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 دور املتغرياث انتكنىنىجيت يف تعزيز مفبهيم ريبدة األعمبل
 نذي اأُلسر املنتجت مبذينت انريبض 

The Role of Technological Variables in Promoting Entrepreneurship 

Concepts for the Productive Families at City of Riyadh 

 إعداد

 أ/ ٖٓا٤ بٓت َفٛش ايفٛاش

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ـ داَع١ املًو ضعٛد-كطِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓايعًٝا بطايب١ ايدزاضات 

 انبحثمهخص 
فاِٖٝ زٜاد٠ اعأعُاٍ يدٟ ذات ايص١ً مباملتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ  ٖدف ايبشح اىل ايتعسف ع٢ً

املٛا١ُ٥ بني املتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ َٚفاِٖٝ زٜاد٠ االعُاٍ يف َعاؾ١ َفسدات ، َٔ خالٍ اعُأضس املٓتذ١

بساَر ايرتب١ٝ  تطبٝكاتدص٤ َٔ  دعِ املػسٚعات ايسٜاد١ٜ،فٝ٘ َصطًح  أصبحفٞ ايٛقت ايرٟ ف خ.ايرتا

ََ٘ يف ٚصف  ،ايف١ٝٓ املعاصس٠ ٕٓ اضتددا ايتفهري اإلبداعٞ، ٜتصاٜد تأثرُيٙ ع٢ً كتًَف فسٚع تعصٜص فإ

َفاِٖٝ زٜاد٠ عا١َ، ٚع٢ً ايتػهٌٝ بصف١ ملفاِٖٝ  ايتطبٝك١ٝاحملددات  تتُٝٓصسٝح زٜاد٠ املػازٜع ايرتاث١ٝ،

تُٝص ب٘ بتطٜٛس فهس ٖرٙ اعُأضس يًذُع بني اإلبتهاز  ع٢ً ٚد٘ اـصٛص، اعُأضس املٓتذ١ ملػازٜعاعأعُاٍ   ٜ ملا

ايتذسٜيب  . اضتددَت ايباسج١ املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ ٚاملٓٗر غب٘مجاي١ٝتٛيٝد سًٍٛ  ٚبني ايتًكا٥ٞ،

 اعأعُاٍ ايرتاث١ٝ.ات اإلضرتاتٝذ١ٝ ايتهٓٛيٛد١ٝ يٓعس١ٜ زٜاد٠ املٗازتعصٜص  يتطبٝل ػسب١ ايدزاض١ سٍٛ

.اعُأضس املٓتذ١، ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ، زٜاد٠ اعأعُاٍ، املتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ: ايهًُات املفتاس١ٝ

Research Summary

The Role of Technological Variables in promoting Entrepreneurship 

Concepts for the Productive Families at City of Riyadh 
The research objected to identify technological variables related 

to entrepreneurial concepts in productive families, by aligning 

technological and entrepreneurial concepts in the processing of 

heritage vocabulary. While the term support for entrepreneurial 
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projects has become part of the applications of contemporary art 

education programs, its use in describing the promotion of creative 

thinking is increasingly affecting the various branches of traditional 

entrepreneurship, where the applied determinants of modulation 

concepts in general and Entrepreneurship concepts for productive 

family projects in particular, it is characterized by the development of 

the thought of these families to combine spontaneous innovation with 

the generation of aesthetic solutions. The researcher used the 

descriptive analytical approach and the quasi-experimental approach 

to apply the study experience on enhancing the strategic technological 

skills of the traditional entrepreneurial theory. 

Keywords: technological variables, entrepreneurship, art education, 

productive families. 

مقذمت انبحث:
املستبطــ١ بإضــرتاتٝذٝات اداز٠   يف َفــاِٖٝ االْتــاز  يًتشــدٜحفتُعٝــ١ ٖٓــاى وــسٚز٠   اصــبشت

َٓ٘، " إلفاد٠ َٛانب١ ايتػري ٚايتطٛز ايتهٓٛيٛدٞ ايرٟ ٜطسأ ع٢ً ايعامل ٚاَػسٚعات اعُأضس املٓتذ١، بٗدف 

ٞ   ف تطـٜٛس   جيـ   ،املعاصـس ذات اإلَهاْٝـات اهلا٥ًـ١    ايتطـٜٛس نأسـد أدٚات  ، ُٔ خـالٍ ايٛضـا٥ا ايتهٓٛيـٛد

طـتجُس  ٜبـٌ جيـ  إٔ    ،تٛقـف عٓـد سـد ايتكٓٝـ١    ٜال جيـ  إٔ  فـ  االْتـادٞ; ايتكٓٝات ايتكًٝد١ٜ هلرا ايُٓا 

 صٛز٠ تسبٝـ١ ضـًٛن١ٝ َٛدـ٘ يجْتـاز     املػسٚعات اعُأضس١ٜ يفيف خد١َ ٚاملتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ َهاْٝات اإل

  .(Bolton & Thompson،2004)بصٛز٠ َعاصس

عدٜد٠ َٓٗا االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ ٚايجكايف، ٚايطـًٛى ايسٜـادٟ   تطبٝك١ٝ فايرتب١ٝ هلا أبعاد 

ٚايعـادات   سد أبعاد ايرتب١ٝ االقتصـاد١ٜ، ٚايـرٟ ٜتػـهٌ بصـٛز٠ ز٥ٝطـ١ٝ َـٔ خـالٍ املفـاِٖٝ ٚاملٗـازات         أٖٛ 

اٖات ٚايكِٝ ايطا٥د٠ يف اجملتُع ايرٟ ٜعٝؼ فٝ٘ ايفسد، ٚبٓا٤ عًـ٢ ذيـو فايطـًٛى ايسٜـادٟ ٜعتـ       ٚاالػ

 (. 5ٙ، ص1438اعأضس املٓتذ١ )املداليف،  داْبا أضاضٝا َٔ دٛاْ  ايرتب١ٝ يف فتُع

ايٓػـا٥ع١ يف   ايتطبٝكـات دـص٤ َـٔ    دعِ املػسٚعات ايسٜاد١ٜ،فٝ٘ َصطًح  أصبحفٞ ايٛقت ايرٟ ف

ََٗ ،رتب١ٝ ايف١ٝٓ املعاصس٠بساَر اي ٕٓ اضتددا ايـتفهري اإلبـداعٞ، ٜتصاٜـد تـأثرُيٙ عًـ٢      تعصٜـص  يف ٚصف  افإ

ٝٓـص سٝـح . ايتػـه١ًٝٝ  كتًَف فـسٚع املعسفـ١   ايتػـهٌٝ بصـف١ عاَـ١، ٚعًـ٢     احملـددات ايعًُٝـ١ ملفـاِٖٝ     تتُ
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َٓطـٛبٞ ٖـرٙ   قـدز٠َ  ملـا ٜتُٝـص بـ٘ بتعصٜـص      عًـ٢ ٚدـ٘ اـصـٛص،    َفاِٖٝ زٜاد٠ اعأعُاٍ يدٟ اعُأضس املٓتذـ١ 

١ٔٓٝ مجاي١ٝ تٛيٝد زؤ٣ّ ٚسًٍٛ  ٚبني االضس يًذُع بني االبتهاز ايتًكا٥ٞ،  (.Brown, 2009َٓطك

 ٚ ٛ     ايتعـبري عـٔ   ٚضـٝا  ٜعتـ  ايتذسٜـ   ٖـرا   اضـًٛ   املـتػريات ايتهٓٛيٛدٝـ١ بصـٛز٠ تطبٝكٝـ١، ٖـ

اػـاٙ  "ٓٝـات َتٓٛعـ١، ٖٚـٛ    ، مبا ٜكدَ٘ َٔ أضايٝ  ف١ٝٓ َػـاٜس٠ بتك اؿصٍٛ ع٢ً َٓتر َػاٜس ملا ٖٛ ضا٥د

باالْتـاز  َـسٚزا  باملٓتذـات املتذـدد٠   اعأفهاز، ابتـدا٤  اصاي١ تٓٛعا ٚثسا٤، َٔ خالٍ املٓتر ايتػهًٞ أنط  

تٛظٝـف بـساَر اؿاضـ  االيـٞ نـادٚات      فاد٠ َٔ َعطٝات ايتهٓٛيٛدٝـا َتُجًـ١ يف   ، ٚصٛال إىل اإلايتكًٝدٟ

 ( .43، ص 2009عاوٝدٟ، ُتشطٔ َٔ غهٌ ٚطبٝع١ املٓتذات" )اؾبٛزٟ ٚامل

ٍ      ٚبايٓعس إىل  ، يـدٟ اعُأضـس املٓتذـ١    دٚز املـتػريات ايتهٓٛيٛدٝـ١ يف تعصٜـص َفـاِٖٝ زٜـاد٠ اعأعُـا

