
  

  303  

 

 ممخص البحث
تختبررالدرااد ررثلتررلتحالدرتررري لدراسسرر لريسؤ  رراللعيرر لبحوررثلدرسنييسررالهليتنمررالدردترراو لددرر لبحدسررالترر ادال
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The Impact of Digital Transformation on the Information 

Environment in the Emerging Markets:                                         

Evidence From Financial Analyst’s Behavior  

Abstract 

This study tests the impact of enterprise digital transformation on the 
information environment. The results show that while analyst coverage increase 
significantly and the accuracy of public information improves after enterprises 
implement digital transformation, there is no significant change in the accuracy of 
private information. The main influence channels are information disclosure 
quality and stock price information content. Further analysis shows that this 
relationship is affected by cyber-attacks, market competition, and social media. 
This study enriches the analytical paradigm of the influencing factors of analysts' 
prediction behavior and provides evidence for exploring digital transformation in 
the emerging capital market. 

Keywords: digital transformation - information environment- disclosure quality 
- stock price information content - analysts' behavior- the emerging 
capital market. 
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 المقدم  -1
ينتبالدرتري لدراسس لنرافاثلداتجر لعرنلسجسيعر لسرنلدرت ديراللدراسسيرثلدرراحترثلدرتر لتنسرللبشركللستر دسنل

صرررطداع ليدرري ررربثلدر ررررابيثليدرايهيتررراللي حافرررالسرررنليسرررنلبرررحنلفرررلثلدرت ديررراللدررا رررالد رررر ليدررررلكا لدال
درت دياللدرراحتثلدللدنلدرترري لدراسسر لحرؤاملإررتلددتراجلكسيرثلكبحرامليجاحراملسرنلدرسنييسرالليسكرنلأنلت رافمل
فرر لصرردقلدر رراداليدرتخطرريتلدال ررتادتحج ،ليفرر لبرراارلدالسررالكررانلحدنررالإرررتلدرتررري لدراسسرر لعيررتلددرر لدعررااثل

رايذيرثلد رتخادملدرسؤ  راللريت ديراللرتن إلر لديدتاجيرثليأاد لدألعسرا ليدانرا لدرنراسيحنللدرتذكحاليد عرااملفيكير 
يكادللسيدابثلدتجافاللدرتري لدراسس لسباااملد تادتحجيثلاوي ي ليرادمالررملتارنلتغححرالأ ا ريتالحتطيرالإجراد ل

لفيام.

دلفر لدرنصراليرانلدرحيمليف لنللفلدلدرتطيالدرتاديريج لدرماوللف الأصبحلدرتري لدراسسل  لدتجافتالجاحات
درصررداع لحررؤاملإرررتلددسررايلعسررللجاحرراثلت ررستلباالستصرراالدراسسرر ليدرررلملحتيسررقلأنلي رريملبتر ررحنلدرافافيررثل

ا. لدالستصاايثليدر يا يثليدالجتساعيثلريسؤ  الليدرشنيالسنت

ررالفرر لكررللدستصرراالف رريفلتتررلتالفررلثلدأل رريد لبنسييرر لدل رتررري ليكررينلأ رريد لاأسلدرسررا لتينررالاياتدلفاست
رررالت ررراعالفررر لسختيررر لدرنسييرررالل دراسسرر ليدرتررر لتشرررسللداخرررا لدرت ديررراللدراسسيرررثليد رررارحاليدسررالجلجاحررراثلتساست
يدألدشطثلادخللدرشاكالليعيتلس تيىل ي لاأسلدرسا لككل.لباينافثلإررتلدت رانلسمراادللدرترري لدراسسر ل

لسال.يدرلملدصبحلأساتدلفاستاليناياإلتالتتبداثلدرحيملكاف لدرركيسالليدرسدن

 الدراس ت الس بق  -2
(لدرررايالدري رريتلر رراادللدالبتاررااليدرتررري لدراسسرر ليلرررتلHuiwen Su, et al., 2022ااد ررثل تدايرررلل

با ررتخادملللبيادرراللدرشرراكاللدرصررحديثلدرترر لتررملجسنمررالسررنلساعرراملبيادرراللس ررحلدرسؤ  رراللباربدررتلدررراير ،ل
درتررري لدراسسرر لرشرراكاللدأل رريد لدرداشرروثلدرترر ليد ررتمافللدرااد ررثلتطرريإلاليجمرراللدردنررالدرترر لتينررحلسرراامل

تي الأيلت حالدفسيثلدرجياملدرسؤ  يثلدرسرييرثلفر لددشرطثلدرتصراحالدرخاصرثلبمرا،ليتيصريللدرااد رثلإررتلأنل
يرارررنلفرررلثلدرنلسرررثلتنررر  للل،در حررريالدرسؤ  ررريثلفررر لدربيرررالدالصررري لساتبطرررثلبشررركللدحجررراب لبكتافرررثلدرصرررااادل

لبارتري لدراسس .

درترري لدراسسر لعير لأاد لدرشراكثليلررتلبرارتطبح لأترالل(Huayun et al., 2022)د رثلكسرالتدايررللاال
عيررتلعحدررثلسررنلدرشرراكاللدرصررحديث،ليباال ررتذااملسررنلدرتطرريادللدرراحتررثلفرر لدرتريحررللدردصرر ليدر رراد ملدرحاييررثل

كث،لريت رررااإلالدر ررردييث،ليتيصررريللدرااد رررثلإررررتلأنلدرترررري لدراسسررر ليسررراىلدرترررري لدراسسررر لينررر  لأاد لدرشرررال
باينررافثلإرررتلأنلينطرر لتايذررثلأسررل،ليعررااملعدرراساليكررينلررراىلدرشرراكثلتررري لاسسرر لف درر ليكررينلررراىلدرشرراكثل

لكذا ثلتشغحللأفنلليدجا لدبتاااملأفنلليبارتار لأاد لأفنل.
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(لبااد رثلدترالدرسرا ربثلدراسسيرثليجرياملKornchai and Khajit, 2021بحدسرالسراملفاإلر لبرتر لدخرال 
شرراكثلسااجررثلل313رتررري لدراسسرر مليجسنرريدلأارررثلسررنلدرشراكال،ليتررملدختيرراالسجسيعررثلسررنلدرت رااإلالدرساريررثليد

ف لتايلدالسقلتطبح لدسيلجلدرسناارثلدرميكييثلتريحللدالدررادالدرستنراالالختيراالعلسراللدربررو،ليد رتمافلل
درسرا بيثليفناريثللدرااد ثللدرتنافلعيتلآتاالدرسرا بثلدراسسيثلعيتلجياملدرت ااإلالدرساريثليفاواملدرسنييسال

در رررادالدال رررتادتحج لريشررراكاللدرسااجرررثلفررر لتايلدرررالسرررنلخرررل لدرترررري لدراسسررر لكستغحرررالس رررت ل،ليتيصررريلل
درااد ررثلإرررتلأنلدرسرا رربثلدراسسيررثلرمررالتررلتحالكبحررالعيررتلجررياملدرت ررااإلالدرساريررثليفاورراملدرسنييسرراللدرسرا رربيثل

ررتلأنلكرللسرنلجرياثلدرت رااإلالدرساريرثليفاوراملدرسنييسرالليفناريثلدر ادالدال تادتحج .لكلرتلتيصريللدرااد رثلإ
كرلرتلينسرللدرترري لدراسسر لعيرتلتد رح لعلسرثل،لدرسرا بيثلحتي طانلفر لعلسرثلفاعييرثلدر رادالدال رتادتحج 

 جياملدرت ااإلالدرساريثليدرسرا بثلدراسسيثليعلسثلفاواملسنييساللدرسرا بثليدرسرا بثلدراسسيث.

تنمرالايالدرترري لدراسسر لفر لتسكرحنلدرسرا ربثلدرس رتسامل(Maria et al., 2021) كسرالجرا للااد رثل
يتلتحادترر لعيرررتلاأسلدرسرررا لدرذكررراملبارتنررراينلسرررقللشرراكثلأيادارررل،ليفررر لشررراكثلستنرررااملدرجد رررياللرتاديريجيرررال
دراسبحرريتالتشررااتلبا ررتسادالفرر لعسييرراللدرتررري لدراسسرر ،ليد ررتمافللدرااد ررثلد تاشررافلدرررايالدرررلملحينبرر ل
درتررري لدراسسرر لفرر لتسكررحنلدرسرا رربثلدرس ررتسامليتلتحافررالعيررتلاأسلدرسررا لدرذكرراملرحررولترريفالدرااد ررثلدتجافررال
يدنرررراللريترررري لدراسسررر لفرررر لسجرررا لدرسرا ررربث،ليتيصرررريللدرااد رررثلإررررتلأنلتطبحرررر لدرترررري لدراسسررر لعيررررتل

ادامليتريحررللدربيادررراللدرساريررث،ليتررريفحا دريسررللرشدشرررطثلعاريرررثللدرسرا رربثلحررريفالطاإل ررثلشرررذافثلريغايررثلرجسرررقليد 
در يسث،ليتر حنلعسييثلصدقلدر ادالي إلااملاأسلدرسا لدرذكام.لكسالتينحلدردتاو لأنلت دياللدرترري لدراسسر ل

 خي للفاصاتلجاحاملريشاكاللف لجسيقلأدرا لدرنارملرتطيإلالدرسنييساللدرسرا بيثليدشافا.

رجمررا لدالاداملريايرررثلرحررولدفتسررلل(لدرتررري لدراسسرر لسررنليجمررثلدنررالدVictor, 2021يتدايرررللااد ررثل 
درااد ررثللبررارتري لدياداملبسدصررثلاسسيررثليدررراملكسررالحتنررحلسررنلدرسرا رربثلعيررتلعرراالسررنلدرشرراكاللدراي رريثل
درسااجررثليلرررتلسررنلخررل لعسررللسدصررثليدررراملياداملدالستصرراالدراسسرر ،ليفررافللدرااد ررثلدررر لدريصرري لررررلل

ثلدالستصرراايثلدرست رااعثلدرترر لتطيرالدالدت ررا لإررتلطررا لسشركيثلتررري لدرطاإل رثلدرسرا رربيثلتررللتررلتحالدراسسير
جاحاملرينسللسقلدرسنييسرال،ليتيصريللدرااد رثلإررتلأنلفر لراررثلدرترري لدياداملرلستصراالدر ريس لبسدصرثل
اسيسررثليدررراملأنللرررتل رريفلحررؤتالعيررتلدردنرراملي يصرربحلأاتررالكذررا مليكررلرتل رريفلتنسررللدرسدصررثلدراسسيررثل

اادجمرررالبشررركللفنرررا لفررر لدنررراملإاداملدريدرررراملعيرررتلت يحرررللتايذرررثلدر رذررراللعيرررتلدرخررراساللدرساريرررثلدرسرا ررربيثليد 
لديدتاج.

(لرتطرا لدرت راؤ لدرترار لفرللحرؤاملدرترري لدراسسر لWanyi Chen et al., 2020كسالجرا للااد رثلل 
دررر لتر ررحنلبحوررثلدرسنييسرراللفرر ل رري لاأسلدرسررا  ليلراجابررثلعيرر لفررلدلدرت رراؤ لسرراملفاإلرر لدربررروللبتي إلررقل

نحدرررثلعيرررتلعررراالكبحرررالسرررنلدرشررراكاللفررر لأ ررريد لاأسلدرسرررا ،ليد رررتمافللدرااد رررثلترررلتحالدرترررري لدراسسررر لدر
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ريسؤ  رراللعيررتلبحوررثلدرسنييسرراللفرر لأ رريد لاأسلدرسررا ،ليدنمرراللدردترراو لأدرر لبحدسررالترر ادالتغطيررثلدرسرييررحنل
يجالتغحالكبحالف لاسثلبشكللكبحاليتتر نلاسثلدرسنييساللدرناسثلبنالتدذحللدرسؤ  اللريتري لدراسس لرمالح

درسنييسررراللدرخاصرررثلرحرررولتنتبرررالسدررريدللدرترررلتحالدراوي ررريثلفررر لجرررياملديفصرررا لعرررنلدرسنييسرررالليسرتررريىل
سنييسرراللأ ررناالدأل ررمملكسررالتنمررالدرتريرريلللأنلفررلثلدرنلسررثلتتررلتالبارمجسرراللدالراتايديررثليدرسداف ررثلفرر ل

يلجلدرتريحير لرينيدسرللدرسرؤتاملفر ل رييتلتدبرؤلدر ي ليي راوللدرتيدصرللدالجتسراع .ليتتراىلفرلثلدرااد رثلدردسر
لدرسرييحنليتيفالأارثلال تاشافلدرتري لدراسس لف ل ي لاأسلدرسا لدرداشئ.ل

يجسنرررللشرررمااملسرررنلل،برترررللدترررالدراسسدرررثلعيررر لدر ررري ل (Verena Ho, et  al., 2019دسرررالااد رررثل 
درتيصررياللدال ررتتسااإلثلرسرييرر لدالياد لدرساريررث،لببرررولداد لسجسيعررثلكبحرراملسررنلدرشرراكاللدالرساديررثلدرستاديرررثل
ف لدربياصثلعي لسادالدتد لعشالعاستا،ليكانللدرمافللااد ثلدرنيدسللدرخااجيثلدرت لتؤتالعير لدرشراكالل

نرغتلدرداشرئلسرنلسريير لدالياد لدرساريرثلدررلحنلي يسرينلف لسادالدال تتساالفر لدراسسدرثليسرنلفرلثلدرنيدسرللدر
بينيذرثلي رراطثلدرسنييسراللريس ررتتساإلن،ليتيصريللدرااد ررثلإررتلأدرر لفر لرررحنلأنلدرسرييرحنلسدرررا ينلريرذررالل
عيرر لينررقلدرشرراكاللاينلدال ررتتساالفرر لدرتررري لدراسسرر لإاللدلدليدجمررللدرشرراكاللنررغييلخااجيررثلريتررري ل

لسقلدريسلل يفلتتغحالت حيساتمملبار صيالدرلدت لد تجابثلرستغحادللدرنصا.ليفلدلدالساليند لدد ل،دراسس 

 الدراس ت الس بق  التي تن ولت التحول الرقمي  في الدول العربي 

(لبااد رررثلأترررالإاداملسخررراطالOsman and Mohand, 2021سررراملسجسيعرررثلسرررنلدربرررارتحنلدألاادحرررحنل 
(ل47درتري لدراسس لعيتلسصادسيثلدرسنييساللدرسرا بيثلف لدربديت،ليتملتي إلقلد تبيانلعيتلعحدثلنسلل 

س تجحباتلينسيينلف لإاداملدرسخاطالفر لدربدريتلدألااديرث،ليد رتمافللدرااد رثلدرتنرافلعيرتلأترالإاداملسخراطال
 رربيثلفرر لدربدرريتلدرتجااإلررثلدألااديررث،ليتيصرريللدرااد ررثلإرررتلدرتررري لدراسسرر لعيررتلسصررادسيثلدرسنييسرراللدرسرا

يجررريالتررررلتحالياداملسخررراطالدرتررررري لدراسسررر لدرسجسنررررثلدرستساتيرررثلفرررر ل إاداملسخررراطالأاخررررا لدربيادررررال،لإادامل
سخرراطالتشررغحللدربيادررال،لإاداملسخرراطالسخاجرراللدربيادررال،لإاداملسخرراطالدربحوررثلدرادخييررثليدرخااجيررث(لعيررتل

اللدرسرا بيثلف لدربديتلدرتجااإلثلدألااديثليأيرللدرااد رثلبنراياملدفتسراملدربدريتلدرتجااإلرثلسصادسيثلدرسنييس
لدألااديثلب اداملسخاطالدرتري لدراسس .ل

(لربروليدسقلدرتري لدراسس لف لدرسؤ  الل0202كسالجا للااد ثل ديد لبدللعي لدربييشيثليآخاين،لل
 ابيثلشبثلدرس ددثلكلادملاوي يثلرجسقلدربيادالليبس اداملتريحللدرنساديث،ليتملدتباعلدرسدم لدريصذ لدرديع لدرس

درسرتيملرييتاو لف لفلدلدرجادالدرت لتملدررصري لعيحمرالسرنلدرسؤ  رالللدرتر لتسترللعحدرثلدرااد رثلب ريطدثل
عسان،ليد تمافللدرااد ثلد تاشافليدسقلدرتري لدراسس لف ل يطدثلعسانلبرارتنافلعير لدألايدالدرتر لت ريمل

  رراللدرسختيذررثلبار رريطدثليت حرريملس ررتيياللدرتررري ،ليتيصرريللدرااد ررثلإرررتلسيرراملدرسؤ  رراللبجمرريالبمررالدرسؤل
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يدنرررثلريتررري لدراسسرر لسررنلتيعيررثليتت حرر ليتررااإلاليتااسررللكسررالتذررايللس ررتيملدرتررري لبارسؤ  رراللعحدررثل
لدرااد ث.

،ليتملتي إلرقلدرنحدرثل(لدرتري لدراسس لف لشاكاللسطاعلدالعسا لبارج دوا0201كسالتدايرللااد ثل فاام،ل
عيتلتيتلدرشاكال،ليد تمافللدرااد ثلدرتاكح لعي لدرنيدسللدرادفنثلريترري لدراسسر ،ليتيصريللدرااد رثلإررتل
إنلدرتررري لدراسسرر لدردرراجحليسكدرر لت رراإلقليتحرراملدالبتارراالي إلررااملدالدتاجيررثليتر ررحنلتجررااالدرنسررل ليانررافمل

درنيدو لسنلد صلدرسنافثليدرخبامليدر يااملدراسسيثليس ايسثلليت يحللدرتاارح ليتر حنلأاد لدألعسا ليهحدللدفم
لدرتغححاليعاملسايدثلدرت افث.

(لفبرتررللتررلتحالجررياملدرسيسررقلدالراتايدرر لعيرر لدرديررثلدررريللدرشرراد لبا ت صررا ل0201دسررالااد ررثل ددطرريدن،ل
يالدسلجرثليد تخاسللدرااد رثلد ري،لطاراليلبارتطبح لعي للايرثلسصال713داد لعحدثلسنلدرطلالبيغلل

درسنرررررااالللدرسميكيرررررثلالختبررررراالفرررررايدلدرااد رررررث،ليتختبرررررالدرااد رررررثلداهنرررررثلعيدسرررررللرتننررررريملفاعييرررررثلدرسيسرررررقل
يجالبيرثلدرسيسرق،ليتيصريللدرااد رثلإررتليجريالل،جرياملدرسنييسرالهليجرياملدرخاسرثل،دالراتايد ملجرياملدردنرام

يجالبيرثلل،سرالل سلوسرثلدرسنييسرال(يجرياملدرسنييلل،تلتحالسنديملسيجالسنلجياملدردنامل  ميرثلدال رتخادم(
لدرسيسقلعي لدرديثلدريلدرشاد .ليلرتلحينحلدتالتطبح لدرتري لدراسس لعي لدال يد لدرساريثلدرداشوث.

