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 يجب أن جتراوح مقاالث البحىر ألاصيلت ماا بانن  0333و 0333كلمات وشتاترأ أن جناىن أصاليتلم يسبق وترها في أي منان آخر في أي وسيط مطبىع أو إلكترووي ،باللغت العربيت أو إلاهجلنزيت
أو أي لغت أخري أو أن جناىن زا م ماً أحرواات الباااا للمازساخنر أو الا .خىااي ماا يجاب أال
جنىن قي .الىظر لليتر في منان آخر
ا ا ز.ي اا.ا إ ا
 يجااب أن جدس اام مق اااالث البحااىر ب ااالعمق وألاص ااالت بحيااا يمك ااً أن ج ااياملجال
 يجب أن يخم جىزيق مقاالث البحىر مً الىاايت العلميت باملرازع واملصادا والىزااق يجب أن يخم جيسيق مقاالث البحىر وفقا ألصىل البحا العلمي

عروض الكتاب:



األعنال املرتمجة:



وقائع املؤمترات:

جراااب ال.وا اات ضعااروب الكخااب ،ترا أن يت اراوح تاا.د النلماااث مااا باانن  053و 553كلماات ،مبمااا فااي
ذلااب بياهاااث الكخااال الببليىزرافياات تر ا أن حتااما البياهاااث الببليىزرافياات كاملاات للكخااال وأن
حعطي القاائ ملحت تامت تً الكخال ،وجلخص الىقاأ الرا ست التي جىضح مىاحً قىة وضع
الكخال
جقبا ال.وا ت ألاتمال املترزمت رأ أن يخم اافاق الىص ألاصري اتى جخم مرازعت الترزمت
 يج ااب أن حت ااما معلىم اااث ت ااً تى ااىان امل ااتجمر وامل ااىظم ماملىظم اانن  ،وج اااا ومن ااان وعق ااادوترب مىضىع للمتجمر ،ومحاواي الرا ست
ب .تنسيق املقاالت:
 يرج مالاظت أهه يقع تر تاجق املتلفنن جيسيق املقاالث وزعلها في التنا املطلىل قبا جق.يمهامع العلم أهه لً يخم قبىل املقاالث التي ال جخىافق مع هذي إلاا اداث وادها ملتلفيها ولً يخم الىظر
في وترها اتى يخم إتادة جق.يمها بالصىاة املالامت
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مبــادئ النشــر
 يجب أن ُي ّق.م مع كا مقال فردي صفحت تىىان املقال تر أن حتما ما يري:
 تىىان املقال
 اسم املتل واملتها العلمي
 امللخص
 النلماث املفخاايت
 يجااب أن ُيرفااق مااع املقاااالث بيااان مقخ ااب باااملتهالث العلمياات واملهىياات للمتل اذلب املىصب الرسمي الحا ي وبياهاث جصال كاملت
 في اال مساهمت أ ثر مً متل في املقال يجب جح.ي .املتل املىىأ به تمليت املراسالث وإافااقبياهاث جصال به كاملت
 املخلصا ت  :ييبغااي أن ُيرفااق مااع املقاااالث ملخااص فااي صاافحت تىااىان املقااال باللغاات العربياات تر ا أنيقع امللخص ما بنن  033و 033كلمت
 النلماث املفخاايت :يرج جق.يم خمس أو ساذ كلمااث مفخاايات التاي جلخاص املىضاىتاث الرا ساتللمق ااال وذل ااب ب اااللغخنن العربي اات وإلاهجلنزي اات ترا ا ص اافحت تى ااىان املق ااال ترا ا أن ي ااخم وض ااعها ضع اا.
امللخص مبا رة
 يجب أن يخم الخىضيح الناما للمصطلحاث واملخخصراث تى .اسخخ.امها ألول مرة يج ااب أن ج ااخم حبات اات املق اااالث تر ا زاه ااب واا اا .م ااً واق اات مق ااا  ،A4م ااع ج اار مس ااافت  0 5ب ااننالسطىا ،تر أن جنىن الهىامش 0 00سم تر الجىاهب ألاابعت للصفحت
املااتلفنن ،بمااا فااي