 عٔ َٔ خالٍ ايبشح اؾُع بني ايكِٝ ايٓفع١ٝ ٚاؾُاي١ٝ يف االْتاز ايفينلد اْٗا تٗدف اىل تعصٜص َفّٗٛ 

ٞ    يف بصسٟ ٜعتُد "ْعاّ بٗـدف   َضـاَني تعبريٜـ١،   يف صـٝػ١  سدات ايـرتاخ َفـ  ٜأخـر  بٓا٤ٙ عًـ٢ ْطـل مجـاي

 ايعالقات إظٗاز َٔ خالٍ يًشسف ايتكًٝد١ٜ، ايعًٝا ايكِٝ إدزاى َطتٜٛات يف تتذطد  تػه١ًٝٝ زؤ٣ "إوفا٤

 ايــٛظٝفٞ ايبعــدٜٔ ؼكٝــل يف املٓــتر غــهٌ ٚتفطــري تأٜٚــٌ ايــرٟ ٜتطًــ  ايػــهًٞ ايٓعــاّ اؾُايٝــ١ ٚفــل

تطبٝكات بساَر ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ املعاصـس٠، يف   ٖٚٛ َا تٗدف إيٝ٘ .(82، ص2007ٚاؾُايٞ" )عبد اؿُٝد، 

تطـٜٛس  إىل داْـ    تعصٜص كسدات املٓـتر ايتػـهًٝٞ املػـسٚعات ايصـػري٠، ٚخاصـ١ فـاٍ االضـس املٓتذـ١،        

ٍ  َٗٓٝـ١ َعاصـس٠،   ٚظـا٥ف  ٚابتهاز ثكاف١ ايعٌُ اُؿس  نأسـد   تفعٝـٌ َفـاِٖٝ ايتُٓٝـ١ املطـتدا١َ،     َـٔ خـال

 ت اجملتُع١ٝ جملاٍ زٜاد٠ اعأعُاٍ. زٚافد ايتطبٝكا

ايتُٓٝـ١ املطـتدا١َ يف وـ٤ٛ    َفٗـّٛ  سسص املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ عًـ٢ دعـِ    ٚػدز االغاز٠ اىل

َــع تسنٝــص خطــا  اعتُــادا عًــ٢ ايتهٓٛيٛدٝــا ٚاإلبــداع، ،قتصــاد املعــسيفالضــتجُاز االايتٛدٗــات ايعاملٝــ١ 

يف ٖرا  مبا ٜطِٗ يف زٜاد٠ داَع١ املًو ضعٛد ُٛازد ايبػس١ٜ،ئًَ ايكدزات املتُٝص٠  االضتفاد٠ايت١ُٝٓ ع٢ً 

ٙ، ٚسعٞ املعٗد 29/12/1429 زٜاد٠ اعأعُاٍ بتازٜذ يف َتدصص صدزت املٛافك١ بإْػا٤ َعٗدسٝح ، اجملاٍ

 ٔ ِ خـادّ اؿـسَني ايػـسٜفني بتطـ١ُٝ املعٗـد       مبٛافك١ نسمي١ َـ ٍ     ) باضـ  (َعٗـد املًـو ضـًُإ يسٜـاد٠ اعأعُـا

اضـرتاتٝذٝات  تطـٜٛس   ايٝ أضـ عجٗا طسح املعاصـس َـٔ    ايدزاض١ اؿاي١ٝ يف. 23/01/1431ٙٚٚذيو بتازٜذ 

يتٓــاٍٚ املــتػريات ايتهٓٛيٛدٝــ١ ايبطــٝا َٓٗــا،   تطــعٞاالضــتفاد٠ َــٔ ايــرتاخ،  ٚنٝفٝــ١  االْتــاز االضــسٟ;
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 يد٣ االضس املٓتذ١.تعصٜص زٜاد٠ اعأعُاٍ ي ٚاملسن ;

 انبحث:مشكهت 
سٜاد١ٜ َٔ قبٌ املؤضطات ٚتعددت ايتٛدٗات اييت تفطسٙ، اتطع ْطام اضتدداّ َفّٗٛ اي

 االعُاٍ باعتبازٙ عٓصس سٟٝٛ ٜٓبػٞ اإلغاز٠ إىل كتًف اعأبعاد املستبط١ ب٘، ٚتطٛز اضتدداّ زٜاد٠

يريو االضس املٓتذ١، يٝػٌُ اإلداز٠ اإلضرتاتٝذ١ٝ باعتبازٖا ايٛد٘ املكابٌ هلا، ٚذيو يف ضٝام زٜاد١ٜ 

باملتػريات إلداز٠ اإلضرتاتٝذ١ٝ ٚايٓػاط ايسٜادٟ َٔ خالٍ دَر اإلداز٠ اإلضرتاتٝذ١ٝ ظٗس ايتداخٌ بني ا

، ات ذات ايطابع االْتادٞيف كتًف أعُاٍ االبتهاز اييت تعصش ايكدز٠ ايتٓافط١ٝ يًُؤضطايتهٓٛيٛد١ٝ 

إ ايطؤاٍ تعصٜص َٓع١َٛ االضس املٓتذ١. عًٝ٘ فٚايتعًِٝ يف فاٍ  االداز٠فضال عٔ َا تضفٝ٘ َٔ دعِ 

دٚز املتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ يف تعصٜص َا  ايس٥ٝظ يًدزاض١ اؿاي١ٝ ٜاتٞ َٔ خالٍ ايصٝاغ١  ايتاي١ٝ:

 ؟َفاِٖٝ زٜاد٠ اعأعُاٍ يدٟ اعُأضس املٓتذ١ مبد١ٜٓ ايسٜاض

 سئهت انبحث:أ
 ؟فاِٖٝ زٜاد٠ اعأعُاٍ يدٟ اعُأضس املٓتذ١ذات ايص١ً مباملتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ  َا( 1)

 ا إَها١ْٝ املٛا١ُ٥ بني املتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ َٚفاِٖٝ زٜاد٠ االعُاٍ؟ ( 2َ)

 ؟املتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ يف تعصٜص َفاِٖٝ زٜاد٠ اعأعُاٍ يدٟ اعُأضس املٓتذ١ مبد١ٜٓ ايسٜاض( َا دٚز 3)

  أهذاف انذراست:
 .املٓتذ١ عُأضسفاِٖٝ زٜاد٠ اعأعُاٍ يدٟ اذات ايص١ً مباملتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ  ( ايتعسف ع1٢ً)

 ( املٛا١ُ٥ بني املتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ َٚفاِٖٝ زٜاد٠ االعُاٍ يف فاٍ االضس املٓتذ١. 2)

 .يف تعصٜص َفاِٖٝ زٜاد٠ اعأعُاٍ يدٟ اعُأضس املٓتذ١املؤثس٠ املتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ ( عسض دٚز 3)

انبحث:أهميت 
املتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚأثسٖا عًٞ  ايٓاػ١ عٔايهػف عٔ اعأضايٝ  ايتػه١ًٝٝ ٚايتك١ٝٓ املتبا١ٜٓ ( 1)

 اْتاد١ٝ املػسٚعات ايسٜاد١ٜ يالضس املٓتذ١.

ايسق١ُٝ تطِٗ بػهٌ باضتدداّ ايتكٓٝات  تػه١ًٝٝالضتشداخ أعُاٍ  َعاصس٠اجياد َداخٌ ػسٜب١ٝ ( 2)



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ    يضُإ دٛد٠ ايتعًِٝن١ًٝ 
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 َباغس يف تعصٜص املٓتر اؾُايٞ يًُػسٚعات ذات ايطابع اـاص

 اؾُاي١ٝطِٗ يف أثسا٤ ايكِٝ ٜتفل َٚعطٝات ايتطٛز ايفهسٟ ٚايتهٓٛيٛدٞ َٜٚعاصس  َٓترأضتشداخ ( 3)

 اييت أعتُدت عًٞ ايتك١ٝٓ نأضاع. ملٓتذات االضس املٓتذ١

  انبحث:حذود 
املػسٚعات : دٚز املتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ يف تعصٜص َفاِٖٝ زٜاد٠ اعأعُاٍ يدٟ ١املٛوٛعٝ ٚداؿد -

 .ذ١اعُأضس املٓتايرتاث١ٝ يف كسدات 

 : َٓطٛبٞ " مجع١ٝ أعُاٍ اـري١ٜ يًت١ُٝٓ اعُأضس١ٜ،" مبد١ٜٓ ايسٜاض. اؿدٚد ايبػس١ٜ -

 : املٓتذات ايتػه١ًٝٝ ذات ايطابع اـاص.اؿدٚد املاد١ٜ -

 َكس"مجع١ٝ أعُاٍ اـري١ٜ" يأُلضس املٓتذ١ مبد١ٜٓ ايسٜاض.: ١ٝاملهاْ ٚداؿد -

ٙ.1440ٙ ـ 1439ايعاّ اؾاَعٞ  ايفصٌ ايدزاض٢ اعأٍٚ َٔ: ٚد ايصَا١ْٝاؿد -

 انبحث:مصطهحبث 
"ايع١ًُٝ اييت ٜتِ َٔ خالهلا ابتهاز أْػط١ اقتصاد١ٜ ٖٞ :Entrepreneurshipزٜاد٠ اعأعُاٍ  -