(لسيراسلأترالدرترري لإررتلتطبحر لدرتاديريجيرالدرساريرثلريبدريتلدرساك إلرثل0201دينالتدايررللااد رثل دحدراس،ل
 لسطرراعلدربدرريتلدرسصرراإلث،ليد ررتخاسللدرااد ررثلساوسررثلد ررتبيانلعيرر لدنررملدرسنييسرراللدرسرا رربيثلفررلبررارتطبح 

رجسرررقلدربيادررراللسرررنلدرنحدرررثلسررررللدرااد رررثلترررملتريحرررللدربيادررراللبا رررتخادمللرررر ملدربرررادس لدالرصررراويثلرينيررريمل
،ليد تمافللدرااد رثلسيراسلأترالدرترري لإررتلتطبحر لدرتاديريجيرالدرساريرثلريبدريتلدرساك إلرثل SPSSدالجتساعيثل

ييساللدرسرا بيثلف لسطاعلدربديت،لأشرااللدردتراو لدالرصراويثلإررتلسبري لتبدر ل ل رللدراترللعي لدنملدرسن
ل؛خذدلتايذثلدرخاساللدرسصافيثللتن إل لدراذا ملدرتشغحييثلباربديتلدرسصاإلث.

(لببررررولأترررالتطبحررر لدرركيسرررثلدالراتايديرررثلعيررر لدردسررريللدالستصرررااممل0202كسرررالجرررا للااد رررثل تغاإلرررا،ل
(،ليتملااد ثلد تطلعلادملرنحدثلعشيدويثل0212ل-0223ررارثلدرسصاإلثلخل لدرذتامل ااد ثلسيا يثلعي لد
(،ليد رتمافللدرااد رثلتينريحلأترالتطبحر لدرركيسرثلدالراتايديرثلعير لدردسريلل0212ل-0223دررايالدر سديثل 

ل(،ليتيصرريللدرااد ررثلإرررت0212ل-0223دالستصرراامملااد ررثلسيا رريثلعيرر لدررارررثلدرسصرراإلثلخررل لدرذتررامل 
دملدرركيسرثلدالراتايديرثلرريسلأسرال رمللرارنلرريسلس رتريلتهلياللحتيسر لل–درتري لدرت د لرلستصاالدراسسر ل

لباأل اسلعي لساملت املدراي لسنلعاسما.

ل

ل
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 تحميل الدراس ت الس بق  واظه ر الفجوة البحثي 
ل,Huiwen Su, et al., 2022)يإلتنرحلريبارترثلسررنلسداسشرثلدرااد رراللدر راب ثلدنلااد ررثلكرللسرنل

Huayun et al., 2022)تسللعي لدرشاكاللدرصحديثليدنماللدتالدرترري لدراسسر لعير ل إلرااملسراامللسال،لل
درشررراكاللعيررر لدرتصررراحالفررر لدال ررريد لدرداشررروثلسرررقلد رررتبناالدر حررريالدرسؤ  ررريثلدرتررر لتذانرررمالدرررراي لعيررر ل

لدرصااادلهلكسالدتذ للدرااد تحنلعي لتن إل لداد لدرشاكاللف لنللدرتري لدراسس .

ل(Verena Ho, et at., 2019)يااد ثلل(Wanti Chen, et at., 2020)كسالدتذ للااد ثلكللسنل
أنلتدبررؤدلليآاد لدرسرييررحنلدرسررارححنلرمررالتررلتحالعيررتلعسييرراللدرتررري لدراسسرر لررراىلدرشرراكالليأدرر لحيجررالبنرردل

 در حيالراحمملدريلاخي لستللفلثلدرت دياللريشاكال.

جر لصرنيباللأتدرا لعسييرثلدرترري لأشااللدرناحالسنلدرااد اللدر اب ثلإررتلأنلبنردلدرشراكالل ريفلتيد
باينرررافثلإررررتلأنلدرمجسررراللديراتايديرررثليعررراملدرخبررراملدراافيرررثلبمرررلثلدرت ديرررثلدرجاحرررامل رررتاينلأررررالدرسنيسرررالل

 رنسيي لدرتري لدراسس .

(لسرالبرترللدترالOsman and Mohand, 2021(ليل 0201كسرالدجرالدنلااد رثلكرللسرنل دحدراس،ل
دسالاك للااد رثل دحدراس(لعير لسراملدسكاديرثلتطبحر لدرتاديريجيرالدراسسيرثلدرتري لدراسس لف لسطاعلدربديتليهح

(لOsman and Mohand, 2021عير لدرردنمللدرسرا ربيثلفر لدربدريتلدرساك إلرثلدرسصراإلثلجرا للااد رثل 
لتاك لعي لداداملسخاطالدرتري لدراسس لف لدربديتلدالااديث.ل

درتررري لدراسسرر لبررارتطبح لعيررتلشرراكاللسرررااثلدخحررادلدجررالدنلسجسيعررثلدرااد رراللدر رراب ثلتدايرررللعسييرر ل
يسررنلخررل لااد ررثلررربندلآاد لدرسرييررحنلدرسررارححنليلرررتلسررنلخررل لبنرردلدرستغحررادللكجررياملدرت ررااإلالياأسل
درسررا لدرذكررامليسصررادسيثلدرسنييسرراللدرسرا رربيثليأ رريد لاأسلدرسررا لبحدسررالتدايرررللدرااد ررثلدرراريررثلسينرريعل

 رريد لاأسلدرسررا ليهحوررثلدرسنييسررالليجررياثلدالفصررا ليآاد ليتدبررؤدللدربرررولسررنلخررل لستغحررادللجاحررامليفرر لأ
درسرييحنلدرسارححنلباينافثلربندلدرستغحادللدر اب ثليلرتلرييصي لإرتلدتاو لأاترالإحجابيرثلرري لأترالت ديرثل

 درتري لدراسس لعيتلبحوثلدرسنييساللف لأ يد لاأسلدرسا لدرداشوث.

يدرت يحايرثلسرنلدرخريدلفر لتجاهرثلدرترري لدراسسر ليكرلرتلترذر للدناتدلرتخيفلدرناحالسنلدرشاكاللدرداشوث
آاد لدرسرييرررحنلدرسرررارححنليدالتجررراثلدرررريلدرسرافنرررثلعيرررتلدرينرررقلدررررادفنليعررراملدرا برررثلفررر لأبررراد لاأمليدنرررحل
يصاإلحلدريلدرتري لدراسس لريشاكاللفيلسالافقلدربارتثلرتداي لدرااد رثلدرراريرثليلررتلسرنلخرل لدرستغحرادلل

ليسنلخل لدرااد اللديرصاويثلدرت ل يفلت يملبمالدربارتثلف لسجا لدرااد ث.در اب للكافال

ل
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 مشكم  الدراس  -3
ر ررررالأصرررربرللت ديرررر لدرتررررري لدراسسرررر لتررررااإلجيتالفرررر لدالتجرررراثلدال ررررتادتحج لدأل ا رررر لريتغححررررالدرتاديررررريج ل 

درشراكالليلررتلدرنارس .لف الأنافللبشكللخاصلأدسايليأشكا لألعسا لجاحاثلت اعلسنلعسييرالليأدشرط ل
رسالتتستقلب لت دياللدرتري لدراسس لسنلإسكاديالليساادللفاويثلت راعالبشركللكبحرالفر لافرقلكذرا ثلدرشراكالل

ليتر حنلأادوماليعسيياتما.

يينررالدرتطرريالدرتاديررريج لدرابحررالدرررلملدصرربحليذررادلدذ رر لفرر لسننررملدألدشررطثلبشرركللكبحرراليي رراعالفرر ل
 لفيلسرالأجبرالدرشراكاللدرت يحايرثلعيرتلسيدجمر لدراسسدرثليت ديراللدررصي لعيتلدتاو ل اإلنثليبشكللداتالاس

درتررري لدراسسرر ليخاصرر لفرر لنررللدرنررغييلدرشرراحامل رريد لسررنلدالادادللدرس ررويرثلأيلدرركيسرراللدررريلدالتجرراثل
لرتغححالد تادتحجيثلدرشاكاللرتتساشتلسقلفلثلدرت ديثلدرجاحام.

أ رريد لاأسلدرسررا لس اادرر لبارسجرراالللدالخرراىللكسرالدنلدرسنررا لدالجسررار لريتبدرر لدراسسرر لسرردخذدلجرادلفرر 
رحررولتنتبررالتاديريجيررالدرسنييسرراللدرسن ررامليطبينررثلدرسدتجررالليدريرريدوحلدرستغحرراملبا ررتساداليددخذررادلفرريدس ل

لدراهحلف لعيدسللفاسثلالدخذادلسنا لدرتبد لريتري لدراسس لف لأ يد لاأسلدرسا .

دادادللدرشاكالليس ويرحمالسنلدرخيدلف لتجاهرثلليبارتار لتاسنلسشكي لدربرولف لدرتخيفلدرشاحالراى
ت ديرراللدرتررري لدراسسرر لباينررافثلإرررتلترذرر لدرسريحررحنلدرسررارححنلفرر لتدبررؤدتممليآادومررملرتبدررتلدرشرراكاللرت ديرر ل
درتري لدراسس ليلرتلريجيالبنردلدرسخراطاليدرترراياللدرتر لسرالترؤاملإررتلاالفنرلل ريب لألصرراالاؤيسل

لي .دالسيد ليدرس تتساإلنلف لدر 

فررلدلباينررافثلإرررتلدنلدرراجرر لدرشرراحامليكترراثلدرنررغييلال ررتخادملدرشرراكاللرمررلثلدرت ديررثلدرجاحرراملدصرربحل
دالسادلفاسالياللسذالسد ليلررتلرارينلدرشراكاللدرتر لررنلت رتطيقلسيدابرثلفرلثلدرت ديراللباال رتتساالأيلدرراخي ل

ال رريفلتتنررادلرخطررالدالد رراددلفحمررال ررتاينلداتررالعانرر لريسخرراطاليدرتنتررالخررل لدرذترراملدر ااسررثلبررللددمرر
ليدالفلس.

ليف لني لسال ب لتتنحلدفسي لديجابثلعنلدرت اؤالللدربرتيثلدرتاريثم

لفللتؤتالت دي لدرتري لدراسس لعيتلبحوثلدرسنييسال  -1
لفللتؤتالت دي لدرتري لدراسس لعيتلكذا ثليأاد لدرشاكاللف لأ يد لاأسلدرسا   -0
ل دي لدرتري لدراسس لريشاكال فللتؤتالداد لدرسرييحنلدرسارححنلعيتلت -3
فررررللدرس ررررتتساينليدصررررراالاؤيسلدالسرررريد لعيررررتلد ررررتنادالرت بررررللدرسخرررراطالدرترررر لسررررالتتنررررادلرمررررال -7

لدرشاكاللدتحجثلدراخي لف لت دي لدرتري لدراسس  
 فللدرشاكاللراحمالدر ااملدرت لت اعافالعيتلتبد لستللفلثلدرت دياللدرجاحام لل-5
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 الهدف من البحث -4
إرررتلسنافرر لتررلتحالدرتررري لدراسسرر لريشرراكاللعيررتلبحوررثلدرسنييسرراللفرر لأ رريد لاأسلدرسررا لتمررافلدرااد ررثل 

ليلرتلسنلخل لداد ليتدبؤدللدرسرييحنلدرسارححن.

ليتتستللدالفادفلدرذاعيثلريبرولف مل
لدرتنافلعيتلآاد ليتدبؤدللدرسريححنلتجاثلعسيي لدرتري لدراسس . -1

لدرسنييساللف لأ يد لاأسلدرسا .درتنافلعيتلآتاالدرتري لدراسس لعيتلبحوثل -0

 أهمي  البحث -5
ر ال ااعللاي لدرنارملإرتلتبد لفلثلدرت دياللف لتريإلللخاستمالدرت يحايثلإرتلخاساللدراتايدي لستطريامل 

سرقلتطرريإلالد ررارحالت ررايسمالريس ررتخاسحنلرحررولينررالدرترري لدراسسرر لسررنلأفررملدرت ديرراللدرراحتررثليدرترر لالل درر ل
 ديرراللدرتررياملدرصررداعيثلدرادبنررثليبارتررار لتات ررالفررلثلدرااد ررثلأفسحتمررالسررنلرحييررثلعدمرراليدرترر ليطيرر لعيحمررالت

ليرادتثلدرسينيعلباينافثلإرتلدرسباادللدرتاريثم

تنسررللت ديرر لدرتررري لدراسسرر لعيررتلتن إلرر لدردسرريلدالستصررااملي إلررااثلدر ررااملدرتداف رريثلرلستصررااليدرنسررلل -1
لعيتلتايإلنلبحوثلد تتسااإل لجلدب .

ي لدراسس ل يفلتنسللعيتلدراش لعرنلدالتجافراللدرراحترثلرتدسير لدستصراالدرسنييسراللأنلت ديثلدرتر -0
ليتايإلنلدستصاالسنييسات لدرجاحا.

 رريفليسكررنلدرتررري لدراسسرر لدرشرراكاللسررنلعسييرر لدردنرر لدراسسرر ليدرررلمل رريفلي رراعافالفرر لت ررايمل -3
 رررراثليبارتررررار لخرررراساللدفنررررلليدات رررراالسحرررر ملتداف رررريثليدال ررررتجابثلدر رررراإلنثلراجرررراد دللفرررر لبحوررررثلسن

لدريصي لبناوادللدفنللعيتلدصيرماليسنلتملتاينلداتالاهري .

إنلأفملساليسح لت دي لدرتري لدراسس لفيلإسكاديرثلد رتخادسمالفر لكافر لدرسجرااللليدر طاعراللدرسختيذرثل -7
أملأنلكررانلكسيررثلدرسدررافقلدرترر لت ررراسمالعيررتلكافررثلدرس ررتييالليدررصررري لعيررتلدترراو ل رراإلنثلبرررلعيتل

لااجاللدراسث.

 منهجي  البحث -6
تنتسالدربارتثلعيتلدال ييالدرسناصالدريلدرس جلبحنلدرسردم لدال رت ادو ليدرسردم لدال رتدباط لرحرولتبراأل

لربريوليدرااد اللد ت ادويتاليتدتم لبصيا  لسيددحنلج وي لحتملتنسيسمالسنلخل لدرسدم لدال تدباط .
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سسر لعيرتلبحورثلدرسنييسراللفر لأ ريد لاأسلتنتسالدربارتثلف لدرسدم لدال ت ادو لدريلتلتحالدرترري لدرال -1
لدرسا لسنلخل لداد ليتدبؤدللدرسرييحنلدرسارححنليلرتلباتباعلدرخطيدللدرتاريثم

 .لسلرنثلدرنيدفالسينيعلدرااد ثليتايإلنلدالطاالدردناملريااد ثليسنلتملينقلدرذايد

 خرل لتراحرالدريعلدربيادراللدرسطييبرثلتراحالدرسدمجيثلدرسلوسثلري ياملبارااد ثلدرسحادديثلدرل سثليلرتلسنل
ليعحد لدرسجتسق.

 .لدختباالفايدلدرااد ثلد ت ادويتاليتريحللدربيادالليتذ حالدردتاو لرييصي لإرتلدرر او ليدرتنييسال

تنتسررالدربارتررثلفرر لدرسرردم لدال ررتدباط لعيررتلدرتذكحررالدرسدط رر لرسرايررر لد ررتخلصلدردترراو لرحررولحررتملل -0
لدردتاو لدرت لتملدرتيصللدرحمالد ت ادويتا.د تخلصلدردتاو لدرج ويثلسنل

 فروض البحث -7
لدرذادلدألي ملاللحؤاملدرتري لدراسس لريشاكاللإرتل إلااملعاالدرسرييحنلدرسارححن.

لدرذادلدرتاد ملاللحؤاملدرتري لدراسس لريشاكاللإرتلتر حنلاسثلدرسنييساللدرناسثلريسرييحن.

 إرتلتر حنلاسثلدرسنييساللدرخاصثلريسرييحن.لدرذادلدرتاروملاللحؤاملدرتري لدراسس لريشاكال

  حدود البحث -8

،لددذااللدرااد ثلبرارتنافلعير لدترالدرترري لدراسسر لريسؤ  راللعير ل ري لادسلدرسرا لمالحدود الموضوعي 
ليكلرتلدتالاسسدثلدرسؤ  اللعي لسديدللد للدرسنييساللف لبحوثلسنييسالل ي لادسلدرسا .

ملدررررر لشرررمالحدرررراحالل0201دجاإلرررللدرااد رررثلدال ررررتطلعيثلفررر لدرذتررراملسررررنلشرررمالاي رررسباللالحااادود الزمنياااا :
ليلرتلخل لفتاملدجاد لدال تبيانلدرسنالرملثلدرااد ث.،لم0200

درسرييررحنلدرسررارححنلبارشرراكاللدرس ررجيثللعحدررثلسررنلدرسبررريتحنلتتستررللفرر لدرسرييررحنلدرسررارححن،الحاادود البشاار  :
  درسرا بثلدرساريثلبارجاسناللدرسصاإلث.يد اتلمل،لباربياصثلدرسصاإلث

يبارترررار لينتبرررالخرررااجلررررايالدربررررولدترررالدرترررري لدراسسررر لريسؤ  ررراللعيررر ل ررري لادسلدرسرررا لدرايررر لسرررنل
لسدنيالخي لد ايلجاحاملرلستصاا.

يدينرالي ررقلخررااجلرررايالدربررولعيدسررالدالستصرراالدرج ورر لريتررري لدراسسر لريسؤ  ررالليدرترر لاكرر للعيحمررال
 ل.(Meng and Wang, 2020ثل دالابياللدرراري
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دتالدرتري لدراسس لريسؤ  اللعير لعيدسرللداهرا لدرشراكالليينرقلدالاداملكسالينتبالخااجلرايالدربرول
لسنلسدنيالاسسدثلدرسؤ  ث.

 البحث خط  -9
لتلتحالت ديثلدرتري لدراسس لعي لبحوثلدرسنييسال. -

لدرتري لدراسس لريسؤ  الليتغطيثلي ييتلدرسرييحن. -

ليأ يد لاأسلدرسا .درتري لدراسس ل -

لااد ثلد تطلعيثليدختباالفايدلدربرو. -

ليدرتيصيال.دردتاو ل -

 تأثير تقني  التحول الرقمي عمي بيئ  المعموم ت -11
أصبحلددطل لدال تتساالف لاريثلدرتري لدراسس لأسرادتلرحييراتلسرنلأجرللستابنرثلدرتسراح لدرتداف ر لفر لبحورثل

ال ررتذااملسررنلدرت ديرراللدراسسيررثلدرراحتررثلرتريإلررللدرسدتجرراللأعسررا ل رراإلنثلدرتغحررا.لفررارتري لدراسسرر لحتنررسنلد
ليدرخاسالليدرنسييالليدألفادالبشكللجلامليتر حنلدألاد لييستلللرتلتراياتلخطحادتليفاساتلرسننملدرشاكال.

