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 االتجاىات السعاصخة في العسارة واثخىا عمي الذكل السعساري )والية الخخطؾم( 

 حسج جميأشخؼ صالح الجيؽ الظاىخ الرجيق                       :د. دمحم عمي أأ . 
 مدتخمص البحث
 اصبح بحيث الستالحق سخعة التصػر التكشػلػجى عمى اآلثخ بالغ لو   Information ageالعرخالسعمػماتى

 بتمظ فأصبحت السعاصخة، السعسارية والتخصيصية االتجاىات وعمى العسارة عمى تأثيخه إغفال اليسكغ جدءا  

 إتجاه فى تسثمت والتى الترسيسة فى العسمية معيغ فكخ لرياغة السعسارػ  أدوات مغ يتجدأ ال جدء التقشيات

ويعتبخ التصػر التكشمػجي ركغ اساسي مغ اركان تصػر .الحكية والسجن Smart Buildingالحكية  السبانى
السجتسعات واثخ برػرة كبيخة وفعالة عمي تصػر العسارة ومغ ىشا نذأت مذكمة الجراسة باعتبار ايغ نحغ مغ 

ف ايجاد اليػية والصابع العسخاني والسعسارؼ السػاكب لخوح العرخمغ خالل التعخف عمي ىحا التصػر؟.وبيج
اليات وادوات العسارة السعاصخة . ولتحقيق ىجف الجراسة اعتسجت في اشارىا الشطخؼ عمي تحجيج السفخدات 

ل متصمبات الجراسة الخئيدية االكثخ دقة واحاشة.ومغ ثع تعبئة لشسػذج االستبيان الحؼ تع تػزيعو ضسغ استكسا
 وصػال الستخالص اىع الشتائج والتػصيات الشيائية .

وقج خمرت الجراسة في الشياية الي مجسػعة مغ الشتائج الستعمقة بسجؼ تصػر التكشمػجيا واثخىا عمي العسارة 
 السحمية باالضافة لمشتائج الستعمقة بتحميل االستبيان انتياء باىع الشتائج العامة.

تػصيات العسل عمى تزيق الفجػة الخقسية فيسا بيششا وبيغ الجول الستقجمة فيسا يتعمق بتكشػلػجيا فكانت اىع ال
مغ خالل تػضيف امكانيات التصػرات التكشمػجية  .السعمػمات والعسل عمى تػسيع استخجام تقشيات السعمػمات 

ارؼ السعاصخ .و تجريذ ىحه في افكار واعسال السرسع السعسارؼ كػنو العشرخ الفاعل في حخكة البشاءالحز
االتجاىات السعاصخة فى أقدام اليشجسة السعسارية. وضخورة تبشي افكار ترسيسية ججيجة تقػم عمي استخجام 

 الشطع التكشمػجية والخقسية الحجيثة و تغييخ فى بشاء الفكخ الترسيسى السعاصخ لمسعساريغ السحميغ.

Abstract: 

Information age has a great impact on the speed of technological development, So 

that became part cannot be overlooked influence on architecture and architectural 

planning and contemporary trends, these technologies became an integral part of 

the architectural tools to formulate a thought in the design process, which was in 

the direction of smart buildings and smart cities. 

Technological development is a cornerstone of the development of societies and 

has a significant and effective impact on the development of architecture. Hence, 

the problem of the study arises as to where we are from this development.With the 
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aim of finding the identity and the architectural and architectural character of the 

spirit of the times through the identification of the mechanisms and tools of 

contemporary architecture. 

 To achieve the goal of the study was adopted in its theoretical framework to 

identify key vocabulary and the most accurate surround. And then fill out the 

questionnaire form that was distributed within the completion of the study 

requirements in order to draw the most important conclusions and final 

recommendations. 

The study concluded with a set of results related to the development of technology 

and its impact on local architecture, as well as the results of the analysis of the 

questionnaire ending with the general results. 

The most important recommendations were to narrow the digital divide between 

us and developed countries in terms of information technology and to expand the 

use of information technology.Through the use of the possibilities of technological 

developments in the ideas and works of the architectural designer as an active 

element in the movement of contemporary civilizational construction, and teaching 

these contemporary trends in architectural departments.  And the need to adopt 

new design ideas based on the use of modern technological and digital systems and 

change in the construction of contemporary design thought of local architect. 

 

 ةالفرل االول : السقجمة والسذكمة البحثي .6

 السقجمة : 6.6
 التى السختمفة الحياة أنساط فى جػىخػ  تحػل عرخ نعير ونحغ الخقسية والثػرة السعمػماتى العرخ مشح بجاية

 بإنو الستالحق التصػر وصف فى نبالغ ال إذ ونحغ واإلقترادية، واالجتساعية الدياسية جػانبيا شسمت اغمب

 التحػالت بيحه تأثخت فقج وأنساشيا، الحياة سمػكيات مغ يتجدأ ال جدء العسارة أن وحيث .الدمغ يدابق تصػر

 .وانتاجيا   وإبجاعيا ، فكخيا ، التكشػلػجيوو  العمسية

 والخقسية السعمػماتية ثع التكشػلػجية بالثػرة ومخورا   الرشاعية، الثػرة مغ بجاية العمسية الثػرات وقيام التصػرالعمسي

 بيا خاصة معسارية بسالمح مخحمة كل تصػرت وقج  .معيا وتصػرت والتقشية الفكخية التغيخات بيحه العسارة تأثخت

 .آخخ إلى عرخ مغ شجتو اختمفت بسقجار السحمى الػاقع بيا وتأثخ العالسى الػاقع شكمت
 اإلبجاع لكغ والػضيفة، الشدب جساليات حيث مغ لمترسيع التقميجية الصخق  عغ السعسارػ  اإلبجاع يتػقف لع

 ماتػصل بآخخ ػعىال إلى إضافة الحجيثة، أدواتو وتسمظ العرخ وتقشيات عمػم إنجماج ىػ السعاصخ السعسارػ 

 تأثخت بالتصػر كميا حيث البشاء مػاد فى أو والتشفيح اإلنذاء أو الترسيع مدتػػ  عمى والتكشػلػجيا العمع إليو
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 البيئة مدتخجم السبشى، وصالح وراحة ورفالية لرالح يدعى مشتج أفزل تحقيق إلى ييجف الحػ الحكاء وأصابيا 

 .مػاردىا واستجامة

 السعخفة بالثقافة وعجم التصػر، بيحا المحاق عجم ىى والسحمى العخبى اإلشار فى عسارييغوالس العسارة وإشكالية

 ىحا إلى تخصت قج والسحمى اإلقميسى باإلشار السجن بعس ىشاك أن غيخ وأدواتو العرخ وتقشيات العالسية،

 .السعاصخة العسارة صػرة مغ فعال جدء ىع محمييغ معسارييغ وأيزا   السعاصخة،

 ث:ػبحمذكمة ال 6.0
 السعسارػ  السجال فى فكخيا   تحػال   العرخ يذيج وحاليا    .العرخ ولخوح الذعػب لحزارة إنعكاس ىى العسارة

 وضيخت والسعسارية العمسية الداحات عمى نفديا فخضت التى السعمػمات وثػرة بالتكشػلػجيا تأثخا   العالسى

 السعمػماتية بالثػرة الستصػر وفكخىا الخقسية العسارة أثختت كسا ، الحكية السبانى مشيا استفادت التى يةكالح األنطسة

 العسارة. شكل فى جدريا   تغييخا   واحجثت والخقسية
 :اذىانشا عمى نفديا تظخح تداؤالت تبخز وىشا

السعاصخ؟ الترسيسى الفكخ بشاء فى تغييخ ىشاك ىل .6

مييغ بالمحاق بالعػلسة أومايدسي ماىػ دور ججلية الحفاظ عمي اليػية السحمية في اعاقة السعسارييغ السح .0
 بالصخاز العالسي ؟ 

 العالسية؟ السعاصخة العسارة وآليات أدوات ماىى .3

والػضيفة( في تذكيل الشطخيات السعسارية واختالف لحاتية العالية لمسرصمحات )الذكل مامجؼ تاثيخ ا .4
 مجارسيا .

ارؼ عمي اختالف وضيفتو ودرجة ارتباشو ماىػ اثخ تػاجج الكيع الجسالية السختمفة لمذكل في الشتاج السعس .5
 بشػعية الػضيفة التي يؤدييا .

 ث : ػأىسية البح 6.3
 يدتسج البحث أىسيتة مغ خالل :

 تبشي افكار ترسيسية ججيجة تقػم عمي استخجام الشطع التكشمػجية والخقسية .  .6
 شتج السعسارؼ .ذيادة الػعي واالدراك الىسية دورالحاسب االلي والبخمجيات اليشجسية في جػدة الس .0
الػصػل لتراميع معسارية تقػم عمي تخشيج استيالك الصاقة في تذغيل السباني الحكية االتجاه الججيج  .3

 لمعسارة )عسارة السدتقبل(
 تػضيح التصػر في الشطخيات السعسارية ضسغ الحخكات الستعاقبة عمي اساس ارتباط الذكل بالػضيفة  .4

 اىجاؼ البحػث: 6.4
 التكشػلػجية الشطع أحجث فيع وىى السعسارػ  بيا ييتع التى السػاضيع أىع مغ واحج عمى الزػء إلقاء .6

 .السعاصخة السعسارية االتجاىات وأىع الحجيث العرخ فى بالسبانى حجيثا   السدتخجمة
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 فى السبانى عالسيا   السدتخجمة والخقسية التكشػلػجيا الشطع بأحجث السحمى السعسارػ  عشج الػعى زيادة .0 

 .السعاصخة

 بالعسارة وصفيا فى شاركت والتى الحجيثة العسارة تغييخ فى أثخت التى الحجيثة التكشػلػجية العػامل دراسة .3

 .الحكية

  .السعسارػ  الترسيع فى اآللى الحاسب دور عمى التعخف .4

 عمييا تذكيميا   آثخ والحػ عمييا تأسذ الحػ السعسارػ  والفكخ السعاصخة السعسارية االتجاىات أىع رصج .5

 .وفخاغيا  

التعخف عمي بعس السعسارييغ العخب الحيغ تخصػ ازمة ججلية الحفاظ عمي اليػية السحمية والػصػل  .6
 لمعالسية. 

التعخف برػرة واضحة عمي مفيػمي الذكل والػضيفة والتعخف عمي السػاقف الستبايشة في التعامل مع  .7
 السفيػميغ. 

 ونذػء الشطخيات السعسارية.التعخف عمي تاثيخ مرصمحات الذكل والػضيفة واثخىا في تكػيغ  .8

التعخف عمي افخازات التػجيات السعسارية في التعامل مع الذكل والػضيفة مسا ادؼ لػصف البداشة  .9
 كحالة سمبية الزمت الكل في العسارة الحجيثة والتعقيج كحالة ايجابية في عسارة مابعج الحجاثة 

 فخوض البحػث:  6.5

رية الخقسية كشتاج لتصػر الفكخ السعاصخ اثخت عمي بشاء الفكخ ىل التكشمػجيا الحجيثة واالتجاىات السعسا .6
 )التذكيل،الفخاغ،الػضيفة( حتي السطيخ الخارجي لمعسارة ؟ الترسيسي لمسعسارييغ

ىل الحاسب االلي اثخ عمي العسمية الترسيسة في كل مخاحميا )جسع السعمػمات، تحميل السعمػمات  .0
 وصػال الي الترسيع الشيائي(؟

الحكية وىل يسكغ لمسعسارؼ  والعسارة الحجيثة بالتكشمػجية كافية دراية عمي السحمييغ رييغالسعسا ىل .3
 الػصػل ليا في ضل االدوات التقميجية ؟

 السعسارية تاثخت بالتعامل مع مفيػمي الذكل والػضيفة وادت لتبايشيا ىل اختالفات الشطخيات والسجارس  .4

درجة تػاجج بعس الكيع الجسالية وان لكل وضيفة قيسة ىل اختالف وضائف السبشي يراحبو اختالف في  .5
 جسالية تختبط بيا وتطيخ اكثخ مغ غيخىا مغ الكيع ؟

  :مشيجية البحث  6.6
 الػصفي التحميمي والسشيج التاريخي وتتبع دراسات سابقة ذات صمةاتبع الباحث السشيج 

 : مرادر جسع السعمؾمات 6.7
 اعتسجت الجراسة في جسع البيانات عمى اآلتي :

 الكتب والسخاجع .  .6
 .الذبكة العشكبػتية .0
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 الجراسات والبحػث الدابقة ذات الرمة . .3 
 السكاتب االستذارية بػالية الخخشػم .4

 
 اليامة ومجخل لمعسارة السعاصخة  الفرل الثاني:التعخيفات .0

 :والتذكيل لمذكلواالصظالحي  المغؾي  السجلؾل 0.6
 ترػر، :الذيء وتذكل وشكل أشكال والجسع ل،والسث الذبو: "ىػ مشغؾر ابؽ عخفو كسا المغة في الذكل
 بشفذ السعشى ، والتذكيل"شكل" كمسة وردت الكخيع القخآن وفي ،(6972،مشغؾر ابؽ" )صػره: وشكمو

 يعسل عمى كل قل: "تعالى وقػلو ،(58 رقؼ ص،آية سؾرة" ) أزواج شكمو مغ وآخخ" تعإلى: قال السحكػر،
قال  التذكيل، بسعشى صػرة كمسة ووردت(. 84االسخاء،آية رقؼ) "سبيال   ىػأىجػ بسغ أعمع فخبكع شاكمتو،

 مغ األشياء لسعخفة وسيمة إال ىي ما واألشكال(. 8رقؼ االنفظار،آية" )ركبظ شاء ما صػرة أؼ في: "تعالى

 بيشيا، السذتخكة الخئيدية والسعالع الطاىخية بشفذ الخرائز بعزيا مع تذتخك التي العشاصخوالسػاد ربط خالل

 الكياس شخق  عغ اإلندان مفكخة في سابقا   الذيء ذلظ الستكػنة عغ الحىشية بالرػرة الػاقع ىػ في ما ربط بعج

 (.1957،الرفا اخؾانيذبييا ) ما أو واألجدام تمظ األشكال عغ العقػل في أصال   السػجػدة السعمػمات مع
     ARCHITECTUREالعسارة  0.0