ددٜد٠ عٔ طسٜل ايبشٛخ، ٚايتطٜٛس، يًُٓتذات ٚاـدَات املبتهس٠، عٝح ٜٓتر َٔ ٖرٙ ايعًُٝات 

ٜطِٗ يف ؼطني ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ ٚخًل فسص ايٛظا٥ف، شٜاد٠ ْطب١ لاح املػازٜع ايسٜاد١ٜ، مبا 

، امحدٚذيو َٔ خالٍ تطٜٛس ْعِ يًتدزٜ ، ٚايدعِ ٚتصٜٚد زٚاد اعأعُاٍ باملعًَٛات ٚايبٝاْات")

 (. 199، ص2015

( ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ باْٗا َصطًح ٜتهٕٛ 2010عسفت دزاض١ غٛقٞ ) :Art educationايرتب١ٝ ايف١ٝٓ  -

ٜل ايفٔ، ْٚعين تعدٌٜ ضًٛى اعأفساد اجيابًٝا عٔ طسٜل تػهًِٝٗ يًداَات املدتًط١ َٔ ايرتب١ٝ عٔ طس

 ( .62ٚاؿصٍٛ فٝٗا ع٢ً أعُاٍ دٝد٠ َتك١ٓ.)ص 

: ٖٞ فهس٠ عا١َ ٚفسد٠ تطُح بتصٓٝف Technological variables املفاِٖٝ ايتهٓٛيٛد١ٝ -

إٔ  K.Poper (1962)ى.نٛبسٚ ٜس٣املٛوٛعات ٚاملٛدٛدات ٚتهٕٛ قاب١ً يًفِٗ ٚاالَتداد

 Frankٜٚكٍٛ فسْو ٖٞ َعإ َستبط١ بأمسا٤ ٚزَٛش ٚأفهاز سٍٛ ايعٛاٖس ايطبٝع١ٝ” املفاِٖٝ 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ    يضُإ دٛد٠ ايتعًِٝن١ًٝ 
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ٜٚع  بًػ١ َتطٛز٠ عٔ سكٝك١ ايعصس، اييت تطٝطس عًٝ٘ . ٕٛ يػ١ ايعًِاملفاِٖٝ تًه إٔ(1962)

 .َٝه١ٝ ايطسٜع١اايدٜٓ ايتك١ٝٓ ايتهٓٛيٛد١ٝ، ٜٚطٛدٙ ايفهس ايتذسٜيب ٚمتٝصٙ اعأٜكاعات

انذراسبث املرتبطت:
، ضعت ؼًٝالت إداز١ٜـ ْعس١ٜ ايسٜاد٠ ٚت١ُٝٓ فسص ايعٌُ ( بعٓٛإ: 2016.دزاض١ اؾابٛزٟ )

إىل تكدِٜ ؼًٝالت إداز١ٜ يآليٝات ٚاحملاٚز اييت ميهٔ يًسٜاد٠ نتطبٝل إٔ تطِٗ فٝٗا، َع  ايدزاض١

ٌ اضتُسازٖا، ساٚز ايبشح ايهٝف١ٝ اييت خيتًف بٗا إضٗاّ ايرتنٝص ع٢ً غسٚط لاح ٖرٙ اآليٝات ٚعٛاَ

نٌ آي١ٝ َٔ ٚد١ٗ ايٓعس اإلداز١ٜ يٝذسٟ فُٝا بعد تكدِٜ خالص١ يألفهاز املكد١َ متٝٓصت يف َضُْٛٗا عٔ 

إَهاْٝات اضتجُاز ايسٜاد٠ يف إجياد فسص ايعٌُ ع٢ً املطت٣ٛ ايفسدٟ تعد ايسٜاد٠ صف١ فسد١ٜ ٜتُتع بٗا 

املتفتش١ اييت تفرتض أْٗا ال متتًو دًَٚا اعأفهاز ايصشٝش١، بٌ ؼتاز إىل ايتأٌَٓ أصشا  ايعكٍٛ 

ٚايتفهري ٚاالضتُاع يهٌ َا ٖٛ ممهٔ َٚعكٍٛ بػسط إٔ ٜتطِ باؿداث١ ٚاالبتهاز١ٜ، يرا ٚٚفل ٖرا ايتصٛز 

ْكص ٖٓاى، طسست ايدزاض١ إ ميهٔ إٔ تهٕٛ ايسٜاد٠ َصدز َِٗ ـًل فسص ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ

ال تؤٌٖ سٝح  يف دٛد٠ املدسز ايتعًُٝٞ اؾاَعٞ ٖٚرا َا ٜطاِٖ يف عدّ اْطذاّ اـسدني َع ضٛم ايعٌُ،

ظعًٗا ؽضع يف ايبدا١ٜ إىل دزاض١ اؾاَع١ قٌ ايدزاض١ َتدسدٝٗا بكِٝ ايسٜاد٠ يتطٌٗٝ اْدَادِٗ 

١ يف ٚوع اضرتاتٝذ١ٝ زٜاد١ٜ سٍٛ أفادت دزاض١ اؾابٛز٣ ايدزاض١ اؿايٝ ٚاف١ٝ الستٝادات ضٛم ايعٌُ.

ايعالق١ ايتها١ًَٝ بني كسدات ٖٚٛ َا ٜؤند ع٢ً دٚز ، فتُع١ٝ عاٖس٠نايبطاي١  اَها١ْٝ ايكضا٤ ع٢ً

 االضس املٓتذ١.املؤضطات االنادمي١ٝ يسٜاد٠ اعأعُاٍ ٚتطبٝكاتٗا داخٌ َؤضطات 

َٔ َػه١ً ايبطاي١ يف َٓطك١  ( بعٓٛإ: دٚز زٜاد٠ االعُاٍ يف اؿد2016دزاض١ ادزٜظ، ٚامحد ).

تٓاٍٚ ايبشح دٚز زٜاد٠ اعأعُاٍ يف اؿد َٔ َػه١ً ايبطاي١ مبٓطك١ ايطا٥ف ٖٚدف إىل ايتعسف  ،ايطا٥ف

ع٢ً أثس إْػا٤ املػسٚعات ايصػري٠ ٚاملتٛضط١ ع٢ً سذِ ايبطاي١ ٚايدٚز ايرٟ تًعب٘ يف اؿد َٓٗا. 

ملتٛضط١ ي٘ تأثري إجيابٞ يف اؿد َٔ َػه١ً ٚاعتُد ع٢ً فسو١ٝ إٕ إْػا٤ املػسٚعات ايصػري٠ ٚا

أَا فتُع ايبشح فٝتُجٌ يف زٚاد اعأعُاٍ مبٓطك١ ايطا٥ف  ،ٜعت  ايبشح دزاض١ اضتطالع١ٝ ،ايبطاي١

( زا٥د أعُاٍ ٚقد اعتُد ايباسجإ املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ عٔ طسٜل املدخٌ املطشٞ 60ٚبًؼ سذِ ايع١ٓٝ )

َٚٔ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت  ،ع ايبٝاْات يًشصٍٛ ع٢ً املعًَٛات اعأٚي١ٝباضتدداّ االضتبٝإ نأدا٠ ؾُ



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ    يضُإ دٛد٠ ايتعًِٝن١ًٝ 
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إيٝٗا ايدزاض١ إٔ ٖٓاى ٚعٞ نبري بأ١ُٖٝ املػسٚعات ايسٜاد١ٜ يف ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ، ٚدٚزٖا يف اؿد 

َٔ ايبطاي١، ٚقدَت تٛصٝات َٚٔ أُٖٗا تػذٝع ايدٚي١ يًُػسٚعات ايسٜاد١ٜ ، ٚتٛفري ايدعِ املايٞ 

ين هلا، ٚإعطا٤ اعأفض١ًٝ يف املٓافط١ اؿه١َٝٛ ٚتٛفري ساوٓات اعأعُاٍ اييت تسع٢ املػسٚعات ٚايف

 َا طسس٘ٚتأضٝطا ع٢ً َا ضبل تٓاٚيت ايدزاض١  ايسٜاد١ٜ ٚتكدِٜ ايدعِ ايفين ملستادٟ اعأعُاٍ.