 بيئ  المعموم ت 11-1
درصرغحام،لتاك لدرااد اللدر راب ثلبشركللاوي ر لعيرتلدرنيدسرالدالستصراايثلراسسدرثلدرشراكاللعيرتلدألاهرا ل

رحوليسكنلرياسسدثلأنلت يللدرتاارح ليتر نلدراذا ملبشكللفنا .ليتنسللاسسدرثلدرسؤ  راللأينراتلعيرتلافرقل
درتااسررللعبررالدرررراياليت رراإلقلإعررااملبدررا لينررقلدرسداف ررثلدرصررداعيثليسررقللرررتلفرر نلدألبررراولدرراريررثلسمتسررثل

اللفرر ل رري لاأسلدرسررا ليكررينلسذمرريملأاتررالبارتررلتحالدر رريب لريتررري لدراسسرر لريسؤ  رراللعيررتلبحوررثلدرسنييسرر
اسسدرررثلدرسؤ  ررراللرررريسلرررر لدطرررا لت دررر ليدنرررحلفرررلليسكرررنلريس رررتتساإلنلتراحرررالتطبي اتررر لبشررركللفنرررا .لفرررلدل
باينافثلإرتلأنلدرسؤ  اللراحمالسناححالإفصا ل حالسد  ثلريتطبي راللدراسسيرثليدرتر لالليسكرنلأنلحردنكسل

اريث،ليدتحجثلررلرتليرجرملدرس رتتساينلعرنلد تاشرافلايافرملدراتحالسدمالبشكللرا  لياسح لف لدرت ااإلالدرس
لف لتر حنلبحوثلدرسنييساللف ل ي لاأسلدرسا لب بالتن حافا.

دنادتلألنلدربياداللأصبرللعاسلتلجاحادتليدتاجلف لدردسريلدالستصرااملفر لساريرثلدرتطريإلالعرار لدرجريام،ل -
 أملبيا.ف الأصبحلدالستصاالدراسس لأفملسيملادفنثلجاحاملف لتطيإلال

درتررلتحالدرذنيرر لاسسدررثلدرسؤ  ررثلعيررتلبحوررثلسنييسرراللدر رري لاأسلدرسررا لسررنلخررل لتغطيررثلدرسرييررحنلياسررثل -
 تدبؤدتمم.
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سنلخل لدرستابنثلدرس تساملريسرييحنلف نلاسثلدرسنييساللدرناسثلريسرييحنلتتر نلبشكللسيريللبنالتدذحلل
ثلتتراىلبشركللفنرا لسريداالسنييسرالل ري لاأسلدرتري لدراسس لريسؤ  ث،لييشحاللرتلإررتلأنلاسسدرثلدرسؤ  ر

درسرا ليت يرللسرنلتارارح لدرسرييررحنلريرصري لعيرتلدرسنييسرال،لباينرافثلإرررتللررتلفر نلاللحيجرالتغححرالكبحررال
ف لاسثلدرسنييساللدرخاصثلريسرييرحنلسسراليشرحالإررتلأنلدررصري لعيرتلدرسنييسراللسرنلخرل لدر دريدلل حرال

حا.ليإلتبلللرتلأنلدرتري لدراسس لريسؤ  الليسكنلأنلين  لشرذافيثلدرناسثلستللدرنلساللدرشخصيثل حالسذ
درسنييساللف ل ي لاأسلدرسا ليتتستللدر داملدراوي يثلرتلتحالدرترري لدراسسر لريشراكاللعيرتلبحورثلدرسنييسرالل
فرر لجررياملديفصررا لعررنلدرسنييسررالليسرترريىلسنييسرراللأ ررناالدأل ررمملرحررولتشررحالدألبررراولأنلدرمجسررالل

درسداف ررثلفرر ل رري لدرسدتجررالليي رراوللدرتيدصررللدالجتسرراع لرمررالتررلتالكبحررالعيررتلدرنلسررثلبررحنلديراتايديررثليل
لدرتري لدراسس لريشاكالليهحوثلسنييسالل ي لاأسلدرسا .

 التحول الرقمي لمشرك ت 11-2
درتري لدراسس لريشاكاللفيلدرتغحرالفر لجسيرقلدرجيددرالدردراجملعرنلدبتاراالدألعسرا لفر لدراسسدرث.لت رتخامل

للدرتاديريجيرررالدراسسيررررثلريتر رررحنلبحوررررثلدألعسرررا لدرناسرررثلكسررررالتررردنكسلفرررر لدألياد ليدرتريحرررلليدرنسييررررثلدرشررراكا
دراسسيررث.لفررلدليسررالأاللدرسنييسرراللدرساريررثليدربيادرراللدرنررخسثليدرري رربثلدرر ررابيثلإرررتلتي رريقلدطررا لتطبحرر ل

ثلأاهرا لدرشراكال.لفر لدرتاديريجياللدللدرصيثلف لدراش لعنلسنييسالل ي لاأسلدرسرا لي إلرااملاسرثلسنارجر
دذسلدريسلليسكنلريتطبح لدراسس لف لعسيياللسرا بثلدرسؤ  راللتر رحنلجرياملدرسنييسراللدرسرا ربيثلسسرال

لحيفالساجناتلأاتال ميرثلر ي لاأسلدرسا .

إرتلجادالدرسنييسراللدرساريرثلحردنكسلترلتحالبحورثلدرسنييسراللدراسسيرثلريسؤ  رثلعيرتل ري لاأسلدرسرا لفر ل
لجادبحنم

رس رررويريثلدالجتساعيرررثلريسؤ  رررثليدرسنييسرررالل حرررالدرناسرررثلرحرررولحينرررالأفشرررا لت اإلرررالدرس رررويريثلت اإلرررالد -1
دالجتساعيرثلريشراكاللعرنلدرسنييسرالل حرالدرناسرثلايادتلسمسرراتلفر لتراحرالدرسنييسراللدرساريرثلسسرال ررين  ل

للبررحنلبشرركللفنررا لاسررثلدرتدبررؤليااالدرسرييررحنلدرررلحنلحدت عيدرر ،ليي يررللسررنلااجررثلعرراملتدا رر لدرسنييسررا
  ي لاأسلدرسا ليدرسشااإلق.

أنلدرسنييسررالل حررالدرناسررثلدرترر ليرصررللعيحمررالدرسرييررينلسررنلخررل لدرنلسرراللدرشخصرريثل داللبشرركلل -0
كبحررالب رربالدرتررري لدراسسرر لريسؤ  رراللرررلرتلينتسررالسننررملدرسرييررحنلعيررتلسدرريدللدرسنييسرراللدرخاصررثل

افلج  لسنلدرنلسرثلبرحنلدراسسدرثليهرحنليدرت ل يكينلرتريحللسنييساللدر ي لتلتحالعيحمالييسكنلد تاش
 درسنييساللر ي لاأسلدرسا لسنلخل لدرسرييحنلياسثلتدبؤلدرسنييسال.
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 اإلفص ح عن بيئ  المعموم ت 11-3
سرررراسللرجدررررثلدألياد لدرساريررررثلخدربياصرررراللسررررؤخادتلإاشرررراادللت ررررسحلصررررادرثلريشرررراكاللبا ررررتخادملي رررراولل

ب رربالدردسرريلدرماورلليدخترراد لي رراوللدرتيدصررللدالجتسرراع للدرتيدصرللدالجتسرراع لردشررالأخبرراالدرشراكالليلرررت
لردشالأخباالدرشاكالليفلدلسالحجنللسنلدرسرتسللأنلتصبحلي اوللدرتيدصللبارشاكال.

رحولتبايلي اوللدرتيدصللدالجتساع ليكلدمالفاعلجاحالسمرملسرنلدألابيراللدنرادتلال رتخادسمالدرست دحرالسرنل
سكاديرثل سيرراملدرس ررتخاسحنلب دشررا ليدشررالدرسرتريىلدرخرراصلبمررمليدرررلملسررالاللسبرللشرراإلرثلكبحرراملسررنلدرسجتسررقليد 

يكرينلخبررادتلعررنلدرشرراكال.ليفررلدلسررالافررقلدربررارتينلإرررتلكيذيررثلد ررتخادملدرشرراكاللألشرركا لسختيذررثلسررنلي رراولل
لبسالف للرتملFacebook, Twitterدرتيدصللدالجتساع ليادامل

 خل لتيفحالايدبتلريبياداللدرصرذيث.لكيذيثلد تخادملدرسيدسقلدر اب ثلردشالأخباالدرشاكثلسن -1

 إاداملعسييالل رالدرسدتجال. -0

 تاف لدرسنييساللت ييثلدال تاجاعليسرايرثلت يحللد تاالدر يبيثلدرساتبطثلبما. -3

رررالريسرتررريمل يفررر لنررري لدرد رررايلدرتلترررثلف رررالأشرررااللبنررردلدرااد رررالل ا.لددطررريدن(لإررررتليجررريالاياتدلراجت
درسنييسرررررات لرحرررررولينتبرررررالفررررريلدرناسرررررللدرس ررررريطالعيررررر لسررررريملدرسيسرررررقلدالراتايدررررر هلرحرررررولحا رررررالدرنسرررررل ل

الإررتليدرس تخاسينلإررتلدرتناسرللسرقلدرسيدسرقلدالراتايديرثلدرتر لتتصر لبسنييسرالليدنررثلياسي رثلرحرولحدنر
جياملدرسنييساللسنلبناحنللدألي ملاسثلدرسنييساللهيدرتاد ملفيلسلوسثلدرسنييسالليفيلسالحؤاملإررتلس إلرال

لسنلدرت ثليدرشذافيثلف لرا لد تخادملي اوللدرتيدصللدالجتساع لرافصا لعنلبحوثلدرسنييسال.ل

درتخذحررر لسرررنلدرترررلتحالليسرررالتيصرررللدربرررارتينلإررررتلأنلدرترررلتحالدرصررراف لري ررراوللدرتيدصرررللدالجتسررراع لفررري
در يب .لرحولأفاايدلبلنلد تجابثلأ ناالدر مملرنسيياللدر رالريسدتجاللأسلل ريبيثلبارد ربثلريشراكاللدرتر ل
ت تخاملي اوللدرتيدصللدالجتساع لدرتذاعييرث،لكسراليسكرنلريشراكاللدشرادتلدرس رتخاسحنليدرنسرل لسرنلخرل ل

 .Douglas J)لبيثلرش ساللدرساتبطثلب رالدرسدتجالي اوللدرتيدصللدالجتساع لريتخذح لسنلدألتاالدر ي
Oskinner, Gregorys, 2015).ل

يبارتررار لترراىلدربارتررثلأنلد ررتخادملي رراوللدرتيدصررللدالجتسرراع لرافصررا لعررنلبحوررثلسنييسرراللدرشرراكثلسررال
يكررينل ررل لليلررراحنليلرررتلألدرر لسررالينررادلدرشرراكثلرنسييرراللدصرراليدرتيررا لسررنلسبررللسختاسرر لدألدنسررثل

للديراتايديثلكسالأنلساليكينلليلتلتحال ريب لسرنلخرل لي راوللدرتيدصرللدرتذاعييرثلفر لراررثليجرياليدرمجسا
االفنلل يب لسنلدرجسمياليفيلسالسالحؤتالعيتلأ ناالدأل رممليسيسرثلدرشراكاللإاللأنلسراليكرينلأررالأ راعل

جسمريالأيلدرس رتتساإلنلدري اوللدرت ليسكنلأنلحتملسنلخلرمالديفصا لعنلبحورثلدرسنييسرالليدرتيدصرللسرقلدر
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عررنلعسييرراللدال ررتاعا لسسررالي يررللسررنل إلررااملدرشرراونالليدرسنييسرراللدرسنررييثلدرخاطوررثليدرترر لسررالتررؤاملإرررتل
 رايولأ ساللأيلسخاطاليسكنلأنلتتنادلرمالدرشاكث.

 التحول الرقمي لممؤسس ت وتغطي  سموك المحممين -11
(لأنلكسيررثلدربيادرراللدرتاريررثلسررنل1121يشررانلبا ررتخادملدناإلررثلدرترريد نلدالستصررااملف ررالأستررا لدربررارتينل ب

درسرييحنلسالتملتراحافالسنلخل لد طثلدرتيد نلرينادليدرطيالعيتلخاساللدرسرييحن.ليسنلجادرالدرطيرال
حجنللتن حالدرتاديريجيالدراسسيثلسنلدرس ترحللعيتلدرس تتساإلنلإجاد لت يملاسحر لألدشرطثلدراسسيرثلريسؤ  رالل

إلؤاملفلدلإرتل إلااملف لطيالدرس تتسالعيتلي طا لدرسنييسالليتراإلتلسدرر لسنلخل لدرت ااإلالدرساريث،ليل
درطيالإرتلدريسحن.لأسالسنلجادالدرنادلفينسللدرتري لدراسس لعيتلتر حنلاسثلتيسحللدربيادرالليشرذافحتمال
يت يررللسررنلتايذررثلترريفحالدرسنييسررالليهمررلدليصرربحلدرسرييررينلأاتررالدشرراطاتلفرر لدرتناسررللسررقلدرسنييسرراللدألاتررال
تن حررادتليدررادتررثلدرترر لتدتجمررالدرسؤ  رراللدراسسيررثلب رربالدالاتبررايلديحجرراب لبررحنلتن حررالدرت ررااإلالدرساريررثليت ررامل
درسرييحنلرحولينسللدرتلتحالدرسشتاتلرملحنلدرناسيحنلعيتلتراإلتلسدردتلدرنادليرراثلإررتلدريسرحنليبارترار ل

لسرييحن.ح ادالدرتلتحالدرصاف لريتري لدراسس لدردماو لعيتلعاالتتبقلدر

فررلدلييغطررتلدرتررري لدراسسرر لريسؤ  رراللعسييرراللدرشرراكثلبلاسيمررالبسررالفرر للرررتلجيددررالريكسررثلدرشرراكالل
يسررادادللدرشرراكثلياهريررثلدرشرراكثليكيمررالتنرر  لكسيررثلدرسنييسرراللدرذنارررث،ليترراتبتلسنييسرراللتشررغحللدرشرراكالل

 لترصررللعيحمررالدرسؤ  رراللسررنلداتباطرراتليتي رراتلببحوررثلسنييسررالل رري لاأسلدرسررا ليتيدفرر لبيادرراللدألعسررا لدرترر
لخل لتريحللدرتاديريجيالدراسسيثلبشكللصااملسقلدردتاو لدرتشغحييثلردسيلجمالدراسس .

ييسكرنلريرررالسرنلتررلتحالدرنيدسررللدرلدتيرثلأنلحخذرر لسرنلااجررثلعرراملتدا ر لدرسنييسرراللبرحنلدرشرراكثليدر رري ل
أاتالد رتنادالرتتبرقلدرسؤ  راللسرنلليتر حنلجياملديفصا لعنلدرسنييسالليبارتار لف نلدرسرييحنل يكيدينل

خرررل لدرترررري لدراسسررر لبدرررا لعيرررتلدرتريررريلللدر ررراب ث،لي رررحؤاملدرترررري لدراسسررر لريسؤ  ررراللإررررتلد رررللخرررتل
درساد لللدرخاصلبنادلخاسثلدرسريلليدرطيالإرتلدريسحن،لف لرحنلأنلدر إلااملف لكسيثلدرسنييسراللدرتر ل

لدرسرييحنلف لتتبقلدرسؤ  ال.حتملدراش لعدماليتر حنلجياتمال ت إلالسنلا بثل

 التحول الرقمي لمشرك ت ودق  المعموم ت الع م  لممحممين 11-1
سررنلدرنيدسررللدرترر لتررؤتالعيرررتلاسررثلدرتدبررؤلجررياملدرسنييسررالليخصررراوصلدرسرييررحن.لفبنررالاسسدررثلدرشررراكالل

تابنررثلدرسريررل.لتتي رقلسررااملدرسنييسرراللدرسنيدررثليدرنرسديثليترر ادالعحدرراللدرسرييررحنلبرراينلسادعراملدرتغححررالفرر لس
يإلررتملدررصرري لعيررتلدرناحررالسررنلدرسنييسرراللسررنلخررل لدرسنارجررالليدرتر رر لسسررالحررؤاملإرررتل إلررااملدرسنييسررالل
درناسررثلبشرركللكبحررالسررقلددخذررادلتاررارح لدال ررتريدل،ليفرر لدريسررللدذ رر لتتر ررنلسنرراححالديفصررا ليدألشررادفل

درسنييسرراللفرر ل رري لاأسلدرسررا لعيررتلدر رري لبشرركللأابررالسررقلدردنرر لدرتررااإلج لريبدررا لدربحورر لرياشرر لعررنل
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دراسسررر ،لكسرررالينسرررللتطبحررر لدألايدلليدر رررادادلليدرنسييرررالليدرت ديرررثلدراسسيرررثلدرسختيذرررثلبرررااجاللسختيذرررثلعيرررتل
لتر حنلد ا لبحوثلسنييسالل ي لاأسلدرسا ليجياملديفصا لعنلدرسنييساللدرناسث.

 التحول الرقمي لممؤسس ت ودق  المعموم ت الخ ص  لممحممين 11-2
كللكسيثلكبحاملسنلدرسنييساللدرغحالسذصحلعدماليسالترملدراشر لعدمراليدرتر لترملددشراؤفالعسييرثلاسسدرثلتش

درشرراكاللأفسيررثلبارغررثليفرر ل رريا لدربرررولحررتملتدايرمررالسررنلخررل لسينرريعلتريحررللدرسنييسرراللدرخاصررثلرحررول
رتررر لسرررالتارررينلحتسحررر للررررتلبارناحرررالسرررنلدرسنييسررراللدرستديعرررثليعرررامليجرررياليتد رررح ليطاإل رررثلتجسيرررقلسيرررراثليد

سنيي .ليتنتبالدرسنييساللدرخاصثلأاتالتن حادتلسنلدرسنييساللدرناسثلف لدرشاكاللدراسسيرثلإررتلررالسرالسسرال
ح إلالسنلسخاطالت احادللدرسرييحنلدعتساادتلعيتلعلساتمملدرشخصيثلبارسنييساللدرادخييث.ليفر لدريسرللدذ ر ل

افيثلسسرررالسرررالح إلرررالدرتايررر ليدرسخررراطالبارد ررربثلحجنرررللدرترررري لدراسسررر لسدررراملدراشررر لعرررنلدرسنييسررراللأاترررالشرررذ
ريسرييحنلريرصي لعيتلدرسنييساللدرخاصث.ليسرالحت ربالدرسريرللدررلمليذكرالفر لاسرالدر رسنثليدرتريحرللفيسرال
حتنيررر لبنيدسرررللرررريدف لدرادترررالفررر ل رررييتلدألفرررادالسسرررالحرررؤاملإررررتلنرررن لدررسررراسلريتد حرررالعرررنلدرسنييسرررالل

لملفلدلف لدردمايثلإرتلددخذادلف لتناالدرسنييساللدرخاصث.درخاصثلف لدرسؤ  اللدراسسيث.ليسالحؤا

لرنلحؤاملدرتري لدراسس لإرتلتر حنل ييتليأاد لدرسرييحن.