 الزػء" . تحت السشطػرة الكتلب الستقغ المعب " العسارة ىي لؾكؾربؾزية 
 نذأتو مشح االندان لتاريخ السػثق والدجل العرػر مخ عمى والفشػن  العمػم بيت ىي العسارة "فتحي  حدؽ
 .بعثو" يػم وحتى األرض ىحه عمى

  لمعسارة الذامل التعخيف 0.3
 وذلظ معشػية أو مادية احتياجات االندان بيا ليغصي والسشذآت وتذييج السباني وتخصيط ترسيع فغ وعمع ىي

 مثل اإلندانية، والعمػم السعخفة نػاحي مغ مختمفة مجاالت تذسل و. مختمفة إنذائية وأساليب مػاد باستخجام
 والفغ والثقافة االجتساعية والعمػم والفمدفة والدياسة الشفذ وعمع والتاريخ والتكشػلػجيا والعمػم الخياضيات

 .الذاممة بريغتو
  DESIGNلترسيؼ ا 0.4

  .أشكال إلى تتحػل بجورىا والتي األفكار تشطيع يةعسم ىػ
  FUNCTIONلؾعيفة ا 0.5

  .والديكػلػجية والبيػلػجية الفيديائية اإلندان حاجات ىي
 الػضيفية الستصمبات تمبي معاني مغ تحسميا بسا الفخاغات وابعاد قياسات تحتيا تشجرج الفيديائية فالؾعيفة
 .الججران عمى السػجػدة اتالفتح بيا تتحكع التي والخؤية كالحخكة

 الػضيفة الحيػية االندان مدتمدمات وكل واإلضاءة التيػية عشاصخ تحتيا فتشجرج البيؾلؾجية الؾعيفة اما
 لشفدية عسيق تحميل الى تحتاج فيي حميا الديل مغ ليذ التي الرعبة السيسة تمظ ىي الديكػلػجية
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 السدتخجم تجخبة في متخاكسة تكػن  ان يحتسل التي العاشفية باالقتخانات السدبقة والسعخفة والسخاقب السدتخجم 

 .مشيسا السحتسمة الفعل ردة تقجيخ وبالتالي السذاىج او
  الؾعيفية الشغخية 0.6

 يقخأ أو يدسع لع معساريا تجج أن الس سكغ غيخ مغ حيث   ، التاريخ عبخ السعسارؼ  العالع نطخيات أبخز أحج ىي
 فالشطخية"  ليكؾربؾزييو"  الكبيخ السعسارؼ  ىػ السقالة عشػان قخاءة عشج ىشظذ الى َتبادر ما أبخز ولعل ، عشيا

 مجال في وتصبيقيا استخجاميا في واضح أثخ مغ لو   لسا مباشخ بذكل السعسارؼ  ىحا باسع مختبصة الػضيفية
 فس شح ؾزييوليكؾرب ميالد قبل ما الى حتى تعػد الخائعة الشطخية ىحه جحور أن نجج لكششا . واالنذاء الترسيع

 عقمية عمسية نطخة األشياء الى َكك ل السجتسع نطخة أصبح عذخ الثامغ القخن  بجايات في العقل عرخ بجأ أن
 االمغ السالذ ىي االالت أصبحت حيث   ، عرػر مغ قبَمو   فيسا دارجة كانت التي العاشفية الشطخة عغ بعيجا

 في وشكميا االالت عسمية الى الػصػل الى تصمعي الك ل وأصبح ، واالنتاج العسل في العرخ ذلظ ألصحاب
 لكغ ، األرض جحور في الػضيفية الشطخية لدراعة دعت التي األولى البحور كانت ى شا ومغ شيء ك ل

 مبادئيا كل في ليا والجاعسيغ السصػريغ أىع وأحج مبانيو ك ل في الشطخية ىحه شبق مغ أبخز كان ليكؾربؾزييو

 ما بذيء سساعظ عشج يقال ما فأبدط نفديا تذخح أنيا سشجج الػضيفية شطخيةال تعخيف الى تصخقشا ولػ،
شع الحؼ الغخض يؤدؼ أنو   أؼ" وضيفي"  أن أؼ  معسارية بمغة تكمسشا ، ولػ نقران أو زيادة دون  أجمو مغ ص 

 الشطخية في األساسي السبجأ ىػ وىحا مشو السخجػة الػضيفة قػاعج يتبع أن يجب السعسارؼ  السشذأ شكل
 لؾيذ "الكبيخ السعسارؼ  ىػ ومباشخ واضح بذكل السبجأ ليحا دعا الػضيفة " والحؼ " الذكل يتبع أن الػضيفية
 كانت حيث   األولى العالسية الحخب بعج خرػصا السعسارييغ مغ الكثيخ دربو عمى سار والحؼ" سميفان
 . الػقت ظذل في السبجأ ىحا خالل مغ نفديا تفخض ى ِجم ما لعسارة الس محة الحاجة

 نطخية فيي,  الػقت ذلظ في الجسيع عمى ججا كبيخة وقػاعجىا الػضيفية الشطخية مغ االستفادة كانت وبالصبع
 الفائزة الدخخفة مغ السباني حخرت كسا واالقتباس التقميج مغ السعسارييغ عقػل ت حخر أن استصاعت عطيسة

 وحاجة العالسية االقترادية واالزمات الحخوب بعج خرػصا   لمجسيع مشاسبة كانت فيي,  تسألىا كانت التي
 الشطخية سػػ  وقتيا لمػضيفية مشافذ ىشاك يكغ الػقت، ولع ذلظ في التعسيخ اعادة الى الدخيعة الشاس

 السؤثخة العػامل الى استشجت التي الػضيفية، العسارة مبادغ أبخز أمخيكا. ولعلَ  في ضيخت التي العزػية
 محل أخحت التي الساكشة عرخ وضيػر الس ختمفة والكيسياء الفيدياء عمػم وثػرات الرشاعية بالثػرة السختبصة

 تكغ لع ججيجة بشاء تقشيات اكتذاف جانب الى الس دمحة الخخسانة مثل ججيجة مػاد واكتذاف ، العامل يج
 تتسثل يفيةالػض بشطخييا لمعسارة م حجدة مبادغ وضع الى أدػ وأكثخ ىحا كل,  الكالسيكية الفتخة في معخوفة

 : االتي في
 . السبشى مغ السخجػة السشفعة عمى التخكيد .6

 . السعسارؼ  السشذأ في الستانة عمى التخكيد .0

 . والستانة لمسشفعة حاصل تحريل ىػ السبشى في الجسال  .3
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 .أو السدتسخ السفتػح كالفزاء السعسارؼ  الفخاغ أو الفزاء مفيػم عمى ركدت  .4 

 . األولي صموأ الى والشطخ بالعػدة الذكل بداشة .5
 " البيت أن ليكؾربؾزييو اليو دعا ما عمى وأكج ، الػضيفة يتبع الذكل أن" سميفان" مقػلة رسخ وأكثخ ىحا كل
 أثخ ليا كان ، ججا بديصة بسشصكية األمػر الى دعت وأنيا بداشتيا مغ بالخغع ، فالػضيفية لمعير " الو ىػ

 . معساريييا م عطع تفكيخ وفي الذعػب حياة في التاريخ مخ عمى كبيخ
 عسارة الحجاثة -مجخل الي العسارة السعاصخة  0.7

ا  مقابل تقف متسيد حزارؼ  نسط تاريخي ا، إّنسا ىي والمفيػم ا سيدكػلػجيا والسياسيا ليدت الحجاثة مرصمح 
 مغ ق اانصال عالسي ا انتذخت والحجاثة كسفيػم تقميجية؛ و قبمية ثقافة كلّ  تعارض أّنيا تعشي التقميجؼ، أؼ الشسط

 ضيخت حجيثة. وأفكار وقّيع أخالق أّنيا أؼ الحجيثة، الجولة مياديغ مجاالت و كلّ  في الحجاثة وتطيخ الغخب،
 ، ترشيع الحجيج والرمب في ججيجة شخق  استججت حيشسا عذخ، الثامغ القخن  أواخخ في الحجاثة معالع

 وقج وغيخىا، وفخندا وألسانيا وىػلشجا تخاانجم في الدجاجية الجدػر والبيػت ترسيع في وضيخت أولى محرالتو
6856 لشجن عذخ في القخن التاسع مشترف في الثقافة ىحه تبمػرت

البمػرؼ  القرخ بشاء في الحجاثة ، وتسثمت 
Crystel palace . الحجيثة  الحخكة مرصمح استخجام تع وقجModern movement العسارة ومشيا الفشػن، في 

 أوربا في الحجاثة وابتجأت William Morris وليؼ مؾريذ إلى وتعدػ  لمحجاثة سسّيداألسمػب ال تعشي باعتبارىا
 عقالني ا وكفكخ فكان العقل، عمى القائسة الالديشية الثقافة وضيخت الجيشية، الثقافة فييا تفككت التي المحطة مشح

 التجخيج حجود وصمت حتى ىخسؾل يقػل كسا أشخوحاتيع في الحاتية تزخست السبجأ وعسمي ا، وبيحا وعمساني ا
 قيستو. عغ مشفرال شيئا صار الحؼ الرشاعي اإلنتاج في اإلندانية عغ
 .اإلقميسية الخرػصية تجاىمت مسا الذسػلي اإلنداني مػقفيا في إندانية تقجمية ثػرة ىي الحجاثة عسارة إنّ 

 آنحاك، السجتسع في الدائجة السفاليع مغ مدتسجة أسذ عمى عامة برػرة الحجاثة عسارة اعتسجت ولقج
وما  والتقشية الفكخية مشيا الحياة، مجاالت في العمسي والتقجم الرشاعية الثػرة وثيق بتصػرات بذكل والسختبصة
 مفيػم تغييخ إلى ييجف ثػرؼ  بشتاج واترفت الدياسية، و واالقترادية االجتساعية التحػالت مغ صاحبيا

 مخورا اليػنانية ومشح العسارة الحجاثة قبل شػيال   زمش ا انتذخت تيال الدابقة والعسارة تغييخا شامال ، العسارة
ىػ  األول السبجأ أساسييغ، مبجأيغ استػعبت العسارة ىحه إنّ  الججيجة ، الكالسيكية وحتى الشيزة بعرخ

 زعيع Groupius   كخوبيؾس رفس لقج و الستكاممة الرػرة الثاني والسبجأ Archetpyeاألصمي  الشسػذج

 حتى الساضي مع الرمة نقصع أن " البج وقال والصخاز، األصمي الشسػذج فكخ السعسارية والحجاثة سباوىػ ال
 الدخخفة  تام، وإىسال كخط والبداشة بالشقاء اترفت والتي التقشيات مع عرخ تشدجع عسارة ترػر لشا يتدشى

 عسارة مابعج الحجاثة: 0.8
خمفتو  وما التاريخية بالعػدة نادت و الحجاثة عسارة أحجثتو لسا فعل كخد الحجاثة بعج ما عسارة فكخة ضيخت
 في معقجة شخق ا الحجاثة بعج ما عسارة دمكتف .ضخورية وتجاعيات ارتباشات ذات باعتبارىا الساضية العسارة

 تتزسغ الحجاثة بعج ما فعسارة ألسمػبيا، مشيجا اتخحتيا ممتػية و مباشخة غيخ معسارية لغة اعتسجت إذ نسػىا
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 ما ارةسع تتزسغ كسا بالتشاقزات مذػبة فييا مبالغ رمدية دالالت تحسل شكمية بمغة و حجيثة معسارية أشكاال   

 إثارة إلى و معشاىا غسػض إلى أدػ الحؼ األمخ آخخ، إلى تيار مغ روادىا انتقل متعجدة تيارات الحجاثة بعج

 يشادون  السعسارييغ مغ عجد يخض حيث 6962 عام بعج الحجاثة بعج ما عسارة إتجاه ضيخ .حػليا مغ الججل
و  العاشفية الستصمبات لكل ليدتجيب يكفي بسا غشيا ليذ التجخيج عمى ان ركدوا و الحجاثة بعج ما بعسارة
 العسارة بإىسال اإلتجاه أنرار ىحا أىتع رمديا . ولحلظ مزسػنا لو السعسارؼ  الشتاج وأن لمعسارة الحاتية

 القػاعج الى العػدة يفزمػن  اإلتجاه ىحا رواد ندتجل أن ىحا مغ و الحزارؼ  ولمسػروث لمتاريخ السعاصخة

 بآراء يدتذيجون  غالبا ىع و تمقائية اكثخ تكػن  أن الحجاثة بعج ما حخكة إيجاد يفزمػن  و الكالسيكية
 أشياء لشا بترػر يدسح بذكل بالساضى الرمة قصع جخػ  لقج"  السعاصخة العسارة عغ قال الحػ  غخوبيؾس

 لمعرخ" . و التقشية الحزارة مع تتشاسب ارةلمعس ججيجة
عغ  البعيجة لألفكار الحجاثية السجخدة مشاقزة وجاءت الحالية الفكخية التعجدية عغ الحجاثة بعج ما عبخت
الفكخ  مغ الخخوج أن بل ، تجعل نسصا معساريا واحجا لع الحجاثة بعج لسا الفكخية . والتعجدية االجتساعي الػاقع

 والكتب السؤتسخات في السعمشة و مالمحو الػاضحة لو محجد أكاديسي فكخ مغ الخخوج ثابةكان بس الحجاثي
 عغ محاولة البحث في اإلتجاىات مغ الرفػة( إلي مجسػعة )شبقة معيشة شبقة مع والتي أصبحت تتعامل

 مجسػعة الدتيشيات في أوائل فطيخ ، شبقة واحجة ليذ و الذعب شبقات كافة مع العسارة بيا شخق  تتعامل
 الفكخ إشار مغ لمخخوج اليجف العام عمييع وسيصخ ، السعسارية إتجاىاتيع في السعساريغ السختمفيغ مغ

ما بعج  لمفكخ السبادغ االساسية بجاخميا تحسل التي اإلتجاىات مغ الكثيخ أن تذسل لمعسارة أمكغ و الحجاثي،
 بعج ما مبادغ الفكخ بجاخميا حسمت رئيدية تإتجاىا أربع الي بعج الحجاثة ما عسارة تقديع تع و الحجاثي
 . لو الفكخية التعجدية عغ عبخت و الحجاثي
 الحجاثة: بعج ما عسارة عيؾر ودوافع مدتججات 0.9

والتكخار  التشسيط كشتيجة لسسارسات ، التذكيمية وتذابو خرائرو الحجاثي السعسارؼ  الشتاج شخرية غياب .6
 تعامج.الس بالسػديػل والتقييج الكياسي والتػحيج