ايسٜادٟ  خصا٥صف ٜعسأفادت دزاض١ ادزٜظ ٚامحد ايدزاض١ اؿاي١ٝ يف تايسٜاد٠.  االقتصادٜٕٛ ٚخ ا٤

ع٢ً أْ٘ ايػدص ايرٟ ٜٓػأ َػسٚعا ددٜدا يف ظٌ املداطس ٚعدّ ايتأند بٗدف ؼكٝل اعأزباح ٚايُٓٛ َٔ 

ايعالق١ ايتها١ًَٝ بني ٖٚٛ َا ٜؤند ع٢ً دٚز خالٍ انتػاف ايفسص اؾٝد٠ ٚسػد املٛازد الضتجُازٖا، 

 اجملتُع١ٝ.كسدات املؤضطات االنادمي١ٝ يسٜاد٠ اعأعُاٍ ٚتطبٝكاتٗا 

زٜاد٠ اعأعُاٍ ايصػري٠ ٚاملتٛضط١ ٚدٚزٖا يف اؿد َٔ ايبطاي١ يف املًُه١ ( 2013دزاض١ املسٟ ).

ايتعسف ع٢ً دٚز زٜاد٠ اعأعُاٍ ايصػري٠ ٚاملتٛضط١ يف اؿد َٔ  ٖدفت ايدزاض١ اىل ،ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

زاض١ َٔ زٚاد اعأعُاٍ ايبطاي١ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ. فتُع ٚع١ٓٝ ايدزاض١ : تػهٌ فتُع ايد

( 160ايرٜٔ مت استضاِْٗ َٔ قبٌ ساوٓات اعأعُاٍ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، ٚعددِٖ اإلمجايٞ )

اضتددّ ايباسح املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ ، ( زا٥د ٚزا٥د٠ أعُا131ٍٚ بًؼ سذِ ايع١ٓٝ ) ،زا٥د ٚزا٥د٠ أعُاٍ

اـصا٥ص اييت  تٓاٚيت ايدزاض١ ،ؾُع ايبٝاْات عٔ طسٜل املدخٌ املطشٞ باضتدداّ االضتبا١ْ نأدا٠

ٖٞ: ؼتاز ٚتع  عٔ ٚاقع زٜاد٠ اعأعُاٍ ايصػري٠ ٚاملتٛضط١ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بدزد١ َستفع١ 

إىل إصداز أْع١ُ تػذع ع٢ً تسٜٚر َٓتذاتٗا يًٛقٛف ع٢ً قدَٝٗا، ٚؼتاز َٓتذاتٗا ٚخدَاتٗا 

ملطتًٗهني مبُٝصاتٗا، ٚتعاْٞ َٔ وعف ايتٌُٜٛ املايٞ ايرٟ حيتاد٘ اؾدٜد٠ إىل دعا١ٜ أنجس يتبصري ا

املعٛقات اييت ؼد َٔ دٚز زٜاد٠ اعأعُاٍ ايصػري٠ ٚاملتٛضط١ ، نُا تٓاٚيت ايدزاض١ تٓفٝر اعأفهاز املبدع١

ٖٞ: تعسض زٚاد اعأعُاٍ يف املػسٚعات ايصػري٠ ٚاملتٛضط١ يضػٛط ٚيف َٛاد١ٗ ايبطاي١ بدزد١ َستفع١ 

غدٜد٠ ٚخصٛصا يف َسس١ً ايتأضٝظ، ٚتعذٌ اؿصٍٛ ع٢ً ايسبح َٔ َٓتذات ٚخدَات املػسٚعات عٌُ 

َ زات زٚاد اعأعُاٍ يتٛظٝف ايػبا   ، افادت دزاض١ املسٟ ايدزاض١ اؿاي١ٝ يف ايتعسف ع٢ًايسٜاد١ٜ

ت ايدزاض١ يف ، نُا افادؼٌُ املط٦ٛي١ٝٚ ايػبا  ايطعٛدٟ باعأَا١ْ ملا ٜتُتع ب٘ايطعٛدٟ بدزد١ َستفع١ 

، ٖٚٛ َا إٔ أٚدـ٘ ايػب٘ بني زٜاد٠ اعأعُاٍ ايصػري٠ ٚاملتٛضط١ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜايتعسف ع٢ً 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ    يضُإ دٛد٠ ايتعًِٝن١ًٝ 
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 سد٣ بايدزاض١ اؿاي١ٝ يف طسح َداخٌ اضتجُاز ٚتٛظٝف املتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ يتعصٜص املٓتر اؾُاٍ

 يأُلضس املٓتذ١. يتٓاٍٚ َفسدات ايرتاخ يف صٛز٠ َٓتذات

 اإلطبر اننظري نهبحث:
 تعصٜص ايكِٝ اؾُاي١ٝ يًُٓتر: يف ٚدٚزٖا املتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ  :املبشح اعأٍٚ -

َٓر بداٜات ايكسٕ ايعػسٜٔ اٖتِ َطٛزٚ بساَر اؿاض  اآليٞ بتطٜٛس ايعدٜد َٔ اي فٝات 

إيٝٗا  ( ٚاييت ٜػازComputer Aided Designاييت تكع ؤُ َفّٗٛ ايتصُِٝ باؿاض  اآليٞ )

. ع٢ً ؼطني أدا٥ٗا ايتكين ٚايفين ٚايتػهًٝٞ مبا ٜطاِٖ يف تٓفٝر CADاختصازا مبصطًح ناد 

 ايعًُٝات ايتص١ُُٝٝ ٚفل َٛاصفات خاص١ ٚدٛد٠ عاي١ٝ.

ْعِباضتدداّيف تعصٜص ايكِٝ اؾُاي١ٝ يًُٓتر اضاضًٝا املتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ دٚزًاسٝح تًع  

َا نٌف٢ريايتفهٚأعادتس،ٜٚايتطٛدٜٚايتذداالبتهازاتَٔدٜاملصكلحي; مباااليٞاؿاض 

املعاصس٠،اتیٚايتكِٔٝاملفأَٖاملطتذداتو٤ٛف١٢ٝع١ًُ ٚإدسا٤اتْٜعسأضظَٔباملٓتر،

حٝساملاو٢ايكسٕاتٝمثأَْايجا٢ْايٓصفَٓرد٠ٜددَِٝفاٖعا ٝاضتف٢ٚايت٢ بدأت

اعأنجس١ ايعالَٖٞٚاالْتازِٝتصُاييفايتهٓٛيٛد١ٝ ات ٝٓتكاياضتدداّإَٔٔعیاؾِتأند

ذيوْترٚقد;ايػهٌع٢ًقا١ُ٥َٓتذاتعأْٗاكسدات االضس املٓتذ١;سٜتط١ٛٝعًُيفًاريتأث

١ٝٚاقعأنجسَطتشدث١أفهازإىلايٛصٍٛف٢املطتًٗوايٛقت١ُٝبكدٜاملتصاايٛع٢َٔ خالٍ

اير٢ٖٓاؾٗدريتٛفٚنرااملعًَٛات،ْٚكٌاإلتصا١ٍْ بطسع١َكسٚدا٥ِبػهٌَتذدد٠ملتطًبات

    .َٔ اإلبداعدٜاملصلٝيتشكيًفسد املتٓٛعٚايهط امل٢ٌٓٗٝٚايتطٗ

ٚقد مت تطٛز اي فٝات يتعٌُ يف اػاٖني، َٓٗا َا ٖٛ عاّ، َٚٓٗا َا ٖٛ َتدصص يف أسد 

ٜطاعد اؿاض  اآليٞ ٚبساف٘ ٚإليهرت١ْٝٚ اجملاالت اهلٓدض١ٝ أٚ املٝهاْٝه١ٝ أٚ ايهٗسبا١ٝ٥ أٚ ا

َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣ ضاُٖت إَهاْات اؿاض  اآليٞ غري "ٚتطبٝكات٘ يف ع١ًُٝ ايتصُِٝ يًعٌُ ايفين، 

احملدٚد٠ يف ايتدصٜٔ ٚتكدِٜ ايبدا٥ٌ ٚعٌُ صٝاغات ال ْٗا١ٝ٥، ميهٔ االضتفاد٠ َٓٗا يف بٓا٤ ايعٌُ 

تدداّ ايرانس٠ يف اضرتداع تصاَِٝ َع١ٓٝ ٚمناذز ضبل ؽصٜٓٗا ايفين ايٛاسد بٌ اعأنجس َٔ ذيو مْيهٔ اض

 .(165، ص2013)ايصا٥ؼ،  "ٚاختٝاز بعض اعأغهاٍ َٓٗا يف إْػا٤ تصُِٝ ددٜد



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ    يضُإ دٛد٠ ايتعًِٝن١ًٝ 
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ٚقد اصبشت ايّٝٛ بساَر اؿاض  اآليٞ ٚاسد٠ َٔ أِٖ اي اَر ايتص١ُُٝٝ ٚاييت ميهٔ إٔ تطاِٖ 

