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 ةمدقملا *

 ،اQاريغتمو اهتعيبط فالتخا ىلع تاعمتجملا دمتعت
 حالص نع لوألا لوؤسملا وه نطاوملاف ،ةيرشبلا ىوقلا ىلع
 هطابتراو هئاهتنا ىدمو هلاعفأو هتايكولس لالخ نم عمتجملا

 ةنطاوملاب ةيعوتلا ةيمهأ تاعمتجملا ىلع ضرفي ام اذهو ،هنطوب
 ةيلخادلا تايدحتلا ةهجاوم ليبس اeوك اهتيمنت ىلع لمعلاو
 ةيسايسلا ثادحألا عم لعافتلا لالخ نم ،ةيجراخلا رطاخملاو
 ،نسحلا( مQاعمتجم لخاد ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

2008(. 
 ،لودلا لخاد تاهجلا ضعب معد ةنطاوملا بلطتتو

 ةبسنلاب اهتيمهأو ةنطاوملا ةيهامب نينطاوملا ةيعوت اeأش نم يتلاو
 ريغ قرطلا وأ ةرشابملا قرطلاب ءاوس ،ايلك عمتجمللو مهل

 يه ةنطاوملا ميق ىلع ةيبرتلا دعتو ،)2011 ،ديع( ةرشابملا

 ،ةيطارقميدلاو ةيرحلاب نومستي نينطاوم دادعإل ناطوألا ليبس
 مارتحالا ىلع مئاق ،يملسو يراضح عمتجم ءانب يف نومهسيو

 ثيح ،) Chui & leung , 2014(.حماستلاو نواعتلاو

 يه ،نطولا بحو ءالولاو ءامتنالا ىلع ةيعامتجالا ةئشنتلا نإ
 تدكأ ام اذهو ،ةنطاوملا ةيهام ءانبألا ملعتل يساسألا رصنعلا

 .)ه1429 ،نادمح(ةسارد هيلع

 داشرإلاو ةيسفنلا ةحصلا رود لافغإ نكمي ال امك
 ةنطاوملا دعت ذإ ،نينطاوملا ىدل ةنطاوملا ميق ةيمنت يف يسفنلا
 نيمئاقلاو ةلودلا ىلإ ءامتنالاب روعشلا يه يسفنلا روظنملا نم
 ،نيساي ( درفلل ةيامحلاو نامألاو نمألا ردصم يهو ،اهيلع

 عمتجملاب لعافو جتنم نطاوم درفلا حبصي يكلو ،)2002

 ةيوبرتلا تاساردلل ةيدوعسلا ةلجملا

 ةيسفنلاو

 سماخلا رادصإلا

 )٤( ددعلا )٢( دلجملا

١٠٩-٨٠( ٢٠٢١( 



 
يولكلا لشفلا ىضرم ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت تايلا دحأك ةيمقرلا ةنطاوملا ميق رود 81  

 

 ،هتابجاو ءادأ نم هنكمت يتلا ةيسفنلا ةحصلاب عتمتي نا بجي

 رود ىلع )2017( نيرخآو سارهموب ةسارد هتدكأ ام ادهو

 ،ةنطاوملا ميق زيزعت يف يسفنلا داشرإلاو يوبرتلا داشرإلا
 يتلا ةيباجيإلا صئاصخلا ضعبب درفلا عتمت ينعت ةيسفنلا ةحصلاف
 ةيداملاو ةيعامتجالا هتئيبو هسفن عم قفاوتلا نسح ىلع هدعاست

 يتلا ةيضرملا ضارعألا وأ ةيبلسلا تافصلا نم هررحت كلذكو

 نم يتلاو ،)2020 ،دمحأو نسي( قفاوتلا اذه قوعت

 ،ةحارلا كلذ لئالدو ،سفنلا عم ةداعسلاب روعشلا ،اQارشؤم

 ،تاذلا عم حماستلا ،تاذلا لبقت ،تاذلا مارتحا ،ةقثلا ،نمألا
 نم كلذ رهظيو ،نيرخآلا عم ةداعسلاب روعشلا ،ةنينأمطلاو
 ءامتنالاو ،ةيعامتجا تاقالع ةماقإ و ،نيرخآلا مارتحا لالخ
 ،ةيعامتجالا ةيلوئسملا لمحتو ،نيرخآلا عم نواعتلاو ،ةعامجلل

 ىلإ ةفاضإلاب ،)2020 ،يجان( م� ةقثلاو نيرخآلا بحو

 اهفعض هتاذ درفلا لبقتي نأ ا� دصقي يتلاو ،تاذلا لبقت
 ،رضاحلا يف اهشيعي يتلا ةايحلا نع اضرلاب رعشي نأو ،اQوقو

 ىلع هتردقو ،ةقيقح هيلع وه ام عم قفتي امب لبقتسملا ططخو
 تامزألاو طابحإلاو تاعارصلا ةهجاوم نم ةهجاوملا

 ،)2020 ،دوسألا( اهتهجاوم درفلا ىلع نيعتي يتلا دئادشلاو

 يتاذلا قفاوتلاو سفنلا نع اضرلا نمضتي يسفن قفاوت عم
 ةردقلا نم هنكمي ،ينهملا و يعامتجالاو يميلعتلاو ىرسألاو
 ةايحلل ةيعوضوملا ةرظنلاو ةايحلا بلاطم ةهجاوم ىلع

 يف ةيباجيإلا ةنورملاو ،رضاحلا يف ةيمويلا اهلكاشمو اهبلاطمو
 دوهجلا لذبو طابحإلا فقاوم ةهجاومو عقاولا ةهجاوم
 درفلا عتمتي نأ بجيو ،اهلحو تالكشملا ىلع بلغتلل ةيباجيإلا
 نم ءايوسألا ةيبلاغل فولأملا يداعلا لوبقملا يوسلا كولسلاب

 ةردقلاو ،يسفنلا قفاوتلا ىوتسم نيسحت ىلع لمعلا و سانلا

 .)2020 ،فسوي( اهيف مكحتلاو تاذلا طبض ىلع

 ريغت ىلإ يدؤت يولكلا لشفلاب ةباصإلا نأ ثيحو
 بناوج ىلع رثؤت ثيح ،هب نيباصملا ةيصخش يف يرهوج

 ىضرم نأ )2015( دادقم ةسارد تراشأ ثيح ،مQايح

 مeأ امك ،ةعفترم قلق تايوتسمب نورعشي يولكلا لشفلا
 نادقفو سأيلاو بائتكالاو قلقلاو توملا نم فوخلاب نورعشي
 تابارطضا ىلإ ةفاضإلاب ،قباسلا عضولا ىلإ ةدوعلاب لمألا

 ةحصلا ىوتسم ىلع ًابلس رثؤي كلد لك ،ماعطلاو مونلا

 ىضرم نأ )2009( يلع ةسارد تفشكو ،مهيدل ةيسفنلا

 ناوشر ةسارد يفو  ،تاذلل ةيبلس ةرظن مهيدل يولكلا لشفلا

 نوعقوقتي يولكلا لشفلا ىضرم نأ ترهظأ يتلا )2009(

 تاقالعلاب ظوحلم فعض مهيدلو نيلزعنمو مQاوذ ىلع
 ىلع بترتيو ،ةيعامتجالا ةايحلا نم باحسناو ةيعامتجالا

 ةيسفن راثآ هجالع بيلاسأو يولكلا لشفلا ضارعأ
 اeأش نم ،هب نيباصملا صاخشألا ىلع ةيداصتقاو ةيعامتجاو
 سأيلا رعاشمو ةقثلا مدعو زجعلاب ساسحإ مهيدل دلوت نأ
 ةحصلاف ،ةايحلا ةطشنأ نم باحسنالاو ،قلقلاو بائتكالاو

 دارفأبو ،ةطيحملا ةئيبلاب رثأتت ،ةكباشتم ةدقعم ةيلمع ةيسفنلا
 ةحصلا رثأتت دقف ،درفلا وحن مQاهاجتاو مهلويمو ،عمتجملا

 .)2018 ،يفيلخ( .هيف نيرخآلا ءارآ ىلع ءانب درفلل ةيسفنلا

 ةساردلا ةلكشم *

 ميهافم ليعفت راطإ نم ةساردلا ةلكشم تعبن
 زيزعت يف اهرودو ةيمقرلا ةنطاوملا ميقل ةينورتكلإلا لولحلا
 ،تاجايتحالا بسح يولكلا لشفلا ىضرمل ةيسفنلا ةحصلا
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 نمضت يتلا ةكرتشملا تايلوؤسملاو ةربخلا لالخ نم كلذو
 ينعي تامولعملا ةينقت نم فدهلا نأ ثيح ؛حيحصلا هيجوتلا

 ؛اQرادإ ةيفيكو ،ةهجاوملا رطاخملا ىلع فرعتلا يف ةدعاسملا
 ةفرعملا ىلع دمتعا هنأل ةرورض حبصأ تامولعملا عمتجمف
 ميلعتلا قرطو جئاتنلاو دودرملا ىلع رثؤي امب ايجولونكتلاو
 هجوأ فلتخمو تاسايسلاو دارفألا نيب ةيعامتجالا تاقالعلاو

 .ةعبتملا مظنلا ىلع ةرثؤمو ةهجاوم تايدحت دوجو مغر ةايحلا
 يفيقثتو يميلعت رود كانه نوكي نأ يغبنيو

 يعسلا راطإ يف ةيعاولا ةلعافلا ةيمقرلا ةنطاوملا نأشب يداشراو
 ةيندم تاليكشتو تايلآ مضي ثيحب ،عمتجملاو درفلل يومنتلا

 ةرولب نم يوسلاو ضيرملا درفلا نكمت ةيمسر ريغو ةيمسر
 نم مهنكمت ةيسفن ةحصب عتمتلاو ةايحلا وحن ةيباجيإ تاهجوت
 ماع يأر نيوكت نم مهنكمت يكل ،عمتجملاب ةلعاف راودأ بعل
 مئاقلا لدجلا هحرطي امو اياضق نم ماعلا شاقنلا هحرطي ام هاجت

 )305ص ،2018 ،نورخاو ةبلط( دارفألا تاعلطت نيب

 ةيسفنلا ةحصلا زيزعت يف حرطي ام لك نم ةدافتسالاو
 .يولكلا لشفلا ىضرم ىدل اصوصخ

 ةساردلا تالؤاست *

 ةباجإلا ةساردلا لواحت ةلكشملا ةغايص لالخ نمو
 ةنطاوملا ميق هبعلت يدلا رودلا ام :ةساردلل سيئرلا لؤاستلا نع
 لشفلا ىضرم نم ةنيع ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت يف ةيمقرلا
 ؟يولكلا

 -:ةيتآلا ةيعرفلا تالؤاستلا هنم عرفتتو
 ةنطاوملا تالاجمل يولكلا لشفلا ىضرم ريدقت ةجرد ام -١
 ةيسفنلا ةحصلا زيزعت تابلطتم دحأك اهرفاوت بجاولا ةيمقرلا
 ؟مهرظن ةهجو نم

 ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت يف ةيمقرلا ةنطاوملا ميق رود ام -٢
 ؟يولكلا لشفلا ىضرم نم ةنيع
 اهرفاوت بجاولا ةيمقرلا ةنطاوملا ميقل ةيرظنلا رطالا ام -٣
 ؟يولكلا لشفلا ىضرم نم ةنيع ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت
 ةحصلا لالخ نم ةيمقرلا ةنطاوملاب ؤبنتلا ةيناكمإ ام -٤
 ؟يولكلا لشفلا ىضرم نم ةنيع ىدل ةيسفنلا

 ةيمقرلا ةنطاوملا ميق جمدل ةحرتقملا تاهويرانيسلا ام -٥
 ىضرم نم ةنيع ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت تابلطتم دحأك
  ؟يولكلا لشفلا

 ةساردلا ةيمهأ *

 -:يتآلا يف ةَّيلاحلا ةساردلل ةَّيرظنلا ةَّيمهألا لثمتتس
 ميق رود( عوضوم ىلع ءوضلا ةَّيلاحلا ةَسارِّدلا يقلُتس -١

 ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت تايلا دحأك ةيمقرلا ةنطاوملا
 .)يولكلا لشفلا ىضرم
 تتاب يتلا ةَّيملاعلا تابلاطملاو ىؤرلل ًةباجتسا ةَسارِّدلا يتأت -٢
 اهصرح يف ةددعتملا تاودنلاو تارمتؤملا لالخ نم ةحضاو

  .ةيدسجلاو ةيسفنلا نطاوملا ةحصب ةيانعلل
 يدانت يتلا تاوصألا عم ةقفاوتم ةَّيلاحلا ةَسارِّدلا يتأت -٣
 يف هرامثتساو يجولونكتلاو يملعلا مدقتلا نم ةدافتسالاب
 .نينطاوملل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت يف مهاست فادهأ قيقحت

 ثوحبلا ةردن لظ يف ةَسارِّدلا هذه نوكت نأ لَمَّؤُي -٤
 ةَّيملع ًةفاضإ - هملعو ثحابلا عالطا دح ىلع -تاَسارِّدلاو
 ةحصلاو ةيمقرلا ةنطاوملا لاجم يف ةَّيبرعلا ةبتكمللو ةفرعملل
 .ةيسفنلا
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 )ةَّيقيبطتلا( ةَّيلمعلا ةَّيمهألا *

 ةنطاوملا ميق رود يف ةيلمعلا دئاوفلا ةَسارِّدلا هذه مِدّقُت -١
 لشفلا ىضرم ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت تايلا دحأك ةيمقرلا
 ثيحب ،لاجملا اذه يف نيصصختملا نيثحابلا ديفتسو ،يولكلا

  .ىرخا ةيسارد لحارم يف ةديدج ثوحبل ةاون حبصت

 تاسسؤملاو ،نيصصختملا ةَّيلاحلا ةَسارِّدلا دعاسُت دق -٢
 ةَّيبيردتلا تارودلاو ،تاودنلاو ،شرولا دقع يف ةيموكحلا
 .نينطاوملل ةيسفنلا ةحصلا زيزعتل

 ةساردلا فادهأ *
Qىلإ ةيلاحلا ةساردلا فد:- 

 تالاجمل يولكلا لشفلا ىضرم ريدقت تاجرد ةفرعم -١
 ةحصلا زيزعت تابلطتم دحأك اهرفاوت بجاولا ةيمقرلا ةنطاوملا
 .مهيدل ةيسفنلا

 ةيسفنلا ةحصلا زيزعت يف ةيمقرلا ةنطاوملا ميق رود فرعتلا -٢
 .يولكلا لشفلا ىضرم نم ةنيع ىدل
 اهرفاوت بجاولا ةيمقرلا ةنطاوملا ميقل ةيرظنلا رطالا ةسارد -٣
 .يولكلا لشفلا ىضرم نم ةنيع ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت

 ىدل ةيسفنلا ةحصلا لالخ نم ةيمقرلا ةنطاوملا ميقب ؤبنتلا -٤
 .يولكلا لشفلا ىضرم نم ةنيع
 دحأك ةيمقرلا ةنطاوملا ميق جمدل تاهويرانيس عضو -٥
 لشفلا ىضرم نم ةنيع ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت تابلطتم

  .يولكلا

 ةساردلا دودح *

 -:ةيتآلا دودحلاب ةَسارِّدلا جئاتن ددحتت

 هذه يف ةَّيعوضوملا دودحلا ترصتقا :يعوضوملا دحلا -١

 زيزعت تايلا دحأك ةيمقرلا ةنطاوملا ميق رود "ىلع ةَسارِّدلا
 .يولكلا لشفلا ىضرم ىدل ةيسفنلا ةحصلا

 ةنيع ىلع ةساردلا تاودأ قيبطت متيس :ةيرشبلا دودحلا -٢

 .يولكلا لشفلا ىضرم نم

 مامدلا ةنيدم يف ةساردلا تاودأ قيبطت مت :ةيناكملا دودحلا -٣

 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب

 ةساردلا تاحلطصم *

 ةيمقرلا ةنطاوملا -١

 فارعألاو ريياعملا اeأب ةيمقرلا ةنطاوملا فيرعت نكمي
 ايجولونكتلا مادختسا ءاقلت لوئسملاو ميوقلا كولسلا يف ةعبتملا

 ايجولونكتلا تامادختسا يف ةدمتعملا كولسلا دعاوق" يهف
 ينورتكلإلا لدابتلا لجأ نم اهمادختسا لثم ،ةددعتملا
 ،عمتجملا يف ةلماكلا ةينورتكلإلا ةكراشملاو ،تامولعملل
 ةكبش ربع عمتجملا يف ةكراشملا ىلع ةردقلا اeأب اضيأ فرعتو

 مدختسي يذلا نطاوملا وه يمقرلا نطاوملا نأ امك ،تنرتنإلا

 )2014 ،دياقلا ىفطصم( ."لاعفو مظتنم لكشب تنرتنإلا

  ةيمقرلا ةنطاوملل يئارجالا فيرعتلا *

 اeأب ةساردلا هذه يف ةيمقرلا ةنطاوملا ثحابلا فرعي
 هيجوتلا يف تلثمت ةيساسأ تايلمع نمضتت تاءارجإ ةعومجم
 تاينقتلا عفانم لثمي ام ضرع هيجوتلا لثمي ثيح ؛ةيامحلاو

 ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت يف اهنم ةدافتسالا ةيفيكو ةثيدحلا
 ةاعارم عم اهراطخأ نم ةيامحلاو ،يولكلا لشفلا ىضرم
 .اهتهجاوم متي يتلا تالكشملل لولح ميدقت
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 ةيسفنلا ةحصلا -٢

 يسفنلا قفاوتلا نم ةلاح اeأب :ةيسفنلا ةحصلا تفرع

 هتاردق مادختسا نم هنكمت درفلا ىدل يعامتجالاو يمسجلاو
 ،ديع( نيرخآلاو هتاذ هب يضر ام قيقحتل ،هتاناكمإو

2012(. 

