّثلوٌِ٘ز يع تز 

 (.2-2ر ؿ ؿ. 6112يوا ؽٌ٘ار 

ّقتتتذ ثُضوتتتش كغ٘تتتش هتتتي ثلذلتتتذثى دضٌو٘تتتز 

ثلغشّر ثلذؾشٗزر  ِٖ فؾتش ثلضثّٗتز  تٖ دٌتجء 

هؾضوتتتتع ثلوعلْهتتتتجس. ّصْثؽتتتتَ ثلوؾضوعتتتتجس 

ثلعشد٘تتتز يجهتتتز ّثلوؾضوتتتع ثلغتتتعْدٕ عجفتتتز 

عٌجة٘تتتج ر لتتتزلك هتتتي ثلنتتتشّسٕ ّمتتتع  صقتتتذٗج  

دتتشثهؼ صذسٗذ٘تتز يلتتٔ هغتتضْٓ يتتجلوٖ لش تتع 

هغتتتتتتضْٓ ثلوقضتتتتتتش ٘ي  تتتتتتٖ هؾتتتتتتج  صقٌ٘تتتتتتز 

ثلوعلْهتتتجس ّثٟصقتتتجٟس  نتتت٠  يتتتي إصجفتتتز 

دتتشثهؼ أعتتشٓ لوغتتضخذهٖ ُتتزٍ ثلضقٌ٘تتز لش تتع 

كفجءصِن  ٖ أدثء ثٛيوج  ّمتوجى ثٟعتضخذثم 

 ثٛهغا لٜدّثس ّثلذشثهؼ ثلوضجفز.

( 6ر ؿ. 6100ثلوٌ٘ع يّقذ أؽجس هقوذ 

إلتتتٔ أًتتتَ ًظتتتشث  للض تتتْس ثلغتتتشٗع  تتتٖ صقٌ٘تتتز 

ثلوعلْهجس ّثٟصقجٟس ّص ْس ثلضعل٘ن ّهتشخ 

صْف٘لَ لل لذتزر  تئى أينتجء ُ٘تتز ثلضتذسٗظ 

 ٖ ثلؾجهعجس ثلغعْدٗز ٟ ٗغض ٘عْى هغجٗشر 

صلك ثلض ْسثس ثلعجلو٘ز. ّدتجلش ن هتي ثلؾِتْد 

ثلضتتتتٖ صذتتتتزلِج دعتتتتل ثلؾجهعتتتتجس ثلغتتتتعْدٗزر 

ش هِجسثس أينجء ُ٘تز ثلضتذسٗظ  ِ٘تجر لض ْٗ

 ٘تتش أى ثل تتشخ ثلضقل٘ذٗتتز  تتٖ ثلضتتذسٗظ ُتتٖ 

ثلغجةذر  ٖ ثلقجيجس ثلذسثع٘ز يلٔ ثلش ن هتي 

صتتتْ ش دعتتتل ثلضؾِ٘تتتضثس ثلضقٌ٘تتتز ثلوض تتتْسرر 

هغا: ثلغتذْسر ثلزك٘تز ّثلقجعتذجس ثلوقوْلتز. 

كوتتتتج أى ثلض تتتتْٗش ثلوٌِتتتتٖ ٛينتتتتجء ُ٘تتتتتز 

٘وج  تٖ ثلضذسٗظ  ٖ ثلؾجهعجس ثلغعْدٗزر ٟع

هؾتتتتتج  ثلضقٌ٘تتتتتجسر ٗقضقتتتتتش يلتتتتتٔ صعتتتتتشٗفِن 

دجلضقٌ٘تتجس ّثلذتتشثهؼ ثلقجعتتْد٘زر ّلتتن ٗض تتشخ 

إلتتتٔ ك٘ف٘تتتز صْك٘تتتا صلتتتك ثلضقٌ٘تتتجس صْك٘ف تتتج 

 صعل٘و٘ ج.

ر ؿ. 6100ّقتتذ أّمتتـ عتتعْد كجصتتخ ي

( أى ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا ثٟؽضوتتتجيٖ صٌوتتتْ 02

دؾتتكا هضغتتجس   تتٖ ثلوٌ قتتز ثلعشد٘تتز؛ ّرلتتك 

ضتتتٖ صذتتتذٕ دغتتتذخ ثسصفتتتج  ؽتتتشٗقز ثلؾتتتذجح ثل

ثُضوجهتتتج  كذ٘تتتشث  دجلضعجهتتتا هتتتع ُتتتزٍ ثلؾتتتذكجس. 

ّدٌتتتجء  يلتتتٔ رلتتتك  تتتئى ٌُتتتج  هغتتتجفز كذ٘تتتشر 

لوضٗتتتتذ هتتتتي ثلٌوتتتتْ  تتتتٖ ثعتتتتضخذثم ثلؾتتتتذكجس 

ثٟؽضوجي٘ز  ٖ ثلوٌ قز ثلعشد٘ز  ٖ ثلوغتضقذا 

 ثلوٌظْس. 

( أًتتَ 6106كوتتج ركتتشس أسٗتتؼ ثلؾتتِشٕ ي

 6106دقغتتتخ ًضتتتجةؼ دسثعتتتجس فذٗغتتتز لعتتتجم 

د هغتتتتتضخذهٖ صؾتتتتتجّص يتتتتتذ»صْفتتتتتلش إلتتتتتٔ 

« هل٘تْى هغتضخذم 09ثًٝضشًش  ٖ ثلغعْدٗز 

كجى للِْثصا ثلزك٘ز ّهْثقع ؽذكجس ثلضْثفا 

ثٟؽضوتتجيٖ دّس كذ٘تتش  تتٖ رلتتك ثلٌوتتْ. ّٗعتتذ 

YouTube  ٖعتتتجًٖ أكذتتتش هقتتتش  دقتتتظ  تتت
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 91ر ُّٗؾتتجُذ أكغتتش هتتي Yahooثلعتتجلن دعتتذ 

هل٘تتتْى هتتتشر ْٗه٘ تتتج  تتتٖ ثلوولكتتتز إٔ دضٗتتتجدر 

يتتذد  ر كوتتج ّفتتا6101% يتتي يتتجم 621

هغتتتتضخذهٖ ثلف٘غتتتتذْ  هتتتتي ثلؾٌغتتتت٘ي  تتتتٖ 

( هغتتتضخذم هتتتي 2.212.211ثلوولكتتتز إلتتتٔ ي

ه٠ٗ٘ي هغضخذم لًٞضشًتشر  01أفا أكغش هي 

 تتتتٖ فتتتت٘ي ثسصفتتتتع يتتتتذد هغتتتتضخذهٖ هْقتتتتع 

ألتا  999إلتٔ « صْٗضش»ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ 

هغضخذم ًؾ٘ور ّأكتذ ثلوتذٗش ثلضٌف٘تزٕ لوْقتع 

دٗتك كجعتضْلْر « صْٗضش»ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ 

 تتٖ « صتتْٗضش»أى ثلٌوتتْ ثٛعتتش  لوغتتضخذهٖ 

ثلعتتتجلن ٗقتتتذط  تتتٖ ثلغتتتعْدٗزر ثلضتتتٖ صققتتتأل 

تتج دٌغتتذز  %. ُتتزث إمتتج ز إلتتٔ 9111ثسصفجي 

هْقتتع " ل٘كتتش" ثلوضخقتتـ دٌؾتتش ثلقتتْسر 

ثلتتتزٕ صُ تتتشؿ هتتتي ع٠لتتتَ  ask.meّهْقتتتع 

ثٛعتتتتتلز ثلوضٌْيتتتتز يلتتتتٔ ثٛينتتتتجءر ّٗؾتتتتذ 

ث هتتتتتي ثلغتتتتتعْدٗ٘ي  ثلوْقعتتتتتجى إقذتتتتتجٟ  كذ٘تتتتتش 

ج  تز   ثل لذز.عقْف 

ّصت صٖ ُتزٍ ثلٌغتتخ ثلوشصفعتز  تٖ ثلوولكتتز 

ثلعشد٘تتز ثلغتتعْدٗز؛ ٛى ؽتتشٗقز ثلؾتتذجح ُتتٖ 

ث هتتي دتت٘ي ؽو٘تتع ثلفتتتجسر إر صوغتتا  ثٛكغتتش يتتذد 

ًغتتذز ثلؾتتذجح ثلتتزٗي صٌققتتش أيوتتجسُن دتت٘ي 

تتتتج هتتتتج ًغتتتتذضِن  01-69 % هتتتتي 91.9يجه 

هؾوتتْ  عتتكجى ثلتتذ٠در ُّتتٖ متتعا ثلٌغتتذز 

ٗتتش ثلوْؽتتْدر  تتٖ أّسّدتتجر ّرلتتك فغتتخ صقش

ثٛهتتن ثلوضقتتذر. ّهتتي عتتن  ٌِتتج  فجؽتتز هلقتتز 

للذقتتتظ يتتتي ك٘ف٘تتتزصْك٘ا هْثقتتتع ثلؾتتتذكجس 

ثٟؽضوجي٘تتتتز ّّعتتتتجةا ثٝيتتتت٠م ثلؾذٗتتتتذ  تتتتٖ 

ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز لخلأل هْثصًز ّصؾتجًظ دت٘ي 

يقل٘ز ثل جلخ ّثُضوجهجصَ ّثل شٗقز ثلضٖ صقذم 

لتتَ ثلوتتٌِؼ ثلذسثعتتٖر  علتتٔ ثلتتش ن  هتتي أى 

ث ثلٌظتتجم ثلضعل٘وتتٖ  تتٖ ثلوول كتتز قتتذ ؽتتِذ ص تتْس 

ث  ٖ ؽجًتخ ثلوٌتجُؼ ّثلخ تو ّثٛعتجل٘خ  كذ٘ش 

ثلضعل٘و٘زر  ئى هغتضْٓ ثلضققت٘ا ثلذسثعتٖ ٟ 

ٗضث  هي ثٛهْس ثلضٖ صقضجػ إلٔ ّقفجس دقغ٘ز 

يو٘قز لوعش ز أُن ثلؾْثًخ ثلضٖ صؤعش يل٘تَر 

ّهتتج ّعتتجةا ثسصفجيتتَبر ّهغتتذذجس ثًخفجمتتَر 

للْفتتْ  دتتَ إلتتٔ ثلٌض٘ؾتتز ثٛهغتتا ثلضتتٖ صققتتأل 

 ثلِذ  هي ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز. 

( إلتتٔ 98: 6100كوتتج أكتتذ عتتعْد كجصتتخ ي

أًتتَ يلتتٔ ثلتتش ن هتتي ثٝهكجًتتجس ثلكذ٘تتشر ثلضتتٖ 

صض٘قِتتتج ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا ثٟؽضوتتتجيٖ إٟ أى 

ٟصث   -ٟعتت٘وج  تتٖ ثلغتتعْدٗز-صْك٘فِجيشد٘تتج  

مع٘فجر  ّلن ٗشخ إلٔ ثٟعتضفجدر هتي إهكجًجصِتج 

ثلوضجفتتتز ّعقجةقتتتِج ّعجفتتتز  تتتٖ هؾتتتجٟس 

 ثلضعل٘ن.

ّهتي عتن صقتذدس هؾتكلز ثلذسثعتز ثلقجل٘تتز 

 تتتتٖ متتتتعا ثلوقتتتتجّٟس ثلعشد٘تتتتز لضْك٘تتتتا 

ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلضعلت٘ن يجهتز 

ّ تتتٖ هشفلتتتز ثلضعلتتت٘ن ثلؾتتتجهعٖ عجفتتتز يلتتتٔ 

ثلتتتش ن هتتتي هو٘ضثصِتتتج ّإهكجًجصِتتتج ثلوضعتتتذدر 

 ّثلوضٌْيز.

 أعتلز ثلذسثعز:

صغتتعٔ ثلذسثعتتز ثلقجل٘تتز لٞؽجدتتز يتتي 

 لضجل٘ز:ثٛعتلز ث

هتتتتج ّثقتتتتع صْك٘تتتتا هلذتتتتز ؽجهعتتتتز  .0

ثل تتتتتتتتتجةا لؾتتتتتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتتتتتا 

ثٟؽضوتتتتتتجيٖ  تتتتتتٖ ديتتتتتتن ثلعول٘تتتتتتز 

 ثلضعل٘و٘زب

هتتج إٗؾجد٘تتجس صْك٘تتا هلذتتز ؽجهعتتز  .6

ثل تتتتتتتتتجةا لؾتتتتتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتتتتتا 

ثٟؽضوتتتتجيٖ ّهو٘ضثصِتتتتج  تتتتٖ ديتتتتن 

ثلعول٘تتتتتز ثلضعل٘و٘تتتتتز هتتتتتي ّؽِتتتتتتز 

 ًظشُنب

هتتتتج ثلقتتتتعْدجس ثلضتتتتٖ صقتتتتْ  دّى  .9

ا ثلضْك٘تتا ثٛهغتتا لؾتتذكجس ثلضْثفتت

ثٟؽضوتتتتجيٖ ّهعْقجصِتتتتج  تتتتٖ ديتتتتن 

ثلعول٘تتز ثلضعل٘و٘تتز هتتي ّؽِتتز ًظتتش 

 هلذز ؽجهعز ثل جةاب

هتتج هقضشفتتجس هلذتتز ؽجهعتتز ثل تتجةا  .9

دؾتتتتت ى ص تتتتتْٗش صْك٘تتتتتا ؽتتتتتذكجس 

ثلضْثفتتتتتا ثٟؽضوتتتتتجيٖ  تتتتتٖ ديتتتتتن 

ثلعول٘تتتتتز ثلضعل٘و٘تتتتتز هتتتتتي ّؽِتتتتتتز 

 ًظشُنب

هتتتتتج ثلٌوتتتتتْرػ ثلوقضتتتتتشؿ لضْك٘تتتتتا  .2

ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا ثٟؽضوتتتجيٖ  تتتٖ 

 عل٘و٘زبدين ثلعول٘ز ثلض

 أُذث  ثلذسثعز:

صعتتش  ّثقتتع  ثعتتضِذ ش ثلذسثعتتز ثلقجل٘تتز

صْك٘تتتتتا هلذتتتتتز ؽجهعتتتتتز ثل تتتتتجةا لؾتتتتتذكجس 

ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ ديتن يول٘ضتٖ ثلضعلت٘ن 

ّثلتتتتضعلنر ّصقذٗتتتتذ إٗؾجد٘تتتتجس صلتتتتك ثلؾتتتتذكجس 
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ّثلقعْدجس ثلضٖ صقْ  دّى ثلضْك٘ا ثٛهغتا 

لِتتج  تتٖ ثلعول٘تتز ثلضعل٘و٘تتزر عتتن صقتتذٗن دعتتل 

ّؽِتتز ًظتتش ثل لذتتز لض تتْٗش ثلوقضشفتتجس هتتي 

صْك٘تتتا ثلؾتتتذكجس صعل٘و٘تتتج ر ّهتتتي عتتتن صقتتتذٗن 

ًوتتتْرػ هقضتتتشؿ لضْك٘تتتا ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا 

  ٖ دين ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز. ثٟؽضوجيٖ

أُو٘تتز ثلذقتتظ: صذتتشص أُو٘تتز ثلذسثعتتز ثلقجل٘تتز 

  ٖ أًِج قذ صف٘ذ كا هي ثلفتجس ثلضجل٘ز:

  ثل جلتتخ: ًؾتتش ثلتتْيٖ دتت٘ي ثل لذتتز

لضْثفتتتا د ُو٘تتتز صْك٘تتتا ؽتتتذكجس ث

ثٟؽضوتتجيٖ  تتٖ ثلعول٘تتز ثلضعل٘و٘تتزر 

ٟعتت٘وج ّأى ُتتزٍ ثلضكٌْلْؽ٘تتج صضفتتأل 

هتتتتتع ه٘تتتتتْ  ّس ذتتتتتجس ّثصؾجُتتتتتجس 

ثل لذتتتزر ّأًِتتتن أقتتتذس ثلفتتتتجس يلتتتٔ 

صقذٗتتذ أُو٘تتز صلتتك ثلؾتتذكجس صعل٘و٘تتج  

ث يلتتتتٔ آسثةِتتتتن هتتتتي ّثقتتتتع  ثيضوتتتتجد 

 ثعضخذثهِن ثلفعلٖ لِج.

  ينْ ُ٘تز ثلضذسط: ف٘ظ ٗوكي أى

٘تتز ينتتْ صغتتِن ثلذسثعتتز  تتٖ صْي

ُ٘تتتتتز ثلضتتتتذسٗظ دجلؾجهعتتتتز دتتتتذّسٍ 

ثلوضعجكن ّإكغجدَ ثلخذتشثس ثلؾذٗتذر 

لوغجٗشر ثلض ٘شثس ثلغشٗعزر ٟعت٘وج 

هج ٗضعلأل دذهؼ ثلضقٌ٘جس ثلقذٗغز  تٖ 

 ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز. 

  ثلوقتتتتتون ثلضعل٘وتتتتتٖ: أى ثلٌوتتتتتْرػ

ثلوقضتتتشؿ  تتتٖ ثلذسثعتتتز ٗعتتتذ دلتتت٠٘  

يول٘ تتج ْٗفتتا  تتٖ ع تتْثس هقتتذدر 

س ثلضْثفتتتتا ك٘ف٘تتتتز صْك٘تتتتا ؽتتتتذكج

 -يلتتٔ ثعتتض٠  أًْثيِتتج-ثٟؽضوتتجيٖ

ف٘تتتظ ُٗذٌتتتٔ ثلٌوتتتْرػ يلتتتٔ صقل٘تتتا 

هكًْتتتتتتتجس ثلوٌظْهتتتتتتتز ثلضعل٘و٘تتتتتتتز 

ّثٝلوجم دخقجةـ كا يٌقش  ِ٘جر 

ّ قتتـ إهكجًتتجس ؽتتذكجس ثلضْثفتتا 

ر عتتتتن يوتتتتا ّدسثعتتتتضِجثٟؽضوتتتتجيٖ 

هْثءهتتتتتتتتتتز دتتتتتتتتتت٘ي ثلخقتتتتتتتتتتجةـ 

ّثٝهكجًتتجسر ّٗعتتذ ُتتزث هتتي ثلوِتتجم 

 ثلشة٘غز للوقون ثلضعل٘وٖ.

 غتتتْل٘ي ّفتتجًعٖ ثلقتتشثس: ٗقتتذم ثلو

ج ٗوكي أى ٗف٘ذ هٌتَ فتجًعْث  أًوْرؽ 

عجفتتتز -ثلقتتتشثس  تتتٖ ثلضعلتتت٘ن ثلعتتتجلٖ

يٌتتتذهج ٗؾتتتشيْى  -ؽجهعتتتز ثل تتتجةا

 تتتتتٖ صْك٘تتتتتا ؽتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتا 

 تتتتتتٖ ديتتتتتتن ثلعول٘تتتتتتز  ثٟؽضوتتتتتتجيٖ

 .ثلضعل٘و٘ز

ثلذقتتتظ: ٗقضقتتتش ثلذقتتظ ثلقتتتجلٖ يلتتتٔ  فتتذّد

  ثلقذّد ثلضجل٘ز:

 عز فذّد دؾشٗز: هلذز ّهجلذجس ؽجه

 ثل جةا.

  فتتتذّد ؽ شث ٘تتتز: ؽجهعتتتز ثل تتتتجةا

دّى  ٘شُتتتتتتتتتج هتتتتتتتتتي ثلؾجهعتتتتتتتتتجس 

 ثلغعْدٗز.

  فتتذّد صهٌ٘تتز: ثلضعتتش  يلتتٔ ّثقتتع

ثلضؾشدتتتتتتتتتتتز للعتتتتتتتتتتتجم ثلؾتتتتتتتتتتتجهعٖ 

ُتتـ ثلفقتتا ثلذسثعتتٖ 0992/0992

 ثّٛ .

  فتتذّد هْمتتْي٘ز: صْك٘تتا ؽتتذكجس

ثلضْثفتتتتتا ثٟؽضوتتتتتجيٖ  تتتتتٖ ديتتتتتن 

 ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز.

 

 -هق لقجس ثلذقظ:

ؽضوتتجيٖ: صعتتش  ؽتتذكجس ؽتتذكجس ثلضْثفتتا ثٟ

  Socialثلضْثفتتتتتا ثٟؽضوتتتتتجيٖ 

Communication Networks 

د ًِتتتج: هْثقتتتع ثؽضوجي٘تتتز إلكضشًّ٘تتتز هتتتي 

ثلؾ٘تتا ثلغتتجًٖ للْٗتتخ صذٌتتٔ هتتي أ تتشثد أّ 

ؽوجيتتجس أّ هؤعغتتجسر ّٗغتتؤ ثلوكتتْى 

ثٛعجعتتٖ يهغتتا ثلفتتشد أّ ثلوؤعغتتز( لِتتج 

ر دق٘تتظ ٗتتضن إٗقتتج  Nodeدجعتتن ثلعقتتذر 

هخضلفتتز هتتي ثلع٠قتتجس ُتتزٍ ثلعقتتذ دتت ًْث  

كجًٟضوتتتجء لوؤعغتتتز صعل٘و٘تتتز هعٌ٘تتتزر أّ 

لضخقـ ّهؾتج  هعش تٖ هعت٘ي أّ لفشقتز 

دسثعتت٘ز هعٌ٘تتزر ّرلتتك هتتي أؽتتا ثلتتضعلنر 

ّثلضٌو٘تتتز ثلوٌِ٘تتتزر ّفتتتٌجيز ثلوقضتتتْٓ 

 (.6101ثلشقوٖ ًّؾشٍ يهقوذ يْثدر 

ثلضْك٘ا: ٗعش  د ًتَ دهتؼ إهكجًتجس ّصقٌ٘تجس 

ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا ثٟؽضوتتتجيٖ  تتتٖ إهتتتجس 

هٌظْهتتز ثلضعلتت٘ن ثلعتتجلٖ  تتٖ ثلوؾضوتتع دوتتج 

ٗققأل أُذث  ُزٍ ثلوٌظْهزر ّٗضغتأل هتع 

سؤٗضِتتتتتتجر ّٗلذتتتتتتٖ ثفض٘جؽتتتتتتجس أ شثدُتتتتتتج 

 ّهض لذجس هؤعغجصِج. 

 ثٝهجس ثلٌظشٕ ّثلذسثعجس ثلغجدقز:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (989(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102للؾوع٘ز ثلوؾلذ ثلشثدع للعجم علغلز دسثعجس ّدقْط ُهقٌكَوز .. ثلوؾلز ثلعلو٘ز ثلغٌْٗز 

هذ٘عز ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوتجيٖ ّي٠قضِتج 

 :6.1دجلْٗخ 

 جلذتتتج هتتتتج ٗقضتتتجػ ثلوعلوتتتتْى إلتتتٔ دهتتتتؼ 

 –دتتتتتجلضعلن ثلؾتتتتتذكٖ ثلووجسعتتتتتجس ثلوشصذ تتتتتز

ؽٌذ تتج إلتتٔ  -دجعتتضخذثم ثلضكٌْلْؽ٘تتجس ثلؾذٗتتذر 

تتتج لْؽتتتَر لخلتتتأل د٘تتتتز   ِ ؽٌتتتخ هتتتع ثلتتتضعلن ّؽ

صعل٘و٘تتز هضكجهلتتز. ّٗوكتتي أى صغتتجُن هؾتتجسكز 

ثلوضعلو٘ي  ٖ ثًٛؾ ز ثلفشدٗز ّثلضعجًّ٘ز هي 

عتتت٠  ثلضْثفتتتا يذتتتش ثلضقٌ٘تتتجس ثٟؽضوجي٘تتتز 

 ّثلوضٌقلز  ٖ ص ْٗشهعجس ِن ّهِجسثصِن. 

صضثٗذ  تٖ ثًّٙتز ثٛع٘تشر يلتٔ ً تجخ ّقذ 

هغتتا: ثلوتتذًّجسر  6.1ّثعتتع ص ذ٘قتتجس ثلْٗتتخ

ّثلتتتتتتتْٗكٖر ًّجقتتتتتتتا ثٛعذتتتتتتتجسر ّثلؾتتتتتتتذكجس 

ثٟؽضوجي٘زر ّهؾجسكز ثلقْس ّثلف٘تذْٗر ّقتذ 

أدٓ ُتتتزث ثلٌوتتتْ ّثعتتتع ثلٌ تتتجخ إلتتتٔ صٗتتتجدر 

ثلضعجّى د٘ي ثلوعلوت٘ي يلتٔ فتذ عتْثء دغتذخ 

دت٘ي ثلضْقعجس ثلوض ٘شر ٟعضخذثم ثلضكٌْلْؽ٘تج 

ثلوضعلوتتت٘ير ّثفضوتتتج  كِتتتْس هتتتشخ ؽذٗتتتذر 

 & Walker)لضٌظ٘ن يول٘ضٖ ثلضعل٘ن ّثلضعلن 

Creanor, 2009). 

 ِّٗتتضن ثلؾ٘تتا ثلغتتجًٖ للتتضعلن ثٝلكضشًّتتٖ

Web 0.2  دذين ثلؾجًتخ ثٟؽضوتجيٖ للعول٘تز

ثلضعل٘و٘تتز يْمتتج يي ثًٟفقتتج  ثلوكتتجًٖ دتت٘ي 

ثلوعلتتن  ّثلوتتضعلن؛ ّرلتتك هتتي عتت٠  ثعتتضخذثم 

ثٟؽضوجي٘تتتتز يثلذشهؾ٘تتتتجس ثلضتتتتٖ  ثلذشهؾ٘تتتتجس

صعتتتضص ثلؾتتتشثكز ّثلضْثفتتتا دتتت٘ي ثلوضعلوتتت٘ي( 

ر Wikisر ّثلتتتْٗكٖ Blogsثلوتتتذًّجس :هغتتتا

ّصؾتتتك٘ا هؾضوعتتتتجس هتتتي ثلوضعلوتتتت٘ي ّثلذتتتتظ 

ثلقْصٖ ّدظ ثلف٘ذْٗ ّثلؾتذكجس ثٟؽضوجي٘تزر 

كوج أى صذتجد  ثلتشّثدو ثلخجفتز دجلْٗتخ هٌختا 

ثلذشثهؼ ّمع ثلع٠هجس يلٔ ثلشّثدو ثلوِوتز 

جيذ  تٖ صعتش  ثلوتضعلن يلتٔ ثٙعتشٗي هتتي ٗغت

رّٗج ُٟضوجم ثلوضوجعتار كوتج ٗوكتي ثٝ تجدر هتي 

صْك٘تتتتتتتا عقتتتتتتتجةـ هؾضوعتتتتتتتجس ثلتتتتتتتضعلن 

ثٝلكضشًّ٘تتز ّثلؾتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتز دوتتج ٗقلتتا 

هي ثل جدع ثلشعوٖ ّثلق٘تْد ثلوفشّمتز يلتٔ 

"ثلقْثسثس ّثلوٌجقؾجس" ثلضٖ صتضن دجعتضخذثم 

 & Coutinhoًظن إدثسر ثلتضعلن ثلضقل٘ذٗتز ي

Bottentuit,  2010, P. 24 ؛ هقوتتذ

 (.6ر ؿ. 6100يذذثلِجدٕر 

د ًَ ثلؾ٘ا ثلغجًٖ هتي  6.1ّٗعش  ثلْٗخ 

هْثقتتتتع ّعتتتتذهجس ثًٝضشًتتتتش ّثلضتتتتٖ فْلتتتتش 

ٟ  هتتي  ثًٝضشًتتش إلتتٔ هٌقتتز صؾتت ٘ا للعوتتا دتتذ

كًِْج هْثقتع  قتور ّصعضوتذ  تٖ صكٌِْٗتج يلتٔ 

ثلؾتتتتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتتتتز هغتتتتتتا: ثلْ٘ص٘تتتتتتْح 

Youtube ظ ّأؽجكAjax ر ُّتٔ فتفقجس

ٗغتتتتض ٘ع صثةتتتتش ثلوْقتتتتع ثلضعتتتتذٗا يلِ٘تتتتجر أّ 

ثلوْثقتتتتع ثلضتتتتٖ صغتتتتوـ للوغتتتتضخذم دْمتتتتع 

هفنلضَ يلٔ ثًٝضشًش دق٘ظ ٗغوـ لٚعتشٗي 

ثٟهتتت٠  يلِ٘تتتج ّثلذقتتتظ  ِ٘تتتج هغتتتا: هْقتتتع 

( إٔ صغتتوـ للوغتتضخذه٘ي هتتي del.icio.usي

ع٠لِتج دجلضفجيتتا  ٘وتتج د٘تتٌِن يهقوتتذ يوجؽتتزر 

6119.) 