 السجخد. اإلندان مع العسارة لتعامل مباشخة السدتخجم، كشتيجة مع تػاصمو الحجاثي السعسارؼ  الشتاج فقجان .0

السػجيات  أحج جعميا الحؼ األمخ ، الستاحة أقرى التكشػلػجيات استخجام في الحجاثي السعسارؼ  إفخاط .3
 السعسارية. عساللبعس األ الشيائية التكمفة ارتفاع إلى أدػ مسا لمحمػل، األولى

 الستقجم. السادؼ الخأسسالي السجتسع لزغط وسيصخة خزعت بخاجساتية، شخرية إلى السعسارؼ  تحػل .4

السادة  وراء ما وعمػم بالسيتافيديقا إلى ضخورة اإليسان الجعػة السادية ، وضيػر الشطخيات انييارالعجيج مغ .5
 . السعسارؼ  الشتاج داخل الخوحية الكيع وتزسيغ والصبيعة،

 الذسػلية فكخة عغ الجول مغ العجيج ، تشرمت الباردة الحخب وبجاية الثانية العالسية الحخب انتياء إثخ .6

 الجانب مبادغ في الستسثمة التعجدية والالمخكدية نحػ االتجاه وتعديد ( االشتخاكية الكتمة والسخكدية )مبادغ

 . الخأسسالي
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 لمعالع التبعية التحخرمغ في والخغبة ، حخكات االستقالل مغ العجيج الثانية العالسية الحخب بعج العالع شيج .7 

 والكع الذسػل مفاليع عغ الحجاثة بعج ما حيػد معساريي إلى والدياسية االقترادية الجوافع ىحه وأدت. الغخبي

 . واالستقاللية والحاتية التعجدية مفاليع إلى واإلنتاج بالجسمة،

 والظاقة بالتكشؾلؾجيا وعالقتيا معاصخ كإتجاه الحكية العسارةالفرل الثالث :  .3

  Technologyالتكشؾلؾجيا  3.6

 العسل الصاقة لتدييل والخامات و مرادر واألدوات اآلالت إستخجام فغ إنيا كسا. والتقشية الرشاعة عمع ىى
 ياوأن بالسعخفة الػاسعة واتراليا الفشية التصبيكية الخصػات دراسة عمع إنيا عمى عخفت كسا اإلنتاج، وزيادة

 والشطع واالساليب اآلالت لتذغيل والستخاكسة والسدتشبصة الستاحة والسيارات والخبخات السعارف مغ مجسػعة
 .والخجمات باإلنتاج السختبصة
  التكشؾلؾجيا مفيؾم 3.0

 وصمت حتى مخ التاريخ عمى والخصأ التجخبة شخيقة عغ تصػرت ثع بعيج زمغ مشج التكشػلػجيا عخفت ولقج
 الخالقة القمقة اإلندانية بيا العقػل قامت متخاكسة عمسية بحػث ثسخة ىي التكشػلػجيا. يةالحال صػرتيا إلى

 ىي فالتكشػلػجيا ومختمفة، ججيجة صشع أشياء و أفزل، بصخيقة األشياء صشع بيجف واألجيال، القخون  عبخ
 جسعاء، لإلندانية عامال الرالح خجمة في وبالتالي فيي وإزدىاره، العمع نسػ ثسخة وىي العمسية، الخوح بشت
 إمتجاد عمى البذخؼ  الفكخ إنتاج حريمة لكشيا لذعػب محجدة، ممكا   ليدت الذامل بسفيػميا فالتكشػلػجيا ولحا

 . يصبقيا الحؼ السكان بيئة مع تتشاسب أن يجب ولكشيا عمى أحج حكخا   ليدت والتكشػلػجيا اإلندانية، تاريخ
 وتتكامل مجسػعة السعارف تتزسغ أن وىى بالتكشػلػجيا، مايعخف لكيام أساسية مقػمات عجة وتػجج

 الشطع مع ذلظ والدبل والػسائل واألدوات باآلالت السعشية والسدتشبصة والستخاكسة الستاحة والسيارات والخبخات
 وسائل مجسػعة فيى. لإلندان والسجتسع محجدة أغخاض لخجمة السػجية والخجمات باإلنتاج السختبصة

 ضخورػ  ماىػ كل لتػفيخ السختمفة الحياة العمسية فخوع فى معيشة أغخاض لتحقيق متاحة بوأسالي مدتخجمة
 الفكخ مغ األستفادة مقجار أنيا عمى أو عمسى لتحقيق غخض فشى أسمػب وىى. ورفاىيتيع الشاس لسعيذة

 .البذخية خجمة العمػم فى واستخجاماتيا السادة لتصػيخ االندانى
  التكشؾلؾجي التظؾر 3.3

 ومجسػعة .متخاكسا    ذكاءا   مزسػنيا فى وتحػػ  واآللة اإلندان مابيغ متبادل وأداء عسل أساليب ػمةىػ مشط
 .السختمفة وضائفو وفى إنجاز احتياجاتو و متصمباتو إنتاج فى السجتسع يدتخجميا التى واألدوات األساليب

 البذخية. العمع خجمة فى واستخجاميا السادة لتصػيع اإلندانى الفكخ مغ األستفادة ومقجار

  Information Technologyالسعمؾمات  تكشؾلؾجيا 3.4
 العمسية التصبيقات مغ مجسػعة إنيا عمى " Information Technology"السعمػمات  تكشػلػجيا تعخيف ويسكغ

 الزػئية، األلياف الرشاعية، األقسار اآللى،  الحاسب ، أجيدة Hardware and Softwareوالعسمية 
والتػليج و  والتشطيع والتحميل والتخديغ والتجسيع بالجسع السعمػمات تتشاول التى وخالفو، السيكخوفيمع
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 يفػق  تغييخا   احجثت السعمػمات تكشػلػجيا إن الشظ .والسالئسة لمسدتخجم  الستاحة بالصخيقة وذلظ اإلستخجاع 

. االقترادية قػةلم الخئيدى السرجر العرخ ىحا فى حيث أصبحت السعمػمات تكشػلػجيا، مغ ماسبقيا
 إلى وصمت والتى وإثارة، تعقيجا   أكثخ عالقة بالشظ ىى السجتسع، السعمػمات بسشطػمة تكشػلػجيا وعالقة
 تسثل حيث الثقافة، لرشاعة أداة  السعمػمات تكشػلػجيا وتعتبخ مالحقتيا، عغ العقل البذخػ  يعجد مخحمة

 .الثقافة لرشاعة التحتية البشى مقػمات أىع تكشػلػجيا السعمػمات
  السعسارى  الترسيؼ وعسميات السعمؾمات تكشؾلؾجيا 3.5

 إلى معالجة البيانات، معالجة أنطسة مغ السعمػمات تكشػلػجيا تصػر الثالثة ، األلفية مطاىخ أبخز مغ
 ومغحػ كسقػم أساسى السعمػمات تكشػلػجيا عمى اعتسجت التى األخيخة السخحمة ثع والتكشػلػجيا، السعمػمات

 .السعسارػ  الترسيع لعسميات لسختمفةا لمسخاحل
 Intelligent Buildings الحكية السباني 3.6
 تدتصيع التى تعتبخ تصػيخ األنطسة السعمػمات، والتى لتقشية التصػر الدخيع مشافع إحجػ ىػ الحكى والسبشى
 وبشاء وىشجسة عترسي فى والتقجم اليائل التصػرات ىحه أدت كسا. لمتغييخات واإلستجابة الخد التقييع، الكياس،

 نعسل التى السبانى ترسيع تصػيخ شأنو خاص مغ بذكل الفيديائية بيئتشا لترسيع فقط ليذ( الحكية السبانى)
 فيسا ىاما نسػا نذيج فشحغ ليحا وكشتيجة. افزل لمذاغميغ وبيئية فيديائية اماكغ لتدويج ايزا وانسا فييا

 لحاجات وفقا واالمغ والخاحة السعمػمات وتقشية االترال تجمج انطسة التى السبانى" الحكية السبانى"ب يعخف
 احجث استخجام خالل مغ وذلظ( االستجامة) البيئية والستصمبات الطخوف الخارجية مع وبالتكيف السدتخجم

 . االفتخاضية البيئات فى ذلظ بسا التكشػلػجية الشػاحى
 ،"  السباني الستكاممة" ،"  العالية لتقشيةا ذات السباني: "مغ كال  "  الحكية السباني"  مدسى تحت يشجرج

 العالع فى الحكية ضيػر السبانى عمى عاما عذخيغ مغ أكثخ مخور وبعج".  الستقجمة التكشػلػجيا ذات السباني"
 بتقشيات يقرج ما كان عيج قخيب وإلى الحكية، لمسباني محجد تعخيف يػجج لع اآلن وحتى 6982 عام

 والتشديق السبشى أنطسة دمج فى اإلترال والسعخفة ووسائل اآللى الحاسب شياتتق تػضيف ىػ الحكية السبانى
 الحكية السبانى وتعخيف مفيػم فإن الشحػ ىحا وعمى. بيشيا

 :يمى كسا وىى آلخخ مكان مغ يتفاوت
 التقشى. التقجم عمى تعخيفيا بالتخكيد تع IBIالحكية  لمسبانى االمخيكى السعيج .6

 لستصمبات األفخاد. االستجابة التخكيدعمى تع الحكية لمسبانى البخيصانى السعيج .0

 والتقشية الستصمبات الػضيفية باإلضافة الى البيئية الكفاءة وحجات ركدعمى الحكية لمسبانى اآلسيػػ  السعيج  .3
 .السبانى لفخاغات

 بيغ الحكية تخكيب السباني الذاسعة فى اإلختالفات إن نجج كسا وإحتياجاتيا، يتالئع تعخيف ألوروبا نجج ىشا
 مغ فإنو لحا والزخورات، وإختالف الثقافات الجػية، األحػال آليا إلختالف مختمف يكػن  حيث وآسيا أمخيكا

 .الحكية لمسباني مذتخك تعخيف عسل الرعب
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  الحكى السبشى مسيدات 3.7 

 عمى خفعمى التع قجرتو عغ فزال   وتجييداتو محتػياتو جسيع معخفة عمى قادرا   يكػن  أن ىػ الحكى السبشى
 :يمى الحكية فيسا السبانى مسيدات أىع و تتمخز .الشيار أو الميل مغ وقت أػ فى مدتخجميو جسيع

 عمى تػفيخ الصاقة) متصػرة تحكع نطع باستخجام واقتراديا   عسميا   أداء أفزل لتحقيق مسكشة شاقة أقل .6
 (. البعيج السجػ

 فى تػفيخ عشو يشتج مسا الجاخمية الفخاغات استعسال أثشاء السبشى لذاغمى الخاحة درجات أقرى تػفيخ .0
 . الػقت

 شخيق عغ وذلظ بعج عغ السبشى لسخاقبة إغالقو بعج السبشى أنطسة فى والسدتأجخون  الذاغمػن  تحكع .3
 .اآللى الحاسب استخجام

 .الفيديائية السكػنات تغييخ بجون  األجيدة وعشاصخ السكػنات تحديغ خالل مسغ اإلقترادية الفائجة .4

 . خالل اليػم السبشى أجداء بجسيع التحكع خالل مغ اإلستيالك اليفتك إدارة .5

 .معيػدة غيخ راحة سبل لتػفيخ نتيجة إبيارا   أكثخ الحكى السبشى .6

 السعسارية اليشجسة عمى الستقجم التكشؾلؾجى التظؾر مخدود 3.8

 العسارة مجال فى اآللى الحاسب استخجام عؽ تاريخية خمفيو 3.9
 الفكخ فى مجال اإلليكتخونيات ، ثػرة فى تصػر مغ حجث ما في أساسيا   را  دو  اآللى، لطيػر الحاسب كان

 عمى سسات العسمية الترسيسية ومجؼ تاثيخ ادخال الحاسب اآللى تغيخت احجثت اإلبجاعى حيث الترسيسى

 يمى: كسا الحاسب بسداعجة الترسيع نطع أجيال ضيػر وتػالى السرسع وأداء فكخ
 Computer Aidedل االول مغ اجيال نطع الترسيع بسداعجة الحاسب االلي ضيخ الجي في اوائل الدتيشات

Design (CAD) . ولع يتػسع في استخجامو نتيجة لتكمفتو الباىطة ، واحتياجو لبيئات تذغيل خاصة 
واصبحت عشرخا   (CAD)ضيخ الجيل الثاني مغ انطسة الترسيع بسداعجة الحاسب االلي  في الدبعيشات

 الثالث الجيل تكشػلػجيا ضيخت الثسانيشات أوائل فىو اليشجسية نتيجة انخفاض التكمفة . ىاما في السكاتب
خجمة بعس السجارس السعسارية ثع ضيخ  فى تجخيبى الحجع وبجا استخجاميا كشذاط برغخ تسيدت والتى

الفخاد والحؼ تػسع في استخجامو بعس السكاتب اليشجسية وا "Computer Personal"الحاسب االلي الذخري 
الترسيع بػاسصة  أنطسة مغ الخابع الجيل ضيخ الثسانيشات مؽ األول الشرف فىووالسػسدات وغيخىا .

الحاسب االلي حيث بجأ استخجام الحاسب االلي يشتذخ برػرة اوسع ، ثع تع اصجار بخامج مبدصة مغ قبل 
ديصة في فكخ العجيج مغ الذخكات السشتجة ، ومغ االثار الدمبية ليحا الجيل ، تكػيغ فكخة سصحية ب

الترسيع بػاسصة الحاسب االلي واعتبخوىا بانيا مجخد معالجة لمخسػمات  السعسارييغ تجاه استخجام بخامج
ضيخ الجيل الخامذ وكان  في الشرف الثاني مؽ الثسشيشاتو  فقط(. الخسػمات وإنتاج وتعجيل إلدخال )بخامج

ج وتجسيع لمتكشمػجيا الحجيثة في رية ، فحجث تػحيذلظ بدبب التػسع في استخجام اجيدة الحاسب الذخ
مجال االليكتخونات مع الخبخات والسفاليع الدابقة النتاج نػعيات ججيجة مغ االجيدة تؤدؼ اعقج العسميات 
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في العسمية  اآللى الحاسب استخجام فى ىائمة تصػرات حجثت التدعيشات فتخة فىو  ببداشة وسخعة فائقة . 

