هلدهج الدراشج

عالل اهًلّغ اهلوٖوج األعٖؼث ،أكتضح إغاؼث اهيًؼفج يً اهيّمّيبح
األؿبؿٖج ّاهِبيَ فٕ اإلغاؼث أغوة غّل اهًبهى ّ .كغ ؿبيغ يوٓ ػهم يب أفؼؽخَ
اهًّهيج يً فؼقّ ،يب ٌسى يً اهخنّؼ اهنتٖؼ فٕ يسبل االخكبالح ّاهفتنبح
ّالؿٖيب (االٌخؼٌح).
إً ٌهبى االخكبالح اهضغٖد تيب ٖضَّٖ يً خنٌّهّسٖبح يخلغيج أغْ إهٓ
االٌخفبؼ اهّاؿى ّاهفِى اهنتٖؼ هضبسبح اهؽتبئًّ ،كبؼح يٌهيبح األييبل خؼنؽ
تكّؼث نتٖؼث يوٓ تٌبء ُٖنوٖج خٌبفؿٖج ألكّل ؼأؾ اهيبل اهفنؼٔ Intellectual
 Capital؛ إػ إً ؼأؾ اهيبل اهفنؼٔ ًٖ ّغ ؿالضبً خٌبفؿٖب فبيالً فٕ هل

اكخكبغ

اهيًؼفج ).) Knowledge Economy
خًيل يٌهيبح األييبل تكّؼث غائيج يوٓ خضلٖق اهٌسبش ّاهيضبفهج
اهيؿخنبو يوٓ ػهم اهٌسبشّ ،ػهم يً عالل اهؿًٕ

كغؼ

تبؿخيؼاؼ إهٓ خنّٖؼ

اؿخؼاخٖسٖبخِب ّخضؿٌِٖب ّخنّٖؼُبّ ،اهٓ خنّٖؼ يٌخسبخِبّ ،اؿخعغاى أغّاح
ّّؿبئل يخسغغث ّ .خؿًٓ إغا ؼث اهيٌهيج اهضغٖذج إهٓ االؿخفبغث يً اهيًبؼف ّاهًوّى
اهخٕ ٖؿخضغذِب اهًويبء ّٖنّؼٌِّب ّغّائؼ اهيًؼفج تبؿخيؼاؼ ُّ .ػٍ اهسِّغ خؤغٔ
إهٓ إخبضج اهفؼق اهسغٖغث ّ ،خضلٖق اهخلغى ّاهخنّؼ اهيؿخيؼ.
إً إغاؼث اهيًؼفج ُٕ يً اهيٖبغًٖ اهضغٖذج ٌؿتٖبً اهخٕ ال خؽال تضبسج إهٓ
ييلٖبح خنّٖؼ ّاؿًج ّفبيوج.
ٌُبم يغغ يً اهيؤؿؿبح ّاهفؼنبح اهخٕ نبً هِب اهؿتق ّ اهؼٖبغث فٕ
ييبؼؿج يفبُٖى ّيغاعل أّهٖج فٕ إغاؼث اهيًؼفج ّختٌِٖب ّخنتٖلِب ّ ،أُيِب فؼنج
ّ Nokiaفؼنج  ّ Chaparral Steelيًِغ ّ SASغٖؼُبّ .كغ فبؼنح ُػٍ
اهفؼنبح ّاهيؤؿؿبح فٕ ّمى األؿؾ األّ هٓ إلغاؼث اهيًؼفجّ ،كغ سؼْ اهخؼنٖؽ
ٌُب يوٓ اهسّاٌة اهخنٌّهّسٖج ّاالسخيبيٖج ّاالكخكبغٖج ّاهٌفؿٖج ّاهخٌهٖيٖج
ّغٖؼُب.

