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 هقذهة: 

فييٖ  ييت الحقييذم الِامييت فييٖ هصييا  ا جصييا ت 

ّجكٌْلْش٘يييييا الوعلْهييييياتق ج يييييْست غيييييش  

ّآل٘ييييات الحعليييي٘ن العييييذٗدق ّ ًح ييييش الييييحعلن 

عييي بعييذق ّدييذ  دت ُييزٍ  اإللكحشًّييٖ ّالحعليي٘ن

الحغ٘يييشات  لييئ  ِيييْس  ًوييياغ ّغيييش  عذٗيييذ  

للحعليي٘نق صا يية فييٖ هصييا  الحعليي٘ن ال ييشدٕ  ّ 

الييزاجٖ الييزٕ ٗغيي٘ش ف٘ييَ الوييحعلن ّفقييا  ل ادحييَ 

ّلقذسجَ ّعشعة جعلوَ ّ ٗعا  ّفقيا  لويا لذٗيَ 

هييي صبييشات ّهِيياسات عييابقةح ّرليي   علييْ  

 .فٖ هْاشِة ُزٍ الحغ٘شات

ن الوبييييشهسق ّه ِييييْم فظِييييش ه ِييييْم الحعليييي٘

الحعلييي٘ن الوعيييياى بالعاعيييف اٙلييييٖق ّه ِييييْم 

الحعل٘ن اإللكحشًّٖق الزٕ ٗعحبش غشٗقة للحعلي٘ن 

باعحخذام آل٘ات ا جصيا  العذٗرية هيي ظاعيف 

ّشيييبكاجَ ّّعيييام َ الوحعيييذد  هيييي  يييْتق 

ّ ْس ق ّسعْهاتق ّآل٘يات بعيد ّهكحبيات 

الكحشًّ٘ييةق ّ ًحشًييث عييْا    يياى عييي بعييذ  ّ 

عيٖق ُّيْ ِٗيذل  لئ اعيحخذام فٖ فصيت دسا

الحقٌ٘يية بصو٘ييو  ًْاعِييا فييٖ  ٗصييا  الوعلْهيية 

 ليئ الوييحعلن ب دصييش ّدييث ّ دييت شِييذ ّ  بييش 

 (.2020فامذ  هوكٌة ) هاًٖ الصوتق 

ّلوا  اى للوحعلن العق فٖ جلقٖ  فعيت الغيبت 

للييحعلن هوييا ٗصعييت البيياً ه حْظييا   هييام الصو٘ييو 

ف٘عقييق هبييذ  جكييافص ال ييشدق ّٗغيياعذ عليئ 

غليييف علييئ العْاميييق الضهاً٘ييية ّالصغشاف٘ييية الح

(ق هوا ٗصعليَ ه حيْض 2002)ًا ش الوع٘لٖق 

لصو٘ييو ال تييات م٘ييش هحق٘ييذ بْدييث  ّ فتيية هييي 

الوحعلويييي٘ي  ّ هغييييحْٓ  ّ ًييييْ  هعيييي٘ي هييييي 

الحعلييييي٘نق فِيييييْ ٗحٌاعيييييف ّغب٘عييييية ظاشيييييات 

الوصحوو ّ فشادٍ ّغوْظاجيَ ّج يْس هِيٌِنق 

 ظ٘د  ًَ ٗعحوذ علٔ ًقيت الوعشفية ّالوِياسات

الحعل٘و٘ة  لٔ الوحعلن بْعامػ جقٌ٘ية هح يْس ق 

ّهحٌْعة جغٌٖ عي ظعْسٍ  لٔ داصيت مشفية 

(ق فيي ى رليي  2020الصيي) )ع عبييذالِادٓق 

ٗذفعٌا  لٔ اعحخذام  عال٘ف شذٗيذ  فيٖ عول٘ية 

الحعلييي٘ن ّالحيييٖ جيييصدٕ بيييذّسُا  ليييٖ جغيييِ٘ت 

عول٘ييية اعيييحقبا  الوعلْهييية ليييذٓ الوحعلوييي٘يق 

 ييشّ  ال شدٗيية ّ ييزل  جعوييت عليئ هشاعييا  ال

ب٘ييٌِنق فكييت هييحعلن لييَ العييق فييٖ جعليين  فعييتق 

ّ ى ٗييييحعلن ّفقييييا  لل شٗقيييية الحييييٖ ٗغييييح ٘وق 

ّٗ عيييييت اليييييحعلن بِيييييا ) بيييييشاُ٘ن سّاشيييييذ  

 (.2020ّآصشّىق 

ّجعذ الب٘تات اإلفحشاظ٘ة األعيلًْ األهريت فيٖ 

جقيييذٗن الحعلييي٘ن ّالحيييذسٗفق ظ٘يييد جيييْفش ب٘تييية 