شية المغات السدتعسمة ، كسا ساعج ضيػر االنتخنت في ربط اجيدة الحاسب االلي مع الترسيسية عغ شخيق تق
 بعزيا البعس والتي ساعجت مدتخجمييا في جسيع نػاحي العالع مغ تبادل الخبخات والسعمػمات .

 : العسارة فى اآللى الحاسب استخجام مجاالت 3.62

 :كاألتى ىى رةالعسا فى اآللى الحاسب فييا يدتخجم التى السجاالت أبخز مغ
 :Data Collection السعمؾمات جسع .6

 التى واإلنتخنت السعمػمات تكشمػجيا تصػر بفزل كبيخا تصػرا   األخيخة األونة فى السعمػمات جسع مجال شيج
 السػاقع في البحث خالل مغ كثيخا   أسيل الػصػل لمسعمػمة جعل مسا شخز كل متشاول فى أصبحت

 ليا االقترادية الشاحية مغ ان وحيث. السختمفة البحث ومخاكد االليكتخونية تالسعسارية و السكتبا والجوريات
 .ىاما دور
 Programming & Conceptual Design الترسيسية والفكخة البخنامج وضع .0

لمفخاغات  الػضيفية العالقات)الترسيع مكػنات عالقات عغ بالسعمػمات االلي الحاسب بتغحية السعسارؼ  يقػم
 الستصمبات تحقق التي الستاحة البجائل وحداب باعصاء فتقػم البخامج.  ومداحاتيا الفخاغات محجدات وكحلظ( 

 متصمبات وتعقجت الترسيع مكػنات عجد ذاد كمسا البخامج ىحه اىسية وتطيخ الترسيع عشاصخ جسيع بيغ
 . الستصمبات عالقات

 ي :السعساري تتسثل ف والخسؼ الترسيؼ في اآللي الحاسب استخجام مسيدات 3.66
 والسعاناة. والجيج الػقت ويػفخ وسيػلة بجقة معقجة ترسيسات إنتاج .6
 .الػاحج العسل بشاء فى نيائية ال صياغات عسل فى يداعج حيث لمسرسع العقمية القجرة يديج .0
  .الستػفخة الترسيسية البجائل ومقارنة لتحميل اآللي لمحاسب الفائقة الدخعة .3
  .ججا ناجح بذكل السػاصفات ووضع التشفيحية اتالخسػم إنتاج مع التعامل يتع أن يسكغ .4
  الحاجو لحيغ حفطيا أو البيانات قاعجة في وتخديشيا السختمفة لمعشاصخ قياسية رسػمات عسل إمكانية .5

 .الخسع وقت اخترار في يداعج مسا أخخػ  رسػمات أؼ في إلييا
 .الترسيع اجداء مغ جدء الؼ وااللػان االشكال مػقع يغيخ ان يدتصيع .6
  .الػاحج العسل بشاء فى نيائية ال صياغات عسل فى يداعج حيث لمسرسع العقمية القجرة يجيد  .7

 السعساري  والخسؼ الترسيؼ في اآللي الحاسب استخجام عيؾب 3.60
 بالحاسب فالخسػمات ، اآللي بالحاسب الخسػمات و اليجوؼ  الخسع بيغ الػاضح الجػىخؼ  االختالف .6

 تحسمو ما  رغع وذلظ ، السختمفة الخامات واستخجام واإلخخاج الخسع في طيالمح وإبجاعو الفشان ليج تفتقج اآللي
 .والخسع األبعاد في دقة مغ
 ممفات ستجمخ حيث كارثة معقج نطام انييار يذكل ان ويسكغ وقت، أػ فى الشطام إنييار إحتسالية .0

 مخدنة. وبيانات معمػمات مغ تحتػيو بسا اآللى الحاسب ذاكخة
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 التحميل والشتائج واالستشتاجات((ستبيانالجارسة العسمية اال .4 

 الظخيقة واالجخاءات  4.6

يذتسل ىحا السبحث عمى اإلجخاءات التي اتبعتيا الباحث في الجراسة التصبيكية مغ  تحجيج مجتسع الجراسة 
السيجانية ، واختيار مفخدات العيشة السسثمة ليحا السجتسع ووصفيا. مع بيان األداة السدتخجمة لجسع البيانات 
وكيفية التػصل إلييا، وإجخاء اختبارات الثبات والرجق ليحه األداة لمتأكج مغ صالحيتيا لمجراسة. كسا يتع 
تػضيح السقاييذ واألساليب اإلحرائية التي استخجمت لجراسة وتحميل البيانات واختبار فخوض الجراسة ؛ 

 وذلظ عمى الشحػ التالي:
 مجتسع وعيشة الجراسة: 4.0

سي لمجراسة مغ السعسارييغ واساتحة الجامعات . وتعَّ اختيار مفخدات عيشة البحث بصخيقة عيشة يتكػن السجتسع األسا
عذػائية بديصة لمحرػل عمى بيانات الجراسة، فصبيعة مذكمة وفخضيات ىحا البحث يػجج ليا اىتساما  مقجرا  وسط 

لسدتػيات السػضحة في مجتسع البحث ( استبيان عمى أن يذسل التػزيع جسيع ا622مجتسع البحث ، وتع تػزيع عجد )
 ( استبيان سميسة تع استخجاميا في التحميل بيانيا كاآلتي:622وتع استخجاع )

 ( االستبيانات السؾزعة والسعادة بعج تعبئتيا1ججول )
 الشدبة % العجد البيان

 %622 622 استبيانات تع إعادتيا بعج تعبئتيا كاممة

 %2 2 استبيانات غيخ صالحة لمتحميل

 %622 622 إجسالي االستبيانات السػزعة

 م.7117السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمى بيانات الجراسة السيجانية، 
 % مؽ االستبيانات .622مؽ الججول أعاله يتزح أن معجل االستجابة بمغ 

 ترسيؼ أداة الجراسة  4.3
الباحث بترسيع استبيان لجراسة مغ أجل الحرػل عمى السعمػمات والبيانات األولية ليحه الجراسة قام 

االتجاىات السعاصخة في العسارة و أثخىا عمى الذكل السعسارؼ )والية الخخشػم( واالستبيان ىػ مغ الػسائل 
السعخوفة لجسع السعمػمات السيجانية ويتسيد بإمكانية جسع السعمػمات مغ مفخدات متعجدة مغ عيشة الجراسة 

 ولقج اتبع الباحث خالل عسمية بشاء أداة الجراسة الخصػات التالية: جدة.ويتع تحميميا لمػصػل لمشتائج السح
االشالع عمى العجيج مغ الجراسات الستعمقة باالتجاىات السعاصخة في العسارة و أثخىا عمى الذكل  .1

السعسارؼ )والية الخخشػم ( باإلضافة إلى االشالع عمى الجراسات الدابقة ، وذلظ لالستفادة مشيا في إعجاد 
 أداة جسع البيانات. 

 إعجاد قائسة االستبيان والتي تتألف مغ ثالثة أقدام:  .7
 اشتسل عمى خصاب مػجو لمسدتجيبيغ يبيغ ىجف الجراسة وعشػانيا. القدؼ األول:
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: وشسل البيانات الخاصة بأفخاد عيشة الجراسة: وىى وشسمت البيانات الذخرية الستعمقة بػصف القدؼ الثاني 

 عيشة الجراسة وىي:
 جية العسل . .6
 الشػع . .0
 العسخ. .3
 الجرجة العمسية . .4
 جية التخخج . .5
 سشة التخخج . .6
 السيشة . .7
 سشػات الخبخة . .8

وشسل متغيخات الجراسة األساسية )بيانات الجراسة(: وىى التي مغ خالليا يتع التعخف عمى  القدؼ الثالث:
 اسة.( عبارة تسثل فخضيات الجر 06فخوض البحث . ويذتسل ىحا القدع عمى عجد )

و االتجاىات السعسارية الخقسية كشتاج لتصػر الفكخ السعاصخ أثخت  ىل التكشػلػجيا الحجيثةالفخضية األولى: 
عمى بشاء الفكخ الترسيسي  لمسعسارييغ )الذكل ، الفخاغ ، الػضيفية( ، حتى السطيخ الخارجي لمعسارة، 

 ( عبارات.5ويتكػن مغ )
خ عمى العسمية الترسيسية في كل مخاحميا)جسع السعمػمات ، تحميل ىل الحاسب اآللي أثالفخضية الثانية: 

 ( عبارات.5السعمػمات وصػال إلى الترسيع الشيائي ( ، وتتكػن مغ )
ىل السعسارييغ السحميغ عمى دراية كافية بالتكشػلػجية الحجيثة و العسارة الحكية وىل يسكغ  الفخضية الثالثة:

 ( عبارات. 6ة التقميجية  ، وتتكػن مغ )لمسعسارؼ الػصػل ليا في ضل اإلدار 
ىل اختالفات الشطخيات و السجارس السعسارية تأثخ بالتعامل مع مفيػمي الذكل و الػضيفة  الفخضية الخابعة:

 ( عبارات. 5وأدت لتبايشيا   ، وتتكػن مغ )
لجسالية و ان ىل اختالف وضائف السبشى يراحبو اختالف في درجة تػاجج بعس الكيع ا الفخضية الخامدة:

وقج اعتسج  ( عبارات.5لكل وضيفة قيسة جسالية تختبط بيا وتطيخ أكثخ مغ غيخىا مغ الكيع، وتتكػن مغ )
( الخباعي . حيث تع إعصاء كل درجة مغ Likert Scaleالباحث في إعجاد ىحا القدع عمى مكياس ليكخت )

(، ال أوافق 0( ، ال أوافق )3( ، أوافق )4درجات مكياس ليكخت الخباعي وزن تخجيحي كاآلتي: أوافق بذجة )
 ( 6بذجة )

  عجد األوزان   =      ÷ = مجسػع األوزان  الؾسط الفخضي -

 
     =5.5 

 = مجسػع إجابات السبحػثيغ عغ عبارة الفخضية عمى عجد السبحػثيغ . الؾسط الفعمي -
تجاه اإليجابي إلجابات السفحػصيغ فإن زادت قيسة الػسط الفعمي عغ قيسة الػسط الفخضي دّل ذلظ عمى اال

 والعكذ. تعَّ حداب األوساط السخجحة ليحه األوساط كسا في الججول التالي:
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 ( الؾزن والؾسط السخجح لسكياس الجراسة7ججول ) 

 أوافق بذجة أوافق ال أوافق ال أوافق بذجة الخيار

 4 3 0 6 الؾزن 

 4.2 - 3.4 3.39 - 0.6 0.59 - 6.8 6.79 -2.6 الستؾسط السخجح

 أسمؾب التحميل اإلحرائي السدتخجم في الجراسة: 4.4
قام الباحث بتخميد أسئمة االستبيان ومغ ثعَّ تفخيغ البيانات التي تعَّ جسعيا مغ خالل االستبيانات وذلظ 

 ""Statistical Package for Social Sciences( SPSS)باستخجام بخنامج الحدمة اإلحرائية لمعمػم االجتساعية 
غ ثعَّ تحميميا مغ خالل مجسػعة مغ األساليب اإلحرائية السشاسبة لصبيعة البيانات ونػع متغيخات الجراسة،  وم

 لتحقيق أىجاف البحث واختبار فخوض الجراسة، ولقج تعَّ استخجام األدوات اإلحرائية التالية: 
مغ جسيع البيانات  باستخجام " لعبارات االستبيان السكػنة   (Reliability Test) إجخاء اختبار الثبات -1

 وتع استخجامو  لمتحقق مغ صجق األداء . .(Cronbach,s Alpha) معامل الفا كخونباخ"
: وذلظ لػصف خرائز مفخدات عيشة الجراسة مغ خالل عسل ججاول أساليب اإلحراء الؾصفي -7

اسة ؛ لمتعخف عمى االتجاه العام تكخارية تذسل التكخارات والشدب السئػية والخسػمات البيانية لستغيخات الجر 
لسفخدات العيشة بالشدبة %  لكل متغيخ عمى حجا ، واالنحخاف السعيارؼ لتحجيج مقجار التذتت في إجابات 

 السبحػثيغ لكل عبارة عغ الستػسط الحدابي. 
كحلظ حداب الستػسط السخجع إلجابات العيشة باستخجام مكياس ليكارت الخساسي لكياس اتجاه آراء 

 سبحػثيغ.ال
و وفقا  لمسعادلة ( لسعخفة الفخوق بيغ إجابات السبحػثيغ وتع حدابχ2تع استخجام اختبار مخبع كاؼ )  -3

 اآلتية

χ
 2 =           } Oi -Ei  {  / Ei 2

 =       كاؼ تخبيع  χ 2حيث 
  سجسػع=  ال           

 Oi  التكخارات السذاىجة = 
Ei   التكخارات الستػقعة = 
 أداة الجراسة:تقييؼ  4.5

 ويتؼ تقييؼ واختبار أداة الجراسة مؽ خالل السقاييذ التالية:
يقرج بالثبات )استقخار السكياس وعجم تشاقزو مع نفدو، أؼ أن االستبيان(: األداة) ( ثبات وصجؽ1)

الطخوف(. ويدتخجم السكياس يعصي نفذ الشتائج باحتسال مداوؼ لكيسة السعامل إذا أعيج تصبيقو في نفذ 

∑ 

∑ 



 

771 
 

( سبتمبر 66لدراسات والبحوث العلمية                                                                  العدد )مجلة النيل األبيض ل

0202 
، والحؼ يأخح قيسا  تتخاوح بيغ الرفخ والػاحج (Cronbach,s Alpha)معامل الفا كخونباخ" كياس الثبات "ل 

صحيح ، فإذا لع يكغ ىشاك ثبات في البيانات فإن قيسة السعامل تكػن مداوية  لمرفخ، وعمى العكذ إذا كان 
ؼ أن زيادة معامل الفا كخونباخ تعشي ىشاك ثبات تام في البيانات فإن قيسة السعامل تداوؼ الػاحج صحيح . أ

زيادة مرجاقية البيانات مغ عكذ نتائج العيشة عمى مجتسع الجراسة ، والرجق ىػ الجدر ألتخبيعي لسعامل 
 الثبات. 
 ( معامالت الثبات لعبارات السكياس بظخيقة ألفا كخونباخ3ججول )