 ألابن ط: املق ال ب للغة العربية :خط  ،Simplified Arabicمقا  01زقيا لعىىان املقال ،ومقا 01
مااا للعىاو ً الفرتيت ،ومقا  00في املتن ،ومقا  00في الهامش
 املق ال ب للغة إلانجليزية :خط  ،Times New Romanمقا  01زقيا لعىىان املقال،
ومقا  01مااا للعىاو ً الفرتيت ،ومقا  00في املتن ،ومقا  00في الهامش
 إلايض حي : يجااب أن جقاا.م زميااع إلاي ااااياث والصااىا الفىجىلرافياات فااي التاانا إلالكترووااي فقااط تر ا أن
جن ااىن ذاث ز ااىدة تالي اات مق اارومة ومرقم اات ترا ا الخ ااىا ي باألاق ااام العربي اات و ج ااب أن جحم ااا ك ااا

اجمللد السادس – العدد الثاني عشر ـ يوليو 1029

2

مبــادئ النشــر
إي اااايت حسااميت جىضاايحيت مااع اقاام إلاي اااايت و نااىن املتلفااىن مسا ىلىن تااً الحصااىل ترا
اقىق الخألي واليتر لنافت ألاتمال الفىيت املأخىذة مً مصادا أخري
 يجااب جاارقيم الجاا.اول باألاقااام العربياات تر ا الخااىا ي و جااب أن ي اام كااا زاا.ول حسااميت جىضاايحيتواقم الج.ول
 سدتا ااهاداث واملرازا ااع الببليىزرافيا اات :أسا االىل زمعيا اات اللغا اااث الح.ي ا اات لالسدتا ااهاد املرز ا اايو جب أن جظهر قىاام املرازع في نهايت املقال ،ول س ما الحىاش ي
ُ
 جرسا زميع املتااكاث إ البري .إلالكترووي لل.وا ت الخا ي:researchlibrariesr@gmail.com
ج .حقوق التأليف والنشر:

يم ااىح املتلف ااىن اخص اات اص اار ت للمر ا العرب ااي للبح ااىر وال.ااس اااث ف ااي تل ااىم املكخب اااث املعلىم اااث
جا م مااً اجفاقياات التاارخيص ،و مكااً للمااتلفنن اسااخخ.ام املااىاد الخاصاات مهاام فااي ميتااىااث أخااري
ضترأ أن ذ ر أسبقيت وترها بال.وا ت وأن يخم إخطاا اا س جحر ر خابت مق.ما

مالحظة:

 حعبر ألااام ووزهاث الىظر الىاادة باملقااالث تاً املتلا ماملاتلفنن ولا س بال ارواة أن حعكاس أاامووزهاث هظر اا س الخحر ر ،أو هي ت الخحر ر ،أو الىا ر