إً اهيغؽْ األؿبؾ يً إغاؼث اهيًؼفج ُّ خعنٖن سِّغ اهيًؼفج ّ ،خٌهٖيِب
ّخّسِِٖب تكّؼث ييوٖج ّتكّؼ ث فبيوج يً أسل خضلٖق األُغاف

اإلؿخؼاخٖسٖج

ّاألٍ غاف اهخفغٖوٖج.
إً خنتٖق يٌِز إغاؼث اهيًؼفج فٕ اهيٌهيبح اهضغٖذج ّٖ سغ هِب إينبٌبح سغٖغث

،

ّكغؼاح خٌبفؿٖج يخيٖؽث ،تبؿخعغاى ُػا اليٌِز ٖيٌضِب كغؼاح ّاؿًج فٕ خنٌّهّسٖب
اهيًوّيبح

)ّ Information Technology (ITإغاؼث اهيًوّيبح

)ّٖ ، Information Management (IMخٖص هِب ٌهبيبً غكٖلبً هإلغاؼث ّهييبؼؿج
اهًيوٖبح اإلغاؼٖج اهيعخوفج ،نيب أٌِب خؤهف يخييبً ّينيالً هفوؿفج اإلغاؼث ّيًخلغاخِب
ّذلبفخِب ّيغاعوِب ّاخسبُبخِب فٕ ييبؼؿج األييبل ّإغاؼخِب.
ّٖؤنغ ( )Thomas, 1999:16يوٓ أٌَ نبً هويًوّيبخٖج  Informaticsغّؼاً
يِيبً فٕ خنّؼ إغاؼث اهيًؼفج ،غٖؼ أً ُػا اهغّؼ يى أُيٖخَ هى ٖنً يٌهيبً تكّؼث
نبفٖجّ ،هى ًٖخيغ تكّؼث نبفٖج يوٓ اهًيوٖبح اهيًؼفٖج Cognitive Processes
هألفؼاغ فٕ أذٌبء اهًيل ،أّ يوٓ ّهبئف األييبل أّ يوٓ اهفوؿفبح ّاهييبؼؿبح
اإلغاؼٖج.
ّٖؼْ ( )Arias et al. , 2000:105أً اٗذبؼ اهيخضللج يً إغاؼث اهيًؼفج
خاليؾ ؿوّم األفؼاغ فٕ اهيٌهيجّ ،خاليؾ كغؼاخِى ّ

إينبٌبخِى ّاخسبُبخِى،

ّخؤذؼ فٕ ٌيبػر األييبل ّاهخنٌّهّسٖبح اهيًخيغث.
إً اهسِّغ اهخٕ ختػل يً أسل خنّٖؼ إغاؼث اهيًؼفج ٌٖتغٕ أً خؼنؽ يوٓ اهيبمٕ
ّاهضبمؼ ّاهيؿخلتلّ ،هً خٌسص ُػٍ اهسِّغ إ ػا نبً خؼنٖؽُب ٌٖكة يوٓ انخفبف
اهفؼق اهيؿخلتوٖج فلن.
إغاؼث اهيًؼفج خؿًٓ إهٓ خضلٖق االٌؿسبى تًٖ اهييبؼؿبح ّاهخّسِبح
ف
اهضبهٖج ّاهيؿخلتوٖجّ ،خؼنؽ يوٓ خضغٖغ اهخّسَ اهؿّكٕ هويٌهيج ّ ،نتًٖج أييبهِب ،
ّاهخضلق يً تٌبء اهلغؼاح اهيًؼفٖج اهخٕ خٌؿسى يى ُػٍ اهخّسِبحّ ،ا هخضلق يً
اهًيل اهيؿخيؼ يوٓ خنّٖؼُب ّإغايخِب.