 يلقعلا قفاوتلا ةلاح يه :ةساردلل يئارجإلا فيرعتلا

 لعافتلا نم درفلا نكمت ،يدسجلاو يعامتجالاو يسفنلاو
 كولسلا نايتإو ،ةيمقرلا طئاسولا لالخ نم ميلسلا يعامتجالا
 لثمألا مادختسالا لالخ نم ،ةداعسلاب روعشلاو ،يوسلا
 اهيلع لصحي يتلا ةجردلا يف لثمتت امک ،هتاناكمإو هتاردقل

  .ةيسفنلا ةحصلا سايقم ىلع صوحفملا

 يولكلا لشفلا -٣

 ىلكلا مايق يف زجع :هنأ ىلع يولكلا لشفلا فرعي
 جالعلل ىضرملا عضخيو ،بولطملا هجولا ىلع اهفئاظوب

 )45ص ،2019 ،هبه( .يولكلا ليسغلا نوقلتيو

  يرظنلا راطإلا *

 ةيمقرلا ةنطاوملا ميق :لوألا روحملا
 اعيرسو امساحو امهم افطعنم ،ايلاح ،ملاعلا شيعي

 ينبت ربع ،ديدج يراضح طمن وحن هجتي هنإ ،هلك هخيرات يف
 تافاقثلا تعضو يتلا ،ةيمقرلا ةيروطاربمإلا تنرتنالا ةفاقث
 فالآ ذنم عمتجملا تاعاطق مظعمو ةدئاسلا ةيناسنإلا
 عاطق لك ىلع يغبنيو ،ةيقيقح تايدحت ةهجاوم يف تاونسلا

 لظ يف يمقرلا حايتجالا ىمسي ام هتقيرط ىلع هباجي نأ اهنم

 .ةثداحلا تالوحتلا

 قحالتملا يجولونكتلاو يملعلا روطتلا ضرف دقف
 يف ناسنإلا ا� شيعي يتلا ةقيرطلا يف ًالدبتو ًاريغت دعاصتملاو

 ،ريغتلا اذه نمض سانلا كولس طامنأ تلخدو ،ملاعلا ءاحنأ ىتش
 تاهجوو مهراكفأ نع ا� نوربعي يتلا لئاسولاو قرطلا ىتحو
 اذه عم امغانت ريغتت فوس مهحلاصم نع عافدلاو مهرظن
 يناسنإلا ركفلا روطت يف ةماه ةصرف لكش يذلا ،روطتلا

 روطتلا لبقتسم مامأ ةبحر اقافآ تحتفو ،ةرصاعملا ةايحلاو

 .)2014 ،ناشهدلا( يناسنإلا

 ،ةنطاوملا موهفمب ةيضاملا ةرتفلا يف مامتهالا داز دقو
 اذه فلتخيو ،ةينورتكلالا وأ ةيمقرلا ةنطاوملاب ىمسي ام رهظو

 ،ةايحلاو نوكلل ةرظنلاو ةيوبرتلا ةفسلفلا فالتخاب موهفملا
 بناجلا يف فادهألا قيقحت لئاسو نم ةليسو لثمت يهف هيلعو
 .يعامتجالا

 ةيمقرلا ةنطاوملا عوضومل قرطتلا دنع ماع لكشبو

 ،اهيلع ةباجإلا نم دبال ةكئاش ةلئسأ هجاون

 )Young Donna, 2014,2(:اهمهأ

  ؟ا� مامتهالا ببس امو ةيمقرلا ةنطاوملا ام -١

  ؟يمقرلا رصعلا يف ةيصوصخلا داعبأ ام -٢

 تاباسح ءاشنإب يولكلا لشفلا ىضرمل حاتي ىدم يأ ىلإ -٣

  ؟ةيعامتجالا تاكبشلا عقاوم ىلع

 ؟يمقرلا رصعلا يف تامولعملا مدختسم قوقح ام -٤

 ةيمقرلا ةنطاوملا *

 ةنطاوملا موهفم لوانت بلطتي فيرعتلا اذه لوانت نإ
 ا� سحي يتلا ةيوقلا ةفطاعلا لثمت يهو ،ةيادبلا يف ماع لكشب
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 ،هيلإ هدشت ةنيتم ةيحور ةطبار يهو زيزعلا هنطو وحن نطاوملا
 بلطتت ثيح لعفلاب نوكت ام ردقب لوقلاب ةنطاوملا نوكت الو

 ىلع ةريغلاو ،ةنامألاو لماعتلا يف قدصلاو لمعلا يف صالخإلا
  ؛ةماعلا ةحلصملا

 )Digital Citizenship( ةيمقرلا ةنطاوملا فيرعت *

 نكمي بولسأ" اeأب  Ribble ).2013( اهفرع
 اهتفرعم يغبني يتلا اياضقلا مهف ىلع نيملعتملا ةدعاسمل هفيظوت

 نم َالدبف لثمألا لكشلاب ايجولونكتلا مادختسا لجأ نم
 مامتهالا متي تامولعملاب يمقرلا لاصتالا ةيلمع ىلع زيكرتلا
 يمقرلا مادختسالاب ةطبترملا تايلوؤسملاو تايقالخألاب

 اeأب )93ص ،2019،قداص ( اهفرعو امك ، "تامولعملل

 ،ايجولونكتلل مادختسالا يف ةعبتملا ئدابملاو ريياعملاو دعاوقلا "
 َاقالطنا همدقتو نطولا يقرل ، َاراغصو َارابك نينطاوملا لبق نم
 ، ةيحان نم راطخألا ةفاك نم هتيامحو هبحو هل ءالولا نم

 اميف ،ىرخأ ةيحان نم ةثيدحلا تاينقتلل لثمألا لالغتسالاو

 لصاوتلا دعاوق اeأب :ًافيرعت Bolkan ناكلوب فاضأ

 ةايحلا نم دارفألا نكمتيل ايجولونكتلا عم بسانملاو لوؤسملا

 . ) Bolkan, 2014, 21( يمقرلا رصعلا يف نامأب

 ،يمقرلا لوصولا يف ةيمقرلا ةنطاوملا قيقحت لثمتيو
 اذهو ،عمتجملا يف ةلماكلا ةينورتكلإلا ةكراشملا ينعي يذلاو

 مامأ صرفلا ؤفاكت ىلإ هابتنالا ايجولونكتلا ومدختسم مزلي
 ةطقن نإف ،انه نمو ،ايجولونكتلاب قلعتي اميف ،دارفألا عيمج
 قوقحلا ريفوت وحن لمعلا يه "ةيمقرلا ةنطاوملا يف قالطنالا
 نإف مث نمو ،ينورتكلإلا لوصولا معدو ،ةيواستملا ةيمقرلا

 راهدزالاو ومنلا قيقحت ريسعلا نم لعجي ينورتكلإلا ءاصقإلا

 ةدايزب ةيجولونكتلا تاودألا هذه مدختسي عمتجملا نأ ثيح
 ىلحتن نأ دبال ،نيجتنم نينطاوم حبصن ىتحو ،ةرمتسم

 يمقرلا لوصولا تاينقتو تايلآ ريفوت نامض لجأ نم مازتلالاب
 لثمت يتلاو ةيمقرلا تالاصتالا نأ امك ،ءانثتسا الب عيمجلا ىلإ
 ةماهلا تاريغتلا زربأ نم دعت تامولعملل ينورتكلإلا لدابتلا
 ىلع دارفألا ةردقب طبترت يهو ،ةيمقرلا ةروثلا اهتثدحتسا يتلا

 .تاقوألا تنيابتو نكامألا تدعب امهم ،مهنيب اميف لاصتالا

 )310ص ،2018 ،نورخاو ةبلط(

 " Digital citizenship ةيمقرلا ةنطاوملا" و

 قاطن ىلع ةماهلا اياضقلا نم ةلماك ةعومجم يطغي حلطصم
 كولسلل ةيهيجوتلا ئدابملا نم ةعومجم نمضتيو ،عساو
 يغبني مويلاو ،ايجولونكتلا مادختسا دنع بسانملاو لوؤسملا

 نأ تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مدختسي صخش يأل
 ذإ ،تنرتنإلا ىلع ةحلاصلا ةنطاوملا ميق قيبطت ةيفيك مهفي
 ةطلتخمو ةشوشم ةنطاوملا ميهافم نم ريثك كانه تلازام

 )58ص ،2017،يناطحقلا( ةددعتم بابسألا

 وه يمقرلا نطاوملا  Digital citizen يمقرلا نطاوملاو

 2011( ةيلاعفبو ماظتناب تنرتنإلا مدختسي يذلا درفلا كلذ

,. Mossberger, et al( ، ربدتي قالخأ وذ درف وهو 

 نآ يف ةنماكلا دئاوفلاو رطاخملا كرديو ،اهبقاوعو هلاعفأ يف
 ليثم اهل قبسي مل يتلا تامولعملا ىلإ لوصولا ةلوهس يف اعم
 نوكي امدنع ةيمقر ةنطاوم درفلا فصيو خيراتلا يف لبق نم
 ةفرعم كلميو ،بوساحلا مادختسا تاراهم نم ةنكمتم

 فتاوهلاو بيساوحلا ربع اهيلإ لوخدلا عيطتسيو ،تنرتنإلاب
 .ةيكذلا
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 ةعومجم نم نكمتم نوكي نأ يغبني يمقرلا نطاوملاو
 لاثملا ليبس ىلع كلذ نمو بقللا اذه قحتسيل تاراهملا نم

 -:) NetSafe,2013( وه يمقرلا نطاوملا نأ

 تامولعملا ايجولونكت نم نكمتمو قثاو مدختسم -١
 .تالاصتالاو

 ةيميلعتلا ةطشنألا يف ةكراشملل تاينقتلا مدختسي -٢

 .ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو

 ءاضفلا يف يدقنلا ريكفتلا تاراهم روطيو مدختسي -٣
 .ينورتكلإلا

 صوصنلاو زومرلا ةغلو ةباتكلاو ةءارقلاب ملم -٤
  .ةءافكب اهفظويو ةيمقرلا تايجولونكتلاو

 نم نكمتمو ،ايجولونكتلا تائيب يف تايدحتلاب ةنيب ىلع -٥

 .لاعف لكشب اQرادإ

 تاذ قرطب نيرخآلا عم لصاوتلا يف ايجولونكتلا مدختسي -٦
 .يباجيإ ىنعم

 مادختسا يف يقالخألا كولسلاو ةهارتلاو قدصلا رهظي -٧
 .ايجولونكتلا

 .يمقرلا ملاعلا يف ريبعتلا ةيرحو ةيصوصخلا ميهافم مرتحي -٨

 .ةيمقرلا ةنطاوملا ميق طاشنب ززعيو مهاسي -٩

 يمدختسم دعاست يجولونكتلا ملعتلا ةرود نأ
 عبرأ لالخ نم مهلاعفأ ىلع زيكرتلا يف ءدبلا ىلع ايجولونكتلا
 رخآب وأ لكشب ةيمقرلا ةنطاوملا معدت ةطشنأ يوطنت لحارم

 ،2021،هبر دبع( اهركد امك ةيمقرلا ةنطاوملا لحارم يهو

  ۔: يلاتلاك )576ص

 اوحبصيل مهلهؤي امب دارفألا ديوزت ينعتو :يعولا ةلحرم -١

 .ةيجولونكتلا طئاسولاب نيفقثم

 مادختسا ىلع ةردقلاب ينعتو :ةهجوملا ةسرامملا ةلحرم -٢

 امبو ،فاشتكالاو ةرطاخملا ىلع عجشي خانم يف ايجولونكتلا
 .بسانم ريغ وه امو بسانم وه ام كاردإ نم نكمي

 هذه ينعتو :ةودقلاو لثملا ءاطعإو ةجذمنلا ةلحرم-٣

 لئاسو مادختسا ةيفيك لوح ةيلاثم ةيباجيإ جذامن ميدقتب ةلحرملا
 .ةنسحلا ةودقلل جذامن جذامنلا كلت نوكت ىتح ايجولونكتلا

 هذه يفو :كولسلا ليلحتو ةعجارلا ةيذغتلا ةلحرم -٤

 تاينقتلل مQامادختسا ةشقانم صرف درفلل حاتي ةلحرملا
 زييمتو دقن ىلع ةردقملا كالتما ةلحرمل الوصو ،ةيمقرلا
 .ميلسلا مادختسالا

 هنأ ىلع اهتسارد يف )2014( يناملسملا دكؤتو

 نطاوملاو ةيمقرلا ةنطاوملا نم لك ميهافم هلمحت امم مغرلا ىلع
 لعافتلاو ملاعلا ىلع حاتفنالا يف لثمتت تايباجيا نم يمقرلا

 يف ةيجولونكتلاو ةيملعلا تاعرتخملا نم ةدافتسالاو ،هعم
 ،مدقتلا بكرب باكرلا ةلواحمو ملاعلا لود فلتخم عم سفانتلا
 ةيموقلا تافاقثلا سمطك ةيبلسلا راثآلا ضعب اضيأ امهل نأ الإ
 ةليخدلا تافاقثلا ضعب ضرفو تايصوصخلا ىلع ءاضقلاو

 راشتنا نع الضف ،ةيرامعتسا ضارغأ اهل ةنيعم بوعشل
 ىلعو دارفألا نيب ايجولونكتلا مادختسال ةئيسلا تاسرامملا
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 ديدهتلاو باهرإلاو ةفرحنملا راكفألاو ةليذرلا رشن اهسأر

