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  رطج١ك ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾٍٛجخ ٚأصو٘ب فٟ ٍٛق اٌؼًّ ا١ٌٍجٟ

  ثغو٠بْ –كهاٍخ رطج١م١خ ػٍٝ ئكاهح فوٚع ِٕطمخ عجً ٔفٍٛخ ٌّظوف اٌغّٙٛه٠خ 

 ًـــــــالشٌبانى ــم مصطفــــأ . سال                                                                  
 كلٌة اآلداب غرٌان / جامعة غرٌان                                                                  

 المستخـلص

ئْ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزطج١مبد اٌّورجطخ ثٙب ، أطجؾذ ا١ٌَٛ رٍؼت كًٚها هئ١َ١بً ٚفؼبالً ٚثظفخ 

فبطخ فٟ أغٍت إٌشبؽبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّظوف١خ ، ٠ٚيكاك ٘نا اٌلٚه رطٛهاً  فٟ وً ٠َٛ  ، ٚلل 

ِب رلافٍذ أٔشطخ  ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ِغ أٔشطخ اٌؼًّ اٌوئ١َ١خ  ثبٌّٕظّبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّظوف١خ ،  

أؽلس رطٛهاً ٚرغ١واً وج١واً فٟ وبفخ اٌزطج١مبد ٚٔظُ اٌؼًّ ثٙنٖ إٌّظّبد ، ٚطبهد اٌّؼٍِٛبد 

إٌبرغخ ػٓ ٘نٖ اٌزطج١مبد اٌؾل٠ضخ أوضو عٛكح ٚأِبٔبً ٚفبطخ ثؼل  اٍزقلاَ ٔظُ اإلرظبالد اٌؾل٠ضخ 

مٛك االٌىزو١ٔٚخ ػجو شجىخ االٔزؤذ فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّظوف١خ ٚاٌزغبهح االٌىزو١ٔٚخ ٚإٌ

ِٕٚبفن رمل٠ُ اٌقلِبد ا١ٌ٢خ ػجو اٌظواف ا٢ٌٟ ٚاٌنٞ  أطجؼ ِٓ أفؼً اٌزطج١مبد اٌّظوف١خ 

ٚأل١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد طبه ٠زطٍت األِو اٌؾوص ثشىً كائُ  . اٌّزبؽخ ٌٍؼّالء ٚاٌيثبئٓ ا١ٌَٛ 

ثؾ أِٓ ٔظُ ٌزأ١ِٕٙب ِٓ فالي ١ٍبٍبد هش١لح ِٚؾلكح ِٚٛصمخ ٌّواعؼزٙب ِٚوالجخ ٚرلل١ك ػٛا

اٌّؼٍِٛبد ثّب ٠ؼّٓ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٍو٠خ اٌّؼٍِٛبد ٚرىبٍِٙب ٚئربؽزٙب ػٕل اٌؾبعخ إلكاهح اٌؼًّ 

اٌّبٌٟ ٚاٌّظوفٟ اٌّقزٍف ، ٚلل ٍبّ٘ذ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  فٟ ٍوػخ ٌٍٚٙٛخ أكاء األٔشطخ اٌّب١ٌخ 

اف١ٍخ ، ٚ اٍزؼلاك ِٛظفٟ ٚاٌّظوف١خ اٌّقزٍفخ ٍٛاء ِب ٘ٛ ِزظً ثبٌيثبئٓ أٚ اٌؼّالء أٚ اإلكاهح اٌل

اٌؾبٍت ا٢ٌٟ ثبٌّإٍَخ اٌّب١ٌخ أٚ اٌّظوف ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ وبفخ اٌقطؾ فٟ ؽبالد اٌطٛاهب 

ٚرٕف١ن٘ب ثشىً آِٓ ثؾ١ش ال ٠ؼوع اٌّإٍَخ اٌّب١ٌخ أٚ اٌّظوف ٌّشبوً ِضً رٛلف إٌظبَ ِضالً ، 

بػ١ٍخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚأطجؼ ٔغبػ ِضً ٘نٖ إٌٛػ١خ ِٓ اٌّإٍَبد ِورجؾ ثشىً ٚص١ك ثّلٜ ف

اٌؼبٍِخ  ثٙب ، ٌٚمل اشزًّ اٌجؾش ػٍٟ عبٔج١ٓ أؽلّ٘ب ٔظوٞ ٚا٢فو ػٍّٟ ، ٌٚمل هوي اٌغبٔت 

إٌظوٞ ػٍٝ اٌزؼو٠ف ثّفَٙٛ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّورجطخ ثبٌؾبٍت  ِغ ث١بْ ٚرؾل٠ل أُ٘ ِزطٍجبد 

ػٍٝ  ّؾٍٛجخ ٚأصو٘باٌّؼٍِٛبد اٌ ثٕبء ٔظُ اٌّؼٍِٛبد فٟ االػّبي اإلكاه٠خ ٚ رؾل٠ل كٚهٔظُ

 اٌّورجطخ ثبٌؾبٍت ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ ٚاٌّب١ٌخ ، ٚونٌه رُ اٌزطوق ئٌٝ رأص١و اٌّظوف١خ اٌزطج١مبد

ٌٍّظبهف ِٓ فالي ثؼغ اٌٛظبئف ٚاٌقلِبد اٌّظوف١خ .أِب اٌغبٔت ا١ٌّلأٟ  اٌزٕبفَٟ اٌّووي

ف  ًٚ٘ ؽممذ ٘نٖ فمل رُ اٌزؼوف ػٍٟ ٚالغ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّورجطخ ثبٌؾبٍت كافً اٌّظو

اٌزم١ٕبد األ٘لاف اٌّوعٛح ِٕٙب فٟ رٍج١خ هغجبد اإلكاهح اٌؼ١ٍب ٚر١ّٕخ ِٙبهاد اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌملهح ػٍٝ 

إٌّبفَخ فٟ ٍٛق اٌؼًّ اٌّظوفٟ ا١ٌَٛ ، ٚمٌه ِٓ فالي رظ١ُّ اٍزّبهح اٍزج١بْ رُ رٛى٠ؼٙب ػٍٟ 

ِغ ثؼغ هؤٍبء األلَبَ ِٚلهاء  ػ١ٕخ ِٓ اٌؼبٍِٟ ثبٌّظوف ٘نا ثبإلػبفخ ئٌٟ اٌّمبثٍخ اٌشقظ١خ

اٌّىبرت ٚ اٌّزقظظ١ٓ فٟ ٘نا اٌّغبي . ٚلل كٌذ ٔزبئظ اٌجؾش ػٍٟ أْ ِفَٙٛ ٔظُ  اٌّؼٍِٛبد 

اٌّورجطخ ثبٌؾبٍت  ِبىاي فٟ ثلا٠خ رى٠ٕٛٗ ٚالىاي ٠ٛاعٗ ثؼغ اٌظؼٛثبد ٚئٔٗ ٌُ ٠زُ اإلٍزفبكح 

 اٌىبٍِخ ِٓ ٘نٖ إٌظُ اٌؾل٠ضخ .
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 انفصم انتًهٍذي

 انذراســـت وأدواتها( ) يُهجٍت

 ــــقذيت : م

رٍؼت ٔظُ اٌّؼٍِٛبد كٚهاَ ٘بِبَ ٚفؼبالَ فٟ رط٠ٛو ِإٍَبد األػّبي ، ؽ١ش رمَٛ ثزٛف١و اٌّؼٍِٛبد 

اٌّالئّخ ٚاٌالىِخ ٌّقزٍف اٌَّز٠ٛبد اإلكاه٠خ إلٔغبى ع١ّغ اٌّٙبَ ٚاٌٛظبئف اإلكاه٠خ ؽ١ش ٠ظفٙب 

ثأْ  -ِإٍَبد ٚأفواكاً  -األػّبي ا١ٌَٛ ٠ٚإول اٌغ١ّغ  اٌجؼغ ثّضبثخ اٌٛلٛك اٌّؾون ٌىبفخ ِإٍَبد

رىٌٕٛٛع١ب اٌؾبٍٛة ثبإلػبفخ ئٌٝ اٌّؼٍِٛبد ٠ٍؼجبْ كًٚها ِؾٛه٠بً فٟ ؽً اٌّشىالد اإلكاه٠خ اٌزٟ 

 أطجؾذ أوضو رؼم١ًلا.

ٌٚنٌه فمل أطجؼ ثبٌؼوٚهح ثّىبْ ٌلٜ اٌىض١و ِٓ أطؾبة إٌّظّبد رٛعٗ وج١و ٔؾٛ اإلٔزمبي ِٓ  

اإلكاه٠خ اٌزم١ٍل٠خ ئٌٝ آفو ِب رٛطٍذ ئ١ٌٗ اٌزم١ٕخ اٌؾل٠ضخ ٚفك أٔظّخ ئكاه٠خ ِؾٍٛجخ رلاه االٔشطخ 

ِٓ فالٌٙب ، ٌّب ٌنٌه ِٓ أ١ّ٘خ ٚعٛكح فٟ ٔظُ اٌؼًّ ، ٌنٌه فٛعٛك ٔظبَ ر٠َٛمٟ ِؾٍٛت ػٍٝ 

أعً ٍج١ً اٌّضبي ٠إكٜ ئٌٝ رٛف١و اٌغٙل ٚاٌؼٕبء ، وّب ٠ؼًّ ػٍٝ رٕظ١ُ ٚؽفع ٚرور١ت اٌج١بٔبد ِٓ 

اٌَّبػلح ػٍٝ ارقبم اٌمواهاد. ، ؽ١ش رؼزجو األػّبي اإلٌىزو١ٔٚخ ٔمٍخ ٔٛػ١خ فٟ ػبٌُ اإلكاهح 

ٚاألػّبي ، األِو اٌنٞ عؼٍٙب ئؽلٜ أُ٘ اٌطّٛؽبد اٌزٟ ٠َؼٝ ئ١ٌٙب أطؾبة ِٚلهاء إٌّظّبد 

ي ِٕٚٙب اٌّقزٍفخ  ِٓ أعً اٌزٕبفٌ ٚاٌجمبء ، ٚرؼزجو ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّطجمخ فٟ ِٕظّبد األػّب

ٚاٌّظبكه األٍب١ٍخ ٌزي٠ٚل اإلكاهح ٚاألؽواف  االٍزوار١غ١خاٌّظبهف اٌزغبه٠خ أؽل اٌّٛاهك 

اٌقبهع١خ األفوٜ ثبٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ ٚاإلكاه٠خ ٚاٌّؾبٍج١خ ألغواع اٌزقط١ؾ ٚاٌولبثخ ٚاٌزٛع١ٗ 