ٖ  هش ضٗة ج اعل٘ة هحكاهلة هيي الْعيامػ الحي

جشاعييييٖ ال ييييشّ  ال شدٗيييية بيييي٘ي الوحعلويييي٘يق 

ّليذِٗا القيذس  علئ شيزً الوحعل٘وي٘ي ّصٗياد  

دافع٘حِن للحعلنق ّفيٖ  يت الح يْس الِاميت فيٖ 

هغييحعذذات جكٌْلْش٘ييا الحعلييي٘ن ٗصييف ج يييْٗش 

الب٘تيييات ا فحشاظييي٘ة لصعيييت الوحعلييي٘وي   ريييش 

 ًييذهاشا  فِ٘ييا هييي صيي   هغييحْٓ هحقييذم هييي 

(ق ّجعويت ب٘تية 2021الح اعت )سِٗام الغْ ق 

الييحعلن ا فحشاظيي٘ة عيياد  هييي صيي   ا ًحشًييث 

ّجقْم بحْف٘ش هصوْعة هي األدّات الوٌاعيبة 

للعول٘ة الحعلو٘ة هرت الحق٘ي٘نق )ّ  عي٘وا الحيٖ 

ٗوكييي  جوحيية جصييل٘عِا جلقام٘ييا هرييت اصحبيياسات 

ا صح٘اسات الوحعيذد (ق ّا جصيا تق ّجعو٘يت 

 الوعحيييْٓق ّجغيييل٘ن عويييت ال ييي ًق ّجق٘ييي٘ن

األدشاىق ّ داس  الوصوْعات ال  ب٘ةق ّشويو 

 األفحشاظ٘ة ال صْ  جقٌ٘ة علٔ دامن بشًاهس  ذش

 الحعل٘ن ّجكٌْلْش٘ا الْعامت دغن غ ً جعص٘ت علٔ

 ظامت بصاهعة

 : عذاد

 ال وشٕ فِ٘ذ ه لق بي الشظوي عبذ /الباظد

 الوولكة العشب٘ة الغعْدٗة –ظامت 
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ّجٌظ٘ن دسشات ال  ًق ّالق٘يام با عيحب٘اًات 

ّ دّات جحبو ّهشادبةق ّها  لئ رلي . ّج يوت 

الوو٘ييضات الصذٗييذ  فييٖ ُييزٍ الييٌظن اعييحخذام 

اليييْٗكٖق ّالويييذًّات ّداسميييات اٙس  ط  ط 

 .ّهغاظات الحعلن الظاُشٕ ذ ذ٘ة األبعاد

عصييييييي٘ت  ى ج عييييييي  عول٘ييييييية الح 

الذساعيييٖ بٌظيييش  جعل٘ل٘ييية ّهيييا ٗيييشجبػ هيييي 

عْاهييت عذٗييذ  جيييصذش فِ٘ييا ّجيييشجبػ بِييا لِيييا 

األُو٘يييية القصييييْٓق رليييي   ى بوعشفيييية ُييييزٍ 

العْاهيييت ّآذاسُيييا علييئ الحعصييي٘ت الذساعيييٖ  

ٗوكيي هعشفيية هييا ٗعيْ  جليي  العول٘يية ّبالحييالٖ 

دساعة ال شاميق ّاألعيال٘ف الوٌاعيبة لح يادٕ 

ذساعيٖ  لئ الوعْدات ّالْ ْ  بالحعصي٘ت ال

 دصئ ظيذ هوكيي. ّلوييا  ياى هيي ال ب٘عييٖ  ى 

 ٕ   ييي ض جشبيييْٕ ٗصيييف  ى ٗبيييذ  بوعاّلييية 

س ذ الْادو باًصاصاجيَ ًّيْاظٖ دصيْسٍ  ياى 

عل٘ييَ  ى ْٗا ييف الح ييْس فييٖ الحشب٘يية ج ييْسا 

هواذ  فٖ سفيو األدا  الذساعيٖ للْ يْ   لئ 

هغييحْٓ عييا  هشج ييو هييي الحعصيي٘ت العلوييٖ 

 (.2ق2020لل  ً )هٌ٘ش  الوعوشٗةق 

فييي ى الح يييْس الكب٘يييش فيييٖ الْعيييامت  

اإللكحشًّ٘يية ّفييٖ اعييحخذام ال ييبكة العالو٘يية 

للوعلْهات  اى لَ ج ذ٘ش فعّا  فيٖ غشٗقية  دا  

الوعلن ّالوحعلن فٖ الوصا  الحعل٘وٖ الحشبْٕق 

ّ  بط ُْ عصيش الوعلْهيات الوشجكيض  علئ 

ال بكة الوعلْهاج٘ةق ّالحيٖ ا حغيعث هخحلي) 