 . ةينورتكلإلا ةقرسلاو بصنلاو

 ةيسفنلا ةحصلا :يناثلا روحملا
 ةليمجلا اهنم براجتلاو فقاوملا نم ريثكلاب درفلا رمي

 ىدمو ةيصخشلا هتامس ىلع رثؤت دق يتلا ةبعصلا ةميلألا اهنمو
 هسفن هاجت هتافرصتو هكولس ىلع اضيأو هفيكتو هلمحت
 يسفنلا اضرلاو قفاوتلا هيدل نوكي نمف ،عمتجملا يف نيرخآلاو
 لكشب فرصتيو ةايحلا تابوعص ةهجاومو ملقأتلل يفاكلا

 رداق ريغ ةيسفنلا ةحصلا لتعم نوكي نم مهنمو يحصو ميلس
 نع فرعتن فوس انه نمو جاتنالاو ءاطعلاو فيكتلا ىلع
 .اQافيرعتو ةيسفنلا ةحصلا ةيهام

 اeأ ىلع ةيسفنلا ةحصلا )2007 ،ناوضر(فرعف

 نوكتو ام صخش دنع يعوضوملا و يتاذلا ساسحإلا نم ةلاح
 ةيسفنلاو ةيدسجلا ومنلا نوكتي امدنع ةدوجوم ةلاحلا هذه
 هتاردقو هتيناكمإ عم ةبسانتم نوكت و صخشلل ةيعامتجالاو

 ءادألا اeأ ىلع تفرعو ،ةايحللو هسفنل اهعضي يتلا هفادهأو
 ةردقلا قيقحتو ،جاتنإلا ىلع ةردقلاو ةيسفنلا فئاظولل ديجلا
 ىلإ ةلوفطلا ةلحرم نم تابوعصلا عم لماعتلاو رييغتلا ىلع
 اهسرامي يتلا لصاوتلاو ريكفتلا تاراهم نأ و ،رمعلا رخاوأ

 & Shah , 2015( ةيسفنلا هتحص نع ربعت درفلا

Bhat( يطيرقلا امأ )أب اهفرعف )28 :2003eةلاح "ا 

 تاقاط لماكت نع ربعت ،ةيبسن ةرقتسم ،ةيباجيإ ةيلاعفنا ةيلقع
 ةيجراخلاو ةيلخادلا ىوقلا نزاوتو ،ةفلتخملا هفئاظوو درفلا
 هعتمتو ،ةنيعم ومن ةلحرمو ام تقوو عمتجم يف هكولسل ةهجوملا

 ،2021،زكرملا،رقصلا(  تفرعو امك ،" ةيسفنلا ةيفاعلاب

 يسفنلا نزاوتلا نم ةلاح يه اeأب ةيسفنلا ةحصلا )409ص

 .درفلا اهيلإ لصي يكل دوهجم ىلإ جاتحت يفطاعلاو

 ةلاح :اهفيرعتب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تماق نيح يف
 لجأ نم اهزيزعتو هتاردق مادختسا درفلل اهيف نكمي ةيفاعلا نم
 ةعامجلاو درفلل ةيفاعلا نامض لثمتو عمتجملا عم فيكتلا
 )لاعف لكشب مهفئاظو ةيدأت نم عيمجلا نيكمتو عمتجملاو

 )11ص ،2019،يسوسلا(

 نم ةمئاد ةلاح :ةيسفنلا ةحصلا ثحابلا فرعيو
 ةيدسجلاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا ةحارلاو اضرلاب روعشلا

 .عمتجملا عم فيكتلاو

 مساب ةيزيلجنإلا ةغللاب ةيسفنلا ةحصلا فرعت امك

))paychological health(( نم ةعومجم يهو 

 ىلع ةظفاحملا يف دارفألا اهعبتي يتلا قرطلاو تاءارجإلا

 ةبسانملا لولحلا داجيإ نم اونكمتي ىتح ةيسفنلا مهتحص
 ىلع درفلا ةردق اeأب اضيأ فرعتو مههجاوت يتلا تالكشملل
 ىلع لقعلا مكح بيلغتو هب ةطيحملا ةئيبلا عم لماعتلا
 بضغلل هعفدت يتلا لماوعلاب هرثأتل ةجيتن جتنت يتلا تالاعفنالا

 عضوب ةيسفنلا سرادملا نم ةعومجم تمتها اهريغ وأ قلقلا وأ

 ،2021،زكرملا ،رقصلا( -:يهو ةيسفنلا ةحصلل تافيرعت

 )413ص

 ملاع ةسردملا هذه لثمي :يسفنلا ليلحتلا ةسردم فيرعت -١
 مايقلا ىلع ةردقلا اeأب ةيسفنلا ةحصلا فرعو ديرفلا سفنلا

 كلذ نم هعنمي ضرم يأ نم يناعي ال ناسنإلا نأ املاط ،لمعلاب
 ضيقن اeأب ةيسفنلا ةحصلا ةسردملا هذه ربتعت يلاتلابو
 .ضرملل
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 كولسلا درفلا رايتخا يه :ةيكولسلا ةسردملا فيرعت -٢
 راكفألا ىلع دامتعالاب ههجاوت يتلا فقاوملا عم بسانملا

 .هيف شيعي يذلا عمتجملا نم اهبستكا يتلا ةيعامتجالا
 ملاعلا ةسردملا هذه لثمي ةيناسنإلا ةسردملا فيرعت -٣
 ناسنإلا كالتما اeأب ةيسفنلا ةحصلا فرعو ،))ولسام((
 ثدحت يتلا ثادحألا عم لماعتلا ىلع هدعاست ،ةيوس ةيصخش

 نم نكمتت ال يتلاو ةيوسلا ريغ ةيصخشلا نع فلتختو ،هعم
 .ا� ةطيحملا ثادحألا عم ديج لكشب لماعتلا

 ةيسفنلا ةحصلا تارشؤم *

 ةيسفنلا ةقايللا نم ةلاح ةيسفنلا ةحصلا رابتعا نكمي
 نم اددع ةيسفنلا ةحصلل يباجيإلا ىنعملا نمضتتو ةيعامتجالاو

 ام يف )15ص ،2019،يسوسلا( اهصخلي يتلاو تارشؤملا

 -:يلي

 .ةيسفنلا ةحارلاو ةداعسلاب روعشلا -١ 

 قلقلاك يكولسلا بارطضالا رهاظم نم يبسنلا ولخلا -٢ 
 .قيضلا رعاشمو بائتكالاو

 .ةفلتخملا ةيعامتجالا راودألا يف مايقلا يف ةءافكلا -٣ 

 .نيرخالاو تاذلا لبقت -٤ 

 .نيرخالا عم ةمئالم تاقالع ءانبو نيوكت ىلع ةردقملا -٥ 

 .تاذلا قيقحتل ايعس ةيعقاو فادهأ ذاختا -٦ 

 .ينادجولاو يفرعملا لالقتسالا -٧ 

 

 

 ةيسفنلا ةحصلاب ةعتمتملا ةيصخشلا صئاصخ *

 ايسفن ةحيحصلا ةيصخشلا زيمت صئاصخ ةدع كانه
 -:صئاصخلا هذه مهأ يليو ةيضرملا ةيصخشلا نم اهريغ نع

 )15ص ،2019،يسوسلا(

 فيكت رثكأ ةقالع ثدحيل درفلا كولس ريغت :قفاوتلا -١
  .ةئيبلا نيبو هنيب

 عابشإ يف ىلجتت يهو :سفنلا عم ةداعسلاب روعشلا -٢

 ةنينأمطلاو نامألاب روعشلاو ةيساسألا عفاودلاو تاجاحلا

 .لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا لمشت ةيسفنلا ةحارلاو ةقثلاو

 لمحتو مهمارتحاو مهبح :نيرخالا عم ةداعسلاب روعشلا-٣
  .عمتجملا يف جامدنالاو ةيلوؤسملا

 هسفنل يعقاولا مييقتلا :تاردقلا لالغتساو تاذلا قيقحت -٤
 .اهمارتحاو ةيدرفلا قورفلا أدبم لبقتو

 ةرظنلا لالخ نم ةايحلا بلاطم ةهجاوم ىلع ةردقلا -٥

  .عقاولا لبقتو ةميلسلا

 ةحصلا لاجم يف ةعبتم ةيساسأ جهانم ثالث كانهو

 )508 ص ،2021،بايذلا( -:يهو ةيسفنلا

 ءايوسألا عم مدختست ةيئانب ةقيرط وه :يئامنإلا جهنملا -أ

 ققحتيو ةيسفنلا ةحصلا نم ةنكمم ةجرد ىصقأ ىلإ م� الوصو

 -:لالخ نم فدهلا اذه

 اهتياعرو تايناكمالاو تاراهملا ةيمنت ىلع لمعلا -١
 .اهميعدتو ةيصخشلا بناوج رامثتساو
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 هقوفت بناوجو درفلا تاناكمإلا ةقيقدلا ةيملعلا ةساردلا -٢
 .ةيسفنلا مهتحصب يقرلل

 دوهجلا عومجمو ماع هجوب ةياقولا ينعي :يئاقولا جهنملا -ب

 ةرطيسلاو ضرملا وا بارطضالا ثودح يف مكحتلل ةلوذبملا
 ،يلقعلا ضرملاك ةبوغرم ريغ ةرهاظ نم ليلقتلا وا هيلع

 ةثالث ىلا مسقني جهنملا اذهو ريقاقعلا نامدا ،ةميرجلا ،حونجلا
 -:لحارم

 :لثم ةقبسم تاءارجا ذاختال فدQ :ةيلوألا ةياقولا -١

 .رعاشملا نع ريبعتلا ةيرح ،عيجشتلا

 ليلقتلاو ضرملا ةدش صاقنإ اهنم ةياغلا :ةيوناثلا ةياقولا -٢

 .ركبملا فشكلا لالخ مهنم

 جتانلا زجعلا ضفخ ىلإ فدQ :ةثلاثلا ةلحرملا يف ةياقولا -٣

 .ةساكتنالا عنمل ضرملا نع

 تالكشملا جالع نمضتي :يجالعلا جهنملا -ج

 نم ةلاح ىلا ةدوعلا ىتح ةيسفنلا ضارمألاو تابارطضالاو
 .ةيسفنلا ةحصلاو قفاوتلاو ءاوسلا

 يولكلا لشفلا :ثلاثلا روحملا

 يولكلا لشفلا موهفم *

 ريصق تقو يف ىلكلا فئاظولا روهدت :هنأب فرعي 
 مكارت نم ةايحلل ةددهم ةريطخ ةلاح ببسي امم ،عيرسو
 مت اذإ هنم ءافشلا ةداع نكميو ،مسجلا يف تايافنلاو لئاوسلا

 فرعي امك .)23 :1431 ،ثيغلا وبأ( هثودح ببس جالع

 يف ىلكلا فئاظول يلك وأ يئزج دقف :هنأب يولكلا لشفلا

 بيلاسأ مادختسا متحي امم ،مدلاب نزاوتلا ظفحو حيشرت

  .)11 :2012 ،نينيعوبلا( ةليدب ةيعانص

 امم اهفئاظوو ىلكلا لمع يف روصق هنأب فرعو
 ىلإ مسقنيو ،ناسنإلا مسج فئاظو يف ماع لالتخا ىلإ يدؤي
 نمزملا يولكلا لشفلاو ،داحلا يولكلا لشفلا :مهو نيعون

.(Winterbottom, 2015) 
 ضارمألا رثكأ نم يولكلا لشفلا ضرم دعيو

 صاخشألا ةايح ىلع ةروطخ لكشت يتلاو ًاعويش ةنمزملا
 متي مل اذإ نايحألا ضعب يف ةافولاب ببستي دقو ،هب نيباصملا

 ءابطألا لبق نم بسانملا جالعلا مادختساو يبطلا لخدتلا
 ةراضلا داوملا مكارت يولكلا لشفلا نع جتني ثيح ،نيصتخملا
 ةجسنأ فالتإ ىلإ يدؤت دق يتلاو مدلا يف ةدئازلا حالمألاو
 ابلس يولكلا لشفلاب ةباصإلا سكعنت امك ،مسجلا ءاضعأو

 ةيحصلاو ةيسفنلا هيف نيباصملا صاخشألا ةايح بناوج ىلع

 ضعب كانه و ،)47ص ،2019 ،هبه( .ةيعامتجالاو

 يولكلا لشفلا ضرم روهظ ىلع دعاست بابسألاو ضارمألا

 لكب تاغبصلا :)79 -78 -2010 :ميهاربإ( اهنم

 ةيقلخلا تاهاعلا ،ةيودألاو ريقاقعلا ضعب ،تاميركلا ،اهعاونأ
 .ىلكلا باهتلا ،ةيولكلا ةوصحلا ،يلوبلا ىرجملل

 .p167).2020 نورخآو ينيجرا ىريو

Arjeini et al( ديدعلا نوناعي يولكلا لشفلا ىضرم نأ 

 لثم ةديدع لكاشم نم نوناعي ام ابلاغف ، تايدحتلا نم
 ، ةفيظولا ىلع ظافحلا ةبوعصو ، ةيداصتقالا تالكشملا
 ببسب بائتكالاو ، يعونلا زجعلاو ةيعونلا ةبغرلا ضافخناو

 ةباصإلا نع جتنيو امك ،توملا نم فوخلاو ، ةنمزملا ضارمألا
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 صاخشألا هجاوت يتلا تالكشملا نم ديدعلا يولكلا لشفلاب

 :)55 -54 -2015 :سيردإ نع القن( اهنم اهيف نيباصملا

 - ةيسفنلا تالكشملا - ةيحصلا تالكشملا :اهزربأ
 .ةيعامتجالا تالكشملا

 تالكشم )84ص ،2015،بلاغ( فاضأو

 يف ةبغرو ةيهشلا نادقف و مدلا طغض عافترا-:لثم ىرخأ
 لئاوسلا يف ةدايز ،مسجلا يف ةماسلا داوملا مكارت ببسب ءيقلا
 ضيرملا رعشيف ةئرلا ىلإ لصت دقو نيقاسلا مروتو مسجلا يف

 ةيمك يف ريغتلل ةجيتن ردصلاب ديدش ملأو سفنتلا يف قيضب
 مسجلا ومن يف روصقو ،مويدوصلا ةيمك ةدايز و زرفت يتلا لوبلا
 لاجرلا ىدل يسنج فعض ،لافطألا دنع ةحضاو نوكيو
 يف ةكحب روعشلا ،لمحلا ممستو ءاسنلا دنع ثمطلا عاطقناو

 ىوتسم ضافخنا ،مدلا يف روفسفلا ةبسن ةدايزل دلجلا
 فعض ىلإ يدؤي امم ،روفسفلا ةبسن ةدايزل ةجيتن مويسلاكلا
 ةحئار جورخ ،داهجإلاو فعضلاب ضيرملا رعشيف ماظعلا
 ،ايرويلا ةبسن عافترال ةجيتن لوبلا ةحئار هبشت مفلا نم ةهيرك

 روهظ ،نيئوبورثيرالا نومره صقنل ةجيتن ديدشلا مدلا رقف
 ،لوبلا صحف قيرط نع لوبلا يف نيتوربلا نم ةيلاع تالدعم
  ،نوباصلا ةوغر لثم لوبلا يف ةوغر دوجوو نيقاسلا يف مروت

 .لوبلا عم مد روهظ ًاريخاو

 ةيمقرلا ةنطاوملا ميقو ةيسفنلا ةحصلا *

 )69ص ،2017،يناطحقلا(

 مئادلا قيفرلا يه مويلا ةيمقرلا ايجولونكتلا تحبصأ
 لك نم انب طيحت يهف كلذ يف بجع الو صاخشألا بلغأل
 ناك اذل ، ةايحلا يحانم عيمج يف اهنع ينغتسن ال داكنو بناج

 ةمالسو ةحص درفلل نمضت ةميلس تاداع ينبت بجاولا نم
 ةحصلا روحم هب متهي ام وهو ،مادختسالا اذه نم ةيسفنو ةيندب