هػا سبءح ُػٍ اهغؼاؿج هوتضد فٕ أُيٖج إغاؼث اهيًؼفجّ ،اهغّؼ اهػٔ خؤغَٖ
يً عالل ييوٖبخِب اهيًؼفٖجّ ،يعؼسبخِب فٕ خضؿًٖ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج  ،يضبّهج
هوخّكل إهٓ ؼؤْ يّمّيٖج خخٖص هويٌهيبح خفًٖل غّؼ إغاؼث اهيًؼفج فٕ خضلٖق
ُب
اهيٖؽث اهخٌب فؿٖج ّ ،اهخؼنٖؽ تفنل أنتؼ يوٓ اؿخذيبؼ يّسّغاخِب اهيًؼفٖج ّخّهٖف
هؼفى يؿخّٖبح اهخيٖؽ اهخٌهٖيٕ فِٖبّ ،اٌنالكَا هخضلٖق اهؿتق اهخٌبفؿٕ.
ّهولٖبى تِػٍ اهغؼاؿج كبى اهتبضد تخلؿٖيِب إهٓ ذالذج فكّل  :خى اهنؼق فٕ
ّفَٖ خى
اهفكل األّل إهٓ اإلنبؼ اهٌهؼٔ إلغاؼث اهى يؼفج فٕ يتضذَ األّل
اؿخًؼل يفبُٖى اهيًؼفجّ ،أُيٖخِبّ ،أٌّايِبّ ،فؼش أُى اهًٌبكؼ اهينٌّج هِب،
تٌٖيب ٌبكـ اهيتضد اهذبٌٕ إغاؼث اهيًؼفج ،يً عالل اهخنؼق إهٓ يفِّيِب يً
يغاعل يخًغغث ّأُيٖخِب هويٌهيبح ،أيب اهفقل اهذبٌٕ فخنؼق فَٖ اهتبضد إهٓ اهيٖؽث
اهخٌبفؾٖج؛ يً ضٖد اهيفِّى ّاألُيٖج ّاألٌّاو فٕ اهيتضد األّل  ،أيب اهيتضد
اهذبٌٕ فخى فَٖ اؿخًؼال يكبغؼ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج.
تٌٖيب عكق اهفكل اهذبهد هوسبٌة اهخنتٖلٕ إػ خى النؼق فَٖ إهٓ خضوٖل
ّكفٕ هعكبئق أفؼاغ اهًٌٖج ّإسبتبخِب يً يخغٖؼاح اهغؼاؿج ،يً عالل ّكف
اهيٌهيبح اهيغؼّؿج ّ ،عكباق أفؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج ّ ،خضوٖل إسبتبح أفؼاغ اهًٌٖج
يوٓ يخغٖؼاح اهغؼاؿجّ ،يٌبكفج اعختبؼ فؼمٖبح الغؼاؿجّ ،أعٖؼًا خى يؼل أُى
ٌخبئز اهغؼاؿج ّخّكٖبخِب.

هىهجٌج الدراشج
أوالً  :هشكمج الدراشج (:)Problem of Study
ختًٖ هًليبء اإلغاؼث فٕ اهًكؼ اهضبهٕ أً كنبو عغيبح االخكبالح نبً
األنذؼ خأذؼًا تبهخنّؼاح ّاهخلوتبح اهًبهيٖج ُّّ ،اهلنبو األسغؼ تبهخيبفٕ يى آعؼ
يؿخسغاح اهًوّى ّاإلغاؼث ّ ،خخؼنؽ عغيبخَ يوٓ اهيٌبفؿج فٕ خلغٖى األفمل
هوؽتًّ.
ّهػا نبً التغ يً اهخؼنٖؽ يوٓ أؿبهٖة ّّؿبئل خًًٖ خوم اهيٌهيبح فٕ اهلٖبى
تأغائِب فنبً اُخيبى اهتبضد ةغؼاؿج إغاؼث اهيًؼفجّ ،ػهم تبهخؼنٖؽ يوٓ ييوٖبح
إغاؼث اهيًؼفجّ ،أُى اهخلٌٖبح اهيًؼفٖج اهضغٖذج اؿخعغايبً تغٖج خأُٖل ّخغؼٖة ؼأؾ
يبل اهيٌهيج اهتفؼٔ هخٌيٖج كغؼاخِب ّ ،ؽٖبغث يّاُتِب اهفؼغٖج ّ ،هيًؼفج يغْ
يؿبُيج إغاؼ ث اهيًؼفج فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج هخوم اهيٌهيبح هخضلٖق ؼمب
ؽتبئٌَا ّنؿة ّالئِىّ ،يوَٖ ٖينً كٖبغج يفنوج اهغؼاؿج فٕ اهخؿبؤالح اٗخٖج:
- 1يب يغْ اهٌلق فٕ اهيًبؼف اهعبكج تئغاؼث اهيًؼفج ّ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج فٕ
اهيٌهيبح اهعغيٖج هلنبو االخكبالح اهٖيٌٖج؟
- 2يب يغْ ا الؿخفبغث يً إغاؼث اهيًؼفج فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج فٕ
اهيٌهيبح اهعغيٖج اهٖيٌٖج فٕ كنبو االخكبالح؟
- 3يب يغْ خنتٖق إغاؼث اهيًؼفج فٕ يٌهيبح االخكبالح اهٖيٌٖج؟
- 4يب أذؼ إغاؼث اهيًؼفج فٕ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج فٕ اهيٌهيبح اهعغيٖج اهٖيٌٖج؟
ذبىٌ ًب  :أههٌج الدراشج(:)Importance of Study
خًغ إغاؼث اهيًؼفج يً اهيّامٖى اإلغاؼٖج اهسغٖغث اهخٕ هى خوق االُخيبى
ٔ يً كتل اهغاؼؿًٖ ّاهتبضذًٖ فٕ اهغّل اهًؼتٖجّ ،عبكج فٕ كنبو عغيبح
اهنبف
االخكبالح ،ػهم أً ُػا اهلنبو ٖيذل اهًكة اهيضؼم الكخكبغ اهغّلّ ،اهيخأذؼ