كذ٘تتتز صعل٘و٘تتز  ٘تتش  6.1ّصوكتتي ثلْٗتتخ 

سعتتتتتو٘ز ثلوضعلوتتتتت٘ي هتتتتتي ثلوؾتتتتتجسكز  تتتتتٖ 

هغضْٗجس هخضلفز هي ثلضفجيا ّثلوؾجسكز  تٖ 

ثًٛؾتتت ز ثٟؽضوجي٘تتتزر ٟعتتت٘وج يذتتتش هْثقتتتع 

 .(Heo & Lee, 2013)ثلؾذكز ثٟؽضوجي٘ز

ّٗؾتتت٘ش كتتتا هتتتي "ّلكتتتش" ّ"كشٌٗتتتْس" 

Walker and Creanor (2009)  ٔإلتت

علوتتت٘ي أى ٌُتتتج  أدلتتتز هضضثٗتتتذر يلتتتٔ أى ثلوض

ٗقتتجّلْى ثلْلتتْػ إلتتٔ ثلتتضعلن ثلؾتتذكٖر ف٘تتظ 

ٗوكتتتٌِن صذتتتجد  ثلقتتتْسّهقجهع ثلف٘تتتذْٗ هتتتع 

ثٛفتتذقجء ّثٛعتتشرر ّص ْٗشُتتج يذتتش هْثقتتع 

 ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘ز.

ّٗؾتتتت٘ش هقتتتت لـ ثلؾتتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتتز 

Social Networks  ٔإلٔ صلتك ثلوْثقتع يلت

ؽذكز ثًٝضشًش ّثلضٖ كِشس هع ثلؾ٘ا ثلغجًٖ 

ر ف٘تظ صضت٘ـ ثلضْثفتا دت٘ي Web 2.0للْٗخ 

هغتتتتضخذهِ٘ج  تتتتٖ د٘تتتتتز هؾضوتتتتع ث ضشثمتتتتٖ 

ٗؾوعِتتتن ّ قتتتج  ُٟضوجهتتتجصِن أّ ثًضوتتتجءثصِنر 

دق٘تتظ ٗتتضن رلتتك يتتي هشٗتتأل عتتذهجس ثلضْثفتتا 

ثلوذجؽتتشر كئسعتتج  ثلشعتتجةا أّ ثلوؾتتجسكز  تتٖ 

ثلولفتتجس ثلؾخقتت٘ز لٚعتتشٗير ّثلضعتتش  يلتتٔ 

أعذجسُن ّهعلْهجصِن ثلضٖ ٗض٘قًِْتج للعتشك. 

ؽتتتتتكج  ّأُتتتتتذث  صلتتتتتك ثلؾتتتتتذكجس ّصضٌتتتتتْ  أ

ثٟؽضوجي٘ز  ذعنِج يجم ِٗتذ  إلتٔ ثلضْثفتا 

ثلعجم ّصكْٗي ثلقذثقجس فْ  ثلعجلنر ّدعنتِج 

ثٙعش ٗضوقْس فْ  صكْٗي ؽتذكجس ثؽضوجي٘تز 

 تتٖ ً تتجخ هقتتذّد  تتٖ هؾتتج  هعتت٘ي يعتتعْد 

 (.01-9ر ؿ ؿ. 6100كجصخر 
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لقذ أفذقش ؽتذكجس ثلضْثفتا ثٟؽضوتجيٖ 

 Burkell et كوتج ٗتزكش "دشك٘تا" ّآعتشّى

al. (2014)  .عتتوز أعجعتت٘ز للق٘تتجر ثلْ٘ه٘تتز

 وعظن ثلؾذجح ُن أينجء ثلؾذكز ثٟؽضوجي٘ز 

يلتتٔ ثًٝضشًتتش  تتٖ ّثفتتذر هٌِتتج يلتتٔ ثٛقتتار 

ث هتتتي  ث كذ٘تتتش  ُّتتتٖ د ذ٘عتتتز ثلقتتتج  صتتتْ ش قتتتذس 

ثلوعلْهتتجس ثلؾخقتت٘ز كؾتتشه للوؾتتجسكز  تتٖ 

 ثلق٘جر ثٟؽضوجي٘ز يلٔ ثًٝضشًش ثل ٌ٘ز.

ثلؾتتذكجس أًِتتج هضجفتتز  ّأُتتن هتتج ٗو٘تتض ُتتزٍ

للؾو٘تتع ّأى ثلوغتتضخذه٘ي ُتتتن هتتي ٗقْهتتتْى 

ر لتزث  تئى ثلض ذ٘قتجس  6.1يلٔ عذهجس ثلْٗخ 

ُتتتٖ  6.1ثلضتتتٖ صعوتتتا يلِ٘تتتج هْثقتتتع ثلْٗتتتخ 

ص ذ٘قتتجس ٟ صخنتتع لتتذّسر ف٘تتجر ثلذشهؾ٘تتجسر 

دوعٌتتٔ أى يول٘تتز ثلض تتْٗش هغتتضوشرر ّيول٘تتز 

ثلق٘جًز هغضوشرر ّيول٘ز ثلضقل٘تا ّثلضقتو٘ن 

شر هجلوتتتج أى ُتتتزث ثلوْقتتتع ٗقتتتذم دثةوتتتج هغتتتضو

عذهجصتتَر هوتتج ٗؾعتتا ثلوغتتضخذم للوْقتتع ُتتتْ 

ه تتتتْس هغتتتتجيذ لفشٗتتتتأل ثلض تتتتْٗش  تتتتٖ ُتتتتزث 

ثلوْقعر يي هشٗأل هعش تز أسثةتَر ّصقتش جصَ 

هتتع ثلٌظتتجمر ّهشٗقتتز صعتتجهٖ ثلوغتتضخذم هتتع 

ثلخقتجةـ ثلضتتٖ ٗقتتذهِج ثلٌظتجم. لِتتزث ثلغتتذخ 

ًؾتتذ أى عتتذهجس هغتتا " ل٘كتتش" ّدشٗتتذ ؽْؽتتا 

ر Betaلغتتٌْثس صقوتتا ؽتتعجس كلتتش ٛؽتتِش ّ

 (.6117إٔ ًغخز صؾشٗذ٘ز يُ٘جم ثلقجٗكر 

ّقتتذ أكِتتشس صقتتجسٗش ثل تت٠ح  تتٖ دسثعتتز 

لكتتتتتتتا هتتتتتتتي " جلؾجصجؽتتتتتتتز" ّ " ٘تتتتتتتذل٘ش" 

Väljataga and Fiedler (2009)  أًِتن

ثكضغتتذْث هعش تتز ّهِتتجسثس كذ٘تتشر  ٘وتتج ٗضعلتتأل 

دجعتتضخذثم ؽتتذكجس ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ لتتذين 

 ز ثلضعل٘و٘ز.هؾوْيز ّثععز هي ثًٛؾ 

ّٗنتتتتتتتتتت٘ا "ؽتتتتتتتتتتشّدس" ّآعتتتتتتتتتتشّى 

أى ؽتذكجس  Schroeder, et al. (2010ي

ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ صعوا يلٔ دٌتجء ثلع٠قتجس 

ثٟؽضوجي٘ز هي ع٠  دٌجء سّؿ ثلؾوجيتز دت٘ي 

ثل تتتت٠حر ّثلض لتتتتخ يلتتتتٔ ثلعضلتتتتز ّثلوغتتتتج ز 

ثلؾ شث ٘تتتتزر ّص تتتتْٗش آل٘تتتتجس ديتتتتن صقغتتتت٘ي 

 هلٖ ثلتتتضعلنر ّثلتتتضعلن ثلضعتتتجًّٖر ّثلتتتضعلن ثلضتتت

يثلوٌعكظ(ر ّصٌو٘تز هِتجسثس ثلتضعلن ثلوغتضقا 

ّهِتتتجسثس فتتتا ثلوؾتتتكلزر ّص تتتْٗش هِتتتجسثس 

ثٟصقتتج  ثٝلكضشًّتتٖر ّصعضٗتتض ثلضْثفتتا دتت٘ي 

ثل تت٠ح ّثلوعلوتت٘ي ّصلقتتتٖ ص زٗتتز سثؽعتتتز أّ 

ثلتتتتذين هتتتتي ثلوعلتتتتن  تتتتٖ ثلْقتتتتش ثلقق٘قتتتتٖر 

ّصقغتتت٘ي ثلع٠قتتتز دتتت٘ي ثلوعلوتتت٘ي ّثل تتت٠حر 

صقف٘تتضُن ّ ِتتن أ نتتا ٟفض٘جؽتتجس ثل تت٠حر ّ

لخلتتتتتأل ؽتتتتتْدر يجل٘تتتتتزر ّص تتتتتْٗش هؾضوتتتتتتع 

 ثلخشٗؾ٘ير ّصعضٗض ثلضعجّى.

ّصتتتضلخـ أُتتتذث  دثسعتتتز يذتتتذ ثلكتتتشٗن 

(  ٖ هعش ز 6109ثلذد٘غٖر صُ٘ش ثل جُجس ي

هعتتتذٟس ثعتتتضخذثم هلذتتتز ثلؾجهعتتتجس ثٛسدً٘تتتز 

لؾتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتا ثٟؽضوتتتتتجيٖ ثلشقو٘تتتتتزر 

ّثلكؾتتا يتتي ثلعْثهتتا ثلوتتؤعشر  تتٖ صؾتتك٘ا 

جم لتتذٓ ثل لذزرّهغتتضْٓ ثصؾجُتتجس ثلتتشإٔ ثلعتت

هٌج غز ؽذكجس ثلضْثفتا ثٟؽضوتجيٖ لْعتجةا 

ثٝيتتت٠م ثلضقل٘ذٗتتتزر ّعلقتتتش ثلذثسعتتتز إلتتتٔ 

ثًضؾجس ثعضخذثم ؽتذكجس ثلضْثفتا ثٟؽضوتجيٖ 

د٘ي ثل لذزر ّأى صلك ثلؾذكجس أفتذقش صؾتكا 

هقتتذسث  هتتي هقتتجدس فقتتْلِن يلتتٔ ثٛعذتتجس 

ثلضتتتٖ هتتتي ؽتتت ًِج ثلضتتت ع٘ش  تتتٖ صؾتتتك٘ا ثلتتتشإٔ 

ج غتتتز لْعتتتجةا ثٝيتتت٠م ثلضقل٘ذٗتتتز ثلعتتتجمر ّهٌ

 .ّثلققج ز ثٝلكضشًّ٘ز  ٖ رلك

ّقتتتتتتتذ ثعتتتتتتتضِذ ش دسثعتتتتتتتز "ؽتتتتتتتْ " 

ثلكؾتا يتي   Jo et al. (2014)ّآعتشّى

صتت ع٘شثس كفتتجءر ثٟصقتتج  لتتذٓ هتت٠ح ثلؾجهعتتز 

ّأُو٘تتتز ثلؾتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتز يلتتتٔ ًضتتتجةؼ 

ثلتتضعلن ثلقتتجةن يلتتٔ ثلتتضعلن ثلضعتتجًّٖر ّكؾتتفش 

ثٝٗؾجد٘تز للؾتذكجس ًضجةؼ ثلذسثعز يتي ثٙعتجس 

ثٟؽضوجي٘تتز ّكفتتجءر ثٟصقتتجٟس ثلفشدٗتتز يلتتٔ 

 أدثء ثلوضعلو٘ي.

كوج ثعضِذ ش دسثعتز ثلغت٘ذ أدتْ ع تْر 

( ثلضعتتتتش  يلتتتتٔ 6109ّأفوتتتتذ ثلؾتتتتشدٌٖ٘ ي

ثًعكجعتتجس ؽتتذكز ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ يلتتٔ 

ثٛهتتتي ثلفكتتتشٕ لتتتذٓ هلذتتتز ثلضعلتتت٘ن ثلؾتتتجهعٖ 

دوولكز ثلذقشٗير ّأكِشس ًضتجةؼ ثلذسثعتز أى 

ش ؽتتذكجس ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ يلتتٔ ثٛهتتي أعتت

ثلفكتتتتشٕ لتتتتذ ج ل لذتتتتز دقتتتتفز يجهتتتتز دذسؽتتتتز 

هضْعتتتور ّثًضِتتتش ثلذسثعتتتز دضقتتتذٗن صقتتتْس 

هقضتتشؿ لضْك٘تتا ؽتتذكز ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ 

 تتٖ صفع٘تتا ثٛهتتي ثلفكتتشٕ لتتذٓ هلذتتز ثلضعلتت٘ن 

 دوولكز ثلذقشٗي. 

ّهتتتتع صٗتتتتجدر ثعتتتتضخذثم ّعتتتتجةا ثٝيتتتت٠م 

ذ ٟعتتتضخذثم ثٟؽضوجي٘تتتز ٌُتتتج  ثُضوتتتجم هضضثٗتتت
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (982(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102للؾوع٘ز ثلوؾلذ ثلشثدع للعجم علغلز دسثعجس ّدقْط ُهقٌكَوز .. ثلوؾلز ثلعلو٘ز ثلغٌْٗز 

ثلضفجيتتتتا ثٟؽضوتتتتجيٖ  تتتتٖ ثلضعلتتتت٘ن. ّصقضتتتتشؿ 

 Kožuh et alدسثعتتز "كتتزث" ّآعتتشّى 

دهتتتؼ ًتتتْي٘ي هخضلفتتت٘ي هتتتي أدّثس  (2015)

ثلتتضعلن لضتتْ ٘ش ثلضفجيتتا ثٟؽضوتتجيٖ ّثلْؽتتْد 

ثٟؽضوتتتتجيٖ  تتتتٖ د٘تتتتتجس ثلتتتتضعلن ثلؾخقتتتت٘زر 

ّكؾتتتتفش ثلٌضتتتتجةؼ أى ثعتتتتضخذثم أدثر ثلضفجيتتتتا 

ؿ ثٛكتتجدٗوٖ ثٟؽضوتتجيٖ ثسصتتذو إٗؾجد٘تتج دجلٌؾتتج

 لل لذز.

 تتتٖ متتتْء هتتتج عتتتذأل ٗضنتتتـ أى ؽتتتذكجس 

ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ ٗضضثٗتتذ ثعتتضخذثهِج  تتٖ 

ثلضعلتت٘ن ثلعتتجلٖ لتتذين يول٘ضتتٖ ثلضعلتت٘ن ّثلتتضعلن. 

ف٘تتتظ صتتتْ ش ُتتتزٍ ثلؾتتتذكجس لل تتت٠ح ثلضقف٘تتتض 

ثٟؽضوتتتجيٖ ّثلوعش تتتٖ ر إمتتتج ز إلتتتٔ صفجيتتتا 

ثل ٠ح هتع ثلوعلوت٘ير ّيلتٔ ثلتش ن هتي صلتك 

عتتتتتج  ؽتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتا ثلفْثةتتتتتذر  تتتتتئى إد

ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلذ٘تز ثلضعل٘و٘ز ٗوكي أى ٗكْى 

لتتتتتَ آعتتتتتجس عتتتتتلذ٘زيلٔ ثل تتتتت٠ح ّثلوعلوتتتتت٘ي 

 ّثلوؤعغز ثلضعل٘و٘ز ككا.

ثٛعتتظ ثلٌظشٗتتز ّثلفلغتتف٘ز لضْك٘تتا ؽتتذكجس 

  ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ صعل٘و٘ج :

ر ؿ ؿ. 6117ٗؾ٘ش فجلـ ثلع ٘تْٕ ي

( إلتتتٔ أى ؽتتتذكز ثًٝضشًتتتش فتتتتووش 09-02

 Constructivismٌظشٗتز ثلذٌجة٘تز هذقتج  لل

Theory ّثلوعلْهتتجس ثلوْؽتتْدر يلتتٔ صلتتك .

ثلؾتتذكز صضوضتتع دضؾتتعذِج  ٘تتش ثلوقتتذّد. ّ تتٖ 

فجلتتز ثلنتت و يلتتٔ كلوتتز عتتن سد ِتتج إلكضشًّ٘تتج  

عتتتتتضؤدٕ إلتتتتتٔ هعلْهتتتتتجس إمتتتتتج ٘زر ُّتتتتتزٍ 

ثلوعلْهتتتجس صقضتتتْٕ يلتتتٔ سّثدتتتو إلكضشًّ٘تتتز 

أعشٓ ص٘غش ثلْفْ  إلٔ هعلْهتجس ّهعتجس  

: هقتتتتجٟس يجلو٘تتتتزر ّصعشٗتتتتا أعتتتتشٓ هٌِتتتتج

هقتت لقجسر ّهعلْهتتجس فتتْص٘ز ّهشة٘تتز ... 

ّ ٘شُجركوتتتتتتتتج أًجلٌقتتتتتتتتْؿ ثٝلكضشًّ٘تتتتتتتتز 

ثلوشدْهز دعنِج دذعل ّثلضتٖ صوغتا ثلؾتذكز 

ثلعٌكذْص٘ز يلٔ ؽتذكز ثًٝضشًتش أعغتش يلتٔ 

 Cognitive ثلٌظشٗتتتتتتز ثلوعش ٘تتتتتتز 

Theory ّصعكتتتتتظ ثلضشك٘تتتتتخ ثلوعقتتتتتذ لضلتتتتتك

جس ثلتتتتتشّثدو ّثلتتتتتزٕ ٗؾتتتتتضوا يلتتتتتٔ هعلْهتتتتت

هضؾتتعذز. ُّتتزٍ ثلتتشّثدو ثٝلكضشًّ٘تتز ثلوذٌ٘تتز 

يلتتتٔ ثلٌظشٗتتتز صغتتتجُن  تتتٖ صقتتتذٗن ّيتتتشك 

ثلوقضتتتْٓ ثلضعل٘وتتتٖ. ّيٌتتتذ صقتتتذٗن ثلوؾتتتجكا 

ثلضعل٘و٘تتتزر ٗؾتتتخ يلتتتٔ ثلوضعلوتتت٘ي  ِتتتن ُتتتزٍ 

 ثلوقضْٓ لقا صلك ثلوؾك٠س.

ّصعتتتتتتتتتتتتذ ًظشٗتتتتتتتتتتتتز " ٘ؾْصغتتتتتتتتتتتتكٖ" 

Voygotsky  ّثلضتتتتتتٖ صغتتتتتتؤ "ثلٌظشٗتتتتتتز

 Socialثلوعش ٘تتتتتتتتز ثٟؽضوجي٘تتتتتتتتتز" 

Cognitive Theory  ثلؾتتتأل ثلغتتتجًٖ هتتتي

ثلٌظشٗتتز ثلذٌجة٘تتز. ف٘تتظ صؾتت٘ش إلتتٔ أى ثلوتتضعلن 

ٗذتتذأ  تتٖ دٌتتجء ثلوِتتجسثس ّثلوعتتجس  دجلضتتذسٗؼ 

ّدوغتتجيذر ثٙعتتشٗي ثلتتزٗي ٗضوضعتتْى دقتتذسثس 

يجل٘تتز. ّصؤكتتذ أُو٘تتز ثلضفجيتتا هتتع ثلوؾضوتتع 

ّثٙعشٗي عْثء دثعتا ثلفقتْ  ثلضقل٘ذٗتز يأّ 

ر ّكزلك ثلضفجيا  ٖ ع٘جخ ثلضعل٘ن ثٟ ضشثمٖ(

هتتتتع ثلوضعلوتتتت٘ي هتتتتي ثلوؾضوعتتتتجس ثٛعتتتتشٓ 

للققْ  يلٔ ثلوعلْهجس ثلوضٌْيز ّثلعذٗتذر. 

ُّزث ثلضفجيا ٗضققأل هي ع٠  هو٘ضثس ؽتذكز 

ر ؿ. 6117ثًٝضشًتتتتش يفتتتتجلـ ثلع ٘تتتتْٕر 

02  .) 

ّصغتتتتجيذ ثلؾتتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتتز ّأدّثس 

ثلؾ٘تتتا ثلغتتتجًٖ للْٗتتتخ يلتتتٔ ص ذ٘تتتأل هذتتتجدا 

 Connectivistثلٌوتتتتتتْرػ ثٟصقتتتتتتجلٖ 

Model تتتتتتٖ متتتتتتْء ثلٌظشٗتتتتتتز . للتتتتتتضعلن ّ

ٗقتتتذط ثلتتتضعلن  Connectivismثٟصقتتتجل٘ز 

يٌتتتذ صكتتتْٗي ؽتتتذكزر إٔ يٌتتتذ إمتتتج ز يقتتتذ 

 جٛ كجسر  ؽذٗذرر ّيٌذ إًؾجء ّف٠س ؽذٗذر.

ّثلذ٘جًتتتجسر ّثلوعلْهتتتتجس ثلؾذٗتتتتذر ٗوكتتتتي أى 

ر ّصؾوتتتتع ُتتتتزٍ ثلعقتتتتذ Nodesًشثُتتتتج كعقتتتتذ 

 عتت٘ؤدٓ إلتتٔ صكتتْٗي ؽتتذكز. ّثلؾتتذكجس ٗوكتتي

ّإدسثكٌتج أًٌتتج أى صضقتذ لضؾتكا ؽتتذكجس أمتخن. 

ًضٌقا دجعضوشثس دثعا ثلؾذكجس ّعجسؽِتج ٗتْ ش 

ًق تتز دذثٗتتز هِوتتز لوؤعغتتجس ثلضعلتت٘ن ثلعتتجلٖر 

ؽذٗتتتتذرر  Nodesف٘تتتتظ إًٌتتتتج ًكضغتتتتخ يقتتتتذث  

ًّؾتتكا ّفتت٠س ؽذٗتتذرر ًّضؾوتتع  تتٖ ؽتتذكجس 

أكذتش أّ ًضفكتك إلتٔ ؽتذكجس أفت ش ّدتزلك  ئًٌتج 

ضفجيا دٌٗجه٘ك٘تج  هتع ًضعلن ًّضك٘ا دجعضوشثس ًّ

 .(6102يهقوذ ثلذجصعر ثلعجلن هي فْلٌج 

 تتتٖ متتتْء هتتتج عتتتذأل ٗضنتتتـ أى ؽتتتذكجس 

ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ صقتتْم يلتتٔ هذتتجدا يتتذر 

ًظشٗتتتتتجس كجلذٌجة٘تتتتتز ّثلوعش ٘تتتتتز ّثلوعش ٘تتتتتز 

ثٟؽضوجي٘ز ّكزث ثلٌظشٗز ثٟصقجل٘زر ّلعا هتشد 

رلتتك ٗشؽتتع إلتتتٔ هذ٘عتتز صلتتتك ثلؾتتذكجس ّصعتتتذد 

جةفِتتتج؛ ثٛهتتتش ثلتتتزٕ أصتتتجؿ أدّثصِتتتج ّصٌتتتْ  ّك
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للضشدتتْٗ٘ي ثٝ تتجدر هتتي هذتتجدا كتتا ًظشٗتتز  تتٖ 

صْك٘تتتا إهكجًتتتجس صلتتتك ثلؾتتتذكجس  تتتٖ يول٘ضتتتٖ 

 ثلضعل٘ن ّثلضعلن.

ثيضذجسثس صٌظ٘و٘ز لضْك٘تا ؽتذكجس ثلضْثفتا 

 ثٟؽضوجيٖ صعل٘و٘ج :

لكتتتٖ ٗكتتتْى عوتتتز صْثفتتتا صعل٘وتتتٖ دٌتتتـ جءر 

ّثعتتتتتضفجدر فق٘ق٘تتتتتز هتتتتتي عتتتتتذهجس ؽتتتتتذكجس 

ر  ئًَ ٗؾتخ يلتٔ ُكتان هتي ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ

ثلُوعلِّتتن ّثلُوتتضعلِّن ثلْلتتْػ ّ تتأل هؾوْيتتز هتتي 

ثٟؽتتتضشثهجس ّثٟيضذتتتجسثس ثلضٌظ٘و٘تتتزر ًتتتزكش 

هتتتي أُوِتتتج هتتتج ٗلتتتٖ يفغتتتٌٖ يذتتتذ ثلقتتتج  ر 

6101  :) 

قُذ٘تتتا ثلؾتتتشّ   تتتٖ صتتتذسٗظ ثلُوقتتتشسر  -

ٗوكي للُوعلِّن أى ٌُٗؾب فتفقز يلتٔ إٔ 

هتتتتي هْثقتتتتع ثلضْثفتتتتا ٗؾتتتتضش   ِ٘تتتتج 

ذتتتز ثلُوِضوتتتْىر ّٗ عتتتز ثلُخذتتتشثء ّثل ل

آسثةِتتتتنر هوتتتتج ُٗغتتتتجيذٍ يلتتتتٔ صقذٗتتتتذ 

 ثلُوقضْٓ ّف٘ج ز ثُٛذث . 

إؽتتتشثء ثلُوٌجقؾتتتجس ثلضفجيل٘تتتز فتتتْ   -

ز.  ثلوْمْيجس ثلُوِو 

صقغتتت٘ن ثل لذتتتز إلتتتٔ هؾوْيتتتجس  تتتٖ  -

فتتتتتتج  ثلوِتتتتتتتجم ثلؾوجي٘تتتتتتتزر هغتتتتتتتا 

ػ.  هؾشّيجس ثلضخشُّ

إسعج  سعتجةا إلتٔ  تشد أّ هؾوْيتز  -

هتتتتتي ثل لذتتتتتز يتتتتتي هشٗتتتتتأل ثلولتتتتتا 

 خقٖ يٌذ ثلقجؽز.ثلؾ

صغتتتل٘ن ّثعتتتض٠م ثلْثؽذتتتجس ثلوٌضل٘تتتز  -

 ّثلوِجم ثلذسثع٘ز ثُٛعشٓ. 

ُٗوكتتتتتتتتي ثعتتتتتتتتضخذثم دعتتتتتتتتل أدّثس  -

ثلؾتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتزر هغتتا أٗقًْتتجس 

facebook  ّأcomment  ّأ

like   ْٛعتتتتتتتز آسثء ثل لذتتتتتتتز فتتتتتتتت

ًجس ثلوجدر ثلذسثع٘ز. ِّْ  ُهك

صقذٗتتتتذ ثلفِتتتتتز ثلضتتتتٖ عضغتتتتضف٘ذ هتتتتي  -

ث دق٘قــ ج.يول٘ ز ثلضعلُّن صقذ  ٗذ 

( أّ هؾوْيتز Pageإًؾجء فتفقز ي -

( ُه لقتتتتتتتتز صنتتتتتتتتن  تتتتتتتتٖ Groupي

ينْٗضِج ثلفِتز ثلُوغتضف٘ذر  قتور هتع 

ن  تتٖ إمتتج ز أّ يتتذم  إهكجً٘تتز ثلتتضقكُّ

 إمج ز أينجء ُؽذد هي عجسؽِج. 

صعشٗتتا ّثمتتـ ُٛتتذث  ثلوؾوْيتتز  -

 ّثل شك هٌِج. 

صع٘تت٘ي قجةتتذ للوؾوْيتتزر ُّتتْ ينتتْ ُ٘تتتز  -

أى ٗعت٘ي أفتذ ثل لذتز ثلضذسٗظ ثلزٕ ُٗوكٌتَ 

 ك ه٘ي للوؾوْيز. 

ٗتتضن ثلضعشٗتتا دجلوذتتجدا ّثلغتتلْك٘ جس  -

ثلُوٌظِّوتتتتتتتز للوؾوْيتتتتتتتز ّثلعول٘تتتتتتتز 

 ثلضعل٘و٘ز.

 تتتٖ متتتْء هتتتج عتتتذأل ٗضنتتتـ أًتتتَ يٌتتتذ 

ؽتتشّ  ينتتْ ُ٘تتتز ثلضتتذسٗظ أّ ثلوؤعغتتز 

ثلضعل٘و٘تتتتز  تتتتٖ صْك٘تتتتا ؽتتتتذكجس ثلضْثفتتتتا 

ثٟؽضوجيٖ  تٖ يول٘ضتٖ ثلضعلت٘ن ّثلتضعلن  ئًتَ 

هؾوْيتتتتتز هتتتتتي شثيتتتتتجر هتتتتتي ثلنتتتتتشّسٕ ه

ثٟؽتضشثهجس ّثٟيضذتجسثس ثلضٌظ٘و٘تز لنتوجى 

ًؾتتتتجؿ صلتتتتك ثٛدّثس  تتتتٖ صقق٘تتتتأل ثُٛتتتتذث  

 ثلوشؽْر.

آل٘تتجس صْك٘تتا ؽتتذكجس ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ 

  ٖ ثلضعل٘ن ثلؾجهعٖ:

ٗوكتتي صْك٘تتا ؽتتذكجس ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ  تتٖ 

ثلضعلتت٘ن ثلؾتتجهعٖ هتتي عتت٠  ثٙل٘تتجس ثلضجل٘تتز يعتتعْد 

 :  (90ر ؿ. 6100كجصخر 

ثعضخذثم ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘تز للضْثفتا  -0

دتتتت٘ي أينتتتتجءُ٘تز ثلضتتتتذسٗظ ّص تتتتْٗش 

قذسثصِن ثلوٌِ٘ز: هي ع٠  يقتذ دّسثس 

صذسٗذ٘تتتز ّّسػ يوتتتا لضعتتتشٗفِن دضلتتتك 

ثلؾتتتتذكجس ّأُو٘ضِتتتتج ّصتتتتذسٗذِن يلتتتتٔ 

هِتتتتجسثس ثعتتتتضخذثهِج ّصْك٘فِتتتتج  تتتتٖ 

 .ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز

ر 6100ّقذ أكتذ هقوتذ ثلوٌ٘تع ي

أينتتتجء ُ٘تتتتز ( أُو٘تتتز إكغتتتجح 6ؿ. 