 هنأب ) 2014 ، يناملسملا( هتفرع ثيح ةيمقرلا ةمالسلاو

 ةحصلا نامضل ةمزاللا تاطايتحالاو تاداشرإلا عيمج
 ةيمقرلا تاينقتلا مادختسا ءارج نم ةيسفنلاو ةيندبلا ةمالسلاو

 اهفلخت يتلا ةحصلا ىلع ةيبلسلا راثآلا نمض نأ تركذ امك
 ليوطلا ىدملا ىلع ةركاذلا ىلع يبلسلا اهريثأت : تاينقتلا هذه
 لعجي دق ،ةليوط تارتفل رتويبمكلا مامأ سولجلا نأ ثيح
 ،ىدملا ةليوطلا ةركاذلا ةصاخ ،ةلماخ غامدلا فئاظو ضعب

 درفلا ءاوطنا يف اهتمهاسم كلذك ،غامدلا داهجإ ىلإ ةفاضإلاب
 ملعي نأ يغبنيو ، نامدإلا دح اهتمزالم دنع اميسالو هتبآكو
 تافص نم ديزي دق ايجولونكتلل ديازتملا مادختسالا نأ ملعتملا
 ةزهجألا ببستت دقو ،سانلا عم لصاوتلا ةلقو ةيلازعنالا

 ماروألاو ،ناطرسلاك ةريطخو ةديدع ضارمأب ةيجولونكتلا
 ،شاعرلا ضرم بعتلاو يبصعلا داهجإلاو عادصلاو ،ةيغامدلا
 خملاو ةرشبلا ىلع ارطخ لكشت دق اeأ ىلإ ةفاضإلاب اذه
 ضرعت مسجلا ءاضعأ رثكأو ،ةيلسانتلا ءاضعألاو ىلكلاو

 ةيفيك لوح تالؤاستلا ددجي يذلا رمألا ،نيعلا يه رطخلل
 هيف عسوتت يذلا تقولا يف يجولونكتلا رصعلا اذه عم لماعتلا
 ناك اذل ،ةلئاه ةعرسب ملاعلا ىوتسم ىلع هيمدختسم ةدعاق

 رطاخملا عم ايجولونكتلل ةيباجيالا يحاونلا ةنزاوم نم دبال
 تادعملا مهيدل نيمدختسملا نأ نم دكأتلاو ،ةلمتحملا ةيحصلا
 ريخست ةلواحم ىلإ ةفاضإلاب ،مهتمالس نامضلا ةبسانملا
 ىدل ًاصوصخ ةيسفنلا ةحصلا زيزعتل ةيمقرلا ايجولونكتلا

 .ىضرملا
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 اهيلع قيلعتلاو ةقباسلا تاساردلا *

 ةيمقرلا ةنطاوملاب ةقالع اهل تاسارد :ًالوأ

 رود ليعفت فد� ،)2014،رازجلا(ةسارد تءاج

 ةيوبرتلا ةيجولونكتلا تالكشملا لح يف ةيمقرلا ةنطاوملا
 تاجايتحالا ءوض يف فئاطلا ةعماج ةيبرتلا ةيلك تابلاطل

 تنوكت اميف ،يفصولا جهنملا ةثحابلا تمدختساو ،ةيميلعتلا
 ناكو ،فئاطلا ةعماجب ةيبرتلا ةيلك تابلاط نم ةساردلا ةنيع
 ةنيع يف ةدودحم ةيميلعت لكاشم دوجو ةساردلا جئاتن نم
 .ةفدهتسملا ةعومجملا

 اهتسارد )2018،يناطحقلا( تحرط نيح يف

 ررقم يف ةنمضتملا ةيمقرلا ةنطاوملا ميق ىلإ فرعتلا فد�

 ةعماجب سيردتلا ةئيه ءاضعأ رظن ةهجو نم ميلعتلا تاينقت
 ناك اذإ امع فشكلاو ،دلاخ كلملا ةعماجو ،ةرون ةريمألا
 تاينقت ررقم يف ةنمضتملا ةيمقرلا ةنطاوملا ميق نيب قورف كانه
 فشكلاو ،دلاخ كلملا ةعماجو ،ةرون ةريمألا ةعماجب ميلعتلا

 ،ةربخلا تاونسو ،سنجلا( ةيفارغميدلا تاريغتملا ضعب ريثأت نع
 تممصو ،يليلحتلا يفصولا جهنملا مادختسا متو ،)ةعماجلاو
 ةيمقرلا ةقايللا ميق نأ ىلإ ةساردلا تلصوتو ، ةنابتسا ةثحابلا
 ةيمقرلا ةيمألا روحمو ةيمقرلا تالاصتالاو يمقرلا لوصولاو

 ررقم يف ةنمضتملا يمقرلا نمألاو ةيمقرلا ةمالسلاو ةحصلاو
 ةقايللا ميق امأ ،ةريبك ةرون ةريمألا ةعماج يف ميلعتلا تاينقت
 ةيمقرلا تايلوئسملاو قوقحلاو يمقرلا لوصولاو ةيمقرلا
 ءوض يفو ،ةطسوتم يمقرلا نمألاو ةيمقرلا ةمالسلاو ةحصلاو

 مادختسالا ةفاقث رشن ةيمهأب ةساردلا تصوأ جئاتنلا هذه
 .عمتجملا يف ايجولونكتلل ميلسلا

 ىلا تفده يتلاو هتسارد )2018 ،دمحملا( مدقو

 ةبلط ىدل ةيمقرلا ةنطاوملا ميق ىلع ةرثؤملا لماوعلا ةفرعم
 ،نيملعملا رظن ةهجو نم قرفملا ةظفاحم يف ةيوناثلا ةلحرملا
 ،يملعلا لهؤملاو ،ةربخلاو ،سنجلا تاريغتم رثأ ةفرعمو
 ةنيع تنّوكتو ،يفصولا جهنملا مدختساو ،ةيبيردتلا تارودلاو

 ةقيرطلاب مهرايتخا ّمت ،ةملعمو املعم )208( نم ةساردلا

 ترهظأو ،ةنابتسالا ثحابلا مدختساو ،ةيئاوشعلا ةيقبطلا
 ىلع ةرثؤملا لماوعلا لثمت يتلا تالاجملا هذه عيمج نأ جئاتنلا

 قرفملا ةظفاحم يف ةيوناثلا ةلحرملا ةبلط ىدل ةيمقرلا ةنطاوملا ميق
 قورف دوجوو ،ةطسوتم ةجردب تءاج نيملعملا رظن ةهجو نم
 ةرثؤملا لماوعلل ةنيعلا دارفأ تاريدقت يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ
 ةعومجمب ةساردلا تجرخو ،ةيمقرلا ةنطاوملا ميق ىلع

 مادختسالل ةميلسلا قرطلاب ةبلطلا فيقث اهمهأ تايصوت
 .ايجولونكتلل يحصلا

 ،تاسيرخلا( ةسارد تءاج قايسلا سفن يفو

 مادختسا رثأ نع فشكلا ةساردلا تفده ثيح )2019

 فصلا بالط ىدل ةيمقرلا ميق ةنطاوملا ةيمنت يف فتاهلاب ملعتلا
 ةنطاوملا ةنابتسا ءانب ىرج ثيح .ندرألا يف يوناثلا لوألا

 باتك نم "ةئيبلاو ناسنإلا" ةعبارلا ةدحولا ريوطتو ،ةيمقرلا
 ،فتاهلاب ملعتلا عم بسانتي امب يوناثلا لوألا فصلا ايفارغجلا
 ةساردلا تقبطو ،يبيرجتلا هبش جهنملا ةثحابلا تمدختساو

 مامإلا ةسردم نم ايدصق مهرايتخا ىرج ابلاط )43( ىلع

 يف ايئاوشع مهنييعت ىرجو نامع ةنيدم يف نينبلل ةيوناثلا يلع
 متو يبيرجتلا هبش جهنملا مادختساب ةطباضو ةيبيرجت نيتعومجم
 ارابتخاو فتاهلاب ملعتلا مادختساب ةروطم ةدحو دادعإ
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 مادختسال رثأ دوجو نع جئاتنلا تفشكو ،ةيمقرلا ةنطاوملل
 فصلا بالط ىدل ةيمقرلا ةنطاوملا ةيمنت يف فتاهلاب ملعتلا

 ملعتلا زيزعتب ةساردلا تصوأو ،ندرألا يف يوناثلا لوألا
 ةيوناثلا ةلحرملا يف فتاهلاب

 ديدحت ىلإ تفدهف )2019،نزاوملا(ةسارد امأ

 ىلإو ،ةعماجلا تابلاط نيب ةيمقرلا ةنطاوملا موهفم راشتنا ةجرد
 مهملعت ءانثأ ةيمقرلا ةنطاوملا ميقل مهليثمت ةجرد ديدحت
 ملعتلا تائيب نم ةدحاوك ةيعامتجالا تاكبشلا ربع مهلصاوتو
 مت ،يليلحتلا يفصولا جهنملا ةساردلا تمدختسا ،ينورتكلإلا

 ةيناسنإلا مولعلا ةيلك يف ةبلاط )89( اهماوق ةنيع ىلع هقيبطت

 مادختسا مت ،ضايرلاب نمحرلا دبع تنب ةرون ةريمألا ةعماجب
 مهأ تناكو ، تاعوضوملا يف قيقحتلل ةادأك لماش نايبتسا

 نيب ةيمقرلا ةنطاوملا موهفم راشتنا ىدم نأ ةساردلا جئاتن
 ،جئاتنلا هذه ىلع ًءانب و ،اًدج اًضفخنم ةعماجلا تابلاط
 قرطو اهميقو ةيمقرلا ةنطاوملا موهفمب ةقلعتم تايصوت تمدقو
 .اهزيزعت

 ىلإ ةفرعم فد� هتسارد )2020،ليلخ( حرطو

 ميق ليصأت يف يوناثلا ميلعتلا ةتمتأ مهاست نأ نكمي ىدم يأ

 جهنملا ةساردلا تمدختساو ،هبالط ىدل ةيمقرلا ةنطاوملا
 مت ،اهل ةادأك ةنابتسالا ىلع دمتعاو ،هتاودأو هقئارطب يفصولا
 ناوسأ ةظفاحمب ةيوناثلا ةلحرملا بالط أ نم ةنيع ىلع اهقيبطت

 نم ددع ىلإ ةساردلا تلصوتو  ،بلاط 364 مهددع غلب
 يموق يميلعت جمانرب قالطإ اهمهأ تاحرتقملاو جئاتنلا
 لصحيو ةيوناثلا ةلحرملا بالطل ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو فارشإب
 هذه لعجو يمقرلا نطاوملا ةداهش ىلع جمانربلا زاتجي نم

 لاخدإو ،فئاظولل مدقتلاو ةعماجلاب قاحتلالل اطرش ةداهشلا
 يف ةيساردلا جهانملا نمض تنرتنإلا مادختسا تايقالخأ ةدام

  .يوناثلا ميلعتلا

 فد� ةسارد )2016،ضوع( مدق كلدكو

 زيزعت يف )ةيناثلا ةقلحلا( يساسألا ميلعتلا رود ىلع فرعتلا
 جهنملا ىلع ثحبلا دمتعاو ،هذيمالت ىدل ةيمقرلا ةنطاوملا ميق
 يف ثحبلا ةادأ تلثمتو ،ةساردلا ةعيبطل هتمئالمل يفصولا
 ذيمالت نم يلصألا عمتجملل ةلثمم ةنيع ىلع اهقيبطت مت ةنابتسا

 ،)426( اهماوق غلب دقو ،ةيبويلقلا ةظفاحمب )ةيناثلا ةقلحلا(

 ةيمقرلا ةنطاوملا زيزعتب يساسألا ميلعتلا مايق :جئاتنلا مهأ نمو
 ملعملا مايقب روصق دوجوو ،ةطسوتم ةجردب هذيمالت ىدل

 ارود ةيسردملا ةرادإلل نأو ،ةيمقرلا ةنطاوملا زيزعت يف هرودب
  .ةطسوتم ةجردب ذيمالتلا ىدل ةيمقرلا ةنطاوملا زيزعت يف

 فد� تءاجف )2020،نمحرلا دبع( ةسارد امأ

 تابلاطو بالط ىدل اهزيزعت دارملا ةيمقرلا ةنطاوملا ميق ديدحت
 يفصولا جهنملا مادختسا متو ،ةيرصملا تاعماجلا ضعب
 ةنطاوملا ميقب ةمئاق ىلع ةساردلا تاودأ تلمتشاو ،يليلحتلا
 بالط قافتا ىلإ ةساردلا جئاتن تلصوتو ،نايبتساو ،ةيمقرلا

 هيدؤت يذلا رودلا ىلع ةيرصملا تاعماجلا ضعب تابلاطو
 ةيمقرلا ةنطاوملا ميق زيزعت يف لومحملا فتاهلا تاقيبطت
 .)ةيامحلا ،ميلعتلا ،مارتحالا( ثالثلا اهرواحمب

 ديدحت فد� ةسارد )2020،ديسلا( مدقو

 ةيمقرلا ةنطاوملا ميق زيزعت يف ةيعوطتلا تاعامجلا تاماهسإ
 ةيعرف فادهأ نم هعبتي امو يسيئر فدهك اهئاضعأ ىدل

 ميلعت( وحن اهئاضعأ ىدل ةيمقرلا ةنطاوملا ميق زيزعتب قلعتي اميف
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 ةيامح ،نيرخآلاو سفنلا مارتحا ،نيرخآلا عم لصاوتلاو سفنلا
 ةيفصولا تاساردلا ىلإ ةساردلا هذه يمتنت ،)نيرخآلاو سفنلا

 ةمدخ ةقيرط روظنم نم حرتقم روصت ىلإ تلصوت ثيح
 ميق زيزعت يف ةيعوطتلا تاعامجلا رود ةيلعاف ةدايزل ةعامجلا

 .اهئاضعأ ىدل ةيمقرلا ةنطاوملا

 & Simsek) .2013( ىرجأو

Simselةديدجلا ةيمقرلا ةنطاوملا تاراهم نايب تفده ةسارد 

 ةنطاوملل ةيلاحلا تاسرامملاب اسايق اهتشقانمو ،ايكرت يف
 تاراهملا نيب ةقالع دوجو ىلإ جئاتنلا تراشأ ثيح ،ةيمقرلا
 قيبطت يف اهرودو ةيمقرلا ةنطاوملا موهفمو ةثيدحلا ةيجولونكتلا
 يلاحلا قفدتلا ىلإ تراشأو ،ةيمقرلا ةيطارقميدلا موهفم

 نم تالاجملا ىتش يف يملعلا ىوتحملا ةدايزو تامولعملل
 تاسراممو تابلطتم عم بسانتتل ،ةديدجلا ايجولونكتلا لالخ
 تامولعمل سانلا ةجاح لظ يف اميس ال ،ةحلاصلا ةنطاوملا
 ةعانق نم ةعبان تارارق ذاختا يف مQدعاسم لجأ نم ؛ةقوثوم

 .ةيتاذ

 & .Dotter, G. Hedges, A ةسارد امأ

Parker. H. 2016)( ةعومجم ديدحت فد� تءاج 

 ميلعتلا لاجم يف ةيمقرلا ةنطاوملا عيجشت ىلإ ةفداهلا تاسرامملا

 ىلع ءوضلا طيلستو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب ةفلتخملا
 كلذ قيقحتلو ،بابشلل ةيمقرلا ةنطاوملا سيردت دئاوفو ايازم
 ةعجارم لالخ نم يليصأتلا يفصولا جهنملا ةساردلا تعبتا
 ةنطاوملا سيردت نأ جئاتنلا ترهظأ دقو ،ةقباسلا تايبدألا