ب ٚؽ٠ٛ١ًب فٟ رؾم١ك اٌوؤ٠خ اٌّزىبٍِخ ث١ ًِ ٓ ئِىبٔبد اٌّظبهف ٚارقبم اٌمواهاد ، وّب رٍؼت كًٚها ٘ب

اٌزغبه٠خ ِٚٛاهك٘ب اٌّزبؽخ ِٚغبالد ػٍّٙب ٌزؾم١ك االٍزقلاَ األِضً ٌٙنٖ اٌّٛاهك . ٚرورجؾ ٔظُ 

اٌّؼٍِٛبد اٌّظوف١خ ثؼاللبد ك٠ٕب١ِى١خ ِغ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ اٌقبهع١خ ، وّب رؼىٌ ؽم١مخ اٌزفبػً 

، ِٚٓ ٔبؽ١خ أفوٜ رظٙو   اٌنٞ ٠ؾلس ث١ٓ ث١ئخ اٌّظوف ٚاٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ اٌقبهع١خ اٌّؾ١طخ

أ١ّ٘خ اٌغٙبى اٌّظوفٟ فٟ ١ٌج١ب ِٓ فالي أٔٗ ٠شىً اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ ٌٍؾووخ اٌّب١ٌخ ٚااللزظبك٠خ ِٚب 

وبْ ٌٙنا اٌمطبع أْ ٠مَٛ ثٙنٖ اٌّّٙخ ، ٠ٚإكٜ ٘نا اٌلٚه اٌو٠بكٞ ٌٛال ٚعٛك لبػلح ث١بٔبد لبكهح 

ي ثٕبء ٔظُ ِؼٍِٛبد فبػٍخ رَبػل ِزقنٞ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌىُ اٌٙبئً ِٓ اٌّؼٍِٛبد ِٓ فال

اٌمواهاد ٚع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٘نٖ اٌّظبهف ِٓ أكاء اٌؼًّ اٌّطٍٛة ُِٕٙ ثّب ٠ىفً رؾم١ك هٍبٌخ 

   ٘نٖ اٌّظبهف ٚأ٘لافٙب .

 أوالً : يشكهت انذراست .   

ٚمٌه  ٠زّؾٛه ِٛػٛع اٌلهاٍخ ؽٛي ِلٜ رأص١و ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌفبػٍخ ػٍٝ اٌؼًّ اٌّظوفٟ ا١ٌَٛ

ِٓ فالي اٌٛالغ اٌنٞ رؼ١شخ ئكهح فوٚع ِظوف اٌغّٙٛه٠خ ثّٕطمخ اٌغجً اٌغوثٟ ، ٠ّٚىٕٕب 

 -ط١بغخ ٘نٖ اٌّشىٍخ اٌجؾض١خ فٟ اٌزَبؤالد اٌزب١ٌخ :

    ٕٝ٘بن هغجخ عبكح ٌّضً ٘نٖ اٌّظبهف اٌزغبه٠خ فٟ رؼٍُ ٚرطج١ك ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌؾل٠ضخ ف ً٘

 ٔظُ اٌؼًّ ا١ٌَٛ ؟

 ِبِلٜ رأص١و ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ اٌقلِبد اٌّظوف١خ ؟ 
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 .  ثاٍَاً : أهذاف انذراست

  اٌزؼوف ػٍٝ ٚالغ رطج١ك ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌؾل٠ضخ ثبٌّظوف ِٚلٜ اإلٍزفبكح ِٕٙب فٟ ر١ّٕخ

 اٌّٙبهاد اإلكاه٠خ .

 .  رج١١ٓ أُ٘ اٌظؼٛثبد اٌزٟ رؼولً اإلٍزقلاَ األِضً ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد 

 . ًّرٛػ١ؼ أصو ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ى٠بكح ئٔزبع١خ اٌؼ 

  ػوع ِغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد اٌزٟ رفؼً اٌلٚه اإل٠غبثٟ إلٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد

 اٌؾل٠ضخ  .

 ثانثاً : فزضٍاث أو تساؤالث انذراست .

  -رؼزّل ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍٟ اٌزَبؤالد ا٢ر١خ :

 د اإلكاه٠خ ٌزطج١ك ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌؾل٠ضخ ثبٌّظوق ِؾً ً٘ رٛعل ١ٔخ ؽم١م١خ ٌلٜ اٌم١بكا

  اٌلهاٍخ ؟

  ِِٟب ِلٜ ػؼف اٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ثبٌّظوف ؟ ًٚ٘ ٠إصو مٌه ٍٍجبً ػٍٝ اٌٛػغ اٌقل

 اٌنٞ ٠ؼ١شٗ اٌّظوف ا١ٌَٛ ؟

  َِٟزٜٛ اٌزله٠ت ٌلٜ اٌىٛاكه اٌف١ٕخ اٌؼبٍِٗ ثبٌّظوف وبٍف  ٌّٛاوجخ وبفخ اٌزظٛهاد ف ً٘

 غبي ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ِٓ أعً ى٠بكح أزبع١خ اٌؼًّ  ؟ِ

 رابعاً : يصطهحاث انذراست .

 -٠ّىٕٕب اٌزؼو٠ف ثجؼغ اٌّظطٍؾبد االعوائ١خ اٌّزؼٍمخ ثٙنٖ اٌلهاٍخ ٚ٘ــــــــــٟ :

  ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلكاه٠خ : ٟٚ٘ رظ١ُّ ٠مَٛ ثزي٠ٚل ئكاهح إٌّظّخ ثبٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ ٌٍزقط١ؾ

ٚاٌزٕظ١ُ ٚاٌم١بكح ٚاٌولبثخ ػٍٝ ٔشبؽ إٌّظّخ أٚ ٌَّبػلرٙب فٟ ئرقبم اٌمواه . 
(1)

 

 ج١ذ ٔظُ ِؼبٌغـــــــــخ اٌّؼبِالد  : ٟٚ٘ ٔظُ ِظّّخ ؽبٍٛث١بً ٌٍم١بَ ثؼ١ٍّخ رَغ١ً ٚرل٠ٚٓ ٚرض

ٚرٛص١ك ٚرقي٠ٓ اٌّؼٍِٛبد . 
(2)

 

  ٔظُ اٌّىبرت ا١ٌ٢ـــــخ : ٟٚ٘ رٍه إٌظُ اٌزٟ رَزقلَ اال٢د ٚاألعٙيح فٟ أكاء ِٙبَ ِبك٠خ وبٔذ

رإكٜ ثٛاٍطخ اإلَٔبْ ِٓ أعً اٌَوػخ ٚاٌللخ فٟ ئٔغبى األػّبي . 
(3)

 

 بد أٚرِٛبر١ى١بً ُ رؾ١ًٍ اٌَّزٕلاد : ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ ؽوق َِؾ١خ إلكفبي اٌّؼٍِٛـــٔظ

ًٍ ع١ل ٚرؼزجو ١ٍٍٚخ رٛى٠غ ػٓ ؽو٠ك اٌشجىخ  ٌٍؾبٍٛة وطو٠مخ اٌزول١ُ رًَٙ ػ١ٍّخ اٌزقي٠ٓ ثشى

اٌلاف١ٍخ .
(4)

 

  ِٓٚ اٌَّزف١ل إٌٙبئٟ : ٚ٘ٛ ػجبهح ػٓ فوك أٚ ِإٍَخ رؾزبط ئٌٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّزقظظخ

ِإٍَخ ِؼٍِٛبد لبئّخ أٚ ِقطؾ إللبِزٙب أٚ ِؼٍِٛبد أٚ ٔظُ رٛص١ك  .  
(5)

     
 

  ٓٔظُ اٌشجىبد اٌؼظج١خ : ٟٚ٘ ِٕظِٛخ اٌّٛطالد اٌّؼٍِٛبر١خ اٌزٟ رٛفو فلِخ اٌوثؾ ِبث١

ّٕظّخ ِغ اٌج١ئخ اٌقبهع١خثٍٛبئً ٔمً اٌج١بٔبد . ع١ّغ األعٙيح كافً اٌ
(6)

 

  ًٔظُ اإلرظبالد : ٟٚ٘ ِٕظِٛخ االرظبي اٌزٟ رٛفو فلِخ اٌوثؾ ث١ٓ ع١ّغ األعٙيح كاف

إٌّظّخ ثبإلػبفخ ئٌٟ اٌوثؾ ِغ اٌج١ئخ اٌقبهع١خ ثقطٛؽ اإلرظبي اٌٍَىٟ ٚاٌالٍٍىٟ .
(7) 

  ئٍزقلاَ اٌىّج١ٛرو فٟ ػوٚع ٚ كِظ إٌظٛص ،ٔظُ اٌٍٛبئؾ اٌّزؼلكح : رؼوف ػٍٟ أٔٙب 

 ، ٚاٌزفبػً ٚاٌظٛهح ثوٚاثؾ ٚأكٚاد رَّؼ ٌٍَّزقلَ ثبإلٍزمظبء ، ، ٚاٌظٛد ٚاٌوٍِٛبد،

. ٚاالرظبي  ٚاإلثزىبه
(8)
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 إٌظُ اٌّورجطخ ثبٌؾبٍٛة اإلٌىزوٟٚٔ اٌنٞ ٠زفبػً ِغ :    ُ كػُ اٌمـــــــواهادــٔظ ٟ٘

اٌّل٠و٠ٓ ٚاٌنٞ ٠َبػلُ٘ فٟ اٍزقلاَ اٌج١بٔبد ٚإٌّبمط ِٓ أعً ارقبم اٌمواهاد ٚؽً اٌّشبوً 

اٌغ١و هٚر١ٕ١خ . 
(9)

 

 خايساً : يُهجٍت انذراست .