ثلضتتذسٗظ دجلؾجهعتتجس ثلغتتعْدٗز هعتتجس  

 ّهِجسثس صضعلأل دجٛدعجد ثلضجل٘ز: 

o  دهتتتتؼ ثلضقٌ٘تتتتز  تتتتٖ ثلوقتتتتشسثس

 ثلذسثع٘ز ّهض لذجصِج.

o  صْك٘تتتتتتتا ًظتتتتتتتن إدثسر ثلتتتتتتتضعلن

(  تتتتتتتتتتٖ LMSثٝلكضشًّتتتتتتتتتتٖ ي

 ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (988(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102للؾوع٘ز ثلوؾلذ ثلشثدع للعجم علغلز دسثعجس ّدقْط ُهقٌكَوز .. ثلوؾلز ثلعلو٘ز ثلغٌْٗز 

o  "صْك٘تتتتتا دشًتتتتتجهؼ "عتتتتتكجٗخ

Skype  تتتتتتتتتٖ ثلوقجمتتتتتتتتتشثس 

 لل لذز.

o  صْك٘تتتتا ثلوتتتتذًّجسBlogs  

ينتتتتتتتتجء ُ٘تتتتتتتتتز ثلضتتتتتتتتذسٗظ ٛ

 ّثل لذز.

o  تتتتتتتتت٘ظ دتتتتتتتتتْ " "صْك٘تتتتتتتتتا 

Facebook .ثلضعل٘ن ٖ  

o  "صْك٘تتتتتتتتتتتتتتتا "ْٗص٘تتتتتتتتتتتتتتتْح

YouTube  كوقتتتتتتتتذس هتتتتتتتتي

 هقجدس ثلضعلن.

ٗوغتتتا إًضتتتجػ ثلوقضتتتْٓ ثلشقوتتتٖ ق جيتتتج   -6

هِوج   ٖ ثقضقجد ثلوعش زر ّهي عن ٗؾخ 

ثلضشك٘تتض يلتتٔ صٌو٘تتز فتتٌجيز ثلوقضتتْٓ 

ثلوقلتتتتتٖ ثلقجدتتتتتا للٌؾتتتتتش يذتتتتتش ؽتتتتتذكز 

ر 6112ا ؽٌ٘تتار ثًٝضشًتتش يع تتز يوتت

(. ُّتتتتتزث هتتتتتج ٗوكتتتتتي 62-69ؿ ؿ. 

صقق٘قتتتَ هتتتي عتتت٠  ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا 

ثٟؽضوتتتتتتتجيٖ ثلضتتتتتتتٖ صضتتتتتتت٘ـ لٜ تتتتتتتشثد 

تتج هضٌْيتتز للوؾتتجسكز  ّثلوؤعغتتجس  شف 

  ٖ فٌجيز ُزث ثلوقضْٓ ثلشقوٖ.

ثعضخذثم أينتجء ُ٘تتز ثلضتذسٗظ ل تش   -9

ثلقتتتْثس ثلوذجؽتتتش ّثلشعتتتجةا ثلوذجؽتتتشر 

ن ّثلوذًّجس ّثلْٗك٘ض ّ ٘شُتج  تٖ صقتذٗ

ثلوغجيذر لل ٠ح عتجسػ ّقتش ثلذسثعتز 

 تتتتٖ فتتتتا ّثؽذتتتتجصِن ّ تتتتٖ ثلضكل٘فتتتتجس 

ثلضؾتتجسك٘زر ف٘تتظ صغتتِن ُتتزٍ ثًٛؾتت ز 

 تتتتٖ صؾتتتتؾ٘ع ثل لذتتتتز يلتتتتٔ ثلوؾتتتتجسكز 

 .ّثلضفجيا

هشثيتتجر ثلعذثلتتز  تتٖ صتتْ ٘ش ثلخذهتتزر إٔ  -9

صتتتتتْ ٘ش ثلقتتتتتذسر يلتتتتتٔ ثلتتتتتذعْ  يلتتتتتٔ 

ثلؾتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتز أٗنتتج  لتتذٓ ثل لذتتز 

ثلْثؽذتتتتجس ّهشثيتتتتجر رلتتتتك يٌتتتتذ صقتتتتذٗن 

 .ّثلضكجل٘ا لِن

إيتتتتتتجدر صق٘تتتتتت٘ن ثلغ٘جعتتتتتتجس ثلخجفتتتتتتز  -2

دجعتتضخذثم ثلؾتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتز: دعتتل 

ثلؾجهعتتتتتتتجس صوٌتتتتتتتع أّ صق٘تتتتتتتذ دعتتتتتتتْ  

ه٠دِتتتتتتتتتجيلٔ ثًٝضشًتتتتتتتتتش دجعتتتتتتتتتضغٌجء 

ثٛ تتتتتشثك ثلضعل٘و٘تتتتتز.ح ف٘تتتتتظ ٗتتتتتضن 

ثلضتتتذسٗظ لل تتت٠ح ك٘ف٘تتتز ثلضعجهتتتا هتتتع 

ثلؾتتتتتتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتتتتتتز ّهِتتتتتتتتجسثس 

 ثعضخذثهِج دؾكا يولٖ.

ر هي كغ٘ش هتي هْثقتع ثلؾتذكجس ثٟعضفجد -2

ثٟؽضوجي٘ز ثلضٖ صوضلتك ًفتظ عقتجةـ 

ّقتتتذسثس هْقتتتع "صتتتْٗضش"  تتتٖ صقتتتتذٗن 

عذهجس هض ْسر للوكضذجس ثلؾجهع٘تز كوتج 

ر ؿ ؿ. 6100ٗلٖيعتتتتتعْد كجصتتتتتتخر 

90-96:) 

  ثلوشثؽتتع: يذٗتتذ هتتي ثلوْثقتتع لتتذِٗج

ُّتزث ٗؾعتا " صْٗضش"ففقجس يلٔ 

هتتتي ثلغتتتِا ثلْفتتتْ  إلتتتٔ أفتتتذط 

ذجسر ّثلْفْ  إلتٔ ثلوعلْهجس ّثٛع

ثلخذتتشثء ّثلوضخققتت٘ي  تتٖ هؾتتج  

 هع٘ي عن هضجدعضِن.

  عتتذهجس ثلٌقتتجػ: ٗوكتتي يقتتذ ؽلغتتجس

ل شؿ ثٛعتلز ّثٛؽْدز هتي ع٠لِتج 

ٗوكٌتتتتتتتتتتتك هغتتتتتتتتتتتجيذر ثلعوتتتتتتتتتتت٠ء 

ّثٝؽجدتتتتتتتتتتزيلٔ ثعضفغتتتتتتتتتتجسثصِنر 

ّثلققتتْ  يلتتٔ سدّد  عتتا عتتشٗعز 

يلتتتتتٔ إٔ ص ٘٘تتتتتشثس  تتتتتٖ ع٘جعتتتتتز 

ثلوكضذز ّأًظوضِجر هتع هشثيتجر يتذم 

جم قجةوز ثلض شٗذثس دعتذد هذتجل  ثصدف

  َ٘ هي ثلضعل٘قجس.

  ثٝي٠ًتتتتتتتجس ّثلضقتتتتتتتذٗغجس: ٗوكتتتتتتتي

ثلققتتتتتْ  يلتتتتتٔ هعلْهتتتتتجس يتتتتتي 

ثلوتتؤصوشثس ّثلفعجل٘تتجس رثس ثلع٠قتتز 

دجلوكضذتتتتتجس ّأعتتتتتوجء ثلوؾتتتتتجسك٘ي 

ّثلوضقتتتتتذع٘ي ّصتتتتتْثسٗت ثلضغتتتتتؾ٘ا 

 .ّثًٟعقجد

ثلذشهؾ٘تتتتجس ثٟؽضوجي٘تتتتز أًْثيتتتتج  صعتتتتذ  -7

ضص ثلتضعلن صعثلضكٌْلْؽ٘ج ثلضٖ ؽذٗذر هي 

هتتتذٓ وتتتضعلن  ٘تتتش ثلشعتتتوٖ ثلوضجفتتتز لل

ثلوضعلوتتْى عتتجسػ ثلوؤعغتتجس . ّثلق٘تتجر

ثلضعل٘و٘تتتتز لتتتتذِٗن ثٙى ثلْفتتتتْ  إلتتتتٔ 

ثلوؾضوعجس ثٟؽضوجي٘ز دؾكا قتْٕ ّهتج 

صض٘قَ صلك ثلذشهؾ٘جس هتي ثلضْثفتا هتع 

 .Klamma, et al)ثلخذشثء ّثلقشًجء 

2007). 

ٗضنتتـ هوتتج عتتذأل صٌتتْ  أعتتجل٘خ ّآل٘تتجس 

س ثلضْثفتا ثٟؽضوتجيٖ ٟ عت٘وج صْك٘ا ؽذكج

 تتٖ ثلضعلتت٘ن ثلعتتجلٖر عتتْثء أكتتجى رلتتك للضٌو٘تتز 
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ثلوٌِ٘ز ٛينجء ُ٘تتز ثلضتذسٗظ أم هتي عت٠  

إًضتتجػ ثلوقضتتْٓ ثلشقوتتٖ يذتتش  تتش  ثلقتتْثس 

ثلوذجؽتتتش ّثلوتتتذًّجس ّثلتتتْٗك٘ض ّثلذشهؾ٘تتتجس 

 ثٟؽضوجي٘ز.

ص ذ٘ق٘تتتتتز لضْك٘تتتتتا دعتتتتتل ؽتتتتتذكجس  أهغلتتتتتز

 ؾجهعٖ:ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلضعل٘ن ثل

ٌُتتتج  أهغلتتتز ص ذ٘ق٘تتتز هضعتتتذدر لضْك٘تتتا 

ؽتتتتذكجس ثلضْثفتتتتا ثٟؽضوتتتتجيٖ  تتتتٖ ثلضعلتتتت٘ن 

ثلؾجهعٖر ّٗوكي صْمت٘ـ دعتل ُتزٍ ثٛهغلتز 

 يلٔ ثلٌقْ ثلضجلٖ:

 

 

 :Twitterصْٗضش-0

صْٗضش يذجسر يي هْقع هؾتجًٖ هتي ثلؾ٘تا 

هخقتتتتتتتـ  web 6.1ثلغتتتتتتتجًٖ لًٞضشًتتتتتتتش 

للضْثفتتتا ثٟؽضوتتتجيٖ دتتت٘ي أينتتتجةَ ثلذتتتجل  

هل٘تتْى  091فغتتخ آعتتش إفقتتجة٘ز صعتتذثدُن 

هل٘تتتْى سعتتتجلز  991ينتتتْ  جيتتتا ٗشعتتتلْى 

ْٗه٘ ج. ّصقْم  كشر ثلوْقع يلٔ إسعج  سعجلز 

فش  تتتتج ل٘قشأُتتتتج ؽو٘تتتتتع  091ٟ صضٗتتتتذ يتتتتي 

ثٛؽخجؿ ثلوضتجدع٘ي لتكر ّٗوكتي صؾتذَ٘ رلتك 

دئسعتتج  سعتتجلز ًقتت٘ز لِتتجصا ؽتتْث  ّعتتْ  

صظِش ثلشعتجلز يلتٔ فتفقضك ثلخجفتز هشصذتز 

ذط لٜقتذم. ّدؾتكا يتجم صؾ٘تخ صهٌ٘ ج هي ثٛفت

هتتجرث أ عتتا »ثلشعتتجلز يتتي عتتؤثل٘ي سة٘غتت٘٘ي 

هتتتج ثلتتتزٕ ٗلفتتتش ثًضذتتتجُٖ أّ ٗغ٘تتتش »ّ« ثٙىب

ٗضتتتتت٘ـ ثلوْقتتتتتع إسعتتتتتج  «. ثُضوتتتتتجهٖ ثٙىب

ثلشعتتتجلز عتتتْثء يتتتي هشٗتتتأل ثلوْقتتتع يلتتتٔ 

ثًٝضشًش أّ يي هشٗأل ثلِتجصا ثلؾتْث . ّأهتج 

يتتتي ثعتتتضخذثهجس صتتتْٗضش  تتتٖ هؾتتتج  ثلضعلتتت٘ن 

هٌِتتج  تتٖ ثلٌقتتجه ثلضجل٘تتز  تت٘وكي يتتشك دعتتل 

(ر يأ ٌتتتتجى 09ر ؿ. 6100يعتتتتعْد كجصتتتتخر 

 (:6106ثلع٘٘ذر هِج ثلفشٗـر 

ثعتتتضخذثهَ ٝسعتتتج  إي٠ًتتتجس يتتتي  -

هْيتتتتتتذ ّهكتتتتتتجى ثلوقجمتتتتتتشثس أّ 

ثلتتذسّط ّكتتزلك صتتزك٘شُن دوْثي٘تتذ 

صغتتتل٘ن ثلوؾتتتجسٗع أّ ثٝؽجدتتتز يتتتي 

 صغجؤٟصِن.

صوذٗتتتتذ يول٘تتتتز ثلتتتتضعلن إلتتتتٔ عتتتتجسػ  -

٘ع أّقجس ثلذسثعتز يتي هشٗتأل صؾتؾ

ثل لذز يلٔ هشؿ أعتتلز للٌقتجػ أّ 

ل٠عضفغتجس فتتْ  ثلتتذسط أّ إسعتتج  

سّثدتتتو صقضتتتْٕ يلتتتٔ هعلْهتتتجس أّ 

 قشثءثس إعشثة٘ز.

ثلض كتتتذ هتتتي صوكتتتي ثل لذتتتز هتتتي  ِتتتن  -

ثلتتذسط ّثلٌقتتجه ثلشة٘غتتز  ٘تتَر يتتي 

هشٗتتتأل إسعتتتتج  أعتتتتلز هقضولتتتتز أّ 

هقضشفتتتتز فتتتتْ  ثلتتتتذسطر ّٗوكتتتتي 

ثلٌقتتتتجػ فْلِتتتتج ّؽوعِتتتتج لضكتتتتْى 

 عتلز.دوغجدز دٌك لٜ

هشثؽعتتتز ثلوقتتتشس ثلذسثعتتتٖ دؾتتتكا  -

ؽوجيٖ هتع ثل لذتز قذتا ثٟهضقجًتجس 

يي هشٗأل هشؿ أعتلز يلتٔ ثل لذتز 

ّسفتتتتذ ًقتتتتجه ثلنتتتتعا ّهقجّلتتتتز 

صقْٗضِتتتتتتتج أّ صقتتتتتتتق٘ـ ثلوفتتتتتتتجُ٘ن 

 ثلو لْهز.

 تتٖ فجلتتز ثلوقجمتتشثس ثلضتتٖ ٌٗتتضظن  -

 ِ٘تتج يتتذد كذ٘تتش هتتي ثل لذتتز ٗوكتتي 

ثعضخذثم صْٗضش لق٘جدر ًقجػ ّفتْثس 

ثلو شّفتتتز يتتتي فتتتْ  ثلوْثمتتت٘ع 

هشٗتتتتتتتتأل ثلِْثصتتتتتتتتا ثلؾْثلتتتتتتتتز أّ 

ثلِْثصتتتتتتتتا ثلزك٘تتتتتتتتز أّ ثٛؽِتتتتتتتتضر 

 ثللْف٘ز.

صقذٗذ عجيز هقذدر هي كتا أعتذْ   -

ل شؿ عؤث  أّ ًق ز هعٌ٘ز هضعلقتز 

 دجلوجدر للٌقجػ.

هضجدعتتز عذتتشثء ّدتتجفغ٘ي هعتتتشّ ٘ي  -

  ٖ ثلوؾجٟس ثٛكجدٗو٘ز ثلوخضلفز. 

 :Blogsثلوذًّجس-6

 Educational ثلوذًّتتتز ثلضعل٘و٘تتتز 

Blog ّعتتت٘لز ٗؾتتتضش   ِ٘تتتج كتتتا هتتتي ثل لذتتتز

ّثلوعلو٘ي ّثلوتذسثء ّثلخذتشثء ل٠صقتج   ٘وتج 

د٘تتتتتٌِن ّصقفتتتتتض ثل لذتتتتتز ّصوتتتتتٌقِن  شفتتتتتز 

ثلوؾتتجسكز دتتهسثةِن ّإدتتذثء ه٠فظتتجصِن يلتتٔ 

ثلوعلْهتتتتجس ثلضتتتتٖ ٗقتتتتذهِج ثلوعلوتتتتْى إلتتتتِ٘ن 

ّكتتزلك يلتتٔ أعتتلْح ثٝدثسر ثلضتتٖ صتتذثس دِتتج 

 ثلوؤعغتتتتز ثلضعل٘و٘تتتتز ّٗعضٌتتتتٖ ثل لذتتتتز  تتتتٖ

ثلوذًّتتتز ثلضعل٘و٘تتتز دجلكضجدتتتز فتتتْ  ثٛفتتتذثط 

ثلؾجسٗتتتتز ّثلوْمتتتتْيجس ثلضتتتتٖ لِتتتتج ي٠قتتتتز 

 (.6119دوْمْ  ثلضعل٘ن يهقوذ يوجؽزر 

ر 6.1ّهتتتتع كِتتتتْس صكٌْلْؽ٘تتتتج ثلْٗتتتتخ 

أفتتذـ ًقتتا ثلشعتتجلز أكغتتش سثفتتزر ّأفتتذـ كتتن 
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ثلوعلْهتتتتتتجس هضضثٗتتتتتتذث  ّهضٌْيتتتتتتج  صتتتتتتذسٗؾ٘ج. 

ّثلغؤث  ثلزٕ ٗوكي هشفتَ هتي ُتزث ثٟصؾتجٍر 

ج إرث كجًتش ثلوتْثسد ّثلوقتجدس ثلضعل٘و٘تز ُْ ه

 ٘تتش ثلشعتتو٘ز ٗوكتتي صكجهلِتتج  تتٖ هؤعغتتجس 

ثلضعلتتت٘ن ثلشعتتتو٘ز. صقتتتجّ  دسثعتتتز "ُتتتْثًؼ 

أى  Huang and Chen (2013) ّؽ٘ي"

صكجهتتا دتت٘ي هْمتتْيجس ثلوتتذًّجس ثلضعل٘و٘تتز 

ّثعضخذثم عشّر هتي ثلوعلْهتجس ثلوضجفتز يذتش 

ثلْٗتتتخ  تتتٖ ص تتتْٗش ًظتتتجم ثلضتتتذّٗي لكتتتا هتتتي 

٘ن ثلشعتتوٖ ّ ٘تتش ثلشعتتوٖ  تتٖ ثلضشد٘تتز ثلضعلتت

ثلْهٌ٘زر ّصؾ٘ش ًضجةؼ ثلضقل٘ا إلٔ أى ثل ٠ح 

كتتجًْث يلتتٔ دسؽتتز كذ٘تتشر هتتي ثلشمتتج لضكجهتتا 

 ثلضعل٘ن ثلشعوٖ هع ثلضعل٘ن  ٘ش ثلشعوٖ.

 ّقلتز إًؾتجةِج ّصضغتن ثلوذًّتز دغتِْلز

 ثٟعتتضخذثم عتتِْلز صكلفضِتتج إلتتٔ ؽجًتتخ

 ّثلْعتتجةو ّثلضفجيتتا ّثًٙ٘تتز ّثلضقتتذٗظ

 ُتتزٍ كتتا ثًٟضؾتتجس. ّيجلو٘تتز ضعتتذدرثلو

ثلقتجةو٘ي  صوتٌـ أًِتج يول٘تج   عذتش ثلخقتجةـ

يلٔ ثلضعل٘ن ثلؾجهعٖ  شفج  ٟ ٌٗذ تٖ صؾجُلِتج 

لعتتتشك أ كتتتجسُن ّع  ِتتتن ّثلضْثفتتتا هتتتع 

 يلتِ٘ن ثلوخضلفتز ثلختذهجس ّيتشك ثل لذتز

 أكغش أفذ ثلوذًّجس دِجر ّصعذ ق٘جهِن ّصغِ٘ا

 ؽتتتتذكجس ثلضْثفتتتتا ثٟؽضوتتتتجيٖ ؽتتتتْ٘يج  

 عتذ٘ا  علتٔ ثلضعل٘و٘تزر لٜ شثك خذثهج  ّثعض

  تٖ ثلضتذسٗظ ُ٘تز أينجء ٗغضخذهِج ثلوغج 

 ّيتشك ه٠دِتن هتع للضْثفتا ثلؾجهعتجس

 ثلذسثعتٖ ّثلضقتْٗن ّثلضكجل٘ا ثلوْثد هفشدثس

 ف٘ظ ٗوكي للوعلن  ٖ .ثلوجدر دسؽجس ّصْصٗع

 هجدصتَر لضتذسٗظ هذًّضتَ ثعتضخذثم ثلؾجهعتز

 شثؽعِتجّه ّأُذث ِج ثلوجدر هفشدثس  ضضنوي

إًؾجصُتتج.  ّصتتْثسٗت ثلو لْدتتز ّثلضكل٘فتتجس

 يلتتٔ دقتتفقضَ ّٗوكتتي سدتتو هذًّضتتَ أٗنتتج  

 كْعت٘لز أٗنتج   ٗغتضخذهَ "صتْٗضش" ّثلتزٕ

 دجلضكل٘فتجسر ّصتزك٘شُنر ه٠دتَ هتع للضْثفتا

 أّ للوقتجٟس ثلوف٘تذر دتجلشّثدو ّصضّٗتذُن

أّثلذْدكجعتش  ثلْ٘ص٘تْح يلتٔ ثلف٘تذْٗ لق تجس

 (.91ر 09ر ؿ ؿ. 6100يععْد كجصخر 

ّقتتتتتتذ ُتتتتتتذ ش دسثعتتتتتتز "ثؽتتتتتتضْ٘ث" ّ 

 ,Ishtaiwa and Dukmak"دكوتتك" 

ثلكؾا يتي صقتْسثس ثلوعلوت٘ي قذتا (2013)

ثلخذهتتتتز ف٘تتتتج  ثعتتتتضخذثم ثلوتتتتذًّجس لضعضٗتتتتض 

يول٘ز ثلضعلنر ّصْفلش ثلٌضجةؼ إلٔ أى  جلذ٘ز 

أ شثد ثلعٌ٘تز ٗتشّى أى ثلوتذًّجس أدّثس قْٗتز 

لضعضٗض صعلوِنر ّأؽتجس ثلوعلوتْى أى ثلوذًّتز 

كغش  جيل٘ز  ٖ ثلضعلن هتي ثلتْٗكٖر ّثقضشفتْث أ

يذٗتتذث  هتتي ثلض ذ٘قتتتجس ثلضتتٖ ٗوكتتي أى صكتتتْى 

قْٗز  ٖ صعضٗض ثلتضعلن هغتا هغتضٌذثس ؽْؽتار 

 ثلذْدكجعشر ّثلوٌضذٗجس ثٝلكضشًّ٘ز.

كوتتتتج ثعتتتتضِذ ش دسثعتتتتز " كجسعتتتتج " 

ثلكؾتا Karsak et al. (2014)ّآعتشّى 

يتتتتتي أعتتتتتش ثعتتتتتضخذثم ثلوتتتتتذًّجس ثلضعجًّ٘تتتتتز 

لضقغتتت٘ي ثٛدثء ثلكضجد٘جلقتتتجةن يلتتتٔ  ّثلفشدٗتتتز

ثلضقتتو٘ن ثلضعل٘وتتٖ ثلوتتذهؼ. ف٘تتظ ثعتتضخذهش 

ثلوؾوْيتتتتتتز ثلضؾشٗذ٘تتتتتتز هذًّتتتتتتز صعجًّ٘تتتتتتزر 

ّثعتتتتضخذهش ثلوؾوْيتتتتز ثلنتتتتجد ز هذًّتتتتز 

 شدٗز. ّهذقجعضذجس أدثء ثلكضجدتز قذل٘تج  ّدعتذٗج . 

ّأؽجسس ًضجةؼ ثلذعذ ثلكوتٖ إلتٔ ّؽتْد  تشّخ 

لل ت٠ح  رثس دٟلز إفقتجة٘ز دت٘ي أدثء ثلكضجدتز

 تتٖ ثلوؾوْيتتز ثلضؾشٗذ٘تتز ّثلنتتجد ز لقتتجلـ 

ثلنجد ز. كوج أكِشس ًضجةؼ ثلذعذ ثلٌتْيٖ أى 

"سدّد ثلفعتتتا" لتتتَ صتتت ع٘ش إٗؾتتتجدٖ يلتتتٔ أدثء 

ثلكضجدتزر يلتتٔ يكتتظ ثلتتضعلن ثلضعتتجًّٖر ّثلتتزٕ 

 لَ ص ع٘ش علذٖ.

 :Facebook" ٘غذْ "  -9

ٗعش  " ٘غذْ " د ًَ هْقتع ّٗتخ ٗعوتا 

جيذُن يلتٔ صذتجد  يلٔ صكْٗي ثٛفتذقجء ّٗغت

ثلوعلْهتتتتجس ّثلقتتتتْس ثلؾخقتتتت٘ز ّهقتتتتجهع 

ثلف٘تتتتذْٗ ّثلضعل٘تتتتأل يلِ٘تتتتج ّٗغتتتتِا إهكجً٘تتتتز 

صكتتْٗي ي٠قتتجس  تتٖ  ضتتشر ققتت٘شر ّ تتٖ فجلتتز 

صغتتتتؾ٘لك ٗغتتتتقخ ثلوْقتتتتع يٌتتتتجّٗي دشٗتتتتذ  

ثٝلكضشًّتتتٖ ي تتتٖ فجلتتتز هْث قضتتتك( ّٗتتتضّد  

د عتتوجء ثلوغتتؾل٘ي  تتٖ ثلوْقتتع هتتٌِنر ّ تتٖ 

لقجة٘تتج فجلتتز أى أمتتفش أفتتذُن أٗنتتج ٗتتضّد  ص

د عتتتتوجء أفتتتتذقجةَ ّدِتتتتزٍ ثل شٗقتتتتز صضكتتتتْى 

ثلع٠قتتجس ّثلقتتذثقجس دؾتتكا عتتشٗع ّمتتخن. 

ّٗتتتتضن ثلضْثفتتتتا دجلقتتتتْس ّثلضعل٘قتتتتجس هتتتتع 

ثٛفتتتذقجء  تتتٖ ؽتتتتضٔ دلتتتذثى ثلعتتتجلن يهقوتتتتذ 

 (.6119يوجؽزر 

 ّٗغتتتتضخذم أعتتتتجصزر ثلؾجهعتتتتز عجفتتتت٘ز

 " ٘غتذْ " يلتٔ Groups ثلوؾوْيتجس

  تٖ ه٠دِتن هتع ثلغتجيز هتذثس يلٔ للضْثفا

 ثلضتٖ ٗقْهتْى دضذسٗغتِجر ثلوقتشسثس دعتل
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 ثٛعتتلز يلتٔ هتشؿ دئهكتجًِن ٗؾعتا دؾتكا

 ّثلتشّثدو ثلضعل٘قتجس ّإمتج ز ثلوتجدر أعتضجر

هوتج  .ثلع٠قتز رثس ثلف٘تذْٗ ّلق تجس ّثلوقجٟس

 لتذٓ ّثلختْ  ثلشُذتز فتجؽض ٗؤدٕ إلٔ كغش

 ثلتشإٔ يتي ّثلضعذ٘ش ثلقٖ ثلٌقجػ هي ثل لذز

 هتي ؽتذث   كذ٘تش دعتذد ثٟفضكتج  إلتٔ إمتج ز

 ثلوضخققتتتتت٘ي ّثلتتتتتضه٠ء ّثلوِضوتتتتت٘ي

ثٛعتشٓ.  ثلوؾوْيتجس إفذٓ يلٔ ثلوْؽْدٗي

 ثٟ ضشثمتٖ ثلقتا كوج ٗوكي ثعضخذثم هْقتع

 ّهْثي٘تذ ثلضكتجل٘ا يلٔ " ٘غتذْ " لعتشك

 ثلوتجدر ٛعتضجر ؽتذث   هف٘تذر أدثر ُّتْ صغتل٘وِج

هتي  لْؽَ ّؽِج ه٠دَ يلٔ قشح يي للضعش 

وْقتتع عتت٠  فتتْسُن ّثلضقتتجّس هعِتتن يلتتٔ ثل

ّهعش ز أدثةِن ّصفجيلِن عجفز يٌتذهج ٗكتْى 

يتتذد ثل لذتتز  تتٖ ثلقتتا كذ٘تتشث  يعتتعْد كجصتتخر 

 (.91ر ؿ. 6100

ّقتتتتذ ُتتتتذ ش دسثعتتتتز فغتتتتٌٖ يتتتتْك 

( إلتتٔ ّمتتع صقتتْس هقضتتشؿ لض تتْٗش 6109ي

ثعتتتتتتتضخذثم ؽتتتتتتتذكز ثلضْثفتتتتتتتا ثٟؽضوتتتتتتتجيٖ 

" ٘غتتذْ "  تتٖ ثلضْؽ٘تتَ ّثٝسؽتتجد ثلضشدتتْٕ 

 تتتتتتٖ متتتتتتْء إدسث  ثلوشؽتتتتتتذٗي ثلضشدتتتتتتْٗ٘ي 

و٘ضتتَر ّصْفتتلش ثلذسثعتتز إلتتٔ أى هضْعتتو ُٛ

ثلذسؽتتتتتتز ثلكل٘تتتتتتز لوتتتتتتذٓ إدسث  ثلوشؽتتتتتتذٗي 

ثلضشدتتْٗ٘ي ُٛو٘تتز ثعتتضخذثم هْقتتع ثلضْثفتتا 

ثٟؽضوتتتتتتجيٖ "ثلف٘غتتتتتتذْ "  تتتتتتٖ ثٝسؽتتتتتتجد 

 إٔ دذسؽز هشصفعز. %79.4ثلضشدْٕ دل  

كوتتتج ُتتتذ ش دسثعتتتز ُجؽتتتن ثلؾتتتشًْدٖ 

( إلتتٔ ثلكؾتتتا يتتي  جيل٘تتتز صْك٘تتتا 6109ي

ش ثًٝضشًتتتتتتتش ثلؾتتتتتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتتتتتز يذتتتتتتت

"ثلف٘غتتتذْ " ثلوقتتتجفذز للوْثقتتتع ثلضعل٘و٘تتتز 

ّأًوتتتجه ثلشعتتتجةا ثٝلكضشًّ٘تتتز  تتتٔ ثلضققتتت٘ا 

ّصٌو٘تز ثلوِتجسثس صؾت ٘ا ّثعتضخذثم ثٛؽِتضر 

ثلضعل٘و٘ز ثلقذٗغز ّثلق٘ن ثٛع٠ق٘ز ثٝلكضشًّ٘ز 

لذٓ ه٠ح صكٌْلْؽ٘ج ثلضعلت٘ن دكل٘تجس ثلضشد٘تزر 

ّأعتتفشس ثلٌضتتجةؼ يتتي  جيل٘تتز ًوتتو صْك٘تتا 

غتتتذْ " ثلوقتتتجفخ للوْقتتتع ثلضعل٘وتتتٖ "ثلف٘

للذقظ يذتش ثًٝضشًتش  تٖ ثلضققت٘ا ثلذسثعتٖ 

 ّأدثء ثلوِجسثس ثلعول٘ز.