 عجد العبارات معامل الرجؽ معامل الثبات الفخضية
 5 2.92 2.82 وليالفخضية األ

 5 2.52 2.05 الفخضية الثانية

 6 2.35 2.60 الفخضية الثالثة

 5 2.52 2.05 الفخضية الخابعة

 5 2.68 2.46 الفخضية الخامدة

 06 2.56 2.06 الرجق والثبات الكمي

 م.7117السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمى بيانات الجراسة السيجانية، 
وىي درجة عالية  %92وىي درجة عالية وقسة الرجق ىي  %82أن قيسة الثبات لمفخضية األولي ىي مغ الججول أعاله نجج 

وىي درجة جيجة مغ  %52 وىي درجة وسط مغ الثبات وقسة الرجق ىي %05مغ الرجق قيسة الثبات لمفخضية الثانية ىي 
وىي درجة وسط مغ الثبات  %35ىي وىي درجة ضعيفة وقسة الرجق  %60 الرجق و قيسة الثبات لمفخضية الثالثة ىي

وىي درجة جيجة مغ الثبات  %52 وىي درجة وسط وقسة الرجق ىي %05والرجق و قيسة الثبات لمفخضية الخابعة ىي 
وىي درجة جيجة ججا مغ الثبات  %68وىي درجة جيجة وقسة الرجق ىي  %46 والرجق قيسة الثبات لمفخضية الخامدة ىي

وىي  %56 وىي دراجة وسط و قيسة معامل الرجق ىي %06 عامل الثبات الكمية لالستبيان ىيكسا نجج أن قيسة م والرجق.
                                                                                                                                                                                                                 .درجة جيجة مغ الرجق، أؼ أن االستبيان يتستع بجرجة جيجة مغ الثبات والرجق

 
 

 ( يؾضح الشؾع5ججول رقؼ )
 الشدبة % العجد العبارة
 62.0 62 ذكخ

 38.0 38 أنثى

 100.0 622 السجسؾع

 .م7117ية، السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمى بيانات الجراسة السيجان
  إناث .% 38.0مغ أفخاد عيشة الجراسة ذكػر و %62.0 الججول أعاله نجج أنمؽ 

 ( يؾضح العسخ6ججول رقؼ )
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 الشدبة % العجد العبارة 

 26.0 26 سشة 32أقل مغ 

 57.0 57 سشة 42 - 32مؽ 

 15.0 15 سشة 52 - 46مغ 

 2.0 2 سشة 52أكثخ مغ 

 100.0 622 السجسؾع

 م.7117الباحث باالعتساد عمى بيانات الجراسة السيجانية، السرجر: إعجاد 
سشة و  30-40 مغ %57.0سشة و   30العسخية ليع اقل مغ مغ أفخاد عيشة الجراسة الفئة %26.0الججول أعاله نجج أن  مغ

 فأكثخ . 50 مغ %2.0سشة و  40-50 مغ15.0%
 ( يؾضح الجرجة العمسية7ججول رقؼ )

 الشدبة % العجد العبارة
 44.0 44 بكالػريػس

 51.0 51 ماجدتيخ

 5.0 5 دكتػراه 

 100.0 622 السجسؾع

 م.7117السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمى بيانات الجراسة السيجانية، 
 دكتػراه. %5.0ماجدتيخ و  %51.0و  مغ أفخاد عيشة الجراسة درجتيع العمسية بكالػريػس% 44.0مغ الججول أعاله نجج أن 

 ( يؾضح سشؾات الخبخة8ججول رقؼ )
 الشدبة % العجد العبارة

 31.0 31 سشػات 5أقل مغ 

 29.0 29 سشػات 62 - 5مغ 

 40.0 40 سشػات 62اكثخ مغ 

 100.0 622 السجسؾع

 م.7117السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمى بيانات الجراسة السيجانية، 
سشػات  62 - 5مغ  %29.0و  سشػات  5ة سشػات خبختيع أقل مغ مغ أفخاد عيشة الجراس% 31.0مغ الججول أعاله نجج أن 

 سشػات. 62اكثخ مغ  %40.0و 
 تحميل البيانات واختبار فخضيات الجارسة. 4.6
ىل التكشػلػجيا الحجيثة و االتجاىات السعسارية الخقسية كشتاج لتصػر الفكخ السعاصخ :) اىسية البحثمؤشخ 

 (يغ )الذكل ، الفخاغ ، الػضيفية( ، حتى السطيخ الخارجي لمعسارةأثخت عمى بشاء الفكخ الترسيسي  لمسعساري
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( يؾضح يعتبخ مؾضؾع الجراسة مؽ السؾاضيع البحثية اليامة  بيجؼ أيجاد اليؾية و الظابع العسخاني و 9ججول رقؼ ) 

 السعساري السؾاكب لخوح العرخ مؽ خالل التعخؼ عمى اليات و ادوات العسارة السعاصخة
 الشدبة % العجد العبارة

 36.0 36 بذجة أوافق

 64.0 64 أوافق

 0 0 أوافق ال

 0 0 ال أوافق بذجة

 100.0 622 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
السػاضيع مػضػع الجراسة مغ  وضح يعتبخمغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى"  %36.0مغ الججول أعاله نجج أن 

البحثية اليامة و المسحة بيجف بيجف أيجاد اليػية و الصابع العسخاني و السعسارؼ السػاكب لخوح العرخ مغ خالل التعخف 
 .يػافقػن وال يػجج في عيشة الجراسة مغ ال أوافق وال أوافق بذجة% 64.0" وعمى اليات و ادوات العسارة السعاصخة 

جيا الحجيثة و االتجاىات السعسارية الخقسية كشتاج لتظؾر الفكخ السعاصخ أثخت عمى بشاء ىل التكشؾلؾ :)مؤشخ الفخضية األولى
 الفكخ الترسيسي  لمسعسارييؽ )الذكل ، الفخاغ ، الؾعيفية( ، حتى السغيخ الخارجي لمعسارة(

ؾلسة أو ما يدسى ( يؾضح ججلية الحفاظ عمى اليؾية السحمية أعاقة السعسارييؽ السحمييؽ بالمحاؽ بالع11ججول رقؼ )
 بالظخاز العالسي

 الشدبة % العجد العبارة
 28.0 28 بذجة أوافق

 48.0 48 أوافق

 21.0 21 أوافق ال

 3.0 3 ال أوافق بذجة

 100.0 622 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
ججلية الحفاظ عمى اليػية السحمية أعاقة جراسة يػافقػن بذجة عمى" مغ أفخاد عيشة ال% 28.0مغ الججول أعاله نجج أن 

يػافقػن % 3.2ال يػافقػن و% 06.2يػافقػن و% 48.0" و السعسارييغ السحمييغ بالمحاق بالعػلسة أو ما يدسى بالصخاز العالسي
 .بذجة

ية السحمية و التظؾرات ( يؾضح ان ال يسكؽ أيجاد تراميؼ معسارية تجسع مابيؽ الكيؼ السعسار 11ججول رقؼ )
 التكشمؾجية الستقجمة

 الشدبة % العجد العبارة

 5.0 5 بذجة أوافق

 20.0 20 أوافق

 57.0 57 أوافق ال

 18.0 18 ال أوافق بذجة
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 100.0 622 السجسؾع 

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
ان ال يسكغ أيجاد تراميع معسارية تجسع مابيغ د عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى " مغ أفخا% 5.0مغ الججول أعاله نجج أن 

 يػافقػن بذجة.% 18.0ال يػافقػن و% 57.0يػافقػن و% 20.0" والكيع السعسارية السحمية و التصػرات التكشمػجية الستقجمة
سيسي لمسعسارييؽ مؽ ناحية التذكيل ( يؾضح ان التكشمؾجيا الحجيثة  لؼ تؤثخ عمى بشاء الفكخ التر17ججول رقؼ )

 والشتاج السعساري 
 الشدبة % العجد العبارة

 2.0 2 بذجة أوافق

 3.0 3 أوافق

 41.0 41 أوافق ال

 54.0 54 بذجه أوافق ال

 622.2 622 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
ان التكشمػجيا الحجيثة  لع تؤثخ عمى بشاء الفكخ غ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى "م %2.0مغ الججول أعاله نجج أن 

 يػافقػن بذجة.ال % 54.0ال يػافقػن و% 41.0يػافقػن و% 3.0" و الترسيسي لمسعسارييغ مغ ناحية التذكيل والشتاج السعسارؼ 
الفكخ السعاصخ اثخت عمى بشاء الفكخ الترسيسي مؽ  االتجاىات السعسارية الخقسية كشتاج لتظؾر ( يؾضح13ججول رقؼ )

 ناحية )الفخاغ , الؾعيفة , السغيخ الخارجي لمعسارة(
 الشدبة % العجد العبارة

 55.0 55 بذجة أوافق

 42.0 42 أوافق

 1.0 1 أوافق ال

 2.0 2 بذجه أوافق ال

 100.0 622 السجسؾع

 م7117ة السيجانية السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراس
االتجاىات السعسارية الخقسية كشتاج لتصػر  انمغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى "% 55.0مغ الججول أعاله نجج أن

يػافقػن % 42.0(" و الفكخ السعاصخ اثخت عمى بشاء الفكخ الترسيسي مغ ناحية )الفخاغ , الػضيفة , السطيخ الخارجي لمعسارة
 يػافقػن بذجة.% ال 2.0قػن وال يػاف% 1.0و

ان في العسارة البج مؽ تؾعيف امكانيات التظؾر التكشمؾجي في افكار و اعسال السرسؼ ( يؾضح 11ججول رقؼ )
 السعساري كؾنة العشرخ الفاعل في حخكة البشاء الحزاري السعاصخ

 الشدبة % العجد العبارة

 47.0 47 بذجة أوافق
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 53.0 53 أوافق 

 2.2 0 أوافق ال

 0.0 2 بذجه أوافق ال

 100.0 622 السجسؾع

 م7117 السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية
مغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى)ان في العسارة البج مغ تػضيف امكانيات التصػر % 47.0مغ الججول أعاله نجج أن

يػافقػن % 53.0و(  ارؼ كػنة العشرخ الفاعل في حخكة البشاء الحزارؼ السعاصخالتكشمػجي في افكار و اعسال السرسع السعس
 اليػافقػن بذجة. %0ال يػافقػن و %0و

ىل الحاسب اآللي أثخ عمى العسمية الترسيسية في كل مخاحميا )جسع السعمػمات ، )مؤشخ الفخضية الثانية 
 (تحميل السعمػمات وصػال إلى الترسيع الشيائي

 .الحاسب االلي و بخامج الترسيؼ السعساري ليا دور ىام في العسمية الترسيسية( يؾضح 15ججول رقؼ )
 الشدبة % العجد العبارة

 39.0 39 أوافق بذجة

 58.0 58 أوافق

 3.0 3 ال أوافق

 2.2 0 أوافق بذجة

 622.2 622 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
الحاسب االلي و بخامج الترسيع السعسارؼ ليا دور ىام مغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى " % 9.0الججول أعاله نجج أن  مغ

 ال يػافقػن و ال يػجج في عيشة الجراسة مغ ال يػافق بذجة. %3.0يػافقػن و % 58.0" وفي العسمية الترسيسية 
ا و بجيال ناجحا عؽ االدوات التقميجية السدتخجمة مدبقا في عسمية ( يؾضح الحاسب االلي ميسا جج16ججول رقؼ )

 الترسيؼ السعساري 

 الشدبة % العجد العبارة

 54.0 54 بذجة أوافق

 38.0 38 أوافق

 7.0 7 أوافق ال

 1.0 1 بذجه أوافق ال

 622.2 622 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
الحاسب االلي ميسا ججا و بجيال ناجحا عغ مغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى " % 54.0مغ الججول أعاله نجج أن

 ال أوافق بذجة .% 1.0ال أوافق و %7.0يػافقػن و و% 38.0"االدوات التقميجية السدتخجمة مدبقا في عسمية الترسيع السعسارؼ 



 

777 
 

( سبتمبر 66لدراسات والبحوث العلمية                                                                  العدد )مجلة النيل األبيض ل

0202 
حاسب االلي و البخامج الترسيسية  في مشاىج التعميؼ السعساري بالجامعات ، و أدخال بخامج ال( يؾضح 17ججول رقؼ ) 

 زيادة الجخعة التثكيفية )ال تداىؼ ( و )ال تداعج ( عمى االبتكار و االبجاع السعساري 
 الشدبة % العجد العبارة

 2.0 2 بذجة أوافق

 3.0 3 أوافق

 41.0 41 أوافق ال

 54.0 54 بذجة أوافق ال

 622.2 622 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
أدخال بخامج الحاسب االلي و البخامج الترسيسية  مغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى " %0.2مغ الججول أعاله نجج أن 

داىع ( و )ال تداعج ( عمى االبتكار و االبجاع في مشاىج التعميع السعسارؼ بالجامعات ، و زيادة الجخعة التثكيفية )ال ت
 يػافقػن بذجه.  % ال54.2ال أوافق و %41.0يػافقػن و  %3.0" و.السعسارؼ 

الحاسب االلي يؤثخ عمى العسمية الترسيسية في كل مخاحميا مؽ جسع السعمؾمات و تحميل ( يؾضح 18ججول رقؼ )
 السعمؾمات وصؾال الى الترسيؼ الشيائي

 الشدبة % عجدال العبارة

 56.0 56 بذجة أوافق

 40.0 40 أوافق

 4.0 4 أوافق ال

 0.0 0 بذجة أوافق ال

 100.0 100 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
ى العسمية الترسيسية في الحاسب االلي يؤثخ عممغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى " % 56.0الججول أعاله نجج أن مغ

وال يػافق و ال  %4.2يػافقػن و  %42.2" وكل مخاحميا مغ جسع السعمػمات و تحميل السعمػمات وصػال الى الترسيع الشيائي
 يػجج في عيشة الجراسة مغ ال يػافقػن بذجة.