 ايٝدٟٚ;ال ضُٝا يف فاٍ ايتػهٌٝ  ،املعاصس٠ املٓتذ١كسدات االضس بػهٌ فٓعاٍ يف أٟ فاٍ َٔ فاالت 

"اؿاض  اآليٞ ٜتٝح َٔ  بإبدعِ ٚضا٥ا ايتهٓٛيٛدٝا اؿدٜج١ يف ايتٓفٝر ٚاإلخساز. ٚأغاز اؿساشٟ 

أغهااًل َٔ طسم ايتفهري ؼكل ايتعًِ ايبصسٟ ٚاؿطٞ  Software Graphicخالٍ اي اَر ايف١ٝٓ 

ٜٚٗتِ نريو بت١ُٝٓ ايكدز٠ اإلبداع١ٝ ٚاالبتهاز١ٜ ; ٚايتدًٝٞ، نُا تطاعد ع٢ً أدا٤ عًُٝات ف١ٝٓ عدٜد٠

 (. 150، ص2013 ،ٚتكدِٜ تهٜٛٓات ددٜد٠ أٚ صٝؼ غري َطبٛق١ ")ايصا٥ؼ

اٍ اإلدزاى ايبصسٟ ٚايسؤ١ٜ ايتػه١ًٝٝ إىل داْ  َا تتٝش٘ إَهاْٝات ٖرٙ اي اَر َٔ تٛضٝع ف

عٗس نُا ٖٛ بعد تٓفٝرٙ( مما  ملٓطٛبٞ زٜاد٠ االضس املٓتذ١; فٗٞ تٛفس فسص١ يسؤ١ٜ ايتصُِٝ افرتاوًٝا )أٟٜ 

، عٔ طسٜل ايتشًٌٝ ٚايتذسٜ  ٚايتٓٛع االْتادٜٞطُح بإواف١ سًٍٛ أخس٣ ٚاْتكا٤ أفضٌ ُب١ٝٓ ؼكل اهلدف 

ٔ تصٛزات٘ يًُٓاذز ايتص١ُُٝٝ بايسضِ ٚايبٓا٤ ٚايرتنٝ  ٚايتعدٌٜ ٚاؿرف ايالْٗا٥ٞ ٚإدخاٍ ايعدٜد َ

ٚاالواف١ ٚتػٝري اعأيٛإ أٚ ايدزدات اي١ًْٝٛ ٚاـطٛط ٚاملالَظ يألغهاٍ ٚاعأزوٝات أٚ تٓطٝل ٚػُٝع 

ايتػه١ًٝٝ  ايعٓاصس َع بعضٗا ايبعض بدق١ عاي١ٝ ٚٚوعٗا يف أطس بصس١ٜ َتعدد٠، بإعاد٠ بٓا٤ اهلٝه١ً

 (.192ٙ، ص 1437" )دإ، ٚفكًا يجَهاْٝات اييت ٜتٝشٗا اي ْاَر املطتددّ ٜد١ًٜٜٚٛٗا إىل َػػٛالت ٚؼ

اعداد ٚػٗٝص ١ٝبعًُاـاص١اي اَرتطٛز دَٜتصابػهٌاملتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ تدعِف

َساس١ٌف٢ نافٚاملعًَٛاتاْاتٝايبَٔاهلا٥ٌايهَِعايتعاٌَعٝتطتطكاتٝايتطبٖٚرٙاملٓتر،

إلؽاذَطاعدْعاّكلحيمما١،ُٝٝايتصُٚايبدا٥ٌاملفسدات١َٔٝنُتٛفسٚنريو;ِٝايتصُ

ِٝتصُيفج١ٜاؿداملتها١ًَاـ اتَٓع١َٛإىلايفسد٣ايفهسَٔدعِ ايتشٍٜٛٚايكسازات

خط٠ٛنٌيفايتهًف١سطا دعِٜاْ٘ ضاٜأايٓعاّٖراصاتٝمماملٓتر اؾُايٞ، اىل داْ  رٝٚتٓف

 ، ١ املطتدد١َميايهساعأسذازعددأٚاـاَاتازٝاختع٢ًتٛقفٜٖٚراِٝايتصُخطٛاتَٔ

َتعدد٠ فبفضٌ استٛا٥٘ ع٢ً قٛاي  داٖص٠ ذات أغهاٍ كتًف١ ٜطاعد يف ضسع١ اإللاش ٚإْػا٤ منٛذز 

 يف أمناطٗا ٚاؾُع بٝٓٗا أٚ ايتػٝري غهٌيف ٚقت قصري ْطبًٝا، سٝح ميهٔ اختٝاز أنجس َٔ  يًُٓتر

 .ٚإظٗاز ايتفاصٌٝ بصٛز٠ ق١ٜٛ ٚضسع١ تطبٝل ايتػٝريات، ايػه١ًٝ



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ    يضُإ دٛد٠ ايتعًِٝن١ًٝ 

 

 
 ّّ  20192019  ٜٛيٜٝٛٛيٝٛ  ايجايحايجايحاجملًد ايسابع ٚايجالثٕٛ/ ايعدد اجملًد ايسابع ٚايجالثٕٛ/ ايعدد - تصدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓٝا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

 املٛا١ُ٥ بني املتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ َٚفاِٖٝ زٜاد٠ االعُاٍ:: ايجاْٞاملبشح  -

ِٚزٜادًا، ُزٚدًاُٜٚسُٚدٙايهألٚزاد،َزادايفعٌََٔػتك١ايعسب١ٝايًػ١يفايسٜاد١ٜ

ددٜد٠أَانٔالضتهػافقَٜٛ٘سضً٘نإَٖٔٚٛ ٚ)زا٥دٚطًب٘،عٓ٘عحأٟازتٝادًا،ٚاِزتادٙ

فسْط١ٝ اعأصٌ ٚتعين ايػدص ايرٟ ِٜػسع أٚ ٜباغس يف إْػا٤ عٌُ ن١ًُ ايسٜاد١ٜ، اعأَطازيألنٌ َٚطكا

زٚبست ػازٟ، ٚأٍٚ َٔ اضتددّ ٖرا املصطًح ٖٛ زدٌ اعأعُاٍ ايفسْطٞ ايػٗري دني بابٝطتٝ٘.  فُٝا أغاز

إىل ايسٜاد١ٜ بهْٛٗا ع١ًُٝ تهٜٛٔ غ٤ٞ َا كتًف ذٚ ق١ُٝ عٔ طسٜل  غٞ ٖري

تهسٜظ ايٛقت ٚاؾٗد ايضسٚزٟ، بافرتاض كاطس َاي١ٝ ٚضٝهٛيٛد١ٝ ٚادتُاع١ٝ َصاسب١، ٚدين 

املاي١ٝ ايٓاػ١، إواف١ إىل ايسوا ايفسدٟ. ٚبعباز٠ أخس٣ أْٗا: "ع١ًُٝ خًل ايك١ُٝ عٔ طسٜل ايعٛا٥د

  &http://ar.wikipedia.org/w/index ضتجُاز ايفسص١ َٔ خالٍ َٛازد َتفسد٠ا

ؼكٝل ايتهاٌَ بني ْكاط ايك٠ٛ اييت تتُتع بٗا املؤضطات  إىلايسٜاد١ٜ اإلضرتاتٝذ١ٝ  ٚتٗدف

س١ْٚ ٚايكس  َٔ اعأضٛام، ٚبني ايكدزات ايطٛق١ٝ ايكدز٠ ع٢ً االبتهاز ٚامل ، ممج١ً يفايصػري٠ ٚاملتٛضط١

ايسٜاد١ٜ اإلضرتاتٝذ١ٝ ٖٞ تهاٌَ َٓعٛز ايسٜاد١ٜ ف ٚاملٛازد املدتًف١ اييت تتُتع بٗا املؤضطات ايهبري٠،

)ايبشح عٔ ايفسص١( ٚاملٓعٛز اإلضرتاتٝذٞ )ايبشح عٔ املٝص٠(، يتصُِٝ ٚتٓفٝر اإلضرتاتٝذٝات 

ٖاٜسٚدٝدٟ ٖٚٛدصٚأغاز  جملاٍ االضس املٓتذ١;سٚزٟ ايسٜاد١ٜ، ٚإٔ ٖرا ايتهاٌَ و

( إىل ضت١ عٓاصس يًسٜاد١ٜ اإلضرتاتٝذ١ٝ ٖٚرٙ ايعٓاصس ٖٞ)ؼدٜد ايفـسص، 

)نٛزٜظ ٚاخسٕٚ أَا  ٚايُٓـٛ، ٚاإلبداع، ٚتبٓـٞ املداطـس٠، ٚاملسْٚـ١، ٚايسؤٜـ١(،

ددٜد٠ فضاًل عٔ اعأبعاد ايطابك١ ٖٚٞ )املٛازد،ٚايكدزات، ٚايب١٦ٝ، فضاًل  ( فأغاز إىل أبعاد