اقىق الطبع واليتر محفىظت ،وال يسمح بإتادة حبع أو وتر أي ز م مً املجلت ،إال بمىافقت خطيت مً املر
العربي للبحىر وال.ااساث في تلىم املكخباث واملعلىماث
جىزه زميع املراسالث الخاصت باملجلت إ البري .لكتروويresearchlibrariesr@gmail.com:
املوقع الالكتروني للمركزhttp://acrslis.weebly.com/index.html :
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االفتتاحية
الرواد رحلوا
لكن ذكراهم باقية فينا ما حيينا
فقددخصص اددبصت و د ص صت علوم د صودداص لعع د صت ع د صألاس د لصت ددخع ونصعددع زصز ددخصت ع د ص
خليف ددسص ألاسد د لصت ددخع ونص ،سد د ص ص،د د  ،صز د زص،ل ددي صز ص نتئ ددختزصم ددرصت د د تنصت س د د ز ص
ق م زصع م زصواصسم ءصت عل ص صت ع فس .ص
ز د زصف ض د صزصصم دبتصار د تنلصت عل د ص صت وتضدداصتم د ص صت عط د ءص د ص،ددخ ن صم م د صع بع د ص صملمع د ص
زنهم صف صت ملم ص صالصت طونصصف صنظ رصم صقخم هص لم عسص صت اب.ص ص
كددنصنفد صلتئقددسصت ددو ص دداصم د اسصتم د اصه صف ،يددنصألاسد لصت ددخع ونصعددع زصز ددخصت ع د ص
خليفددس ص ألاس د لصت ددخع ونص ،س د ص ص ،د  ،صص ك د صو دداصقلو ع د صحاددسص ص ،د ل صص ك د صف تح د صصع درتصالص
يمورصأل،خصمل ه صف ابصأص حصيتيم ص فقخصأ و هصت ،يم ز .ص
مع ددتصعع د صل د صصو دداصم ،ل ددسصت ،ل ددسصتم معي ددسصألا د صتع ف د صزل د صألاس د لصت ددخع ونصع ددع زص
خليفددسصن،مددهصنصمددرصخ د مصع ددهص م ف صددهصت عوزددسص ت ف ددخلص موضددوز اه ص عع د صأ،ل د ص مق ل ددهص
صت لمددتصزل د صيخيدده ص ودداصصددي ص6002صصحقدداصتم ل د ص يف د نوصي د ص،م ون ددسصما د صت ع يددسص خنتسددسص
ت  ،د رصو دداصت و د ص ت علوم د ص م د صوت د صألع د ص ق د صألا مص ألس د لصت ددخع ونصع ددع زصخليف ددسص
ن،مهصنصواصمو هص ق صت و صواص ،معسصت ق ه لصواصع صنوفمبرص 6002صن،بص ص صسأ ني:صص لتص
سمي صنم اصت ي سم زص؟صصصصك زصز صموسوزي ص منصم صتعاصت ملمسصمرصمعنى.ص ص
ص لمددت صزلد صيددخوصألاسد لصت ددخع ونصعددع زصز ددخصت ع د صخليفددسصصن،مددهصنصودداصم ،لددسصت ددعسص
ت م يخيددسص لم  ،د رصودداصق د صت و د ص صت علوم د صودداص ،معددسصت ق د ه لصودداصت ع د صتم د معاص-6002ص
داصلزطد ءص م م دبتصوداص
 6002صننسنيصم نلص"مع هجصت حث" صم نلصمرصأنقص أصعبصت وتن صكد زص نزد صو ص
ل ق ءص دخلص3صأ 4صسد ز صم وتصدلس صالصصمدنصص صالصصضد صصوداصمح ضد تصهص دنصس دوه صو ع صوداصسسدابتنلصمدرص