ج التخخج حتى يظؾر مؽ ال يحتاج السعساري لمبخامج و دورات لمتعميؼ السدتسخ لسخحمة ما بع( يؾضح 19ججول رقؼ )
 الشتاج الترسيسي الخاص بو

 الشدبة % العجد العبارة

 3.0 3 بذجة أوافق

 4.0 4 أوافق

 58.0 58 أوافق ال

 35.0 35 بذجه أوافق ال

 100.0 622 السجسؾع
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 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
ال يحتاج السعسارؼ لمبخامج و دورات لمتعميع خاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى " مغ أف %3.0مغ الججول أعاله نجج أن 

ال يػافق  %58.2يػافقػن د و % 4.2" والسدتسخ لسخحمة ما بعج التخخج حتى يصػر مغ الشتاج الترسيسي الخاص بو 
 اليػافقػن بذجة. %35.2و

كافية بالتكشػلػجية الحجيثة و العسارة الحكية وىل يسكغ لمسعسارؼ  ىل السعسارييغ السحميغ عمى دراية: )مؤشخ الفخضية الثالثة
 (الػصػل ليا في ضل اإلدارة التقميجية

 (يؾضح أن تذجيع اقامة السعارض لعخض االفكارومقتخحات التذكيل السعساري السعاصخ تفيج السعساري 71ججول رقؼ)
 الشدبة % العجد العبارة

 55.0 55 بذجة أوافق

 43.0 43 أوافق

 2.0 2 أوافق ال

 2.2 2 بذجة أوافق ال

 622.2 622 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
تذجيع اقامة السعارض لعخض االفكار و مقتخحات مغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى "  %55.2مغ الججول أعاله نجج أن 
 ال يػافق  وال يػجج مغ عيشة الجراسة مغ ال يػافقػن بذجة. %0.2يػافقػن و% 43.0" وخ تفيج السعسارؼ التذكيل السعسارؼ السعاص

 ( يؾضح السعساري السحمي عمى دراية كافية بالتكشمؾجا الحجيثة و العسارة الحكية71ججول رقؼ )
 الشدبة % العجد العبارة

 1.0 1 بذجة أوافق

 15.0 15 أوافق

 63.0 63 أوافق ال

 21.0 21 بذجه أوافق ال

 622.2 622 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
السعسارؼ السحمي عمى دراية كافية بالتكشمػجا  مغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى " %1.0مغ الججول أعاله نجج أن 

 ال يػافقػن بذجة. %06.2ال يػافقػن و %63.2و  يػافقػن % 65.2" والحجيثة و العسارة الحكية
( يؾضح السعساري السحمي يسكشة الؾصؾل لمترسيسات التي تعبخ عؽ العسارة الحكية و السباني التي 77ججول رقؼ )

 تتستع بالتكشمؾجا الحجيثة في عل ادواتة التقميجية التي يتعامل ويفكخ بيا
 الشدبة % العجد العبارة

 4.0 4 بذجة أوافق

 10.0 10 أوافق

 33.0 33 أوافق ال

 53.0 53 بذجة أوافق ال
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 622.2 100 السجسؾع 

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
السعسارؼ السحمي يسكشة الػصػل لمترسيسات التي تعبخ عغ العسارة الحكية و مػافق بذجة "  %4.2مغ الججول  أعاله نجج أن 

ال يػافقػن  %33.2يػافقػن و  %62.2"و  ي التي تتستع بالتكشمػجا الحجيثة في ضل ادواتة التقميجية التي يتعامل ويفكخ بياالسبان
 ال يػافقػن بذجة. %53و 

( يؾضح متابعة الشذخات و السجالت العمسية الستحررة لعخض االفكار و التؾجييات و االعسال 73ججول رقؼ )
 بالعالؼ مؽ حؾلةالسعسارية تخبط السعساري 

 الشدبة % العجد العبارة

 60.0 60 بذجة أوافق

 38.0 38 أوافق

 2.2 2 أوافق ال

 0.2 0 بذجة أوافق ال

 622.2 622 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
متابعة الشذخات و السجالت العمسية الستحررة عمى " مغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة% 62.2مغ الججول أعاله نجج أن 

ال يػافقػن  %0.2يػافقػن  و   %38.2"و لعخض االفكار و التػجييات و االعسال السعسارية تخبط السعسارؼ بالعالع مغ حػلة
 .بذجة و ال يػجج في عيشة الجراسة مغ ال يػافق

اليات العسارة السعاصخة العالسية لمحاؽ بالتظؾر العالسي  ( يؾضح ال يحتاج السعساري لأللسام بادوات و71ججول رقؼ )
 العسارةفي مجال 

 الشدبة % العجد العبارة

 2.0 2 بذجة أوافق

 8.0 8 أوافق

 51.0 51 أوافق ال

 39.0 39 بذجه أوافق ال

 622.2 622 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
ال يحتاج السعسارؼ لأللسام بادوات و اليات مغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى "  %0.2ل أعاله نجج أن مغ الججو 

ال  %39.2ال يػافقػن و  %56.2يػافقػن و  %8.2"و العسارة السعاصخة العالسية لمحاق بالتصػر العالسي في مجال العامخة 
 يػافقػن بذجة.
ليدت بالقميمة مؽ السعسارييؽ السحمييؽ ليدؾ عمى دراية كافية بالسجارس و ىشالػ فئة  ( يؾضح 75ججول رقؼ )

 الشغخيات السعسارية السختمفة
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 الشدبة % العجد العبارة 

 20.0 20 بذجة أوافق

 75.0 75 أوافق

 5.0 5 أوافق ال

 0.0 0 بذجه أوافق ال

 622.2 622 السجسؾع

 م7117ة السيجانية السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراس
ىشالظ فئة ليدت بالقميمة مغ السعسارييغ مغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى "  %02.2مغ الججول أعاله نجج أن 

 %2.2ال يػافقػن و  %5.2يػافقػن و  %75.2"و  السحمييغ ليدػ عمى دراية كافية بالسجارس و الشطخيات السعسارية السختمفة
 ال يػافقػن بذجة.

ىل اختالفات الشطخيات و السجارس السعسارية تأثخ بالتعامل مع مفيػمي الذكل و : )شخ الفخضية الخابعةمؤ 
 (الػضيفة وأدت لتبايشيا

اغمب السعسارييؽ مؽ خالل دراستيؼ يتأثخون بالتعامل مع مفيؾمي الذكل و الؾعيفة سمبا  ( يؾضح 76ججول رقؼ )
 و أيجابا

 

 الشدبة % العجد العبارة

 35.0 35 بذجة أوافق

 57.0 57 أوافق

 7.0 7 أوافق ال

 1.0 1 بذجة أوافق ال

 622.2 100 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
ن اغمب السعسارييغ مغ خالل دراستيع يتأثخو مغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى "  %35.0مغ الججول أعاله نجج أن 

 % ال يػافقػن بذجة.6.2ال يػافقػن و  %7.2يػافقػن و % 57.2" وبالتعامل مع مفيػمي الذكل و الػضيفة سمبا و أيجابا 
ساىست الحاتية العالية لمسرظمحات)الذكل و الؾعيفة( في تذكيل الشغخيات السعسارية و ( يؾضح 77ججول رقؼ )

 أختالؼ مجارسيا
 الشدبة % العجد العبارة

 38.0 38 جةبذ أوافق

 58.0 58 أوافق
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 2.0 2 بذجه أوافق ال 

 2.0 2 بذجة أوافق ال

 622.2 622 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
كل و ساىست الحاتية العالية لمسرصمحات )الذمغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى "  %38.2مغ الججول أعاله نجج أن 

ال يػافقػن %5.1ال يػافقػن و %0.2يػافقػن و % 58.2" والػضيفة ( في تذكيل الشطخيات السعسارية و أختالف مجارسيا 
 بذجة .

الكيؼ الجسالية السختمفة لمذكل في الشتاج السعساري ال تتأثخ بشؾعية الؾعيفة التي يؤدييا عمى ( يؾضح 78ججول رقؼ )
 اختالؼ الؾعيفة

 الشدبة % العجد العبارة

 6.0 6 بذجة أوافق

 14.0 14 أوافق

 50.0 50 أوافق ال

 30.0 30 بذجه أوافق ال

 622.2 622 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
ال تتأثخ بشػعية الػضيفة  مػافق بذجة " الكيع الجسالية السختمفة لمذكل في الشتاج السعسارؼ  %6.2مغ الججول  أعاله نجج أن 

 ال يػافقػن بذجة. %32.2ال يػافقػن و  %52.2يػافقػن و  %64.2التي يؤدييا عمى اختالف الػضيفة "و 
أغمب الترسيسات السعسارية في والية الخخطؾم تسيل لمتأثخ بالسجرسة الؾعيفية مع وجؾد القميل ( يؾضح 79ججول رقؼ )

 مؽ السجارس االخخى 
 الشدبة % العجد العبارة

 45.0 45 بذجة أوافق

 46.0 46 أوافق

 8.0 8 أوافق ال

 1.0 1 بذجة أوافق ال

 622.2 622 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
ة في والية الخخشػم أغمب الترسيسات السعساريمغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى "  %45.2مغ الججول أعاله نجج أن 

ال % 6.2ال يػافقػن و  %8.2يػافقػن و   %46.2"و  تسيل لمتأثخ بالسجرسة الػضيفية مع وجػد القميل مغ السجارس االخخػ 
 يػافقػن بذجة.
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( يؾضح مؽ السالحع في أغمب الترسيسات السعسارية الحالية عجم وجؾد التجانذ و التشاغؼ بيؽ 31ججول رقؼ ) 

 السختمفة في السباني ، وذلػ لتكؾيؽ الذكل البرخي  العشاصخ السعسارية
 الشدبة % العجد العبارة

 34.0 34 بذجة أوافق

 59.0 59 أوافق

 4.0 4 أوافق ال

 3.0 3 بذجه أوافق ال

 622.2 100 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
مغ السالحع في أغمب الترسيسات السعسارية أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى "  مغ %34.2مغ الججول أعاله نجج أن 

سي"و الحالية عجم وجػد التجانذ و التشاغع بيغ العشاصخ السعسارية السختمفة في السباني ، وذلظ لتكػيغ الذكل البرخؼ 
 ال يػافقػن بذجة. %3.2ال يػافقػن و  %4.2يػافقػن و  59.2%

ىل اختالف وضائف السبشى يراحبو اختالف في درجة تػاجج بعس الكيع الجسالية و ) لخامدة:مؤشخالفخضية ا
 (ان لكل وضيفة قيسة جسالية تختبط بيا وتطيخ أكثخ مغ غيخىا مغ الكيع

( يؾضح مؽ السيؼ تحقيق العشاصخ التجسيمية كالشدب و التجخيج ، التجانذ، االيقاع ، التخبيع و 31ججول رقؼ )
 التكامل ، التؾجية ، التبايؽ في الشتاج السعساري التكعيب ، 

 الشدبة % العجد العبارة

 30.0 30 بذجة أوافق

 46.0 46 أوافق

 20.0 20 أوافق ال

 4.0 4 بذجة أوافق ال

 622.2 100 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
مغ السيع تحقيق العشاصخ التجسيمية كالشدب و غ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى " م %32.2مغ الججول أعاله نجج أن 

% 02.2يػافقػن و %46.2" التجخيج ، التجانذ، االيقاع ، التخبيع و التكعيب ، التكامل ، التػجية ، التبايغ في الشتاج السعسارؼ 
 ال يػافقػن بذجة.% 4.2ال يػافق و

 ل التقشيات السبتكخة ال تداعج السعساري عمى ابجاع اشكال معسارية مختمفة( يؾضح استغال 37ججول رقؼ )
 الشدبة % العجد العبارة

 1.0 1 بذجة أوافق

 5.0 5 أوافق
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 41.0 41 أوافق ال 

 53.0 53 بذجة أوافق ال

 622.2 622 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
استغالل التغشيات السبتكخة ال تداعج السعسارؼ مغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى "  %6.2أعاله نجج أن  مغ الججول

 ال يػافقػن بذجة.% 53.2ال يػافقػن و%46.2يػافقػن و  %5.2" وعمى ابجاع اشكال معسارية مختمفة 
اجج بعض الكيؼ الجسالية و ان لكل ( يؾضح أختالؼ وعائف السبشى يراحبة اختالؼ في درجة تؾ 33ججول رقؼ )

 وعيفة قيسة جسالية تختيط بيا
 الشدبة % العجد العبارة

 18.0 18 بذجة أوافق

 76.0 76 أوافق

 5.0 5 أوافق ال

 1.0 1 بذجه أوافق ال

 622.2 622 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
أختالف وضائف السبشى يراحبة اختالف في درجة تػاجج بعس الكيع مػافق بذجة "  %68.2ج أن مغ الججول أعاله نج

 ال يػافقػن بذجة. %6.2ال يػافقػن و  %5.2يػافقػن و  %76.2"و الجسالية و ان لكل وضيفة قيسة جسالية تختيط بيا 
شغؼ التكشمؾجية و الخقسية الحجيثة و ( يؾضح ضخورة تبشي افكار ترسيسية ججيجة تقؾم عمى استخجام ال31ججول رقؼ )

 تغييخ في بشاء الفكخ الترسيسي السعاصخ لمسعسارييؽ السحميؽ

 الشدبة % العجد العبارة

 45.0 45 بذجة أوافق

 38.0 38 أوافق

 16.0 16 أوافق ال

 1.0 1 بذجه أوافق ال

 622.2 622 السجسؾع

 م7117سيجانية السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة ال
ضخورة تبشي افكار ترسيسية ججيجة تقػم عمى مغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى "  %45.2مغ الججول أعاله نجج أن 

  %38.2"و استخجام الشطع التكشمػجية و الخقسية الحجيثة و تغييخ في بشاء الفكخ الترسيسي السعاصخ لمسعسارييغ السحميغ 
 ال يػافقػن بذجة.%6.2افقػن ال يػ  %66.2يػافقػن و 
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( يؾضح االسباب الدياسية واالجتساعية واالقترادية مع قمة الثقافة السعسارية وعجم استيعاب السعساري 35ججول رقؼ ) 

الدوات الترسيؼ الججيجة ادت لعجم االستفادة مؽ التظؾرات التكشمؾجية واالساليب الستظؾرة وىي مؽ أىؼ مذاكل العسارة 
 السحمية

 الشدبة % العجد رةالعبا

 61.0 61 بذجة أوافق

 36.0 36 أوافق

 2.0 2 أوافق ال

 1.0 1 بذجه أوافق ال

 622.2 622 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
ية و االجتساعية و االقترادية االسباب الدياسمغ أفخاد عيشة الجراسة يػافقػن بذجة عمى "  %66.2مغ الججول أعاله نجج أن 

مع قمة الثقافة السعسارية و عجم استيعاب السعسارؼ الدوات الترسيع الججيجة ادت لعجم االستفادة مغ التصػرات التكشمػجية و 
 ال يػافقػن بذجة. %6.2ال يػافقػن و % 0.2يػافقػن و  %36.2" و االساليب الستصػرة وىي مغ أىع مذاكل العسارة السحاية