عٔ اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ( ٚاييت تطِٗ يف اؾُع بني ايعٓاصس ايسٜاد١ٜ ٚاإلضرتاتٝذ١ٝ اييت تداز َٔ خالٍ 

يف إداز٠ املٛازد ٚايكدزات ايدٜٓاَٝه١ٝ. ْطتٓتر َٔ ذيو إٔ َدخٌ ايٓعس٠ املعتُد٠ ع٢ً املٛازد ي٘ دٚز 

يرا فإ ايتهاٌَ بني ايٓعس١ٜ ايسٜاد١ٜ ٚاإلداز٠ اإلضرتاتٝذ١ٝ  يالضس املٓتذ١تػهٌٝ ايسٜاد٠ اإلضرتاتٝذ١ٝ 

ٚاـسٚز بٓتٝذ١ ايسٜاد٠ اإلضرتاتٝذ١ٝ تطاعد املؤضطات ٚايسٜادٜني بإٔ ٜتطٛزٚا بدٕٚ َٓافظ عأِْٗ 

إىل إٔ ايسؤ١ٜ ايسٜاد١ٜ  ض١ اؿاي١ٝٚتػري ايدزا ذات ق١ُٝ خالق١ يًُذتُع. َعاصس٠َٛازدًا ٜبتهسٕٚ ضٛف 

http://ar.wikipedia.org/w/index.&
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اعأعُاٍ اؾدٜد٠، ٚإبداع١ٝ املٓتر ٚايتذدٜد ايراتٞ، ٚتبين املداطس٠، زٚح املػاَس٠ جملاالت  تدعِ

 بػهٌ َعاصس.صٝاغ١ ايسؤ١ٜ ايسٜاد١ٜ  بٗدفٚاالضتباق١ٝ، ٚايتٓافط١ٝ 

ٛٓيسٜاد١ٜاتعد  ١ْ ي٘ ناالقتصاد َفّٗٛ َعكد َٚتعدد اعأبعاد بطب  ايتدصصات املدتًف١ امله

ٚاإلداز٠ ٚعًِ االدتُاع ٚغريٖا، إذ ال ميهٔ اؾصّ بٛدٛد اتفام َٛسد يًباسجني ٚايهتا  سٍٛ تعسٜف 

ايسٜاد١ٜ، ٚيف ايٛقت ذات٘ ال خيتًف َععِ ٖؤال٤ ايباسجني ٚايهتا  يف إزداع َفّٗٛ ايسٜاد١ٜ إىل تعبري 

ٝف١ٝ هلرا املفّٗٛ بد٤ًا َٔ َع٢ٓ ايٛضاط١ فسْطٞ ظٗس يف ايعصٛز ايٛضط٢، ٚقد تطٛزت ايدالالت ايٛظ

بني طسفني يف ايكسٕ ايطادع عػس ست٢ ٚصٌ إىل َعٓاٙ املعاصس ايرٟ ٜػٌُ الاش اعأعُاٍ َٔ خالٍ ايتُتع 

 َٔ ثالث١ أبعاد ٖٚٞ نايتايٞ: اعُاٍ االضس املٓتذ١ ٜتهٕٛ َفّٗٛ زٜاد١ٜ ، ٚغصا٥ص قدد٠

ؿًٍٛ اإلبداع١ٝ غري املأيٛف١ ؿٌ املػهالت ٚتًب١ٝ ٚمتجٌ ا :Innovativenessاإلبتهاز١ٜ ( 1)

اؿادات، ٚاييت تأخر صٝػا َٔ ايتكٓٝات اؿدٜج١.

ٖٚٞ كاطس٠ عاد٠ َا ؼتط  ٚتداز، ٚتتضُٔ ايسغب١ يتٛفري  َٛازد أضاض١ٝ  :املداطس٠ ( 2)

الضتجُاز فسص١ َع ؼٌُ املطؤٚي١ٝ عٔ ايفػٌ ٚنًفت٘.

ٚتعتُد  ٚتتصٌ بايتٓفٝر َع ايعٌُ يف إٔ تهٕٛ ايسٜاد١ٜ َجُس٠. :اإلضتباق١ٝ ( 3)

يًُتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚدٚزٖا يف تعصٜص َفاِٖٝ  ايسٜاد١ٜ نُدخٌ اضرتاتٝذٞايدزاض١ اؿاي١ٝ 

(2009زٜاد٠ اعأعُاٍ يدٟ اعُأضس املٓتذ١ ٚفل َا اٚزتدت٘ دزاض١ االغا )

 ٍ االضس املٓتذ١.زٜاد٠ اعُا ؼدٜد ايسؤ١ٜ املطتكب١ًٝ يًُؤضط١ . أ

، َكاز١ْ باملٓافطني َٔ سٝح ايك٠ٛ ٚايضعف االدازٟ يًُؤضط١تكطِٝ ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ ٚؼًٌٝ املٛقف  .  

.تكِٝٝ ايب١٦ٝ اـازد١ٝ) ايفسص ٚايتٗدٜدات(بٗدف 

.ؼدٜد ايبدا٥ٌ اإلضرتاتٝذ١ٝ ٚفل ع١ًُٝ ايتٛاشٕ بني ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ . ت

 ضرتاتٝذ١ٝ ٚاملفاو١ً بني االضرتاتٝذٝات املطًٛب١ اللاش اعأٖدافايكٝاّ بع١ًُٝ االختٝاز اإل . خ

االْتاد١ٝ يطبٝع١ املٓتر.

تًع  ايسٜاد١ٜ دٚزا َُٗا يف ؼكٝل لاح تطبٝل اإلضرتاتٝذ١ٝ فٗٞ اييت تعٞ مب١ُٗ ع٢ً إ   

ؼدد املٛازد  املدتاز٠ ٖٚٞ اييت ايسٜاد١ٜ ؼدٜد غاٜات ٚأٖداف نٌ َسس١ً َٔ َساسٌ تٓفٝر اإلضرتاتٝذ١ٝ



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ    يضُإ دٛد٠ ايتعًِٝن١ًٝ 

 

 
 ّّ  20192019  ٜٛيٜٝٛٛيٝٛ  ايجايحايجايحاجملًد ايسابع ٚايجالثٕٛ/ ايعدد اجملًد ايسابع ٚايجالثٕٛ/ ايعدد - تصدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓٝا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

ايالش١َ يًتٓفٝر ٚتدبريٖا ٚتٛشٜعٗا ع٢ً ٚسدات اعأعُاٍ اإلضرتاتٝذ١ٝ، ٚتكّٛ املؤضط١ بإدسا٤ ايتطبٝل 

دٚافع املؤضط١ نريو  تكّٛ إدسا٤ تػريات يف ايسٜاد١ٜ ع٢ً املطتٜٛات اإلداز١ٜ املٓاضب١;بإلضرتاتٝذٝتٗا 

ت١ُٝٓ ٚتطٜٛس املدزا٤ ممٔ ضٝشتًٕٛ َٓاص  اْ  اىل د ايسٜادٜني عٔ طسٜل اؿٛافص املاي١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ;

إضرتاتٝذ١ٝ َطتكبال.

 :إجراءاث انبحثمنهج و
ــٓٗر ايبشــح  - ــٓٗر غــب٘       َ ــٞ ملٓتذــات االضــس املٓتذــ١، ٚامل ــٓٗر ايٛصــفٞ ايتشًًٝ ــ١ امل : اضــتددَت ايباسج

 ايتذسٜيب يتطبٝل ايتذسب١ يتشدٜد دٚز املتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ ع٢ً املٓتر.