زلمهص صت عسصواصت ط ح .ص
ص صنتفق صت خع ونصصعع زصن،مهصنصصواصصي ص6002صم ضونصت صم صت قدوم صتم د نوصز د ص
ألخاد صت و د ص صت علومد صودداصماد (صت و د ص محددوصألاميددسصألا ف ئيددس-صألاميددسصت اق فيددس-صألاميددسص
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االفتتاحية
ت علوم صيددس)صودداص ،معددسصت عاددونل ص صعع د صعددخيخصتم د صزل د ص،ضددونصمع ق د صنس د ئنصت  ،د رص
ت ددخع ونتهصت دديصأع د يصزل هد د ص صن ق د صكد د زصذع د صألاسد د لص ت ع د ص ت و ،ددهص ت ع ددخصليل ددسص د د ص
سعوت صأقموه صواصت ق ه لص ،ىصتنوه ءصييف نوصواصمطلاصز ص .6000ص
صألاسد لصت ددخع ونص ،سد ص ص،د  ،صن،مددهصنصتع ف د صصزليددهصزعددخم صأس د صت عد صت ع د ص
ل ح ددو ص ت خنتسد د صو دداصزلد ددو صت و د د ص ت علومد د صو دداصز د د ص6003ص،ي ددثصت د د ف ص نض ددم مهصي د د ص
زضددو سص ل عددسصت علميددسص لم ع د صت ع د ص ل حددو ص ت خنتس د صودداصزلددو صت و د ص ت علوم د ص صت ياددسص
سست د ن سصل لددسصت عد ص،يددثص بددىصللبدديص مددنصن ،ددسصصددخن ص ددنص قددخ صكددنصأعددم مصت ددخز ص ت د نخلص
عصت علميصت حثي ص صك زصع ف صصع صرتصصل لسصت ع صأزصيو بصت خع ونص ،س صن،مدهص
إلنج حصهتتصت
نصتف ،يددسصت عددخنصألا مص هددتتصم د صوتنصتل لددسصته م م د صصودداص س د صت د ،ا زص ت اا د زصت ع د صودداص
زلد ددو صت و د د ص ت علوم د د ص ك د د زصس د د يص د د ااص،ميد دداصألامد ددونصت علميد ددسص لم ع د د ص صحو د د ص حد ددو ص
ننتس صتل لس ص صنتئ صت تش ياص لما لص ت اعسص نقاصت ع صي صأسمىص أنفاصت تصبصت علميس .ص
واصز ص6002صع دبصصقدخيم ص و د :ص(ص حدو ص ننتسد صوداصزلدو صت و د ص م تفداصت علومد ص
ت ون س)صت ا ننصزرصنتنصت ع لسص لن صواص يبي صم وت صكلم صهصت يصع به صواص،ق صز قسصواصم يل يص
س م صصأضعهصزل صصخنوص صعع صزل صصوتصنصنتئ ص صصأ ص فجع ص ،ليه صفقدخ صت دخز ص صت دعخ ص
وددرصز ددخوص ددهصأزصأ قددكص في د ص ددتع تهص س د ئ تصزل د صن ددهص مق في د صصأ د هص خ نم د ص ل اددبص ت عددسصم د ص
،ي  .ص
ت عد صت ع د ص ل حددو ص لخنتسد صودداصزلددو صت و د ص ت علومد صخاددبصهددتتصت عددخنصيهددخءتصص
َ
ص ف ءتص صو م ص  ،م صت ط ه ل ص ي،ي ءص تع تهم ص أ هم صت طيب.صص ص
ن ،صنصألاس لصت خع ونصعع زصز خصت ع د صخليفدسص ألاسد لصت دخع ونص ،سد ص ص،د ،
حف ص م ص أسونهم صف يحص،ع صهص  ،ه صماصت اخيق زص ت ختءصواصزلي زص .ص
علي حسني السمري