هّسٕ ّاهيؼختن تبهؽتًّ يً سِجّ ،هيب ٖيذوَ ُػا اهيّمّو يً
تبهخغٖؼاح اهخنٌّ ث
ضغاذج ّكًّتج فٕ اهخنتٖق يً سِج أعؼْ.
إً االكخكبغ اهؼاًُ ُّ اكخكبغ كّايَ اهيًؼفجّ ،اهخلبٌجّ ،خهِؼ أُيٖج ُػا
اهيّمّو فٕ غؼاؿج أذؼ إغاؼ ث اهيًؼفج فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌب فؿٖج هلنبو عغيبح
االخكبالحّ ،ػهم يً عالل خضوٖل اهًالكج تًٖ يخغٖؼ اح إغاؼث اهيًؼفجّ ،اهيٖؽث
اهخٌبفؿٖج تِغف اهعؼّر تٌخبئز ّخّكٖبح خفٖغ كنبو عغيبح االخكبالح اهٖيٌٖج.
نيب خنخؿة اهغؼاؿج أُيٖخِب يً عالل:
- 1اهؼتن تًٖ اهخنّؼ اهيػُل هخنٌّهّسٖب اهيًوّيبح ّاهخفنٖؼ
اإلتغايٕ هفؼنبح االخكبالح اهالؿونٖج.
- 2غؼاؿج إينبٌٖج اهؼتن تًٖ ييوٖبح إغاؼث اهيًؼفج ّخضؿًٖ أغاء
اهيٌهيبح يٌٖج اهغؼاؿج.
- 3اهيؿبُيج فٕ إذؼاء أغتٖبح اهينختج اهٖيٌٖج يً عالل غؼاؿج
تًل يً أُى يٌبكؼ ّيكنوضبح اإلغاؼث اهيًبكؼث.
ذبلذ ًب  :أهداف الدراشج(:)Objectives of Study
خِغف اهغؼاؿج إهٓ:

- 1خًاّل اهيفبُٖى اهٌهؼٖج اهيخقهج تئغاؼث اهيًؼفج ّاهيٖؽث اهخٌب فؿٖجّ ،أُيٖج إغاؼث
اهيًؼفج ّيالكخِب تبهيٖؽث اهخٌبفؿٖج.
خّمٖص اذؼ اهًالكج تًٖ ييوٖبح إغاؼث اهيًؼفج فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌب فؿٖج فٕ
- 2
اهيٌهيبح اهعغيٖج اهٖيٌٖج يٌٖج اهغؼاؿج.
خّهٖف ٌخبئز إغاؼث اهيًؼفج اهضغٖذج فٕ ّاكى اهيٌهيبح اهعغيٖج اهٖيٌٖج هلنبو
- 3
االخكبالح.

راتع ًب  :هخغٌراح الدراشج(:)Variables of Study
هسأح اهغؼاؿج إهٓ يًبهسج ُػٍ اهيفنوج ،يً عالل االيخيبغ يوٓ يًؼفج
خأذٖؼ يٌبكؼ إغاؼث اهيًؼفج فٕ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج غاعل اهيٌهيبح اهعغيٖج ،هػهم فلغ
ايخيغ اهتبضد فٕ غؼاؿخَ يوٓ اهيخغٖؼاح اٗخٖج:
أ) اهيخغٖؼ األؿبؾ اهيؿخلل:إغاؼث اهيًؼفجّٖ ،خى اهخؼنٖؽ يوٓ ييوٖبح

إغاؼث

اهيًؼفج ّاهخٕ خخفؼو إهٓ:
ييوٖج خّهٖغ اهيًؼفج.
- 1
ييوٖج عؽً اهيًؼفج .
- 2
ييوٖج خّؽٖى اهيًؼفج.
- 3
ييوٖج خنتٖق اهيًؼفج.
- 4
ة) اهيخغٖؼ األؿبؾ اهخبتى :اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج ّخخفؼو إهٓ:
-1اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج اهؿًؼٖج.
 -2اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج غٖؼ اهؿًؼٖج.
خبهش ًب  :فرضٌبح الدراشج(:)Hypothesis of Study
خخيذل فؼمٖبح اهغؼاؿج فٕ فؼمٖج ؼئٖؿج ّاضغث ُّٕ :