 موقف المحممون الم لي  من االستج ب  لمتطورات التكنولوجي  11-3
ليسكرررنلأنلتشررركللد رررتجاباللدرشررراكاللريت ديررراللدراسسيرررثلدرجاحررراملبيد رررطثلدرذوررراللدرس رررتذحاملسترررللسرييررر 
دألياد لدرساريثلدفتساستالكبحادت.لرحولباأللدألبراولدرراحترثلفر لدردنرالفر لت حيسرالليأاد لدرسرييرحنلفر ل ريا ل
درتغحالدرتاديريج لف التدايرللدرااد اللايالدرسرييحنلكي طا لسطينحنليسؤتاإلنلف لدأل يد لدرساريرثليدررلحنل

حجيثلريشراكاللدرناسرثلسترللد رتينابمملريتغحرادلليساا ينلبشكللستااال يطتمملريتلتحالعيرتلدر رادادللدال رتادت
.لرحولتص لدألبراولدرت لتدايرللدرسينيعل(Mary J Benner, 2010درتاديريجيثليدرتطيادللدررااتثل 

أنلدرسرييحنلبشكللر اسلفملخرااسينلرا سينلف لدرتغححاخلإاللأدمملحتاااينلفر لتبدر لدرجاحراليسبيرر لكسرال
 لدرتنبحررالصررادرثلعررنلسشرراعافملدر رريبيثلتجرراثلدر ررادالدال ررتادتحج لريشرراكثلأدمررملكسررالأدمررملسررالاللحترراااينلفرر

 Feldman ER, 2016لفرررر لدرس ابررررللفرررر نلدرس ررررافسينلبسجرررراالأنلتتنررررحلد رررربثلعيدوررررافملدرنرررروحيثل.)
يدرسرتسيحنليدرتطيادللدرتاديريجيثليإلااكينلس ادالأسيدرمملدرت لتمراالفر لراررثلفشرللدرشراكاللفر لإاداملفرلدل

سسرالسحيالتناسللدرشاكاللدر اوسثلرل رتجابثلبشركللسدا رالريتغحرادللدرتاديريجيرثلدرتطيالف نللرتلينالبستابثل
 ,Brauerm)حؤاملف لدردمايثلإررتلفشرللدرشراكالليعراملسرااتمالعيرتلدال رتساداليسيدابرثلدرتغحرادللدررااترثل

wiersemam, 2018)لريلأنلدرسرييحنلسدرا ينلرل تتساادللدرتاديريجيثلدرت لتراف لف رتلعيرتلدرينرقل.
اإلحنلفر لسدمراجمملأنلت راالدرادفنليسرنلخرل لسرال رب لتراىلدربارترثلأنلعيرتلدرسرييرحنلكريدمملخبراد ليد تشرا
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براجررثلدرشرراكاللإرررتلدال ررتجابثلريت ديرراللدرتاديريجيررثليدال ررتتساالفحمررالكررينللرررتلأصرربحلأسررالاللسذررالسدرر ل
ل(.Loannou I, Serafeim G., 2015رنسانلب ا لدرشاكالليد تسادافال 

 لريتيجمرراللدراسسدررثلسدتشرراملفرر لكررللسكررانلسررقلسررايالدريسررل،ليدنررادتلررجررمليتحرراملدرتررري لرياسسررلأصرربرل
دراباىلف لسننملدراي لف الحتيس لدرسرييينلعرنلاأحمرمليس رايستمملريت ديراللدرجاحرالرحرولحتيسرقلدرنسرل لسرنل
درشاكاللت ايملخاسالليريي لاسسيثليسنلدرستيسقلأنلتيدج لدرشاكاللدرتر لتذشرللفر لسنارجرثلفرلثلدرنرغييل

يرررحنلإررررتلدرتغححرررالفررر لس ررراحيسلدرت حررريملعيدسرررالساريرررثل ررريبيثلرترررتلعيرررتلدرسررراىلدر صرررحاليفرررلدلسرررالحافرررقلدرسري
يسرقلفرلثلدرتطريادللدرابحرامليتيدجرادالفر لعرارمليشرمالترياملاسسيرثلف رالل(.Feldman ER, 2016 ليسردط مم

أصررربرللاايالأفنرررا لدرسرييرررحنلدتجررراثلدرترررري لدراسسررر لإحجابيرررثلدتجررراثلدرشررراكالليخاصرررثلدرتررر لدختررراالاسسدرررثل
ييرررحنلاللي بيرررينلسيدابرررثلعيرررتلدرطب ررراللدرجاحررراملخيفررراتلسرررنلأعسارمرررا.ليسرررالتخيرررصلدربارترررثلسسرررال رررب لأنلدرسر

درسخرراطاملأيلدرتنررادلردترراو ل رريبيثلإاللأدمررملسررقلدرتطرريالدر رراإلقليدررراخي لرنررارملأخررالفرريلعررارملدراسسدررثلبرراأنل
لأ ا رياتلسرنلأدشرطتماليأعسارمرال أاد لدرسرييحنلدختير لكتحرادتليخاصرثلسرقلدرشراكاللدرتر لأصربرللدراسسدرثلجر  ت

ل.(Loannou I, Serafeim G., 2015إري لدرنارملرارياتلف لكافثلسجاالت ل يفيلسالحتج ل

 التحول الرقمي وأسواق رأس الم ل -12
فداتلراجثلإرتلفمملأفنللرايذيثلسنافرثلدرس رتتساإلنلفر ل ري لدألياد لدرساريرثلباألصري ل حرالدرسيسي رثل

تاديريجيرررالدرسنييسرراللت رررافملفررر لدرترر لتستيمرررالسررراادللتاديريجيررالدرسنييسررراللريشررراكال،لرحررولأنلد رررتتساادلل
إدتاجيررثلدرشرراكثلياهرحتمررا،لف ررالتنكررسلت حيسررالل رري لدألياد لدرساريررثلد ررتتساادللتاديريجيررالدرسنييسرراللبشرركلل
 حالسباشالف تلبنالأنلتيرالأصي لتاديريجيالدرسنييساللتلتحادللأاد لسيسي ث،ليرانلفلدلررنليذ رالسباشرامل

نييسررالليدر يسررثلدر رريسيثلريشرراكث،ليرررنليذ ررالر ي ررثلأنلدرنلسررثلتنمررالدرنلسررثلدرسيرينررثلبررحنلتاديريجيررالدرس
لرتتلبنالدرتركملف لعيدسللدألاد لدرسيسيس.

لايالسريي لدأل مملف لت محللتطبح لت حيملدر ي لرتطبي اللتاديريجيالدرسنييساللدرخاصث.

شررراكالليت رررايملي ررريملسرييررريلدأل رررمملبجسرررقلسنييسررراللرررري لتطبي ررراللتاديريجيرررالدرسنييسررراللدرخاصرررثلبار
تيصررياللس ررتدحاثلريس ررتتساإلنلفرر لدر رري لدرساريررثلدنررادتلألنلتطبي رراللتاديريجيررالدرسنييسرراللسنايفرر لبتن حررافال
يسخاطافرررالدرااسدرررث،لييسكرررنلرسرييررر لدأل رررمملت يحرررللعررراملتدا ررر لدرسنييسررراللبرررحنلدرشررراكثليدرس رررتتساإلنلفررر ل

ااإلرررثلرتطبي ررراللتاديريجيرررالدرسنييسرررال،لييف ررراتلدأل ررريد لدرساريرررث،ليبارترررار لدرس ررراعاملفررر لداتشرررافلدر يسرررثلدرتج
ررربندلدرااد رراللفرر نلسرييرر لدأل ررمملحينبررينلايادتلي رريطاتليس نررالفرر لت حرريملر رري لدألياد لدرساريررثلرتطبي ررالل
تاديريجيررررالدرسنييسررررال،لكسررررالأنلتيصررررياللدرسريررررللرمررررالايالي رررريتليسرررريملفرررر لتررررلتحادللأدنسررررثلتاديريجيررررال

لمملدرشاكال.درسنييساللريسؤ  الليعيتلسيسثلأ 
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كسررالأنلدرررايالدري رريتلريسرييررحنلدرساريررثلرتطبي رراللتاديريجيررالدرسنييسررالليكررينلأاتررالبرراي دتلعدرراسالتاررينل
لبحوالل ي لدرشاكثلسؤكامليالليسكنلدرتدبؤلبماليدرت ليصنالفحمالت حيملسيسثلدال تتساادل.

 دور المحممون كوسط ء معموم ت في أسواق رأس الم ل 12-1
واتمالدرسؤ  يثلف لعلسثلستادبطثلسقلبننمالدربندلف اداملفلثلدرسؤ  اللساااملعيتلت  لدرشاكالليهح

سساا ررثلدرنررغتلعيررتلدرشرراكالليدرسدنسرراللدرتابنررثلرمررا.ليأدمررملادوسرراتليرررايرينلسؤدسررثلدرخيرراادلليدالجرراد دلل
اجيرثلسرنلأجرللدال تادتحجيثلريشاكاللسقلتيسنراتمم.ليتيتر ملدرشراكاللدرسنرغيطثلبادتنراملبمرلثلدرتيسنراللدرخا

دريصي لإرتلدرشاعيثليت إلالفلثلدرشاعيثلبايافالسنلري لدرشراكاللإررتلدرسريدااليفراصلدرب را .لرحروليسكرنل
أنلحدشللدرنغتليدرسؤ سلسنلسصااالستديعث،ليفيسالحتني لبارشاكاللدرسااجثلف لدربياصثليبشكللساص ل

االاأسلدرسرررا لنررراياملردجرررا لفيسرررالحتنيررر لبت حررريمليتريحرررلل ررري لاأسلدرسرررا ،لرحرررولأنلدريصررري لإررررتلسررريد
درشررراكالليب اومرررالباينرررافثلإررررتلأنلأ ررريد لدأل رررمملترررراالتايذرررثلاأسلدرسرررا لإررررتلجادرررالدر يسرررثلديجساريرررثل

لريشاكث.

يينتبالدرسرييينلفملي طا لسنييساللساك إلينلف لدأل يد لدرساريثلساااإلنلعيتلدرتلاحالف لدر يسثلدرساريثل
أيلدرسرتسيررينلرشرراكثلسررالجمرراللفاعيرر لاوي رريثلفرر لدر رري لدرساريررث،للريشرراكث،ليينتبررالدرس ررتتساينلدررررارحينل

يإلؤاملت يسمملريسخاطاليدرسكافآللإرتلدتخاللسادالدال تتساالأيلعاملدال تتساالفر لدرشراكثليسرقللررتلاللحرتمل
دتخرراللسررادالدال ررتتسااليبشرركللس ررتغللفرر لدرغارررالبررللينتسررالدرناحررالسررنلدرس ررتتساإلنلعيررتلاأملدرخبرراد لستررلل

حنليسررالحدطبرر لفررلدلبشرركللخرراصلعيررتلسجتسررقلدرسنييسررال،لرحررولحيدجرر لدألفررادالبشرركللست دحررالكسيرراللدرسرييرر
كبحرراملسررنلدرسنييسرراللدرسن ررامليكرريدلدرسرييررحنلستخصصررينلفرر لدرصررداعثليسررااهينلتررااإلباتل اربرراتلفرر ليصررااينل

سررقلتيجيرر لأ ررمملت ررااإلالبرتيررثلتنكررسلفمسمررملرصررداعثلدرشرراكثليد ررتادتحجحتماليجررياملإاداتمررالجدبرراتلإرررتلجدررال
لسرااثليتيسناللدألاها .

كسرررالأنلدرسرييرررحنلرررراحممليصررري لأفنرررللريسنييسررراللس اادرررثلبارس رررتتساإلنلدرنرررااححنليدرسذترررادلأدمرررملأاترررال
ع لديثليتريحللرشفا لدرس ت بييثلريشاكاللبشكللس تغلليبارتار ل إلااملدراذا ملدرسنييساتيثلأل يد لدأل رمم.ل

تتساإلنلعيرتلدرطيرالكرللأ رمملدرشراكثليبارترار لحرؤتالعيرتل رنالدر رممليدر يسرثليدرلملحافقلباياثلدفتساملدرس 
ل.(Westphal D., Clement MB, 2008درت يي يثل 

كسرررالأنلدرسررراحاينلعيرررتلد رررتنادالرتي ررر ليسبررري لأاد لدرسرييرررحنليف ررراتلرتيسنررراتمملكسرررالأنلدرشررراكاللسرررالت رررامل
درسرييحن.لرحولأنلتيصياتمملتؤتالعيتلد تنادالبتصذيثلدال تتساادللسنلأجللت محللت حيملدرشاكثلسنلسبلل

درشرراكثليسارررثلاوي ررمالدرتدذحررلمليفرريلسرراليشررحالإرررتلسرريملأاد لدرسرييررحنليدرترر لسررالتررؤتالعيررتلسررادادللدرسرراحاإلن.ل
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رحوليصد لدرتدذحلحينلدرسارحينليدرسرييحنلعيتلأدمملتاد لأفملسجسيعثلف لتراحال رنالدر رمم.لفارذشرللفر ل
لعيتلدرساىلدر صحالرشاها لحؤاملإرتلاايالفنلل يبيثلف لدر ي .لتر ح لأفادفلدرسرييحن

فررر لنررري لسرررال رررب لتررراىلدربارترررثلأدررر لسرررنلدرستيسرررقلأنلتارررينلدردتررراو لدرستجسنرررثلإحجابيرررثلدرررريلترررلتحالأاد ل
ل.درسرييحنلبشكللفنا لعيتلأ يد لاأسلدرسا ليدر يسثلدر يسيثلريشاكال

لدرشاكاللف لدرتري لدراسس .اايالفنللكيتلدألياد لدرساريثلعيتلجميال

ترررمليصررر لدراسسدرررثلعيرررتلأدمرررالدرترررياملدرصرررداعيثلدرادبنرررثلدنرررادتلرتلتحافرررالدرسرتسرررللدرماورررللعيرررتلدرس رررتمياحنل
يدرسجتسنالليدرشاكال،ليأنليستللدد طاعاتلت ديراتلأ ا رياتلحرؤتالعيرتلدرشراكاللفر لجسيرقلدرصرداعال.لكسرالأنل

درنصالدراسس ليطرا لترراياللكبحراملريشراكاللدر اوسرث.ليفريلسرالدردطا لدريد قلسنلدرتطيادللدرتاديريجيثلف ل
لسالحؤاملإرتلتاسحالدراذا دلليتدسيثلدرسنافثليدرخبادلليدرسماادللدرل سثلريتدسيثلديدتاجيث.

(ليتريحللدربيادراللدرنرخسثلسمراادللسختيذرثلA1فلدليتتطيالدرت دياللدرسنافيثلستللدرلكا لدالصطداع ل 
لطييالسبللنميالفلثلدرت دياللدرجاحام.إرتلرالكبحالعسالكانلس

يساليكينلخباد لدرباسجثلدرست اسينلدرلحنليصسسينلتغححالدرلكا لدالصطداع ليف اتلرسماملسراامليشركيينل
عاسلتلدرااادتلبشركللخراصلفر لدرشراكالل حرالدرتاديريجيرثلدر اوسرث،ليسراليغحرالدنراملصردقلدر رادالد رر لبشركلل

ل.(Harfouche et al., 2017درشاكثل أ ا  لعسييثلتايإلنلدرسنافثلادخلل

يسالالليكينلدرت دياللدراسسيثلسراساملرياذرا دللف رتلبرللأنلدردجرا لدألخحرالريخراساللدراسسيرثلأنمرالسرااتمال
عيتلتنطحللصداعثلبلاسيمرالفر ل نرينلفترامل سديرثلسصرحاملد ربيات،لفرلدلباينرافثلإررتلفاصرثلت رايملتجرااال

دشرررا لدسرررالجلأعسرررا لجاحرررامل تتذررري لفررر لدمايرررثلدرسطرررافلفررر نلد رررتخادملت ديرررثلدألتسترررثلسترررلملعسرررل لرر رررنليد 
دراهيتررالليدرطباعررثلتلتيررثلدألبنرراالحرريفالدرااودرراللكبحرراملر إلررااملدراذررا م،ليفررلدلبرراياثليسكررنلأنلي يررللسررنلينررقل
درتايذررثليير رررنلينرررقلاهرررحلدرشرراكث،ليبارترررار لحتنرررحنلعيرررتلدرشرراكاللدر اوسرررثلدال رررتجابثلريتيجررر لدرتاديرررريج ل

.ليسرقللررتلف رالتارينلسررايالتممل(Feldman ER, 2016سسدرثلسرنلأجرللنرسانلدردجرا ليدرب را ل دألستللريال
 ,Feldman ER)يدراالس حاثلبت حيساللدرسرييحنلدر يبيثلتجاثلدرت دياللدرجاحاملدرس تساملسنلجميالدراسسدرثل

ادفنلرترتليرراول.ليكينلدتجاثلدرسرييحنلدريلدال تتساالف لدرتاديريجيثلدرت لتراف لعيتلدرينقلدر(2016
درنغتلدرخااج ليفلدلسالينتبالأاد لسجتسقلدرسرييحنلبسايالدريسلليلرتلعداسالتاينلدرتراياللدرت لتيدجر ل
سخططرراللسررنلدررصلدر ررادادللدرراريررثليد ررنثلدردطررا لأيلكبحرراملهييصرربحلدالتجرراثلدرر ي رر لريتغحررالدرتاديررريج ل

لل.(Feldman ER, 2016 ساوياتليأينحلريجسميال

ج لدرشاكاللدرت لتذشللف لتيسقلدالتجافاللدراوي يثليسنارجتمالبشكللسدا الستللدرس رويريثلفلدليسالتيد
دالجتساعيثلريشاكاللدراسسدثلتلتحادتل ريبياتلعيرتلدربيادراللدرساريرثلسرنلرحرولددخذرادلدرسبينرالليف رادنلدألاهرا ل
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 ,Loannou I)صلبمرمليفلدلحجلالأدتباثلدرسرييحنلبشكللخاصليإلؤاملإرتلدرتاح لف ل ييتلدرت حيملدرخرا
Serafeim G., 2015)ليبارتار لف نلحتيجرالعيرتلدرسرييرحنلأنليكرينلرراحمملتذرا  لبشركللست دحراليبشركلل.