ا ٗغيؤ بيالحعل٘ن ا فحشاظيٖ الو٘ادٗي فظِش هي

 ّ الحعل٘ن اإللكحشًّٖ  ّ الصاهعية ا فحشاظي٘ة 

 ّ الحعليي٘ن الو حييْض ّ لِييا ًابعيية هييي الحعليي٘ن 

عي بعذق فبعذ ها  اى ال الف ُيْ اليزٕ ٗيزُف 

 لييئ هْاديييو الحعلييي٘ن   يييبط بوقيييذّسٍ اليييحعلن 

ّ غييف الوعيياسل دّى هغييادس  الوٌ قيية الحييٖ 

  .(2006ٗق ي بِا )ُذٓ الصٌِٖق

فقييذ  ِييشت ال صييْ  ّالوييذاسط ّالصاهعييات 

ا فحشاظي٘ة عبيش ال يبكة العالو٘ية للوعلْهييات 

 (www.lootah.com) هرت شاهعة آ  لْجا

بوذٌٗة دبٖ باإلهاسات اعلشب٘ة الوحعذ ق ُّٖ 

 ّ  شاهعة  لكحشًّ٘ية فيٖ العيالن العشبيٖ جبيد 

بشاهصِيا باللغية العشب٘يية ّاإلًصل٘ضٗيةق ٌُّييا  

حشاظيييي٘ةق ّالصاهعيييية الصاهعيييية الغييييْسٗة ا ف

الصضامشٗييية ا فحشاظييي٘ةق ّشاهعييية بيييي عيييٌ٘ا 

 (.22ق2005ا فحشاظ٘ة ) ظوذ الوباس ق 

ّدذ هرليد ال يبكة العالو٘ية للوعلْهيات ظليْ  

لبعط الو ا ت الحعل٘و٘ة الحٖ جْاشِِا الٌظن 

الحشبْٗييية فيييٖ عصيييشًا العيييالٖ هريييت ظاشييية 

الوحعلوييي٘ي  لييئ  عيييال٘ف شذٗيييذ  لليييحعلن ًظيييشا  

لولت الزٕ   ابِن  ٌح٘صة ل عحوياد للشجابة ّا

عليئ األعييال٘ف الحقل٘ذٗيية فييٖ عول٘يية الحعليي٘نق 

ّاصدظييام ال صييْ  بييال  ًق ًّييذس  الوعلويي٘ي 

الوحخصص٘يق ّدذ اًح شت العذٗذ هيي هْاديو 

الحعل٘ن اإللكحشًّٖ ّالحٖ اعحخذهث بشهص٘يات 

 .هح ْس  ّجقٌ٘ات هحعذد  فٖ عول٘ة الحعل٘ن

ة ال صيييييْ  فٌصيييييذ  ًيييييَ جييييين اعيييييحخذام جقٌ٘ييييي

ا فحشاظيي٘ة الحضاهٌ٘يية فييٖ بعييط الوصعغييات 

الحعل٘و٘ييةق فقييذ داهييث ّصاس  الحشب٘يية ّالحعليي٘ن 

 بصوِْسٗية هصيش العشب٘ية باعيحخذام بشًياهس

(www.centra.com)  لحقيذٗن دسّط ظ٘ية

لل يي ًق ّداهييث الكل٘يية الكٌذٗيية ا فحشاظيي٘ة 

 باعيييييييييييييييييحخذام بشًييييييييييييييييياهس

(www.roomtalk.net)   قاعيييييييات 

ال ي ً جغٌيٖ ال اليف عيي  افحشاظ٘ة لععْس

 .الععْس لقاعات الذسط الحقل٘ذٗة

لقذ صاهٌث ُزٍ الح ْسات الحقٌ٘ة هشاظت جقيذم 

الحعلييي٘ن هيييي بعيييذ ّرلييي  بيييذ ا  هيييي اعيييحخذام 

الْعامػ الوحعذد قّ الحعلن بوغياعذ  العاعيف 

اٙلييييٖق ّاًحقييييا    ليييئ الوييييصجوشات الوشم٘يييية 

ّا جصييييا ت الب٘اٗيييية الوغييييوْعةق ّاًِييييا ا  

ذام ال صْ  ا فحشاظ٘ة الحيٖ جحخيز هيي باعحخ

ال ييبكة العالو٘يية للوعلْهييات ّعيي٘لة  جصييا  

ّج اعيييت ال ييي ً هيييو بععيييِن اليييبعط ّهيييو 

هعلويييِ٘نق ّجوريييت الذساعييية العال٘ييية هعاّلييية 

لحْ ٘يي) جقٌ٘ييات ال صييْ  ا فحشاظيي٘ة لخذهيية 

العول٘يية الحعل٘و٘ييةق ّا عييح اد  هٌِييا فييٖ ظييت 

ظن الو ييييك ت الوخحل يييية الحييييٖ جْاشييييَ الييييٌ

الحعل٘و٘ةق هو ب٘اى  ذش جْ ٘ ِا علٔ جعصي٘ت 

غيييي ً دغيييين الْعييييامت ّجكٌْلْش٘ييييا الحعليييي٘ن 

 .بصاهعة ظامت

 :ه كلة البعد

فييٖ ظييْ  هييا جيين جٌاّلييَ الباظييد فييٖ هقذهيية 

البعد هي ًحامس الذساعات الحيٖ   ي ث هيذٓ 
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ظاشيية ال يي ً الصيياهع٘٘ي ألعييال٘ف ّجقٌ٘ييات 

س شذٗذ  فٖ العول٘ية الحعل٘و٘يةق ّهيذٓ القصيْ

الوْشييْد فييٖ ال ييش  الحقل٘ذٗيية للحعليي٘ن ّالحييٖ 

جق٘ييذ الوييحعلن بالوكيياى ّالضهيياىق ّم٘شُييا هييي 

 .الو ك ت الحٖ جْاشَ العول٘ة الحعل٘و٘ة

ّبٌا  علٖ رل ق جحش ض ه كلة البعيد العيالٖ 

العاشيية  ليئ هعشفيية هييذٓ جيي ذ٘ش بشًيياهس دييامن 

علٔ جقٌ٘ة ال صْ  األفحشاظي٘ة علئ جعصي٘ت 

ّجكٌْلْش٘ييييا الحعليييي٘ن غيييي ً دغيييين الْعييييامت 

 .بصاهعة ظامت

ّفٖ ظْ  ُيزٍ الو يكلةق ٗغيعٖ ُيزا البعيد 

  : لٖ اإلشابة عي الحغاؤ  الشم٘ظ الحالٖ

هييا  ذييش بشًيياهس دييامن عليئ جقٌ٘يية ال صييْ  "

األفحشاظ٘ة علٔ جعص٘ت غ ً دغين الْعيامت 

  "ّجكٌْلْش٘ا الحعل٘ن بصاهعة ظامت؟

ّٗح ييش  ُييزا الحغيياؤ   لييٖ األعييتلة ال شع٘يية 

 :لحال٘ةا

هييا هعيياٗ٘ش جصييو٘ن البشًيياهس القييامن  .1

عليييئ جقٌ٘يييية ال صييييْ  ا فحشاظيييي٘ة لحٌو٘يييية 

جعصييي٘ت غييي ً دغييين الْعيييامت ّجكٌْلْش٘يييا 

 الحعل٘ن بصاهعة ظامت؟

هيييا فاعل٘ييية البشًييياهس القيييامن علييئ  .2

جقٌ٘ة ال صْ  ا فحشاظ٘ة علٔ جعص٘ت غ ً 

دغييين الْعيييامت ّجكٌْلْش٘يييا الحعلييي٘ن بصاهعييية 

 ظامت؟

 :لبعد ُذال ا

 :ٗغعٖ ُزا البعد  لٖ جعق٘ق األُذال الحال٘ة

جعييييييشل ال ييييييشّ  فيييييئ هِيييييياسات  .1

الحعصيييييي٘ت لل يييييي ً فيييييئ دغيييييين الْعييييييامت 

ّجكًْْلْش٘ييييا الحعليييي٘ن بصاهعيييية ظامييييت عٌييييذ 

دساعييييحِن باعييييحخذام ال صييييْ  ا فحشاظيييي٘ة 

هقاسًييية بال شٗقييية الحقل٘ذٗييية عٌيييذ هغيييحْٗات 

الحز ش ّال ِن ّالح ب٘ق فٔ جصيٌ٘) بليْم  يت 

 .ظذ علٔ 

جعييييييشل ال ييييييشّ  فيييييئ هِيييييياسات  .2

الحعصيييييي٘ت لل يييييي ً فيييييئ دغيييييين الْعييييييامت 

ّجكًْْلْش٘ييييا الحعليييي٘ن بصاهعيييية ظامييييت عٌييييذ 

دساعييييحِن باعييييحخذام ال صييييْ  ا فحشاظيييي٘ة 

 .هقاسًة بال شٗقة الحقل٘ذٗة فٔ هصوت ا صحباس

 