ُّتتتذ ش دسثعتتتز "ُتتتْثًؼ" ّآعتتتشّى 

Huang et al. (2014) إلتٔ ثلكؾتا يتي

ص ع٘ش ثعض٠  هتذثعا ثلوٌجقؾتز  تٖ ثلف٘غتذْ  

يلتتٔ ثكضغتتجح ثلوعش تتز ثلعلو٘تتز ّهذ٘عتتز ثلعلتتن 

 قل٘ي دجلقا  لذٓ ثل ٠حر ؽجس  دجلذسثعز

ثلغجهي ّ قل٘ي دجلقا ثلضجعع  تٖ ثلوتذثسط 

ثلغجًْٗز دضْ٘ثىر ؽجس   قل٘ي  ٖ ثلوٌجقؾجس 

ثلوضضثهٌزر  ٖ ف٘ي ؽتجس  ثلفقت٠ى ثٙعتشثى 

 تتتٖ ثلوٌجقؾتتتجس  ٘تتتش ثلوضضثهٌتتتز هتتتي عتتت٠  

هتي ثل لذتز ثلوؾتجسك٘ي  89ثلف٘غذْ ر ًتجقؼ 

ثٛعذتتجس ثلعلو٘تتز ثلضتتٖ ًؾتتشس  تتٖ ثلف٘غتتذْ ر 

ؼ د تتتل ثلٌظتتتش يتتتي ًوتتتو ّأكِتتتشس ثلٌضتتتجة

هؾوْيز ثلٌقتجػ  جيل٘ضتَ  تٖ إكغتجح ثل لذتز 

 ثلوعش ز ثلعلو٘ز ّهذ٘عز ثلعلن.

 :YouTube"ْٗصْ٘ح" -9

ُْ أكذش هْقع يلٔ ؽذكز ثًٝضشًش ٗغوـ 

للوغتتتتتضخذه٘ي دش تتتتتع ّهؾتتتتتجُذر ّهؾتتتتتجسكز 

هقجهع ثلف٘ذْٗ دؾكا هؾتجًٖ. ُّتْ ّثفتذ هتي 

أعتتش  ثلوْثقتتع ص تتْسث يلتتٔ ؽتتذكز ثًٝضشًتتش. 

هل٘تْى هؾتجُذر  011يلٔ أكغش هتي  ّٗققا

ألا هق ع  ٘ذْٗ كتا  22ْٗه٘ج. ّٗنج  إلَ٘ 

هل٘تْى  61عجيز ّيذد صّثسٍ أكغتش هتي  69

 (.6119صثةش  ٖ ثلؾِش يهقوذ يوجؽزر 

ّ"ْٗص٘تتْح" ييوتت٠خ هؾتتجسكز ثلف٘تتذْٗ( 

يذتتتجسر يتتتي هْقتتتع هؾتتتجًٖ لْمتتتع لق تتتجس 

ثلف٘ذْٗر يلٔ أٟ ٗضؾجّص ثلْثفذ هٌِج أكغش هي 

جٗتشر ّأى ٗتتضن صعشٗفتَ يلتتٔ ثٛقتتا ه٘ؾجد 011

دغ٠عز يٌجّٗي أّ د جقجس. ّقتذ أُعتظ ثلوْقتع 

. ّصقتْم ثلفكتشر ثٛعجعت٘ز لوْقتتع 6112يتجم 

"ْٗص٘تتتتتتْح" يلتتتتتتٔ ثلوغتتتتتتضخذه٘ير ف٘تتتتتتظ 

ٗغض ٘عْى صكْٗي فغجح  ٖ ثلوْقع ّهتي عتن 

س تتتتع هلفتتتتجس ثلف٘تتتتذْٗ ثلضتتتتٖ ٗش ذتتتتْى  تتتتٖ 

هؾجسكضِج هع  ٘شُن للوْقعر ّٗختذم ثلوْقتع 

هغضخذهٖ ثًٝضشًش ّٟ صكتجد صؾتذ  ؽو٘ع  تجس

 تتتتتز ٟ صؾتتتتذٍ هف٘تتتتذث  لِتتتتج يُ٘تتتتجم ثلقجٗتتتتكر 

6117.) 

ّٗوكتتي صْك٘تتا إهكجًتتجس "ْٗص٘تتْح"  تتٖ 

ثلضعلتتت٘ن ثلؾتتتجهعٖ هتتتي عتتت٠  صغتتتؾ٘ا ثلوعلتتتن 

لوقجمتتتتشثصَ دجلف٘تتتتذْٗ ّس عِتتتتج يلتتتتٔ قٌجصتتتتَ 

ثلخجفتتتز يلتتتٔ هْقتتتع "ْٗص٘تتتْح"ر ّكتتتزلك 

ثعضخذثم لق جس ثلف٘ذْٗ ثلؾجُضر ثلوضجفز يلٔ 

وْقتتتع لتتتذين صذسٗغتتتَ للوتتتجدرر كتتتزلك ٗوكتتتي ثل

ل تت٠ح ثلؾجهعتتز صغتتؾ٘ا ثلضكل٘فتتجس ّثًٛؾتت ز 
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ثلعول٘ز ثلو لْدز هٌِن دجلف٘تذْٗ ّس عِتج يلتٔ 

 قٌجر ثلوعلن لضق٘٘وِج.  

ٗضنتتـ هتتي عتت٠  يتتشك ثٛهغلتتز ثلغتتجدقز 

لك٘ف٘تتتتز صْك٘تتتتا دعتتتتل ؽتتتتذكجس ثلضْثفتتتتا 

ثٟؽضوجيٖ  ٖ يول٘ضٖ ثلضعلت٘ن ّثلتضعلن أى كتا 

ك ثلؾتتتتتذكجس لِتتتتتج هو٘تتتتتضثس ؽتتتتتذكز هتتتتتي صلتتتتت

ّعقتتتتتجةـ هضٌْيتتتتتز صخضلتتتتتا هتتتتتي ؽتتتتتذكز 

ثٛعتتتشٓ؛ ثٛهتتتش ثلتتتزٕ ٗؾتتتخ أى ٌٗضذتتتَ إل٘تتتَ 

ثلضشدْٗتتتتتْى ُّتتتتتْ متتتتتشّسر صٌتتتتتْ  ّصعتتتتتذد 

ثعتتتتتتتضخذثم ّصْك٘تتتتتتتا ؽتتتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتتتا 

ثٟؽضوجيٖ  ٖ يول٘ضٖ ثلضعل٘ن ّثلضعلن لٞ تجدر 

ثلققْٓ هي إهكجًجس كا ؽذكز دق٘تظ صضكجهتا 

 .ّكجةا صلك ثلؾذكجس  ٘وج دٌِ٘ج

 ثلذسثعجس ثلغجدقز:

أؽشٗتتتتش يذٗتتتتذ هتتتتي ثلذسثعتتتتجس ثلعشد٘تتتتز 

ّثٛؽٌذ٘ز للض كتذ هتي  عجل٘تز ؽتذكجس ثلضْثفتا 

ثٟؽضوجيٖ  تٖ ثلعول٘تز ثلضعل٘و٘تزر ّ ٘وتج ٗلتٖ 

 هلخـ لذعل صلك ثلذسثعجس:

ُتتتذ ش دسثعتتتز هقوتتتذ يوجؽتتتزر ّيلتتتٖ 

( إلتتٔ ثلكؾتتا يتتي أعتتش إدثسر 6119ثلؾتتجٗع ي

ثلؾتتذكجس  ثلضعلتت٘ن إلكضشًّ٘تتج  دجعتتضخذثم عتتذهجس

ثٟؽضوجي٘تتتزر ّأعتتتفشس ثلٌضتتتجةؼ يتتتي  جيل٘تتتز 

إدثسر ثلضعلتتتت٘ن إلكضشًّ٘تتتتج  دجعتتتتضخذثم عتتتتذهجس 

 ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘ز.

ُتتذ ش دسثعتتز ُ٘تتجء ثلعض٘ذتتٖر ّيضٗتتضر 

( إلٔ ثلكؾا يتي أعتش ثعتضخذثم 6101ه٘خ ي

ّصْك٘ا ثلذشهؾ٘جس ثٟؽضوجي٘ز ثلقجةوز يلتٔ 

ثلتضعلن ثلؾتذكٖ ثلضؾتتجسكٖ يلتٔ ثلٌوتْ ثلوٌِتتٖ 

ر ّأعتفشس ثلٌضتجةؼ ٓ ثلوؾتش جس ثلضشدْٗتجسلذ

عتتتتش ثلكذ٘تتتتش للذشهؾ٘تتتتجس ثٟؽضوجي٘تتتتز يتتتتي ثٛ

ثلقجةوتتز يلتتٔ ثلتتضعلن ثلؾتتذكٖ ثلضؾتتجسكٖ  تتتٖ 

صٗتتتتتتجدر ثلتتتتتتضعلن ثلتتتتتتزثصٖ لتتتتتتذٓ ثلوؾتتتتتتش جس 

ثلضشدْٗجسر كوتج ّث قتش ثلوؾتش جس ثلضشدْٗتجس 

يلتتٔ إٗؾجد٘تتجس ثلذشهؾ٘تتجس ثٟؽضوجي٘تتزر  تتٖ 

عضذ٘جى. ف٘ي س نْث علذ٘جصِج ثلضٖ ّسدس دجٟ

ّأّفتتتتش ثلذسثعتتتتز دنتتتتشّسر يقتتتتذ دّسثس 

صذسٗذ٘تتتتتتتتز يلتتتتتتتتٔ ثعتتتتتتتتضخذثم ثلذشهؾ٘تتتتتتتتجس 

 ثٟؽضوجي٘ز.

( 6101ُتتتذ ش دسثعتتتز يقتتتجم يذ٘تتتذ ي

إلتتٔ ثلكؾتتا يتتي ثصؾجُتتجس هلذتتز كل٘تتز يلتتْم 

ثلقجعخ ّثلوعلْهجس دؾجهعز ثٝهجم هقوذ دتي 

عتتعْد ثٝعتت٠ه٘ز ًقتتْ ثلؾتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتز 

لؾذكجس دؾكا يجم ّثصؾجُجصِن ًقْ ثعضخذثم ث

ثٟؽضوجي٘تتتز  تتتٖ ديتتتن ثلوقتتتشسثس ثلؾجهع٘تتتز 

دؾكا عجؿر سصخ ثلوؾتجسكْى ثلوْثقتع ثلضتٖ 

ٗضّسًِّتتتج فغتتتخ ثٛكغتتتش أُو٘تتتز إلتتتٔ ثٛقتتتا 

دجلٌغذز لِنر ّأعفشس ثلٌضجةؼ يتي أى ثل لذتز 

لذِٗن ّيٖ دذسؽتز كذ٘تشر د ُو٘تز ثلذشهؾ٘تجس 

 %84.4ثٟؽضوجي٘تتزر فقتتا ثلف٘غتتذْ  يلتتٔ 

ّثلْ٘ص٘تتتْح ر %74.04ٗل٘تتتَ صتتتْٗضش دٌغتتتذز 

ٟ ٗو٘تتا ثل لذتتز ّثل جلذتتجس ر ّ%65.7دٌغتتذز 

إلتتتتٔ صقذتتتتا أعتتتتلْح ثلوؾتتتتجسكز ثلفعل٘تتتتز  تتتتٖ 

ثلؾتتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتتز  تتتتٖ ديتتتتن ثلوقتتتتشسثس 

يتتذم إقذتتج  ثٛعتتجصزر يلتتٔ سدتتو ّثلؾجهع٘تتزر 

هتتتتتْثقعِن ثلؾخقتتتتت٘ز أّهْثقتتتتتع أقغتتتتتجهِن 

ثلذسثعتت٘زيلٔ ثلْٗتتخ دجلؾتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتزر 

ثلتتذّسثس  ّأّفتتش ثلذسثعتتز دعقتتذ ثلوضٗتتذ هتتي

 1ر6ثلضذسٗذ٘ز لضعشٗتا ثل لذتز دضقٌ٘تجس ثلْٗتخ

ّدّس ثلؾتتتتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتتتتز  تتتتتتٖ ثلتتتتتتضعلن 

ّثلعوتتتتا يلتتتتٔ ّمتتتتع هعتتتتجٗ٘ش  .ثٝلكضشًّتتتتٖ

ٛينتتجء ُ٘تتتز ثلضتتذسٗظ صقتتذد هتتشخ ثلضفجيتتا 

هتتتتع ثل لذتتتتز ّثل جلذتتتتجس  ٘وتتتتج ٗختتتتـ ديتتتتن 

ثلوقتتتتتشسثس ثلذسثعتتتتت٘ز دجعتتتتتضخذثم ثلؾتتتتتذكجس 

 ثٟؽضوجي٘ز.

عتتتتشّى ّصغضكؾتتتتا دسثعتتتتز "ّّ" ّآ

Woo et al. (2011)  ثلضقتتذٗجس ّثلفْثةتتذ

ثلوقضولتتتز هتتتي ثعتتتضخذثم ثل تتت٠ح ّثلوعلوتتت٘ي 

للتتْٗكٖ  تتٖ صعلتت٘ن أهفتتج  ثلوذسعتتز ثٟدضذثة٘تتز 

ثلل ز ثًٝؾل٘ضٗز كل تز عجً٘تز  تٖ ًُْت  كًْت . 

ّصٌجّلتتتش ثلذسثعتتتتز ثلك٘ف٘تتتتز ثلضتتتتٖ ٗوكتتتتي أى 

صغتتتجيذ دِتتتج إهكجًتتتجس ثلتتتْٗكٖ ثل تتت٠ح أعٌتتتجء 

سك٘ز. ّّؽتذس ثلذسثعتز كضجدز ثلوؾجسٗع ثلضؾتج

أى ثعتتتتتضخذثم ثلتتتتتْٗكٖ  تتتتتٖ صتتتتتذسٗظ ثلل تتتتتز 

ثًٝؾل٘ضٗتتتز كل تتتز عجً٘تتتزكجى ٌٗظتتتش لتتتَ دؾتتتكا 

إٗؾتتتجدٖ. ف٘تتتتظ ثعتتتضوضع ثل تتتت٠ح دجعتتتتضخذثم 

ثلتتْٗكٖر ّعتتجيذ  تتٖ صعضٗتتض ثلعوتتا ثلؾوتتجيٖ 

ّصقغ٘ي ثلكضجدتز. كوتج هكٌتجل ٠ح هتي إمتج ز 

هعلْهتتتجس هضعوقتتتز فتتتْ  كضجدتتتز ثلوؾتتتجسٗعر 

ش ثلذين ثل٠صم ّثلض زٗز ّعجيذس ثلوعلن لضْ ٘

ثلشثؽعتتز. ًضتتجةؼ ُتتزٍ ثلذسثعتتز قتتذ صغتتجيذ  تتٖ 

إلقتتتجء ثلنتتتْء يلتتتٔ ثلك٘ف٘تتتز ثلضتتتٖ ٗوكتتتي أى 
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ر ّصقذٗتتتتذث 6.1ٗغتتتتضفجد هٌِتتتتج  تتتتٖ ثلْٗتتتتخ 

 .ثلْٗكٖ

( 6100أّفتتش دسثعتتز هقوتتذ فوتتذٕ ي

دنتتتتتشّسر إؽتتتتتشثء ثلوضٗتتتتتذ هتتتتتي ثلذقتتتتتْط 

ّثلذسثعتتتتجس ثلعشد٘تتتتز للضعتتتتش  يلتتتتٔ ك٘ف٘تتتتز 

جس ثلضْثفتتتتتا ثٝ تتتتتجدر ثلققتتتتتْٓ هتتتتتي ؽتتتتتذك

ثٟؽضوتتتتتجيٖ  تتتتتٖ ثلضعلتتتتت٘نر ّفتتتتتظ ثلِ٘تتتتتتجس 

ّثلوؤعغتتتجس ثلضعل٘و٘تتتز ٝقجهتتتز ّسػ يوتتتا 

للضتتتتذسٗخ يلتتتتٔ هِتتتتجسثس ثعتتتتضخذثم ؽتتتتذكجس 

 ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ.

( 6100ُتتذ ش دسثعتتز هقوتتذ يوجؽتتز ي

إلٔ صقو٘ن دشًجهؼ صذسٗذٖ قتجةن يلتٔ ثلضكجهتا 

دت٘ي صكٌْلْؽ٘تتج دتظ ثلْعتتجةو يثلذْدكجعتتضٌ٘ؼ( 

ثٟؽضوجي٘تتز ّ جيل٘ضتتَ  تتٖ  ّؽتتذكجس ثلختتذهجس

صٌو٘تتتز دعتتتل هِتتتجسثس ثعتتتضخذثم ثلض ذ٘قتتتجس 

ثلضعل٘و٘تتتز للْٗتتتخ لتتتذٓ هعلوتتتٖ ثلضعلتتت٘ن ثلعتتتجم 

ّثصؾجُتتتجصِن ًقُْتتتجر ّأعتتتفشس ثلٌضتتتجةؼ يتتتي 

 جيل٘تتز ثلذشًتتجهؼ  ٘وتتج ُتتذ  إل٘تتَر ّأّفتتش 

ثلذسثعتتتز دنتتتشّسر صتتتذسٗخ ثلوعلوتتت٘ي يلتتتٔ 

ثعضخذثم ؽذكجس ثلضْثفتا ثٟؽضوتجيٖ لٞ تجدر 

 صعل٘و٘ج  ّثلضْثفا هع ه٠دِن. هي عقجةقِج

ّقتتتتتتتذ صْفتتتتتتتلش دسثعتتتتتتتز "ؽتتتتتتت٘ضْ" 

إلتتتٔ  Shittu, et al. (2011)ّآعتتشّى

 جيل٘تتز ثلذشهؾ٘تتتجس ثٟؽضوجي٘تتز  تتتٔ صقغتتت٘ي 

ثٛدثء ثٛكتتتتجدٗؤ ل تتتت٠ح ثلؾجهعتتتتز ّهتتتت٠ح 

ثلذسثعتتتجس ثلعل٘تتتج لتتتزث أكتتتذس ثلذسثعتتتز يلتتتٔ 

متتشّسر صنتتو٘ي ثلذشهؾ٘تتجس ثٟؽضوجي٘تتز  تتٔ 

أُتتذث  صعل٘و٘تتز ثلوٌتتجُؼ ثلذسثعتت٘ز ّفتت٘ج ز 

 صض٠ءم ّعقجةـ صلك ثلذشهؾ٘جس.

ُتتتتذ ش دسثعتتتتز أهتتتتا عتتتتْٗذثىر أفوتتتتذ 

( إلتتتتتٔ صْك٘تتتتا ثلؾتتتتتذكجس 6106يتتتتْٗظ ي

ثٟؽضوجي٘تتتز يثلف٘غتتتذْ ر صتتتْٗضشر ثلف٘غتتتذْ  

ّصتتْٗضش هعتتج (  تتٖ صٌو٘تتز ثلتتْيٖ ثلضكٌْلتتْؽٖ 

لتتتتتتذٓ هتتتتتت٠ح ؽتتتتتتعذز صكٌْلْؽ٘تتتتتتج ثلضعلتتتتتت٘ن 

ّثصؾجُتتتجصِن ًقُْتتتجر ّأعتتتفشس ثلٌضتتتجةؼ يتتتي 

ذكجس ثٟؽضوجي٘ز  تٖ صٌو٘تز ثلتْيٖ  عجل٘ز ثلؾ

ثلضكٌْلتتتتتْؽٖ لتتتتتذٓ ثل لذتتتتتز ًّوتتتتتْ ثٟصؾتتتتتجٍ 

 ثٝٗؾجدٖ ًقْ صلك ثلؾذكجس.

( 6106ثعضِذ ش دسثعز سؽج فوتذٕ ي

ثلكؾتتا يتتي  جيل٘تتز دشًتتجهؼ إلكضشًّتتٖ قتتجةن 

يلٔ ثعضخذثم ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘تز  تٖ صٌو٘تز 

هِتتجسثس إًضتتجػ ًّؾتتش ثلتتذسّط ثٝلكضشًّ٘تتز 

عل٘تتج دكل٘تتز ثلضشد٘تتزر لتتذٓ هتت٠ح ثلذسثعتتجس ثل

ّأؽتتتتتجسس ثلٌضتتتتتجةؼ إلتتتتتٔ  جيل٘تتتتتز ثعتتتتتضخذثم 

ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘ز  ٖ صٌو٘ز هِتجسثس إًضتجػ 

ًّؾتتتش ثلتتتذسّط ثٝلكضشًّ٘تتتز لتتتذٓ ثل لذتتتزر 

ّأّفش ثلذسثعز دنشّسر ثعضخذثم ّصْك٘ا 

ثلؾتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتز  تتتٖ ثلضعلتتت٘ن ُٛو٘ضِتتتج 

ّ جيل٘ضِتتجر  نتتت٠  يتتتي صتتذسٗخ ثل لذتتتز يلتتتٔ 

لؾذكجس ّثٝ جدر هٌِتج  تٖ صعلتن ثعضخذثم صلك ث

 هقشسثصِن ثلذسثع٘ز.

ُتتتتتتذ  دسثعتتتتتتز ؽوتتتتتتج  ثلؾتتتتتتتشقجّٕ 

( إلتتتٔ صقتتتو٘ن إعتتتضشثص٘ؾ٘ز هقضشفتتتز 6106ي

لض تتْٗش ثلضعلتت٘ن ثلوتتذهؼ  تتٖ متتْء ثلؾتتذكجس 

ثٟؽضوجي٘تتتز لضٌو٘تتتز هِتتتجسثس صقتتتو٘ن ًّؾتتتش 

ثلوقتتشس ثٝلكضشًّتتٖ ل تت٠ح ثلذسثعتتجس ثلعل٘تتج 

دكل٘تتتتجس ثلضشد٘تتتتزر ّصْفتتتتلش ثلذسثعتتتتز إلتتتتٔ 

جيل٘ز ثٝعضشثص٘ؾ٘ز ثلوقضشفز لض ْٗش ثلضعل٘ن  

ثلوتتذهؼ  تتٖ متتْء ثلؾتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتز  تتٖ 

صٌو٘تتتتتز هِتتتتتجسثس صقتتتتتو٘ن ًّؾتتتتتش ثلوقتتتتتشس 

ثٝلكضشًّتتتتتٖ لل تتتتت٠حر ّأّفتتتتتش ثلذسثعتتتتتز 

دنتتتتتتتشّسر ثعتتتتتتتضخذثم ؽتتتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتتتا 

 ثٟؽضوجيٖ  ٖ يول٘ضٖ ثلضعل٘ن ّثلضعلن.

( 6109ُتتذ ش دسثعتتز إفغتتجى أًتتْس ي

ثعتتتضخذثم ثلؾتتتذكجس إلتتتٔ ثلكؾتتتا يتتتي ّثقتتتع 

ثلوؾضوع٘تتز  تتٖ ًوتتْ ثقضقتتجد ثلوعش تتز دتتجلضعل٘ن 

ثٝلكضشًّتتتٖ  تتتٖ متتتْء ثلخذتتتشثس ثلعجلو٘تتتزر 

ّأعتتتفشس ثلٌضتتتجةؼ يتتتي صفنتتت٘ا ثل لذتتتز  تتتٖ 

ثلوشثفا ثلضعل٘و٘ز ثلوخضلفز ٟعضخذثم ؽتذكجس 

ثلضْثفتتتتا ثٟؽضوتتتتجيٖ  تتتتٖ ثلضْثفتتتتا ّأدثء 

ثلْثؽذتتجس ثلذسثعتت٘ز ّثلضْثفتتا هتتع هعلوتتِ٘ن 

ش ثلذسثعتتز دنتتشّسر سدتتو ّقشًتتجةِنر ّأّفتت

ثل جلخ دجلوذسعز عجسػ عجيجس ثلذسثعتز هتي 

 ع٠  ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ.

ثعضِذ ش دسثعز فقز ثلؾجٗعر ّهتشّر 

( صقتتتتتذٗن صقتتتتتْس هقضتتتتتشؿ 6109د ٘ؾتتتتتز ي

لضْك٘تتا ثعتتضخذثم ثلؾتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتز لتتذٓ 

هجلذتتجس ثلوشفلتتز ثلؾجهع٘تتز دجلوولكتتز ثلعشد٘تتز 
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ثلؾتتتذكجس  ثلغتتتعْدٗزر ّثلضعتتتش  يلتتتٔ أكغتتتش

ثٟؽضوجي٘تتتز ثعتتتضخذثهج  هتتتي قذتتتا ثل جلذتتتجسر 

ّأعتتتتفشس ثلٌضتتتتجةؼ يتتتتي أى هجلذتتتتجس ؽجهعتتتتز 

ثٛه٘تتشر ًتتْسر صغتتضخذم ثلؾتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتز 

دذسؽتتز هضْعتت ز  تتٖ فتت٘ي صغتتضخذم هجلذتتجس 

ؽجهعتتتز ثلولتتتك عجلتتتذ صلتتتك ثلؾتتتذكجس دذسؽتتتز 

متتتتع٘فزر ّأى أكغتتتتتش ثلؾتتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتتتز 

ي ثعتتتتتضخذثهج  هتتتتتي قذتتتتتا هجلذتتتتتجس ثلؾتتتتتجهعض٘

عتن Twitter ّصْٗضش   YouTubeثلْ٘صْ٘ح

 .Instagramثًٟغضؾشثم 

( 6109صِتتذ  دسثعتتز عجلتتذ هعضتتْخ ي

إلٔ ق٘تجط ثصؾجُتجس ثل لذتز دؾجهعتز أم ثلقتشٓ 

ًقتتْ ثعتتضخذثم هْثقتتع ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖر 

ّكتتجى هتتي ًضتتجةؼ ثلذسثعتتز أى  جلذ٘تتز هؾضوتتع 

% صغتتتضخذم هْثقتتتع ثلضْثفتتتا 99ثلذسثعتتتز 

ثلٌضتجةؼ أى علغتٖ ثلعٌ٘تز ثٟؽضوجيٖر ّقذ دٌ٘ش 

ٗغتتتتضخذهْى هْثقتتتتع هخضلفتتتتز هتتتتي ثلؾتتتتذكجس 

دٌغذز  YouTubeثٟؽضوجي٘ز ٟع٘وج هْقع 

%ر 77%ر ٗلَ٘ هْقع ثلف٘غتذْ  دٌغتذز 80

كوج صْفلش ثلذسثعز إلتٔ أى ثلِْثصتا ثلزك٘تز 

ؽتتتتجءس  تتتتٖ ثلوشصذتتتتز ثّٛلتتتتٔ ك فتتتتذ أدّثس 

ثعضخذثم هْثقع ثلضْثفتا ثٟؽضوتجيٖر أهتجيي 

ْثقع ثلضْثفا ثٟؽضوتجيٖ أ شثك ثعضخذثم ه

 كجًتتتش أ تتتشثك ثل جلذ٘تتتز ُتتتْ ثلضْثفتتتا هتتتع 

ّأّفتتتتتش ثلذسثعتتتتتز دنتتتتتشّسر  .ثٛفتتتتتذقجء

صْك٘تتتا ثلؾتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتز  تتتٖ ثلضعلتتت٘نر 

ّصؾتتتؾ٘ع ثل لذتتتز ّأينتتتجء ُ٘تتتتز ثلضتتتذسٗظ 

لٞ تتتتتجدر ثلكجهلتتتتتز هتتتتتي ؽتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتا 

ثٟؽضوتتجيٖ  تتٖ ثلعول٘تتز ثلضعل٘و٘تتزر ّأى ٗعقتتذ 

صْك٘تتا ثلؾتتذكجس هتتؤصوش صٌتتجقؼ  ٘تتَ ك٘ف٘تتز 

 ثٟؽضوجي٘ز  ٖ يول٘ضٖ ثلضعل٘ن ّثلضعلن.