 َٓطٛبٞ مجع١ٝ أعُاٍ اـري١ٜ يًت١ُٝٓ االضـس١ٜ، ٖٚـٞ    َٔ ٜتهٕٛ فتُع ايبشح :يبشحفتُع ٚع١ٓٝ ا -

( يف تـــازٜذ 805مجعٝـــ١ غـــري زعٝـــ١ َٚسخصـــ١ َـــٔ قبـــٌ ٚشاز٠ ايعُـــٌ ٚايتُٓٝـــ١ االدتُاعٝـــ١ بـــسقِ )

28/11/1437ٙ  ٖ ــايؼ عــدد ــ١     اضــس٠( 2142) ٔٚايب ــل ايتذسب ــ١ قصــدٜ٘ يتطبٝ عــدد . ٚقــد اخــتريت نعٝٓ

ٚتسنــت  ػسٜبٝــ١ ٚوــابط١. ١قطــُٛا إىل فُٛعــ%،  7متجــٌ َــا ْطــبت٘ ، يسٜــاضاضــستني َــٔ َدٜٓــ١ ا

ٚقـد تطـ٢ٓ   ، نع١ٓٝ يالضتطالع  بِٝٓٗ عٛاٌَ َػـرتن١ اؾـٓظ ٚايعُـس ٚاملطـت٣ٛ ايجكـايف      االضس٠ االٚي١ٝ

 .ٚتعد ايع١ٓٝ ممج١ً يًُذتُع اعأصٌ ايتذسب١،ايطٝطس٠ ع٢ً املتػريات املؤثس٠ ع٢ً طبٝع١  ١يًباسج

يًُتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚدٚزٖا يف تعصٜص َفـاِٖٝ  خط١ تدزٜط١ٝ  ١ايباسج تٚوع :تدزٜط١ٝاـط١ اي -

 َُدسدات دزاض١ اؾبٛزٟ سط زٜاد٠ اعأعُاٍ يدٟ اعُأضس املٓتذ١; تتضُٔ اختباز املٗازات ايتهٓٛيٛد١ٝ 

ٌ     ي ايتهٓٛيٛد١ٝ االزبعـ١  ضرتاتٝذ١ٝيف تٓاٍٚ املٗازات اإل (. 2016) ٓعسٜـ١ ايسٜـاد٠ ٚتُٓٝـ١ فـسص ايعُـ

 ممج١ً يف ايتايٞ:

ٜــتُهٔ املـتعًِ َـٔ إٔ ٜصــٌ إىل َطـت٣ٛ ايكـدز٠ يف أدا٤ نــٌ َٗـاز٠ َـٔ املٗــازات        عٝـح  :ؼدٜـد اعأٖـداف   -

املٗازات كسدات صٝاغ١ اعأٖداف ايطًٛن١ٝ اعتُادًا ع٢ً ، َٚٔ ثِ اعأزبع١

 اـالصـ١ ، ٗـا٤ ايـدزع  اْت، السعـات املايـسد عًـ٢   ، عسض اعأض١ً٦، بدا١ٜ ايدزع: اـطٛات االدسا١ٝ٥ -

   ٚتٛدٝ٘ املٓطٛبات. 

َال٥ُـ١ ايفكـسات    ١صـٝاغ ايٚقـد زٚعـٞ يف    ،فكـسات ايصـٝاغ١  ٚبعد ؼدٜد اعأٖـداف   :صٝاغ١ ايفكسات -

عأدٌ ،إٔ ٜهٕٛ أضًٛ  صٝاغ١ ايفكسات َٔ ْٛع االختٝاز َٔ َتعدد ٚيبدا٥ٌ أزبع١، ٚملطت٣ٛ أفساد ايع١ٓٝ



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ    يضُإ دٛد٠ ايتعًِٝن١ًٝ 
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 ، ٌ قٝاضٗا ٚاإلداب١ عٓٗا بصٛز٠ قدد٠َساعا٠ إٔ تهٕٛ ايفكسات َٛوٛع١ٝ  ٜٚطٗ

 ايصدم ايعاٖسٟ ٚصدم االتطام ايداخًٞ  نُا ًٜٞ: ١ايباسج ت:اضتددَصدم االختباز -

ض اعأدا٠ ع٢ً عدد َـٔ املتدصصـني ملعسفـ١ َـد٣ صـالسٝتٗا ٚال٥ُتٗـا       سبع ١ايباسج تقاَ ايصدم ايعاٖسٟ: 

 .ٚيف و٤ٛ ايتٛصٝات مت تعدٌٜ بعض ايفكسات ٚإعاد٠ صٝاغتٗا

بتكـدٜس ازتباطـات نـٌ     تبتطبٝـل اعأدا٠ عًـ٢ عٝٓـ١ االضـتطالع ٚانتفـ      ١ايباسجـ  تقاَ :صدم االتطام -

 يًكٝاع.َٔ صدم االتطام ايداخًٞ، ٚأصبشت اعأدا٠ صاؿ١  تَٗاز٠، ٚبريو ؼكك

تطبٝك٘ ع٢ً عٝٓـ١ االضـتطالع عطـا  دزدـ١ ايجبـات باضـتدساز       مت جبات االختباز ي :ثبات االختباز -

تعـدٌٜ  اي( ٚبعـد  0، 69ايٓصف١ٝ سٝح بًـؼ َعاَـٌ االزتبـاط بـني ايفكـسات ايفسدٜـ١ ٚايصٚدٝـ١ )       ايتذص١٥ 

 .تطبٝل االختبازي ا١َٓ( ٖٚٞ ق١ُٝ 0، 80باضتدساز َعادي١ ضبريَإ بسإٚ ناْت ق١ُٝ ايجبات)

 عرض اننتبئج وتفسريهب: 
دزدـــات يًُذُٛعـــ١  مت َعاؾـــ١ َتٛضـــا اٖـــداف ايدزاضـــ١يٛصـــٍٛ إىل ايًتشكـــل َـــٔ  :ايٓتـــا٥ر اٚال: -

ــاز     ــ١ ايضــابط١ إسصــا٥ٝا يف اختب ــ١ ٚاجملُٛع ــ١ ايتذسٜبٝ ــازات ايتهٓٛيٛدٝ ــ١    املٗ ــل ايتذسب ــد تطبٝ بع

دزدات َـٔ ايٚسطا  املتٛضا اؿطابٞ ٚاالمساف املعٝازٟ ٚق١ُٝ )ت( يًتعسف ع٢ً ايفسٚم بني َتٛضا 

 :ايٓتا٥ر نُا ًٜٞ ( ٚناْت0، 50نال اجملُٛعتني يػسض ايهػف عٔ دالي١ ايفسم عٓد َطت٣ٛ )

 :همهبراث انتكنىنىجيتن اختببر )ث(املتىسط احلسببي واالحنراف املعيبري وقيمت 
 جممىعت
انتجربت

عذد 
 منسىببث
كم اسرة

درجت انتببيناملتىسط احلسببي
احلريت

انذالنت    عنذ )ث(قيمت 
(0,0,مستىي ) اننبتج حسب احملسىبت

اجلذول

ٚبعد تعٝني دزدات جملُٛعيت ايبشح )ايتذسٜبٝـ١ ٚايضـابط١( يف اختبـاز املٗـازات ايتهٓٛيٛدٝـ١      

 يعٝٓتني َطتكًتني َتطاٜٚتني، )ت(مت إجياد املتٛضا اؿطابٞ ٚايتبأٜ يًُذُٛعتني،ٚباضتدداّ اختباز 

( ٚدزدـ١  0005عٓـد َطـت٣ٛ داليـ١ )    طٛب١ ٖٞ أن  َـٔ ايكُٝـ١ ايٓـاتر سطـ  اؾـدٍٚ،     تٛوح إٔ ايك١ُٝ احمل

(. مبعٓــ٢ إٔ ايٓتٝذــ١ دايــ١ إسصــا٥ٝا يصــال اجملُٛعــ١ ايتذسٜبٝــ١ . ٚمبعٓــ٢ تفــٛم اجملُٛعــ١  58سسٜــ١ )



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ    يضُإ دٛد٠ ايتعًِٝن١ًٝ 
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 تـدزبٛا ،ع٢ً اجملُٛعـ١ ايضـابط١ ايـرٜٔ    املٗازات ايتهٓٛيٛدٝـ١ ٚفل إضرتاتٝذ١ٝ  تدزبٛاايتذسٜب١ٝ ايرٜٔ 

 . املتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ ع٢ً املٓتر ; َا ٜجبت فعاي١ٝ دٚزفل ايطسٜك١ االعتٝاد١ٜٚ

إٕ ظٗــٛز ايفــسم اإلسصــا٥ٞ بــني اجملُــٛعتني ايتذسٜبٝــ١ ٚايضــابط١ يصــال   تفطــري ايٓتــا٥ر ثاْٝــًا: -

 اآلتٞ: ن،ميهٔ تفطريٖا  املٗازات ايتهٓٛيٛد١ٝٚفل إضرتاتٝذ١ٝ  تدزبتاجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ اييت 

ضــاعد املــتعًِ عًــ٢ ايفٗــِ ٚايــتعًِ ايفعــاٍ َــٔ خــالٍ ٚصــٍٛ   ايتــدزٜ  عًــ٢ املــتػريات ايتهٓٛيٛدٝــ١إٕ ( 1)

ٍ  اعأفهاز ٚاملعًَٛات أضـسع َـٔ ايطسٜكـ١ ايعادٜـ١     نتطـا  َٗـازات عكًٝـ١ دعًـت املـتعًِ َـٔ       إ ، َـٔ خـال

 ايتشهِ يف ايتفهري. 