  ُو٘ة البعد

  :ٗشٕ الباظد  ًَ ج جٖ  ُو٘ة ُزا البعد فٖ

  هعاّلييية  ٗصييياد عيييذد هيييي العليييْ •

للحغلييف عليئ بعييط الو ييك ت الحعل٘و٘يية هرييت 

ظت ه ك ت بعيط ال ي ً اليزٗي ٗقعيْى فيٖ 

 .ص ش جش  الذساعة

ٗعييييذ البعييييد  ظييييافة شذٗييييذ  فييييٖ  •

الذساعيييات العشب٘ييية الوِحوييية بوْظيييْ   ذيييش 

ال صيييْ  ا فحشاظييي٘ة علييئ جعصييي٘ت ال ييي ً 

 .الصاهع٘٘ي

دذ ٗكْى البعد جوِ٘ذاد لذساعات  •

شْاًيف  صيشٓ فيٖ ُيزا ّبعْخ شذٗذ  جحٌاّ  

 .الٌ ا 

الك يييي) عييييي غييييش  جعليييين شذٗييييذ   •

للعول٘ة الحعل٘و٘ة ّرل  بالحش ٘ض علٔ  ظذ  ُين 

هعيياّس ُييزٍ العول٘يية ُّييْ الوييحعلن هييي صيي   

 .ج ب٘ق الٌظشٗات الحشبْٗة العذٗرة

الحعييييييشل عليييييئ  ذييييييش الحييييييذسٗظ  •

باعييحخذام ال صييْ  ا فحشاظيي٘ة عليئ جعصيي٘ت 

ّا عيييح اد  هٌِيييا فيييٖ ال ييي ً الصييياهع٘٘يق 

 .عول٘حٖ الحعل٘ن ّالحعلن

 :فشّض البعد

  ْٗشيييذ فيييش  رّ د لييية  ظصيييام٘ة  •

( فيئ هغييحْٓ هِيياسات 0.05عٌييذ هغييحْٓ )

الحعصيييييي٘ت لل يييييي ً فيييييئ دغيييييين الْعييييييامت 

ّجكًْْلْش٘ييييا الحعليييي٘ن بصاهعيييية ظامييييت بيييي٘ي 

الوصوْعيية الحصشٗب٘يية ّالوصوْعيية العيياب ة 

ْٓ عٌذ الوغيحْٓ األّ  لحصيٌ٘) بليْم )هغيح

 (.الحز ش

  ْٗشيييذ فيييش  رّ د لييية  ظصيييام٘ة  •

( فيئ هغييحْٓ هِيياسات 0.05عٌييذ هغييحْٓ )

الحعصيييييي٘ت لل يييييي ً فيييييئ دغيييييين الْعييييييامت 

ّجكًْْلْش٘ييييا الحعليييي٘ن بصاهعيييية ظامييييت بيييي٘ي 

الوصوْعيية الحصشٗب٘يية ّالوصوْعيية العيياب ة 

عٌذ الوغحْٓ الرأً لحصٌ٘) بليْم )هغيحْٓ 

 (.ال ِن

 ْٗشييذ فييش  رّ د ليية  ظصييام٘ة عٌييذ •

( فييييئ هغيييييحْٓ هِييييياسات 0.05هغيييييحْٓ )

الحعصيييييي٘ت لل يييييي ً فيييييئ دغيييييين الْعييييييامت 

ّجكًْْلْش٘ييييا الحعليييي٘ن بصاهعيييية ظامييييت بيييي٘ي 
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الوصوْعيية الحصشٗب٘يية ّالوصوْعيية العيياب ة 

عٌذ الوغحْٓ الرالد لحصٌ٘) بليْم )هغيحْٓ 

 (.الح ب٘ق

  ْٗشيييذ فيييش  رّ د لييية  ظصيييام٘ة  •

( فيئ هغييحْٓ هِيياسات 0.05عٌييذ هغييحْٓ )