 تبارالفخضيات والشتائجاخ 4.7
 الفخضيات: 4.7.6

(: يؾضح األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية وقيؼ اختبار مخبع كاي لعبارات الفخضية األولي 36ول رقؼ )جج
ىل التكشؾلؾجيا الحجيثة و االتجاىات السعسارية الخقسية كشتاج لتظؾر الفكخ السعاصخ أثخت عمى بشاء الفكخ 

 رييؽ )الذكل ، الفخاغ ، الؾعيفية( ، حتى السغيخ الخارجي لمعسارةالترسيسي  لمسعسا

 رقؼ

 العبارة
 العبارة

 قيسة

 مخبع كاي

 درجة

 الحخية
الكيسة 
 االحتسالية

 الؾسط

 الحدابي
االنحخاؼ 
 التفديخ االستشتاج الؾسيط السعياري 

1 
 السحمية اليػية عمى الحفاظ ججلية

 السحمييغ السعسارييغ أعاقة
 يدسى ما أو ػلسةبالع بالمحاق

 العالسي بالصخاز

 أوافق دالة 3.00 785. 3.01 000. 3 41.520

5 
 معسارية تراميع أيجاد يسكغ ال

 السعسارية الكيع مابيغ تجسع
 التكشػلػجية التصػرات و السحمية

 الستقجمة

 ال أوافق دالة 2.00 756. 2.12 000. 3 59.920

3 
 عمى تؤثخ لع  الحجيثة التكشػلػجيا

 لمسعسارييغ الترسيسي لفكخا بشاء
 الشتاج و التذكيل ناحية مغ

 السعسارؼ 

 دالة 1.00 658. 1.53 000. 3 84.400
ال أوافق 

 بذجة
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4 

 الخقسية السعسارية االتجاىات
 السعاصخ الفكخ لتصػر كشتاج

 الترسيسي الفكخ بشاء عمى أثخت
 , الػضيفة , الفخاغ) ناحية مغ

 ( لمعسارة الخارجي السطيخ

 دالة 4.00 628. 3.50 000. 3 91.760
أوافق 
 بذجة

5 

 تػضيف مغ البج العسارة في
 في التكشػلػجي التصػر إمكانيات

 السعسارؼ  السرسع إعسال و أفكار
 حخكة في الفاعل العشرخ كػنو

 السعاصخ الحزارؼ  البشاء

.360 6 .549 3.47 .502 3.00 
ليدت 

 دالة
 أوافق

 م2017الجراسة السيجانية  مؽ بيانات استبيان السرجر:إعجاد الباحث
وىي ذات داللة إحرائية أؼ  2.25مغ الججول أعاله نجج أن الكيع االحتسالية الختبار مخبع كاؼ لمعبارات الفخضية اقل مغ 

وىي  2.25تػجج فخوق ذات داللة إحرائية فيسا عجا العبارة الخامدة نجج أن الكيع االحتسالية الختبار مخبع كاؼ أكبخ مغ 
داللة إحرائية أؼ ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية    وبالشطخ لكيسة الػسط الحدابي نججىا أكبخ مغ الػسط ليدت ذات 

 ، عميو أخحت آراء السبحػثيغ القبػل عمى عبارة الفخضية األولى فيسا عجا العبارة الثانية و الثالثة . (0.5)الفخضي 

السعيارية وقيؼ اختبار مخبع كاي لعبارات الفخضية الثانية ىل  (: يؾضح األوساط الحدابية واالنحخافات37ججول رقؼ )
الحاسب اآللي أثخ عمى العسمية الترسيسية في كل مخاحميا )جسع السعمؾمات ، تحميل السعمؾمات وصؾال إلى الترسيؼ 

 الشيائي (
 رقؼ

 العبارة
 العبارة

 قيسة

 مخبع كاي

 درجة

 الحخية

الكيسة 
 االحتسالية

 الؾسط

 الحدابي

خاؼ االنح
 السعياري 

 التفديخ االستشتاج الؾسيط

1 
 الترسيع بخامج و اآللي الحاسب
 العسمية في ىام دور ليا السعسارؼ 

 الترسيسية
 أوافق دالة 3.36 542. 3.36 003. 2 46.820

5 
 بجيال و ججا ميسا اآللي الحاسب
 التقميجية األدوات عغ ناجحا

 عسمية في مدبقا السدتخجمة
 السعسارؼ  الترسيع

 دالة 3.45 672. 3.45 000. 3 76.400
أوافق 
 بذجة

3 

 و اآللي الحاسب بخامج إدخال
 مشاىج في  الترسيسية البخامج

 و ، بالجامعات السعسارؼ  التعميع
 تداىع ال) التثكيفية الجخعة زيادة

 و االبتكار عمى ( تداعج ال) و (
 السعسارؼ  اإلبجاع

 ال أوافق دالة 1.53 658. 1.53 000. 3 84.400

4 
 العسمية عمى يؤثخ اآللي الحاسب

 مغ مخاحميا كل في الترسيسية
 تحميل و السعمػمات جسع

 داللة 3.52 577. 3.52 000. 0 42.560
أوافق 
 بذجة
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 الترسيع إلى وصػال السعمػمات
 الشيائي

5 
 و لمبخامج السعسارؼ  يحتاج ال

 ما لسخحمة السدتسخ لمتعميع دورات
 الشتاج مغ يصػر حتى التخخج بعج

 بو الخاص الترسيسي

 ال أوافق داللة 1.75 672. 1.75 000. 3 84.560

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 

أؼ ذات داللة إحرائية أؼ تػجج  2.25مغ الججول أعاله نجج أن الكيع االحتسالية  الختبار مخبع كاؼ لمعبارات قل مغ 
، ( 2.5)ة بيغ إجابات السبحػثيغ ، وبالشطخ لكيسة الػسط الحدابي نججىا أكبخ مغ الػسط الفخضي فػرقات ذات داللة إحرائي

 عميو أخحت آراء السبحػثيغ القبػل عمى عبارة الفخضية الثانية فيسا عجا العبارة الثالثة و الخامدة .

 

 
 

مخبع كاي لعبارات الفخضية الثالثة ىل  (: يؾضح األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية وقيؼ اختبار38ججول رقؼ )
السعسارييؽ السحميؽ عمى دراية كافية بالتكشؾلؾجية الحجيثة و العسارة الحكية وىل يسكؽ لمسعساري الؾصؾل ليا في عل 

 اإلدارة التقميجية  

 رقم

 العبارة
 العبارة

 قيمت

مربع 

 كاي

 درجت

الحر

 يت

القيمت 

 االحتماليت
 الوسط

 الحسابي
االنحراف 

 التفسير االستنتاج الوسيط ياريالمع

1 
 لعخض السعارض إقامة تذجيع

 التذكيل مقتخحات و األفكار
 السعسارؼ  تفيج السعاصخ السعسارؼ 

 دالة 4.00 540. 3.53 000. 0 46.340
ال أوافق 

 بذجة

5 
 كافية دراية عمى السحمي السعسارؼ 

 العسارة و الحجيثة بالتكشػلػجيا 
 الحكية

 ال أوافق دالة 2.00 634. 1.96 000. 3 85.440

3 

 الػصػل يسكشو السحمي السعسارؼ 
 العسارة عغ تعبخ التي لمترسيسات

 تتستع التي السباني و الحكية
 أدواتو ضل في الحجيثة بالتكشػلػجيا

 بيا ويفكخ يتعامل التي التقميجية

 دالة 1.00 821. 1.65 000. 3 60.560
ال أوافق 

 بذجة

4 
 العمسية السجالت و الشذخات متابعة

 و األفكار لعخض الستخررة
 السعسارية األعسال و التػجييات

 حػلو مغ بالعالع السعسارؼ  تخبط

 دالة 4.00 608. 3.56 000. 0 51.440
أوافق 
 بذجة

5 
 بأدوات لإللسام السعسارؼ  يحتاج ال
 العالسية السعاصخة العسارة آليات و

 مجال في العالسي بالتصػر لمحاق
 ال أوافق دالة 2.00 694. 1.73 000. 3 67.600
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 العامخة

6 
 مغ بالقميمة ليدت فئة ىشالظ

 عمى ليدػ السحمييغ السعسارييغ
 الشطخيات و بالسجارس كافية دراية

 السختمفة السعسارية

 أوافق دالة 3.00 479. 3.15 000. 0 81.500

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
أؼ ذات داللة بسعشى أنة تػجج فخوق   2.25أعاله نجج أن الكيع االحتسالية الختبار مخبع كاؼ لمعبارات أقل مغ مغ الججول 

، عميو ( 0.5)ذات داللة إحرائية بيغ إجابات السبحػثيغ, وبالشطخ لكيسة الػسط الحدابي نججىا أكبخ مغ الػسط الفخضي 
 لثالثة فيسا عجا العبارات الثانية و الثالثة و الخامدة .أخحت آراء السبحػثيغ القبػل عمى عبارة الفخضية ا

 

 

(: يؾضح األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية وقيؼ اختبار مخبع كاي لعبارات الفخضية الخابعة ىل 39ججول رقؼ )
  اختالفات الشغخيات و السجارس السعسارية تأثخ بالتعامل مع مفيؾمي الذكل و الؾعيفة وأدت لتبايشيا 

 رقؼ

 العبارة
 العبارة

 قيسة

مخبع 
 كاي

 درجة

 الحخية

الكيسة 
 االحتسالية

 الؾسط

 الحدابي

االنحخاؼ 
 التفديخ االستشتاج الؾسيط السعياري 

1 
 خالل مغ السعسارييغ اغمب

 مع بالتعامل يتأثخون  دراستيع
 و سمبا الػضيفة و الذكل مفيػمي

 إيجابا

 أوافق دالة 3.00 630. 3.26 002. 3 80.960

5 
 العالية الحاتية ساىست
 ( الػضيفة و الذكل) لمسرصمحات

 و السعسارية الشطخيات تذكيل في
 مجارسيا اختالف

 أوافق دالة 3.00 618. 3.32 000. 3 92.640

3 
 في لمذكل السختمفة الجسالية الكيع

 بشػعية تتأثخ ال السعسارؼ  الشتاج
 اختالف عمى يؤدييا التي الػضيفة

 الػضيفة

 ال أوافق دالة 2.00 828. 1.96 000. 3 45.280

4 
 في السعسارية الترسيسات أغمب

 لمتأثخ تسيل الخخشػم والية
 القميل وجػد مع الػضيفية بالسجرسة

 األخخػ  السجارس مغ

 أوافق دالو 3.00 672. 3.35 000. 3 68.240
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 أغمب في السالحع مغ
 عجم الحالية السعسارية الترسيسات

 بيغ التشاغع و التجانذ وجػد
 في السختمفة السعسارية العشاصخ
 الذكل لتكػيغ وذلظ ، السباني

 البرخؼ 

 أوافق دالة 3.00 668. 3.24 000. 4 86.480

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
ت داللة بسعشى أنة تػجج فخوق ذات أؼ ذا  5...مغ الججول أعاله نجج أن الكيع االحتسالية الختبار مخبع كاؼ لمعبارة أقل مغ 

( ، عميو أخحت 5.5داللة إحرائية بيغ إجابات السبحػثيغ, وبالشطخ لكيسة الػسط الحدابي نججىا أكبخ مغ الػسط الفخضي )
 آراء السبحػثيغ القبػل عمى عبارة الفخضية الخابعة فيسا عجا العبارة الثالثة.

 

 

النحخافات السعيارية وقيؼ اختبار مخبع كاي لعبارات الفخضية الخامدة (: يؾضح األوساط الحدابية وا11ججول رقؼ )
)ىل اختالؼ وعائف السبشى يراحبو اختالؼ في درجة تؾاجج بعض الكيؼ الجسالية و ان لكل وعيفة قيسة جسالية تختبط 

 بيا وتغيخ أكثخ مؽ غيخىا مؽ الكيؼ(

 رقم

 العبارة
 العبارة

 قيمت

 مربع كاي

 درجت

الحر

 يت

القيمت 

 االحتماليت
 الوسط

 الحسابي
االنحراف 

 التفسير االستنتاج الوسيط المعياري

1 

 العشاصخ تحقيق السيع مغ
 ، التجخيج و كالشدب التجسيميو

 و التخبيع ، اإليقاع التجانذ،
 ، التػجيو ، التكامل ، التكعيب
 السعسارؼ  الشتاج في التبايغ

 أوافق دالة 3.00 816. 3.02 000. 3 37.280

5 
 ال السبتكخة التقشيات اللاستغ
 أشكال إبجاع عمى السعسارؼ  تداعج

 مختمفة معسارية
 دالة 1.00 642. 1.54 000. 3 80.640

ال أوافق 
 بذجة

3 
 يراحبو السبشى وضائف اختالف

 بعس تػاجج درجة في اختالف
 وضيفة لكل ان و الجسالية الكيع

 بيا تختبط جسالية قيسة

 أوافق دالة 3.00 510. 3.11 000. 3 145.040

4 

 ترسيسية أفكار تبشي ضخورة
 الشطع استخجام عمى تقػم ججيجة

 و الحجيثة الخقسية و التكشػلػجية
 الترسيسي الفكخ بشاء في تغييخ

 السحميغ لمسعسارييغ السعاصخ

 أوافق دالو 3.00 763. 3.27 000. 3 49.040
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5 

 و االجتساعية و الدياسية األسباب
 الثقافة قمة مع االقترادية

 استيعاب عجم و السعسارية
 الججيجة الترسيع ألدوات السعسارؼ 

 التصػرات مغ االستفادة لعجم أدت
 الستصػرة األساليب و التكشػلػجية

 العسارة مذاكل أىع مغ وىي
 السحمية

 دالة 4.00 590. 3.57 000. 3 100.880
أوافق 
 بذجة

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 

أؼ ذات داللة بسعشى أنة تػجج فخوق ذات   5...مغ الججول أعاله نجج أن الكيع االحتسالية الختبار مخبع كاؼ لمعبارة أقل مغ 
( ، عميو أخحت 5.5داللة إحرائية بيغ إجابات السبحػثيغ, وبالشطخ لكيسة الػسط الحدابي نججىا أكبخ مغ الػسط الفخضي )

 عبارة الفخضية الخامدة فيسا عجا العبارة الثانية آراء السبحػثيغ القبػل عمى 

 

 