 ,Loannou I)أسلل يبيثلرحولحجالعيحمملدتابثلجميالدراسسدرثلدرراريرثلبتيصرياللد رتتسااإلثلأاترالإحجابيرثل
Serafeim G., 2015).ل

للدرذديررثليدرتاديريجيررثليكررلرتلدر اديديررثليدرتدنيسيررثلباينررافثلإرررتلكررلرتلتيدجرر لدرشرراكاللعرراادلسررنلدرترررايا
ي يرراالدربديررثلدرترتيررثلدرادعسررثلر يرراملدرشرراكاللبنسييرراللل،(0202درتررراياللدرنرراإلبيثليدرجساكيررثل ا.لتغاإلررا،ل

لدرتري لدراسس لدتحجثلداتذاعلتايذثلدالدتادللخاصثلف لدراي لدرداسيث.

ي يراالدرخبرادللدرتاديريجيرثلدرل سرثلريراخي لفر لفرلثلدرت ديرثلدرجاحرامليباينافثلرنن لدرسريداالدربشراإلثل
ليدسكاديثلدال تسادالفحماليسيدابتما.

 التحدي ت التي تواجه الشرك ت 12-2
ر الأصربرللدرتغحرادللريتاديريجيرثليسرالإلدلكادرللدرسدنسراللت رتطيقلدرب را ليدال رتسادالخرل لفتراملدرتغحرال

اتليفررر لفرررلدلدرصررراالتشرررحالبنررردلد اد لإررررتلأنلدالبتاررراادللترررؤاملإررررتلعسييرررثلدرتاديريجيرررثلأسررراتدلشررراوكاتليفاسررر
تطياإلررثلسررنلدرتررابحالديبررادع ليدرترر لتررؤاملفرر لدردمايررثلإرررتل يد لدرشرراكاللدر اوسررثليعيررتلدرد رريدلفرر نلفدرراتل
أاد لتشرررحالإررررتلأنلدرشررراكاللدرتررر لررررنلت رررتطيقلسيدابرررثلفرررلدلدرتطررريالدرتاديرررريج لف رررتاينلعرررادلرلدميررراال

يدرلمل حؤاملإرتل يد لفلثلدرشاكاللإاللأنلفداتلفاإل لآخالسنلدرنيسا ليشحالإرتلناياملد تباد لليدرذشل
درشاكاللدرت لرنلت تطيقلسيدابثلفرلدلدرتطريال ييصرذمالبلدمرالشراكاللاد رخ لبطحورثلريغايرث(لبشراكاللترتلومل

 (.لO'Reilly CA, Tushman ML., 2008بشكللأفنللسقلدر يا لدرستغحال 

يفررر لنررري للررررتليسكرررنلتدررراي لدرصرررنيبالليدرترررراياللدرتررر ليسكرررنلأنلتيدجررر لدال رررتجابثلبدجرررا لريتغحرررادلل
ل(.لAnnabergek, Michael Hobday, 2013 درتاديريجيثل

أنلدرتغحادللدرتاديريجيثلسالتؤتالعيتلدراذا مل تاسالدراذا م(لسالحؤاملإررتلدرذشرللدرررار لألدمرالتغححرال -1
دتراجلسدتجرالليخراساللجاحراملعيرتلدألطرل ليبطاإل رثل بشكللكبحالدرسنافثليدرسماادللدررل ملرتطريإلاليد 

تمملدرتداف رريثلدتحجررثليسررالتصرربحلدرخبرراملدرستاداسررثلرشررا ي لدرينرراو لست ااهررثليسررالتتلشررتلسحرر للSفنارررثل
 رلرت،ليسالتتلتالأفاسمملدرساريث.ل

تاىلدردناملدرس تداملإرتلدر ي ليدرت لتتملتطيإلافالسؤخادتلأنلشرا للدرينراو ليكيدرينلفر لينرقل حرال -0
جحالعداسالحيدجمينلتغححادتلفاعياتلرمم.ليف لفلثلدررارثلحتملإطرل لدالبتاراادللسرنلسبرللدريدفراححنلدرجراال

 لليملدرس رررتيىلدرسررردخذدلسرررنلدر ررري .لي اربررراتلسررراليكرررينلدرنسرررل لليملدر يسرررثليدرتررر لتجرررلالدرنسرررل
درسدخذنررثلفرر لدر رري ل حررالسدا رربحنلسررنلدرداريررثلدرساريررثلبارد رربثلإرررتلدسرريلجلدررراهحلريشرراكثليبارتررار ل
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حدنررالإرررتلدالبتارراادللفررلثلعيررتلأدمررالدبتارراادللتجاإلبيررثلتمرراالدرشرراكثلفرر لدرباديررثليراررنلسررايالدريسررلل
رخاساللدرداشوثلب اعثليت املرينسرللل رساللأاد لجاحرامليبارترار لتات رالرر لكبحرالفر لدرسدتجالليد

در رري ،ليسررنلفررلدلدرسدطيرر لفرر نلدياداملتيدجرر لصررنيبثلكبحرراملفرر لأنلي ررااليسررالإاللكررانلعيررحمملدرتاكحرر ل
رححنلعيتلدرنسل لدرجاالف لدرباديثليدرلحنلفمل حرالسدا ربحنلسرنلدرداريرثلدرساريرثلأيلعيرتلدرنسرل لدرررا

يدرسدا رربحنلسررنلدرداريررثلدرساريررثلب تبرراعلفررلدلدرسدطبرر لسررنلعاسرر لرحررولتذشررللدرناحررالسررنلدرشرراكاللفرر ل
 .ل(Mary J Benner, 2010)درتاحح لال تادتحجحتمالسنلفلدلدرسدطي ل

يتاىلدربارتثلأنلدرسرييحنلدرسارححنلرتتليستالفلدل حالساااإلنلعيتلإعطا لأاد لاسي رثليجرااثلدرريلإسكاديرثل
رشررراكاللفررلدلدرسجرررا لدرت دررر لدرجاحررالسرررنلعاسررر ليلرررتلرتخررريفمملسرررنلصررنيباللأيلترررراياللسخررراطالاخرري لد

درتاديريجيررالدرراحتررثليأنلديب ررا لعيررتلدرينررقلدررررار لأفنررللسررنلأنلحررتملدرسغرراساملبارت ديرراللدرجاحرراملر إلرراامل
السرالترؤتالعيررتلدألاهرا ليلررتلتخيفراتلسررنلاايالفنرللأصرراالاؤيسلدرسررا لباينرافثلإررتلأنلفرلثلدرتاديريجيرر

دراذا مليتاسافالألدمالتؤتالعيتلتدسيرثلدرسمراادلليدرسنافرثلدرل سرثلرتطريإلالديدتراجليفريلسرالحرؤاملإررتلدرذشرلل
لدررار لتدسيثلت ااملدرخبامليعاملدرتطيإلاليدرتدسيثليسالتتلشتلدرسح ملدرتداف يثلرملثلدرشاكال.

 الرقمن  واإلفص ح 12-3
لسراليكرينلدرسرييرينل حرالسراااإلنلعيرتلدررصري لعيررتلفيسرالحتنير لبايفصرا لعرنلدرسنييسر اللفر نل اربرالت

درسنييساللدرس تمافثلبشكللرا  ليفنا لف ل ي لاأسلدرسا لييرتاجينلإرتلأدذا لدرس إلالسنلدرطاسثلعيتل
فا لدرسنييسرالليتذ رحافا،لرطارسرالرنبرللسرااملدرسرييرحنلفر لدريصري لإررتلدرسنييسراللياسرثلتريريلتمملايادتلالل

فرر لعسييرراللدرسؤ  ررثلي رري لاأسلدرسررا لكي ررطا لسنييسررال،ليفرر لفررلدلدر رريا لينررالتررلتحالاسسدررثلل دررتلعدرر 
درسؤ  ثليدراش لعنلدربيادالللدللدرصيثلعيتلبحوثلسنييسالل ي لاأسلدرسا لدرسدنكسلف ل ييتلتدبؤدلل

لدرسرييحنلسينيعاتلالليسكنلتجافي لف لدرسيجثلدرراريثلسنلدرتري لدراسس .

رتري لدراسس لريشاكالليناياملدالفصرا لفيسرالحتنير لبارنسييراللدرساريرثلف رالدشراالليف لني لعسيياللد
(لاللتيجررررالسنرررراححالسخصصررررثلريسرا رررربثلفيسررررالحتنيرررر ل0201درااد رررراللدر رررراب ثلإرررررتلأنل ا.لدحدرررراسلشرررركا،ل

رررالرشصررري ل باراسسدرررثلدرساريرررثلأيلدرتاديريجيرررثلدرساريرررثليبارترررار لفرررللتيجرررالستطيبررراللدفصرررا لسصرررسسثلخصيصت
شرررذامليدرسنررراسلللدرخاصرررثلباراسسدرررثلدرساريرررثلييف رررالررررلرتلفادرررثلعيررر لدرسدشرررآللدالخرررللبستطيبررراللدالفصرررا لدرس

دلإرتلتطبي الل درخاصثلبارسناححالدرايريثليعادالدرت ااإلالدرساريثلعدالدرسرا بثلعنلدرتاديريجيثلدرساريثلد تداات
درخراصلبراألايدللدرساريرثلأيلسنيراالل IFRS 9دالصي لدرسنسي لبمالريتاديريجيرالدرساريرثلسترللدرسنيراالدرراير 

فر لررا لل IAS13درخراصلبرارسخ ينلعير لدرتاديريجيرالدرساريرثلأيلدرسنيراالدرراير ل IAS 2درسرا ربثلدرراير 
لعي للرتلتشرحالدربارترثلإررتلنراياملتنرسحنلدرت رااإلالدرساريرثلل،سياسلدرتاديريجيالدرساريثلبار يسثلدرناارث يهدا ت
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عي لسجسيعرثلديفصراراللدريدنررثليدرتر لحادعر لفحمرالدالرتر دملبارسنراححالدرايريرثلفيسرالحتنير لبنسييرثلدراسسدرثل
لدرساريثلأيلدرتاديريجيالدرساريث.لل

 دراس  استطالعي  واختب ر فروض البحث -13
 المبحث األول: الدراس  االستطالعي  13-1

 مقدم 
درترري لدراسسر لعيرتلبحورثلدرسنييسراللفر لأ ريد لاأسللتمافلدرااد ثلدال تطلعيثلإرتلدرتنرافلعيرتلأترا

درسا لدرداشوث،ليتيصح لدربياداللدأليريثلف لساوسثلدال ت صا لدرت لدعتساللعيحمالدربارترثلعرليملعيرتللررتل
تينيحلأايدللدرتريحللديرصاو لدرس رتخاسثلفر لتريحرللدال ت صرا ليكرلرتلدختبراالس يراسلدرااد رثلبغرادل

ت لتينحلساىلصرثلأيلخطللفايدلدرااد ث.ليرتر حر للررتلدرمرافل ريفلتنتسرالدررصي لعيتلدردتاو لدر
لدربارتثلعيتلبندلدأل ارحالديرصاويثلدريصذيثليبندلدأل ارحالديرصاويثلدال تاالريث.

 األس ليب اإلحص ئي  المستخدم  13-1-1
 األس ليب اإلحص ئي  الوصفي   -)أ(

سرللدرتبرالليلررتلر يراسلسراىلصرلريثليدعتساايرثلد رتسااملتملدالعتساالعيتلسناسللدالت ا لدرادخي ليسنا
دال ت صرررا لدرس ررررتخاسثلفرررر لسيررراسلد ررررتجاباللسذرررراادللعحدرررثلدربرررررول،ليكررررلرتلترررملدالعتسرررراالعيرررر لدري ررررتل
درر رراب ليديدرررادفلدرسنيررااملر يرراسلستي ررطاللد ررتجاباللعحدررثلدربرررولررري لستغحررادللدرااد ررثلسررقلسيرراسل

لساىلدرتشتللف لتيتلديجابال.ل

 ع مل ألف  )كرونب خ(م -
يستررللسناسررللأرذررالستي ررتلدرسنرراسلللدرداتجررثلعررنلتج وررثلدالختبرراالإرررتلأجرر د لبطررا لسختيذررثليهررلرتلف درر ل
يستررللسناسررللدالاتبررايلبررحنلأملجرر وححنلسررنلأجرر د لدالختبرراا.لف ررالدعتسرراللدربارتررثلعيررتلسناسررللكايدبررا لأرذررال

درخاصررررثلبا ررررتسااملبمررررافلااد ررررثلسناسررررللدرتبررررالل ااجررررثلدالعتساايررررث(ليلرررررتلعيررررتلس ررررتيملجسيررررقلدألبنرررراال
لدال ت صا .ل

  Correlation Coefficientمع مل االرتب ط  -
بصرافلدردنرالل-يي تخاملسناسللدالاتبايلر ياسلااجرثلدالاتبرايلبرحنلستغحراإلن.ليتنبرالسيسرثلفرلدلدرسناسرل

عررنلسرريملدرنلسررثلبررحنلدرستغحرراإلنليا ررملأدرر لاللتيجررالعلسررثلسرررااملريصرر لااجررثلدرنلسررثلبررحنلل-عررنلديشرراام
تغحاإلنلبدا لعيتلسيسثلسناسللدالاتبايلإاللأد ليسكنلد تخادملبندلدرسؤشادللدرت اإلبيثلريركرملعيرتلااجرثلدرس

(لا للررتلعيرتلنرن لدرنلسرثلبحدسرالإلدل2.5ل–ل2فلثلدرنلسرث.لفر لدلكادرللسيسرثلسناسرللدالاتبرايلت رقلبرحنل 
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لسررثلبررحنلدرستغحرراإلنلإلدلكررانل(لا للرررتلعيررتلسرريملفررلثلدرنلسررث.ليتدنرراملدرن1ل–ل2.5كادررللسيسترر لت ررقلبررحنل 
سناسللدالاتبايلصذاد،لبحدسالتا لدر يسثليدرالرسناسللدالاتبايلعيتليجريالعلسرثلتاسرثلبرحنلدرستغحراإلن.ليترا ل
إشااملسناسللدالاتبايلعااملعيتلدتجاثلدرنلسثلبحنلدرستغحاإلن،لف لدلكادللديشااملسيجبثلا للرتلعيرتليجريال

أنلدر يملدرابحاملريستغحاإلنلتسحللأنلتراولسناليدر يملدرصغحاملأيناتلتسحلللعلسثلطاايثلبحنلدرستغحاإلنلبسندت
أنلتراولسنا.لأسالإلدلكادللإشااملسناسللدالاتبايل اربثلا للرتلعيرتليجريالعلسرثلعك ريثلبرحنلدرستغحراإلنل

لبسندتلأنلدر يملدرابحاملألرالدرستغحاإلنلتسحللأنلتراولسقلدر يملدرصغحاملريستغحالد خا.

%لفرر لدلكادررلل5رحررولد رريملبس اادتمرالب يسررثلدرسندييررثللP-Valueينطرر لسيسرثلدراالرررثلل SPSSليهادراس 
%لإلدلد بررللدرذررادلدر اوررللبيجرريالعلسررثلبررحنلدرستغحرراإلنليدرنكررسل5سيسررثلدراالرررثلأصررغالسررنلسيسررثلدرسندييررثل

لصريح.

 الوسط الحس بي  -1

 دنلدرد رررربيثلدرترررر لتررررمليفرررريلسؤشررررالرتراحررررالدألفسيررررثلدرد رررربيثلراررررللعدصررررالسررررنلعداصررررالدر ررررؤد ليدأليل
 تخصيصمالراايالسذاادللدرنحدثلعيتلأ ويثلدال ت صا لبا تخادملدرسناارثلدراإلانيثلدرتاريثم

 ̅  
∑   

   

 
 

لرحومل
لملدري تلدرر اب لرشي دنلدرد بيث.للل̅ 

∑   
لملسجسيعلدألي دنلدرد بيثلدرت لتملتراحافالباراايا.للللللللللل   

nلملرجملدرنحدث.للل

 المعي ري االنحراف  -2
يفيلأرالس احيسلدرتشتلليي تخاملكسؤشالرتراحالددرادفاللدر ريملعرنلي رطمالدرر راب ليير رالبرارج ال
درتاهين لرستي تلساهناللدر يملعنلي طمالدرر اب ،لييذحالف لسياسلدرتشتللأيلدرتجادسلبرحنلد اد ،ليإل إلرال

بحنلد اد لعداسالي للدالدرادفلدرسنياام،ليإل إلالدرتشتللبحنلد اد لعداسالح إلالدالدرادفلدرسنياام،للدرتجادس
 يير الكارتار م

𝛔  √
∑     ̅   
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ل(لإرتلدالدرادفلدرسنيااملσرحولتشحال 
 :تملدالعتساالعيتلدأل ارحالد تيث :األس ليب اإلحص ئي  االستداللي  –)ب( 

 ANOVAتحميل التب ين األح دي  -1
يي ررتخاملتريحررللدرتبرراحنلر يرراسلسرراملدالتذررا لأيلدالخررتلفلفرر لآاد لسجسيعرراللدرنحدررثلدرسختيذررثلفرر لكررلل

فرر لإحجرراالفررلدلدرتريحررللرحررولأنلسيسررثللSPSSعبررااملأيلسشرركيثلسررنلسشرركلللدرااد ررثل.ليي ررتخاملبادرراس ل
%ل5ٌأسررللسررنللP-Valueكادررللسيسررثلدرسندييرثللسؤشررالرسراملدخررتلفلبررحنلد اد .لفر لدلP-Valueدرسندييرثل

%ل5أابرالسرنلل P-Valueا للرتلعي لدختلفلف لآاد لسجسيعاللدرنحدثل،لأسرالإلدلكادرللسيسرثلدرسندييرثل
لف نلفلدليند لعامليجيالدختلفاللبحنلآاد لسجسيعاللدرنحدث.

 LSDاختب ر أقل فرق معنوي  -2
رسنافرررثلسندييرررثلدرذررراي لبرررحنلكرررللسجسررريعتحنلسرررنلليفررريلدختبررراالالرررر لرتريحرررللدرتبررراحنلدألرررراامليي رررتخام

ل(p-value (sig))درسجسيعراللدرترر لتررملد ررتخادسمالبتريحررللدرتبرراحنلدألررراام.لفرر لدلكادررللس رتيىلدرسندييررثل
فتاررينلفدرراتلعلسررثللدللاالرررثلإرصرراويث،لأملأدرر لحيجررالدخررتلفلأيلفرراي لسندييررث.لأسررالإلدلل2.25أسررللسررنل

ف نللرتليندر لعرامليجريالعلسرثللدللاالررثلإرصراويث،لأملأدر لاللحيجرالل2.25كادللسيسثلدراالرثلأابالسنل
لدختلفلأيلفاي لسندييث.