 ً فيييييئ دغيييييين الْعييييييامت الحعصيييييي٘ت لل يييييي

ّجكًْْلْش٘ييييا الحعليييي٘ن بصاهعيييية ظامييييت بيييي٘ي 

الوصوْعيية الحصشٗب٘يية ّالوصوْعيية العيياب ة 

 .فٔ هصوت ا صحباس الحعص٘لٖ

 :ظذّد البعد

 :ٗقحصش ُزا البعد علٖ العذّد الحال٘ة

دساعييييية  ذيييييش الوحغ٘يييييش الوغيييييحقت  .1

)اعحخذام ال صْ  ا فحشاظ٘ة(ق علٔ الوحغ٘ش 

ساعييٖ ل يي ً فيئ دغيين الحييابو )الحعصيي٘ت الذ

 .الْعامت ّجكًْْلْش٘ا الحعل٘ن بصاهعة ظامت

ج ب٘ق البعد علٖ عٌ٘ية هيي غي ً  .2

دغيين الْعييامت ّجكًْْلْش٘ييا الحعليي٘ن بصاهعيية 

 .ظامت فٖ الوولكة العشب٘ة الغعْدٗة

عيييْل جقحصيييش هِييياسات الحعصييي٘ت  .3

ل  ً فٔ دغن الْعامت ّجكًْْلْش٘يا الحعلي٘ن 

الحييز ش ّال ِيين  بصاهعيية ظامييت عٌييذ هغييحْٗات

 .ّالح ب٘ق فٔ جصٌ٘) بلْم

 :هص لعات البعد

شيييييييييبكة الوعلْهيييييييييات العالو٘ييييييييية  •

 (:)ا ًحشًث

م ق 2001عشفِييييا )الغييييشغإّ ّعيييييعاد  ق 

( ب ًِا "شبكة جكٌْلْش٘ة ظخوة شذا  62د

جشبػ ع شات الو ٗ٘ي هيي  شِيض  العاعيًْ 

ظيييييْ  العيييييالن عيييييي غشٗيييييق البشّجْ يييييْ ت 

عليييئ جبيييياد   الوحعييييذد  ق ّجعوييييت بْاعيييي حِا

الوعلْهات الِاملة فيٖ هخحلي) ًيْاظٖ الع٘يا  

  . "هي  شت جعق٘ق  ُذال شحٔ

فييييٖ ظيييي٘ي عشفِييييا ) الوبيييياس  ّالوْعيييئ ق 

( ب ًِيييا "هصوْعييية هيييـي 25ُييـ ق د2425

العاعبـات الوشجب ة ببععِا فٖ  ًعا  العيالن 

الوخحل يييية ٗوكييييي بْاعيييي حِا جٌادييييت ّجبيييياد  

 م ق2002الوعلْهييييات " ّعشفِييييـا )ال يييياسق 

 ( ب ًِيييييا " ال يييييبكة العالو٘ييييية252د

International network  الحييٖ جييشبػ

العْاعييي٘ف الوخحل ييية فيييٖ األهيييا ي الوح شدييية 

 (IP) بلغية ه يحش ة ٗ ليق علِ٘يا بشجْ يْ 

  ."ّالحٖ جغحخذم لحٌقت الب٘اًات

( 66م ق د2001 ويييا عشفِيييا )الوْعييئ ق 

ب ًِييييا " الوٌظْهيييية العالو٘ييييية الحييييٖ جيييييشبػ 

شيييبكة ّاظيييذ ".  هصوْعييية هيييي العاعيييْبات

 Internet ّ لوة  ًحشًث هخحصش  هي  لوة

work " . 

ّٗعشفِيييا الباظيييد ب ًِيييا "شيييبكة ال يييبكات" 

ظ٘يييد جحكيييْى اإلًحشًيييث هيييي عيييذد  ب٘يييش هيييي 

العاعييبات الوحشاب يية ّ الوحٌيياذش  فييٖ  ًعييا  

 ر٘ش  هي العالن. ّ ٗعكين جيشابػ جلي  األشِيض  

ّ جعادذِيييا بوصوْعييية بشّجْ يييْ ت هْظيييذ  

 ْ يييييْ  جشاعيييييت اإلًحشًيييييثجغيييييؤ بشّج

(TCP/IP). 

 :ال صْ  ا فحشاظ٘ة •

( ُيٖ فصيْ  2004ٗعشفِا ) ظويذ الوبياس ق 

شيييبِ٘ة بال صيييْ  الحقل٘ذٗيييةهي ظ٘يييد ّشيييْد 

الوعلن ّال  ًق ّلكٌِا علٔ ال بكة العالو٘ية 

للوعلْهييات ظ٘ييد   جق٘ييذ بوكيياى ّ  بضهيياىق 

ّعيييي غشٗقِيييا ٗيييحن اعيييحخذام ب٘تيييات جعل٘و٘ييية 

غيييح ٘و ال ييي ً الحصويييو افحشاظييي٘ة بع٘يييد ٗ

بْاعيي ة ال ييبكة فييٖ ظييا ت جعليين جعاًّ٘يييةق 

بع٘يد ٗكييْى ال الييف فيٖ هش ييض الييحعلن ّٗييحعلن 

 .هي  شت ال ِن ّا عح٘عاً

( ب ًِييا 2006ّٗعشفِييا ) بييشاُ٘ن الوع٘غيييق 

ُييييٖ عبيييياس  عييييي هعوييييت ظاعييييف آلييييٖ رٕ 

هْا يي ات عال٘يية ٗغييحخذم للحييذسٗف ّجييذسٗظ 

ة الحعلي٘ن الوْاد الذساع٘ة ق بع٘د ٗغِت عول٘

ّالحعلن ّ داس  ال صت ب كت فاعتق  وا جغِت 

عول٘ييات ا جصييا  بييي٘ي الوعليين ّالوييحعلن هيييي 

 .شِة ّالوحعلو٘ي ف٘وا بٌِ٘ن هي شِة  صشٓ

ّٗعشفِييييا الباظييييد ب ًِييييا ُييييٖ عبيييياس  عييييي 

هصوْعة هي األدّات الحٖ ج وت بيد ال ٘يذْٗ 

ّالح اعيييييت الصيييييْجٖ ّالوعادذيييييات الٌصييييي٘ة 

اإلداس  الحعل٘و٘ة الحٖ ّالغبْس  اإللكحشًّ٘ة ّ

جوكييييي هييييي جقييييذٗن جعليييين هباشييييش ّج يييياعلٖ 

ّب عييال٘ف ه ييابِة جواهييا لوييا ٗييحن فييٖ الحعليي٘ن 

 .الحقل٘ذٕ

 :الحعص٘ت •

( 2ق2020جعشفييييييييَ )هٌ٘ييييييييش  الوعوشٗييييييييةق 

الحعصييي٘ت الذساعيييٖ ُيييْ  جقييياى شولييية هيييي 
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الوِيياسات ّالوعيياسل الحييٖ ٗوكييي  ى ٗوحلكِييا 