اػزّلد ٘نٖ اٌلهاٍخ أٍٍٛة إٌّٙظ اٌؼٍّٟ فٟ ػ١ٍّخ  -: يُهج انذراست وأدواته انبحثٍت 1/5

عّغ اٌج١بٔبد ٚؽو٠مخ اٌؾٛاه ٚ إٌمً ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو ؽ١ش ٠ؼزجو أٍٍٛة إٌّٙظ اٌؼٍّٟ ِٓ 

أفؼً األٍب١ٌت ٚأوضو٘ب ِالئّخ فٟ كهاٍخ اٌّغبالد اإلكاه٠خ ٚاإللزظبك٠خ ، وّب رُ ِٓ فالي ئرجبع 

شىالد اإلكاه٠خ ثبٌّظوف ِؾً اٌلهاٍخ ٚرطج١ك أفؼً ٘نا األٍٍٛة اٌزؼوف ػٍٝ أثوى اٌّ

األكٚاد اٌؼ١ٍّخ فٟ مٌه ٚاٌزٟ رزّضً فٟ  وً ِٓ اإلٍزج١بْ ٚاٌّالؽظخ اٌّجبشوح ٚاٌّمبثٍخ اٌشقظ١خ 

، وّب أر١ؼ ٌٍجبؽش اإلؽالع  ػٍٝ ثؼغ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌؼ١ٍّخ ٚونٌه اٌزؼوف ػٍٝ ثؼغ 

 ٛػٛع اٌلهاٍخ ٚرؾم١ك اإلٍزفبكح اٌّضٍٝ ِٕٙب . اٌلٚه٠بد ٚاٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ماد اٌظٍخ ثّ

) ٌمل شٍّذ اٌؼ١ٕخ ِلهاء األلَبَ ِٚلهاء اٌّىبرت ٚثؼغ  -: يجتًع انذراست انًٍذاًَ 2/5

 اإلكاه١٠ٓ ٚاٌن٠ٓ ٌُٙ ػاللخ ثّٛػٛع اٌجؾش ( . 

 -أسانٍب انتحهٍم انًستخذيت وكاٌ يٍ أهًها يا ٌهً :  3/5

 ئٍزّبهح ٚوبْ ػلك اٌفبلل ِٕٙب  25اإلٍزّبهاد اٌزٟ رُ رٛى٠ؼٙب ؽٛاٌٍٟزّبهح االٍزج١بْ ) ػلك إ

  % (80، ؽ١ش وبْ ؽغُ اٌؼ١ٕخ ِٓ اٌؼلك اٌىٍٟ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌّإٍَخ ؽٛاٌٟ 5ؽٛاٌٟ 

  اٌّالؽظخ )وبٔذ اٌّؼب٠شخ ثشىً ٠ىبك ٠ىْٛ ِزىوه ٌٙنا اٌّظوف ٌٚىض١و ِٓ اٌّإٍَبد اٌّب١ٌخ

١خ ، ٚرُ ِالؽظخ رلٟٔ ٚاػؼ فٟ ئٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد األفوٜ فٟ ١ٌج١ب ٚ ٌّلح ٍٕٛاد ِبػ

اٌّورجطخ ثبٌؾبٍت ِٚٓ ؽ١ش اٌّؼلاد اٌّبك٠خ ٚاٌجواِظ ٚونٌه ٔمض فٟ اٌقجواد اٌّلهثخ 

 ٚاٌّإٍ٘خ (

  ًاٌّمبثٍخ اٌشقظ١خ ، اٍزٙلفذ  ِلهاء اإلكاهاد ٚهؤٍبء األلَبَ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌّظوف ِؾ

   اٌلهاٍخ ٚاٌجؾش  .

 انفصم األول

 نجاَب انُظزي نهذراستا

 أساسٍاث ويفاهٍى َظى انًعهىياث

٠زُ إٌظو ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ أٔٙب ػجبهح ػٓ ػلح أعياء ِزىبٍِخ ِٚزلافٍخ رزفبػً ِغ ثؼؼٙب 

ٌزؾم١ك ٘لف ِؼ١ٓ ، ٠ٚٛفو ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد ، اٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ ٌظبٔغ أٚ ِزقن اٌمواه ٌٍؾظٛي 

١خ أٚ غ١و اٌو١ٍّخ ٚلل أطجؾذ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ِٓ أٔغؼ ػٍٝ ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد ِٓ إٌظُ اٌوٍّ

اٌٍٛبئً اٌزٟ رَزقلِٙب اٌّإٍَخ ثؾ١ش رَزط١غ ِغبثٙخ رؾل٠بد اٌؼظو، ٚرٛػؼ اٌّم١بً اٌؾم١مٟ 

ٌٍزملَ أٚ اٌزقٍف ، ٠ٚؼٕٟ مٌه ِؼبٌغخ اٌج١بٔبد ٚرؾ٠ٍٛٙب ئٌٝ ِؼٍِٛبد رَبػل اٌمبئل أٚ اٌّل٠و ػٍٝ 

 رمل٠ُ فلِخ أفؼً  .روش١ل  ٚرؾ١َٓ اٌمواه ِٓ أعً 

 

 
---------------ككككككككككككككحططجججججججججججججججججججججججججججججججكككككككككككككككككككح

--------------- 

 Computer- Based Information Systems  (CBIS) المرتبط بالحاسب نظام المعلومات

المعلومات الذي ٌستخدم أجهزة الحاسب وبرمجٌات الحاسب وقواعد البٌانات  نظام هوو  

 (01)واإلجراءات واألفراد لتجمٌع وتحوٌل وإرسال المعلومات فً المنشأة . 
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 -( : 1)  رقم وٌمكننا أن نستنتج من التعرٌف السابق النقاط التالٌة وكما هو موضح بالشكل التالً

 . معالجة البٌانات وتحوٌلها إلى معلومات -1

  باعتبارها مورد هام من موارد المنظمةٌركز على المعلومات  -2

 ٌتضمن مجموعة من العملٌات واألنشطة والبرامج واألجهزة . .-3

 البٌئة التً تعٌش فٌها المنظمة تعتبر مصدرا هاما للبٌانات والمعلومات .  -4

 
 
 
 
 
   

 .نص إلدخال هنا انقر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ) إعداد الباحث ( المعلومات المرتبط بالحاسب( ٌبٌن المفهوم العام لنظام 1شكل رقم )

 
 
 

فً عالمنا  والمالٌة المصرفٌة التطبٌقاتاألنشطة و دعمدورها فً المعلومات المحوسبة و نظم
 المعاصر الٌوم .

ٌمكننا أن نستعرض تأثٌر نظم المعلومات المحوسبة على بعض التطبٌقات والخدمات المصرفٌة  

 -:كما  مبٌن بالشكل التالً 

 المنظمة . إستراتٌجٌة و المعلومات الحدٌثة نظم : ال أو

 من مركزها تحدٌد على األعمال منظمات مساعدة فً هام بدور المعلومات وتكنولوجٌا نظم تسهم

 ثالث خالل

 

              

 

 

C 
 
B 
 
I 
 
S 
 
 
 
 

      

 بٌئة نظم المعلومات الداخلٌة  

 أجهزة

قواعد 

 بٌانات

 برامج

 متخصصون

َظى 

 اتصاالث

 بُىك

 شزكاث

 يىردوٌ

 يُافسىٌ

 سىق

 عًم
اجراءات 
 حكومٌة

يزاكز  الخارجٌة المعلومات نظم بٌئة

 يعهىياث
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 إعداد الباحث ()(  ( نظم المعلومات المحوسبة وأثرها على التطبٌقات المصرفٌة والمالٌة2شكل رقم )
 
 

ٚ٘نٖ  أفؼً رٕبفَٟ ٚػغ ٌزؾم١ك ٠ٕبٍجٙب ِب افز١به إٌّظّخ رَزط١غ ، ػبِخ اٍزوار١غ١بد

-ٟ٘ : االٍزوار١غ١بد
 (11)

 

ٚرَزقلَ فٟ ع١ّغ َِز٠ٛبد إٌّظّخ ٌّٕغ اٌيثبئٓ ٚاٌَّزٍٙى١ٓ  -اٌزىب١ٌف : ففغ ئٍزوار١غ١خ   1-

ِٓ اٌزؾٛي ئٌٟ عٙبد أفوٜ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ى٠بكح ئهرجبؽُٙ ثمٕٛاد إٌّظّخ ، ٚاٌزؾىُ ثبٌىٍفخ 

 ثبإلٔزمبي ِٓ ِٛهك ئٌٝ آفو .)اٌَؼو( ؽ١ش أْ اٌّظبه٠ف ريكاك ئما ِبلبَ اٌيثْٛ 

ئٍزقلاَ األٔظّخ ٍبػل ػٍٝ رط٠ٛو ٍٍغ ٚفلِبد ١ِّيح ٚعؼٍٙب ماد   -:  اٌز١ّي ئٍزوار١غ١خ   2-

 ِٛاطفبد ١ِّيح ١ٌٌ ِٓ اًٌَٙ َٔقٙب ِٓ لجً إٌّبف١َٓ .

رَبػل األٔظّخ اٌّؾٍٛجخ ػٍٝ رؾ١ًٍ ث١بٔبد  -: اٌَٛلٟ  اٌزقظض ٚاٌزوو١ي ئٍزوار١غ١خ   3-

ٓ ٚاٌَّزٍٙى١ٓ ثشىً ػبَ ػٍٝ ئثزىبه ٚكػُ ؽوق عل٠لح ٌقلِزُٙ ؽَت ١ٌُِٛٙ ٚرظ١ٕفبرُٙ اٌيثبئ

اٌّقزٍفخ ِّب ٠لػُ مٌه ئٍزوار١غ١خ إٌّظّخ ٌٍٛطٛي ئٌٝ اٌغلاهح ٚلل ٍبػلد رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 

 ػٍٝ رى٠ٛٓ ئرؾبكاد رؼب١ٔٚخ ٌٍٛطٛي ئٌٝ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ .

ِٓ  رٕبف١َخ ١ِيح اوزَبة ػٍٟ األػّبي ِٕظّبد ٠َبػل ٌّؼٍِٛبدا ٌٕظُ االٍزوار١غٟ االٍزقلاَ ئْ

 . اٌَّزٍٙى١ٓ ثؾبعبد ع١لح ِٚؼوفخ ِؼٍِٛبد رٛف١و فالي

 -: وانًانٍت انًصزفٍت انتطبٍقاث يجال فً انًعهىياث َظى ثاًٍَا : أهًٍت

 ،ٚثبٌزبٌٟ ٚاالعزّبػ١خ االلزظبك٠خ ٚاألٚػبع اٌّب١ٌخ ٌٍؾووخ ِوآح ٚاٌّإٍَبد اٌّظبهف رؼزجو

ٚاالعزّبػ١خ  االلزظبك٠خ ا١ٌَبٍبد ٚرقط١ؾ ٌزٛع١ٗ اٌالىِخ األٍب١ٍخ ثبٌّؼط١بد غ١ٕخ رّضً ِظبكه

 اٌّب١ٌخ اٌّؼبِالد ر١َ١و فٟ اٌّظبهف فٟ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ أ١ّ٘خ ٚرزغٍٝ ، ٚاٌّب١ٌخ

 االلزظبك٠خ اٌشإْٚ فٟ اٌمواهاد ارقبم ػ١ٍّخ فٟ ٌإلٍٙبَ اٌّظوف١خ اٌؼ١ٍّبد ٚرط٠ٛوِٚؼبٌغخ