 اراطإ بابشلا حنميو ،ةيمقرلا ةيمألا وحم ىلع دعاسي ةيمقرلا

 ىلع مQردق نم ديزيو ،ايجولونكتلا عم لماعتلل ةيقالخأ
 ينورتكلالا لعافتلا

 ,.Nordin, M., Turku, A حرطو

Ramadan, A. & Zubairi,A. 2016)( 

 ةيزيلاملا تاعماجلا يف ةبلطلا تاسرامم ةفرعم فد� امهتسارد

 جهنملا ةساردلا تعبتا كلذ قيقحتلو ،ةيمقرلا ةنطاوملل

 ابلاط )1391( ىلع ةنابتسا قيبطتب يليلحتلا يفصولا

 دنع ةيمقرلا ةنطاوملا ىوتسم نأ جئاتنلا ترهظأ دقو ،ةبلاطو

 يمقرلا نمألا( رايعم ءاج ثيح ةطسوتم ةجردب ءاج بالطلا
 نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت ال هنأو ،ىلوألا ةبترملا يف
 ةيمقرلا ةنطاوملا ىوتسمل ةنيعلا دارفأ ريدقت تاجرد طسوتم
 عونلا ريغتمل يزعت

 ةفرعمل تفدهف )Lindsey .2015( ةسارد امأ

 ةنطاوملا زيزعت يف م21 نرقلا ملعم دادعإل يبيردت جمانرب رثأ

 ثحابلا مدختسا ،ميلعتلا يف ايجولونكتلا مادختساو ةيمقرلا
 يكذلا مادختسالا ميق سرغ قرط يف يبيرجتلا جهنملا
 نيسردم نم نيتعومجم ةساردلا ةنيع تناكو ،ايجولونكتلل
 ةساردلا ةادأ تناكو انويرأ ةيالو يف نتلوف ول يرام ةيلك

 نسحت دوجو :اهمهأ نم جئاتن ىلإ ةساردلا تلصوتو ،ةنابتسالا
 دوجوو ،ةيمقرلا ةنطاوملا ميهافم ةسرامم يف نيملعملا ىدل
 يف ةيمقرلا ةنطاوملا ةجذمنو عيجشتل نيملعملا مزع يف عافترا
 نم ةعومجم ىلإ ةساردلا تلصوتو .ةيساردلا مهلوصف

 ةيمقرلا تاينقتلا مادختسا نم نيملعملا نيكمت :اهمهأ تايصوتلا
 ىلع نيملعملا بيردتو ،سيردتلا يف اهرامثتساو اهلاكشأ ةفاكب
 .ةيمقرلا ةنطاوملا ريياعم
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 فد� )Ribble.2014( ةسارد تءاجو

 ةيمهأو ،سرادملا يف ةيمقرلا ةنطاوملا ةيمهأ ىلإ فرعتلا
 جهنملا ةساردلا تمدختسا دقو ،سرادملا يف ايجولونكتلا
 باتك يف اهتشقانم تمت يتلا تاعوضوملا ضارعتسال يفصولا
 يف ةنسحلا تاقالعلا ةيمهأو ،سرادملا يف ةيمقرلا ةنطاوملا"

 دقو ،ةيميلعتلا ةيلمعلا يف تنرتنإلا فئاظوو ،سيردتلا
 مهف ىلع دعاست ةيمقرلا ةنطاوملا نأ ىلإ ةساردلا تلصوت
 نم عمتجملاو درفلا يمحتو ،ايجولونكتلل ةدقعملا ةعيبطلا
 فوس ايجولونكتلا نأ ىلإ ريشت تايطعملا نأو ،اهراطخأ

 بلطتي تاب رمألا نإف يلاتلابو ،البقتسم اهمادختسا مظاعتي
 ةدعاسملا سرادملا يف ةيمقرلا ةنطاوملا سيردتل ةطخ عضو
 .يمقرلا لبقتسملا عم لماعتلا ىلع ةبلطلا

 ةيسفنلا ةحصلاب ةقالع اهل تاسارد :ًايناث

 فشكلا فد� ةسارد )2021،يروفاصلا( حرط

 ةلحرملا يملعمل ةيسفنلا ةحصلاو يسفنلا نيكمتلا فالتخا نع
 نم ققحتلاو ،ةيفارجوميدلا تاريغتملا ضعب فالتخاب ةيوناثلا
 ةنيع ىدل ةيسفنلا ةحصلا نيسحت يف يداشرإ جمانرب ةيلعاف

 ًاملعم )200( نم ةساردلا ةنيع تنوكتو ،ةيبيرجتلا ةساردلا

 ةملعمو اًملعم )10( ددعو ،ةيرتموكيسلا ةعومجملاب ةملعمو

 )59-25( نيب ام مهرامعأ تحوارت ،ةيبيرجتلا ةعومجملاب

 -يسفنلا نيكمتلا سايقم :ةيلاتلا تاودألاب ةناعتسالا متو ،ةنس
 تاراهم ىلع مئاق يداشرا جمانرب -ةيسفنلا ةحصلا سايقم
 جمانربلا ةيلعاف ىلإ ةساردلا جئاتن تلصوتو ،يسفنلا نيكمتلا

 ةعومجملا( ةساردلا ةنيع ىدل ةيسفنلا ةحصلا نيسحت يف

 .ةيبيرجتلا

 ىلع فرعتلا ىلإ )2020،نسح(ةسارد تفدهو

 ةيسفنلا ةحصلا يف ةيسفنلا طوغضلل ةيبلسلا تاريثأتلا
 ،يليلحتلا يفصولا جهنملا ثحابلا مدختساو ،درفلل ةيمسجلاو

 ةيبلسلا تاريثأتلا نم نإ ثحبلا جئاتن نيب نم ناك دقو
 ىدل تاذلا موهفم روهدت يه ةيسفنلا ةحصلا يف طوغضلل
 ضارعأ روهظو قفاوتلا ءوسو طابحإلاب مهروعشو دارفألا
 تاريثأتلا لثمتت امنيب ،مهيدل ةفلتخملا ةيسفنلا تابارطضالا

 فاعضا يف دارفألا ىدل ةيمسجلا ةحصلا يف طوغضلل ةيبلسلا
 لوح عمتجملا فيقثتب ثحابلا ىصوأ دقو ،ةعانملا زاهج لمع
 .دارفألا ةحص يف اهريثأتو طوغضلا

 فرعتلا فد� هتسارد )2019،سابع(حرطو

 ،يمالسإ روظنم نم ةيسفنلا ةحصلا قيقحت بيلاسأ ىلع
 يليلحتلا جهنملا ثحابلا مدختسا ةساردلا فادها قيقحتلو
 اهمهأ نم ناك جئاتنلا نم ديدعلل ةساردلا تلصوتو ،يفصولا
 ةرطيسلاو ةيسفنلا ةحصلا ىلإ يدؤي يحورلا بناجلا ةيوقت نأ
 ،ةيسفنلا ةحصلا قيقحت ىلإ يدؤي تالاعفنالاو عفاودلا ىلع
 ةساردلا تصواو ،ةديدج تاهاجتا باستكاو ميلعتلا كلدك
 نزاوتلاو تابثلاو مدعو لؤافتلاب ةيسفنلا ةحصلا قيقحتل
 .يلاعفنالا

 )Skinner et al, 2019( ةسارد تءاجو

 تاجردو قلقلا ىلع ةيسفنلا ةحصلا ريثأت ةفرعم فد�
 تعبتا ،ضيرمتلا ةيلك بالط نم ةنيع ىدل تاناحتمالا

 )63( نم ةساردلا ةنيع تنوكتو ،يفصولا جهنملا ةساردلا

 ىلإ ةساردلا جئاتن تلصوتو ،ATI رابتخا قيبطت متو ،ابلاط

 رعشي امدنع دادزت ةيلقعلا ةحصلل ATI رابتخا تاجرد نأ
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 امك ةيسفنلا ةحصلا ةياعر عم مهقلق لقيو ،نامألاب بالطلا
 ىلع بالطلا ةاكاحملا دعاست دق نأ ىلإ ةساردلا تلصوت

 .ةيسفنلا ةحصلا ةياعر عم ربكأ ةحارب روعشلا

 هتسارد ((Madrigal, M. 2014مدقو

 ةحصلاو ةنطاوملا نيب ةقالعلا نع فشكلا ىلإ تفده يتلاو
 جهنملا ةساردلا تعبتاو ،نيينيتاللا نسلا رابك ىدل ةيسفنلا

 2009سايقم قيبطت مت تاودألا نمو ،يحسملا يفصولا

(CHIS)، ةبجوم ةيطابترا ةقالع دوجو ىلإ جئاتنلا تلصوتو 

 نينسملا ىدل ةيسفنلا ةحصلاو ةنطاوملا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ

  .ةساردلا ةنيع نيينيتاللا

 )(Soriano, A. 2015 حرط نيح يف

 ةلاحلاو ةرجهلا ةلاحو ةنطاوملا ريثأت نع فشكلا فد� ةسارد
 ىدل ةيسفنلا ةحصلا ىلع سنجلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 نمو ،يفصولا جهنملا ةساردلا تعبتاو ،نيينيتاللا نيقهارملا

 تلصوتو ،CHIS) 2007( ةنابتسا قيبطت مت تاودألا

 ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةبجوم ةقالع دوجو ىلإ ةساردلا جئاتن
 ةنيع ىدل ةيسفنلا ةحصلا نيبو سنجلاو ةرجهلاو ةنطاوملا نيب

 ةيعامتجالا تاريغتملل ريثأت دجوي ال نيح يف ،ةساردلا

 .ةنيعلا ىدل ةيسفنلا ةحصلا ىلع ةيداصتقالاو

 فد� تناكف )Leham ،م2015( ةسارد امأ

 ةيسفنلا ضارمألل ةيتاذلا ةأرملا ةبرجت فصوو فاشكتسا
 تنوكتو ،ةيسفنلا ةحصلا ةياعر تامدخ ىلع لوصحلاو

 ةحصلا ةياعر نم نيديفتسملا نم ةأرما 120 نم ةنيعلا

 تناك ثيح ةيدرفلا تالباقملا ةساردل ةادأ تناكو ،ةيسفنلا
 لجأ نمو جئاتنلا مها نم ناكو ،تانايبلل يسيئرلا ردصملا

 يف لكاشم نم نيناعي يتاوللا ءاسنلل لماكلا معدلا ميدقت
 ةيحصلا ةياعرلا يمدقم ىلع بجي ،نهرسأو ةيلقعلا ةحصلا

 رطخلا لماوع ديدحتلا ةيويحلا ةيبطلا ةسدعلا اوزواجتي نأ
 .اهيف رظنلاو اهتجلاعمو ةيئيبلا راثألاو

 ىلإ تفدهف )Muzik،2015( ةسارد امأ

 ةيتايحلا تاربخلاو تاهمألل ةيسفنلا براجتلا نع ثحبلا
 نيب ةقالعلا ةيعونو ،ةرسالل ةيسفنلا ةحصلا ىلع ًابلس ةمداصلا

 روطتلا ضرعي امم ،طابترالا تادنسو ،لفطلاو نيدلاولا
 نم نوكم جمانرب وهو ،رطخلل ركبملا يفطاعلاو يعامتجالا

 تاضرعملا تاهمألل ةيتاذلا ةياعرلاو ةمومألل ةسلج 13

 زكر ،)تاونس 6 نم لقأ رمعب( راغصلا نهلافطأو رطخلل
 ةمومألاو ةوبألاو تاهمألل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت ىلع
 صاخ سيياقم مادختسا متو ، جالعلا يف ةكراشملاو ةءافكلاو

 ريشتو ،تاهمألا ىدل ةمدصلا دعب ام ضارعاو بائتكالل
 بائتكالا ضافخناب ةطبترم تناك مألا ةكراشملا نأ ىلإ جئاتنلا
 تناكو .ةياعرلا ميدقت يف زجعلاو ةمدصلا دعب ام بارطضا و

 يولكلا لشفلاب ةقالع اهل تاسارد :ًاثلاث

 ىلإ تفده ةسارد )2021،زيزعلا دبع( حرط

 ىضرم ىدل ةمدصلا دعب يباجيإلا ومنلا ىوتسم ىلع فرعتلا
 يباجيإلا ومنلا نيب ةقالعلا ىلع فرعتلا كلذك ،يولكلا لشفلا

 قورفلا ىلع فرعتلاو ،ةيسفنلا ةبالصلاو لمألاو ةمدصلا دعب
 لمألاو ةمدصلا دعب يباجيإلا ومنلا يف ثحبلا ةنيع نيب
 )ثانإ ،روكذ( عونلا ريغتم فالتخاب ةيسفنلا ةبالصلاو

 نم اضيرم )220( نم ةساردلا ةنيع تنوكت دقو ،رمعلاو

 يباجيإلا ومنلا سايقم مادختسا متو ،يولكلا لشفلا ىضرم
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 ىوتسم دوجو ىلإ ةساردلا جئاتن تلصوتو ،ةمدصلا دعب
 لشفلا ىضرم ىدل ةمدصلا دعب يباجيإلا ومنلا نم طسوتم

 ومنلا نيب ةبجوم ةيطابترا ةقالع دوجو نيبت امك .يولكلا

  .ةيسفنلا ةبالصلاو لمألاو ةمدصلا دعب يباجيإلا

 ةفرعم ىلإ تفدهف )2020،يليفغلا( ةسارد امأ

 لشفلا ىضرم ىدل ةيسفنلا ةبالصلاو بائتكالا نيب ةقالعلا

 اباصم )235( نم ةنيعلا تنوكتو ،ضايرلا ةنيدمب يولكلا

 ،ةحصلا ةرازول ةعباتلا تايفشتسملاب يولكلا لشفلا ضرمب
 ةبالصلا سايقمو ،بائتكالا سايقم ةثحابلا تمدختساو

 ايئاصحإ ةلاد ةبلاس ةقالع دوجو جئاتنلا ترهظأو ،ةيسفنلا
 - يفرعملا بناجلا( هداعبأو بائتكالل ةيلكلا ةجردلا نيب
 ةيسفنلا ةبالصلل ةيلكلا ةجردلاو ،)يدسجلا بناجلا ،ينادجولا

 لشفلا ىضرم ىدل )مكحتلا ،يدحتلا ،مازتلالا( اهداعبأو
 ضايرلا ةنيدمب يولكلا

 فرعتلا فد� ةسارد )2019،ةبه( تمدقو

 معدلا طامنأو يباحسنالا ةايحلا بولسأ نيب ةقالعلا ىلع
 قيقحتلو ،يولكلا لشفلاب نيباصملا صاخشألل يعامتجالا

 حسم جهنم ةثحابلا تمدختسا ةساردلا هذه فادهأ
 ةادأ تناكو ،ةطيسبلا ةيئاوشعلا ةنيعلا بولسأب يعامتجالا
  ،يعامتجالا معدلاو يباحسنالا ةايحلا بولسأ سايقم ةساردلا

 )143( نم ةنوكم ةيئاوشع ةنيع :ةساردلا ةنيعو عمتجم

 زكرم يف نيلجسملا ،يولكلا لشفلاب نيباصملا نم ًاصخش
 هللا دبع كلملا يزكرمو ىلكلا ضارمأ ليسغل ناملس كلملا

 اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا زربأ ،ضايرلا ةنيدمب يولكلا ليسغلل
 اهمهأ نم ناك جئاتنلا نم ديدعلل ةساردلا تلصوت :ةساردلا

 يباحسنالا ةايحلا بولسأ نيب ةيطابترا ةقالع دجوت ال هنأ
 امك ،يولكلا لشفلاب نيباصملا صاخشألل يعامتجالا معدلاو

 مستت هيباحسنا رهاظم مهيدل ةساردلا ةنيع دارفأ نأ ترفسأ
 يعامتجالا معدلا ىلع نولصحيو ،ماع لكشب ضافخنالاب
 ةرسألا راطإ جراخو لخاد نم )ًانايحأ( طسوتم لكشب
  .ماع لكشب

 فرعتلا ىلإ تفدهف )2020 ،دمحم(ةسارد امأ

 ءادو يولكلا لشفلاب نيباصملا ىدل توملا قلق ىوتسم ىلع
 ةثحابلا تمدختسا ةساردلا فادها قيقحتلو ،ايليفوميهلا