هياد  ال الف بعذ جعشظَ لخبيشات جشبْٗية فيٖ 

 .دساعة هعٌ٘ة اّ هصوْعة هي الوْاد

( اًييييَ هييييا 2002ّجعشفييييَ ) ه٘ويييية ظيييياُشق 

ٗحعلوَ ال شد فٖ الوذسعة هي هعلْهات صي   

دساعييحَ هيياد  هعٌ٘يية ّهييا ٗذس ييَ الوييحعلن هييي 

الع دييات بيي٘ي ُييزٍ الوعلْهييات ّهييا ٗغييحٌب َ 

هٌِا هي ظقامق جٌعكظ فيٖ  دا  الويحعلن علئ 

هييي جقييذٗش اصحبيياس ْٗظييو ّفييق دْاعييذ جوكييي 

 دا  الويييييحعلن  و٘يييييا بويييييا ٗغيييييؤ بيييييذسشات 

 .الحعص٘ت

ّٗعشفيَ الباظيد ب ًيَ ًيياجس هيا ٗحعلويَ ال الييف 

بعذ  ششا  عول٘ة الحعلنق ّٗقصذ بَ ٌُا  ًياجس 

هييا ٗحعلوييَ ال الييف بعييذ جعشظييَ لعول٘يية الييحعلن 

هييييي صيييي   ال شٗقيييية الحقل٘ذٗيييية  ّ ال صييييْ  

 .ا فحشاظ٘ة

 :هٌِس البعد

إلشابييية عيييي  عيييتلة ّديييذ اعيييحخذم الباظيييد ل

الذساعييية الويييٌِس ال يييبَ جصشٗبييئ )ًويييْرز 

 الوصوْعة الْاظذ (

 

 للبعد الحصشٗبٖ الحصو٘ن( 2) شذّ 

 ا صحباس البعذٕ  علًْ الحذسٗظ ا صحباس القبلٖ الوصوْعة

 √ اعحخذام ال صْ  ا فحشاظ٘ة √ الحصشٗب٘ة

 √ ال شٗقة الحقل٘ذٗة √ العاب ة

 

 :هصحوو البعد

ظ٘يييد ديييام الباظيييد بحعذٗيييذ هصحويييو الذساعييية 

ب ييي ً دغييين الْعيييامت ّجكًْْلْش٘يييا الحعلييي٘ن 

بكل٘يية الحشب٘يية بصاهعيية ظامييت للعييام الذساعيئ 

 .ُـ2411

 :عٌ٘ة البعد

دييام الباظييد بحعذٗييذ هصوْعيية ال يي ً الحيئ 

جورت الوصوْعة الحصشب٘يةق ّالوصوْعية الحئ 

الوصوْعيية العياب ة ع ييْام٘ا  ّبالحييالٔ جوريت 

 42جكًْييييث العٌ٘يييية ب ييييكلِا الٌِييييامٔ هييييي )

غالبيييا ( للوصوْعييية الحصشٗب٘يييةق  22غالبيييا(ق )

 .غالبا ( للوصوْعة العاب ة 22)ّ

 

 :ًحامس الذساعة

 :ّدذ جْ لث الذساعة  لٔ الٌحامس الحال٘ة

 :ًحامس اصحباس ال شض األّ  •

هغيحْٓ    ْٗشذ فش  رّ د لة  ظصام٘ة عٌيذ

( فيييئ هغييييحْٓ هِيييياسات الحعصيييي٘ت 0.05)

لل  ً فٔ دغن الْعامت ّجكًْْلْش٘ا الحعل٘ن 

بصاهعيييية ظامييييت بيييي٘ي الوصوْعيييية الحصشٗب٘يييية 

ّالوصوْعييية العييياب ة عٌيييذ الوغيييحْٓ األّ  

 (.لحصٌ٘) بلْم )هغحْٓ الحز ش

ّجحعييط ًحييامس الوعالصيية اإلظصييام٘ة الخا يية 

 بِزا ال شض هي ص   الصذّ  الحالٖ:

 

 الحصشٗب٘ة) الوصوْعح٘ي غ ً دسشات هحْع ٖ ب٘ي لل ش " ت" اصحباس ًحامس( 2) شذّ 

 .الحز ش هغحْٓ عٌذ( ّالعاب ة

 د لة ال شّ  د٘وة "ت" ا ًعشال الوع٘اسٕ الوحْعػ العذد الوصوْعة الوغحْٓ

 الحز ش
 1.687 12.619 21 الحصشٗب٘ة

 م٘ش دا  0.19
 1.488 12.7143 21 العاب ة

 

( الغيابق  ى د٘وية "ت" 2ٗحعط هي شذّ  )

(ق م٘يييش دالييية  ظصيييام٘ا  عٌيييذ هغيييحْٓ 0.22)

(ح  ٕ  ًييييَ   ْٗشييييذ فييييش  رّ د ليييية 0.05)

 ظصام٘ة فٖ هحْعيػ الحعصي٘ت عٌيذ هغيحْٓ 
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 2024لعام  راًٖ٘ة الغٌْٗة للصوع٘ة الوصلذ العلغلة دساعات ّبعْخ ُهعٌكَوة .. الوصلة العلو

الحز ش ب٘ي الوصوْعة الحصشٗب٘ية ّالوصوْعية 

 .العاب ة

 

 :اصحباس ال شض الراًًٖحامس  •

  ْٗشذ فش  رّ د لة  ظصام٘ة عٌيذ هغيحْٓ 

( فيييئ هغييييحْٓ هِيييياسات الحعصيييي٘ت 0.05)

لل  ً فٔ دغن الْعامت ّجكًْْلْش٘ا الحعل٘ن 

بصاهعيييية ظامييييت بيييي٘ي الوصوْعيييية الحصشٗب٘يييية 

ّالوصوْعيية العيياب ة عٌييذ الوغييحْٓ الرييأً 

 (.لحصٌ٘) بلْم )هغحْٓ ال ِن

ظصييام٘ة الخا يية ّجحعييط ًحييامس الوعالصيية اإل

 بِزا ال شض هي ص   الصذّ  الحالٖ:

 

 الحصشٗب٘ة) الوصوْعح٘ي غ ً دسشات هحْع ٖ ب٘ي لل ش " ت" اصحباس ًحامس( 1) شذّ 

 .ال ِن هغحْٓ عٌذ( ّالعاب ة

 د لة ال شّ  د٘وة "ت" ا ًعشال الوع٘اسٕ الوحْعػ العذد الوصوْعة الوغحْٓ

 ال ِن
 1.861 10.5238 21 الحصشٗب٘ة

 م٘ش دا  0.44
 1.640 10.7619 21 العاب ة

 

( الغابق  ى د٘وة "ت" 1ٗحعط هي شذّ  )

(ق م٘ش دالة  ظصام٘ا  عٌذ هغحْٓ 0.44)

(ح  ٕ  ًَ   ْٗشذ فش  رّ د لة 0.05)

 ظصام٘ة فٖ هحْعػ الحعص٘ت عٌذ هغحْٓ 

الحصشٗب٘ة ّالوصوْعة  ال ِن ب٘ي الوصوْعة

 .العاب ة

 

 :ًحامس اصحباس ال شض الرالد •

ْٗشذ فش  رّ د لة  ظصام٘ة عٌذ هغحْٓ 

( فٔ هغحْٓ هِاسات الحعص٘ت 0.05)

لل  ً فٔ دغن الْعامت ّجكًْْلْش٘ا الحعل٘ن 

بصاهعة ظامت ب٘ي الوصوْعة الحصشٗب٘ة 

ّالوصوْعة العاب ة عٌذ الوغحْٓ الرالد 

 (.حْٓ الح ب٘قلحصٌ٘) بلْم )هغ

ّجحعط ًحامس الوعالصة اإلظصام٘ة الخا ة 

 بِزا ال شض هي ص   الصذّ  الحالٖ:

 

 الحصشٗب٘ة) الوصوْعح٘ي غ ً دسشات هحْع ٖ ب٘ي لل ش " ت" اصحباس ًحامس( 4) شذّ 

 .الح ب٘ق هغحْٓ عٌذ( ّالعاب ة

 د لة ال شّ  د٘وة "ت" ا ًعشال الوع٘اسٕ الوحْعػ العذد الوصوْعة الوغحْٓ

 الح ب٘ق
 0.873 8.8095 21 الحصشٗب٘ة

 ةدال 2.1
 0.889 8.2381 21 العاب ة

 

( الغيابق  ى د٘وية "ت" 4ٗحعط هي شذّ  )

(ح 0.05(ق دالة  ظصام٘ا  عٌذ هغيحْٓ )2.2)

 ٕ  ًيييَ ْٗشيييذ فيييش  رّ د لييية  ظصيييام٘ة فيييٖ 

الحعصي٘ت عٌيذ هغيحْٓ الح ب٘يق بي٘ي هحْعػ 

 .الوصوْعة الحصشٗب٘ة ّالوصوْعة العاب ة

ّٗششو الباظد رل   عحخذام غشٗقة الذساعية 

باعحخذام ال صْ  ا فحشاظي٘ة ّالحيٖ   غيبث 

غ ً الوصوْعة الحصشٗب٘ية هِياسات ج ب٘ق٘ية 

عاعذت فٖ  ِْس فشّ  رات د لة  ظصيام٘ة 

صالط فٖ هغحْٓ الح ب٘ق ب٘ي الوصوْعح٘ي ل

 .الوصوْعة الحصشٗب٘ة

 

 :ًحامس اصحباس ال شض الشابو •

  ْٗشذ فش  رّ د لة  ظصام٘ة عٌيذ هغيحْٓ 

( فيييئ هغييييحْٓ هِيييياسات الحعصيييي٘ت 0.05)

لل  ً فٔ دغن الْعامت ّجكًْْلْش٘ا الحعل٘ن 

بصاهعيييية ظامييييت بيييي٘ي الوصوْعيييية الحصشٗب٘يييية 

ّالوصوْعييية العييياب ة فييئ هصويييت ا صحبييياس 

 الحعص٘لٖ
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س الوعالصيية اإلظصييام٘ة الخا يية ّجحعييط ًحييام

 بِزا ال شض هي ص   الصذّ  الحالٖ:

 

 

 الحصشٗب٘ة) الوصوْعح٘ي غ ً دسشات هحْع ٖ ب٘ي لل ش " ت" اصحباس ًحامس( 5) شذّ 

 الحعص٘لٖ ا صحباس هصوت عٌذ( ّالعاب ة

 

 الوحْعػ العذد الوصوْعة الوغحْٓ
ا ًعشال 

 الوع٘اسٕ

د٘وة 

 "ت"

د لة 

 ال شّ 

 هصوت ا صحباس الحعص٘لٖ

 3.294 31.9524 21 الحصشٗب٘ة

 م٘ش دا  0.27
 2.348 31.7143 21 العاب ة

 

" ت" د٘وية  ى الغيابق( 5) شذّ  هي ٗحعط

 هغيييحْٓ عٌيييذ  ظصيييام٘ا   دالييية م٘يييش ق(0.22)

 د ليييية رّ فييييش  ْٗشييييذ    ًييييَ  ٕ ح(0.05)

 هصوييت عٌييذ الحعصيي٘ت هحْعييػ فييٖ  ظصييام٘ة

 الحصشٗب٘ية الوصوْعية ب٘ي الحعص٘لٖ ا صحباس

 .العاب ة ّالوصوْعة

 