وـٗا عًـ٢ ٚفــــل استٝاداتـ٘ بػـهٌ َـسٕ       ضٗٛي١ تٓاٍٚ املتعًِ يًُعًَٛات ايف١ٝٓ ع٢ً غـهٌ أدـصا٤ ٚعس  ( 2)

ٜطــس عًــ٢ املــتعًِ تػــهٌٝ املعًَٛــات َــٔ خــالٍ تٛظٝــف إضــرتاتٝذ١ٝ ايــتفهري     ٚبتتــابع يف عسوــٗا،

 يف ؼطني ايكدز٠ ع٢ً االضتٝــعا  ٚايتدطٝا ٚمنٛ َٗازات ايتفهري. ايتهٓٛيٛدٞ

 املهبراث اإلسرتاتيجيت انتكنىنىجيت االربعت جذول يىضح نتبئج 
 األعمبل انرتاثيت:ريبدة ننظريت 

املهبراث اإلسرتاتيجيت 
االربعت ننظريت انتكنىنىجيت 
 االعمبلريبدة 

 اجملمىعت
 انذراسيت

 عينت
 انذراست

املتىسط 
 احلسببي

االحنراف 
مستىي  قيمت ث املعيبري

 انذالنت



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ    يضُإ دٛد٠ ايتعًِٝن١ًٝ 
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املهبراث اإلسرتاتيجيت 
االربعت ننظريت انتكنىنىجيت 
 االعمبلريبدة 

 اجملمىعت
 انذراسيت

 عينت
 انذراست

املتىسط 
 احلسببي

االحنراف 
مستىي  قيمت ث املعيبري

 انذالنت

 نتبئج انبحث:
تطــِٗ يف ايهػــف عــٔ  ١ايتهٓٛيٛدٝــ املــتػريات تبآٜــ١ ايٓاػــ١ عــٔإٔ دزاضــ١ اعأضــايٝ  ايتػــه١ًٝٝ امل( 1)

تعتُد عًٞ اؾُع بني ايطسم ايتكًٝد١ٜ ٚاملطتشدث١  َعاصس٠ َداخٌ ػسٜب١ٝ الضتشداخ أعُاٍ ف١ٝٓ 

 يألفاد٠ َٔ املُٝصات ايتػه١ًٝٝ ٚايتعبري١ٜ يهٌ طسٜك١.

أضـتشدخ أعُـاٍ   عُاٍ يف فاٍ االضـس املٓتذـ١،   ( املٛا١ُ٥ بني املتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ َٚفاِٖٝ زٜاد٠ اال2) 

َعاصــس٠ تتفــل َٚعطٝــات ايتطــٛز ايفهــسٟ ٚايتهٓٛيــٛدٞ ٚتطــِٗ يف أثــسا٤ ايكــِٝ     تساثٝــ١ تػــه١ًٝٝ 

  يتٓاٍٚ ايرتاثبػهٌ َعاصس.تػه١ًٝٝ يايتعبري١ٜ ٚا

مبدٜٓــ١  يف تعصٜـص َفــاِٖٝ زٜــاد٠ اعأعُـاٍ يــدٟ اعُأضـس املٓتذــ١   املــؤثس٠ املــتػريات ايتهٓٛيٛدٝـ١  ( عـسض  3)

 اضِٗ بػهٌ َباغس يف دعِ َفاِٖٝ زٜاد٠ االعُاٍ ايتػه١ًٝٝ. ايسٜاض

تىصيبث انبحث:
( أُٖٝــ١ فــاٍ ايبشــح يف تطبٝكــات َعطٝــات ايتطــٛز ايتهٓٛيــٛدٞ يجفــاد٠ َٓٗــا  يف تطبٝكــات ايفٓــٕٛ   1)

ايبصس١ٜ، ٚتعصٜص ايدزاضات ايرتاث١ٝ بصٛز٠ َعاصس٠. 

ٓٝـ١ باضـتدداّ ايٛضـا٥ا  ايتهٓٛيٛدٝـ١ فـ٢ تعًـِٝ ايفـٔ يًعُـٌ عًـ٢          ( وسٚز٠ اٖتُاّ بـساَر ايرتبٝـ١ ايف  2)

 ت١ُٝٓ ايتفهري االبتهاز٣ يًُتًك٢ ٚت٦ٝٗت٘ ملتطًبات ضٛم ايعٌُ.

( طــسح ايدزاضــات ايتطبٝكٝــ١ يتشطــني َٗــازات ٚقــدزات ايكــا٥ُني عًــ٢ املػــسٚعات ايصــػري٠ َــٔ سٝــح    3)

٠، ٚتعًّــِ املٗــازات ايتكٓٝــ١ يالضــتُساز١ٜ، املتطًبــات ايفٓٝــ١ ٚاإلدازٜــ١، يف إطــاز تػــذٝع زٚح ايسٜــاد

ٚتٛفري االطاز ايٓعسٟ يدعِ َفاِٖٝ ايتُٓٝٛ املطتدا١َ. 



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ    يضُإ دٛد٠ ايتعًِٝن١ًٝ 

 

 
 ّّ  20192019  ٜٛيٜٝٛٛيٝٛ  ايجايحايجايحاجملًد ايسابع ٚايجالثٕٛ/ ايعدد اجملًد ايسابع ٚايجالثٕٛ/ ايعدد - تصدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓٝا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

 املراجع
 املراجع انعربيت:
زٜاد٠ اعأعُاٍ ايصػري٠ ٚاملتٛضط١ ٚدٚزٖا يف اؿد َٔ ايبطاي١ يف املًُه١ "( 2013املسٟ، ٜاضس بٔ ضامل )

 .ات ايعًٝا، داَع١ ْاٜف يًعًّٛ اعأ١َٝٓ، دنتٛزاٙ، ن١ًٝ ايدزاض"ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

ايتشًٌٝ املٛزفٛيٛدٞ يُب١ٝٓ ايدالالت ايػه١ًٝ يًعٛاٖس ايطبٝع١ٝ نُدخٌ "ٙ( 1437دإ، غاد٠ غاشٟ )

، زضاي١ دنتٛزاٙ غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، قطِ ايرتب١ٝ "يتصُِٝ املػػٛالت املعد١ْٝ املعاصس٠

 .ايف١ٝٓ، داَع١ املًو ضعٛد

دٚز زٜاد٠ االعُاٍ يف اؿد َٔ َػه١ً ايبطاي١ يف "( 2016عبد اهلل، ٚامحد، امحد عجُإ )ادزٜظ، دعفس 

، َٓػٛزات االنادمي١ٝ االَسٜه١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ، ف١ً أَازاباى  "َٓطك١ ايطا٥ف

. 

 ايكاٖس٠: داز ايعني يًٓػس. ،"ايفٕٓٛ ايبصس١ٜ ٚعبكس١ٜ االدزاى"( 2007عبد اؿُٝد، غانس. )

، ايرتاثٞ" اخثأثس ايتكٓٝات ايسق١ُٝ ع٢ً ايبٓا٤ املٛزفٛيٛد٢ ف٢ تصُِٝ اعأ"( 2015قُد سطٔ )امحد، 

 ف١ً ايتصُِٝ ايدٚي١ٝ .

املجريات اي ف١ٝ ايسق١ُٝ نُدخٌ يتصُِٝ يٛس١ " (2013)أٜٓاع عبد ايسؤف،  ، عادٍ،ايسمحٔ عبد

 .١ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ايدٚيٞ ايسابعَؤمتس نًٝ ،"شخسف١ٝ َعاصس٠ 

( "اعأدٚاز اإلضرتاتٝذ١ٝ املستكب١ ؿاوٓات 2009اؾبٛزٟ، َٝطس إبساِٖٝ ٚاملعاوٝدٟ، َعٔ ٚعد اهلل، )

اعأعُاٍ": أمنٛذز َكرتح ؿاو١ٓ عساق١ٝ يألعُاٍ ٚايتكا١ْ، املؤمتس ايعًُٞ ايجايح يه١ًٝ 

 ١، اعأزدٕ .اإلداز٠ ٚاالقتصاد ظاَع١ ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ اـاص

اؿه١َٝٛاؾاَعاتيفاعأعُاٍيسٜاد٠ايتعًِٝٚاقع" ٙ(1438)طاٖساملًوعبداملداليف، 

 .يًطباع١ ٚايٓػس ضعٛداملًوداَع١داز ؼ١ًًٝٝ دزاض١ "،ايطعٛد١ٜ



 

 ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ    يضُإ دٛد٠ ايتعًِٝن١ًٝ 
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ايتٓافط١ٝ دزاض١ املٝص٠ؼكٝليفٚدٚزٖاايسٜاد٠اضرتاتٝذٝات" (2008)خًفبال١ٍ، ايطهازْ

اإلداز١ٜايعًّٛايعًّٛ االقتصاد١ٜ، ن١ًٝ، ف١ًاعأزدٕ"يفاالتصاالتسناتغع٢ًَٝدا١ْٝ

.، ٜٓاٜس17اـاص١، ايعدد اإلضسا٤ٚاملاي١ٝ، داَع١
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