.  اٌؼبَ إٌفغ مٞ ثبٌمطبع ٚاٌّظوف١خ اٌّب١ٌخ اٌّؼٍِٛبد لطبع ٚاػزجبه االعزّبػ١خ 
(12) 

 

 

 إستزاتٍجٍت

 انًُظًت

 انتطبٍقاث

 انًصزفٍت

 : وانًانٍت

 انًصارف

 االنكتزوٍَت

انًحىسبت ودورها فً دعى  انًعهىياث نظم

 وانًانٍت انًصزفٍت ٍقاثٍانتطب األَشطت و

 

CBIS 
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اٌّظوف١خ  ا١ٌَٛ ٚفظٛطبَ فٟ عبٔت روش١ل ا١ٌَبٍبد اٌؼبٌُ ٠شٙل٘ب اٌزٟ اٌّزغ١وح اٌظوٚف ئْ 

 ٚونٌه اٌّب١ٌخ اٌقلِبدفٟ  اٌزغبهح ارفبل١خ رطج١ك ظً فٟ األٍٛاق ئٌٝ رلفً اٌزٟ اٌّب١ٌخ ٚاٌى١بٔبد

 ِٓ اٌؼل٠ل ٚعٛك ثبإلػبفخ ئٌٝ ، اٌشووبد ٚؽٛوّخ اٌَّإ١ٌٚخ ِؾبٍجخ ِضً عل٠لح ِفب١ُ٘ ظٙٛه

 االرظبالد فٟ ِغبي اٌٙبئً ثبٌزطٛه اٌّورجطخ ٚاٌزٙل٠لاد وبٌفوص األفوٜ اٌزط٠ٛو ِؾفياد

 ٟ٘ ٌٍّظوف اٌؼ١ًّٚالء  ١ٌٌ اٌقلِخ عٛكح طبهد ؽ١ش ، رطٍؼبد اٌؼّالء ٚاهرفبع ٚاٌّؼٍِٛبد

 . ٌٍؼّالء  ثبٌَٕجخ اٌّظبهف ث١ٓ ِؼ١به

 فٟ مٌه ٠أرٟ ٚئّٔب ، ٚوفٝ أعٙيح اٌؾبٍٛة رٛف١و ٠ؼٕٝ ال ٌٍّظبهف اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌج١ٕخ رط٠ٛو أْ

 اٌؼوث١خ اٌّظبهف ٚأْ ، اٌّظوف١خ فبطخ ٚإٌّزغبد اٌقلِبد ٌزط٠ٛو ِزىبٍِخ ئٍزوار١غ١خ ئؽبه

 رٛف١و ٠غت ٚأٗ  ، اٌؼّالء ٚاٌَّزضّو٠ٓ رغنة ِزٕٛػخ ِٕزغبد ٚفلِبد ٚعٛك ئٌٝ رفزمو رياي ال

  . رط٠ٛوٖ  فٟ اٌّظوفٟ ٚاٌَّبّ٘خ اٌؼًّ رؾف١ي ػٍٝ ٠َبػل ِٕبٍت رشو٠ؼٟ ِٕبؿ

 انعًم يجال ًــــف انًعهىياث انًحىسبت َظى تطبٍقاث كأحذ االنكتزوٍَت انًصارف : ثانثًا

 -: انًصزفً

ثأٔٙب اٌج١غ ٚاٌشواء ٌٍّٕزغبد ٚاٌقلِبد اٌّظوف١خ ِٓ أعً ا٢ػّبي رؼوف اٌظ١وفخ اإلٌىزو١ٔٚخ  

ٚاألفواك .
(13)

 

رٍه  ِٚؼظُ ، هٍّٟ ثشىً 1995 اٌؼبَ ِٕن االٔزؤذ شجىخ ػٍٝ االٌىزو١ٔٚخ اٌّظبهف ظٙود

فٟ  عٙخ ِٓ أوضو ػٍٝ االػزّبك ِٓ ثلالً  ، االٔزؤذ شجىخ ػٍٝ االٍزضّبه فٟ ِزقظظخ اٌّظبهف

 ظٙود اٌزم١ٍل٠خ ، ٚثبٌزبٌٟ ثبٌطوق اٌّبي هأً ئكاهح طؼٛثخ ئٌٝ ثبإلػبفخ األِٛاي رؾ٠ًٛ

 ع١ّغ رزُ ، ؽ١ش ثبٌّال١٠ٓ َِزقل١ِٙب ػلك ٚطً ؽزٝ ثٙب اٌؼبٌّٟ  اال٘زّبَ ٚاىكاك ثمٛح اٌّظبهف

 االٔزؤذ ِظبهف رَزقلَ  وّب ، اٌّظبهف رٍه ؽو٠ك ػٓ االٔزؤذ شجىخ ػٍٝ اٌّب١ٌخ اٌّؼبِالد

 اٌقلِبد وّفَٙٛ اٌؾل٠ضخ ٌٍّفب١ُ٘ ٚشبًِ ِزطٛه االٌىزو١ٔٚخ وزؼج١و اٌّظبهف ِظطٍؼ أٚ ؼج١ور

 اٌنار١خ اٌّب١ٌخ اٌقلِبد ثؼل أٚ ػٓ االٌىزو١ٔٚخ اٌّظبهف أٚ إٌّيٌٟ  اٌّظوف أٚ ، ثؼل ػٓ اٌّب١ٌخ

 أػّبٌُٙ  ، ٚأغبى ؽَبثبرُٙ ثاكاهح اٌيثبئٓ ثم١بَ رزظً رؼج١واد ٚع١ّؼٙب اٌقؾ ػٍٝ اٌّظوف أٚ ،

 ، اٌيثْٛ ٠و٠لٖ اٌنٞ اٌٛلذ ٚفٝ آفو ِىبْ أٞ أٚ اٌّىزت أٚ إٌّيي ؽو٠ك ػٓ ثبٌّظوف اٌّزظٍخ

ِىبْ  . أٞ ِٚٓ ٚلذ وً فٟ اٌّب١ٌخ اٌقلِخ " ثؼجبهح أفوٜ ػٕٗ ٠ٚؼجو
(14)

  

 

ٍى انُظى بعض انخصائص انًعهىياتٍت انتً ٌجب أخذها بعٍٍ اإلعتبار عُذ تصً

انتُافسً . انًزكز ذ وتفعٍمٌانًحىسبت بانًصارف نتحذ
 

٠ٛعل وض١و ِٓ اإلعواءاد ٚاٌؼ١ٍّبد فٟ ٘نا اٌّغبي اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رزأصو ٚثشىً ِجبشو ثٕظُ  

 -اٌّؼٍِٛبد اٌّؾٍٛجخ ٚوّب ٘ٛ ِج١ٓ ثبٌشىً اٌزبٌٟ :

٠ّىٓ رؾم١ك ١ِيح رٕبف١َخ ثبٌؼل٠ل ِٓ اٌطوق ِضً رٛف١و إٌّزغبد ٚاٌقلِبد :  انخذياث تًٍز   1-

فبطخ ٌمطبػبد ِؼ١ٕخ  اؽز١بعبدك ٚرٍج١خ ١رىْٛ أفؼً ِٓ ٔظ١ورٙب ٚرؾمغ ٚأْ ثَؼو ِٕقف

ثبٌَٛق ، وّب أْ ٔظُ ِؼٍِٛبد اٌؾبٍٛة طبهد رملَ ث١بٔبد ِٚؼٍِٛبد رىَت ٔفٛكاً ِّزبىاً 

. االٍزوار١غ١خثبٌَٛق وٟ رزّىٓ اٌّظبهف ِٓ رؾم١ك أ٘لافٙب 
 (15)
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 ( ) إعداد الباحث ( ٌبٌن تأثٌر نظم المعلومات على المركز التنافسً للمصارف3شكل رقم )

 

ئْ اٌّظبهف ا١ٌَٛ ٚٔظُ ِؼٍِٛبرٙب اٌّب١ٌخ طبهد رؼزّل ثشىً وٍٟ ػٍٝ  األداء المالً :   2-

اٌؾبٍٛة ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚريٚك اٌّظوف ٚئكاهرٗ ثبٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ ٚاٌزٟ رووي ػٍٟ 

رمبه٠و اٌزغ١واد اٌّب١ٌخ ٚر١ًَٙ ػ١ٍّخ ٚػغ اٌقطؾ اٌّب١ٌخ ٚفؼب١ٌخ األػّبي  ٚرٕظ١ُ ا١ٌّيا١ٔخ 

األِٛاي ٚرؾ١ًٍ اإلٍزضّبه ٚئرقبم اٌمواهاد إٌّبٍجخ ٌزقف١غ إٌفمبد ٚى٠بكح ٚئكاهح رلفك إٌمل ٚ

األهثبػ . 
(16)

 

ئْ ِّٙخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾٍٛجخ ا١ٌَٛ رىّٓ فٟ أْ  : يحاونت انسٍطزة عهى األسىاق  3-

رٛفو ِؼٍِٛبد ٌإلكاهح اٌؼ١ٍب ثبٌّظوف رزؼٍك ثأٔشطخ اٌز٠َٛك اٌّظوفٟ أٚ ٚفمبً ٌؼٕبطواٌّي٠ظ 

اٌزو٠ٚظ (  ٌّٛاعٙخ إٌّبف١َٓ ٚاٌلفٛي ئٌٝ  –اٌَؼو  –اٌّىبْ  –اٌز٠َٛمٟ اٌّؼوٚفخ ٟٚ٘ ) إٌّزظ 

اٌَٛق ِٚؾبفظخ اٌّظبهف ػٍٝ ٚعٛك٘ب ِٓ فالي ئثزىبه أٔظّخ ئٔزبط عل٠لح ٌزٍج١خ ِزغ١واد 

األٍٛاق .
(17)

 

ئْ فزوح اٌزله٠ت رملَ فوطخ أوجو ٚأؽٛي ٌزم٠ُٛ إٌظبَ اٌغل٠ل ٚاٌفؼبي  : انتذرٌب انفعال  4-

ٚػ١ٍّبرٗ اٌّقزٍفخ ٠ٕٚجغٟ أْ ٠ىْٛ ٌلٜ اٌّٛظف١ٓ َِزٜٛ ػبٍي ِٓ اٌّملهح ػٍٝ فُٙ أٔظّخ اإلكاهح 

اٌَّزقلِخ فٟ اٌّظبهف ِٓ أعً ؽً ِشىالرُٙ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌّؼٍِٛبر١خ . 
(18

) 

 تمٌز الخدمات

 األداء المالً

على السٌطرة 

 االسواق

الخصائص بعض 

المعلوماتٌة 

بالمصارف ودورها 

فً تحدٌد المركز 

 التنافسً

اإلبداع  

 والتطوٌر

إستراتٌجٌة 

 المصرف

CBIS 
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٠و ٠ؼل ِٓ أُ٘ اٌٍٛبئً اٌزٟ رَبػل اٌّظبهف ػٍٝ عٛكح رمل٠ُ وّب أْ أٍٍٛة اإلثلاع ٚاٌزطٛ

اٌقلِبد ٌزؾم١ك اٌز١ّي فٟ ٍٛق األػّبي ، ٚمٌه ِٓ فالي ئٍزؾلاس ٔظُ ٚ أٍب١ٌت ئكاه٠خ 

ٚرىٌٕٛٛع١خ عل٠لح ِٓ ؽ١ش ئػبكح رله٠ت اٌؼب١ٍِٓ ٚرؾف١يُ٘ ، أٚ ئػبكح ٕ٘لٍخ اٌؼ١ٍّبد أٚ اٌزٍٛغ 

  فٟ اٌزغبهح االٌىزو١ٔٚخ . 

ٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد بّٕبفَخ ثٕ٘بن فوص وض١وح ٌزؾم١ك اٌ:   انًصارف استزاتٍجٍت -5

اٌّؾٍٛجخ ، فبٌّظبهف رمَٛ  ثغٍت اٌزم١ٕبد ٚاٌجوِغ١بد  ٌَّبػلح ِٕظّبد األػّبي ػٍٝ رؾل٠ل 

ِٛعٛكح ثبٌّٕظّبد  االٍزوار١غ١خِووي٘ب اٌزٕبفَٟ فٟ األٍٛاق ، ِٚٓ ٕ٘ب ٔغل أْ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

اإلفزالف   -اٌزٕبف١َخ رزّضً فٟ ) رمل٠ُ ِٕزظ ل١ًٍ اٌزىٍفخ  االٍزوار١غ١بدٌزٕف١ن ِغّٛػخ ِٓ 

أٚ ثؼؼٙب ٍزؾمك اٌّظبهف ػبئلاً وج١واً  االٍزوار١غ١بداٌزوو١ي اٌَٛلٟ ( ٚثزطج١ك ٘نٖ  -ٚاٌز١ّي

ِٓ األهثبػ . 
(19)

 

 الفصل الثانً
 الجانب العملً للدراسة

 البحثمجال  -1

الدراسة  ٌتمثل مجتمع البحث فً مدراء األقسام ومدراء المكاتب وبعض العاملٌن بالمنظمة محل

 مهورٌة بغرٌان .لجوهً إدارة فروع منطقة جبل نفوسة لمصرف ا

 مجتمع البحث . -2

لقد شملت العٌنة غالبٌة مدراء األقسام ومدراء المكاتب وكثٌر من اإلدارٌٌن بالمصرف  والذٌن لهم 

ة بموضوع الدراسة وقد تم إستخدام إستمارة إستبٌان فً عملٌة جمع البٌانات والمعلومات ، عالق

ما تم معالجة البٌانات ، ك(  1حٌث تم توزٌع إستمارة إستبٌان مقننة وفقاً لما ٌأتً فً الجدول رقم )

تساؤالت  وتحلٌها باستخدام التوزٌع التكراري والنسب المئوٌة وذلك من أجل إختبار مدي مصداقٌة

إستمارة  إستٌبان علً مجتمع البحث وذلك بإستخدام العٌنة    25تم توزٌع عدد ، وقد  الدراسة 

% ، 82 استرداد إستمارة أي بنسبة 22العشوائٌة ، حٌث بلغ عدد اإلستمارات الصحٌحة حوالً 

ًٌا  . حٌث تعتبر هذه النسبة ممتازة إحصائ

 

 تبٌان الصحٌحة والمستبعدة  .( ٌبٌن توزٌع إستمارات األس1جدول رقم )

عدد اإلستمارات غٌر 

 الصحٌحة ) الفاقد (

عدد اإلستمارات 

 الصحٌحة
 إسم المؤسسة ماتم توزٌعة

 بغرٌان –إدارة فروع منطقة جبل نفوسة لمصرف الجمهورٌة  %(100)   25 %(80)   20 %(20)    5  

 

 البٌانـــــــــــــــــات :تحلٌــــل وتفســـٌر   -أوالا :
 . ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّورجطخ  ثزم١ٕخ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ كافً ٔظبَ اٌّإٍَخ اٍزقلاَاٌزؼوف ػٍٟ  - 1/1
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نظم المعلومات المحوسبة وأثرها على   استخدام( إجابات مفردات عٌنة البحث حول درجة 2ٌبٌن الجدول رقم )
 سوق العمل اللٌبً من خالل  هذا المصرف .

 النسبة المئوٌة ال ٌستخدم ٌستخدم نوع نظام المعلومات المرتبط بالحاسب اآللً ر.م

 DSS                                                                       9 11 45%نظم دعم القـــــــرارات  ) معلومات إستراتٌجٌة (   1

 DIP     6 14 30%         ( نظم تحلٌل المستندات ) معلومات تكتٌكٌة 2

 TBS 10 10 50%نظم معالجـــــــــة المعامالت ) معلومات فنٌة (      3

 AOS 7 13 35%تقارٌر(       –نظم المكاتب اآللٌـــــة  ) مراسالت  4

 NIS 5 15 25%       تنفٌذ(   -نظم معلومات المدٌر تخطٌط  ) رقابة   5

 MM 13 7 45%         (   معلومات مخزنةنظم الوسائط المتعددة )  6

 0NN 9 11 30%             (   دولٌة  –نظم الشبكات العصبٌة ) محلٌة  7

موجات  -ألٌاف بصرٌة   –نظم اإلتصاالت ) خطوط هاتف  8

 CTأقمار اصطناعٌة(    -رادٌو 

6 14 65% 

 

 

نظم المعلومات المحوسبة وأثرها على سوق العمل  استخدام( إجابات مفردات عٌنة البحث حول درجة 4ٌبٌن الشكل رقم )
 . هذا المصرف من خالل  اللٌبً 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

DSS DIP TBS AOS NIS NN CT MM

%45 النسبة 30% 50% 35% 25% 45% 30% 65%

 نوع نظام المعلومات المرتبط بالحاسب نسبة الردود
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ِٓ فالي إٌَت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌزٛى٠غ اٌزىواهٞ ٌّفوكاد ػ١ٕخ اٌجؾش ثبٌغلٚي ٚ اٌوٍُ اٌج١بٟٔ 

اٌَبثم١ٓ ٠زج١ٓ ٌٕب ثأْ غبٌج١خ ِفوكاد ػ١ٕخ اٌجؾش لل أفبكد ثأْ ئٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ال رزٛفو 

زقلاَ ٔظُ ثشىً ع١ل ٚفؼبي ثؾ١ش رز١ؼ ٌٍؼب١ٍِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ ، فمل وبٔذ َٔجخ ِٓ ألوٚا  ثاٍ

 % ( ، وّب أْ َٔجخ ٔظُ 45 اٍزوار١غ١خكػُ اٌمواهاد ) ِؼٍِٛبد 

%  ( ، ونٌه ثبٌَٕجخ ٌٕظُ ِؼبٌغخ اٌّؼبِالد ) 30رؾ١ًٍ اٌَّزٕلاد ) ِؼٍِٛبد رىز١ى١خ وبٔذ 

رمبه٠و  فمل وبٔذ   –% ( ، أِب ثبٌَٕجخ ٌٕظُ اٌّىبرت ا١ٌ٢خ ) ِواٍالد 50ِؼٍِٛبد ف١ٕخ  وبٔذ 

% ( ، ٚأِب اٌن٠ٓ 65ْ َٔجخ رٛفو ٔظُ اٌٍٛبئؾ اٌّزؼلكح ) ِؼٍِٛبد ِقئخ وبٔذ% ( ، وّب أ35

% ٚأِب ثبٌَٕجخ ٌّلٜ رٛفو ٔظُ اإلرظبالد وبٔذ َٔجخ 45ألوٚا ثزٛفو ٔظُ اٌشجىبد اٌؼظج١خ وبٔذ 

% ونٌه ِّب ٠لي ػٍٟ أْ اٌّظوف ٠َزقلَ وض١و ِٓ ٘نٖ األٔظّخ ٌٚىٓ ١ٌٌ 30اٌزٛفو ثؾٛاٌٟ 

فبػ١ٍخ ّب ٠ٕؼىٌ مٌه ػٍٝ عٛكح اٌّؼٍِٛبد ٚاٌقلِخ اٌزٟ ٠ملِٙب ِٓ ٔبؽ١خ ٚػؼف ثبٌشىً اٌفؼبي ِ

، ٚئْ ئؽلاس أٞ رطٛه فٟ ٘نا ا١ٌَبق ٠غت أْ ٠شًّ إٌظبَ وىً ثؾ١ش  ٜاإلكاهح ِٓ إٌبؽ١خ األفو

٠وافمٗ رؼل٠ً فٟ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٚونٌه ئػلاك  اٌؼب١ٍِٓ ٚرأ١ٍُ٘ٙ ثّب ٠ٕبٍت رشغ١ً ٔظُ  

اٌّؼٍِٛبد ٘نٖ ، ٚ٘نا ٠إ٠ل طؾخ صجٛد ِب رٕض ػ١ٍخ اٌفوػ١خ األٌٟٚ ػٍٟ أٔٗ ال ٠ٛعل هؤ٠خ 

ًّ ثبٌّظوف ، ٚثبٌزبٌٟ ال ٠ٛعل ٔظبَ فؼبي ِٚزىبًِ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ٌؾٍٛجخ ٔظبَ اٌؼ اٍزوار١غ١خ

 ٕبفٌ ٚفؼبي ثَٛق اٌؼًّ ا١ٌٍجٟ  .٠ؼًّ ثٙنا اٌّظوف كْٚ أْ ٠ىْٛ ٌٙب كٚه ِ

دي استثمار نظم  تقنٌة المعلومات ـــاإلستفسارات التالٌة  تختص بم -2/1
 -بالمصرف :

 التً توفرها نظم المعلومات المرتبطة بالحاسباإلمكانٌات  ( ٌوضح مدى استثمار3جدول رقم )

 النسبة المئوٌة دمختست ال تستخدم الفائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ر.م

 %45 11 9 تستعمل فً المراقبة والتخطٌط والتوجٌه . 9

 %35 13 7 تساهم فً جودة البٌانات والخدمات . 10

 %75 5 15 األرصدة .تسجٌل  11

 %52 12 12 تستعمل فى التدرٌب وخدمات المستهلكٌن والعمالء  12

 %42 12 8 تستعمل فى التحلٌل المالى . 13

 %75 5 15 تستخدم فى االعمال اإلدارٌة والضمانات . 14

 %62 8 12 تستخدم فى ادارة النقد . 15

 %72 6 14 تستخدم فى التسوٌق وإدارة النقد . 16

 %122 2 22 تستخدم فً متابعة سعر صرف العملة وتحوٌل األرصدة . 17

 