اهفؼمٖج اهؼئٖؿٖج " :ال خوجد عالكج ذاح داللج إحصبئٌج تٌو إ دارث الهعرفج

وخحلٌق الهٌزث الخىبفشٌج" ّخخفؼو يٌِب اهفؼمٖبح اهفؼوٖج اٗخٖج:

الفرضٌج الفرعٌج األولى  :ال ّٖسغ أذؼ ئًٌّ هًيوٖج خّهٖغ اهيًؼفج فٕ اهيٖؽث
اهخٌبفؿٖج.
الفرضٌج الفرعٌج الذبىٌج  :ال ّٖسغ أذؼ ئًٌّ هًيوٖج عؽً اهيًؼفج فٕ اهيٖؽث
اهخٌبفؿٖج.

الفرضًث الفرعٌج الذبلذج :ال ّٖسغ أذؼ ئًٌّ هًيوٖج خّؽٖى اهيًؼفج فٕ اهيٖؽث
اهخٌبفؿٖج.
الفرضٌج الفرعٌج الراتعج  :ال ّٖسغ أذؼ ئًٌّ هًيوٖج خنتٖق اهيًؼفج فٕ اهيٖؽث
اهخٌبفؿٖج.

شبدش ًب  :هجخهع الدراشج وعٌىخهب:

هجخهع الدراشج(:)Stasistical Population of Study
ٖحنًّ يسخيى اهغؼاؿج يً يّهفٕ سيٖى فؼّو يٌهيبح االييبل ّيغغُى

اؼتى يٌهيبح  ،اهًبيوج فٕ ؿّق اهِبخف اهٌلبل تيضبفهج يغً.
عٌىـــــــج الدراشـــــــج-:
هنٕ خخضلق أُغاف ُػٍ اهغؼاؿج كيٌب تبعخٖبؼ يٌٖج يً اهًبيوًٖ ّيغغُى ( )86فٕ
يٌهيبح االخكبالح ُّى  :يغٖؼّ اهفؼّو ّ ،ؼؤؿبء األكؿبىّ ،اهيّهفًّ ،هِػٍ
اهيٌهيبح ،اهخٕ خّسغ ينبختِب اهفؼيٖج فٕ يغٌٖج يغً ،يً نؼٖق خنتٖق اهًٌٖج
اليلكّغث (اهًيغٖج) اهخٕ ضغغح أؼتى يٌهيبح ُّٕ يوٓ اهٌضّ اٗخٕ:
فؼنج ؿتأ فًّ
فؼنج اى خٕ اً ()MTN
فؼنج ٖيً يّتبٖل
فؼنج ّأ
شبتع ًب  -هىهــج الدراشــــــــــج:
ايخيغ اهتبضد فٕ غؼاؿخَ يوٓ اهيٌِز اهّكفٕ اهخضوٖوٕ ،هخّافق ُػا
اهيٌِز ّ نتًٖج اهغؼاؿج إمبفج إهٓ أٌَ ٖلغى تٖبٌبح ّيًوّيبح ّامضج ّغكٖلج
يً اهيفنوج كٖغ اهغؼاؿج ّ ،يً ذى ٖلغى خفؿٖؼاح يً اهيخغٖؼاح اهيؼختنج تِب يى
اهخٌتؤ اهيؿخلتوٕ تبٗذبؼ اهخٕ ٖينً أ ً خضغد ّ .اؿخعغى اهتبضد هخضوٖل إسبتبح
أفؼاغ اهًٌٖج األغّاح اإلضكبئٖج اٗخٖج:
أ .اهٌؿتج اهيئّٖج :اؿخعغيح هيًؼفج اهخّؽٖى اهٌؿتٕ ألفؼاغ اهًٌٖج
اهعكبئق اهغٖى ّغؼافٖج.