 اباصم )92( اهماوق ةنيع ىلع ةساردلا تقبط يفصولا جهنملا

 ، ،موطرخلا ةيالوب نيب ام مهرامعأ حوارتت ،يولكلا لشفلاب
 دمحأل توملا قلق ىوتسم سايقم نم ةساردلا ةادأ تنوكتو
 :امهمهأ جئاتنلا نم ةعومجم ىلإ ةساردلا تلصوت ، ،قلاخلا دبع

 ،عافترالاب ةساردلا ةنيع دارفأ ىدل توملا قلق ىوتسم زيمتي
 ةساردلا ةنيع دارفأ ىدل توملا قلق ىوتسم يف قورف دجوت
 دجوت ال ،يولكلا لشفلاب نيباصملا حلاصل ضرملا ريغتمل ىزعت
 يولكلا لشفلاب نيباصملا ىدل توملا قلق ىوتسم يف قورف

 .نطوملاو سنجلا ريغتمل ىزعت

 مهتسارد )2020،نورخاو ىفاشم لآ( حرطو

 ىضرم نم ثانإلاو روكذلا نيب قورفلا نع فشكلا فد�
 ،ةيصخشلل ىربكلا سمخلا لماوعلا يف يولكلا لشفلا
 لماوعلا يف ةيعامتجالا ةلاحلل ىزعت يتلا قورفلا نع فشكلاو

 ،يولكلا لشفلا ىضرم ىدل ةيصخشلل ىربكلا سمخلا
 يفصولا جهنملا ةثحابلا تمدختسا ةساردلا فادها قيقحتلو

 )147( نم ةنوكم ةنيع ىلع ثحبلا قبطو نراقملا يببسلا
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 سايقم :نم ةساردلا تاودأ تنوكتو ،يولكلا لشفلاب ًاضيرم
 ةهجاوم بيلاسأ سايقمو ،ةيصخشلل ىربكلا ةسمخلا لماوعلا

 ىلإ يلاحلا ثحبلا لصوتو ،ةطغاضلا ةيمويلا ةايحلا ثادحأ
 ةيعرفلا داعبألا يف ايئاصحإ ةلاد قورف دجوت ال :ةيلاتلا جئاتنلا
 ةيعامتجالا ةلاحلل اعبت ةيصخشلل ىربكلا سمخلا لماوعلل
 ةيطابترا ةقالع دوجوو ،)لمرأ- قلطم- جوزتم- بزعأ(

 لماوعلا نيب )0.01( ىوتسم دنع ايئاصحإ ةلاد ةبجوم

 ىدل طوغضلا ةهجاوم بيلاسأو ةيصخشلل ىربكلا سمخلا

 .يولكلا لشفلا ىضرم

 فد� )Al-Sadi ، 2020(ةسارد تءاجو

 ةيعونو كردملا يعامتجالا معدلا نيب ةقالعلا نع فشكلا
 ةساردلا ةنيع تنوكت ذإ ،يولكلا لشفلا ىضرم ىدلا ةايحلا

 جئاتن ترهظأ ،نينج ةظفاحم يف ةضيرمو اضيرم )123( نم

 ةلالدلا ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلاد قورف دوجو مدع ةساردلا

) 0 . 05 < a( يف ةنيعلا دارفأ تاباجتسا تاطسوتم يف 
 ةدمو سنجلا يريغتم بسحب كردملا يعامتجالا معدلا ىوتسم
 دنع ايئاصحإ ةلاد قورف دوجو مدع نيبتو ،ضرملاب ةباصإلا

 تاباجتسا تاطسوتم يف ،)a> 05 . 0 ( ةلالدلا ىوتسم
 يف ،سنجلا ريغتم بسحب ةايحلا ةيعون ىوتسم يف ةنيعلا دارفأ
 ىلع ضرملاب ةباصإلا ةدم ريغتم بسحب قورف دوجو نيبت نيح
 حلاصل ةيسفنلا ةحصلا دعبو ةيلكلا ةادألا( ةايحلا ةيعون ىوتسم

 ةقالع دوجو اضيأ جئاتنلا ترهظأ امك ،ةنس نم لقأ ضيرملا
 يعامتجالا معدلا ىوتسم نيب ةيئاصحإ ةلاد ةبجوم ةيطخ
 .يولكلا لشفلا ىضرم ىدل ةايحلا ةيعون ىوتسمو كردملا

 Boshra( ةسارد تءاج نيح يف

Ismael.2019( جمانرب ةيلعاف نم ققحتلا فد� 

 ءانهلا نيسحتل مازتلالاو لوبقلاب جالعلا ىلع مئاق رصتخم
 ىلع فرعتلاو ،يولكلا لشفلا ىضرم نم ةنيع ىدل يسفنلا

 قيبطت ءاهتنا دعب يصخشلا ءانهلا يف نسحتلا ةيرارمتسا
 نم نيرهش رورم دعب يعبتتلا سايقلا جئاتن لالخ نم جمانربلا
 فادها قيقحتلو ،ةيبيرجتلا ةعومجملا دارفأ ىلع هقيبطت

 ةنيع رايتخا مت ،يبيرجتلا جهنملا ةثحابلا تمدختسا ةساردلا

 تحوارت يولكلا لشفلا تاضيرم نم )26( اهماوق ةيدصق

 ثحبلا تاودأ تنوكتو ،ًاماع )48 -35( نيب نهرامعأ

 ىضرمل يسفنلا ءانهلا سايقمو ةيفارجوميد تانايب ةرامتسا نم
 مازتلالاو لوبقلاب جالعلا ىلع مئاقلا جمانربلاو يولكلا لشفلا
 ،ةثحابلا دادعإ نم تاودألا هذه عيمجو ،يسفنلا ءانهلا نيسحتل

 لوبقلا ىلع مئاقلا جمانربلا ةيلاعف نع ثحبلا جئاتن ترفسأو
 ،يولكلا لشفلا ىضرم ىدل يسفنلا ءانهلا نيسحت يف مازتلالاو
 يسفنلا ءانهلا يف نسحتلا ةيرارمتسا نم ققحتلا ىلإ ةفاضإلاب
 رورم دعب جمانربلا رثأ ءاقبو ةيبيرجتلا ةعومجملا دارفأ ىدل

 .جمانربلا قيبطت نم نيرهش

 تفده ةسارد ).D'Onofrio 2017( مدقو

 ىضرم )103( ىدل )QoL( ةايحلا ةدوج فاشكتسا ىلإ

 لماكتم مييقت يف )HD( نمزملا ىلكلا ليسغل نوعضخي

 مادختسا متو ،ةيفيكتلاو ةيصخشلاو ةيريرسلا صئاصخلل

 ) KDQ0L - SF ( ىلكلا ضارمأل ةايحلا ةدوج سايقم

 ةهجاوم بيلاسأ سايقمو ،)PSQI( مونلا ةدوج رشؤمو ،

 ىلإ جئاتنلا تراشأو ،ةيصخشلا تامس سايقمو ،طوغضلا
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 ةايحلا ةدوجلا ةيلقعلاو ةيداملا تاريغتملا نيب لاد طابترا دوجو
 .يولكلا ليسغلا يضرم يدل

 ثحبلا تاءارجإ *
 ةقلعتملا ثوحبلاو تاساردلاو ةيرظنلا رطألا ىلع عالطالا -١

 ىضرم ،ةيسفنلا ةحصلا ،ةيمقرلا ةنطاوملا ميق ثحبلا تاريغتمب
 .)يولكلا لشفلا
 دحأك ةيمقرلا ةنطاوملا ميق جمدل ةحرتقم تاروصت دادعإ -٢
 .يولكلا لشفلا ىضرم ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت تايلا

 .حرتقم لك ةءافك نم ققحتلا -٣
 دحأك ةيمقرلا ةنطاوملا ميق جمدل حرتقم ويرانيسب ةيصوتلا -٤
 .يولكلا لشفلا ىضرم ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت تايلا

 ثحبلا جهنم *

 ةساردلا جهنم *

 وهو ،يليلحتلا يفصولا جهنملا ىلع ةساردلا دمتعت
 دمتعت يِّتلا ةَّيثحبلا تاءارجإلا نم ةعومجم ىلع مئاق جهنم
 ليلحتو تامولعملا عمج مت يلاتلابو ،تانايبلاو قئاقحلا عمج ىلع
 ،يدومحملا( .حرتقملا ويرانيسلا ىلإ لوصولل تانايبلا

2019(. 

 ةساردلا ةنيع *

 وناك زكرم نم يولكلا لشفلا ىضرم نم ةنيع

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب مامدلا ةنيدمب
 
 

 زيزعت تايلا دحأك ةيمقرلا ةنطاوملا ميق جمدل حرتقم *

 زكرم نم ،يولكلا لشفلا ىضرم ىدل ةيسفنلا ةحصلا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب مامدلا ةنيدمب وناك
 ةيمقرلا ةنطاوملا ميق جمدل حرتقم روصت ضرع متيس

 لشفلا ىضرم ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت تايلا دحأك
 ةيبرعلا ةكلمملاب مامدلا ةنيدمب وناك زكرم نم ،يولكلا
 -:يتآلا وحنلا ىلع تاوطخلا نم ددعل ًاقفو ،ةيدوعسلا

 :ةساردلا هذه حرتقم روصت ءانب تازكترم *
 ميق جمدل حرتقم روصت ءانب يف ةساردلا تدنتسا

 ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت تايلا دحأك ةيمقرلا ةنطاوملا
 ةكلمملاب مامدلا ةنيدمب وناك زكرم نم ،يولكلا لشفلا ىضرم
 -:ةيتآلا تازكترملا ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا
 لابقإ ةدايز اهيف تحضوأ يتلا ةيناديملا ةساردلا جئاتن -١

 دوجوو ةثيدحلا تاينقتلا مادختسا ىلع يولكلا لشفلا ىضرم
 ةيمقرلا ايجولونكتلا تالاجم ضعب مادختسا يف روصق
 .ةفلتخملا اQاقيبطتو
 تاثدحتسملاو تارييغتلاب مستت يتلا يلاحلا رصعلا تامس -٢

 عيمج تلمش يتلاو ةعراستملاو ةقحالتملا ةيجولونكتلاو ةيملعلا
 .ةايحلا فايطأ
 لشفلا ىضرم نيب ةيمقرلا ايجولونكتلل عساولا مادختسالا -٣

 .اهعم لماعتلل تايقالخأو نيناوق دوجو بايغو ،يولكلا
 ةنطاوملا ميقب ةزيمتملا ةيحصلا تاسسؤملاو نيثحابلا مامتها -٤
 ةبسانملا تايجيتارتسالاو بيلاسألا نع ثحبلاو ةيمقرلا
 .ةيحصلا ةيعوتلا فايطأ يف موهفملا اذه نيمضتل
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 ربتعي مهنم ىضرملا ًاصوصخو نطاوملا ةحصب مامتهالا نأ -٥
 يأ يف ةيساسألا ةزيكرلاو ،ةيومنتلا ةيلمعلا يف ةيوازلا رجح

 .عمتجملا يف نيسحتو ريوطت ةيلمع

 ةيلاحلا ةساردلل حرتقم روصت *
 عضولا ةساردو ةيناديملا ةساردلا جئاتن ضارعتسا دعب

 ةيمقرلا ةنطاوملا تالاجمل يولكلا لشفلا ىضرم ريدقتل نهارلا
 ،مهيدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت تايلا دحأك اهرفاوت بجاولا
 دعبو ،ةطسوتم ةبسنب يمقرلا نمألا لاجم رفاوت ترهظأ يتلاو

 ،ةيدوعسلا ةحصلا ةرازو يف ءاربخلا نم ةعومجم ةراشتسا
 تاهويرانيس ةثالث ءانب نكمي ،يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوو
 ةحصلا زيزعت تايلا دحأك ةيمقرلا ةنطاوملا ميق جمدل ةحرتقم
 ةنيدمب وناك زكرم نم ،يولكلا لشفلا ىضرم ىدل ةيسفنلا

 يعجرملا ويرانيسلا :لمشتو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب مامدلا
 ويرانيسلاو ،يحالصالا ويرانيسلاو ،مئاقلا عضولا ويرانيس وأ
 -:يلاتلا وحنلا ىلع ةساردلا اهحضوت يتلاو ،يراكتبالا

 :)يطخلا وأ يدادتمالا وأ يعقاولا( يعجرملا ويرانيسلا *

 يدادتمالا ويرانيسلا وأ مئاقلا عضولا ويرانيس قلطني
 ىلع ةيدوعسلا يف مئاقلا عضولا ةرطيس لالخ نم يعجرملا وأ
 ةيدوعسلا عاضوألاب ميلستلاو ،ةساردلا عوضوم ةرهاظلا
 جاجح نم نيرئازلا نييالم ًايونس اهيلا دفاوتي ثيح ةصاخلا

 يف ةيحصلا ةموظنملا هجاوت يتلا تايدحتلا مقافتو ،نيرمتعمو
 ىلع ًابلس سكعني امم ،انوروك ءابو يشفت ببسب ةيدوعسلا
 ةيحصلا ةياعرلا تامدخ مّدقُت ثيح ،يولكلا لشفلا ىضرم

 ،نيميقملاو نينطاوملا نـم ةمـسن نويلم 31 نم رثكأل

 جحلا يترتف لالخ نيرئازلا نم نييالم ةدع ىلإ ةفاضإلاب

 ةيبطلا ندملا نمضتت يتلا ةيحصلا قفارملا ةموظنم ربع ةرمعلاو
 ةيركسعلاو ةيعماجلا تايفشتسملاو ةيصصختلا تايفشتسملاو

 ةحصلا ةرازول تالواحم كانه نكلو ،ةيلوألا ةياعرلا زكارمو
 تايجيتارتسالا عضوب يندملا عمتجملا تاسسؤمو ةيدوعسلا
 رثألا ةكلمملا كردت ثيح ،ةيحصلا تامدخلا ريوطتل ةبسانملا
 ةصاخو ،ةئبوألاو ضارمألا يشفت نع جتني يذلا يسفنلا

 ةمالس ىلع ظافحلا ىلع صرحتو ،يولكلا لشفلا ضرم
 ردق سفنب ةيسفنلا ةيحانلا نم اهيف نيميقملاو اهينطاوم
 ةيسفنلا ةحصلا زيزعت نإف هيلعو ،ةيدسجلا ةيحانلاب اهمامتها
 نوكي ةيمقرلا ةنطاوملا ميق ءوض يف ،يولكلا لشفلا ىضرمل

 ةحصلا زيزعت تايلا دحأك يرذجلا رييغتلا نع ديعب ًايحطس
 ويرانيسلا فصو نكميو ،يولكلا لشفلا ىضرم ىدل ةيسفنلا

 -:يلاتلا وحنلا ىلع يعجرملا

 يعجرملا ويرانيسلا اهيلع موقي يتلا تاضارتفالا *

 ينقتلاو يجولونكتلا مدقتلا نم ةدافتسالا ةيحطس -١
 بايغو ،ةيحصلا تامدخلا ريوطت يف ةفلتخملا هرهاظمو
 ىلع يولكلا لشفلا ىضرم بيردتل ةحضاولا تايجيتارتسالا
 .ةينقتلاو ةيجولونكتلا تاودألا مادختسا تابجاوو قوقح
 يوق يرذج رييغت ثادحإ نم ةيحصلا تادايقلا فوخ -٢
 لشفلا ىضرم تاردق ريوطتو ماع لكشب ةيحصلا ةموظنملا يف
 .ةصاخ ةفصب يولكلا
 لشفلا ىضرم ىدل هتيمهأو ةيمقرلا ةنطاوملا ميقب يعولا ةلق -٣