 و 9102  يجهت انجبم نهعهىو انتطبٍقٍت واالَساٍَت

 

 ( 385 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

 
 
 

 
 اإلمكانٌات التً توفرها نظم المعلومات المرتبطة بالحاسب . استثمار( درجة 5شكل رقم )

 

 

٠زؼؼ ٌٕب ِٓ فالي اإلعبثخ ػٍٝ أٍئٍخ ٘نٖ اٌّغّٛػخ أْ كهعخ اٍزضّبه ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ثبٌّظوف  

% ( ِّب ٠إول ؽم١مخ أْ أػٍٝ َٔجخ اٍزقلاَ ٌٙنٖ إٌظُ ثٙنا 100% ئٌٝ 40ث١ٓ ) لـــــل رزواٚػ ِب

ٚ٘نا ِب٠إ٠ل طؾخ  ,اٌّظوف ٘ٛ ١ِىٕخ ٌجؼغ األػّبي اٌوٚر١ٕ١خ ٚاٌزٟ ِٓ ث١ٕٙب رؾ٠ًٛ األهطلح ،

صجٛد اٌفوػ١خ اٌضب١ٔخ ػٍٝ أْ ٕ٘بن ػؼف ٚاػؼ فٟ اٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ثبٌّظوف ٚفٟ 

 -اٌقلِبد ، ِٚٓ فالي مٌه َٔزٕزظ ِب٠ٍٟ :وض١و ِٓ اٌٛظبئف ٚ

ٚعٛك اٍزضّبه ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٠زّضً فٝ ) فيْ اٌّؼٍِٛبد ، ٚاألػّبي اٌوٚر١ٕ١خ ، لٛاػل  -1

 ث١بٔبد ، رٛص١ك ثؼغ اٌّؼٍِٛبد ٌإلكاهح اٌؼ١ٍب رَغ١ً ٚرؾ٠ًٛ االهطلح ٚاكاهح إٌمل  ( .

اٌَّزٜٛ اٌّطٍٛة ، ؽ١ش الىاي ٠مزظو ئْ ئٍزضّبه ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ثبٌّإٍَخ ٌُ ٠وق ئٌٝ  -2

ػٍٝ ١ِىٕخ ثؼغ األػّبي اٌوٚر١ٕ١خ فمؾ كْٚ رؾم١ك أٞ ئٍزفبكح فٝ ِغبي ر١ّٕخ اٌّٙبهاد 

 اإلكاه٠خ .

  ونظم العمل بالمصرف المعلومات نظم اإلستفسارات التالٌة تتعلق بتوضٌح  العالقة بٌن -3/1
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 ( 386 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

 التً تتعلق بتوضٌح  العالقة بٌن نظم المعلومات و نظم العمل بالمصرف باالستفسارات( ٌختص 4جدول رقم )

 تحدٌد العالقة بٌن نظم المعلومات والوظائف المختلفة ر.م
 متوفر

غٌر 

 متوفر

النسبة 

 المئوٌة

ٌتوفر داخل المصرف قاعدة بٌانات متكاملة ومتاحة للوحدات والفروع  18

 واألقسام المختلفة.
16 4 80% 

ا تتأثر  19 ًٌ نظم المعلومات داخل المصرف بوجود دلٌل عمل ٌتضمن  وصًفا وظٌف

 ٌحدد المهام والواجبات واإلجراءات المتبعة فً  نظم العمل .
10 10 50% 

 %50 10 10 تتوافر شبكة اتصاالت حدٌثة وفعالة لخدمة النظام داخل المصرف . 20

فاعلٌة نظم المعلومات ٌساعد تقسٌم العمل فً إدارة نظم المعلومات على رفع  21

 بالمصرف .
8 12 40% 

تساهم نظم المعلومات المستخدمة على مواجهة التغٌرات المحتملة فً نوعٌة  22

 الخدمات المصرفٌة بحٌث ٌكسب المصرف مٌزة تنافسٌة  .
7 13 35% 

نظم المعلومات المستخدمة فً المصرف تسهل من عملٌات البحث والتطوٌر  23

 وبالتالً التأثٌر على المنافسة .ورفع الفاعلٌة 
9 11 45% 

العاملون فً نظم المعلومات  هم من أصحاب االختصاص والمعارف فً حقل  24

 المعلومات.
8 12 40% 

  

 

 ( ٌختص اإلستفسارات التً تتعلق بتوضٌح  العالقة بٌن نظم المعلومات و نظم العمل بالمصرف6شكل رقم )
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 ( 387 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

ٚاٌزٛى٠غ اٌزىواهٞ ٌّفوكاد ػ١ٕخ اٌجؾش ثبٌغلٚي اٌَبثك ٠زج١ٓ ٌٕب ثأْ ِٓ فالي إٌَت اٌّئ٠ٛخ 

ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌؼبٍِخ ثبٌّظوف ٚػاللزٙب ثٕظُ اٌؼًّ اٌّقزٍفخ ػؼ١ف ٌُٚ ثوق ئٌٝ اٌَّزٜٛ 

اٌّطٍٛة ٚئْ عً ِب٠زُ اٍزضّبهٖ ِٓ ٘نٖ إٌظُ ٘ٛ ؽفع ٚفيْ اٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ ٚاٌزٟ ٠زُ 

%  أِب ثبٌَٕجخ ٌزؾل٠ل ١ٍو 80لَبَ ٚاٌفوٚع ٚاٌزٟ رظً اٌٝ ؽٛاٌٟ رلاٌٚٙب ث١ٓ اٌٛؽلاد ٚاال

االعواءاد ٚافز١به اٌٛاعجبد ٚا١َٔبث١خ اٌّؼٍِٛبد ٚرم١َُ اٌؼًّ ِٚٛاعٙخ وبفخ اٌّزغ١واد ِٚٛاوجخ 

اٌزطٛه ٚافز١به اٌؼب١ٍِٓ األوفبء فّبىاي كٚه ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚرأص١و٘ب ػٍٝ مٌه ػؼ١ف ٠ّٚىٕٕب أْ 

 -:َٔزٕزظ ِب٠ٍٟ 

 ١ِىٕخ ٌجؼغ االػّبي اٌوٚر١ٕ١خ وبٌّواٍالد ٚاٌزمبه٠و . -1

ػؼف فٟ ا١َٔبث١خ اٌّؼٍِٛبد  ث١ٓ االكاهاد ٚ االلَبَ ٚمٌه هاعغ ئٌٟ رلٟٔ فٟ َِزٜٛ  -2

 اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ٌٕظُ االرظبالد ٚشجىبد اٌؾٛا١ٍت  .

فبػ١ٍخ ٔمض فٟ اٌجواِظ ٚاٌّؼلاد اٌالىِخ ٚاٌّزؼٍمخ ثٙنٖ إٌظُ ، ِّب أكٜ اٌٟ رلٔٝ فٟ  -3

 اٌّٙبهاد اإلكاه٠خ   .

 

 

وهل هو   المعلومات لنظم اإلستفسالرات التالٌة تتعلق بمدى توفر أمن مناسب -4/1

 إستراتٌجً لدى اإلدارة العلٌا بالمصرف   خٌار

 
( ٌتعلق باإلستفسالرات التً توفر أمن مناسب لنظم المعلومات  وهل هو خٌار اا إستراتٌجٌاا لدى 5جدول رقم  )

 اإلدارة العلٌا بالمصرف .

 بعض االجراءات المتعلقة بأمن المعلومات ر.م
 ال نعم

النسبة 

 المئوٌة

 %50 10 10 تقوم االدارة  بإصدار قرارات إدارٌة خاصة لتجنب مخاطر أمن المعلومات . 25

 %60 8 12 تتعهد االدارة  العلٌا بتطبٌق أمن المعلومات. 26

حماٌة شاملة تشمل إغالق منافذ االختراق والتدقٌق فً تقوم االدارة  بوضع خطة  27

اإلجراءات الداخلٌة واالحتفاظ بنسخ احتٌاطٌة من المعلومات وهذا من شانه ٌخلق 

 مٌزة تنافسٌة للمصرف فً سوق العمل.

13 7 65% 

تقوم االدارة بتحلٌل المخاطر الحاصلة بأمن المعلومات مثل العائد المتوقع مقابل  28

 اإلجراءات المضادة .تكالٌف 
11 9 55% 

ترسم االدارة  سٌاسات خاصة بأمن المعلومات تشمل اختٌار التقنٌة المناسبة  29

 واإلجراءات الالزمة لجعل التقنٌة فعالة .
10 10 50% 

 %80 4 16 توفر االدارة جدران للحماٌة ومضادات الفٌروسات وغٌرها . 32

الحماٌة حسب التغٌرات فً بٌئة التكنولوجٌا الحدٌثة تعمل االدارة على تحدٌث طرق  31

 والتً تجعل من المصرف قادًرا على المنافسة فً سوق العمل .
14 6 70% 
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 ( 388 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

 

 

 

 
( ٌتعلق ببعض اإلجراءات التً توفر أمن مناسب لنظم المعلومات  وهل هو خٌار اا إستراتٌجٌاا لدى اإلدارة العلٌا 7جدول رقم  )

 بالمصرف .