ةضؿة

ة .اهّؿن اهضؿبتٕ :اؿخعغى هلٖبؾ يخّؿن إسبتبح أفؼاغ اهًٌٖج يً

فلؼاح

االؿختبً .
ث
ر .االٌضؼاف اهيًٖبؼٔ :اؿخعغى هلٖبؾ االٌضؼاف فٕ إسبتبح أفؼاغ اهًٌٖج فٕ
فلؼاح االؿختبًث .
غ .االٌضغاؼ اهتؿٖن  :اؿخعغى العختبؼ اهفؼمٖبح اهؼئٖؿج ّاهفؼمٖبح اهيخفؼيج
يٌِب.
ذبهى َب  -أشـــموة جهع التٌبىــــبح:
ايخيغ اهتبضد فٕ اإلنبؼ اهٌهؼٔ هوغؼاؿج يوٓ األغتٖبح اهيخعككج اهخٕ
نختح يً يّمّ و إغاؼث اهيًؼفج ّاهيٖؽث

اهخٌبفؿٖج،

يً نخة ّغّؼٖبح

يخعككج ،يؼتٖج يٌِب نبًح أّاألسٌتٖج ّاهؼؿبئل اهسبيًٖج ّاألتضبد اهًويٖج،
ال يً اهيلبالح اهيٌفّؼث فٕ يّاكى االٌخؼٌح اهيعخوفجّ ،ػهم تِغف اؿخنيبل
فم ً
اإلنبؼ اهٌهؼٔ  .نيب خى االيخيبغ فٕ اهسبٌة اهًيوٕ يوٓ اؿخيبؼث اؾختبٌَ كغيح
هويتضّذًٖ يً اسل اهضكّل يوٓ اهتٖبٌبح اهعبكج تػهم اهيسبل.
خبشع َب  -أداث الدراشــــــــــج  :خى خكيٖى اؿختبٌَ اهغؼاؿج تبهخًبًّ يى
األؿخبػ اهيفؼف تًغ انالو اهتبضد يوٓ تًل اهغؼاؿبح هغؼل سيى اهتٖبٌبح
يً أفؼاغ يٌٖج اهغؼاؿج ،إػ أيٖغح كٖبغخِبّ ،إغعبل تًل اهخًغٖالح تيب ٖخالءى
يى ُػٍ اهغؼاؿج ّكغ عمًح خوم االؿختبٌج هوخضنٖى يً كتل و غغ يً األؿبخػث فٕ
إغاؼث األييبل يّمص أؿيبئِى فٕ (اهيلضقّ .)2كغ فيلح االؿختبٌج ذالذج أكؿبى
ُٕ يوٓ اهٌضّ اٗخٕ:
اللشن األول ٖ :خميً اهتٖبٌبح األّهٖج ّ ،خضخّٔ يوٓ ؿخج يخغ ٖؼاح( :ُٕ ،اهسٌؾ،
اهيؤُل اهًويٕ ،ؿٌّاح اهعغيج ،اهًيؼّ ،اهغّؼاح اهخغؼٖتٖج).

اللشن الذبىً ٖ :خميً اهفلؼاح اهخٕ خخٌبّل إغاؼث اهيًؼفج  ،تفلِٖب

اههبُؼث ّ

اهميٌٖج.
اللشن الذبلدٖ :خميً اهفلؼاح اهخٕ ختًٖ أتًبغ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج ّ ،خضخّ ٔ يوٓ

تًغًُٖ ،يب:

(اهيٖؽث اهؿًؼٖج ّاهيٖؽث غٖؼ اهؿًؼٖج)
عبشراً  -اخختبر األداث هو حٌد الصدق والذتبح:
خًغ اؿخيبؼث االؿختٖبً اهيكغؼ األؿبؾ هسيى اهتٖبٌبح يً يٌٖج اهغؼاؿج،
ّكغ ضووح خوم اهتٖبٌبح تبؿخعغاى ؼؽيج اهتؼايز اإلضكبئٖج هوًوّى االسخيبيٖج
(" )Statistical Package for Social Sciences "SPSSهوضكّل يوٓ
اهٌخبئز اهغكٖلج ،إػ نبٌح ييوٖج إغعبل إسبتبح أفؼاغ اهًٌٖج يً فلؼاح االؿختبً

ث،

يوٓ ّفق يلٖبؾ هٖنؼح  Likertػٔ اهغؼسبح اهعيؾ  ،اهػٔ ايخيغ يوَٖ اهتبضد
فٕ ُػٍ اهغؼاؿج نيب فٕ اهسغّل اٗخٕ:
جدول ( )3درجبح هلٌبس الدراشج:
الــرأي
اهغؼسـج