  ٖ مْء هج عذأل ٗضنـ أى ٌُج  دسثعجس:

  ثُضوش دجلكؾا يي  جيل٘تز ؽتذكجس

ثلضْثفتتتتا ثٟؽضوتتتتجيٖ  تتتتٖ صٌو٘تتتتز 

دعتتل ثلوض ٘تتشثس: هغتتا دسثعتتز كتتا 

هقوتذ يوجؽتتزر ّيلتٖ ثلؾتتجٗع هتي: 

(ر ُ٘تتجء ثلعض٘ذتتٖر ّيضٗتتضر 6119ي

(ر هقوتتتتتذ يوجؽتتتتتز 6101ه٘تتتتتخ ي

أهتتتتتا عتتتتتْٗذثىر أفوتتتتتذ (ر 6100ي

(ر سؽتتتتتج فوتتتتتذٕ 6106يتتتتتْٗظ ي

(ر ؽوتتتتتتتتتتج  ثلؾتتتتتتتتتتشقجّٕ 6106ي

 (.  6106ي

  أّفتتتش دنتتتشّسر صْك٘تتتا ؽتتتذكجس

ثلضْثفتتتا ثٟؽضوتتتجيٖ  تتتٖ ثلعول٘تتتز 

ثلضعل٘و٘ز: هغا دسثعز كا هي: سؽتج 

(ر ؽوتتج  ثلؾتتشقجّٕ 6106فوتذٕ ي

(ر 6109إفغتتجى أًتتْس ي(ر 6106ي

فقتتتتز ثلؾتتتتجٗعر ّهتتتتشّر د ٘ؾتتتتز 

 (.6109(ر عجلذ هعضْخ ي6109ي

  أّفتتش دنتتشّسر صتتذسٗخ ثلوعلوتت٘ي

ّأينتتتتتجء ُ٘تتتتتتز ثلضتتتتتذسٗظ يلتتتتتٔ 

صْك٘تتتتتتتتتا ؽتتتتتتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتتتتتتا 

ثٟؽضوتتجيٖ  تتٖ ثلعول٘تتز ثلضعل٘و٘تتز: 

ُ٘تجء ثلعض٘ذتٖر هغا دسثعز كتا هتي: 

(ر يقتتتتجم 6101ّيضٗتتتتضر ه٘تتتتخ ي

(ر هقوتتتتتتذ فوتتتتتتذٕ 6101يذ٘تتتتتتذ ي

(ر هقوتتتتتتتتتتتتتذ يوجؽتتتتتتتتتتتتتتز 6100ي

(ر 6106سؽتتتج فوتتتذٕ ي(ر 6100ي

فقتتتتز ثلؾتتتتجٗعر ّهتتتتشّر د ٘ؾتتتتز 

 (.6109ي

 هٌِؼ ثلذسثعز ّأدثصِج:

لضقق٘أل أُذث  ثلذسثعز ثلقجل٘ز ثعتضخذم 

هتتتٌِؼ ثلوغتتتـ ثلْفتتتفٖ  تتتٖ هغتتتـ ّصقل٘تتتا 

ثلذسثعتتتجس ّثٛدد٘تتتجس ثلضتتتٖ صٌجّلتتتش صْك٘تتتا 

ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا ثٟؽضوتتتتجيٖ  تتتٖ ثلعول٘تتتتز 

ثلضعل٘و٘تتزر ّأٗنتتج  ثعتتضخذهش أدثر هتتي أدّثصتتَ 

صْك٘تتتا هلذتتتز ُّتتتْ ثعتتتضذ٘جى لْفتتتا هتتتذٓ 

لؾتذكجس ثلضْثفتا ثٟؽضوتجيٖ ؽجهعز ثل تجةا 

 . ٖ يول٘ضٖ ثلضعل٘ن ّثلضعلن

 إؽشثءثس ثلذسثعز:

 ٘وتتج ٗلتتٖ يتتشك لٞؽتتشثءثس ثلضتتٖ ثصذعتتش 

 تٖ صقذٗتتذ هؾضوتتع ثٛفتا للذسثعتتز ّيٌ٘ضِتتجر 

ّع تتْثس إيتتذثد ثٟعتتضذ٘جىر ّك٘ف٘تتز متتذ َر 

 دجٝمج ز إلٔ ع ْثس ثلذسثعز ثلو٘ذثً٘ز.

 :  أّٟ : صقذٗذ هؾضوع ثٛفا للذسثعز ّيٌ٘ضِج

صكتْى هؾضوتع ثٛفتتا للذسثعتز هتي ؽو٘تتع 

ؽتتذكجس  هلذتتز ؽجهعتتز ثل تتجةا ثلتتزٗي ّكفتتْث

 تتٖ ثلعول٘تتز ثلضعل٘و٘تتزر  ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ

عتتت٠  ًِجٗتتتز ثلفقتتتا ثلذسثعتتتٖ ثّٛ  للعتتتتجم 

ُتـر  تٖ فت٘ي صوغلتش 0992/0992ثلؾجهعٖ 
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يٌ٘تتتز ثلذسثعتتتز  تتتٖ ثل لذتتتز ثلتتتزٗي ثعتتتضؾجدْث 

قتتتتع لضعذتتتتتز ثٟعتتتتضذ٘جى إلكضشًّ٘ تتتتج يلتتتتٔ هْ

 ( هجلذج  ّهجلذز.  968ثلؾجهعزر ّدل  يذدُن ي

 عجً٘ج : إيذثد أدثر ثلذسثعز يثٟعضذ٘جى(:

 هش إيذثد ثٟعضذ٘جى دجلخ ْثس ثلضجل٘ز:

صقذٗتتتتتذ ثلِتتتتتذ  هتتتتتي ثٟعتتتتتضذ٘جى:  -

ثعضِذ  ثٟعضذ٘جى ؽوع د٘جًجس هتي 

هلذتتتز ؽجهعتتتز ثل تتتجةا  ٘وتتتج ٗضعلتتتأل 

ؽذكجس دْؽِز ًظشُن فْ  صْك٘ا 

ٖ ديتتتتتن  تتتتت ثلضْثفتتتتتا ثٟؽضوتتتتتجيٖ

 ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز.

هقتتجدس ثؽتتضقجخ هقتتجّس ّيذتتجسثس  -

ثٟعتتضذ٘جى: ثؽتتضقش دٌتتْد ثٟعتتضذ٘جى 

 ّيٌجفشُوي ع٠  هج ٗلٖ:

ثٟهتتتتتت٠  يلتتتتتتٔ دعتتتتتتل  -

ثٛدد٘جس ثلضشدْٗز هي كضخ 

ّهشثؽتتتتتتتتتتتتتتع يلو٘تتتتتتتتتتتتتتز 

 هضخققز.

ًضتتتتجةؼ دعتتتتل ثلذسثعتتتتجس  -

ثلعلو٘تتز ثلوقكوتتز ثلعشد٘تتز 

ّثٛؽٌذ٘تتتتتز ثلضتتتتتٖ دقغتتتتتش 

صؾتتتتتتتتتجسح ثلوؤعغتتتتتتتتتجس 

ّثلؾجهعتتجس  تتٖ  ثلضعل٘و٘تتز

ؽتتذكجس ثلضْثفتتا  صْك٘تتا

 تتتتتتٖ ديتتتتتتن  ثٟؽضوتتتتتتجيٖ

 ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز.

ثٟهتتتتتت٠  يلتتتتتتٔ دعتتتتتتل  -

 ثٟعضذ٘جًجس  ٖ ثلوؾج .

إؽشثء هقجد٠س  ٘ش هقٌٌز  -

هع دعل ثل لذز ّأينتجء 

ُ٘تز ثلضذسٗظ ّهٌجقؾتضِن 

فتتتْ  ّؽِتتتز ًظتتتشُن  تتتٖ 

ؽتتذكجس ثلضْثفتتا صْك٘تتا 

 تتتتتتٖ ديتتتتتتن  ثٟؽضوتتتتتتجيٖ

 ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز هي ف٘ظ

ثٝٗؾجد٘تتتتتتجس ّثلغتتتتتتلذ٘جس 

ّثلوعْقتتتتتجس ّثلوؾتتتتتك٠س 

ثلضتتتٖ صتتتْثؽِِن  تتتٖ ُتتتزٍ 

ثلضؾشدتتتتتتتز ّهقضشفتتتتتتتجصِن 

.  دؾ ى ص ْٗشُج هغضقذ٠ 

إيتتذثد ثلقتتْسر ثّٛل٘تتز ل٠عتتضذ٘جى:  -

صكْى ثٟعضذ٘جى  ٖ فْسصَ ثّٛل٘تز 

 هي عوغز هقجّسر كوج ٗلٖ:

ثلوقتتتتتتتْس ثّٛ : صٌتتتتتتتجّ   -

د٘جًجس يجهز فتْ : ثٟعتن 

يثعض٘تتتتتتجسٕ(ر ّثلؾتتتتتتٌظر 

لكل٘تتتتتتتتزر ّثلوغتتتتتتتتضْٓ ّث

ثلذسثعتتتٖ؛ ّرلتتتك لنتتتوجى 

ثلؾذٗتتتتتتز  تتتتتتٖ ثعتتتتتتضؾجدز 

 ثل لذز. 

ثلوقتتتتْس ثلغجً٘تتتتز: صٌتتتتجّ   -

د٘جًتتتتتجس فتتتتتْ  ثعتتتتتضخذثم 

ثل لذتتز لؾتتذكجس ثلضْثفتتا 

ثٟؽضوتتتجيٖ دؾتتتتكا يتتتتجم؛ 

ّهي ؽ ى ُزٍ ثلذ٘جًجس أى 

صذلٌج يلٔ عقتجةـ يٌ٘تز 

ثلذسثعتتتتتتتتتتتتتتز ّّثقتتتتتتتتتتتتتتع 

ثعتتتتتتتتضخذثهِن لؾتتتتتتتتتذكجس 

 ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ.

صٌتتتتجّ  ثلوقتتتتْس ثلغجلتتتتظ:  -

( يذتتتتتتتتتتجسر فتتتتتتتتتتْ  02ي

ؽتتذكجس إٗؾجد٘تتجس صْك٘تتا 

ثلضْثفتتتتتتتتا ثٟؽضوتتتتتتتتجيٖ 

ّهو٘ضثصِتتتتتج  تتتتتٖ ديتتتتتن ّ

 ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز. 

ثلوقتتتتْس ثلشثدتتتتع: صٌتتتتجّ   -

( يذتتتتتتتتتتتجسثس فتتتتتتتتتتتْ  9ي

ثلقتتتتعْدجس ثلضتتتتٖ صقتتتتْ  

دّى ثلضْك٘تتتتتتتا ثٛهغتتتتتتتا 

لؾتتتتتتتتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتتتتتتتتا 

ثٟؽضوتتتتتتجيٖ  تتتتتتٖ ديتتتتتتن 

 ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز.

ثلوقتتتْس ثلختتتجهظ: ف٘تتتظ  -

ضعذ٘ش يتي عوـ لل لذتز دتجل

ّؽِتتز ًظتتشُن  تتٖ ك٘ف٘تتز 

صْك٘تتا ؽتتذكجس ثلضْثفتتا 

ثٟؽضوتتتتجيٖ  تتتتٖ ثلعول٘تتتتز 

 ثلضعل٘و٘ز.

ّيلتتتتتتتٔ كتتتتتتتا ثل جلتتتتتتتخ أى 

ٗغتتضؾ٘خ لكتتا يذتتجسر هتتي يذتتجسثس 

ثلوقْسٗي ثلغجلظ ّثلشثدع هي ف٘تظ 
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ثلوْث قز ثلؾذٗذر أّ يتذم ثلوْث قتز 

ثلؾتتتتتذٗذر  تتتتتٖ هق٘تتتتتجط عوجعتتتتتٖ 

 (.Likertهضذسػ يهق٘جط ل٘كشس 

لضقٌتت٘ي ثٟعتتضذ٘جى متتذو ثٟعتتضذ٘جى:  -

ّإؽجصصتتتتَ ُفغتتتتخ كتتتتا هتتتتي فتتتتذقَ 

 ّعذجصَ يلٔ ثلٌقْ ثلضجلٖ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فغتتجح فتتذخ ثٟعتتضذ٘جى:  -

للضققتتتتتتتأل هتتتتتتتي فتتتتتتتتذخ 

ثٟعتتتتتتتتضذ٘جى ثعتتتتتتتتضخذهش 

هشٗقتتتز فتتتذخ ثلوقضتتتْٓر 

ف٘تتتتتتتتظ يتتتتتتتتشك يلتتتتتتتتٔ 

هؾوْيتتتز هتتتي ثلوقكوتتت٘ي 

ثلوضخققتتت٘ي  تتتٖ هؾتتتج  

صكٌْلْؽ٘تتتتتتتتتتتج ثلضعلتتتتتتتتتتت٘ن 

ّثلوعلْهتتجسر للقكتتن يلتتٔ 

هتتتتي فتتتت٠ف٘ز ثٟعتتتتضذ٘جى 

ف٘ظ ؽتوْ  هقتجّسٍ ّهتج 

ٗقضْٗتتتَ كتتتا هقتتتْس هتتتي 

د٘جًجس أّ يذجسثسر ّهتذٓ 

دسؽتتتز ّمتتتْؿ ّفتتت٘ج ز 

ثلعذتتتتتتتتجسثس ّه٠ءهضِتتتتتتتتج 

للِتتذ  ثلتتزٕ ّمتتعش هتتي 

أؽلتتتتتتتَر ف٘تتتتتتتظ أّفتتتتتتتٔ 

ثلوقكوْى دنشّسر صعذٗا 

فتتت٘ج ز دعتتتل ثلعذتتتجسثس 

ّفتتتتتز  ثلتتتتتذعل ثٙعتتتتتش 

ّإمتتج ز يذتتجسثس أعتتشٓر 

ّؽعتتا ثلوق٘تتجط للعذتتجسثس 

ع٠ع٘ تتتتتج ّلتتتتت٘ظ عوجعتتتتت٘ ج 

هْث تتتتتتتتتتتتألر هقجٗتتتتتتتتتتتتذر ي

هعتتتجسك(ر ّدوشثيتتتجر هتتتج 

أّفتٔ دتتَ ثلوقكوتتْى هتتي 

صْف٘جس أفذـ ثٟعتضذ٘جى 

 فجدق ج هي ف٘ظ ثلوقضْٓ.  

فغتتتجح عذتتتجس ثٟعتتتضذ٘جى:  -

ّٟعضكوج  مذو ثلوق٘تجط 

هُذتتتتتتتتتأل يلتتتتتتتتتٔ يٌ٘تتتتتتتتتز 

ثعتتتتض ٠ي٘ز هكًْتتتتز هتتتتي 

( هجلذ تتتتتتتتتج دؾجهعتتتتتتتتتز 91ي

ثل تتجةا هوتتي ٗغتتضخذهْى 

ؽتتتتتتتتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتتتتتتتتا 

ثٟؽضوجيٖ؛ لقغتجح عذجصتَ 

إيتتجدر  –ٗقتتز يثٟعضذتتجسد ش

ثٟعضذتتتجس( دفجفتتتا صهٌتتتٖ 

قتتتتتتذسٍ أعتتتتتتذْي٘ي دتتتتتت٘ي 

ثلؾلغض٘ي ّص ذ٘تأل هعجدلتز 

عتتذ٘شهجى لوعجهتتا ثسصذتتجه 

ثلشصتتخ دتت٘ي ثلض ذ٘تتأل ثّٛ  

ّثلغتتتتتجًٖر ّدلتتتتت  هعجهتتتتتا 

(ر ّٗعذ رلتك 0.83ثلغذجس ي

هؤؽشث  يلٔ أى ثٟعتضذ٘جى 

يلتتتٔ دسؽتتتز هقذْلتتتز هتتتي 

 ثلغذجس.

ًظتتتتجم صقتتتتذٗش دسؽتتتتجس ثٟعتتتتضذ٘جى:  -

ظتتتجم هضتتتذسػ ع٠عتتتٖ لضقتتتذٗش ّمتتتع ً

ثلتتتذسؽجس  تتتٖ ثلوقتتتْسٗي يثلغجلتتتظ 

ّثلشثدع(ر ف٘ظ أي ٘ش ل٠عضؾجدجس 

يهْث ألر هقجٗذر هعجسك( ثلذسؽجس 

 ( يلٔ ثلضشص٘خ.0ر 6ر 9ي

إيتتذثد ثلقتتْسر ثلٌِجة٘تتز ل٠عتتضذ٘جى  -

إلكضشًّ٘ تتتج: دعتتتذ متتتذو ثٟعتتتضذ٘جىر 

أفتتذـ  تتٖ فتتْسصَ ثلٌِجة٘تتز هكًْ تتج 

هي عوغز هقجّس سة٘غزر عتن فتون 

ثٟعتتتتضذ٘جى  تتتتٖ فتتتتْسصَ ثلٌِجة٘تتتتز 

إلكضشًّ٘ تتتتج ُّس تتتتع يلتتتتٔ هٌظْهتتتتز 

"ثلتتذ٠  دتتْسد" ّهْثقتتع ثلضْثفتتا 

ثٟؽضوتتتجيٖ ثلختتتجؿ دعوتتتجدر ثلتتتضعلن 

ثٝلكضشًّٖ ّثلضعل٘ن يي دعذ دؾجهعز 
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ثل تتجةا؛ ل٘ضغتتٌٔ لل لذتتز ثٟعتتضؾجدز 

 لذٌْد ثٟعضذ٘جى إلكضشًّ٘ ج.

 عجلغج : ثلذسثعز ثلو٘ذثً٘ز ًّضجةؾِج:

ثلو٘ذثً٘تتتتز دتتتتجلخ ْثس  هتتتتشس ثلذسثعتتتتز

 ثلضجل٘ز:

ُس تتع ثٟعتتضذ٘جى دعتتذ صقتتو٘وَ إلكضشًّ٘ تتج  -

يلتتتٔ هٌظْهتتتز "ثلذ٠كذتتتْسد" ّهْثقتتتع 

ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ ثلختتجؿ دجلعوتتجدر 

يثلف٘غتتتذْ  ّصتتتْٗضش(؛ ل٘ضغتتتٌٔ لل لذتتتز 

ثٟعتتضؾجدز لذٌتتْدٍر ف٘تتظ ثعتتضوش إصجفتتز 

ثٟعتتضذ٘جى يذتتش ثًٝضشًتتش هتتج ٗقتتشح هتتي 

يتتذد هتتي  ع٠عتتز أعتتجد٘ع؛ ل٘تتضوكي أكذتتش

ثل لذتتز هتتي ثٟعتتضؾجدز ل٠عتتضذ٘جىر كوتتج 

ًُذتتتَ أينتتتجء ُ٘تتتتز ثلضتتتذسٗظ لضؾتتتؾ٘ع 

ثل لذز يلٔ ثلوؾتجسكز  تٖ إدتذثء ّؽِتز 

 ًظشُن دوْمْي٘ز. 

عتتن  ش تتش ثعتتضؾجدجس ثل لذتتز يلتتٔ صلتتك  -

ثٟعتتتتتتتضذ٘جًجس هتتتتتتتي عتتتتتتت٠  ثلوْقتتتتتتتع 

 ثٝلكضشًّٖ ثلزٕ ٗغضن٘ا ثٟعضذ٘جى.

يْلؾتتتش ثلذ٘جًتتتجس إفقتتتجة٘ج  دجعتتتضخذثم  -

ل٘خ ثٝفقتتتجة٘ز ثلوٌجعتتتذزر ف٘تتتظ ثٛعتتتج

فغذش ثلٌغخ ثلوتْٗتز ّثلتْصى ثلٌغتذٖ 

ّكزث فغخ يكج
6

 ( لكا يذجسر.

ّ ٘وتتج ٗلتتٖ ّفتتا صفقتت٘لٖ لٌضتتجةؼ ثلذسثعتتز 

 ثلو٘ذثً٘ز:

لٞؽجدز يي ثلغؤث  ثّٛ  هي أعتلز ثلذسثعتز 

 ثلزٕ ٌٗـ يلٔ:

هتتتج ّثقتتتع صْك٘تتتا هلذتتتز ؽجهعتتتز ثل تتتجةا 

لؾتتتتذكجس ثلضْثفتتتتا ثٟؽضوتتتتجيٖ  تتتتٖ ديتتتتن 

 ول٘ز ثلضعل٘و٘زب.ثلع

أؽ٘تخ يتتي ُتتزث ثلغتتؤث  هتتي عتت٠  صْؽ٘تتَ 

دعتتتل ثٛعتتتتلز  تتتٖ ثٟعتتتضذ٘جى ثلوعتتتذ لِتتتزث 

ثل تتتتتتتتشك يأّٟ ر ّعجً٘تتتتتتتتج (ر عتتتتتتتتن سفتتتتتتتتذس 

 ثٝفقجءثس كوج ٗلٖ:

  هتتتتي ثل لذتتتتز أًِتتتتن هتتتتي 99أؽتتتتجح %

هغضخذهٖ ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖر 

% هتتتتٌِن أًِتتتتن ٟ 2 تتتتٖ فتتتت٘ي أؽتتتتجح 

 ٗغضخذهْى صلك ثلؾذكجس.

  هي ثل لذز هتي هغتضخذهٖ % 99أؽجح

ؽتتذكجس ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ أى لتتذِٗن 

يلٔ إفذٓ ثلؾتذكجس  Accountفغجدج  

% هتٌِن 7ر  ٖ ف٘ي فشؿ ثٟؽضوجي٘ز

أًِن ٟ ٗولكْى إٔ فغتجح يلتٔ إٔ هتي 

 صلك ثلؾذكجس.

  أهتتتتج يتتتتي أكغتتتتش ثلؾتتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتتز

ثعتتضخذثهج  هتتي قذتتا ثل لذتتز  ؾتتجءس كوتتج 

ذْ ( ٗلتتتٖ: يصتتتْٗضشر ثلْ٘ص٘تتتْحر ثلف٘غتتت

%( يلتتٔ 97%ر 21%ر 26دٌغتتخ ي

ثلضشص٘تتتخر  تتتٖ فتتت٘ي ؽتتتجءس ثلؾتتتذكجس 

 ثٛعشٓ دٌغخ ف ٘شر ؽذث ّهضفجّصز.

  ٖأهج يي ثلْقتش ثلتزٕ ٗقنتَ٘ ثل لذتز  ت

ثعضخذثم ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘زر  قذ يذتش 

% هتتتٌِن أًِتتتن ٗغتتتضخذهًِْج أكغتتتش 62

هي أسدع عتجيجس ْٗه٘تج ر  تٖ فت٘ي يذتش 

% هٌِن أًِن ٗغتضخذهًِْج هتج دت٘ي 09

عتت٠ط إلتتٔ أسدتتع عتتجيجس ْٗه٘تتج ر ّيذتتش 

% هٌِن أًِن ٗغتضخذهًِْج هتج دت٘ي 00

% 9عجيز إلٔ عتجيض٘ي ْٗه٘تج ر ّيذتش 

هٌِن أًِن ٗغتضخذهًِْج أقتا هتي عتجيز 

% هتتتتٌِن أًِتتتتن ٟ 00ْٗه٘تتتتج ر ّيذتتتتش 

 ٗغضخذهًِْج دؾكا ْٗهٖ.

  أهج يي أُن ثٛعذجح ثلضتٖ صتذيْ ثل لذتز

ٟعضخذثم ؽذكجس ثلضْثفتا ثٟؽضوتجيٖر 

س كوتتتتتتج ٗلتتتتتتٖ: يثلذقتتتتتتظ يتتتتتتي  ؾتتتتتتجء

ثلوعلْهتتتتتجسر ّثلضْثفتتتتتا هتتتتتع ثُٛتتتتتا 

ّثٛفتتتتتذقجءر ّثٟهتتتتتت٠  يلتتتتتتٔ آعتتتتتتش 

ثٛعذتتتجسر ّثلضغتتتل٘ز ّثلضش ٘تتتَر ّصذتتتجد  

ثٙسثء ّثٛ كجس هتع ثٙعتشٗير ّثلضعتش  

يلٔ عقج جس أعشٓر ّثلوغجيذر  ٖ صعلن 

ثلوقتتشسثس ثلذسثعتت٘زر ّصكتتْٗي فتتذثقجس 

%ر 99%ر 97ؽذٗتتتتتتتتذر(ر دٌغتتتتتتتتخ ي

%ر 99%ر 99%ر 96%ر 90

%( يلٔ ثلضشص٘خر ٠ّٗف  69%ر 67

أى ثعضخذثم ثل لذز للؾذكجس ثٟؽضوجي٘ز 

 تتٖ صعلتتن ثلوقتتشسثس ثلذسثعتت٘ز ؽتتجء  تتٖ 

% هتي 67ثلوشصذز قذا ثٛع٘تشر دٌغتذز 

ثل لذتتز هوتتج ٗعٌتتٖ فجؽتتز ثل لذتتز دؾتتكا 

أكذتتتتش إلتتتتٔ صعلتتتتن أعتتتتظ صْك٘تتتتا صلتتتتك 

ثلؾتتتذكجس  تتتٖ ثلضعلتتت٘نر ّأًٌِتتتج  فجؽتتتز 

ثٟعتتضٌجد هلقتتز ٟقضتتشثؿ ًوتتْرػ ٗوكتتي 

 إلَ٘ يٌذ صْك٘ا صلك ثلؾذكجس صعل٘و٘ج .
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (998(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102للؾوع٘ز ثلوؾلذ ثلشثدع للعجم علغلز دسثعجس ّدقْط ُهقٌكَوز .. ثلوؾلز ثلعلو٘ز ثلغٌْٗز 

  ّيتتي أُتتن ثٛعتتذجح ثلضتتٖ صتتضيؼ ثل لذتتز

يٌتتتتتتذ ثعتتتتتتضخذثم ؽتتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتتا 

ثٟؽضوتتتتتتتجيٖر  ؾتتتتتتتجءس كوتتتتتتتج ٗلتتتتتتتٖ: 

يثلؾتتتتجةعجس ّعتتتتشيز صتتتتذثّلِجر ّيتتتتذم 

هْعْق٘تتتتز ثلوعلْهتتتتجس ّدقضِتتتتجر ّأًِتتتتج 

هنتت٘عز للْقتتشر ّص ع٘شُتتج ثلغتتلذٖ يلتتٔ 

غتتخ ثلضعلتت٘نر ّثًعتتذثم ثلخقْفتت٘ز(ر دٌ

%ر 69%ر 69%ر 96%ر 92ي

 %( يلٔ ثلضشص٘خ.08

   ّيتتي ثٛؽِتتضر ثلضتتٖ ٗغتتضخذهِج ثل لذتتز

للتتتتذعْ  يلتتتتٔ ثلؾتتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتتزر 

 ؾتتتتجءس كوتتتتج ٗلتتتتٖ: يأؽِتتتتضر هضٌقلتتتتز 

يآٗفْىر د٠  د٘شٕر ًْك٘تجر إٓ دتجدر ... 

ثلتتتت(ر ّكوذ٘تتتْصش هقوتتتْ  يٟدضتتتْح(ر 

ّثلكوذ٘تتتتتتتتْصش ثلؾخقتتتتتتتتٖ(ر دٌغتتتتتتتتخ 

%( يلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٔ 02%ر 92%ر 20ي

 خ.ثلضشص٘

  هتتتتتي ثل لذتتتتتز يتتتتتي 82كوتتتتتج يذتتتتتش %

صؾتتتتتتتتتؾ٘عِن ٟعتتتتتتتتتضخذثم ثلؾتتتتتتتتتتذكجس 

ثٟؽضوجي٘ز  تٖ ديتن ثلعول٘تز ثلضعل٘و٘تزر 

% هتتتي 02 تتتٖ فتتت٘ي لتتتن ٗؾتتتؾع رلتتتك 

 ثل لذز.

  أهج يي إٔ ثلوشثفتا ثلضعل٘و٘تز ٗوكتي أى

صغتتضخذم ؽتتذكجس ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖر 

 ؾجءس كوج ٗلٖ يثلؾجهع٘تزر ّثلذسثعتجس 

(ر دٌغتتخ ثلعل٘تتجر ّثلغجًْٗتتزر ّثٝيذثدٗتتز

%( 61%ر 91%ر 28%ر 80ي

 يلٔ ثلضشص٘خ.