 

ٌٕب ِٓ فالي إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ ٚاٌزٛى٠غ اٌزىواهٞ ٌّفوكاد ػ١ٕخ اٌجؾش ٚاٌزٟ رىبك رىْٛ ِطّئٕخ ٠زج١ٓ 

ئٌٝ ؽٍل ِب ثؾ١ش أفبكح ػ١ٕخ اٌجؾش ٚف١ّب ٠زؼٍك ثاطلاه االكاهح اٌؼ١ٍب ٌٍمواهاد اٌالىِخ ٚثَٕجخ 

زواق % ، ٚأِب ألغالق ِٕبفل االف60% ، ٚأِب َٔجخ رطج١ك أِٓ اٌّؼٍِٛبد ثبٌّظوف فىبٔذ 50

% ، ٚلل وبْ َٔجخ ِٓ ألوٚا  ثٛػغ 55% ، ٚأِب ٌزؾ١ًٍ اٌّقبؽو فمل وبٔذ 65ٚاٌزغٌَ فمل وبْ 

% ، 80% ، ٚوبْ ٌزطج١ك علهاْ اٌؾّب٠خ َٔجخ 50ا١ٌَبٍبد اٌالىِخ ألِٓ اٌّؼٍِٛبد ؽٛاٌٟ 

 -%، ِٚٓ فالي مٌه ٠ّىٓ أْ َٔزٕزظ ِب٠ٍٟ :70ٚوبْ ٌؼ١ٍّخ رؾل٠ش ؽوق اٌؾّب٠خ  

 ءاد اٌَبثمخ عؼً اٌّؼٍِٛبد أوضو فبئلح ٚعٛكح .رطج١ك اإلعوا -1

 . صمخ غبٌج١خ اٌؼّالء ثبٌّظوف -2
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 ( 389 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

 نظم مجال فً للموظفٌن الفاعلة التدرٌب اإلستفسارات التالٌة تتعلق ببرامج -5/1

 .  المعلومات لتلبٌة حاجات نظم العمل المختلفة

 التدرٌب الفاعلة للموظفٌن فً مجال نظم المعلومات لتلبٌة حاجات نظم العمل بالمصرف . ( ٌتعلق ببعض اإلستفسارا ت  المرتبطة ببرامج6جدول رقم )

 األنشطة والبرامج التدرٌبٌة بالمصرف ر.م
 ال نعم

انسبة 

 المئوٌة

تتأثر نظم المعلومات بمستوي التأهٌل العلمً والعملً للعاملٌن فً إدارة  32

 نظم المعلومات بالمصرف.
14 6 70% 

نظم المعلومات المطبقة فً المصرف بمدي مشاركة األفراد والعاملٌن تتأثر  33

فً عملٌة بناء وتطوٌر النظم حٌث ٌؤدي ذلك إلى تحقٌق الرضا و بالتالً 

 تقلٌل دوافع مقاومة النظام .

15 5 75% 

تحرص اإلدارة العلٌا فً المصرف على رفع مستوي التأهٌل العلمً  34

عملٌات التدرٌب المستمر لٌكونوا قادرٌن على والعملً للعاملٌن من خالل 

 تحدٌد خٌار المنافسة بسوق العمل .

10 10 50% 

ٌتوفر لدي العاملون فً المصرف معرفة بالمهارات الالزمة ألداء مهامهم  35

 بأفضل وجه .
9 11 45% 

 

 
 

للموظفٌن فً مجال نظم المعلومات ( ٌتعلق ببعض اإلستفسارا ت  المرتبطة ببرامج التدرٌب الفاعلة 8شكل رقم )
 لتلبٌة حاجات نظم العمل بالمصرف .

 

قوم بها المصرف ال ٌٌتبٌن لنا من خالل الجدول والرسم البٌانً السابقٌن بأن مستوى األنشطة التى 

% من 72ٌرقً إلً المستوي المطلوب ، حٌث تمثل نسبة عدم توفٌر برامج التأهٌل العلمً 

% من مفردات البحث تشٌر إلى قٌام المصرف بمشاركة 75ما نسبة مفردات عٌنة البحث ، أ

العاملٌن فً البناء والتطوٌر فً بعض اآلحٌان ، مما ٌدل علً أن المصرف محل الدراسة ال ٌقوم 

مستوى التأهٌل 
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 ( :38 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

بإجراء الدورات والندوات المتعلقة بنظم المعلومات بصفٍة مستمرة ، حٌث ٌوجد ضعف فً 

فً هذا المجال ، وهذا بدوره ٌؤٌد صحة ثبوت ما تنص علٌه متابعته لتلك المستجدات التً تطرأ 

الفرضٌة الثانٌة علً أن أغلب العاملٌن لٌس لدٌهم التدرٌب الكافً علً نظم المعلومات ، وأما 

% من مفردات عٌنة البحث أفادت بأن المصرف ال ٌقوم بالمشاركة فً الرفع من التأهٌل 52نسبة 

نظم المعلومات الحدٌثة ، وقد أفادت عٌنة البحث بتدنً مستوى  العلمً والعملً للعاملٌن فً مجال

%  وهذا بطبٌعة الحال مؤشر 45المهارات الالزمة حٌث كانت نسبة من أشاروا بتوفرها بــ 

منخفض ، مما ٌعكس بأن هذا المصرف ال ٌحرص علً توفٌر األنظمة المعلوماتٌة المتطورة  

العرض  لتحلٌل بٌانات الجدول والرسم البٌانً السابقٌن  والمتكاملة فً سٌر عمله ، ومن خالل هذا

 -نستطٌع أن نلخص بعض النتائج التالٌة :

رغم توفر بعض األنشطة والبرامج التدرٌبٌة بالمصرف إال أنها ذات طابع عشوائً غٌر  -1

 مجد وٌفتقر إلً أسالٌب التنظٌم والتخطٌط ولٌس علً أساس سلٌم مبرمج له  .

إن المصرف ال ٌسعى بشكل فاعل إلً مشاركة كافة العاملٌن فً عملٌة البناء والتطوٌر  -2

 المتعلقة بنظم المعلومات. 

إن أنظمة المعلومات التً تشرف علً مثل هذه األنشطة ولم ترق بعد إلً مستوي األداء  -3

ة األفضل الذي ٌخدم أهداف اإلدارة العلٌا ، وهذ ماٌؤٌد صحة ثبوت الفرضٌة الثالث

 الخاصة ببرامج التدرٌب والتطوٌر .

 مجال فً التطور لمواكبة اإلستفسارات التالٌة تتعلق بالتطوٌر المستمر -6/1
 .ونظم سوق العمل بالمصرف  التكنولوجٌا

( ٌبٌن بعض اإلستفسارات التالى تتعلق بالتطوٌر المستمر لمواكبة التطور فً مجال التكنولوجٌا ونظم سوق 7جدول رقم )
 . العمل

 ال نعم مدى مواكبة التطور التكنولوجً فً مجال نظم المعلومات الحدٌثة ر.م

ٌتزود المصرف بأحدث البرامج التكنولوجٌة ونظم المعلومات وهذا ٌجعل  36

 المصرف أكثر قوة للمنافسة
11 9 

تعمل اإلدارة العلٌا فً المصرف على تخطٌط وتطوٌر نظم المعلومات بصورة  37

التخطٌط لنظم المعلومات الحدٌثة بحٌث ٌتم تحدٌد خٌار المنافسة  مركزٌة من خالل

 اإلستراتٌجً .

14 6 

اإلشراف على توجٌه وتخطٌط الموارد الفكرٌة وما ٌتصل بها من أنشطة داخل  38

 وخارج المصارف العاملة  بالمنطقة .
12 8 

نظم ً مجال فٌتمٌز المصرف بمتابعة و تطوٌر ومواكبة كل ما هو جدٌد    39

 المعلومات.
10 10 

ٌقدم المصرف قاعدة بٌانات متكاملة ومتاحة لكافة الوحدات والفروع واألقسام  42

 المختلفة .
13 7 
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( ٌبٌن بعض اإلستفسارات التالى تتعلق بالتطوٌر المستمر لمواكبة التطور فً مجال التكنولوجٌا ونظم سوق 9شكل رقم ) 

 لالعم
 

ٚاٌوٍُ اٌج١بٟٔ اٌَبثم١ٓ ثأْ غبٌج١خ ِفوكاد ػ١ٕخ اٌجؾش لل أفبكد ثزلٟٔ  ٠زج١ٓ ٌٕب ِٓ فالي اٌغلٚي

َِزٜٛ ِٛاوجخ اٌزطٛه اٌزىٌٕٛٛعٟ فٟ ِغبي ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌؾل٠ضخ ٚمٌه ٚفك اٌزور١ت اٌزبٌٟ 

% ، ٚأِب 70% ، ٚػ١ٍّخ اٌزقط١ؾ ٚاٌزط٠ٛو وبٔذ ِزٛفوح ثَٕجخ 55)اٌجواِظ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ثَٕجخ 

%ٚأِب ػ١ٍّخ رمل٠ُ اٌقلِخ اٌّؼٍِٛبر١خ 65زغل فٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد فمل وبٔذ إٌَجخ ِزبثؼخ وً ِب ٠َ

% ٚأِب اإلشواف  ٚاٌّوالجخ فمل ٚطٍذ َٔجخ 50ٌىبفخ االلَبَ ٚاإلكاهاد ٚاٌفوٚع فمل وبٔذ 

%   ، ٚهغُ رٛفو ثؼغ ػ١ٍّبد ِٛاوجخ اٌزطٛه اٌزىٌٕٛٛعٟ فٟ ِغبي 60االٍزقلاَ ئٌٝ ؽٛاٌٟ 

ًً ث١َؾ ئال أٔٙب ِبىاٌذ فٟ اٌغبٌت ثؼ١لح ػٓ رؾم١ك األ٘لاف اٌّوعٛح ؽ١ش أْ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد   ثشى

ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌؾل٠ضخ غ١و ِىزٍّخ اٌؼٕبطو ثٙنٖ اٌظٛهح ، ٌنٌه فاْ رٛظ١ف ٘نٖ ا٢ٔظّخ اٌؾل٠ضخ 

فٟ ر١ّٕخ اٌّٙبهاد اإلكاه٠خ ٚفٟ ػ١ٍّخ ئعواء ٚثٕبء أٔظّخ ِؼٍِٛبد ِزىبٍِخ ٚفؼبٌخ الىاي ثؼ١ل 

 -ّٕبي ، ِٚٓ فالي اٌزؾ١ًٍ ٌٍغلٚي اٌَبثك َٔزٕزظ ِب٠ٍٟ :اٌ

ن ػؼف ٚاػؼ فٟ ِغبي ِٛاوجخ اٌزطٛه اٌٙبئً فٟ ِغبي ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌؾل٠ضخ ِٓ  ٕ٘ب -1

 لجً اٌّظوف .