أخفق
خهبه ًب
5

أخفق

أخفق ىوعبىب

ال أخفق

ال أخفق إطالك ًب

4

3

2

1

 اخختبر الصدق:خؤنغ يً كغق أغاث اهغؼاؿج يً نؼٖق يؼمِب يوٓ يغغ يً اهيضنيًٖ
اهيخعككًٖ ةيسبل إغاؼث األييبلّ ،اعخٖؼّا يً نوٖج اهًوّى اإلغاؼٖج يً سبيًج
يغً ّسبيًج اهضغٖغ ث نوٖج اهخسبؼث ّاالكخكبغ اهيوضق (ّٖ )1مص أؿيبء اهيضنيًٖ

ّ ،فٕ مّء اهيالضهبح اهخٕ أتغاُب اهيضنيًّ أسؼْ اهتبضد اهخًغٖالح اهخٕ
ػنؼُب اهيضنيًّّ ،خًغٖل كٖبغج تًل اهفلؼاح اهخٕ ؼأْ اهيضنيًّ مؼّؼث
إيبغث كٖبغخِب ضخٓ خؽغاغ ّمّضًب ّيالايج هلٖبؾ يب ّمًح ألسوَ.
 اخختبر الذتبح:اعختؼ اهتبضد ذتبح أغاث اهغؼاؿج يً عالل اؿخعغاى يًبيل نؼٌّتبط أهفب
( )Alpha Cronbachإػ توغ يًبيل اهذتبح تيّسة ُػا اهيًبيل

، %95

يبلبً ّٖهغ هغْ اهتبضد االنيئٌبً يً ا اليخيبغ يوٓ أغاث
ُّّ ًٖغ يًبيل ذتب ح ٖ
اهغؼاؿج يكغؼًا أّهًٖب هوتٖبٌبح اهالؽيج العختبؼ فؼمٖبح غؼاؿخَ.

 حـــدود الدراشـــــــــــــــج:ّخفـيل اٗخــٕ:
- 1ضغّغ ينبٌٖج:
خخيذل فٕ كنبو االخكبالح هيٌهيبح اهِبخف اهٌلبل فٕ اهسيِّؼٖج اهٖيٌٖج
اهخٕ خّسغ فؼّيِب فٕ يغٌٖج يغً.
- 2ضغّغ ؽيبٌٖج:
خخيذل اهضغّغ اهؽيٌٖج هوغؼاؿج فٕ اهفخؼث يب تًٖ ٌٖبٖؼ 2009ىٌّّ -فيتؼ2009ى
ُّٕ اهفخؼث اهخٕ خى فِٖب خّؽٖى ّاؿخالى االؿختبٌج يً كتل اهيتضّذًٖ
ّخّكوح اهغؼاؿج اهٓ سيوج يً االؿخٌخبسبح يً اُيِب :
.1

خؼنؽ اهيٌهيبح اهيتضّذج يوٓ اهغّؼاح اهخغؼٖتٖج اهغاعوٖج اهخٕ خًلغ فٕ خوم
اهيٌهيبح غًّ اهغّؼاح اهعبؼسٖج اهخٕ ٖينً أً خفٖغ يّهفٕ خوم

اهيٌهيبح فٕ انخؿبة يِبؼ اح ّيًبؼف يويٖج سغٖغث يبهيٖب كغ ال خنًّ
يخبضج يوٓ اهيؿخّْ اهيضوٕ ،ييب ٖؤغٔ اهٓ خنّؼ يؿخّْ اهعغيج اهيلغيج
هؽتبئٌِب
.2

خًخيغ اهفؼنبح يٌٖج اهغؼاؿج فٕ عؽً اهيًؼفج

يوٓ اهيًؼفج اههبُؼٖج

يؿخًٌٖج فٕ ػهم تبهضبؿّةّّ ،ؿبئن عؽً اهيًوّيبح اهؼكيٖج ّ ،اهيًؼفج
اهينخّتجّ ،اهى ّذلج فٕ ّؿبئن اهخعؽًٖ اهيّسّغث فٕ ػانؼخِب اهخٌهٖيٖج
.3