 .ةيحصلا ةموظنملا ىلع نيمئاقلا لبق نم ،يولكلا
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 ءادا نم دحي ثيحب يرادإلا لمعلا يف ةيزكرملا راشتنا -٤
 نودب ةيبيردت جمارب دادعإ يف ،ةيعرفلا ةيحصلا زكارملا

 .ةعوضوملا اهططخو ةرازولا ىلإ عوجرلا
 يعجرملا ويرانيسلا دادعإ تارربم *

 يعجرملا ويرانيسلا دادعإل تارربم ةدع كانه
 -:يهو
 زكارملاو ةحصلا ةرازول ةمدقملا تاينازيملاو ليومتلا فعض -١
 .ًايسفن يولكلا لشفلا ىضرم ةياعرل ،ةيبطلا
 ةيسفنلا ةحصلا يف يرذجو يرهوج رييغت ثادحإ ةبوعص -٢
 ةيمقرلا ةنطاوملا ميق ءوض ىلع ،يولكلا لشفلا ىضرم ىدل
 .ةينفلا تايناكمإلا فعض لظ يف
 تادجتسملل ءاربخلاو نييحصلا نيصتخملا ةعباتم فعض -٣

 ةيبيردتلا جماربلا عضو يف طبختلاو ملاعلا يف ةثيدحلا ةيحصلا
 .يولكلا لشفلا ىضرمل ةمدقملا
 يعجرملا ويرانيسلل ةلمتحملا تايعادتلا *

 نيسرامم وأ ىضرم نم عيمجلا ةدعاسمل تاصنم ريفوت -١
 لشفلاب اوباصي مل نيذلا صاخشألا نم ىتح وأ نييحص

 ىلع ةباجإلاو يسفنلاو يحصلا فيقثتلا لالخ نم ،يولكلا
 ةحضاو ةيبيردت ططخو نودب نكل ،فواخملاو تالؤاستلا
 لشفلا ىضرم تاجايتحا يبلت ةنيعم ةينمز لوادجب ةددحمو
 .رصعلا تاريغتم ءوض يف يولكلا
 ةيبيردتلا جماربلا نم ،يولكلا لشفلا ىضرم روفن -٢
 تقولا ةاعارمو ةيزيفحت ةمظنأ رفاوت مدع لظ يف ،ةيوعوتلاو
 .بيردتلا ذيفنت يف
 قلعتت يتلا ،ةيداشرالاو ةيوعوتلا تارشنلا ضعب كانه -٣

 نأ نكمي هذهو ،ىضرملل مدقت بوساحلا مادختسا تاراهمب

 ىلع يولكلا لشفلا ىضرم تاردق ريوطتل ًاساسأ لكشت
 .ةيمقرلا ةئيبلا يف جامدنالا
 ىؤرلا ريدقت يف ،ةيحصلا ةموظنملا رارمتسا -٤
 رصعلا تادجتسمل ةباجتساك ةيريوطتلا تايجيتارتسالاو
 .ةيملاعلل تايجيتارتسالا هذه دقتفت اهنكلو

 وأ يعجرملا ويرانيسلا دادعإ يف قبس ام ءوض يفو

 يوق ًاساسأ لكشي ال هنأ ثحابلا ىري مئاقلا عضولا ويرانيس
 ةيسفنلا ةحصلا زيزعت تايلا دحأك ةيمقرلا ةنطاوملا ميق جمدل
 مامدلا ةنيدمب وناك زكرم نم ،يولكلا لشفلا ىضرم ىدل
 تاضارتفا ةدع ىلع مئاق هنوك ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب

 .ماسجلا تالكشملاو تابوعصلاب ةئيلم ةيعقاو

 يحالصإلا وأ طيسولا ويرانيسلا *
 جالعل يحالصإلا وأ طيسولا ويرانيسلا عضوي 
 ميق جمد ةيلمع هجاوت يتلا تايدحتلا ةهجاومو تالكشملا
 ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت تايلا دحأك ةيمقرلا ةنطاوملا

 ةكلمملاب مامدلا ةنيدمب وناك زكرم يف ،يولكلا لشفلا ىضرم
 تانيسحت ءارجإ يأ عقاولا دودح يف كلذو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا
 كلذ فصو نكميو ،كلذ ىلع يرذج رييغت رفاوت نود ةئيزج
 -:يتآلا وحنلا ىلع ويرانيسلا

 وأ طيسولا ويرانيسلا اهيلع موقي يتلا تاضارتفالا *

 يحالصإلا
 يف ةدئاسلا ةيعمتجملا ميقلاو ةيمالسإلا ةيوهلا ىلع ظافحلا -١
 اهمهأ يتلاو ةديدجلا تاريغتملا ىلع حاتفنالا عم ةيدوعسلا

 .ةيمقرلا ايجولونكتلا
 يف لامعألا لاجرو ةيرابتعالا تايصخشلا رامثتسا -٢
 زكارملاو ةحصلا ةرازو معد ةلواحم يف ،يدوعسلا عمتجملا
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 ىضرم ةياعرل ةبسانملا ةثيدحلا ةيجولونكتلا ةزهجألاب ةيحصلا
 .يولكلا لشفلا
 جمارب عضو يف ةيدوعسلا تاعماجلا نم ءاربخب ةناعتسالا -٣
 ةيمقرلا ايجولونكتلا ءوض يف يولكلا لشفلا ىضرمل ةيبيردت
 .يلاحلا ملاعلا يف ةرشتنملا
 ميق موهفم رشن يف ةمدقتملا لودلا جمارب يف رظنلا ةلواحم -٤

 ةيعوت قرط ةفرعمل امهريغو نابايلاو ايناملأك ةيمقرلا ةنطاوملا
 بادآلاو ةيمقرلا ةنطاوملا ميهافمب يولكلا لشفلا ىضرم
 .تنرتنالا تاكبش مادختسا دنع اهعابتا بجاولا
 يحالصإلا وأ طيسولا ويرانيسلا دادعإ تارربم *

 ةيمقرلا ةنطاوملا ميق جمدل ةيدوعسلا ةحصلا ةرازو يعس -١
 لشفلا ىضرم ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت تايلا دحأك

 يلاحلا رصعلا يف ةدئاسلا ةيمقرلا ايجولونكتلا ءوض يولكلا
 .ىضرملا ىدل اهمادختسا تالكشمو
 ةيبطلا زكارملا يف ىضرملا فيرعتب ةحصلا ةرازو ةلواحم -٢

 حئاول عضوو ةيمقرلا ايجولونكتلا مادختسا تايقالخأب
 .اهمادختسا قرطل تاداشرإو
 ايجولونكتلا جمدو ةيحصلا مولعلا يف ريبكلا يملعلا مدقتلا -٣
 .ةيحصلا ةموظنملا ناكرأ عيمج يف
 تارارقلا ذاختا يف ةيزكرماللا قيبطتب ةحصلا ةرازو مامتها -٤
 .ةيبيردتلا جماربلا دادعإو
 يحالصإلا وأ طيسولا ويرانيسلل ةلمتحملا تايعادتلا -ج

 عمتجملا تاسسؤمو ةيرابتعالا تايصخشلا ةكراشم -١
 تاسسؤملا معدو ةيحصلا ةموظنملا ريوطت ةيلمع يف يندملا
 يف ًاساسأ لكشت ةيجولونكت دراوم نم اهصقني امب ةيحصلا

 .ةيمقرلا ةنطاوملا ئدابم رشن

 لشفلا ىضرم نيب ةيمقرلا ةنطاوملا ميهافم ضعب رشن -٢
 يف ةيامحلا قرطو يمقرلا نمألاو يمقرلا لاصتالاك يولكلا

 .ةينورتكلالا تاباسحلا
 نمألا ميهافمب فيقثتلا يولكلا لشفلا ىضرم ةلواحم -٣
 ،تنرتنالا تاكبش مادختسا يف ةيندبلاو ةيسفنلا ةمالسلاو
 قارتخالا تايلمع نم مهسفنأ ةيامح قرطب ةبلطلا ةيعوتو

 .ينورتكلالا
 يفادهتسالا وأ يراكتبالا ويرانيسلا *
 يعادبإلا ريكفتلا ىلع ويرانيسلا اذه دمتعي 
 ةوقلا طاقن رامثتساو فعضلا بناوج جالع يف يراكتبالاو
 ةيمقرلا ةنطاوملا ميق جمد ةيلمع يف يرذج رييغت ثادحإل
 لشفلا ىضرم ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت تايلا دحأك

 -:يتآلاك يراكتبالا ويرانيسلا فصو نكميو ،يولكلا

 يراكتبالا ويرانيسلا اهيلع موقي يتلا تاضارتفالا *
 تاضارتفا ةدع ىلع يراكتبالا ويرانيسلا موقي 
 -:يهو
 جماربو ةيريوطت ططخ ءارجإل ةيفاك تاينازيم رفاوت -١

 ميهافمو ئدابم ىلع مهتيعوتو ،يولكلا لشفلا ىضرمل ةيفيقثت
 .ةيمقرلا ةنطاوملا ميقو
 تادجتسملا عم جماربلاو ةيريوطتلا ططخلا ماجسنا -٢
 تاذ لمعلا شروو تارمتؤملا يف ءاربخلا هب يداني امو ةيحصلا

 .ةيمقرلا ايجولونكتلاو ةينقتلاب ةلصلا
 مدقتلاو ةثيدحلا تاريغتلل ةيحصلا تاسسؤملا ةاعارم -٣
 .ةايحلا تالاجم ىتش يف لصاحلا ينقتلاو يفرعملا
 ةيريوطتلا جماربلل ةيبطلا زكارملا عضو يف ةيرح رفاوت -٤

 .ًابسانم هارت ام ءوض يف اهذيفنتو
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 يراكتبالا ويرانيسلا دادعإ تارربم *
 ويرانيسلا دادعإل تارربملا نم ةعومجم دجوت 
 -:اهنم يراكتبالا
 ةيجولونكتلا تاثدحتسملا ةبكاوم ةرورضب ءاربخلا ةادانم -١

 ساكعنال اهعم لماعتلا قرطب يولكلا لشفلا ىضرم ةيعوتو
 .مهتحص ىلع كلذ
 نمألا قرط يف يولكلا لشفلا ىضرم ىدل يعولا ةلق -٢
 .ةيناديملا ةعباتملا هترهظأ ام اذهو يمقرلا
 ةايحلا فايطأ عيمج ىلع ةيمقرلا ايجولونكتلا ةرطيس -٣
 قحلت امبر يتلاو مادختسالا ءوس نع ةجتانلا تالكشملا ةرثكو
 .نطولاو عمتجملاو درفلاب رطخلا
 مادختساب يدانت يتلا ةينيدلاو ةيقالخألا ميقلا ةاعارم -٤

 يف همادختسا مدعو يقالخألاو يعرشلا لاصتالاب تنرتنإلا
 باكترا ىلع ثحت يتلا وأ ةيمالسإلا ةعيرشلل ةيفانملا ءايشألا
 .مئارجلا

 يراكتبالا ويرانيسلل ةلمتحملا تايعادتلا *
 نأ نكمي يتلا تايعادتلا وأ حمالملا نم ةعومجم كانه 

 -:يهو يراكتبالا ويرانيسلا قيبطت دعب ثدحت
 عضولا مييقت يف ةيحصلا زكارملا عيطتست نأ لومأملا نم -١
 رشن تابلطتمو تاموقم ءوض يف اQاجايتحا ديدحتو نهارلا
 هكلتمي ام رسح مث ،ةيحصلا تاسسؤملا يف ةيمقرلا ةنطاوملا ةفاقث

 عوضوملا كلذ يف ةياردو ةفرعم نم ،يولكلا لشفلا ىضرم
 .نهارلا عضولا ةسارد ءوض يف ةيريوطتلا ططخلا ءانبل
 مادختسا تاراهم ىلع يولكلا لشفلا ىضرم بيردت -٢
 ،ةيامحلا جماربو ،تنرتنالا عم لماعتلاو يلآلا بساحلا

 ربع ءارشلاو عيبلا قرطو ،هتازيممو هبويع يمقرلا لاصتالاو

 عاونأو ،اهلابقتساو لئاسرلا لاسرا ةيفيكو تنرتنالا
 مولع يف نيزيمتم نيبردم عم نواعتلاب متي اذهو ،تاسوريفلا

 .يلآلا بساحلا
 عم نواعتلاب ةيدوعسلا ةحصلا ةرازو موقت نأ عقوتملا نم -٣
 ةينقتلا داوملا يف نيصتخملاو ةيدوعسلا تاعماجلا يف نييميداكأ
 تايقالخألاو ةيمقرلا ةنطاوملا ميقب ةمئاق دادعإب ةيبرتلاو

 ايجولونكتلا عم لماعتلا ءانثأ اهعابتا بجاولا تايكولسلاو
 .يولكلا لشفلا ىضرم ىدل اهميعدت متي يك ،ةيمقرلا
 لاجرو ةيعمتجملا تاسسؤملا عم ةيحصلا زكارملا نواعت -٤
 تاودألا ثدحأب اهزيهجتو ةيبيردتلا فرغلا دادعإ يف لامعألا

 ذيفنتل مزلي ام لكو تاتفاللاو تاروشنملا ةعابطو ةيجولونكتلا
 يولكلا لشفلا ىضرم ىدل ةيمقرلا ةنطاوملا ةفاقث رشن عورشم
 .ةيحصلا تاسسؤملا يف
 ةينعملا تاهجلا عم ةيحصلا زكارملا نواعتت نأ عقوتملا نم -٥

 ةنطاوملا ميق ةيمنت جمارب عم مغانتتو عبتت ةيزيفحت جمارب ةياعرل
 .ةيمقرلا
 تارييغتلا ةيدوعسلا ةحصلا ةرازو عباتت نأ لومأملا نم -٦
 ةنطاوملا ميهافم رشن يف لودلا ضعب براجتو ملاعلا يف ةلصاحلا

 كلذ ىلع يحصلا رداكلا بيردت يف اهنم ةدافتسالل ةيمقرلا
 .ةيحصلا تاسسؤملا يف ريوطتلاو رييغتلا ةاون اونوكي ثيحب
 يولكلا لشفلا ىضرم نيب شاقن تاسلج دقع متيس -٧

 عوضوم لوح هراكفأو مهءارآ ىلإ عامتسالل نيصتخملاو
 .ةيمقرلا ةنطاوملا

 ويرانيسلل فصو يف هضرع قبس ام ءوض يفو
 يف لضفألا ويرانيسلا هنأب ةساردلا هذه ىرت يراكتبالا

 ةيمقرلا ةنطاوملا ميق جمد يف يرذجو يرهوج رييغت ثادحإ
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 لشفلا ىضرم ىدل ةيسفنلا ةحصلا زيزعت تايلا دحأك

 .يولكلا

 ةساردلا تايصوت *

 ليلحت ءوض يفو ةساردلا ةلئسأ ىلع ةباجإلا دعب
 -:يتآلاب ةساردلا يصوت اهجئاتن
 ططخلا دادعإ دنع ةيمقرلا ةنطاوملا ميق رابتعالا نيعب ذخألا -١

 ةحصلا صخي ايف ةصاخو ةيدوعسلا ةحصلا ةرازو يف ةيريوطتلا
 .يولكلا لشفلا ىضرم ىدل ةيسفنلا
 ةمدقتملا لودلا براجت نم ةيحصلا زكارملا ةدافتسا ةرورض -٢
 مادختسا تايقالخأ ىلع يولكلا لشفلا ىضرم بيردت يف

 .ةيمقرلا ةنطاوملا
 صاصتخالا لهأو ءاربخلا نم ةعومجمل لمع شرو دقع -٣
 لشفلا ىضرمل ةيسفنلا ةحصلاب ءاقترالل تايلآب جورخلل

 .ةيمقرلا ةنطاوملا ءوض يف يولكلا
 عجارملا *

 ةيبرعلا عجارملا -ًالوأ

 ىدل ةيسفنلا ةحصلا ىوتسم .)2020( ةرهزلا ،دوسألا

 ةيوبرتلا مولعلل ةيملعلا ةلجملا .يداولا ةعماج ةبلط

 .105-82ص ،)۱( ۲ .ةيسفنلا ةحصلاو

 ةمطاف ،تاريمعو ؛قيفوت ،ةينميو ؛ةرهزلا ،سارهم وب

 يف يوبرتلاو يسفنلا داشرإلا تاماهسإ ،)2017(

 - يوناثلا ميلعتلا ذيمالت ىدل ةنطاوملا ميق زيزعت
 ،ةيوبرتلا مولعلاو ةيسفنلا تاساردلا يف عماجلا ةلجم

50 )1(، 124-137. 