نئ صت ح صصصص ص
صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصنم اص8صيو يوص 6002ص
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ص

أ .د .عيسى عيسى العسافني
األستار الذكتور شعبان عبذ العزيز خليفة
شيخ املكتبيني العرب
أ .د .عيس ى عيس ى العسافين
أظحار علم املعلومات في جامعة دمشق
سئيغ جمعية املكحبات والورائق العوسية
أنا ااا أعا ااش ي ا ااا أ ال شا ااعب أ ا ااعا ما اام م ا ااذا كاما ااة عليا ااة مشموكا ااة وأعا ااش ا اازل أ
الكلم ااات لم حل اا ،اللز ااات ج ا ااض ع اام ترا ااة الكامل ااة لم ااا اع ا جيل ااا م اام ااام ل ااذ وال
يع ااع ا نال أ نشب اعهللا ل د ااا ت وك ااذسل م اااملوت ر ااق عث اان ا ا ااي ال م ااش م ا والك ا م اام ال اااط
مشو لين ا ولكنهم في الح ي ة أموات ألنهم لال عطا وال نب  ...ننهم موجى الاريا .
وع ااذما نحثااذذ عاام الااذ حوس يااعبا لي ااة عليا سرمااة ت ونااز ش عطا اثا ن ااذ أنا اااا
عامل ااا محم ا اقا ف ااي شي ااق الع ااعود العلد ااب م ااز أ اعحث اان الع االم ا اااد دب والبث ااب م ااذ أعط ااى م ااا
اظااحطان أ يعطااا علمااا وثش يااة ومثبااة واااا عطااا ا عظيمااا وا ا ه ااب أن ا ظاايب ى لين ااا فااي نحاج ا
ال كشي ور شال العطشة العادكة ريا يعيش مي ا.
شرم ت أظحاري ظحار الالي الذ حوس يعبا لي ة ييخ املكحةي العشب وسائذ علم
املكحبااات فااي معااش والعااالم العشاااا .اااا الشارا عاملااا ب ا ا ثم ااق رعااعة مااق وسرالااة العااذس ملا
رم اااط الش ااباب وركم ااة الش اايوا ا ااا معلم ااا عظيم ااا ثحلم ااز عث اان ذ ا ا أجي ااا عذ ااذة ف ااي مشرل ااة
اللع ا اااسغ والع ا ا ة الحمييذ ا ااة للماجع ا ااح واملاجع ا ااح وال ا ااذ حوسال وا ا ااا ج ا اام الحوا ا ا ا ااذ ا
للعز كب الكب واا شيما لم ب رعلم أو مشوسة واا و لي دائما "صااة العلم سششل".
ل ااذ ثحلماازت عثاان ذ ا ظااب ظا وات ويضيااذ ومااش ماام ن ع ا و ل ا و شم ا مما يا لااي جااوا للذساظااة
والبثث.
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أ .د .عيسى عيسى العسافني
وأر ااش أسااا الح يااد لا فااي أوائا الخعااعينيات ماام ال ااش امل عااشم را اااا يعلم ااب فااي مشرلااة
الع ة الحمييذ ة للماجعح م شس " علم املكحبات امل اس " ريث د أنحظش مثا شاث ل شح ب ا
و اااسل العااأ ا ا أساعااا ريااث اااا شرم ا ت لااا شا فااي نل ائ ا للااذسوط حمح ا "لكاسصمااا" ا ااة
ث اازب الانخبااال كلمااا أ نشا ااا اازل ااام و ااا سشااعش – طااالب فااي رالااة تع ا اب عاام الااو م -أن ا
كشيا م ا جذا ويعامل ا معاملة ا ة ميها الك مم الحا والعطا ،والح اا وال آلا ألاذا ن كلاد
ميها مشاعش لوة امل ذظة.
ة هي املحطات التب جمعح ب م ازا العاالم الاليا فاي ال اا شة و ا وت ودمشاق ا اة
ونثم نحثذذ عم م ا ة ثضياذ عام ظاب ظا وات محوا الة .وأر اش أنا دعااسا ع اذما ااا فاي ل ا وت نلان
صياسث ريث د أكضعب نجاصجا العي ية في ظوسيا لحدوس وسية العم التب اا ل يها فاي كعاش
الاونيعكو وعثن ال وس لبيد الاذعوة الكشيماة و اد أظاحم لكلماثا وم اكشااث لمثاااب م ثاي م ا
آلا ااشيم فااي ثلا الوسيااة التااب أكامكهااا اليوسعااكو فااي عمليااات الحثليا املو ااو ي .و ااد ظااعيذا جااذا
لمشاا ذث وكداي ا رالراة أ اام وأ اذكا الاذ حوس ياعبا وثالمزثا يعشماو جياذا عط ا وسعا حا
و لة ظحار لحالميزل م ي لق ظحار العالم.
م ااا أر ااش أن ااا كد ااي ا وكح ااا ممحع ااا ال ن اعهللا ف ااي س ااون ظ ااوسيا ااي6991 ،م وا ااا لشم ح ااا