خًخيغ اهيٌهيبح يٌٖج اهغؼاؿج يوٓ أٌهيج أخيخج اهينبخة ( تؼٖغ اهنخؼٌّٕ،
ّيًبهسج اهٌكّقّ ،اؿخؼسبو اهى يوّيبح...إهظ) فٕ ؼتن اهًبيوًٖ نبفج
ّاهّضغاح اإلغاؼٖج تفتنج ضبؿّة ،ة اختبيِب ؿٖبؿج اهخضغٖد تكّؼث
يؿخيؼث ألٌهى ث اهيًوّيبح ،إال أً ٌُبم ككّؼ ًا فٕ كٖبيِب تؼؿى ؿٖبؿج
خخيخى تبالؿخسبتج اهؿؼًٖج هوخغٖؼاح فٕ اهخلٌٖبح

ّٖ .4سغ ككّؼ هغْ اهيٌهيبح يٌٖج اهغؼاؿج فٕ االضخفبه تكٌبو اهيًؼفج يً
االغخؼاة إمبفج إهٓ خلبغيِى فٕ اهيٌهيج ييب ٖؤذؼ

فٕ عؽً اهيًؼفج

اهميٌٖج فٕ اهيٌهيج.
 .5أهِؼح ٌخبار اهخضوٖل اإلضكبئٕ ّسّغ يالكج أذؼ نؼغٔ يّستج إلغاؼث
اهيًؼفج فٕ خضلٖق اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج.

ّنبً يً اُى اهخّكٖبح يب ٖوٕ:
ٖ- 1سة اهيضبفه ث يوٓ األفؼاغ ػّٔ اهيًؼفج اهًبهٖج ّاهيُّّتٕ ً ،ةيب ٖميً
هِب اهيضبفهج يوٓ اهؼأؾ اهيبل اهيًؼفٕ ،إمبفج إهٓ إينبٌٖج اؿخفبغث اليٌهيج
يً كغؼاخِى يوٓ خضّٖل يًبؼفِى اهميٌٖج إهٓ يًبؼف هبُؼٖج ٖؿخًًٌّٖ
تِب فٕ األييبل اهّٖيٖج.

ٌٖ- 2تغٕ هويٌهيبح أً خمى ميً ا ؿخؼاحٔسٖخِب اهًيل يوٓ خنّٖؼ عغيبح
سغٖغث ،هوضكّل يوٓ اعخؼايبح خخيٖؽ تِب يً اهيٌبفؿًُّٖ ،ػا ٖخنوة يٌِب
خنبخف سِّغ اهيغٖؼًٖ ّاهعتؼاء اهخلً ًٖٖ فٕ يسبل اهعغيبح االخكبهٖج،
ّإعؼاسِب إهٓ ؿّق االخكبالح تًغ اهضكّل يوٓ تؼاءاح اعخؼايبخِب .

- 3ييل اهغّؼاح اهخغؼٖتٖجّ ،اهخفسٖى يوٓ اهضّاؼ ٌّلل اهيًبؼف تًٖ اهًيبل
أٌفؿِى يً سِجّ،تٌِٖى ّتًٖ اهؽتبئً يً سِج أعؼْ نٕ خميً انخؿبة
اهيًبؼف ّختبغهِب.
- 4خنًٖى اهيٌهيبح (يٌٕج اهغؼاؿج ) تبهنفبءاح ّاهنّاغؼ اهيؤُل ث اهخٕ خضيل
األفنبؼ اهيتغيج ّاهعالكج اهخٕ خؤغٔ إهٓ خّهٖغ اهيًؼفج فٕ خوم اهيٌهيبح،
ّخضلٖق اهيؽاٖب اهخٌبفؿٖج هِب.
- 5غؼؾ ذلبفج اهيًؼفج فٕ اهيٌهيبح يً عالل اهلٖبى تًلغ اهٌغّاح ّاهيؤخيؼاح
اهيًؼف ّخّؽًِٖب ّعؽٌِب ّخنتٖلِب .
ث
ّّؼـ اهًيل اهخٕ خفسى يوٓ انخؿبة
- 6إٖسبغ اهيؿخوؽيبح اهخٕ خؿبيغ يوٓ خنتٖق إغاؼث اهيًؼفج فٕ اهيٌهيج،
ّخِٖئج اهيٌبط هػهم.
- 7اهلٖبى تبهخغٖٖؼ اهالؽى فٕ اهِٖنل ّاالؿخؼاخٖسٖج تيب ٖؿخّية إغؼار إغاؼث
اهيًؼفج ميً ذلبفج اهيٌهيج.