( يؾضح إجسالي إجابات السبحؾثيؽ عؽ الفخضية األولي ىل التكشؾلؾجيا الحجيثة و االتجاىات السعسارية 11ججول رقؼ )
ة( ، حتى الخقسية كشتاج لتظؾر الفكخ السعاصخ أثخت عمى بشاء الفكخ الترسيسي  لمسعسارييؽ )الذكل ، الفخاغ ، الؾعيفي

 السغيخ الخارجي لمعسارة،

 الشدبة % العجد العبارة
 27.4 137 بذجة أوافق

 33.2 166 أوافق

 24.0 120 أوافق ال

 15.4 77 بذجة أوافق ال

 100.0 500 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
إجابات أفخاد عيشة الجراسة ىي السػافقة بذجة عمى " ىل التكشػلػجيا الحجيثة و مغ إجسالي  %07.4مغ الججول أعاله نجج أن 

االتجاىات السعسارية الخقسية كشتاج لتصػر الفكخ السعاصخ أثخت عمى بشاء الفكخ الترسيسي  لمسعسارييغ )الذكل ، الفخاغ ، 
 ال يػافقػن بذجة  %65.4ق و ال يػاف %04.2أوافق و % 33.0الػضيفية( ، حتى السطيخ الخارجي لمعسارة، "و

( يؾضح إجسالي إجابات السبحؾثيؽ عؽ الفخضية الثانية ىل الحاسب اآللي أثخ عمى العسمية الترسيسية 17ججول رقؼ )
 في كل مخاحميا )جسع السعمؾمات ، تحميل السعمؾمات وصؾال إلى الترسيؼ الشيائي (

 الشدبة % العجد العبارة
 30.8 154 بذجة أوافق

 28.6 143 أوافق

 22.6 113 أوافق ال
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 100.0 522 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
مغ إجسالي إجابات أفخاد عيشة الجراسة ىي السػافقة بذجة عمى " ىل الحاسب اآللي أثخ  %32.8مغ الججول أعاله نجج أن 

مػافق % 08.6ترسيسية في كل مخاحميا )جسع السعمػمات ، تحميل السعمػمات وصػال إلى الترسيع الشيائي ( "وعمى العسمية ال
 ال يػافقػن بذجة . %68.2ال يػافقػن و %00.6و 

( يؾضح إجسالي إجابات السبحؾثيؽ عؽ الفخضية الثالثة ىل السعسارييؽ السحميؽ عمى دراية كافية 13ججول رقؼ )
 حجيثة و العسارة الحكية وىل يسكؽ لمسعساري الؾصؾل ليا في عل اإلدارة التقميجية  بالتكشؾلؾجية ال

 الشدبة % العجد العبارة
 23.7 142 بذجة أوافق

 31.5 189 أوافق

 25.7 154 أوافق ال

 19.2 115 بذجة أوافق ال

 100.0 622 السجسؾع

 م7117 السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية
مغ إجسالي إجابات أفخاد عيشة الجراسة ىي السػافقة بذجة عمى " ىل السعسارييغ السحميغ % 03.7مغ الججول أعاله نجج أن 

% 36.5"و  عمى دراية كافية بالتكشػلػجية الحجيثة و العسارة الحكية وىل يسكغ لمسعسارؼ الػصػل ليا في ضل اإلدارة التقميجية
 ال يػافق بذجة . %69.0و  و ال يػافق% 05.7مػافق و

( يؾضح إجسالي إجابات السبحؾثيؽ عؽ الفخضية الخابعة ىل اختالفات الشغخيات و السجارس السعسارية 11ججول رقؼ )
 تأثخ بالتعامل مع مفيؾمي الذكل و الؾعيفة وأدت لتبايشيا   

 الشدبة % العجد العبارة
 31.6 158 بذجة أوافق

 46.8 234 أوافق

 14.2 71 أوافق ال

 7.4 37 بذجة أوافق ال

 100.0 522 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
مغ إجسالي إجابات أفخاد عيشة الجراسة ىي السػافقة بذجة عمى "ىل اختالفات الشطخيات و % 36.6مغ الججول أعاله نجج أن 

% 7.4ال يػافق و  %64.0مػافق و % 46.8مفيػمي الذكل و الػضيفة وأدت لتبايشيا "والسجارس السعسارية تأثخ بالتعامل مع 
 ال يػافق بذجة .

( يؾضح إجسالي إجابات السبحؾثيؽ عؽ الفخضية الخامدة ىل اختالؼ وعائف السبشى يراحبو اختالؼ 15ججول رقؼ )
 بيا وتغيخ أكثخ مؽ غيخىا مؽ الكيؼفي درجة تؾاجج بعض الكيؼ الجسالية و ان لكل وعيفة قيسة جسالية تختبط 

 الشدبة % العجد العبارة
 31.0 155 بذجة أوافق
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 40.2 201 أوافق 

 16.8 84 أوافق ال

 12.0 60 بذجة أوافق ال

 100.0 500 السجسؾع

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
جابات أفخاد عيشة الجراسة ىي السػافقة بذجة عمى " ىل اختالف وضائف السبشى مغ إجسالي إ %36.2 مغ الججول أعاله نجج أن

يراحبو اختالف في درجة تػاجج بعس الكيع الجسالية و إن لكل وضيفة قيسة جسالية تختبط بيا وتطيخ أكثخ مغ غيخىا مغ 
 .ال يػافقػن بذجة% 60.2ال يػافقػن و  %66.8أوافق و  %42.2الكيع "و

 
 
 
 
 
 
 

 (: يؾضح اختبار فخضيات الجراسة ككل:16ؼ )ججول رق
 رقؼ

 قيسة الفخضية العبارة
 مخبع كاي

 درجة
 الحخية

الكيسة 
 االحتسالية

 الؾسط
 الحدابي

االنحخاؼ 
 التفديخ االستشتاج الؾسيط السعياري 

1 

ىل التكشػلػجيا الحجيثة و 
االتجاىات السعسارية الخقسية 
كشتاج لتصػر الفكخ السعاصخ 

الفكخ  أثخت عمى بشاء
الترسيسي  لمسعسارييغ )الذكل 

، الفخاغ ، الػضيفية( ، حتى 
 السطيخ الخارجي لمعسارة

 مػافق دالة 3.00 1.028 2.73 000. 3 33.232

5 

ىل الحاسب اآللي أثخ عمى 
العسمية الترسيسية في كل 
مخاحميا )جسع السعمػمات ، 

تحميل السعمػمات وصػال إلى 
 الترسيع الشيائي (

 مػافق دالة 3.00 1.086 2.72 000. 3 20.272

3 

ىل السعسارييغ السحميغ عمى 
دراية كافية بالتكشػلػجية 

الحجيثة و العسارة الحكية وىل 
يسكغ لمسعسارؼ الػصػل ليا 

 في ضل اإلدارة التقميجية

 مػافق دالة 3.00 1.048 2.60 000. 3 18.840
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4 

ىل اختالفات الشطخيات و 
السجارس السعسارية تأثخ 

تعامل مع مفيػمي الذكل و بال
 الػضيفة وأدت لتبايشيا

 مػافق دالة 3.00 869. 3.03 000. 3 189.040

5 

ىل اختالف وضائف السبشى 
يراحبو اختالف في درجة 

تػاجج بعس الكيع الجسالية و 
إن لكل وضيفة قيسة جسالية 
تختبط بيا وتطيخ أكثخ مغ 

 غيخىا مغ الكيع

 مػافق دالة 3.00 975. 2.90 000. 3 100.656

 م7117السرجر:إعجاد الباحث مؽ بيانات استبيان الجراسة السيجانية 
 
 
 .الجارسة بفخضية تتعمق نتائج 0.4.7
  وىي   2.25مغ الججول أعاله نجج أن الكيسة االحتسالية الختبار مخبع كاؼ لمفخضية األولى أقل  مغ

ات السبحػثيغ  تجاه الفخضية األولى ، دالة إحرائيا  أؼ تػجج فخوق ذات  داللة إحرائيا  بيغ إجاب
عميو أخحت آراء السبحؾثيؽ  (0.5)وبالشطخ لكيسة الػسط الحدابي نججىا أكبخ مغ الػسط الفخضي 

 السؾافقة عمى الفخضية األولى.
  وىي   2.25مغ الججول أعاله نجج أن الكيسة االحتسالية الختبار مخبع كاؼ لمفخضية الثانية أقل  مغ

أؼ تػجج فخوق ذات  داللة إحرائيا  بيغ إجابات السبحػثيغ  تجاه الفخضية الثانية،  دالة إحرائيا  
عميو أخحت آراء السبحؾثيؽ  (0.5)وبالشطخ لكيسة الػسط الحدابي نججىا أكبخ مغ الػسط الفخضي 

 السؾافقة عمى الفخضية الثانية.
  وىي ذات   5...ضية الثالثة أقل مغ مغ الججول أعاله نجج أن الكيسة االحتسالية الختبار مخبع كاؼ لمفخ

دالة إحرائيا  أؼ  تػجج فخوق ذات  داللة إحرائيا  بيغ إجابات السبحػثيغ تجاه الفخضية الثالثة، 
عميو أخحت آراء السبحؾثيؽ  (0.5)وبالشطخ لكيسة الػسط الحدابي نججىا أكبخ مغ الػسط الفخضي 

  السؾافقة عمى الفخضية الثالثة.
 وىي   2.25نجج أن الكيسة االحتسالية الختبار مخبع كاؼ لمفخضية الخابعة أقل مغ  مغ الججول أعاله

ذات دالة إحرائيا  أؼ تػجج فخوق ذات  داللة إحرائيا  بيغ إجابات السبحػثيغ تجاه الفخضية الخابعة، 
عميو أخحت آراء السبحؾثيؽ  (0.5)وبالشطخ لكيسة الػسط الحدابي نججىا أكبخ مغ الػسط الفخضي 

  السؾافقة عمى الفخضية الخابعة.
  وىي   2.25مغ الججول أعاله نجج أن الكيسة االحتسالية الختبار مخبع كاؼ لمفخضية الخامدة أقل مغ

ذات دالة إحرائيا  أؼ تػجج فخوق ذات  داللة إحرائيا  بيغ إجابات السبحػثيغ تجاه الفخضية الخابعة، 
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عميو أخحت آراء السبحؾثيؽ  (0.5)غ الػسط الفخضي وبالشطخ لكيسة الػسط الحدابي نججىا أكبخ م 

 السؾافقة عمى الفخضية الخامدة.
 الشتائج والتؾصيات والسخاجع .5

 لشتائج :ا 5.6
 مغ وذلظ السعسارػ  السشتج عمى اآللى الحاسب بسداعجة الترسيع فى اآللى الحاسب استخجام أثخ انعكذ .6

 .الحاسب اآللى ولغات وبخامج تقشيات خالل
 لسحمييغ ليدػ عمي دراية كافية بالتكشمػجية الحجيثة والعسارة الحكية.السعسارييغ ا .0
اثخت التكشػلػجيا الخقسية عمى الشتاج السعسارػ مجسال  وتفريميا  مغ حيث العشاصخ والػضائف  .3

والتذكيالت داخميا  وخارجيا  وعشاصخ اإلنذاء ومػاد البشاء حتى اغمفة السبشى واسصحيا فقج تغيخ مطيخىا 
ثخىا بالتصػر التكشػلػجى الستقجم وضيخت لشا اتجاىات عجيجة معاصخة انجمج فييا بشاء الفكخ بدبب تأ

 الترسيسى مع بشاء التذكيل السعسارػ السعاصخ.
 مغ القميل وجػد مع الػضيفية بالسجرسة لمتاثخ تسيل الخخشػم والية في السعسارية الترسيسات اغمب .4

 . االخخؼ  السجارس
 .الحكية السبانى تذغيل فى الصاقة تخشيجب السدتقبل عسارة تيتع .5
 بعج عغ شخيق التحكع عغ السبشى لسدتخجمى الخاحة درجات أقرى تػفيخ ىػ الحكى السبشى مسيدات أىع .6

 اآللى الحاسب بػاسصة
 اقترادية واجتساعية سياسية، اسباب ىى السعاصخة والسحمية العخبية السشصقة فى العسارة أزمة اسباب .7

 .الججيج الشدق السعسارػ  ىحا لتفعيل الستكاممة السشطػمة تكػيغ إقامة عغ دئػلةم تعتبخ اسباب وىى
التعامل بسشطػر شكمي محيجة مفيػم الػضيفة ادؼ لػصف البداشة كحالة سمبية في مفاليع ونطخيات  .8

 رواد عسارة العسارة الحجيثة والتعقيج كحالة ايجابية في عسارة مابعج الحجاثة .
در غيخ )الذكل والػضيفة( النتاج االشكال السعسارية بدبب ذاتية الترسيع وجػد العجيج مغ السرا .9

 ومخونتو وتعجد القػؼ السؤثخة عمي الترسيع واختالفيا .
 :التؾصيات 5.0

 السدتقبل عسارة لتذكيل السعسارػ  السشتج إنصالق مخحمة وىى معاصخة اتجاىات السعسارية الداحة تذيج .6
 .بو المحاق ثع التعخف عميشا يجب الحػ الذئ وىػ
 متكامال   ويطل متفاعال   وأشخوحاتو وتقشياتو بشطسو الحجيث العمع مايقجمو عغ يشفرل أال السعسارػ  عمى .0

 .الحجيثة التقشيات إمكانيات إلستيعاب السعسارػ  الترسيع مجال فى
والعسل  ماتبتكشػلػجيا السعمػ  يتعمق فيسا الستقجمة الجول وبيغ بيششا فيسا الخقسية الفجػة تزيق عمى العسل .3

 .السعمػمات تقشيات استخجام تػسيع عمى
 .السعسارية اليشجسة أقدام فى السعاصخة االتجاىات ىحه بتجريذ نػصى .4
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يجب الكيام بالسحيج مغ الجراسات والكذف عغ شبيعة تغيخ خرائز ارتباط الذكل بالػضيفة وامكانية  .5 

 تػضيح التصػر في الشطخية ضسغ الحخكات الستعاقبة .
الججيج لمتكشمػجيا في العسمية الترسيسة يفتح الباب لطيػر نطخيات ججيجة اساسيا شبيعة  االستخجام .6

العسارة الحكية ( كانعكاس عمي الصبيعة التي تػثق بيا العسارة وقج  –العرخ الحالي ) عسارة السدتقبل 
 اليكػن الذكل والػضيفة جدء مشيا .
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