العذ ة والضميلة ال ا لة الذ حوسة عمشا ريث لاذأنا الشرلاة لضيااسة لااام ل اب أمياة الكب ا
و ااو أر ااذ أ اام املع اااجذ تظ ااالمية وأر ااذ ثاائ ااا تظ ااالم الع ااب ف ااي الع ااالم ر اام ث ول ااا ف ااي سر اااب
دمش ااق ال ذ م ااة الت ااب جع ااذ أك ااذم مذ ااة م ول ااة وأك ااذم عا اامة ف ااي الح اااسيخ ر اام صسن ااا مذ ااة معل ااوال
آلاسامي ااة الت ااب م ااا صا ظ ااكانها حث ااذرو هه ااا وا ااا سرم ااة ت علي ا مع ااحمحعا لمش ااا ذة ثل ا املذ ااة
العز ة التب ثثحدنها جبا ال لمو في س م صخشي رم اث ي ا ج و اا نلان ظاي راوسا رياث صسناا
مع ااشح لع ااش ال اازي ا ا ف ااي كلع ااة لع ااش الش ااام ف ااي دسع ااا وأ ا ا ا ا ححم ااا الشرل ااة لضي اااسة املعال ااذ
الشومانيااة فااي مذ ااة العااويذا  .وفااي نها ااة الشرلااة أعااشب الااذ حوس يااعبا عاام ظااعادث وكااا أنهااا ال
ث ا م اااال لح كااش لا ي شااعب ع ااا ممااب سرلااة مضدرمااة ثثحااار نلاان الح ما والح ك ا و اازل املعااالم
و زا العبق الحاسيخي ث ع منها سرلة اظحث ائية ث ل نلن عوالم لم ثكم ثثلم لالو و نليها.
وأر ااش أسااا فااي نها ااة  6991ر بااد نلاان مكحبا فااي كعاام املكحبااات واملعلومااات ل امعااة ال ااا شة
وكااالل ب عادث ا ل راااب ب ا راام دعاااسا لضياسث ا فااي معقل ا لح اااو العشااا م ا عائلح ا واااا لااي يااش
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أ .د .عيسى عيسى العسافني
الحعش عثن صوجح الذ حوسة ال ا لة علية مثماود عاضت عيااد وااا الشارا دائماا او عنهاا أنهاا
ليعااد صوجحا مثعااا لا هااي ااد والعااذ ق واملعخشاااس مااا اااا لااي يااش الحعااش عثاان وريااذل
يشي ،الزي يعشق الكحا وال شا ة م ز سعومة أه اسل.
ن الحذ ث ليطو ويطو راو م ياذنا العظايم وعطا اثا املم اقة ويك اا فاي ازا امل اام أ
ن ااو أنا سشااش عثاان مااذ م ا ة صم يااة ث ااذس لخعااعة و معا عامااا لذا ااة رعااام 6911م ونها ااة رعااام
 )9169أ ث ا ماام  011عم ا مااا ل ا حااا وألثاااذ وم اااالت) ليااا كيمكهااا ااد ميااة والعلميااة للكحااا
العش ية في م ا املكحبات واملعلومات.
ولذ ظحار ال ا في امل ومية 99ظةحمأ  6906وثاوفي فاي  91ونيا 9169عام عماش ناا ض  81عاماا
ثاساا وسا ل ظمعة وظ ة عطشة ظح لذل في كلوب مم عشمول وفي ع و مم ظينهلو مم علم .
سرم ت أظحارنا وجضال عم الل
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أ .د .طالل ناظم الزهريي
األستاذ الدكتور جاسم حممد جرجيس
اإلنسان كما عرفناه
أ.د طالل ناظم الزهيري
قسم املعلومات واملكحبات
الجامعة املسخىصرية
ع ام  3122وم ً ل با مب ائعة عا ع ة م ً مميس ة ا حلعل لبل ا ا علل واملعلوم ات ع
ملح وا
لص
ا ع ئ  .41-32م ً الجل ة ا عراع ة ععو عل وا حورع ا واملعلوم ات .وا
ن
عي حاا ا حوع اي م س ر اً ثكريل ا ت عا ل يه اااث ت ا عللع ة واملكىع ة ا اي حلرت
ن
ن
ن
مً للسة عقوئ مً ا زمً قض ااا عمل ت م مح ىقب لن ا وا ا عراع ة ملاا را ث اعة و مىة را ث اعة
ن
أل ر ..نهل م م ً علل ت ا ا و بت ئون ثلل ر .وأا ر أن ا حوع اي م اثص م ط ب ص عا و ل
ق ثك م
من أن أو اعا ا كحا ة ا ا ا ع ئ .أقل د ت ا م ثري أن أ ح عى  .ق اا
ام ب ء م ً ا ع راا رل ا عم ر .وا م عا ل م ا أا ر ئ ح وعة ل ل أ الر ل ا ح عي حاا ا حوع
ن
و وس ي ا م ا ا ث ا أنض ا .وأا ر ثلام ا أه ت ل من أن ن ون مس االة ل ع ة عللع ة
ن
ا ا
ثص ع ا ا ا ع ئ و ع م م ا دلرو ب ا س عائة قو ت ي كرون ي عع ا ياا م ا ا ر اي ل