  Frequency Tablesالجداول التكرار   والنسبي  13-1-2
د تخاسللدربارتثلفلثلدرجادي لال تدتاجلعااليد بثلدال تجاباللسنلدرسبرريتحنليينرنمالفر لجراي لسرنل

 .درد بثلسنلرجملدرنحدثلكسالفيلسينحلف لدرجادي لدرتاريثلعسياحنليستللدألي لدرنااليدرتاد 

 يوضح عدد ونسب  المبحوثين في العين  :1جدول 

 

 
 % العذد

 الجنط
 %53.60 206 ذكس

 %46.40 178 أنثي

 الفئت المعخهدفت

 %40.60 156 المحللين المبليين

 %40.90 157 المحللين المبليين ببلشسكبث المعجلت في البىزصت المصسيت

 %18.50 71 أظبحرة المحبظبت المبليت ببلجبمعبث المصسيت
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 صالحي  واعتم دي  األداة المستخدم  في قي س نت ئج الدراس   13-1-3
رتراحالااجثلصلريثليساملدالعتساالعيتلدألادملدرس تخاسثلف لسياسلد تجاباللسذراادللدرنحدرث،لساسرلل

لدربارتثلبا تخادملكللسنمل

 Interconsistancyمع مل االتس ق الداخمي  -1
ي يسلااجثلسصادسيثلدردتاو لدرسر  رثلرارللبدرالسرنلبدريالدال ت صرا ،ليدررلملينتسرالفر لدرس راملدألي لعيرتل

لسناسللدالاتباي،ليبارتار لفسنلدرناياملأنليكينلدرسنياالدأل ا  لفيلدختباالرسندييثلسناسللدالاتباي.

  Cronbach's Alpha(: αمع مل كرونب خ ألف  ) -2
 الصدق الداخمي لمعن صر

 أواًل: الصدق الداخمي لعن صر المجموع  األولى

 ُبعد مفهوم التحول الرقمي لمشرك ت.

 نت ئج صالحي  واعتم دي  بُبعد مفهوم التحول الرقمي لمشرك ت :2جدول 

 م
 عٌبصر بُعذ

 هفهىم التحىل الرقوً للشركبث

هعبهل االتسبق 

الذاخلً )هعبهل 

 االرتببط(

 الوعٌىٌت

 0.01ألل من  **0.903 االظخثمبز في الخحىل السلمي للشسكبث امسا ظسوزيب في الىلج الساهن 1

2 
الخحىل السلمي يشيس إلى حغييس جميع الجىانب  بعبب  ابخرببز االمببل فبي 

 السلمنت
 0.01ألل من  **0.895

3 
السلميبت لخحعبين الخحىل السلمي يشيس إلبى اظبخاداا الشبسكبث الخرنىلىجيبب 

 بيئت االمبل العبمت
 0.01ألل من  **0.811

40.6% 

40.9% 

18.5% 

 الفئت الوستهذفت

 المحللين الماليين

 المحللين الماليين بالشركات المسجلة في البورصة المصرية

 أساتذة المحاسبة المالية بالجامعات المصرية

53.6% 

46.4% 

 الجٌس

 أنثي ذكر
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4 
الحىظببت العبحببيت  –الخحىل السلمي يشيس إلى حطبيك الركبء االصبطنبلي 

 (Blockchain) البيبنبث العامت –
 0.01ألل من  **0.889

 0.01ألل من  **0.902 يىجد نطبق حمني واظح لمفهىا زلمنت الشسكبث 5

 0.01ألل من  **0.926 ححديد حطبيمبحهب بشرل فعبل يمرن للمعخثمسين 6

7 
لببدا الشببسكبث معبببييس افصبببم مخعببمت مببع الخطبيمبببث السلميببت ممببب يببنعرط 

 بشرل ايجببي للي دلت الخنبؤ في الخمبزيس المبليت
 0.01ألل من  **0.916

 0.01ألل من  **0.933 انافبض حربليف االظخثمبز في الخحىل السلمي 8

 لل2.21**لتشحالإرتلسندييثلسناسللدالاتبايلعدالس تيملسندييثل

مفهاااوم التحاااول الرقماااي أاررراللدتررراو لدرجررراي لدر ررراب لعيرررتلصرررلريثلجسيرررقلدرنداصرررالدرخاصرررثلببنرررال
ل.2.21رحولأااللعيتللرتلسيملسناسلللدالاتبايليسالجا للجسينمالسندييثلعدالس تيمللمشرك ت 

 المجموع  الث ني ث نًي : الصدق الداخمي لعن صر 
 ُبعد أثر التحول الرقمي وز  دة عدد المحممين.

 نت ئج صالحي  واعتم دي  بُبعد أثر التحول الرقمي وز  دة عدد المحممين :3جدول 

 م
 عٌبصر بُعذ

 أثر التحىل الرقوً وزٌبدة عذد الوحللٍي

هعبهل االتسبق 

 الذاخلً
 الوعٌىٌت

1 
ببلنعبت للشسكبث الرين يمىمبى  أثس الخحىل السلمي للي لدد المحللين 

 بخخبعهب
 0.01ألل من  **0.898

2 
ادا ححبببىل الشبببسكبث إلبببى السلمنبببت لخحعبببين جبذبيبببت هبببر  الشبببسكبث 

 للمحللين
 0.01ألل من  **0.890

 0.01ألل من  **0.794 ححعين الخحىل السلمي بيئت معلىمبث ظىق زأض المبل امبا المحللين 3

 0.01ألل من  **0.874 .بيئت المعلىمبث في أظىاق زأض المبلحعبلد السلمنت في ححعين  4

5 
يمرببن للسلمنببت ا  حملببل حربببليف الحصببىل للببى المعلىمبببث وححعببن 

 الرفبءة بشرل فعبل
 0.01ألل من  **0.897

 0.01ألل من  **0.914 حىافس المعلىمبث بغصازة له أثس للى ظلىن المحللين ودلت حنبؤاحهم 6

7 
دفببع الخربمببل لبببس الحببدود وحعببسيع البببدة بنبببء حعمببل السلمنببت للببي 

 المنبفعت الصنبليت
 0.01ألل من  **0.904

8 
لدا المؤظعبث معبييس افصبم حخفك مع الخطبيمبث السلميت ممب يبنعرط 

 للي دلت الخنبؤ في الخمبزيس المبليت
 0.01ألل من  **0.922

9 
بعبب  حخأثس ظيبظت االفصببم فبي الشبسكبث الخبي ححىلبج إلبى السلمنبت 

 حدة المنبفعت
0.031 0.549 

للل2.21**لتشحالإرتلسندييثلسناسللدالاتبايلعدالس تيملسندييثل
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نتاا ئج أثاار التحااول الرقمااي أارراللدترراو لدرجرراي لدر رراب لعيررتلصررلريثلسننررملدرنداصررالدرخاصررثلببنررال
درالس رتيملرحولأااللعيتللرتلسيملسناسلللدالاتبايليسالجا للسننسمرالسندييرثلعوز  دة عدد المحممين 

ل2.21

 ث لًث : الصدق الداخمي لعن صر المجموع  الث لث 
 ُبعد أثر التحول الرقمي لمشرك ت عمي دق  المعموم ت الع م  لممحممين.

                                     نت ئج صالحي  واعتم دي  بُبعد أثر التحول الرقمي لمشرك ت  :4جدول 
 لممحممينعمي دق  المعموم ت الع م  

 م
عٌبصر بُعذ أثر التحىل الرقوً للشركبث علً دقت الوعلىهبث العبهت 

 للوحللٍي

هعبهل االتسبق 

 الذاخلً
 الوعٌىٌت

 0.01ألل من  **0.151 أثس الخحىل السلمي للشسكبث للي دلت المعلىمبث العبمت للمحللين 1

2 
أثببس الخحببىل السلمببي للببي دلببت المعلىمبببث العبمببت للمحللببين بعببب  

 الخىظع في كميت المعلىمبث المعلنت والعمنيت
 0.01ألل من  **0.882

3 
أثس الخحىل السلمي للي دلت المعلىمبث العبمت للمحللين بعبب  شيببدة 

 لدد المحللين المخخبعين للشسكبث
 0.01ألل من  **0.880

4 
أثببس الخحببىل السلمببي للببي دلببت المعلىمبببث العبمببت للمحللببين بعببب  

 من المعلىمبث من خالل المعبلجت والخحمك الحصىل للى العديد
 0.01ألل من  **0.797

5 
أثس الخحىل السلمي للي دلت المعلىمبث العبمت للمحللين بعبب  شيببدة 

 المعلىمبث العبمت بشرل كبيس مع انافبض حربليف الحصىل لليهب
 0.01ألل من  **0.866

6 
بعببب   أثببس الخحببىل السلمببي للببي دلببت المعلىمبببث العبمببت للمحللببين

 ححعين معبييس االفصبم لن المعلىمبث ذاث الصلت
 0.01ألل من  **0.881

7 
أثس الخحىل السلمي للي دلت المعلىمبث العبمت للمحللين بعبب  شيببدة 

 االشساف للى ظىق زأض المبل مع النعج في بيئت المعلىمبث
 0.01ألل من  **0.898

8 

للمحللين بعب  حطبيك أثس الخحىل السلمي للي دلت المعلىمبث العبمت 

بعبببط العمليببببث واادواث والمبببسازاث والخمنيببببث السلميبببت الماخلفبببت 

 بدزجبث ماخلفت

 0.01ألل من  **0.898

9 

أثس الخحىل السلمي للي دلت المعلىمبث العبمت للمحللين بعب  حطبيك 

بعبببط العمليببببث واالدواث والمبببسازاث والخمنيببببث السلميبببت الماخلفبببت 

 بدزجبث ماخلفت

 0.01ألل من  **0.906

10 
ححعببين جببىدة االفصبببم لببن المعلىمبببث يمرببن ا  يملببل مببن حببببين 

 حنبؤاث المحللين بشرل فعبل, وححعن دلت معلىمبحهم المشخسكت
 0.01ألل من  **0.184

للل2.21**لتشحالإرتلسندييثلسناسللدالاتبايلعدالس تيملسندييثل
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أثار التحاول الرقماي لمشارك ت أااللدتاو لدرجاي لدر راب لعيرتلصرلريثلجسيرقلدرنداصرالدرخاصرثلببنرال
رحررولأارراللعيررتللرررتلسرريملسنرراسلللدالاتبررايليسررالجررا للجسينمررالعمااي دقاا  المعموماا ت الع ماا  لممحممااين 

ل.2.21سندييثلعدالس تيمل

 رابًع : الصدق الداخمي لعن صر المجموع  الرابع 
 التحول الرقمي لمشرك ت عمي دق  المعموم ت الخ ص  لممحممينُبعد أثر 

                                      نت ئج صالحي  واعتم دي  بُبعد أثر التحول الرقمي لمشرك ت :5جدول 
 عمي دق  المعموم ت الخ ص  لممحممين

 م
 عٌبصر بُعذ

 للوحللٍيأثر التحىل الرقوً للشركبث علً دقت الوعلىهبث الخبصت 

هعبهل االتسبق 

 الذاخلً
 الوعٌىٌت

 0.01ألل من  **0.794 أثس الخحىل السلمي للشسكبث للي دلت المعلىمبث الابصت للمحللين 1

2 
ادا الخحببىل السلمببي للشببسكبث إلببى انخبببر كميببت كبيببسة مببن المعلىمبببث 

 الابصت )غيس المعلنت معبمب(
 0.01ألل من  **0.863

3 
المعلىمبث الابصت لببله شيبدة فبي لمليبت الخحليبل انخبر كميت كبيسة من 

 وببلخبلي الحصىل للى معلىمبث أكثس حنىلب
 0.01ألل من  **0.885

4 
يؤدا الخحىل السلمي إلى دلت المعلىمبث الابصبت بعبب  وجبىد حنعبيك 

 وغسيمت حجميع مىحدة
 0.01ألل من  **0.905

5 
العبمببت فببي الشببسكبث المعلىمبببث الابصببت أكثببس حعميببدا مببن المعلىمبببث 

 السلميت ممب يصيد من مابغس حمديساث المحللين
 0.01ألل من  **0.890

6 
حصداد لدا دلت حنبؤ المحللين بعب  الخمببدهم للبى لاللببحهم الشاصبيت 

 ببلمعلىمبث الداخليت
 0.01ألل من  **0.906

7 
ظبببهىلت الحصبببىل للبببى المعلىمببببث الابصبببت وللبببت حرلفخهبببب فبببي  بببل 

 السلميت حيث يصبح االفصبم لن المعلىمبث أكثس شفبفيتالشسكبث 
0.055 0.280 

 0.01ألل من  **0.186 شيبدة الحمبض في الخنمي  لن المعلىمبث الابصت في الشسكبث السلميت 8

 لل2.21**لتشحالإرتلسندييثلسناسللدالاتبايلعدالس تيملسندييثل

أثار التحاول الرقماي لمشارك ت أااللدتاو لدرجاي لدر اب لعيرتلصرلريثلسننرملدرنداصرالدرخاصرثلببنرال
رحرولأاراللعيرتللررتلسريملسنراسلللدالاتبرايليسرالجرا للسننسمرالعمي دق  المعموم ت الخ صا  لممحمماين 

ل.2.21سندييثلعدالس تيمل

ل

ل

ل

ل



 ......أثر التحول الرقمي علي بيئة المعلومات في أسواق رأس المال الناشئة                        د. حنان هارون فريد   
 

  
 

 
 

  330  

 

 خ مًس : الصدق البن ئي ألداة الدراس 
 بيئ  المعموم ت في أسواق رأس الم ل الن شئ .التحول الرقمي عمى 

                             نت ئج صالحي  واعتم دي  بُبعد التحول الرقمي عمى بيئ  المعموم ت :6جدول 
 في أسواق رأس الم ل الن شئ 

 م
عٌبصر بُعذ التحىل الرقوً على بٍئت الوعلىهبث فً أسىاق 

 رأس الوبل الٌبشئت

هعبهل االتسبق 

 الذاخلً
 الوعٌىٌت

 0.01ألل من  **0.993 مفهىا الخحىل السلمي للشسكبث 1

 0.01ألل من  **0.993 أثس الخحىل السلمي وشيبدة لدد المحللين 2

 0.01ألل من  **0.987 أثس الخحىل السلمي للشسكبث للي دلت المعلىمبث العبمت للمحللين 3

4 
المعلىمببببث الابصبببت أثبببس الخحبببىل السلمبببي للشبببسكبث للبببي دلبببت 

 للمحللين
 0.01ألل من  **0.982

 لل2.21**لتشحالإرتلسندييثلسناسللدالاتبايلعدالس تيملسندييثل

التحااول الرقمااي عمااى بيئاا  أارراللدترراو لدرجرراي لدر رراب لعيررتلصررلريثلجسيررقلدرنداصررالدرخاصررثلببنررال
رحولأااللعيتللرتلسيملسنراسلللدالاتبرايليسرالجرا للجسينمراللالمعموم ت في أسواق رأس الم ل الن شئ 

ل.2.21سندييثلعدالس تيمل

 مع مل ألف  كرونب خ لقي س الثب ت ألبع د الدراس :
 : مع مل ألف  كرونب خ لقي س الثب ت ألبع د الدراس 7جدول 

لحتنحلسنلدرجاي لدر اب لسالحي م

ُبعاااد نتااا ئج مفهاااوم (لأملأنلعداصرررالα=ل2.1.5بارد ررربثلريسجسيعرررثلدأليررررتلسناسرررللكايدبرررا لأرذرررال  -1
 دالعتساالعيحمالبشكللكبحالف لسياسلدرسريا.لالتحول الرقمي لمشرك ت يمكن

 الوجوىعت
عذد 

 العٌبصر

هعبهل ألفب 

 كروًببخ

 0.965 8 الخحىل السلمي للشسكبثنخبئج مفهىا  المجمىلت ااولى:

 0.925 9 نخبئج أثس الخحىل السلمي وشيبدة لدد المحللين المجمىلت الثبنيت:

المجمىلت الثبلثبت: نخببئج أثبس الخحبىل السلمبي للشبسكبث للبي دلبت المعلىمببث العبمبت 

 للمحللين
10 0.901 

المعلىمبببث الابصببت أثببس الخحببىل السلمببي للشببسكبث للببي دلببت  المجمىلببت السابعببت:

 للمحللين
8 0.836 

 0.979 35 المميبض
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ُبعاد نتا ئج أثار التحاول (لأملأنلعداصرالα=ل2.105بارد بثلريسجسيعثلدرتاديثلسناسللكايدبا لأرذال  -0
 دالعتساالعيحمالبشكللكبحالف لسياسلدرسريا.ليمكن الرقمي وز  دة عدد المحممين

ُبعاد نتا ئج أثار التحاول (لأملأنلعداصرالα=ل2.121بارد بثلريسجسيعثلدرتارتثلسناسللكايدبا لأرذرال  -3
دالعتسراالعيحمرالبشركللكبحرالفر لسيراسللي لمشرك ت عمي دق  المعموم ت الع م  لممحمماين يمكانالرقم

 درسريا.

ُبعد أثر التحول الرقمي (لأملأنلعداصالα=ل.2.23بارد بثلريسجسيعثلدرادبنثلسناسللكايدبا لأرذال  -7
يررراسلدالعتسررراالعيحمرررالبشررركللكبحرررالفررر لسليمكااانللمشااارك ت عماااي دقااا  المعمومااا ت الخ صااا  لممحمماااين

 درسريا.

(لدملأنلعداصرالدرس يراسلككرلليسكرنلα=ل2.141بارد بثلريس ياسلككرللفر نلسناسرللدرر لكايدبرا ل  -5
 دالعتساالعيحمالبشكللكبحالف لسياسلسالصسسللسنلدجي .