ػؼف فٟ رٛف١و ػٕبطو ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ثشىً ِزىبًِ ٚػلَ للهح اٌّظوف ػٍٟ  -2

  . ل٠ضخ اٌٛطٛي ئٌٟ اإلٍزقلاَ األِضً ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد اٌؾ
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 والتوصٌاتــائج النتـ
  -النتائج : –أوالا 

رج١ٓ ِٓ اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ِغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ اٌٙبِخ ٚاٌّزظٍخ ثٕظُ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚأصو٘ب  

  -ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :

   ال رزٛفو أٔظّخ ِؼٍِٛبد ِورجطخ ثبٌؾبٍت ا٢ٌٟ ثبٌّظوف رؼًّ ثشىً وبًِ ٚفؼبي ٚاٌغلٚي

 ( ٠ٛػؾبْ ٘نٖ إٌز١غخ .4( ٚاٌوٍُ اٌج١بٟٔ هلُ )1هلُ )

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌَّزقلِخ فٟ اٌّظوف ال رزأصو ثأٚػبع ٚهغجبد ٚرظوفبد اٌؼب١ٍِٓ ثمله ِب

غجبد اٌؼّالء اٌن٠ٓ ٠طبٌجْٛ اٌّظبهف ثزمل٠ُ وً ِب ٘ٛ عل٠ل فٟ ِغبي رمل٠ُ رزأصو ثزظوفبد ٚه

 . اٌقلِخ اٌّظوف١خ

  ٕ٘بن ٚػٟ وج١و ثأ١ّ٘خ أِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚأِٓ اٌّظوف ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ ٍو٠خ ؽَبثبد اٌؼّالء

 . ، ٚونٌه اٌؼًّ ػٍٝ ٚػغ فطخ شبٍِخ رقض أِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّظوف فٟ ٔفٌ اٌٛلذ 

  ٌٍٝٛؽع ثأْ االكاهح اٌؼ١ٍب ثبٌّظوف رؼزّل فٟ ػٍّٙب ثشىً ع١ل ػٍٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ ٚػ

 . ى٠بكح ػلك  اٌّٛظف١ٓ اٌّقزظ١ٓ ِّب ٠ٛفو اٌٛلذ ٚاٌغٙل ٚاٌزىٍفخ 

   ٠ٛعل ا٘زّبَ ِٓ لجً اإلكاهح اٌؼ١ٍب ثبٌّظوف ٔؾٛ رله٠ت اٌّٛظف١ٓ ٚئوَبثُٙ اٌّٙبهاد

ط٠ٛو ِؼبهفُٙ فٟ ِغبالد اٌؼًّ اٌّظوفٟ ٚرٛف١و اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌالىِخ ٚرؾ١َٓ للهارُٙ ٚر

 . اٌّطٍٛثخ ٚاٌٍٛبئً اإلكاه٠خ اٌؾل٠ضخ ثٙلف ئهػبء اٌؼّالء ٚعنة ػّالء علك

  ًّ٠زؼؼ ٚثشىً ٚاػؼ أْ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌَّزقلِخ رؼًّ ػٍٝ ى٠بكح ئ٠واكاد  ثبٌّظوف رؼ

 . اٌفوٚع ٚاإلكاهاد  ٚااللَبَ ػٍٝ ففغ اٌزىب١ٌف ٚ ر١ًَٙ اٌؼ١ٍّبد اٌّظوف١خ ث١ٓ 

  َ٠ورجؾ اٌّظوف ثشجىخ االٔزؤذ ، ٚثشجىخ ِؼٍِٛبد كاف١ٍخ روثؾ ث١ٓ ع١ّغ اٌٛؽلاد ٚاأللَب

 اٌّقزٍفخ ثبٌّظوف ٚاٍزغالٌٙب ٚفك ٔظُ اٌؼًّ اٌّقزٍفخ .

  ٌُلٜ اٌّظوف ٚػٝ ٚئكهان ثأْ ئٔغبى اٌؼ١ٍّبد اٌّظوف١خ ثىفبءح ٚفبػ١ٍخ ٠زطٍت اٍزقلاَ ٔظ

ِٛبد ؽل٠ضخ ِٚزطٛهح ٚ ِٛاوجخ وً ِب ٘ٛ عل٠ل ٚثني اٌغٙٛك اٌّزٛاطٍخ ِٓ اعً رج١َؾ ِؼٍ

ٚر١ًَٙ اإلعواءاد اٌّظوف١خ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٛف١و ِؼٍِٛبد ِقزٍفخ ػٓ اٌؼّالء ٌقٍك ٚالء ٌُٙ ٌلٜ 

 اٌّظوف .

  ُرم١َُ اٌؼًّ فٟ كائوح  ٔظُ ٚ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٠ؼًّ ػٍٝ ى٠بكح فبػ١ٍخ ٚوفبءح ٔظ

 .اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌّظوف ِٓ فالي ٚػٛػ ا١ٌَبٍبد ٚاٌظالؽ١بد ٚاٌٛاعجبد ٚاٌَّإ١ٌٚبد 

 -انتىصٍــــاث: -تاٍَاً 
ػٍٟ ػٛء إٌزبئظ اٌزٟ رُ اٌزٛطً ئ١ٌٙب ِٓ فالي اٌجؾش ٠ّىٓ رمل٠ُ اٌزٛط١بد اٌزب١ٌخ اٌزٟ رَبػل 

 -ئعّبٌٙب فٟ ا٢رٟ ػٍٟ رؾ١َٓ ئٍزقلاَ ٔظُ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثبٌّظوف ٚاٌزٟ ٠ّىٓ 

  ّٟاٌزأو١ل ػٍٝ أ١ّ٘خ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد وّزغ١و ُِٙ فٟ ؽٍٛجخ ٔظُ اٌؼًّ ، رط٠ٛو ا١ٌٙىً اٌزٕظ١

 ٚفك ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌؾل٠ضخ ٚاٌّزقظظخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ئ٠غبك فطؾ ٚاػؾخ ٌؼٍّٙب .

 بٌخ اٌّظوف ثّب ٠ؾمك هٍ ئرجبع ئٍزوار١غ١خ ِٕبٍجخ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ِٚزبثؼخ رٕف١ن٘ب ٚرم١١ّٙب

 ٚأ٘لافٗ 
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  اٌؼًّ ػٍٝ ؽّب٠خ اٌّؼٍِٛبد اٌقبطخ ثبٌّظوف ٚاٌؼّالء ِٓ اٌّقبؽو اٌزٟ لل رٛاعٙب ٔز١غخ

اٌؼجش ثٙب ٚػًّ َٔـ اؽز١بؽ١خ ٌٍؾفبظ ػٍٝ ٍالِخ ٚأِٓ اٌّظوف ، رٛػ١خ اٌؼب١ٍِٓ ثأ١ّ٘خ ٔظُ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚكٚه٘ب فٟ ثٕبء ٔظُ اٌؼًّ اٌؾل٠ضخ.

  ، ى٠بكح وفبءح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ِٚىٛٔبرٙب )اٌّؼلاد ، اٌجوِغ١بد ، االرظبالد ، لٛاػل اٌج١بٔبد

 األفواك ، اإلعواءاد ( ٚثٕبئٙب ؽَت اٌزطٛهاد اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾل٠ضخ  .

  رفبكٞ اٌؼمجبد اإلكاه٠خ ٚاٌّبك٠خ اٌزٟ رؾل ِٓ اٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ

ؼخ ٚ ؽغُ اٌؼًّ ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ ئكفبي ئعواءاد هلبث١خ ػٍٝ اٍزقلاِبد األعٙيح ، ٚمٌه ؽَت ؽج١

 كْٚ رؼوع أِٓ ٍٚو٠خ اٌّؼٍِٛبد ٌٍؼوه .

  ٜٛى٠بكح رفؼ١ً ثواِظ اٌزله٠ت ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌّظوف ػٍٝ إٌظُ اٌّواك رطج١مٙب ٌوفغ َِز

 األكاء ٚرمل٠ُ اٌلػُ ٚاٌَّبٔلح ٌّزقنٞ اٌمواه ثبالكاهح اٌؼ١ٍب .

  ئ٠غبك ك١ًٌ ػًّ ِىزٛة ٌإلعواءاد اٌّزجؼخ ػٓ و١ف١خ اٍزقلاَ إٌظبَ اٌؾبٌٟ ، ٠زظف ثبٌٌَٙٛخ

 ٚاٌزطبثك ِغ آ١ٌبد اٌؼًّ ٠ٚزُ رؾل٠ضٗ ثشىً فٛهٞ .

  ٟر٠ٕٛغ أشىبي اٌزمبه٠و اٌزٟ رؼوػٙب ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ِٓ ِقططبد ٚعلاٚي ٚهٍَٛ ث١ب١ٔخ و

 ل٠ل ػًّ ٌٍّظوف ثبٌَٛق ا١ٌَٛ .٠ًَٙ فّٙٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ٌٍَّبػلح فٟ هٍُ ٚرؾ
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 انهىايش وانًزاجع
 -انهىايش :

( ، ػّبْ : ِإٍَخ 1ؽ ) -١ٍٍُ اٌؾ١َٕخ . ِجبكٜء ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلكاه٠خ ) ّٔب ( . .1

 53، ص 1998اٌٛهاق ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ ، 

اٌظفبء ، ئ٠ّبْ فبػً أٌَّوائٟ ٚأفوْٚ . ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلكاه٠خ . ـ ػّبْ: كاه  .2

 . 85ص 2004

ػظّذ ػجل هللا اٌش١ـ . كٚه ٔظُ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ ر١١َو ٚفبػ١ٍخ اٌؼًّ  .3

 . 54، ص 1998اإلكاهٞ  . ـ اٌمب٘وٖ  : كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ ، 

ؽبهق أثٛ اٌمبٍُ اٌٍّٛشٟ . كٚه رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ر١ّٕخ اٌّٙبهاد اإلكاه٠خ ٌٍمبكح  .4

 2002ػٍٝ اٌّظبهف ا١ٌٍج١خ . ـ  غو٠بْ  : و١ٍخ االلزظبك  ، اإلكاه١٠ٓ كهاٍخ رطج١م١خ 

 . 12، ص 

فوكًٚ ثش١و ػجٛك . ِىٛٔبد ٔظبَ ِؼٍِٛبد اٌشئْٛ اإلكاه٠خ فٟ االكاهح اٌؼبِخ  .5

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ١ًٌٕ كهعخ  –ٌٍزقط١ؾ ٚاٌغ١ٌٛٛع١ب ثشووخ ئ٠ٕٟ ٌٍٕفؾ اٌّؾلٚك 

 . 10، ص 2006، ؽواثٌٍ : أوبك١ّ٠خ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب   -اٌّبعَز١و .
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اٌّؼٍِٛبد ٚأصو٘ب فٟ رؾل٠ل ف١به إٌّبفَخ اإلٍزوار١غٟ  ػّبك أؽّل ئٍّبػ١ً . فظبئض ٔظُ -3

غيح ،  -فٟ اإلكاهر١ٓ اٌؼ١ب ٚاٌٍٛطٝ . كهاٍخ رطج١مخ ػٍٝ اٌّظبهف اٌؼٍّخ فٟ لطبع غيح .

 َ .2011اٌغبِؼخ اإلٍال١ِخ ، 

 َ  .2/6/2017ِزبػ ٌٍٕشو ربه٠ـ اٌي٠بهح www.Siironline.org -انًىاقع اإلنكتزوٍَت : – 2/3

1- www.googlesyndisation.com  2017/ 23/4ِزبػ ٌٍٕشو ، ربه٠ـ اٌي٠بهح. َ  

http://www.googlesyndisation.com/
http://www.googlesyndisation.com/