  ّٔيتتتتتي دسؽتتتتتز ثيضوتتتتتجد ثل لذتتتتتز يلتتتتت

ثلؾتتتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتتتز  تتتتتٖ ثلضعلتتتتت٘نر 

 ؾتتجءس كوتتج ٗلتتتٖ: يهضْعتت زر كذ٘تتتشرر 

%ر 99قل٘لتتتتتتزر هٌعذهتتتتتتز(ر دٌغتتتتتتخ ي

 %( يلٔ ثلضشص٘خ.7%ر 07%ر 67

   هتتتتي ثل لذتتتتز يتتتتي 79ّقتتتتذ يذتتتتش %

ثهتتتتض٠كِن ثلوعش تتتتز ّثلوِتتتتجسر ثلكج ٘تتتتز 

عل٘و٘تتز هتتي ؽتتذكجس ثلضْثفتتا لٞ تتجدر ثلض

% هتٌِن 67ثٟؽضوجيٖر  ٖ ف٘ي يذتش 

يتتتي يتتتذم ثهتتتض٠كِن للعش تتتز ّثلوِتتتجسر 

ثلكج ٘تتز لتتزلكر ّفتتجؽضِن للضتتذسٗخ يلتتٔ 

صلك ثلوِجسثس ثلضتٖ صتؤُلِن لٞ تجدر هتي 

 صلك ثلؾذكجس صعل٘و٘ج .

لٞؽجدز يي ثلغؤث  ثلغجًٖ هي أعتلز ثلذسثعز 

 ثلزٕ ٌٗـ يلٔ:

ْك٘تتتا هلذتتتز هتتتج إٗؾجد٘تتتجس ّهو٘تتتضثس ص

ؽجهعتتتتتتز ثل تتتتتتجةا لؾتتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتتا 

ثٟؽضوجيٖ  ٖ دين ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘تز هتي 

 ّؽِز ًظشُنب.

فغتتذش ثلٌغتتخ ثلوؤٗتتز ّثلتتْصى ثلٌغتتذٖ 

ّهشدتتع كتتجٕ يكتتج
6

( لكتتا يذتتجسر  تتٖ ثٟعتتضذ٘جى 

 تتتٖ ثلوقتتتْس ثلختتتجؿ دئٗؾجد٘تتتجس ّهو٘تتتضثس 

صْك٘تتتتتا هلذتتتتتز ؽجهعتتتتتز ثل تتتتتجةا لؾتتتتتذكجس 

ز ثلضْثفتتتتتا ثٟؽضوتتتتتجيٖ  تتتتتٖ ديتتتتتن ثلعول٘تتتتت

ثلضعل٘و٘تتز هتتي ّؽِتتز ًظتتشُنر ّقتتذ ثيضذتتشس 

ثلعذجسر ثلضٖ صققا يلتٔ ّصى ًغتذٖ ٗضتشثّؿ 

( دسؽتتتزر يذتتتجسر رثس هْث قتتتز 9ر 6.2دتتت٘ي ي

كذ٘شر هتي قذتا ثل لذتزر ّثلعذتجسر ثلضتٖ صققتا 

ر ّأقتتا هتتي 6يلتتٔ ّصى ًغتتذٖ ٗضتتشثّؿ دتت٘ي ي

( دسؽتتتزر يذتتتجسر رثس هْث قتتتز هضْعتتت ز 6.2

ثلضتتٖ هتتي قذتتا ثل لذتتزر  تتٖ فتت٘ي أى ثلعذتتجسر 

( دسؽتزر 6صققا يلٔ ّصى ًغتذٖ أقتا هتي ي

صعتتتذ يذتتتجسر رثس هْث قتتتز هٌخفنتتتز هتتتي قذتتتا 

(ر 099ر ؿ. 6112ثل لذتتز يهقوتتذ يٌتتجىر 

 (.  0ّْٗمـ رلك ؽذّ  ي

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثلؾوع٘ز ثلوقشٗز للكوذْ٘صش ثلضعل٘ؤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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(: ًضجةؼ ص ذ٘أل ثٟعضذ٘جى  ٖ ثلوقْس ثلخجؿ دئٗؾجد٘جس ّهو٘ضثس صْك٘ا هلذز ؽجهعز ثل جةا 0ؽذّ  ي

لعول٘ز ثلضعل٘و٘ز هي ّؽِز ًظشُنلؾذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ دين ث  

(1.10هغضْٓ ي * دثلز يٌذ  

 

( أى ؽو٘تتتع 0ٗضنتتتـ هتتتي ؽتتتذّ  ي

ثلعذتتجسثس قتتذ فقتتلش يلتتٔ ّصى ًغتتذٖ 

( دسؽز دجعتضغٌجء 9ر 6.2ٗضشثّؿ د٘ي ي

( فقتتلش يلتتٔ ّصى ًغتتذٖ 8ثلعذتتجسر ي

(ر كوتتتتج أى قتتتت٘ن يكتتتتج6.62ي
6

( لؾو٘تتتتع 

ثلعذتتتتجسثس كجًتتتتش دثلتتتتز يٌتتتتذ هغتتتتضْٓ 

(ر هوج ٗعٌٖ أى هعظن ثلعذتجسثس 1.10ي

شر قتتذ فقتتلش يلتتٔ دسؽتتز هْث قتتز كذ٘تت

هتتي قذتتا ثل لذتتز دوضْعتتو ّصى ًغتتذٖ 

(ر ّقذ ٗعتضٕ رلتك إلتٔ أى ثل لذتز 6.7ي

قذ لوغْث دجلفعا ثلوو٘ضثس ّثٝٗؾجد٘جس 

ثلخجفتتز دضتتْك٘فِن لؾتتذكجس ثلضْثفتتا 

ثٟؽضوتتجيٖ  تتٖ ديتتن ثلعول٘تتز ثلضعل٘و٘تتز 

ّرلك هي ع٠  هوجسعضِن ثلفعل٘ز لضلتك 

ثلوو٘تتضثس ّثلؾتتعْس ثلقق٘قتتٖ دؾتتذّٓ 

دؾكا يولتٖر أهتج  ُزٍ ثلؾذكجس صعل٘و٘ ج

( ثلضتتٖ صتتٌـ يلتتٔ 8دجلٌغتتذز للعذتتجسر ي

"صقتتتذم ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا ثٟؽضوتتتجيٖ 

هعلْهجس دق٘قز ٗوكي ثلْعْخ  ِ٘ج هتي 

ثلٌجف٘تتز ثلضعل٘و٘تتز"  قتتذ فقتتلش يلتتٔ 

( إٔ رثس هْث قتتتز 6.62ّصى ًغتتتذٖ ي

هضْعتت ز هتتي قذتتا ثل لذتتزر ّقتتذ ٗعتتضٕ 

رلك  ع٠  إلٔ أى دعل ثلوعلْهجس ثلضتٖ 

 ثلعذجسثس م
 هْث أل

 س

 هقجٗذ

 س

 هعجسك

 س

ثلْصى 

 ثلٌغذٖ
 6كج

 *926.8 2.78 07 21 920 ص ْٗش ثلوِجسثس ثٛعجع٘ز لل ٠ح  ٖ هؾجلٖ ثلكوذْ٘صش ّثًٝضشًش.  0

ديتتن هِتتجسثس ثلضفك٘تتش ثلعل٘تتج لتتذٓ ثل لذتتز هتتي عتت٠  ثلقتتشثءر ثلٌجقتتذر للوْمتتْيجس  6

 ّهؾجسكضِج.

962 80 66 2.71 920.7* 

ثكضغتجح ثل لذتتز هِتجسر ل٘جقتتز ثلقتتْثس ثٝلكضشًّتٖ ّآدثدتتَ هتتي كغتشر ثلوؾتتجسكجس  ٘وتتج  9

 دٌِ٘ن.

999 28 62 2.72 990.1* 

صٌو٘تتز هِتتجسر ثل لذتتز  تتٖ ثلذقتتظ يتتي ثلوعلْهتتجس لتتذين ثلوْمتتْيجس ثلو شّفتتز  9

 للٌقجػ.

980 99 8 2.87 211.2* 

عت٠  صٌتجّ  هْمتْيجس يلو٘تز ّدٌٗ٘تز ّأدد٘تز صٌْ  هعتجس  ّهِتجسثس ثل لذتز هتي  2

 ّسٗجم٘ز ّثؽضوجي٘ز ّ ٌ٘ز هضٌْيز.

997 28 09 2.78 999.2* 

ّمتتع ثل جلتتخ  تتٖ د٘تتتز صعل٘و٘تتز  ٌ٘تتز دجلوقتتجدس ّثلوؾتتجسكجس ثلوضٌْيتتز يهتتج دتت٘ي  2

 ًقْؿ ّسعْم ّفْس عجدضز ّهضقشكز ّهلفجس فْس ّهلفجس  ٘ذْٗ(.

999 51 34 2.72 966.9* 

ذكجس ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ د٘تتتز عشٗتتز لضٌف٘تتز دعتتل ثًٛؾتت ز ثلضعل٘و٘تتز صعتتذ د٘تتتز ؽتت 7

 ثلو لْح إًؾجصُج.

325 73 30 2.69 922.1* 

صقتذم ؽتذكجس ثلضْثفتا ثٟؽضوتجيٖ هعلْهتجس دق٘قتز ٗوكتي ثلْعتْخ  ِ٘تج هتي ثلٌجف٘تتز  8

 ثلضعل٘و٘ز.

184 171 73 2.26 20.2* 

 *629.9 2.62 21 120 287 ٘ن كغ٘شث  هي ثلْقش ّثلؾِذ.ْٗ ش ثعضخذثم ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلضعل 9

 *682.0 2.65 21 107 300 صققأل ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ دعنج  هي ثُٛذث  ثلضعل٘و٘ز للوقشسثس ثلذسثع٘ز. 01

صقق٘تتأل ثلضْثفتتا ّثلضفجيتتا ثلوغتتضوش دتت٘ي ثل جلتتخ ّأعتتضجر ثلوتتجدر ّثل لذتتز ّدعنتتِن  00

 ثلذعل.

342 64 22 2.75 969.9* 

 *996.0 2.68 30 77 321 صفجيا ثل لذز هعج  دؾكا أ نا هوج ٗقذط دثعا قجيز ثلوقجمشثس ثلضقل٘ذٗز. 06

 *979.1 2.7 30 68 330 صٌو٘ز سّؿ ثلضعجّى د٘ي ثل لذز ّثلعوا كفشٗأل  ٖ صؾو٘ع ثلوجدر ثلعلو٘ز ّهٌجقؾضِج. 09

 *969.9 2.69 18 98 312 ٖ ًؾش ثٝدذث .ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ ه٘ذثى سثةع للضٌج ظ ثلقش ثلؾشٗا   09

 *999.0 2.7 21 86 321 صشثدو ثل لذز  ٖ ؽو٘ع ثلوؾوْيجس دؾكا أ نا ّثلؾعْس أًِن أعشر ّثفذر. 02

 *202.7 2.79 25 39 364 كغش فجؽض ثلشُذز د٘ي ثلوعلن ّثل جلخ هي ع٠  ثلضؾؾ٘ع ّثلضقف٘ض. 02

 *922.2 2.7 26 75 327 ثلوضْعو
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ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  صٌؾش يلٔ ؽذكجس

صقتتتذم هعلْهتتتجس ٟ ٗوكتتتي ثلْعتتتْخ دِتتتج 

دؾتتكا قتتْٕ. ّصضفتتأل ُتتزٍ ثلٌض٘ؾتتز هتتع 

ًضجةؼ دسثعجس كتا هتي: ُ٘تجء ثلعض٘ذتٖر 

(ر ّيقجم يذ٘ذ 6101ّيضٗضر ه٘خ ي

 Woo(ر ّ"ّّ" ّآعتتشّى 6101ي

et al. (2011) "ْر ّ"ؽتتتتتت٘ض

ر Shittu, et al. (2011)ّآعتشّى

(ر ّفقتتتتتز 6109ّإفغتتتتتجى أًتتتتتْس ي

(ر 6109ّهتتتتشّر د ٘ؾتتتتز يثلؾتتتتجٗعر 

 (.6109ّعجلذ هعضْخ ي

لٞؽجدز يتي ثلغتؤث  ثلغجلتظ هتي أعتتلز 

 ثلذسثعز ثلزٕ ٌٗـ يلٔ:

هج ثلقعْدجس ّثلوعْقجس ثلضتٖ صقتْ  

دّى ثلضْك٘تتتتتتتا ثٛهغتتتتتتتا لؾتتتتتتتذكجس 

ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ ديتن ثلعول٘تز 

ثلضعل٘و٘ز هي ّؽِز ًظش هلذز ؽجهعز 

 ثل جةاب.

فغتتتتذش ثلٌغتتتتخ ثلوتْٗتتتتز ّثلتتتتْصى 

لٌغتتذٖ لكتتا يذتتجسر  تتٖ ثٟعتتضذ٘جى  تتٖ ث

ثلوقتتتتْس ثلختتتتجؿ دجلقتتتتعْدجس ثلضتتتتٖ 

صقتتْ  دّى ثلضْك٘تتا ثٛهغتتا لؾتتذكجس 

ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ  تتٖ ديتتن ثلعول٘تتز 

ثلضعل٘و٘ز هي ّؽِتز ًظتش هلذتز ؽجهعتز 

 (. 6ثل جةار ّْٗمـ رلك ؽذّ  ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س ثلضٖ صقْ  دّى ثلضْك٘ا ثٛهغا لؾذكجس (: ًضجةؼ ص ذ٘أل ثٟعضذ٘جى  ٖ ثلوقْس ثلخجؿ دجلقعْدج6ؽذّ  ي

 ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ دين ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز هي ّؽِز ًظش هلذز ؽجهعز ثل جةا

 ثلعذجسثس م
 هْث أل

 س

 هقجٗذ

 س

 هعجسك

 س

ثلْصى 

 ثلٌغذٖ
كج

6
 

يذم صْث ش ثٝهكجًجس ثلوجدٗز هي أؽِضر كوذْ٘صش هضقتلز دجًٝضشًتش  0

 لذٓ ؽو٘ع ثل لذز.

690 99 99 2.58 691.9* 

ّؽتتْد دعتتل ثلوؾتتك٠س ثلفٌ٘تتز ثلضتتٖ صقتتْ  دّى ثلوؾتتجسكز ثلفعجلتتز  6

 لل ٠ح.

678 068 66 2.6 690.9* 

 *092.9 2.46 99 029 692 يذم ثهض٠  ثل لذز هِجسثس ثعضخذثم ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ. 9

صذجٗي هِجسثس ثل لذز  تٖ ثلضعجهتا هتع ؽتذكجس ثلضْثفتا ثٟؽضوتجيٖ  9

 ٘ش يلٔ هغضْٓ ثٛدثء.ٗؤعش دؾكا كذ

689 000 99 2.58 667.8* 

قلتتز ثلض زٗتتز ثلشثؽعتتز يلتتٔ هؾتتجسكجس ثل لذتتز هتتي قذتتا ينتتْ ُ٘تتتز  2

 ثلضذسٗظ أّ دجقٖ ثلضه٠ء.

679 061 99 2.56 617.6* 

 *029.8 2.48 21 019 622 م٘أل ّقش ثل لذز ل٠ه٠  يلٔ ؽو٘ع ثلوْمْيجس ّثلشد يلِ٘ج. 2

سٗظ هتي هِتجسثس ثلضعجهتا هتع ؽتذكجس يذم صوكتي ينتْ ُ٘تتز ثلضتذ 7

 ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ. 

671 000 97 2.52 089.8* 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثلؾوع٘ز ثلوقشٗز للكوذْ٘صش ثلضعل٘ؤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ثلعذجسثس م
 هْث أل

 س

 هقجٗذ

 س

 هعجسك

 س

ثلْصى 

 ثلٌغذٖ
كج

6
 

يذم صتْ ش ثلْقتش ثلكتج ٖ لتذٓ ينتْ ُ٘تتز ثلضتذسٗظ لضعضٗتض ؽو٘تع  8

 هؾجسكجس ثل لذز.

678 99 20 2.53 611.2* 

صتتت عش ينتتتْ ُ٘تتتتز ثلضتتتذسٗظ  تتتٖ صقتتتذٗن ثلض زٗتتتز ثلشثؽعتتتز يلتتتٔ  9

 هؾجسكجس ثل لذز.

911 019 62 2.64 680.2* 

 *619.8 2.55 39 114 672 ثلوضْعو

(1.10* دثلز يٌذ هغضْٓ ي  

( أى ؽو٘تتتع 6ٗضنتتتـ هتتتي ؽتتتذّ  ي

ثلعذتتجسثس قتتذ فقتتلش يلتتٔ ّصى ًغتتذٖ 

( دسؽز دجعتضغٌجء 9ر 6.2ٗضشثّؿ د٘ي ي

( فقتتتلضج يلتتتٔ ّصى 2ر 9ثلعذتتتجسص٘ي ي

يلتتتتتتتتتتتتتتٔ  (2.48ر 6.92ًغتتتتتتتتتتتتتتذٖ ي

كوتتتتج أى قتتتتت٘ن يكتتتتتجثلضشص٘خر
6

( لؾو٘تتتتتع 

ز يٌتتتتذ هغتتتتضْٓ ثلعذتتتتجسثس كجًتتتتش دثلتتتت

(ر هوج ٗعٌٖ أى هعظن ثلعذتجسثس 1.10ي

قتتذ فقتتلش يلتتٔ دسؽتتز هْث قتتز كذ٘تتشر 

هتتي قذتتا ثل لذتتز دوضْعتتو ّصى ًغتتذٖ 

(ر ّقذ ٗعضٕ رلك إلٔ أى ثل لذتز 2.55ي

 Blackboardٗغتتتضخذهْى هٌظْهتتتز 

 ٖ دسثعز هقشسثصِن ثلذسثعت٘ز ّلتذِٗن 

ّيتتتتتتتتٖ ّهعش تتتتتتتتز دهل٘تتتتتتتتجس ثلتتتتتتتتضعلن 

ثٝلكضشًّتتتتتتٖر ّأى ُتتتتتتزٍ ثلوٌظْهتتتتتتز 

صضنتتتوي دعنتتتج  هتتتي ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا 

ثٟؽضوتتجيٖر ّدجلضتتجلٖ  تتئًِن قتتذ لوغتتْث 

دعنج  هتي ثلقتعْدجس ّثلوعْقتجس ثلضتٖ 

صقتتتتتْ  دّى ثلضْك٘تتتتتا ثٛهغتتتتتا لضلتتتتتك 

ر 9أهتتج دجلٌغتتذز للعذتتجسص٘ي يثلؾتتذكجسر 

(  ضعذشث يي دسؽز هْث قتز هضْعت ز 2

هتتي قذتتا ثل لذتتزر ف٘تتظ لتتن ٗضفتتأل هعظتتن 

ثل لذتتتز يلتتتٔ يتتتذم ثهتتتض٠كِن هِتتتجسثس 

ثعضخذثم ؽذكجس ثلضْثفتا ثٟؽضوتجيٖر 

ف٘تتتظ إًِتتتن دجلفعتتتا ٗغتتتضخذهًِْج هتتتي 

عتت٠  أؽِتتضصِن ثلٌقجلتتزر كوتتج لتتن ٗضفتتأل 

هعظتتتتن ثل لذتتتتتز يلتتتتتٔ متتتتت٘أل ّقتتتتتضِن 

ل٠هتتتت٠  يلتتتتٔ ؽو٘تتتتع ثلوْمتتتتْيجس 

ّثلشد يلِ٘ج؛ ًِٛن دجلفعتا ٗغتضخذهْى 

ٌّٗؾتتتتضّى  Blackboardهٌظْهتتتتز 

ثلوِجم ّثًٛؾت ز ثلو لْدتز  تٖ ثلْقتش 

أل ُتتزٍ ثلٌض٘ؾتتز هتتع ًضتتجةؼ .ّصضفثلوقتتذد

دسثعتتتتجس كتتتتا هتتتتي: ُ٘تتتتجء ثلعض٘ذتتتتٖر 

(ر ّ"ّّ" 6101ّيضٗتتتتتتتضر ه٘تتتتتتتخ ي

ر Woo et al. (2011)ّآعتتشّى 

 .Shittu, et alّ"ؽت٘ضْ" ّآعتشّى

ر ّفقتتتتتز ثلؾتتتتتجٗعر ّهتتتتتشّر (2011)

(ر ّعجلتتتتتتذ هعضتتتتتتْخ 6109د ٘ؾتتتتتتز ي

 (.6109ي

لٞؽجدز يتي ثلغتؤث  ثلشثدتع هتي أعتتلز 

 ثلذسثعز ثلزٕ ٌٗـ يلٔ:

جس هلذتز ؽجهعتز ثل تجةا هج هقضشفت

دؾتتتت ى ص تتتتْٗش صْك٘تتتتا ؽتتتتذكجس 

ثلضْثفتتتتا ثٟؽضوتتتتجيٖ  تتتتٖ ديتتتتن 

ثلعول٘تتتتتز ثلضعل٘و٘تتتتتز هتتتتتي ّؽِتتتتتز 

 ًظشُنب.

ؽتتَ لل لذتتز  تتٖ ًِجٗتتز ثٟعتتضذ٘جى  ُّ
عتتؤث  هفضتتْؿ فتتْ  هقضشفتتجصِن دؾتت ى 

ص تتتتتْٗش صْك٘تتتتتا ؽتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتا 

ثٟؽضوتتجيٖ  تتٖ ديتتن ثلعول٘تتز ثلضعل٘و٘تتز 

هي ّؽِز ًظشُنر ّدفقتـ هقضشفتجس 

 لذتتز ّصقل٘لِتتج ٗوكتتي صلخ٘قتتِج  تتٖ ثل

 ثلوقجّس ثلضجل٘ز:

ثلوقتتتتتتْس ثّٛ : هقضشفتتتتتتجس هضعلقتتتتتتز 

دجلؾْثًتتتتتخ ثلوجدٗتتتتتز ّثلتتتتتذين ثلفٌتتتتتٖ 

 ّثلذشثهؾٖ: 
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ثٝصجفز ثلوجدٗز: إًؾتجء هعجهتا  -أ 

دكل٘جس ثلؾجهعز هضّدر د فتذط 

أؽِتتتتضر ثلكوذ٘تتتتْصش؛ ل٘ضغتتتتٌٔ 

لل لذتتتتتتتز صْك٘تتتتتتتا ؽتتتتتتتذكجس 

ثلضْثفتتتتتتا ثٟؽضوتتتتتتجيٖ  تتتتتتٖ 

أعٌتتتتتجء ثلوقتتتتتشسثس ثلذسثعتتتتت٘ز 

صْثؽتتذُن دجلؾجهعتتز  تتٖ أّقتتجس 

 تتشث ِنر إمتتج ز إلتتٔ متتشّسر 

صْ ٘ش ثصقتج  دؾتذكز ثًٝضشًتش 

يتتتتج  ثلغتتتتشيز ٗضتتتتجؿ لل لذتتتتز 

 هؾجً٘ج  دثعا فشم ثلؾجهعز.

ثلقتتت٘جًز ثلفٌ٘تتتز: صتتتْ ٘ش ديتتتن  -ح 

 ٌتتتٖ عتتتجؿ دكتتتا كل٘تتتز دثعتتتا 

ثلؾجهعز دؾكا هغضوش لغتشيز 

فتتتتا أٗتتتتز هؾتتتتك٠س صعضتتتتشك 

هؾتتتتتتتتتتجسكجصِوعذش ؽتتتتتتتتتتذكجس 

 ضوجيٖ.ثلضْثفا ثٟؽ

ثلتتذين ثلذشثهؾتتٖ: ديتتن هشكتتض  -ػ 

س تتع ثلولفتتجس لؾو٘تتع ثهضتتذثدثس 

ثلولفتتتتتتجس ثلوخضلفتتتتتتز ؽتتتتتتجةعز 

 ثٟعضخذثم.

ثلوقتتتتْس ثلغتتتتجًٖ: هقضشفتتتتجس هضعلقتتتتز 

دجلؾْثًتتخ ثلوعش ٘تتز ّثلوِجسٗتتز لعنتتْ 

 ُ٘تز ثلضذسٗظ ّثل جلخ:

ثلؾْثًتتتتتخ ثلوعش ٘تتتتتز: صٌو٘تتتتتز  -أ 

ثلؾْثًتتتتتخ ثلوعش ٘تتتتتز لل لذتتتتتز 

ّأينتتجء ُ٘تتتز ثلضتتذسٗظ هتتي 

ش ثلْيٖ ثلغقج ٖ  ٘وتج ع٠  ًؾ

د٘تٌِن د ُو٘تتز صْك٘تتا ؽتتذكجس 

ثلضْثفتتتتتتا ثٟؽضوتتتتتتجيٖ  تتتتتتٖ 

ثلعول٘تتتتتز ثلضعل٘و٘تتتتتز ّدسثعتتتتتز 

ثلوقشسثس ثلوخضلفزر ّرلك يتي 

هشٗتتتتتتتتتتتتتتأل: يقذثلٌتتتتتتتتتتتتتتذّثس 

ّثلولضق٘جصجلضغق٘ف٘تتتتتتتتز دؾتتتتتتتتكا 

دّسٕر ّهذجيتتتتتتتتتز كض٘ذتتتتتتتتتجس 

ّهلققجس ّه ْٗجس ّأقتشثؿ 

هذهؾزر صْمـ أُو٘ز صْك٘ا 

ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا ثٟؽضوتتتجيٖ 

 و٘ ج.صعل٘

ثلؾْثًتتتتتتخ ثلوِجسٗتتتتتتز: يقتتتتتتذ  -ح 

دّسثس صذسٗذ٘تتتز ّّسػ يوتتتا 

هكغفتتز لل لذتتز ّأينتتجء ُ٘تتتز 

ثلضتتذسٗظ ٟعتتضخذثم ّصْك٘تتا 

ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا ثٟؽضوتتتجيٖ 

 تتتٖ ثلعول٘تتتز ثلضعل٘و٘تتتز دؾتتتكا 

 هخ و ّإؽشثةٖ.

ثلوقتتتتْس ثلغجلتتتتظ: هقضشفتتتتجس هضعلقتتتتز 

دجعتتتتتتتتتتتضخذثم ؽتتتتتتتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتتتتتتتا 

ثٟؽضوجيْ٘صٌظ٘وِتتتتتتتتتتتتتج ّإدثسصِتتتتتتتتتتتتتج 

 ّصقْٗوِج:

عتتتتضخذثم: ٗقضتتتتشؿ ثل تتتت٠ح ثٟ -أ 

 مشّسر...

  ثعتتتتضخذثم عذهتتتتز ثلشعتتتتجةا

ثلخجفتتز دتت٘ي ينتتْ ُ٘تتتز 

ثلضتتتذسٗظ ّثل لذتتتز ٟعتتت٘وج 

 تتتٖ ثلضعتتتجه٠س ثلؾخقتتت٘ز 

دٌِ٘ن يذش ؽذكجس ثلضْثفا 

 ثٟؽضوجيٖ.

  ٕثعضخذثم ثعض ٠يجس ثلشأ

ّثٟعتتضذ٘جًجس دذسؽتتز أكذتتش 

ٟعتت٘وج فتتْ  ثلوْمتتْيجس 

ثلؾذل٘تتتز ثلضتتتٖ صض لتتتخ أعتتتز 

 ثٙسثء.

٘ن ّثٝدثسر: ٗقضتتتتتتتتتشؿ ثلضٌظتتتتتتتتت -ح 

 ثل ٠ح مشّسر...

  ثلض كتتذ هتتي صتتْث ش كفجٗتتتجس

ثلضعجهتتتتتتتا هتتتتتتتع ؽتتتتتتتذكجس 
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ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ لتتذٓ 

ؽو٘تتتتتع ثل لذتتتتتز لضقق٘تتتتتأل 

 ثُٛذث  ثلوشؽْر هٌِج.

  صكتتْٗي هؾوْيتتجس ه لقتتز

 تتتتٖ كتتتتا هقتتتتشس دسثعتتتتٖ 

دق٘تتتظ ٗقغتتتن ثل لذتتتز إلتتتٔ 

هؾوْيتتجسر كتتا هؾوْيتتز 

صؾجس   تٖ ثلْقتش ثلوقتذد 

فتا لِج يذتش ؽتذكجس ثلضْث

 ثٟؽضوجيٖ.

  صقذٗتتذ ثلضكل٘فتتجس ثلخجفتتز

دتتتتتتتتجلوقشسثس ثلذسثعتتتتتتتت٘ز 

إًؾجصُتج يذتش  -ّثلو لْح 

ؽتتتتتتتتتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتتتتتتتتتا 

هتتتتتي قذتتتتتا  -ثٟؽضوتتتتتجيٖ 

ثل لذتتتتتتز دذثٗتتتتتتز ثلفقتتتتتتا 

ثلذسثعٖ ّلت٘ظ دعتذ هتشؿ 

 ثلوقجمشثس.

  صقذٗتتتتتذ ّقتتتتتش هخقتتتتتـ

أعذْي٘ج  لكا هؾوْيز هي 

ثل لذتتز للضفجيتتا هتتع ينتتْ 

ُ٘تتتتتتتز ثلضتتتتتتذسٗظ يذتتتتتتش 

ؽتتتتتتتتتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتتتتتتتتتا 

ؽضوتتجيٖ دؾتتكا هذجؽتتش ثٟ

Online. 

  ثٝيتتتتتت٠ى يتتتتتتي هْثي٘تتتتتتذ

ثلتتتتتتتذّسثس ّثٟعضذتتتتتتتجسثس 

ّثلٌذّثس ثلضٖ صُقجم  ٖ كا 

 كل٘ز. 