لالمبحث الث ني: فروض الدراس  13-2
 الفرض الرئيسي االول 13-2-1

ل.الم ل الن شئ  بشكل كبيريؤثر التحول الرقمي عمى بيئ  المعموم ت في أسواق رأس 

ريتر  لسنلفلدلدالفتاددلتملر راالدرتارادادلليدرد رالدرسوييرثلال رتجاباللأفرادالدرااد رثلعيرتلكرللعبراامل
سنلعباادللدال تبادثليدرستني ثلبلتالدرتري لدراسس لعيتلبحورثلدرسنييسراللفر لأ ريد لاأسلدرسرا لدرداشروث،لترمل

رمرلثلدال ررتجابالليلررتلرتراحرالأتررالدرترري لدراسسرر لعيرتلبحوررثللترملر راالدرستي ررطالليدالدرادفراللدرسنيااإلررث
درسنييساللف لأ يد لاأسلدرسا لدرداشوث،ليتتملدال تجابثلرنباادللدال تبادثلدرراريثلبلنلحتملدالختياالسرالبرحنل
خس ررثلدختيرراادللتنبررالعررنلأتررالدرتررري لدراسسرر لعيررتلبحوررثلدرسنييسرراللفرر لأ رريد لاأسلدرسررا لدرداشرروثليفرر ل

(لعيرررتلدرتاتحرررا؛ل1،ل0،ل3،ل7،ل5اد،لكبحرررا،لستي رررت،لنرررنح ،لنرررنح لجررراد(لرت ابرررللدررررااجالل  كبحرررالجررر
يدرااجثلدرساتذنثلف لأملعبااملأيلبنالسنلأبناالدال تبادثلتنبالعنلااجثلكبحاملسنلأتالدرتري لدراسس لعيتل

سراللدرتاريرثلفر لبحوثلدرسنييساللف لأ يد لاأسلدرسرا لدرداشروث،ليإلجرالسلرنرثلأدر لترملدالعتسراالعيرتلدرسرك
لعيرتلدرستي رطالل درركملعيتلأتالدرتري لدراسس لعيرتلبحورثلدرسنييسراللفر لأ ريد لاأسلدرسرا لدرداشروث،لبدرا ت

لدرر ابيثلرينباادلليدرستي طاللدرسي يدثلرشبناالأيلدرسرايام
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 : محكم ت الحكم عمى درج  تحقق كل عب رة أو بعد أو محور لالستب ن 8جدول 
 أثر التحىل الرقوً للعببرة أو الوتىسط الىزًً للبعذ أو الوجبلالوتىسط الحسببً 

 ظعيف جدا 1.8ألل من 

 ظعيف 2.6الل من  1.8من 

 مخىظػ 3.4الل من  2.6من 

 كبيس 4.2الل من  3.4من 

 كبيس جدا 5.0الل من  4.2من 

لفكادللدردتاو لكسالف لسينرثلف لدرتار م

المئوي  والمتوسط ت واالنحراف ت المعي ر   الستج ب ت عين  الدراس  : التكرارات والنسب 9جدول 
 حول أثر التحول الرقمي لمفهوم التحول الرقمي لمشرك ت

 

حجن 

 العٌٍت
 الوتىسط

االًحراف 

 الوعٍبري

الىزى 

 الٌسبً

أثر التحىل 

 الرقوً
 الترتٍب

 1 كبيس %70.40 1.21 3.52 384 مفهىا الخحىل السلمي للشسكبث

 2 كبيس %69.60 1.07 3.48 384 الخحىل السلمي وشيبدة لدد المحللينأثس 

أثببببس الخحببببىل السلمببببي للشببببسكبث للببببي دلببببت 

 المعلىمبث الابصت للمحللين
 3 كبيس 68.60% 1 3.42 384

أثببببس الخحببببىل السلمببببي للشببببسكبث للببببي دلببببت 

 المعلىمبث العبمت للمحللين
 4 كبيس 68.30% 0.94 3.43 384

بيئبببت المعلىمببببث فبببي الخحبببىل السلمبببي للبببى 

 أظىاق زأض المبل النبشئت
384 3.46 1.04 69.20% 

 كبيس

 

ملأترالدرترري لدراسسر لعيرتلبحورثلدرسنييسراللفر لأ ريد لاأسلدرسرا لدرداشروثليتضح من الجدول الس بق أن
،لأسررالبشررلنل1.27بررادرادفلسنيررااملل.3.7ستر رر لبااجررثلكبحرراملرحررولبيررالدرستي ررتلدررري د لريررااجاللدراييررثل

دالبنرررراالدرذاعيررررثلفجررررا للساتبررررثلر ررررالأتررررالدرتررررري لدراسسرررر لكارتررررار لسررررقلسلرنررررثلأدرررر لفرررر لرارررررثلت ررررايمل
درستي ررطاللتاررينلدأليرييررثلريبنرراللدللدالدرررادفلدرسنيررااملدألسررلليدرررلملحررا لعيررتلتجررادسليدتذررا لأاتررالبررحنل

لدال تجابالم

فرر لدرتاتحررالدألي لسررنلرحررولااجررثلدرتر رر ،ليستر رر لبااجررثلل"مفهااوم التحااول الرقمااي لمشاارك تل"جررا  -
برادرادفلسنيرااملل3.50كبحاملرحرولبيغرللسيسرثلستي رتلد رتجاباللأفرادالعحدرثلدرااد رثلرري لفرلدلدربنرال

  1.01سااثل

فر لدرتاتحرالدالخحرالسرنلل"أثر التحول الرقمي لمشرك ت عمي دق  المعموم ت الع م  لممحمماينل"كسالجا  -
،ليستر  لبااجثلكبحاملرحولبيغللسيسثلستي تلد رتجاباللأفرادالعحدرثلدرااد رثلرري لرحولااجثلدرتر  

  2.17بادرادفلسنيااملسااثلل3.73فلدلدربنال
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 و تفرع من هذا االفتراض أربع  فروض فرعي  وهى:
 حررؤتالدرتررري لدراسسرر لعيررتلبحوررثلدرسنييسرراللفرر لأ رريد لاأسلدرسررا لدرداشرروثلبشرركللكبحررالبارد رربثلرسذمرريمل

لدراسس لريشاكال.درتري ل

 حؤتالدرتري لدراسس لعيتلبحوثلدرسنييساللف لأ يد لاأسلدرسا لدرداشوثلبشكللكبحالبارد بثلر إلااملعراال
لدرسرييحن.

 حررؤتالدرترررري لدراسسررر لعيرررتلبحوررثلدرسنييسررراللفررر لأ ررريد لاأسلدرسرررا لدرداشرروثلبشررركللكبحرررالبارد ررربثلراسرررثل
لدرسنييساللدرناسثلريسرييحن.

 تلبحوررثلدرسنييسررراللفررر لأ ررريد لاأسلدرسرررا لدرداشرروثلبشررركللكبحرررالبارد ررربثلراسرررثلحررؤتالدرترررري لدراسسررر لعيررر
لدرسنييساللدرخاصثلريسرييحن.

 الفرض الفرعي األول 13-2-2

حررؤتالدرتررري لدراسسرر لعيررتلبحوررثلدرسنييسرراللفرر لأ رريد لاأسلدرسررا لدرداشرروثلبشرركللكبحررالبارد رربثلرسذمرريمل
لدرتري لدراسس لريشاكال

والنسب المئوي  والمتوسط ت واالنحراف ت المعي ر   الستج ب ت عين  : التكرارات 11جدول 
الدراس  حول أثر التحول الرقمي عمى بيئ  المعموم ت في أسواق رأس الم ل الن شئ  ب لنسب  

 لمفهوم التحول الرقمي لمشرك ت
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لميتضح من الجدول الس بق أن

سررا لدرداشرروثلبارد رربثلرسذمرريملدرتررري لدراسسرر لأتررالدرتررري لدراسسرر لعيررتلبحوررثلدرسنييسرراللفرر لأ رريد لاأسلدر
بررادرادفلل3.50ريشرراكاللستر رر لبااجررثلكبحرراملرحررولبيررالدرستي ررتلدررري د لريررااجاللدراييررثلفرر لفررلدلدربنررال

،لأسالبشرلنلدرنبراادللدرذاعيرثلفر لفرلدلدربنرالفجرا للساتبرثلر رالأترالدرترري لدراسسر لكارترار ل1.01سنياامل
تي ررطاللتاررينلدأليرييررثلرينبرراامللدللدالدرررادفلدرسنيررااملدألسررلليدرررلملسررقلسلرنررثلأدرر لفرر لرارررثلت ررايملدرس

لحا لعيتلتجادسليدتذا لأاتالبحنلدال تجابالم

البي نا ت  –الحوساب  الساح بي   –التحول الرقمي يشير إلى تطبيق الذك ء االصاطن عي ل"جا للدرنبراامل -
فررر لدرتاتحرررالدألي لسرررنلرحرررولااجرررثلدرتر ررر ،ليستر ررر لبااجرررثلكبحررراملرحرررولل"(Blockchainالضاااخم  )

 1.30بادرادفلسنيااملسااثلل7..3بيغللسيسثلستي تلد تجاباللأفادالعحدثلدرااد ثلري لفلثلدرنباامل

فر لدرتاتحرالل"االستثم ر في التحول الرقمي لمشرك ت امرا ضرور   في الوقت الاراهنل"كسالجا للدرنباامل -
حولااجثلدرتر  ،ليستر  لبااجثلستي طثلرحرولبيغرللسيسرثلستي رتلد رتجاباللأفرادالعحدرثلدالخحالسنلر

  1.34بادرادفلسنيااملسااثلل3.32درااد ثلري لفلثلدرنباامل

 الفرض الفرعي الث ني 13-2-3
حؤتالدرتري لدراسس لعيتلبحوثلدرسنييسراللفر لأ ريد لاأسلدرسرا لدرداشروثلبشركللكبحرالبارد ربثلر إلرااملعراال

لييحندرسر

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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: التكرارات والنسب المئوي  والمتوسط ت واالنحراف ت المعي ر   الستج ب ت عين  11جدول 
الدراس  حول أثر التحول الرقمي عمى بيئ  المعموم ت في أسواق رأس الم ل الن شئ  ب لنسب  

 لز  دة عدد المحممين

 
لميتضح من الجدول الس بق أن

درسنييسرراللفرر لأ رريد لاأسلدرسررا لدرداشرروثلبارد رربثلر إلررااملعرراالدرسرييررحنلأتررالدرتررري لدراسسرر لعيررتلبحوررثل
برررادرادفلسنيرررااملل3.72ستر ررر لبااجرررثلكبحررراملرحرررولبيرررالدرستي رررتلدرررري د لريرررااجاللدراييرررثلفررر لفرررلدلدربنرررال

،لأسررالبشرررلنلدرنبررراادللدرذاعيرررثلفررر لفرررلدلدربنرررالفجرررا للساتبرررثلر رررالأترررالدرترررري لدراسسررر لكارترررار لسرررقل1.24
 لراررثلت رايملدرستي رطاللتارينلدأليرييرثلرينبراامللدللدالدررادفلدرسنيرااملدألسرلليدررلملحرا لسلرنثلأدر لفر

لعيتلتجادسليدتذا لأاتالبحنلدال تجابالم

فر لدرتاتحرالدألي لل"تس عد الرقمن  فاي تحساين بيئا  المعموما ت فاي أساواق رأس الما لل"جا للدرنبراامل -
سررنلرحررولااجررثلدرتر رر ،ليستر رر لبااجررثلكبحرراملرحررولبيغررللسيسررثلستي ررتلد ررتجاباللأفررادالعحدررثلدرااد ررثل

 1.31بادرادفلسنيااملسااثلل3..3ري لفلثلدرنباامل

تتأثر سي س  االفص ح في الشرك ت التي تحولت إلى الرقمن  بسبب حادة المن فسا  ل"كسالجا للدرنبراامل
ف لدرتاتحالدالخحرالسرنلرحرولااجرثلدرتر ر ،ليستر ر لبااجرثلل"عمى المحممين التنبؤ بدق يجعل من الصعب 
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برادرادفلسنيرااملل3.17ستي طثلرحولبيغرللسيسرثلستي رتلد رتجاباللأفرادالعحدرثلدرااد رثلرري لفرلثلدرنبراامل
ل1.34سااثل

 الفرض الفرعي الث لث 13-2-4
يؤثر التحول الرقمي عماى بيئا  المعموما ت فاي أساواق رأس الما ل الن شائ  بشاكل كبيار ب لنساب  لدقا   

لالمعموم ت الع م  لممحممين

: التكرارات والنسب المئوي  والمتوسط ت واالنحراف ت المعي ر   الستج ب ت عين  12جدول 
أس الم ل الن شئ  ب لنسب  الدراس  حول أثر التحول الرقمي عمى بيئ  المعموم ت في أسواق ر 

 لدق  المعموم ت الع م  لممحممين
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لميتضح من الجدول الس بق أن

أتررالدرتررري لدراسسرر لعيررتلبحوررثلدرسنييسرراللفرر لأ رريد لاأسلدرسررا لدرداشرروثلبارد رربثلراسررثلدرسنييسرراللدرناسررثل
برررادرادفلل3.70لريسرييررحنلستر رر لبااجرررثلكبحرراملرحرررولبيررالدرستي رررتلدررري د لريررااجاللدراييرررثلفرر لفرررلدلدربنررا

،لأسالبشلنلدرنباادللدرذاعيثلف لفلدلدربنالفجا للساتبثلر الأتالدرترري لدراسسر لكارترار لسرقل1.2سنياامل
سلرنثلأدر لفر لراررثلت رايملدرستي رطاللتارينلدأليرييرثلرينبراامللدللدالدررادفلدرسنيرااملدألسرلليدررلملحرا ل

لعيتلتجادسليدتذا لأاتالبحنلدال تجابالم

أثاار التحااول الرقمااي عمااي دقاا  المعموماا ت الع ماا  لممحممااين بساابب ز اا دة المعموماا ت ل"جررا للدرنبرراامل -
فرر لدرتاتحرالدألي لسرنلرحررولااجرثلدرتر رر ،لل"الع ما  بشااكل كبيار مااا انخفا ض تكاا ليف الحصااول عميها 

ل5..3يستر رر لبااجررثلكبحرراملرحررولبيغررللسيسررثلستي ررتلد ررتجاباللأفررادالعحدررثلدرااد ررثلررري لفررلثلدرنبرراامل
 1.32سنيااملسااثلبادرادفل

تحسين جودة االفصا ح عان المعموما ت يمكان ان يقمال مان تبا ين تنباؤات المحمماين "كسالجا للدرنبراامل -
فر لدرتاتحرالدألخحرالسرنلرحرولااجرثلدرتر ر ،ليستر ر لل"بشكل فعا ل  وتحسان دقا  معموما تهم المشاترك 

برادرادفلل3.2فرلثلدرنبرااملبااجثلستي طثلرحرولبيغرللسيسرثلستي رتلد رتجاباللأفرادالعحدرثلدرااد رثلرري ل
  1.75سنيااملسااثل

 الفرض الفرعي الرابا 13-2-5
حؤتالدرتري لدراسس لعيتلبحوثلدرسنييساللف لأ يد لاأسلدرسا لدرداشوثلبشكللكبحالبارد بثلراسرثلدرسنييسرالل

لدرخاصثلريسرييحن

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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الستج ب ت عين  : التكرارات والنسب المئوي  والمتوسط ت واالنحراف ت المعي ر   13جدول 
الدراس  حول أثر التحول الرقمي عمى بيئ  المعموم ت في أسواق رأس الم ل الن شئ  ب لنسب  

 لدق  المعموم ت الخ ص  لممحممين

 

لميتضح من الجدول الس بق أن
أتالدرتري لدراسس لعيتلبحوثلدرسنييساللفر لأ ريد لاأسلدرسرا لدرداشروثلبارد ربثلراسرثلدرسنييسراللدرخاصرثل

برررادرادفلل3.73ريسرييررحنلستر رر لبااجرررثلكبحرراملرحرررولبيررالدرستي رررتلدررري د لريررااجاللدراييرررثلفرر لفرررلدلدربنررال
،لأسالبشرلنلدرنبراادللدرذاعيرثلفر لفرلدلدربنرالفجرا للساتبرثلر رالأترالدرترري لدراسسر لكارترار ل2.17سنياامل

فلدرسنيررااملدألسررلليدرررلملسررقلسلرنررثلأدرر لفرر لرارررثلت ررايملدرستي ررطاللتاررينلدأليرييررثلرينبرراامللدللدالدررراد
لحا لعيتلتجادسليدتذا لأاتالبحنلدال تجابالم

ادي التحااول الرقمااي لمشاارك ت إلااى انتاا ج كمياا  كبياارة ماان المعموماا ت الخ صاا  ) ياار ل"جررا للدرنبرراامل -
فرر لدرتاتحررالدألي لسررنلرحررولااجررثلدرتر رر ،ليستر رر لبااجررثلكبحرراملرحررولبيغررللسيسررثلل"المعمناا  مساابق (

 1.30بادرادفلسنيااملسااثلل3..3ستي تلد تجاباللأفادالعحدثلدرااد ثلري لفلثلدرنباامل
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فرر لل"ز اا دة الحماا س فااي التنقيااب عاان المعموماا ت الخ صاا  فااي الشاارك ت الرقمياا ل"كسررالجررا للدرنبرراامل -
حررولااجررثلدرتر رر ،ليستر رر لبااجررثلستي ررطثلرحررولبيغررللسيسررثلستي ررتلد ررتجاباللدرتاتحررالدالخحررالسررنلر

 . 1.73بادرادفلسنيااملسااثلل3.21أفادالعحدثلدرااد ثلري لفلثلدرنباامل

 الفرض الرئيسي الث ني 13-2-6
يوجد اختالف معنوي وذو دالل  إحص ئي  ألثار التحاول الرقماي عماى بيئا  المعموما ت فاي أساواق رأس 

  شئ  ترجا إلى الفئ  المستهدف الم ل الن

عررامليجرريال،لرحرروليشررحالدرذررادلدرنرراس لإرررتلANOVAرااد ررثلفررلدلدرذررادلتررملد ررتخادملتريحررللدرتبرراحنل
دختلفلسنديمليليلاالرثلإرصاويثلألتالدرتري لدراسس لعيتلبحوثلدرسنييساللف لأ يد لاأسلدرسا لدرداشروثل

لدرجاي لدرتار ملتاجقلإرتلدرذوثلدرس تمافث،ليكادللدردتاو لكسالف 

 : نت ئج تحميل التب ين ألبع د الدراس 14جدول 

 

 

 

 

 