 :الحْ ٘ات

 هيييي الذساعييية  ل٘يييَ جْ يييلث هيييا علييئ ّبٌيييا 

 هيييييي بوصوْعييييية الباظيييييد  ّ ييييئق ًحيييييامس

 : ٗلٔ ها  ُوِا هي  اى الحْ ٘ات

 ال صيييييْ  جقٌ٘ييييية هيييييي ا عيييييح اد  -1

 الحعل٘و٘ية الو يا ت بعيط ظيت فئ األفحشاظ٘ة

 ص يش فئ ُين اليزٗي ال ي ً ه ك ت ظت هرت

 هوكيي الوصحويو فتات بعط  ّق الذساعة جش 

 الصاهع٘يية الذساعيية عييي عييي  عويياسُن جضٗييذ

 جعليي٘ن فيئ ٗغييِن  ى ٗوكييي  وييا(ق األًحغيياً)

 ُ٘تيييية  ععييييا  ًقيييي  ظاليييية فيييئ  ّ الوييييش  

 فئ هحْاشذ  صبشات هي  ّا عح اد  الحذسٗظ

 .العالن هي  صشٓ هٌاغق

 ال صييييت جقٌ٘يييية الباظييييد اعييييحخذام -2

 الوغيحقبت فئ الباظيد  ّ ئ ليزاق ا فحشاظٔ

 ا فحشاظيٖ بيالْادو الخا ية الحقٌ٘ية اعحخذام

 الحعل٘و٘يية الب٘تييات ٗخيي  ف٘وييا  ّعييو ب ييكت

 العليينق ّظلييق الحييذسٗفق داعييات) ا فحشاظيي٘ة

 ا فحشاظي٘ة ّالصاهعيات الذساعي٘ةق ّالوكحبات

 جْ ٘ي) علئ ٗعوت هوا( العلو٘ة ّالوصجوشات

 ه يياس ة/اجصييا  عييشعة هييي عال٘يية  هكاً٘ييات

 الصيييييييْس ّعيييييييشض ّالصيييييييْس  بالصيييييييْت

 هيي ّرلي ق الوعاظيشات ّجغيص٘تق ّال شامط

 الحعل٘و٘ييييية الحقٌ٘يييييات ُيييييزٍ جْ ٘ييييي) صييييي  

 .الحعل٘و٘ة العول٘ة فٖ الورلٔ بالصْس 

 اعييييحخذام فيييئ الٌصيييياض ٗييييحن ظحيييئ -3

 الصياهعٔ الوغيحْٓ علئ األفحشاظ٘ة ال صْ 

 ا عييحخذام لوح لبييات هح ً٘يية دساعيية هييي  بييذ

 بحقٌ٘اجِيا العالو٘ية فال بكةق جعق٘قَ ّ هكاًات

 ه ييك جٌا لكييت عييعشٗا   ظيي    جقييذم   الوخحل يية

 ّ هيييشاض ه يييك ت جعيييت ليييي فِييئ. ّعللٌيييا

 هصحوعاجٌييييا فيييئ الوضهٌيييية ّالحشب٘يييية الحعليييي٘ن

 جعل٘و٘ية جصشبة  ٓ اعح٘شاد ٗك ٔ ّ  العشب٘ةق

 .هعِا جح من   دذ  شّل فٔ ّمشعِا

 الخ ييػ ّظييو عليئ القييامو٘ي جضّٗييذ -4

 الحصييييييو٘ن بوعيييييياٗ٘ش الحعل٘و٘ييييييةق ّالبييييييشاهس

 هعييياٗ٘ش ٗخييي  ف٘ويييا صصْ ييياد الحعل٘ويييٖ

.الْٗييف عبييش اإللكحشًّ٘يية الوقييشسات جصييو٘ن
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 2024لعام  راًٖ٘ة الغٌْٗة للصوع٘ة الوصلذ العلغلة دساعات ّبعْخ ُهعٌكَوة .. الوصلة العلو

 الوشاشو داموة

 :العشب٘ة الوشاشو

 الرإًْ غ ً لذٓ الزات بو ِْم ّع دحَ الذساعٖ الحعص٘ت(: 2002) ظاُش ع  ه٘وة .1

 .ده ق هذاسط فٖ ال ٌٖ الرإًْ األّ  ج ه٘ز هي عٌ٘ة علٔ هبٌ٘ة ه٘ذاً٘ة دساعة ال ٌٖق

 الشٗاضق العالٖق الحعل٘ن فٖ اإلًحشًث اعحخذام(: م2001) العضٗض عبذ هللا عبذ الوْعْٕق .2

 .(2) العذد ق(25) الوصلذ ععْدق الول  شاهعة هصلة ععْدق الول  شاهعة

 فٖ ّاإلًحشًث اٙلٖ العاعف اعحخذام ّادو(: ُـ2425) عرواى العضٗض عبذ الضُشاًٖق .3

 الوكشهة هكة ق الحشبْٗ٘ي ّالو شف٘ي الوعلو٘ي ًظش ّشِة هي الراًْٗة بالوشظلة الشٗاظ٘ات جذسٗظ

 .الحشب٘ة  ل٘ة القشٓق  م شاهعة هٌ ْس ق م٘ش هاشغح٘ش سعالة ق

 فٖ ّاإلًحشًث العاعًْ اعحخذام( : م2001) شْدت ّععاد ق فاٗض عاد  الغشغإّق .4

 .ال شّ  داس عواىق ّالحعل٘نق الحشب٘ة ه٘ادٗي

 األعظ اإللكحشًّٖ الحعل٘ن( : ُـ2425) هللا عبذ ق ّالوْعٔ العضٗض عبذ  ظوذ الوباس ق .5

 .الب٘اًات شبكة الشٗاضق ق ّالح ب٘قات

 هصلة بَق ا عحشال ّششّغ ّظْاب َ هضاٗاٍ بعذق عي الحعل٘ن(: 2002) الوع٘لٖ ًا ش .6

 .226العذد ا دحصادق عالن
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(http://www.ecoworldmag.com/Detail.asp?InNewsItemID=272929) 

 بعط علٔ اإللكحشًّٖ للحعل٘ن بشًاهس ج ذ٘ش(: 2002) علٔ هص  ٔ ع الِادٓ عبذ .7
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