ثلضقْٗن: ٗقضشؿ ثل لذز مشّسر  -ػ 

صخقتت٘ـ دسؽتتجس هقتتذدر لوتتج 

ٌٗؾضًّتتتَ هتتتي هِتتتجم ّأًؾتتت ز 

ّصكل٘فتتتتجس صتتتتضن يذتتتتش ؽتتتتذكجس 

ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ ثلوخضلفزر 

ّّ ق تتتج للوعتتتجٗ٘ش ثلضتتتٖ فتتتذدُج 

 لوجدر.أعضجر ث

ثلوقتتتتْس ثلشثدتتتتع: هقضشفتتتتجس هضعلقتتتتز 

 دعنْ ُ٘تز ثلضذسٗظ ّثل جلخ:

دّس ينْ ُ٘تتز ثلضتذسٗظ  تٖ  -أ 

صْك٘تتتتتا ؽتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتا 

ثٟؽضوتتتتجيٖ صعل٘و٘تتتتج : ٗقضتتتتشؿ 

 ثل لذز مشّسر...

  إسعتتتتتتتتتتتتتج  ثلْثؽذتتتتتتتتتتتتتجس

ّثلوقجمتتشثسر ّهؾتتجسكز 

ثلولفتتتتتتتتجس ّثلوعلْهتتتتتتتتجس 

ثلوشصذ تتتتتتتتتتتتز دتتتتتتتتتتتتجلوْثد 

ثلذسثعتتتتتتتتتتت٘زر ّإيتتتتتتتتتتت٠م 

لوقتتذدر ثل لذتتزدجلضكل٘فجس ث

ثلو لتتتْح إًؾجصُتتتتج ّ تتتتأل 

 ؽذّ  صهٌٖ هقذد.

  صكل٘تتتتا ثل لذتتتتز د ًؾتتتت ز

هْؽِتتتتتتتتتتتز ّهٌظوتتتتتتتتتتتزر 

ّصخقتتتتت٘ـ ؽتتتتتضء هتتتتتي 

ثلذسؽز ثلكل٘ز للوقشس يلٔ 

إًؾتتجص ُتتزٍ ثًٛؾتت ز يذتتش 

 صلك ثلؾذكجس.

  صقف٘تتتض ثل لذتتتز ّهكج تتت صِن

للوؾتتتتجسكز ثلفعجلتتتتز صٌف٘تتتتز 

ثًٛؾتتتتتتتتت ز ّثلضكل٘فتتتتتتتتتجس 

ثلضعل٘و٘تتتتتز يذتتتتتش ؽتتتتتذكجس 

ثلضْثفتتتتتتتا ثٟؽضوتتتتتتتجيٖر 

رلتك هتي عتت٠  هتٌـ لقتتخ ّ

كتتتتتتتا أعتتتتتتتذْ  لل جلتتتتتتتخ 

ثلوضو٘تتضر أّ هتتٌقِن دعتتل 

 ثلذسؽجس للضو٘ض.

  ثلض زٗتتز ثلشثؽعتتتز ثلفْسٗتتتز

لوؾتتتجسكجس ثل لذتتتز ّثلتتتشد 

يلِ٘تتتتتتج دؾتتتتتتكا عتتتتتتشٗع؛ 
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لضقف٘تتتضُن يلتتتٔ ثعتتتضوشثس 

 ثلوؾجسكز دضو٘ض.

  ثقضتتتتشثؿ دعتتتتل ثلوقتتتتجدس

ثلعلو٘تتتتتز يذتتتتتش ثًٝضشًتتتتتش 

عتتتتتْثء أكجًتتتتتش هشصذ تتتتتز 

دتتتتتتتتجلوقشسثس ثلذسثعتتتتتتتت٘ز 

 لفز أم إعشثة٘ز. ثلوخض

دّس ثل جلتتتتتتخ  تتتتتتٖ صْك٘تتتتتتا  -ح 

ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا ثٟؽضوتتتجيٖ 

صعل٘و٘تتتتتتتتج : ٗقضتتتتتتتتشؿ ثل لذتتتتتتتتز 

 مشّسر...

  إًؾتتتجص ثلضكل٘فتتتجس ثلخجفتتتز

دوْثد ثلوقشس يذتش ؽتذكجس 

ثلضْثفتا ثٟؽضوتجيٖ ّ تتأل 

ثلؾتتتتذّ  ثلضهٌتتتتٖ ثلوقتتتتذد 

 ًٝؾجصُج.

  ثُٟضوجم دتجلك٘ا دّى ثلكتن

  ٖ ثلوؾجسكجس ثلوخضلفز.

 ّى دتتت٘ي صٌو٘تتتز سّؿ ثلضعتتتج

ثٛقشثى ّثلعوا كفشٗأل  تٖ 

صؾو٘تتتتتع ثلوتتتتتجدر ثلعلو٘تتتتتز 

 ّهٌجقؾضِج.

  صقق٘أل ثلضْثفتا ّثلضفجيتا

ثلوغتتتتتضوش دتتتتت٘ي ثل جلتتتتتخ 

ّأعتتتضجر ثلوتتتجدر ّثل تتت٠ح 

 ّدعنِن ثلذعل.

  ّٕهضجدعتتتتتتتز ثٛعتتتتتتتجصزر ر

ثلخذتتتشر ثلعلو٘تتتز ثلوضو٘تتتضر 

يذتتتتتش ؽتتتتتذكجس ثلضْثفتتتتتا 

 ثٟؽضوجيٖ ثلوخضلفز.

لٞؽجدز يي ثلغؤث  ثلخجهظ هي أعتلز 

 ثلذسثعز ثلزٕ ٌٗـ يلٔ:

هتتتتج ثلٌوتتتتْرػ ثلوقضتتتتشؿ لضْك٘تتتتا 

ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا ثٟؽضوتتتجيٖ  تتتٖ 

 دين ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘زب.

هتتتي عتتت٠  هتتتج ُيتتتشك  تتتٖ ثٝهتتتجس 

ثلٌظشٕ ّهتج ثُعتضف٘ذ هٌتَ هتي دسثعتجس 

عجدقزر ّّ ق ج لٌضجةؼ ثلذسثعز ثلو٘ذثً٘ز 

ّص ذ٘تتتأل ثٟعتتتضذ٘جى ثٝلكضشًّتتتٖر  تتتئى 

تتتتتج لتتتتت ذهؼ ثلذتتتتتجفغ٘ي ٗقضشفتتتتتجى ًوْرؽ 

ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلضعلت٘ن 

ثلؾتتتجهعٖر ف٘تتتظ ُٗذٌتتتٔ ثلٌوتتتْرػ يلتتتٔ 

صقل٘تتتا هكًْتتتجس ثلوٌظْهتتتز ثلضعل٘و٘تتتز 

ّثٝلوتتجم دخقتتجةـ كتتا يٌقتتش  ِ٘تتجر 

ّ قتتتتـ إهكجًتتتتجس ؽتتتتذكجس ثلضْثفتتتتا 

ر عتن يوتا هْثءهتز ْدسثعضِجثٟؽضوجي٘

دتت٘ي ثلخقتتجةـ ّثٝهكجًتتجس. ّٗضكتتْى 

ثلٌوتتتْرػ هتتتتي يؾتتتشر يٌجفتتتتش ُتتتتٖ: 

لوٌظْهز ثلضعل٘و٘زر ّثُٛذث ر  لغفز ث

ّهقضتتتتْٓ ثلتتتتضعلنر ّأًؾتتتت ز ثلتتتتضعلنر 

ّإعضشثص٘ؾ٘جس ثلضعلنر ّهقجدس ثلتضعلنر 

ّد٘تتتتتتتجس ثلتتتتتتضعلنر ّإدثسر ثلوؤعغتتتتتتز 

ثلضعل٘و٘تتتتزر ّصقتتتتْٗن ثلتتتتضعلنر ّص تتتتْٗش 

ثلوٌظْهز ثلضعل٘و٘تز. ّٗقضتشؿ ثلٌوتْرػ 

ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘ز ثلضٖ ٗوكي دهؾِتج 

وضعلن  ٖ كا يٌقش. يهع ه٠فظز أى ثل

ّثلوعلتتن ّثٝدثسٕ ٗكًْتتْث يلتتٔ ثصقتتج  

دثةتتتن دؾتتتكا هضتتتضثهي أّ  ٘تتتش هضتتتضثهي 

يذتتتش ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا ثٟؽضوتتتجيٖ(ر 

ّثلؾذكجس ثلضٖ ّسدس  ٖ ثلٌوْرػ ُٖ 

هؾشد أهغلز ص ذ٘ق٘ز هقضشفتز ٗوكتي أى 

صعذ  ّص ْس  ٖ مْء سؤٗز ثلوؤعغز 

ثلضعل٘و٘تتتتتتزر ّ تتتتتتٖ متتتتتتْء ثلؾتتتتتتذكجس 

وكتتي ثٟؽضوجي٘تتز ثلوغتتضقذعز أّ ثلضتتٖ ٗ

أى صظِش  ٖ ثلوغتضقذا. ّْٗمتـ ؽتكا 

ؽتتذكجس ثلضْثفتتا ( ًوتتْرػ صْك٘تتا 0ي

 :ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز
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 ّٗوكي صْم٘ـ يٌجفش ثلٌوْرػ كوج ٗلٖ: 

 لغتتتتتفز ثلوٌظْهتتتتتز ثلضعل٘و٘تتتتتز: صذٌتتتتتٔ  لغتتتتتفز  -0

ثلوٌظْهتتز يلتتٔ صقتتذٗن أًوتتجه صعلتتن قجةوتتز يلتتٔ 

ثعتتتضخذثم ثلؾتتتذكجس ثٟؽضوجي٘تتتز هغتتتا: ثلتتتضعلن 

وفضتتتْؿر ّثلتتتضعلن ثلوغتتتضوشر ّثلتتتضعلن هتتتذٓ ثل

 ثلق٘جرر ّثلضعلن يي دعذ.

أُذث  ثلوٌظْهز ثلضعل٘و٘ز: صُؾتضأل ثُٛتذث   تٖ  -6

متتتْء هذتتتتجدا ّأعتتتظ ثلٌظشٗتتتتجس ثلوعش ٘تتتتز 

ّثلذٌجة٘تتز ّثٟصقتتجل٘ز. ّصُقتتجا صلتتك ثُٛتتذث  

دق٘تتتظ ٗقققِتتتج ثلوتتتضعلن دجعتتتضخذثم ثلؾتتتذكجس 

 ثٟؽضوجي٘ز.

ذد دّس ثلوتضعلن  ٘تَ هقضْٓ ثلضعلن: سقوٖر ّٗضقت -9

هي ع٠ : ثلضؾجس  ّثلذٌجء ّثلٌؾتشر  تٖ فت٘ي 

ٗضقتتتذد دّس ثلوعلتتتن  ٘تتتَ هتتتي عتتت٠ : ثلضقتتتذٗن 

ّثٝدثسر ّثلضقتتذٗظ يّقتتجةن يلتتٔ دهتتؼ ؽتتذكجس 

 هغا: ثلوذًّجسر ّثلوٌضذٗجسر ّثلْٗكٖ(.

أًؾ ز ثلتضعلن: إلكضشًّ٘تز قتذ صكتْى هؾتشّيجسر  -9

أّ دقتتتتتتتْطر أّ صقتتتتتتتجسٗشر أّ هٌتتتتتتتجكشثسر أّ 

سر أّ هٌضذٗجس هؤصوشثسر أّ فلقجس دقظ ًذّث

يّقجةوتتز يلتتٔ دهتتؼ ؽتتذكجس هغتتا: "صتتْٗضش" 

ْٗكتتتتا  تتتتٖ صتتتتزك٘ش ثل لذتتتتز دوْيتتتتذ صغتتتتل٘ن 

ثًٛؾتتت ز أّ ثلضكل٘فتتتجسر أّ  تتتٖ صقتتتذٗن ص زٗتتتز 

 سثؽعز  ْسٗز لل ٠ح(.

إعتتتتضشثص٘ؾ٘جس ثلتتتتضعلن: ث ضشثمتتتت٘ز  قتتتتذ صكتتتتْى  -2

سفتت٠س هعش ٘تتزر أّ عتتقجٟس صعلتتنر أّ ؽتتْٟس 

ّ صعلتتن صؾتتجسكٖر أّ صعلتتن هضٌقتتا ث ضشثمتت٘زر أ

ر "عتكجٗخ"يّقجةوز يلتٔ دهتؼ ؽتذكجس هغتا: 

 (."دجلضْ "ّ

هقجدس ثلضعلن: سقو٘ز قتذ صكتْى ّعتجةو هضعتذدرر  -2

أّ ّعتتتجةو  جةقتتتزر أّ هغتتتضْديجس سقو٘تتتزر أّ 

هكضذتتتتتجس ث ضشثمتتتتت٘زر أّ فْعتتتتتذز عتتتتتقجد٘ز 

يّقجةوز يلٔ دهؼ ؽتذكجس هغتا: "ْٗص٘تْح"ر 

 ّ" ل٘كش"ر ّ"دٗل٘ؾظ"(.

٘تتتجس ثلتتضعلن: ث ضشثمتت٘ز قتتذ صكتتْى د٘تتتجس صعلتتن د -7

ؽخقتتت٘زر أّ ؽجهعتتتجس ث ضشثمتتت٘زر أّ  قتتتْ  

ث ضشثمتتت٘زر أّ هضتتتجفا ث ضشثمتتت٘زر أّ هعجهتتتا 

ث ضشثمت٘زر أّ يتْثلن ث ضشثمت٘زر أّ هؾضوعتجس 

ثلووجسعتتز يّقجةوتتز يلتتٔ دهتتؼ ؽتتذكجس هغتتا: 

 " ٘غذْ "ر ّثلوٌضذٗجس(.

إدثسر ثلوٌظْهتتتتتز ثلضعل٘و٘تتتتتز: إدثسر ثلوؤعغتتتتتز  -8

ثلضعل٘و٘تتز إدثسر إلكضشًّ٘تتزر صغتتضخذم ثلؾتتذكجس 

ثٟؽضوجي٘تتتز كتتتٌظن إدثسر صعلتتتنر ّصتتتؤدٕ هتتتي 

ع٠لِتتج ثلوِتتجم ثلضجل٘تتز: إدثسر قجيتتجس ثلذسثعتتز 

ثٟ ضشثمت٘زر ّصغتتؾ٘ا ثلوقتشسثس ثٝلكضشًّ٘تتزر 

ّيتتشك صعل٘وتتجس ّؽتتذثّ  دسثعتت٘زر ّإيتت٠ى 

ًضتتتجةؼ ثهضقجًتتتجسر ّصتتتذسٗخ ّصٌو٘تتتز هٌِ٘تتتزر 

ّإيتتتذثد دتتتشثهؼر ّصقتتتو٘ن ّدٌتتتجء هقتتتشسثسر 
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ّإدثسر هؾتتتتتشّيجصِج  تتتتتٖ عذهتتتتتز ثلوؾضوتتتتتع 

يّقجةوز يلٔ دهؼ ؽذكجس هغا: "ثٛؽتجكظ"ر 

 ر ّدشٗذ ؽْؽا(.RSSّهغضخلـ ثلوْثقع 

صقتتْٗن ثلتتضعلن: ٗتتضن دجعتتضخذثم أدّثس صقتتْٗن صتتذثس  -9

ّص ذأل هتي عت٠  ثلؾتذكجس ثٟؽضوجي٘تزر ّهتي 

ُتتتتتتتزٍ ثٛدّثس: ثٟعضذتتتتتتتجسثس ثٝلكضشًّ٘تتتتتتتزر 

ثٝلكضشًّ٘ز يّقجةن يلٔ دهتؼ ّفج ظز ثلْعجةأل 

ر Teacherlyؽتتتتتذكجس هغتتتتتا: "صضؾتتتتتشلٖ" 

 (.Neptune"ً٘ذضْى" 

ص تتتْٗش ثلوٌظْهتتتز ثلضعل٘و٘تتتز: صعتتتذ  ّص تتتْس  -01

ثلوٌظْهز  ٖ مْء سؤٗز ثلوؤعغز ثلضعل٘و٘تز 

ّأُتتذث ِجر ّثفض٘جؽتتجس ثل لذتتز ّثلوغتتضف٘ذٗير 

ّهؾتتتتتتتك٠س ثلوؾضوتتتتتتتع ّهض لذجصتتتتتتتَر ّآسثء 

 ٖ مْء ثلؾذكجس ثلوعلو٘ي ّثلخذشثءر ّأٗنج  

ثٟؽضوجي٘ز ثلوغضقذعز أّ ثلضٖ ٗوكي أى صظِش 

  ٖ ثلوغضقذا.

 

 

 صْف٘جس ثلذسثعز:

ثلضٖ صن ثلضْفا إلِ٘جر  هي ع٠  ثلٌضجةؼ

  ئًَ ٗوكي ثعضخ٠ؿ ثلضْف٘جس ثلضجل٘ز:

ًؾش ثلْيٖ د٘ي ثل لذز ّأينجء ُ٘تز  .0

ثلضذسٗظ د ُو٘ز صْك٘ا ؽذكجس ثلضْثفا 

ل٘و٘زر هي ع٠  ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلعول٘ز ثلضع

إقجهز ثلٌذّثس ّثلوٌضذٗجصْهٌجقؾز ثٝ جدر 

 ثلققْٓ هي ُزٍ ثلضكٌْلْؽ٘ج.

صذٌٖ ًوْرػ دهؼ ؽذكجس ثلضْثفا  .6

ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلضعل٘ن ثلزٕ ثقضشفضَ 

ثلذسثعز  ٖ ؽجهعز ثل جةا؛ ّرلك للض كذ هي 

كفجءصَ ّ جيل٘ضَ قذا صعو٘وَ يلٔ كج ز 

 ثلؾجهعجس ثلغعْدٗز.  

دهسثء ثل لذز  ٘وج ٗضعلأل  مشّسر ثُٟضوجم .9

دجلضْك٘ا ثٛهغا لؾذكجس ثلضْثفا 

 ثٟؽضوجيٖ صعل٘و٘ج .

ثعضخذم ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘ز للضْثفا د٘ي  .9

أينجء ُ٘تز ثلضذسٗظ ّص ْٗش قذسثصِن 

ثلوٌِ٘ز: هي ع٠  يقذ ّسػ صذسٗذ٘ز 

قق٘شر لضذسٗذِن يلٔ ك٘ف٘ز صْك٘ا ؽذكجس 

ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ دين ثلوقشسثس 

 ثع٘ز.ثلذس

صْؽَ٘ أينجء ُ٘تز ثلضذسٗظ لضفع٘ا  .2

ّصْك٘ا دعل ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ 

 ٖ دين ثلوقشسثس ثلذسثع٘ز هي ع٠  

صْؽَ٘ ثل لذز ًٝؾجص دعل ثًٛؾ ز ّثلوِجم 

ثلضعل٘و٘ز يذش صلك ثلؾذكجس يلٔ أى صكْى 

 ُزٍ ثًٛؾ ز هْؽِز ّهخ و لِج هغذقج .  

ثُٟضوجم دؾكا أكذش دؾذكجس ثلضْثفا  .2

ثٟؽضوجيٖ ثلضٖ فظ٘ش دذسؽز ثعضخذثم 

كذ٘شر هي قذا ثل لذز يصْٗضشر ثلْ٘صْ٘حر 

%ر 21%ر 26ثلف٘غذْ ( دٌغخ ي

%( يلٔ ثلضشص٘خر ّمشّسر ثٝ جدر هي 97

صلك ثلؾذكجس  ٖ صذسٗظ ثلوقشسثس 

 ثلذسثع٘ز.

ثعضخذثم أينجء ُ٘تز ثلضذسٗظ دجلؾجهعز  .7

 ش  ثلذسدؽز ّثلشعجةا ثلوذجؽشر 

٘ض ّ ٘شُج  ٖ صقذٗن ّثلوذًّجس ّثلْٗك

ثلوغجيذر لل ٠ح عجسػ ّقش ثلذسثعز  ٖ 

فا ّثؽذجصِن ّ ٖ ثلضكل٘فجس ثلضؾجسك٘زر 

ف٘ظ صغِن ُزٍ ثًٛؾ ز  ٖ صؾؾ٘ع ثل لذز 

يلٔ ثلوؾجسكز دوج  ٖ رلك ثل لذز ثلزٗي ٟ 

 .ٗو٘لْى للوؾجسكز دثعا قجيجس ثلذسثعز

مشّسر صْ ٘ش ص زٗز سثؽعز  ْسٗز هي قذا  .8

ذسٗظ ٟعضؾجدجس أينجء ُ٘تز ثلض

ّثعضفغجسس ثل لذز دؾكا هغضوش ٛى ؽ ى 

ُزث صؾؾ٘عِن ل٠عضوشثس  ٖ صْك٘ا ؽذكجس 

 ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز.

مشّسر أى صْ ش ثلؾجهعز ثصقجٟ  دجًٝضشًش  .9

يجلٖ ثلغشيز دثعا ثلقشم ثلؾجهعٖ ّإًؾجء 

دعل ثلوعجها ثلوضّدر د فذط ثٛؽِضر 

ك٘ا ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘ز ل٘ضغٌٔ لل لذز صْ

 ٖ ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز أعٌجء صْثؽذُن 

دجلؾجهعز؛ًٝؾجص ثًٛؾ ز ّثلضكل٘فجس 

 ثلو لْدز هٌِن.

ثلضشك٘ض يلٔ صٌو٘ز فٌجيز ثلوقضْٓ  .01

ثلوقلٖ ثلقجدا للٌؾش يذش ثلْٗخ. ُّزث هج 

ٗوكي صقق٘قَ هي ع٠  ؽذكجس ثلضْثفا 

ثٟؽضوجيٖ ثلضٖ صض٘ـ لٜ شثد ّثلوؤعغجس 

هضٌْيز للوؾجسكز  ٖ فٌجيز ُزث  شفج 

 ثلوقضْٓ ثلشقوٖ.

  دسثعجس هقضشفز:
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 6102علغلز دسثعجس ّدقْط ُهقٌكَوز .. ثلوؾلز ثلعلو٘ز ثلغٌْٗز للؾوع٘ز ثلوؾلذ ثلشثدع للعجم 

 ٖ مْء ثلِذ  هي ُزٍ ثلذسثعز ّثلٌضجةؼ ثلضٖ 

 أعفشس يٌِجر ٗوكي ثقضشثؿ ثلذقْط ّثلذسثعجس ثلضجل٘ز:

دسثعز فْ  أعش ثعض٠  صْك٘ا دعل  .0

ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ يصْٗضشر 

ثلْ٘صْ٘حر ثلف٘غذْ ( صعل٘و٘ج   ٖ صٌو٘ز 

ذث ع٘ز لًٞؾجص ّدقجء أعش ثلضعلن لذٓ هلذز ثل

 ؽجهعز ثل جةا.

دسثعز هقجسًز لضؾجسح ًجؽقز لؾجهعجس  .6

ث ضشثم٘ز يجلو٘ز قجةوز يلٔ ثعضخذثم 

ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ ٟعضخ٠ؿ 

ثلذسّط ّثلضْف٘جس ثلو لْدز لض ْٗش 

 ثلضعل٘ن ثلؾجهعٖ. 

دسثعز ّثقع صْك٘ا أينجء ُ٘تز ثلضذسٗظ  .9

لؾذكجس ثلضْثفا  دؾجهعز ثل جةا

 ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز.

دسثعز للكؾا يي هعْقجس دهؼ ؽذكجس  .9

ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز 

  ٖ ثلذ٘تز ثلعشد٘ز.

دسثعز ثصؾجُجس ثل لذز ّأينجء ُ٘تز  .2

ثلضذسٗظ ًقْ ثعضخذثم ؽذكجس ثلضْثفا 

 ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلضعل٘ن ثلؾجهعٖ.

رػ دهؼ ؽذكجس دسثعجس فْ   جيل٘ز ًوْ .2

ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلضعل٘ن يي دعذر  ٖ 

هشثفا ثلضعل٘ن ثلؾجهعٖ ّقذا ثلؾجهعٖ هع 

ثلوٌجُؼ ثلذسثع٘ز ثلوخضلفز دوج ٗضٌجعخ هع 

   إهكجًجصٌج ّد٘تضٌج ثلعشد٘ز.

 

 ثلوشثؽع

 أّٟ : ثلوشثؽع ثلعشد٘ز:

ًوْ ثقضقجد ثلوعش ز دجلضعل٘ن ثٝلكضشًّٖ (. ّثقع ثعضخذثم ثلؾذكجس ثلوؾضوع٘ز  ٖ 6109إفغجى أًْس يلٔ دق٘ز ي

 . 628 - 669هقشر  -دسثعجس ّدقْط  -صكٌْلْؽ٘ج ثلضشد٘ز  ٖ مْء ثلخذشثس ثلعجلو٘ز. 

هل٘تتْى  09صؾتتجّص يتتذد هغتتضخذهٖ ثًٝضشًتتش  تتٖ ثلغتتعْدٗز  6106ر عتتذضوذش(.  تتٖ يتتجم 6106أسٗتتؼ ثلؾتتِشٕ ي

ر ّصثسر ثلضشد٘ز ّثلضعل٘نر ثلوولكز ثلعشد٘تز لوعش زث! .ثٝي٠م ثلؾذٗذ  ٖ هذثسعِن« ٗشٗذّى»هغضخذم ثل لذز 

 .601ثلغعْدٗزر 

هل٘تْى سعتجلز  991هل٘تْى ينتْ 140ر عتذضوذش(. 6106أ ٌجى دٌش يذذثلشفوي ثلع٘٘ذر هِج دٌش هقوذ ثلفشٗـ ي

ر ّصثسر ثلضشد٘تتتز ّثلضعلتتت٘نر ثلوولكتتتز ثلعشد٘تتتز ثلوعش تتتزْٗه٘تتتج .. صتتتْٗضش صْثفتتتا ثؽضوتتتجيٖ ّ جةتتتذر صعل٘و٘تتتز. 

 .601ٗزر ثلغعْد

(. صْك٘ا ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘ز  ٖ صٌو٘ز ثلْيٖ ثلضكٌْلْؽٖ 6106أها يذذثلفضجؿ عْٗذثىر أفوذ عجلن يْٗظ ي

لذٓ ه٠ح ؽعذز صكٌْلْؽ٘ج ثلضعل٘ن ّ ثصؾجُجصِن ًقُْج  ٖ مْء ثلقْثس ثلْهٌٖ فْ  صْثسط ثلشد٘ع 

 -ثلوغضوش أفجلز ثلفكش ّفذثعز ثلض ذ٘أل ثلضعل٘ن هي دعذ ّثلضعل٘ن  -ثلوؤصوش ثلذّلٖ ثلعلوٖ ثلضجعع ثلعشدٖ. 
 . 278 - 292(ر 6هقشر ي -ثلؾوع٘ز ثلعشد٘ز لضكٌْلْؽ٘ج ثلضشد٘ز 

(. صقو٘ن إعضشثص٘ؾ٘ز هقضشفز لض ْٗش ثلضعل٘ن ثلوذهؼ  ٖ مْء 6106ؽوج  هق فٔ يذذثلشفوي ثلؾشقجّٕ ي

لذسثعجس ثلعل٘ج دكل٘جس ثلضشد٘ز ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘ز لضٌو٘ز هِجسثس صقو٘ن ًّؾش ثلوقشس ثٝلكضشًّٖ ل ٠ح ث

 . 229 - 299ر 80هقشر -هؾلز كل٘ز ثلضشد٘ز دجلوٌقْسر . 

ر ّصثسر ثلوعش ز. ر عذضوذش(. ثلضعل٘ن يذش ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ هضثٗجّههعز6101فغٌٖ يذذ ثلقج   ي

 .601ثلضشد٘ز ّثلضعل٘نر ثلوولكز ثلعشد٘ز ثلغعْدٗزر 

ؽذكز ثلضْثفا ثٝؽضوجيٖ " ثلف٘ظ دْ  "  ٖ ثٝسؽجد ثلضشدْٕ  ٖ  (. صقْس ٟعضخذثم6109فغٌٖ يْك ي

 . 127 - 107 (ر02ثٛسدىر ي -هؾلز ؽشػ للذقْط ّثلذسثعجس مْء إدسث  ثلوشؽذٗي ثلضشدْٗ٘ي ُٛو٘ضَ.

(. هقضشؿ لضْك٘ا ثعضخذثم ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘ز لذٓ هجلذجس 6109فقز ثلؾجٗعر هشّر إدشثُ٘ن د ٘ؾز ي

 . 222 - 207ر 022(6هقشر ي -ثلضشد٘ز يؽجهعز ثٛصُش(ز دجلوولكز ثلعشد٘ز ثلغعْدٗز . ثلوشفلز ثلؾجهع٘
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 6102علغلز دسثعجس ّدقْط ُهقٌكَوز .. ثلوؾلز ثلعلو٘ز ثلغٌْٗز للؾوع٘ز ثلوؾلذ ثلشثدع للعجم 

(. ثصؾجُجس ثعضخذثم ه٠ح قغن يلن ثلوعلْهجس دؾجهعز أم ثلقشٓ لوْثقع 6109عجلذ دي عل٘وجى هعضْخ ي

 . 099 - 026ر 06ثلغعْدٗزر  -ثيلن ثلضْثفا ثٟؽضوجي٘ز: دسثعز صقل٘ل٘ز. 