حجن 

 العٌٍت
 الوتىسط

االًحراف 

 الوعٍبري

الخطأ 

 الوعٍبري
F 

القٍوت 

 الذاللٍت

مفهببببببىا الخحببببببىل السلمببببببي 

 للشسكبث

 0.09 1.11 3.73 156 المحللين المبليين

5.27 0.006 
البىزصبت المحللين المبليين ببلشسكبث المعجلت في 

 المصسيت
157 3.29 1.27 0.1 

 0.15 1.24 3.56 71 أظبحرة المحبظبت المبليت ببلجبمعبث المصسيت

أثس الخحبىل السلمبي وشيببدة 

 لدد المحللين

 0.08 0.97 3.66 156 المحللين المبليين

5.34 0.005 
المحللين المبليين ببلشسكبث المعجلت في البىزصبت 

 المصسيت
157 3.27 1.13 0.09 

 0.13 1.1 3.52 71 أظبحرة المحبظبت المبليت ببلجبمعبث المصسيت

أثببببببببس الخحببببببببىل السلمببببببببي 

للشببببببببسكبث للببببببببي دلببببببببت 

 المعلىمبث العبمت للمحللين

 0.08 0.96 3.56 156 المحللين المبليين

3.56 0.03 
المحللين المبليين ببلشسكبث المعجلت في البىزصبت 

 المصسيت
157 3.27 1.02 0.08 

 0.12 1 3.43 71 أظبحرة المحبظبت المبليت ببلجبمعبث المصسيت

أثببببببببس الخحببببببببىل السلمببببببببي 

للشببببببببسكبث للببببببببي دلببببببببت 

المعلىمببببببببببببث الابصبببببببببببت 

 للمحللين

 0.07 0.86 3.58 156 المحللين المبليين

4.21 0.016 
المحللين المبليين ببلشسكبث المعجلت في البىزصبت 

 المصسيت
157 3.27 0.98 0.08 

 0.11 0.94 3.44 71 المحبظبت المبليت ببلجبمعبث المصسيتأظبحرة 

الخحببىل السلمبببي للبببى بيئبببت 

المعلىمبث في أظبىاق زأض 

 المبل النبشئت

 0.08 0.96 3.64 156 المحللين المبليين

4.71 0.009 
المحللين المبليين ببلشسكبث المعجلت في البىزصبت 

 المصسيت
157 3.28 1.09 0.09 

 0.13 1.06 3.49 71 المحبظبت المبليت ببلجبمعبث المصسيتأظبحرة 
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 ويظهر من التحميل الس بق م  يمي:
%لليفرلدلحرا لعيرتلدخرتلفلدريررادلل5أسرللسرنللمفهوم التحاول الرقماي لمشارك تس تيىلدرسندييثلرُبنرال -

 .لمفهوم التحول الرقمي لمشرك تلنت ئجسرللدرااد ثلر ال

%لليفرلدلحرا لعيرتلدخرتلفل5أسرللسرنللالتحول الرقماي وز ا دة عادد المحمماين أثرس تيىلدرسندييثلرُبنال -
 .لأثر التحول الرقمي وز  دة عدد المحممينلنت ئجدريرادللسرللدرااد ثلر ال

%ل5أسرللسرنللأثر التحول الرقمي لمشرك ت عماي دقا  المعموما ت الع ما  لممحمماينس تيىلدرسندييثلرُبنال -
أثاار التحااول الرقمااي لمشاارك ت عمااي دقاا  لنتاا ئجرررللدرااد ررثلر رراليفررلدلحررا لعيررتلدخررتلفلدريرررادللس

 .للالمعموم ت الع م  لممحممين

ل%5أسرللسرنللأثر التحول الرقمي لمشرك ت عمي دق  المعموم ت الخ ص  لممحممينس تيىلدرسندييثلرُبنرال -
  أثاار التحااول الرقمااي لمشاارك ت عمااي دقاالنتاا ئج يفررلدلحررا لعيررتلدخررتلفلدريرررادللسرررللدرااد ررثلر ررا

 .للالمعموم ت الخ ص  لممحممين

%ليفرلدل5أسرللسرنلللمتحول الرقمي عمى بيئ  المعموم ت في أسواق رأس الم ل الن شئ س تيىلدرسندييثل -
التحول الرقمي عمى بيئا  المعموما ت فاي أساواق لنت ئج حا لعيتلدختلفلدريرادللسرللدرااد ثلر ا

 .لرأس الم ل الن شئ 

لعيررتلدردترراو لدر رراب ثلدررال يوجااد اخااتالف معنااوي وذو داللاا  فدلدرذررادلدرنرراس ليد بررللدربرراحللدمليهدررا ت
إحصاا ئي  ألثاار التحااول الرقمااي عمااى بيئاا  المعموماا ت فااي أسااواق رأس الماا ل الن شاائ  ترجااا إلااى الفئاا  

ل.لالمستهدف 

يرسنافثلسندييثلدالختلفاللألتالدرتري لدراسس لعيتلبحوثلدرسنييساللفر لأ ريد لاأسلدرسرا لدرداشروثلبرحنل
للسجسريعتحنلسرنلسجسيعراللدرذورثلدرس رتمافثلف رالترملد رتخادملدختبراالدسرللفرا لسندريمليكادرللدردتراو لكسرالك

لحي م

ل

ل

ل

ل

ل
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الفرق بٍي 

 الوتىسطبث

الخطأ 

 الوعٍبري

القٍوت 

 الذاللٍت

 %59فترة ثقت 

الحذ 

 األدًى

الحذ 

 األعلى

مفهببببىا الخحببببىل السلمببببي 

 للشسكبث

 المحللين المبليين

المببببببببببببليين المحللبببببببببببين 

المعببجلت فببي  ببلشببسكبث

 البىزصت المصسيت

0.44* 0.14 0 0.17 0.71 

 أظبحرة المحبظبت المبليت

 ببلجبمعبث المصسيت
0.17 0.17 0.33 -0.17 0.51 

المحللبببين المببببليين ببلشبببسكبث 

المعببببببببجلت فببببببببي البىزصببببببببت 

 المصسيت

 0.17- 0.71- 0 0.14 *0.44- المحللين المبليين

 المحبظبت المبليتأظبحرة 

 ببلجبمعبث المصسيت
-0.27 0.17 0.12 -0.61 0.07 

أظببببببببحرة المحبظببببببببت المبليبببببببت 

 ببلجبمعبث المصسيت

 0.17 0.51- 0.33 0.17 0.17- المحللين المبليين

المحللبببببببببببين المببببببببببببليين 

المعببجلت فببي  ببلشببسكبث

 البىزصت المصسيت

0.27 0.17 0.12 -0.07 0.61 

أثببببببس الخحببببببىل السلمببببببي 

 وشيبدة لدد المحللين

 المحللين المبليين

المحللبببببببببببين المببببببببببببليين 

المعببجلت فببي  ببلشببسكبث

 البىزصت المصسيت

0.39* 0.12 0 0.15 0.63 

 أظبحرة المحبظبت المبليت

 ببلجبمعبث المصسيت
0.14 0.15 0.36 -0.16 0.44 

المحللبببين المببببليين ببلشبببسكبث 

المعببببببببجلت فببببببببي البىزصببببببببت 

 المصسيت

 0.15- 0.63- 0 0.12 *0.39- المبليينالمحللين 

 أظبحرة المحبظبت المبليت

 ببلجبمعبث المصسيت
-0.25 0.15 0.1 -0.55 0.05 

أظببببببببحرة المحبظببببببببت المبليبببببببت 

 ببلجبمعبث المصسيت

 0.16 0.44- 0.36 0.15 0.14- المحللين المبليين

المحللبببببببببببين المببببببببببببليين 

 ببلشسكبث

المعبببجلت فبببي البىزصبببت 

 المصسيت

0.25 0.15 0.1 -0.05 0.55 

أثببببببس الخحببببببىل السلمببببببي 

للشبببببببسكبث للبببببببي دلبببببببت 

المعلىمببببببببببببث العبمبببببببببببت 

 للمحللين

 المحللين المبليين

المحللبببببببببببين المببببببببببببليين 

المعببجلت فببي  ببلشببسكبث

 البىزصت المصسيت

0.30* 0.11 0.01 0.08 0.52 

 أظبحرة المحبظبت المبليت

 ببلجبمعبث المصسيت
0.13 0.14 0.35 -0.15 0.41 

المحللبببين المببببليين ببلشبببسكبث 

المعببببببببجلت فببببببببي البىزصببببببببت 

 المصسيت

 0.08- 0.52- 0.01 0.11 *0.30- المحللين المبليين

 أظبحرة المحبظبت المبليت

 ببلجبمعبث المصسيت
-0.17 0.14 0.24 -0.44 0.11 

أظببببببببحرة المحبظببببببببت المبليبببببببت 

 ببلجبمعبث المصسيت

 0.15 0.41- 0.35 0.14 0.13- المحللين المبليين

المحللبببببببببببين المببببببببببببليين 

المعببجلت فببي  ببلشببسكبث

 البىزصت المصسيت

0.17 0.14 0.24 -0.11 0.44 

أثببببببس الخحببببببىل السلمببببببي 

للشبببببببسكبث للبببببببي دلبببببببت 

المعلىمببببببببببث الابصبببببببببت 

 للمحللين

 المحللين المبليين

المحللبببببببببببين المببببببببببببليين 

المعببجلت فببي  ببلشببسكبث

 البىزصت المصسيت

0.30* 0.1 0 0.1 0.51 

 المحبظبت المبليتأظبحرة 

 ببلجبمعبث المصسيت
0.14 0.13 0.3 -0.12 0.4 

المحللبببين المببببليين ببلشبببسكبث 

المعببببببببجلت فببببببببي البىزصببببببببت 

 المصسيت

 0.1- 0.51- 0 0.1 *0.30- المحللين المبليين

 أظبحرة المحبظبت المبليت

 ببلجبمعبث المصسيت
-0.17 0.13 0.21 -0.43 0.09 

 

أظببببببببحرة المحبظببببببببت المبليبببببببت 

 ببلجبمعبث المصسيت

 0.12 0.4- 0.3 0.13 0.14- المحللين المبليين

المحللبببببببببببين المببببببببببببليين 

المعببجلت فببي  ببلشببسكبث

 البىزصت المصسيت

0.17 0.13 0.21 -0.09 0.43 
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الخحىل السلمي للبى بيئبت 

المعلىمبببببث فببببي أظببببىاق 

 زأض المبل النبشئت

 المحللين المبليين

المحللبببببببببببين المببببببببببببليين 

المعببجلت فببي  ببلشببسكبث

 البىزصت المصسيت

0.36* 0.12 0 0.13 0.59 

 أظبحرة المحبظبت المبليت

 ببلجبمعبث المصسيت
0.15 0.15 0.33 -0.15 0.44 

المحللبببين المببببليين ببلشبببسكبث 

المعببببببببجلت فببببببببي البىزصببببببببت 

 المصسيت

 0.13- 0.59- 0 0.12 *0.36- المحللين المبليين

 أظبحرة المحبظبت المبليت

 ببلجبمعبث المصسيت
-0.21 0.15 0.15 -0.5 0.08 

أظببببببببحرة المحبظببببببببت المبليبببببببت 

 ببلجبمعبث المصسيت

 0.15 0.44- 0.33 0.15 0.15- المحللين المبليين

المحللبببببببببببين المببببببببببببليين 

المعببجلت فببي  ببلشببسكبث

 البىزصت المصسيت

0.21 0.15 0.15 -0.08 0.5 

 

 يوضح الجدول الس بق:
لبارد بثلرسذميملدرتري لدراسس لريشاكالمل

 يجيالفاي لسندييثلبحنلدرسرييحنلدرسارححنليدرسرييحنلدرسارححنلبارشاكاللدرس جيثلف لدربياصثلدرسصراإلثل
 رصارحلدرسرييحنلدرسارححن.

 لبارد بثلألتالدرتري لدراسس لي إلااملعاالدرسرييحنم

 رسارححنلبارشاكاللدرس جيثلف لدربياصثلدرسصراإلثليجيالفاي لسندييثلبحنلدرسرييحنلدرسارححنليدرسرييحنلد
 رصارحلدرسرييحنلدرسارححن.

 لبارد بثلألتالدرتري لدراسس لريشاكاللعي لاسثلدرسنييساللدرناسثلريسرييحنم

 يجيالفاي لسندييثلبحنلدرسرييحنلدرسارححنليدرسرييحنلدرسارححنلبارشاكاللدرس جيثلف لدربياصثلدرسصراإلثل
 .رصارحلدرسرييحنلدرسارححن

 لبارد بثلألتالدرتري لدراسس لريشاكاللعي لاسثلدرسنييساللدرخاصثلريسرييحنم

 يجيالفاي لسندييثلبحنلدرسرييحنلدرسارححنليدرسرييحنلدرسارححنلبارشاكاللدرس جيثلف لدربياصثلدرسصراإلثل
 رصارحلدرسرييحنلدرسارححن.

 لدرداشوثمبارد بثلريتري لدراسس لعيتلبحوثلدرسنييساللف لأ يد لاأسلدرسا ل

 يجيالفاي لسندييثلبحنلدرسرييحنلدرسارححنليدرسرييحنلدرسارححنلبارشاكاللدرس جيثلف لدربياصثلدرسصراإلثل
 رصارحلدرسرييحنلدرسارححن.

ل
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 النت ئج والتوصي ت 14
 النت ئج  14-1

بناسالد تنانللدربارتثلدالطاالدردنامليدرااد ثلدال تطلعيثلت تخيصلسجسيعثلسنلدردتاو لتتستللفر ل
لدالت م

 داسشرللدرااد ررثلبشرركللسدمجرر لترلتحالدرتررري لدراسسرر لريسؤ  رراللعير لجررياملدرسنييسرراللفرر ل رري لاأسل
لدرسا لسنلسدنيالستابنثلدرسرييحنليدرتدبؤلبارسنييسال.

 دنماللدردتاو لأنلد تخادملدالدنسثلدراسسيثلريسؤ  اللر لتلتحالدحجاب لكبحالعي لعاالدرسرييحنلدرلحنل
لكبحا.لحتابنينلدرسؤ  ثلبشكل

 درتري لدراسس لير نلاسثلدرسنييساللدرناسثلبشكللكبحالهيإلينحلفلدلدنلدرتاديريجيالدراسسيرثليسكرنلدنل
لت إلالسنلاسثلدراش لعنلسنييساللدرسؤ  ثلهيت يحللااجثلعاملتساتللدرسنييسال.

 لدرترررري لدراسسررر لح إلرررالسرررااملدرسرييرررحنلعيررر لدرتذ رررحالدالرتادفررر لهييسكرررنلدنلي ررراعاللررررتلدرسرييرررحنلعيررر 
لتر حنلتيسناتممليلجنللبحوثلدرسنييساللدرناسثلر ي لادسلدرسا لداتالشذافيث.

 د ررتخادملدالدنسررثلدراسسيررثلررريسلررر لتررلتحالعيرر لاسررثلدرسنييسرراللدرخاصررثلريسرييررحنلهسسرراليشررحالدررر لدنل
درتاديريجيالدراسسيثليسكنلدنلتر نلبحوثلدرسنييساللفر ل ري لادسلدرسرا هليرادمرالررنلتغحرالبشركللكبحرال

لنلدرسرييحنلدرشخص لرسنييسالل ي لادسلدرسا .دت ا

 تطبحرر لدرتررري لدراسسرر لينرر  ل ررييتلتتبررقلدرسرييررحنليإل إلررالسررنلتر ررحنلبحوررثلدرسنييسرراللفرر ل رري لادسل
لدرسا لسنلخل لدرتلتحالعي لاسثلدرسنييساللدرناسثلريسرييحن.

 فصرررا لعدمرررالتطبحررر لدالدنسرررثلدراسسيرررثلحرررؤاملدرررر لت ررراإلقلعسييرررثلجسرررقلدرسنييسررراللللدللدرصررريثليلدال
ليدسكاديثلس اادتماليتر حنلشذافيثلسنييسالل ي لادسلدرسا لبارااسل.

 التوصي ت 14-2
لد تداادلرسالتيصيللدري لدرااد ثلسنلدتاو لت تا لدربارتثلدرتيصياللدالتيثم

 فررلثلدرااد ررثلرمررالتررلتحالعيرر لدرسؤ  رراللرحررولددرر لحجررالعيرر لدرشرراكالللدللدررجررملدرابحرراليدرينررقل
دال ررتذااملسررنلس ديافررالدالستصرراايثلدرخاصررثليفمررملدرت ديرراللدراسسيررثلدرسختيذررثلدر اوسررثلعيرر للدرسررار لدرجحررال

لدرلكا لدالصطداع ليلدرري بثلدر رابيثليلدربياداللدرنخسثليل ل للدراتللبشكللكاسل.



 ......أثر التحول الرقمي علي بيئة المعلومات في أسواق رأس المال الناشئة                        د. حنان هارون فريد   
 

  
 

 
 

  344  

 

 حجرررالعيررر لدرشررراكاللتطررريإلالد رررتخادملدرتطبي ررراللدراسسيرررثليف رررالألعسارمرررالدراوي ررريثليلد رررتخادملدسرررالجل
رتر ررررحنلكذررررا ملعسيياتمرررالدرادخييررررثلهييسكررررنلدنلحرررؤاملدر يرررراملبررررلرتلدرررر لت رررراإلقلعسييررررثلجسررررقللدالعسرررا 

لدرسنييسالللدللدرصيثليدالفصا لعدماليس اادتمالهيتر حنلشذافيثل ي لسنييساللادسلدرسا لبارااسل.

 دينرررررالرمرررررلثلدرااد رررررثلدترررررالعيررررر لدرركيسررررراللهيسرررررنليجمرررررثلدنرررررالدرركيسرررررثللحجرررررالصررررريا ثل يا رررررالل
جاحرراملريتناسررللسررقلدرتررراياللدرداجسررثلعررنلدرتررري لدراسسرر ليدرترر ل رريكينلرمررالتررلتحالبنحررالليد ررتادتحجيال

درسرراملعيرر لدالستصررااليدرسجتسررقلهييسكررنلتر حرر للرررتلسررنلخررل لدشررالدرتاديريجيررالدراسسيررثليهدررا لدنررامل
رلبتاررراالدراسسررر لهياعرررملدالاسرررامهليإلجرررالتن إلررر لدرترررري لدراسسررر لريسؤ  رررالليتر رررحنلبحورررثلادسلدرسرررا ل

 رااسل.با

 الدراس ت المستقبمي  المقترح  14-3
لتذتحلدرااد ثلدالفا لدريلدستاد لعاالسنلدرسجاالللدربرتيثلدرت ليسكنلتدايرمالتتستلم

لدتالدرتري لدراسس لعي ل إلااملدال تتساادللف لبياصثلدالياد لدرساريثلدرسصاإلث. -1

تدشرريتلبياصررثلدالياد لدرساريررثلتررلتحالدرتررري لدراسسرر لعيرر لجررلالاؤيسلدالسرريد لدرناهيررثليلدالجدبيررثلر -0
لدرسصاإلث.

لدتالدرتري لدراسس لعي لدالاد لدرسار لريسدشلم. -3

لسراادللد تساداإلثلدرسدشلملف لنللبحوثلدرتغحادللدرل سثلريتري لدراسس . -7

 المراجا
 العربي  ب لمغ  أواًل: المراجا
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(ل(JIS& Tدرتررررري لدراسسرررر لفرررر لدرسؤ  رررراللدرنساديررررث،لسجيررررثلااد رررراللدرسنييسررررالليدرتاديريجيررررال

لدالصادالدألي .
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ل.12،لدرناالدألي ،لصل54كييثلدرتجاام،لجاسنثلدي كدااإلث،لدرسجيال

اإلرثل(،للااد ثلتريحييثلرسراادللدجا لدرتري لدراسس لف لدرشراكال،لدرسجيرثلدرج دو0201 را،لفااملربدتل 
ل.72ل–ل33رلستصااليدرسا ،لدالصادالدألي ،لدرناالدرتاد لعشا،لصلصل
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