 ةيتاموسوكيسلاو ةيسفنلا ةحصلا .)2020( ةدياع ،يجان

 ةسارد :تالباقلا ىدل ينهملا ءادألاب اهتقالعو
 مولعلا ةلجم .يقاوبلا مأب ةدالولل نيتحلصمب ةيناديم

 .522-498. )2(7،ةيناسنإلا

 ةيمنت يف يلماكتلا جالعلا ةيلعاف .)2020( دومحم ،نسي

 ةنيع ىدل ةيسفنلا ةحصلا ىلع هرثأو تاذلا ةرادإ
 ةيوبرتلا مولعلل ةيلودلا ةلجملا .نيقهارملا نم

 ةيمنتلاو يملعلا ثحبلل ةيبرعلا ةسسؤملا .ةيسفنلاو

 .154-111ص ،35 ع ،ةيرشبلا

 يلماكت يداشرإ جمانرب ةيلعاف .)2020( دومحم ،فسوي

 ةيسفنلا ةحصلا نيسحتل تاذلاب ةقفشلا ةيمنت يف
 ةيرصملا ةيعمجلا ةعماجلا بالط نم ةنيع ىدل

-327 ص ،)108(30،ةيسفنلا تاساردلل

384. 

 تاذلا موهفم ،)2010( :مدأ ميهاربإ بابر ،ميهاربإ

 لشفلا ىضرم ىدل ةيسفنلا ةحصلاب هتقالعو
 مأ ةعماج ،ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر ،يولكلا

  .نادوسلا ،ةيمالسإلا نامرد

 يفارغجلا عيزوتلا ،)1431( :حلاص نسحملا دبع ،ثيغلا وبأ

 لشفلا ىضرمل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا صئاصخلاو

 ريغ ريتسجام ةلاسر ،هدجب روكذلا يولكلا
 .ةكم ،ىرقلا مأ ةعماج ،ةروشنم

 حرتقم روصت ،)2015( :دمحم دمحم ةرهوجلا ،سيردإ

 ةيعامتجالا ةدناسملا قيقحتل ةايحلا جذومن ةسراممل
 ،روشنم ثحب ،نمزملا يولكلا لشفلا ىضرملا
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 ،128 ددعلا ،32 دلجملا ،ةيعامتجالا نوؤشلا

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
 ىفطصم ميهاربإ ةبهو ،ييحي داشر ناميإ ،ىفاشم لآ

 ىربكلا سمخلا لماوعلا" .2020.يشيشقلا

 طوغضلا ةهجاوم بيلاسأب اهتقالعو ةيصخشلل

 يف ةيبرع تاسارد ".يولكلا لشفلا ىضرم ىدل

 برعلا نييوبرتلا ةطبار :سفنلا ملعو ةيبرتلا

 .283 - 217 :)2020( 122ع

 تارايخو يولكلا لشفلا ،)2010( :ايؤر ،يلكهبلا

 ،ثاحبألا زكرمو لصيف كلملا ىفشتسم ،جالعلا
 ةيبرعلا ةكلمملا ،يحصلا فيقثتلا تامدخ مسق
 .ةيدوعسلا

 ةدناسملا رود ،)2012( :دمحم شيورد ماستبا ،نينيعوبلا

 لشفلا ضيرمل يعامتجالا فيكتلا قيقحت يف ةيرسألا
 كلملا ةعماج ،ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر ،يولكلا
 .ضايرلا ،دوعس

 ةسسؤملا رود .)2014( .دعس نب نسح ةلاه ،رازجلا

 روصت :ةيمقرلا ةنطاوملا ميق سرغ يف ةيوبرتلا

 .ع .سفنلا ملعو ةيبرتلا يف ةيبرع تاسارد .حرتقم

-385 .ص ص .2014 ربمسيد ،3 .ج ،56

418. 
 ةيسفنلا ةحصلا يف اهريثأتو طوغضلا" .لضاف رديح ،نسح 

 ةعماج :ةيسفنلاو ةيوبرتلا ثوحبلا ةلجم ".ةيمسجلاو

 67ع ةيسفنلاو ةيوبرتلا ثوحبلا زكرم - دادغب

)2020(: 570 - 588. 

 ةيميلعت ةدحو ريوطت .)2019( .ديجملا دبع اهم ،تاسيرخلا

 ةنطاوملا ميق ةيمنت يف فتاهلاب ملعتلا مادختساب
 يف يوناثلا لوألا فصلا بالط ىدل ةيمقرلا

 ةيوبرتلا تاساردلل ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم .ندرألا

 ص .2019 ربمتبس ،5 .ع ،27 .جم .ةيسفنلاو

  .380-364 .ص

 طوغضلاب اهتقالعو ةيسفنلا ةحصلا .)2018( ةيدان ،يفيلخ

 ةنيع ىلع ةيناديم ةسارد ةعماجلا ةبلط ىدل ةيسفنلا
 ةعماجب ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلك ةبلط نم

 تاساردلا يف عماجلا ةلجم ،وزو يزيت يرمعم دولوم

 .69- 33،8 ،ةيوبرتلا مولعلاو ةيسفنلا
 ليصأت يف يوناثلا ميلعتلا هتمتأ رود" .دمحم ىسيع رحس ،ليلخ

 :ةيوبرتلا ةلجملا ".هبالط ىدل ةيمقرلا ةنطاوملا ميق

 :)2020( 73ج ةيبرتلا ةيلك - جاهوس ةعماج

541 - 593. 

 تامولعملا ايجولونكت رود .)2014( ىلع لامج ،ناشهدلا

ICT ةيطارقميدلا" ةيطارقميدلا تالوحتلا معد يف 

 ،"اجذومن )Digital Democracy ةيمقرلا

 تحت عبارلا يملعلا رمتؤملا ىلا ةمدقم لمع ةقرو
 تالوحتلا لظ يف ناسنإلا ءانبو ةيبرتلا" ناونع

 ةيبرتلا ةيلك ،2014-4-29 "ةيطارقوميدلا

 .ةيفونملا ةعماج
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 ةيسفنلا ةحصلا ريدقت" .مناغ هللا دبع قراط ءالآ ،بايذلا
 ىضرم نم ةنيع ىدل بائتكالاو قلقلا يف اهريثأتو

 :ةيبرتلاو ةلوفطلا ةلجم ".تيوكلا ةلودب انوروكلا

 ,13جم لافطألا ضاير ةيلك - ةيردنكسإلا ةعماج

 .530 – 501 :)2021( 45ع

 ةلجم ،ةيسفنلا ةحصلا .)2014( دمحم ،يرمسلا

  50-76. ،398،تيوكلا

 مألل ةيسفنلا ةحصلا .)2019( قزارلا دبع ةينار ،يسوسلا

 ةمدصلا دعب ام ضارعأو يبائتكإلا جازملاب اهتقالعو
 ةلاسر ،ةيسفنلا ةحصلا تادايع يف لافطألل
 ةعماجلا يف ةيبرتلا ةيلك ،ةروشنم ريغ ريتسجام
 .ةزغب ةيمالسإلا

 تاعامجلا تاماهسا" .دمحأ معنملا دبع روشاع ،ديسلا
 ىدل ةيمقرلا ةنطاوملا ميق زيزعت يف ةيعوطتلا

 :ةيعامتجالا ةمدخلا يف تاسارد ةلجم ".اهئاضعأ

 ,52ع ةيعامتجالا ةمدخلا ةيلك – ناولح ةعماج

 .616 – 579 :)2020( 3ج
 داعبا قيقحت يف ةعماجلا رود .)۲۰۱۹( يركف دمحم ،قداص

 تايدحتلا ءوض يف ا�الط ىدل ةيمقرلا ةنطاوملا
 ةعماج ،ةيبرتلا ةيلك ةلجم ،ةيليلحت ةسارد - ةرصاعملا

 3) .( ج ،)120( ع ،اهنب

 .)2021( .دمحم ناميلس نيدلا حالص دمحم ،يروفاصلا

 ةيسفنلا ةحصلا نيسحتل لخدم يسفنلا نيكمتلا

 .ع ،1 .جم .ثوحبلا ةلجم .ةيوناثلا ةلحرملا يملعمل

-207 .ص ص .2021 رياني ،1 .ج ،1

235. 
 طوغضلا" .زكرملا ةفيلخ ميهاربإو ،دمحم يلع رجاه ،رقصلا

 ".ةلماعلا ةأرملل ةيسفنلا ةحصلا ىلع اهرثأو ةينهملا
 سمخلاب ةيبرتلا ةيلك - بقرملا ةعماج :يوبرتلا ةلجم

 .422 - 408 :)2021( 18ع
 ملاس نب دمحأ ،يفقثلا ،ميهاربإ ىe ،ميهاربإ ،يملح ىنم ،ةبلط

 تالكشملا لح يف ةيمقرلا ةنطاوملا رود ،)2018(

 ةيبرتلا ةيلك تابلاط ىدل ةيجولونكتلا ةيوبرتلا

 ةلجم ،ةيميلعتلا تاجايتحالا ءوض يف فئاطلا ةعماج

 .2018 ربمسيد )2( 7 ةيوبرتلاو ةيسفنلا مولعلا

)303-325( 
 روظنم نم ةيسفنلا ةحصلا قيقحت بيلاسأ" .مساق لاون ،سابع

 ةعماج :ةيسفنلاو ةيوبرتلا ثوحبلا ةلجم ".يمالسإ

 63ع ةيسفنلاو ةيوبرتلا ثوحبلا زكرم - دادغب

)2019(: 317 - 334. 

 ةيمقرلا ةنطاوملا ميق زيزعت" .et al ،دمحأ ديسلا ريبع ،هبر دبع

 ةيسفنلا تاريغتملا ضعب ءوض يف ةضورلا لفط يدل

 مولعلا يف نيثحابلا بابش ةلجم ".مألا رظن ةهجو نم

 7ع ةيبرتلا ةيلك - جاهوس ةعماج :ةيوبرتلا

)2021(: 566 – 710 
 .يلع دمحأ ميحرلا دبع مايهو ،نيمأ دمحأ ءالجن ،نمحرلا دبع

 ميق زيزعت يف لومحملا فتاهلا تاقيبطت رود"

 ضعب تابلاطو بالط ىدل ةيمقرلا ةنطاوملا
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 ةيلك ةلجم ".ةيناديم ةسارد :ةيرصملا تاعماجلا

 ضاير ةيلك – ديعسروب ةعماج :لافطألا ضاير

 .1567 – 1479 :)2020( 17ع لافطألا
 ةمدصلا دعب يباجيإلا ومنلا" .مينغ دومحم ةيدان ،زيزعلا دبع

 ىضرم ىدل ةيسفنلا ةبالصلاو لمألاب هتقالعو
 ةيلك - رهزألا ةعماج :ةيبرتلا ةلجم يولكلا لشفلا

 .97 – 51 :)2021( 1ج ,189ع ةيبرتلا
 ةيناثلا ةقلحلا يساسألا ميلعتلا رود" .دمحم دمحم دايسأ ،ضوع

 ةلجم ".هذيمالت ىدل ةيمقرلا ةنطاوملا ميق زيزعت يف

 ةيبرتلا ةيلك – خيشلا رفك ةعماج :ةيبرتلا ةيلك

 .341 – 242 :)2016( 6ع ,16جم
 هللا دبع نب دعسو ،زيزعلا دبع نب دمحم تنب فاليإ ،ىليفغلا

 ىدل ةيسفنلا ةبالصلاب هتقالعو بائتكالا" .حوشملا

 ةلجملا ".ضايرلا ةنيدمب يولكلا لشفلا ىضرم
 ةيرصملا ةيعمجلا :ةيسفنلا تاساردلل ةيرصملا

 :)2020( 109ع ,30جم ةيسفنلا تاساردلل

449 - 498. 

 Digital ةيمقرلا ةنطاوملا موهفم .)2014 ىفطصم ،دياقلا

Citizenship http://www.new-

educ.com/definition-of-digital-

citizenship 

 ةنطاوملا ميق نمضت ىدم .)2018( ..رفس لمأ ،يناطحقلا

 رظن ةهجو نم ميلعتلا تاينقت ررقم يف ةيمقرلا
 ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم .سيردتلا ةئيه ءاضعأ

 ،1 .ع ،26 .جم .ةيسفنلاو ةيوبرتلا تاساردلل

 .97-57 .ص ص .2018 رياني

 ،ةيسفنلا ةحصلا يف :)م2003( نيمأ بلطملا دبع ،يطيرقلا

 ركفلا راد ،رصن ةنيدم ،ةرهاقلا ،ةثلاثلا ةعبطلا

 .يبرعلا
 ةحصلاب اهتقالعو ةنطاوملا" .يلع ملاس تنب مير ،سيديركلا

 ةسارد :يدوعسلا بابشلا نم ةنيع ىدل ةيسفنلا

 ةعماج :ةيسفنلا مولعلل ةيدوعسلا ةلجملا ".ةنراقم
 ةيوبرتلا مولعلل ةيدوعسلا ةيعمجلا - دوعس كلملا

 - 177 :)2021( 67ع نتسج - ةيسفنلاو

202. 
 نيباصملا ىضرملا ىدل توملا قلق" .دمحأ موثلك مأ ،دمحم

 ةيلودلا ةلجملا ".ايليفوميهلا ءادو يولكلا لشفلاب
 تاساردلل دافر زكرم :ةيسفنلاو ةيوبرتلا تاساردلل

 - 219 :)2020( 2ع ,7جم ثاحبألاو

231. 

 ىلع ةرثؤملا لماوعلا .(2018( .ينام ضوع نميأ ،دمحملا

 يف ةيوناثلا ةلحرملا ةبلط ىدل ةيمقرلا ةنطاوملا ميق
 .)ريتسجام( نيملعملا رظن ةهجو نم قرفملا ةظفاحم
 .ندرألا ،ةيوبرتلا مولعلا ةيلك تيبلا لآ ةعماج

 ،ءاعنص ،يملعلا ثحبلا جهانم ،)2019( دمحم ،يدومحملا

 .بتكلا راد

 ىضرم ىدل لبقتسملا قلق .2015.ناوضر بلاغ ،دادقم

 ةلاسر .تاريغتملا ضعبب هتقالعو يولكلا لشفلا
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 ملع مسق .ةيبرتلا ةيلك .ةروشنم ريغ ريتسجام
 ةيمالسإلا ةعماجلا .سفنلا

 تايلكلا تابلاط لثمت ةجرد (2019) .يلع لمأ ،نازوملا

 ميقل نمحرلا دبع تنب ةرون ةريمألا ةعماجب ةيناسنإلا
 زيزعت يف ةعماجلا رودل روصت عم ةيمقرلا ةنطاوملا

 .2019 ،17 .ع .ةيوبرتلا مولعلا ةلجم .اهميق

 .344-167 .ص ص

 يباحسنالا ةايحلا بولسأ" 2019.نسح رمع ةصح ،هبه

 صاخشألل يعامتجالا معدلا طامنأب هتقالعو

 ةلجم ".ضايرلا ةنيدمب يولكلا لشفلاب نيباصملا

 يموقلا زكرملا :ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا

  .65 - 42 :3ع ,3جم ةزغ ثوحبلل

 ةيبنجألا عجارملا -ًايناث
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