ر عتتذضوذش(. "ًقتتْ صفع٘تتا ع تتز يوتتا ؽٌ٘تتا: سؤٗتتز إقل٘و٘تتز لتتذ ع ّص تتْٗش هؾضوتتع 6112ع تتز يوتتا ؽٌ٘تتا ي

 .012 - 0ثلوعلْهجس  ٖ ثلوٌ قز ثلعشد٘ز ". 

(.  جيل٘ز دشًجهؼ إلكضشًّٖ قجةن يلٔ ثعضخذثم ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘ز  ٖ 6106سؽج فوذٕ فغي يلٖ ُذثٗز ي

هؾلز كل٘ز ثلضشد٘ز سثعجس ثلعل٘ج دكل٘ز ثلضشد٘ز. صٌو٘ز هِجسثس إًضجػ ًّؾش ثلذسّط ثٝلكضشًّ٘ز لذٓ ه٠ح ثلذ
 . 629 - 669ر81(ر0ر يهقش -دجلوٌقْسر 

(. ثٝي٠م ثلؾذٗذ ّقنجٗج ثلوؾضوع: ثلضقذٗجس ّثلفشؿ. دسثعز هقذهز إلٔ ثلوؤصوش 6100ععْد فجلـ كجصخ ي

ٔ ثلوْقع: ر هضجفز يل90-0ر 6100دٗغوذش  02-09ثلعجلوٖ ثلغجًٖ لٞي٠م ثٝع٠هٖ.  ٖ ثلفضشر هي 

dialogue.org/MWL/media/WORD/R9.docx-www.world 

(. "ؽذكز ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ 6109ثلغ٘ذ يذذ ثلوْلٔ ثلغ٘ذ أدْ ع ْرر أفوذ ًققٖ أً٘ظ ثلؾشدٌٖ٘ ثلذجص ي

ثلوؾلز ثلعشد٘ز لنوجى ثلؾْدر  ٔ ".ّآعجسُج يلٔ ثٛهي ثلفكشٕ لذٓ هلذز ثلضعل٘ن ثلؾجهعٖ دوولكز ثلذقشٗي
 .662 - 087ر 02(7ثل٘وير ي-ثلعجلٔ ثلضعل٘ن 

(. ثلؾذكز ثلعجلو٘ز للوعلْهجس ّثلٌظشٗز ثلذٌجة٘ز كٌوْرػ ؽذٗذ  تٖ يقتش ثلعْلوتز لضعضٗتض 6117فجلـ ثلع ْٕ٘ ي

 .92-0ثلضعل٘ن ّثلضعلن  ٖ ثلذ٘تز ثلضعل٘و٘زر ّدّس ثلق٘جدر  ٖ ثلوؤعغجس ثلضعل٘و٘ز. 

(. دّس ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ صؾك٘ا ثلشإٔ 6109يذذثلكشٗن يلٖ ثلذد٘غٖر صُ٘ش ٗجع٘ي ثل جُجس ي

 . 80 - 22ر 0(91ثٟسدىر ي-ثلعلْم ثًٟغجً٘ز ّثٟؽضوجي٘ز  -دسثعجس ثلعجم لذٓ هلذز ثلؾجهعجس ثٛسدً٘ز. 

(. دّس ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘ز  ٖ دين ثلوقشسثس ثلؾجهع٘ز هي ّؽِز ًظش ه٠ح ّ 6101يقجم هقوذ يذ٘ذ ي

هؤصوش ثلوقضْٓ ثلعشدٖ جعخ ّ ثلوعلْهجس دؾجهعز ثٝهجم هقوذ دي ععْد ثٝع٠ه٘ز.هجلذجس كل٘ز يلْم ثلق
ثلشٗجك: ؽجهعز ثٝهجم هقوذ دي ععْد ثٝع٠ه٘زر ر 6ثلغعْدٗزر هؼ  - ٖ ثًٟضشًش ي ثلضقذٗجس ّثل وْؿ ( 

802 - 826. 

 ٌذسٗز: دثس ثلؾجهعز ثلؾذٗذر. . ثٝعكصْك٘ا صكٌْلْؽ٘ج ثلْٗخ  ٖ ثلضعل٘ن(. 6102هقوذ ثلذجصع هقوذ يذذ ثلعجهٖ ي

ثلوْثففجس ثلضشدْٗز ّثلفٌ٘ز لذشثهؼ ثلكوذْ٘صش هضعذدر ثلْعتجةا للض٠ه٘تز ثلقتن  (.6112هقوذ ثلغ٘ذ أفوذ يٌجى ي
 يسعجلز هجؽغض٘ش(. كل٘ز ثلضشد٘زر ؽجهعز فلْثى.ّ جيل٘ضِج  ٖ ثكضغجدِن ثلوفجُ٘ن ثلعلو٘ز 

ر هي ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘ز  ٖ هؾج  صكٌْلْؽ٘ج ثلضعل٘ن. (. ّثقع ثٟعضفجد6100هقوذ فوذٕ أفوذ ثلغ٘ذ ي

 . 699 - 619 هقشر -دسثعجس ّدقْط  -صكٌْلْؽ٘ج ثلضشد٘ز 

(. صْك٘ا ثلضقٌ٘ز  ٖ ثلض ْٗش ثلوٌِٖ ٛينجء ُ٘تز ثلضذسٗظ دجلؾجهعجس ثلغتعْدٗز. 6100هقوذ يذذ هللا ثلوٌ٘ع ي

ن ثلؾجهعٖ: هفتجُ٘ن ّص ذ٘قتجس"  تٖ ثلفضتشر هتي ّسقز هقذهز  ٖ ّسؽز يوا دعٌْثى "دهؼ ثلضقٌ٘ز  ٖ ثلضعل٘

. هضجفتتتتتتتتتتتتتتتتتز يلتتتتتتتتتتتتتتتتتٔ 9-0ر كل٘تتتتتتتتتتتتتتتتتز ثلضشد٘تتتتتتتتتتتتتتتتتزر ؽجهعتتتتتتتتتتتتتتتتتز فجةتتتتتتتتتتتتتتتتتار 68-69/0/0996

 http://www.uoh.edu.sa/web/e_learning_workshop.htm#7ثلوْقع:

ر هقتج  هضتجؿ 69ر ثلعتذد هؾلز ثلوعلْهجص٘تز. 6.1(. ثلضعل٘ن ثٝلكضشًّٖ ّثلْٗخ 6119هقوذ يذذٍ سث خ يوجؽز ي

 http://informatic.gov.sa/article.php?catid=33ثلوْقع: يلٔ

(. إدثسر ثلضعل٘ن إلكضشًّ٘ج دجعضخذثم عذهجس ثلؾذكجس 6119هقوذ يذذٍ سث خ يوجؽزر يلٖ دي فجلـ ثلؾجٗع ي

ثلوؤصوش ثلعلوٖ ثلغجًٖ يؾش للؾوع٘ز  .دوٌ قز ثلقق٘نثٟؽضوجي٘ز: دسثعز ص ذ٘ق٘ز يلٔ هذسثء ثلوذثسط 
هقشر  -ثلوقشٗز لضكٌْلْؽ٘ج ثلضعل٘ن يصكٌْلْؽ٘ج ثلضعل٘ن ثٝلكضشًّٖ د٘ي صقذٗجس ثلقجمش ّآ جخ ثلوغضقذا( 

 .061 - 99لقجُشر: ثلؾوع٘ز ثلوقشٗز لضكٌْلْؽ٘ج ثلضعل٘ن ّكل٘ز ثلذٌجسر ؽجهعز ي٘ي ؽوظر ث

http://informatic.gov.sa/article.php?catid=33
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(. صقو٘ن دشًجهؼ صذسٗذٖ قجةن يلٔ ثلضكجها د٘ي صكٌْلْؽ٘ج يصقٌ٘ز( دظ 6100هقوذ يذذٍ سث خ يوجؽز ي

ثلْعجةو يثلذْدكجعضٌ٘ؼ( ّؽذكجس ثلخذهجس ثٟؽضوجي٘ز ّ جيل٘ضَ  ٖ صٌو٘ز دعل هِجسثس ثعضخذثم 

ثلوؤصوش ثلعلوٖ ثلغجدع للؾوع٘ز  .ثلض ذ٘قجس ثلضعل٘و٘ز للْٗخ لذٓ هعلوٖ ثلضعل٘ن ثلعجم ّثصؾجُجصِن ًقُْج
 -لضكٌْلْؽ٘ج ثلضشد٘ز يثلضعلن ثٝلكضشًّٖ ّصقذٗجس ثلؾعْح ثلعشد٘ز:'هؾضوعجس ثلضعلن ثلضفجيل٘ز '(  ثلعشد٘ز

 .297 - 990ثلقجُشر: هعِذ ثلذسثعجس ثلضشدْٗزر ؽجهعز ثلقجُشرر  , 2هقشر هؼ 

(. ؽتتتذكجس ثلضْثفتتتا ثٟؽضوتتجيٖ ثٝلكضشًّتتتٖر هْقتتتع صتتت ه٠سر هقتتج  هضتتتجؿ يلتتتٔ ثلوْقتتتع: 6101هقوتتذ يتتتْثد ي

post_7300.html-http://www.taamolat.com/2010/10/blog 

(. صٌو٘تز هِتجسثس ثعتضخذثم ثلوقتجدس ثلشقو٘تز لتذٓ أهٌتجء هشثكتض هقتجدس ثلتضعلن 6100هقوذ هقوذ يذتذ ثلِتجدٕ ي

ر 099ر ؽجهعتز ثٛصُتشر ثلعتذد هؾلتز كل٘تز ثلضشد٘تزًقُْتج.  دجعضخذثم أدّثس ثلؾ٘ا ثلغجًٖ للْٗخ ّثصؾجُتجصِن

 .92-0ثلؾضء ثلشثدعر 

(.  جيل٘ز صْك٘ا ثلؾذكجس ثٟؽضوجي٘ز يذش ثًٟضشًش ثلوقجفذز للوْثقع 6109ُجؽن عع٘ذ ثدشثُ٘ن ثلؾشًْدٔ ي

ثلضعل٘و٘ز ثلضعل٘و٘ز ّأًوجه ثلشعجةا ثٝلكضشًّ٘ز  ٔ ثلضقق٘ا ّصٌو٘ز ثلوِجسثس صؾ ٘ا ّثعضخذثم ثٛؽِضر 

دسثعجس يشد٘ز  ٖ ثلقذٗغز ّثلق٘ن ثٛع٠ق٘ز ثٝلكضشًّ٘ز لذٓ ه٠ح صكٌْلْؽ٘ج ثلضعل٘ن دكل٘جس ثلضشد٘ز. 
 . 662 - 009ر 99(0ثلغعْدٗزر ي -ثلضشد٘ز ّيلن ثلٌفظ 

(. صْك٘ا ثلضقٌ٘ز ثلضعل٘و٘ز  ٖ هٌظْهز ثلؾجهعجس ّدّسُج  تٖ ص تْٗش ثٛدثء. ّسقتز 6100ُجًٖ أدْ ثلفضْؿ ؽجد ي

-68هقذهز  ٖ ّسؽز يوا دعٌْثى "دهؼ ثلضقٌ٘ز  ٖ ثلضعل٘ن ثلؾتجهعٖ: هفتجُ٘ن ّص ذ٘قتجس"  تٖ ثلفضتشر هتي 

. هضجفتتتتتتتتتتتتتتتز يلتتتتتتتتتتتتتتتٔ 9-0ر كل٘تتتتتتتتتتتتتتتز ثلضشد٘تتتتتتتتتتتتتتتزر ؽجهعتتتتتتتتتتتتتتتز فجةتتتتتتتتتتتتتتتار ؿ ؿ 69/0/0996

 http://www.uoh.edu.sa/web/e_learning_workshop.htm#7ثلوْقع:

عضخذثم ثلذشهؾ٘جس ثٟؽضوجي٘ز ثلقجةوز يلٔ ثلضعلن (. أعش ث6101ُ٘جء يلٖ ثلعض٘ذٖر يضٗضر يذذ هللا ه٘خ ي

ثلوؤصوش ثلذّلٖ ثلخجهظ يهغضقذا إف٠ؿ  .ثلؾذكٖ ثلضؾجسكٖ يلٔ ثلٌوْ ثلوٌِٖ لذٓ ثلوؾش جس ثلضشدْٗجس
ثلقجُشر: ثلوشكض ثلعشدٖ للضعل٘ن  , 1هقشر ػ  -ثلضعل٘ن ثلعشدٖ لوؾضوع ثلوعش ز صؾجسح ّهعجٗ٘ش ّسؤٓ( 

 .918 - 897ز ثلعشد٘ز ثلوفضْفز دجلقجُشرر ّثلضٌو٘ز يأعذ( ّثلؾجهع

ر هقتج  07ر ثلعتذد هؾلتز ثلوعلْهجص٘تز. 6.1ر هجسط(. ثلؾذكز ثٟؽضوجي٘ز ثلؾذٗذر  تٖ ثلْٗتخ 6117ُ٘جم ثلقجٗك ي

 id=26http://informatic.gov.sa/article.php?catهضجؿ يلٔ ثلوْقع:
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عول٘ز ثلضعل٘و٘ز ثعضذ٘جى فْ  صْك٘ا ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثل  

 هي ّؽِز ًظش هلذز ؽجهعز ثل جةا

 

 صعل٘وجس ثٟعضذ٘جى:

 

 : أعض٘جل جلذز / أع٘جل جلخ

 ٗضكْى ُزث ثٟعضذ٘جى هي عوغز هقجّس سة٘غزر د٘جًِج كوج ٗلٖ:

ثلوقْس ثّٛ : يذجسر يي د٘جًجس يجهز فْ : ثٟعن يثعض٘جسٕ(ر ّثلؾٌظر ّثلكل٘زر ّهذ٘عز ثلذسثعزر  -

 ٖ. ّثلوغضْٓ ثلذسثع

ثلوقْس ثلغجًٖ: يذجسر يي هعلْهجس أّل٘ز صِذ  إلٔ ؽوع د٘جًجس فْ  ثهض٠كك ؽِجص كوذْ٘صش  -

ّهِجسثس ثعضخذثهك لَر ّكزث ثًٝضشًش ّهج إرث كٌش صغضخذم ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلعول٘ز 

 ثلضعل٘و٘ز هي يذهَر ّد٘جًجس أعشٓ فْ  إٔ ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ صغضخذهِج.

 ٖ دين  ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ( يذجسر فْ  إٗؾجد٘جس ّهو٘ضثس صْك٘ا 02ثلغجلظ: صٌجّ  يثلوقْس  -

 ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز.

( يذجسثس فْ  ثلقعْدجس ثلضٖ صقْ  دّى ثلضْك٘ا ثٛهغا لؾذكجس ثلضْثفا 9ثلوقْس ثلشثدع: صٌجّ  ي -

 ثٟؽضوجيٖ  ٖ دين ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز. 

ذ٘ش يي ّؽِز ًظش   ٖ ك٘ف٘ز صْك٘ا ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلوقْس ثلخجهظ: ٗغوـ لك دجلضع -

 ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (906(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102علغلز دسثعجس ّدقْط ُهقٌكَوز .. ثلوؾلز ثلعلو٘ز ثلغٌْٗز للؾوع٘ز ثلوؾلذ ثلشثدع للعجم 

ّثلو لْح هٌك أعٖ ثل جلخ / أعضٖ ثل جلذز يٟع٘وج  ٖ عجلغ جر ّسثدع ج( أى صعذش يي سأٗك ثلؾخقٖ ًقْ كا 

ر هقجٗذر  ٘ش  ٖ ثلخجًز ثلضٖ صضفأل هع سأٗك ُّٖ: هْث أل (√) يذجسر هي ُزٍ ثلعذجسثسر ّرلك دْمع ي٠هز

هْث ألر ٟف  أى ُزث ثٟعضذ٘جى ل٘ظ ثعضذجسث ر لزلك ٟ صْؽذ يذجسثس فق٘قز أّ ع  ر ّلكي لكا ؽخـ سأَٗ  ٖ 

 . صْك٘ا ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘زر ّثلوِن ُْ أى صعذش أًش يي سأٗك دقشثفز

  : هغج  صْم٘قٖ

  ٘ش هْث أل هقجٗذ هْث أل ثلعذجسر

      ثل لذز هِجسثس ثعضخذثم ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ.يذم ثهض٠

ثر عن يذش يي سأٗك دجل شٗقز ثلضجل٘ز  : ثقشأ ثلعذجسر ؽ٘ذ 

 هْث أل" "  ٖ عجًز ( √ ) إرث كٌش هْث قج  يلٔ هج ؽجء دجلعذجسر ثلغجدقز مع ي٠هز

  "ذهقجٗ "  ٖ عجًز ( √ ) ّإرث كٌش هقجٗذث  دجلٌغذز لوج ؽجء دجلعذجسر  نع ي٠هز

  "  ٘ش هْث أل "  ٖ عجًز ( √ ) ّإرث كٌش  ٘ش هْث أل يلٔ هج ؽجء دجلعذجسر  نع ي٠هز

 . ّثٙىر فجّ  أٟ صضش  إٔ يذجسر دّى إدذثء سأٗك  ِ٘جر ّثؽعا ي٠هجصك ّثمقز

 ّصقذلْث عجلـ ثلؾكش ّثلضقذٗشررر

 ثلذجفغجى
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 ٘زثعضذ٘جى فْ  صْك٘ا ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلعول٘ز ثلضعل٘و

 هي ّؽِز ًظش هلذز ؽجهعز ثل جةا

  

 أّٟ : ثلذ٘جًجس ثلؾخق٘ز:

 ................. :)ٕثٟعن يثعض٘جس 

 :ثلؾٌظ 

 أًغٔ        ركش      

 ...........................:ثلكل٘ز 

 :هذ٘عز ثلذسثعز 

 دسثعجس يل٘ج     دكجلْسْٗط

  فذد ثلوغضْٓ ثلذسثعٖ: .................. -دكجلْسْٗط  -إرث كجًش إؽجدضك يلٔ هذ٘عز ثلذسثعز 

 عجً٘ج : هعلْهجس أّل٘ز:

  ثلف٘ظ دْ  ّصْٗضش ّْٗصْ٘ح...إلتب.ُا أًش هي هغضخذهٖ ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖر هغا 

 ٟ      ًعن

  إرث كجًش ثٝؽجدز دٌعن  ِا صولك فغجد جAccount .إفذٓ صلك ثلؾذكجسب ٖ  

 ٟ      ًعن

  إرث كجًش ثٝؽجدز دٌعن   ٕ ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ ثلضجل٘ز صغضخذهِجب يٗوكٌك ثعض٘جس أكغش هي

 دذٗا(.

Facebook 

LinkedIn 

Twitter 

Youtube 

Flikr 

Myspace 

Friendster 

 .كن هي ثلْقش صقنَ٘  ٖ ثعضخذثم ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖب 

 أكغش هي أسدع عجيجس ْٗه٘جَ. 

 هي ع٠ط إلٔ أسدع عجيجس ْٗه٘جَ. 

 هي عجيز إلٔ عجيض٘ي ْٗه٘جَ. 

 أقا هي عجيز ْٗه٘جَ. 

 ل٘ظ كا ْٗم. 

 .)هج أُن ثٛعذجح ثلضٖ صذيْ  ٟعضخذثم ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖب يٗوكٌك ثعض٘جس أكغش هي دذٗا 

 ثلضْثفا هع ثُٛا ّثٛفذقجء. 
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 ْهجس. ثلذقظ يي ثلوعل

 ثلوغجيذر  ٖ صعلن ثلوقشسثس ثلذسثع٘ز. 

 صذجد  ثٙسثء ّثٛ كجس هع ثٙعشٗي. 

 ثٟه٠  يلٔ آعش ثٛعذجس. 

 صكْٗي فذثقجس ؽذٗذر. 

 ثلضعش  يلٔ عقج جس أعشٓ. 

 ثلضغل٘ز ّثلضش َ٘. 

 .)هج أُن ثٛعذجح ثلضٖ صضيؾك يٌذ ثعضخذثم ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖب يٗوكٌك ثعض٘جس أكغش هي دذٗا 

 هن٘عز للْقش. 

 ثًعذثم ثلخقْف٘ز. 

 ثلؾجةعجس ّعشيز صذثّلِج. 

 ص ع٘شُج ثلغلذٖ يلٔ ثلضعل٘ن. 

 يذم هْعْق٘ز ثلوعلْهجس ّدقضِج. 

 .)هج ثلؾِجص ثلزٕ صغضخذهَ للذعْ  إلٔ ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖب يدئهكجًك ثعض٘جس أكغش هي ع٘جس 

 كوذْ٘صش ؽخقٖ. 

 كوذْ٘صش هقوْ  يٟدضْح(. 

 ؽِجص هضٌقا يآٗفْىر د٠  د٘شٕر ًْك٘جر إٓ دجدر ... ثلت(. 

  لْ صْ ش لذٗك ؽذكز صْثفا ثؽضوجيٖ صؾوع د٘ي ثلوضعز ّثلفجةذر ثلعلو٘زر ُا صعضقذ د ًك عضغؾا  ِ٘ج

 ّصضفجياب.

 ٟ      ًعن

 .ُا صؾؾع ثعضخذثم ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ ثلضعل٘نب 

 ًعن      ٟ 

  إرث كجًش إؽجدضك يلٔ ثلغؤث  ثلغجدأل دٌعن   ٕ هي هشثفا ثلضعل٘ن ثٙص٘ز صفنا أى صغضخذم ؽذكجس

 فا ثٟؽضوجي٘ز ب.ثلضْث

 ثٝيذثدٗز.

 ثلغجًْٗز.

 ثلؾجهع٘ز.

 دسثعجس يل٘ج.

 وجيٖ  ٖ ثلضعل٘نب.هج دسؽز ثيضوجد  يلٔ ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽض 

 كذ٘شر. 

 هضْع ز.
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 قل٘لز. 

 هٌعذهز. 

 كجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ ب.ُا صوضلك ثلوعش ز ّثلوِجسر ثلكج ٘ز لٞ جدر ثلضعل٘و٘ز هي ؽذ 

 ٟ      ًعن

 .إرث كجًش ثٝؽجدز دـ ٟ  ِا صقضجػ إلٔ ثلضذسٗخ يلٔ هِجسر ثلضعجها هع صلك ثلؾذكجسب 

 ٟ      ًعن

 .هج ص ع٘ش ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ يلٔ هغضْث  ثلعلوٖ ّثلذسثعٖ ب 

 ص ع٘ش إٗؾجدٖ. 

 ص ع٘ش علذٖ. 

 ص ع٘ش هضْثصى. 

د٘جس ّهو٘ضثس صْك٘ا هلذز ؽجهعز ثل جةا لؾذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ دين ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز هي عجلغج : إٗؾج

 ّؽِز ًظشُن:

 هعجسك هقجٗذ هْث أل ثلعذجسثس م

    ص ْٗش ثلوِجسثس ثٛعجع٘ز لل ٠ح  ٖ هؾجلٖ ثلكوذْ٘صش ّثًٝضشًش.  0

لٌجقتتذر ديتتن هِتتجسثس ثلضفك٘تتش ثلعل٘تتج لتتذٓ ثل لذتتز هتتي عتت٠  ثلقتتشثءر ث 6

 للوْمْيجس ّهؾجسكضِج.

   

ثكضغتتجح ثل لذتتز هِتتجسر ل٘جقتتز ثلقتتْثس ثٝلكضشًّتتٖ ّآدثدتتَ هتتي كغتتشر  9

 ثلوؾجسكجس  ٘وج دٌِ٘ن.

   

صٌو٘تز هِتتجسر ثل لذتتز  تٖ ثلذقتتظ يتتي ثلوعلْهتجس لتتذين ثلوْمتتْيجس  9

 ثلو شّفز للٌقجػ.

   

صٌْ  هعتجس  ّهِتجسثس ثل لذتز هتي عت٠  صٌتجّ  هْمتْيجس يلو٘تز  2

 ٌٗ٘ز ّأدد٘ز ّسٗجم٘ز ّثؽضوجي٘ز ّ ٌ٘ز هضٌْيز.ّد

   

ّمتتتع ثل جلتتتخ  تتتٖ د٘تتتتز صعل٘و٘تتتز  ٌ٘تتتز دجلوقتتتجدس ّثلوؾتتتجسكجس  2

ثلوضٌْيز يهج د٘ي ًقْؿ ّسعتْم ّفتْس عجدضتز ّهضقشكتز ّهلفتجس 

 فْس ّهلفجس  ٘ذْٗ(.

   

صعذ د٘تز ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ د٘تز عشٗز لضٌف٘ز دعل ثًٛؾت ز  7

  لْح إًؾجصُج.ثلضعل٘و٘ز ثلو

   

صقذم ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ هعلْهجس دق٘قز ٗوكي ثلْعتْخ  ِ٘تج  8

 هي ثلٌجف٘ز ثلضعل٘و٘ز.

   

ٗتتْ ش ثعتتضخذثم ؽتتذكجس ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ  تتٖ ثلضعلتت٘ن كغ٘تتشث  هتتي  9

 ثلْقش ّثلؾِذ.

   

صققتتأل ؽتتذكجس ثلضْثفتتا ثٟؽضوتتجيٖ دعنتتج  هتتي ثُٛتتذث  ثلضعل٘و٘تتز  01

 ثع٘ز.للوقشسثس ثلذس

   

صقق٘تتتأل ثلضْثفتتتا ّثلضفجيتتتا ثلوغتتتضوش دتتت٘ي ثل جلتتتخ ّأعتتتضجر ثلوتتتجدر  00

 ّثل لذز ّدعنِن ثلذعل.

   

صفجيا ثل لذتز هعتج  دؾتكا أ نتا هوتج ٗقتذط دثعتا قجيتز ثلوقجمتشثس  06

 ثلضقل٘ذٗز.
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 هعجسك هقجٗذ هْث أل ثلعذجسثس م

صٌو٘تتز سّؿ ثلضعتتجّى دتت٘ي ثل لذتتز ّثلعوتتا كفشٗتتأل  تتٖ صؾو٘تتع ثلوتتجدر  09

 ثلعلو٘ز ّهٌجقؾضِج.

   

ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ ه٘ذثى سثةتع للضٌتج ظ ثلقتش ثلؾتشٗا  تٖ  09

 ًؾش ثٝدذث .

   

صتتشثدو ثل لذتتز  تتٖ ؽو٘تتع ثلوؾوْيتتجس دؾتتكا أ نتتا ّثلؾتتعْس أًِتتن  02

 أعشر ّثفذر.

   

    كغش فجؽض ثلشُذز د٘ي ثلوعلن ّثل جلخ هي ع٠  ثلضؾؾ٘ع ّثلضقف٘ض. 02

ثٛهغا لؾذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ  ٖ دين ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز هي ّؽِز سثدعج : ثلقعْدجس ثلضٖ صقْ  دّى ثلضْك٘ا 

 ًظش هلذز ؽجهعز ثل جةا:

 هعجسك هقجٗذ هْث أل ثلعذجسثس م

يتتتذم صتتتْث ش ثٝهكجًتتتجس ثلوجدٗتتتز هتتتي أؽِتتتضر كوذ٘تتتْصش  0

 هضقلز دجًٝضشًش لذٓ ؽو٘ع ثل لذز.

   

ّؽتتتتْد دعتتتتل ثلوؾتتتتك٠س ثلفٌ٘تتتتز ثلضتتتتٖ صقتتتتْ  دّى  6

 جلز لل ٠ح.ثلوؾجسكز ثلفع

   

يذم ثهض٠  ثل لذز هِجسثس ثعتضخذثم ؽتذكجس ثلضْثفتا  9

 ثٟؽضوجيٖ.

   

صذجٗي هِجسثس ثل لذز  ٖ ثلضعجها هتع ؽتذكجس ثلضْثفتا  9

 ثٟؽضوجيٖ ٗؤعش دؾكا كذ٘ش يلٔ هغضْٓ ثٛدثء.

   

قلتتز ثلض زٗتتز ثلشثؽعتتز يلتتٔ هؾتتجسكجس ثل لذتتز هتتي قذتتا  2

 ء.ينْ ُ٘تز ثلضذسٗظ أّ دجقٖ ثلضه٠

   

مت٘أل ّقتتش ثل لذتتز ل٠هت٠  يلتتٔ ؽو٘تتع ثلوْمتتْيجس  2

 ّثلشد يلِ٘ج.

   

يذم صوكي ينْ ُ٘تتز ثلضتذسٗظ هتي هِتجسثس ثلضعجهتا  7

 هع ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ. 

   

يتتذم صتتْ ش ثلْقتتش ثلكتتج ٖ لتتذٓ ينتتْ ُ٘تتتز ثلضتتذسٗظ  8

 لضعضٗض ؽو٘ع هؾجسكجس ثل لذز.

   

ثلض زٗتز ثلشثؽعتز  ص عش ينْ ُ٘تز ثلضتذسٗظ  تٖ صقتذٗن 9

 يلٔ هؾجسكجس ثل لذز.

   

عجهغج :هي ّؽِز ًظش  أعٖ ثل جلخ / أعضٖ ثل جلذز هج هقضشفجصك دؾ ى ك٘ف٘ز صْك٘ا ؽذكجس ثلضْثفا ثٟؽضوجيٖ 

  ٖ ثلعول٘ز ثلضعل٘و٘ز ب
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