ا ع ئ  .ا عوم أعي أن أثل ذ عً عيحاا ا حوع ايم ا عا م وعيحاا واملنه  .أعي أن أثل ذ
ع ً ئ ح وع اي م كوس ان ل ا عرأح ت أه ا وعرأ ت م ً ران قري مى ت .و ع م أ را م ا نلل ر ئ .اي م
وسان او ا ا عشا لو ً و عم يىوات ا غراة ا أراد علعت راهد ق اع د أعت ا ك ل
مً املشاعر هلو ل ا عراا .أث ر عى ما ران ن لعىا ممثلر يم  .ا وا ا عراعة ران نحلكل
س لاا ألب اع ا ع راا .وأا ر أوا ق ا ء مع ت ر ان كم اعات ا عراع ة ع ام  3112مع ا راه د
عوا اا ا ع راا مكي اوية .ي ك ن ع ل ه أم واا ا ع راا .أىقل د ت ز ء م ً ا واق املري ر.
ن
ق ا عن ق اهللاب با م نألع أعي أي ل ألب اع مل وة وأ ل م أعي أن ثلل و ا ري اجب
الجلعل ة ع ً ا ع راا وأال ت .عى اا أئع د أن ا حوع اي م نري أن ثحغل مبم ا ص وعة
ا اىعة ت عً ا عراا .و لا ران عزاهللاىا أهت م نلد ي بع أن ثلكً مً اياعة ا عراا.
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أ .د .طالل ناظم الزهريي
الج ا كزا
أم ا ئ ح وع اي م ا ص نا أك و ع م ثل م م ً ال نا مع ت ن را
ن
وريقة جشعرا امللم .قاع ة عاهات ثاعيأعة كم اذ ووق ا الانال ا دا ب ا رأ ة مو كة وع ة
مل ً بعح  .وئ ح وع اي م ا ص نا و وئ لح ل ل وا حص ى مع ت بس ع محواا م ل نيس اىا
ن
أاعا ا علر واملقام .وأا ر أن م ل وأاثت عملت م ا خش د أهت راهد ت وعة ثقريبا م لع
ن
ن
املحأصص لن ا ع رت م اا املعلوم ات واملكحب ات عا ل ال حبم أعل اعام و م اهالم .و رقا ودرا ا
ن
ن
و لا و ىوا ا .ع م رل ا ا ع ئ م ً ع قا ء واملع اعم أ ع أع ت م ً ا ص ات م ا ن ت ي ع ت
ن
ا ى اً أض ب ع ً أن م ً بع رم ا حوع اي م بس حوع أن ن زم أن بس حلا أن ن لم
موي وعة دع يً ععق ام ا قعاي عة بس رعة ث ويً ا ص اقات .ق ثلحق ب مع ت مص ع م
نق املق رت.
ا ىائا وثك أه ي وم ثل را م ً املص ع وأه د عا ل نق لن أن ا ا ا ر م أ ب
نبائعا ال نا وأوا يماا ت مً أنً أهد.؟ ألا أن ثقوا ت ايم ل ا م ل بسرئ أيلا ء مً
ع رأكم م ً ا ا ا بل ويزي علع كم اذ ثاعيأع ة ق ث ون أه د ه س ث ك م أال ا مص لد
ل ا.
م اا املعلوم ات
ئ ح وع اي م امل ق ل .بع رم ا ك ل مى ا ئ ح وع اي م املحأص
عبح ت ا ك ل م ً املعلوم ات لا ة ا حاعيأع ة
واملكحب ات .ك ً ال قعقع ة أه ت ع م موي وع
قلد
والجغراأع ة و حلاعع ة ل حل ل ا وا ا عراع ة .و ع م بعع ة املكى ة ا ماعي كا ه ا
أع ت ا املل رة مل لق را ءة مح اب ع ل ر ا حو وعات محل ذ ب ا وم حلكً املق ا بت
ا حل زيوهعة وا ص عة.
ن
ئ ح وع اي م عت .ع م مح الر كو ئ مل ك م نحعام م معك م ص نا و س ل أنض ا
ي ل ا حع رم عا ل أ ى ا ء أ قاهللات أا ر م رة عاي لن أق عق وا أه ا ي عع ن ي ى ئن اع أ ب
ن
ران واه ا عش قت م ائ و وعام ثلح م مس امة
نقب عا ل ا اً وا أم ا مىاه ت
واي عة م ً ميش وعاثت عا ل ا اً وا .والىاي بة ا اً وا أر ائ أ زم أن ئ ح وع اي م ا و
ن
ا ومع مً علت ا ران ماارا اي حلراع عا ل و ب ات ا حوا م حل اع  .نن ا ميش وع
ن
مً أ قاهللات ئون يعجات أو جعلعا ماارا لع املىايبات ا عللعة و حلاععة.
ئ حوع ايم ا زوج .مً مىا بع رم أم اي م ا رأع ا ا اهللام عي حاا ا حوع اي م
مل ت و ثرما ت ماا رة مع ت ر م امل مثلرات وا ى وات ا عللع ة وا ك ا هص ا واأ ر م ً م ن ت
أه ال اارة ا ك ل مً املواقل وال وائذ ا بسرئاا.
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أ .د .طالل ناظم الزهريي
ين ا حوع اي م كوس ان ا و ا روع ة اا ل ا و ا و عى وان عل با وا ك رم و ا و
ن
ا يوم ث حق محلا املمثلرات ا عراعة وا لقا ءات ا عللعة .عم م م أي حااها الجلع م
اش
ا حوع اي م س ر اً وا اعا م م ً ثحلل عا ل ن  .عي ا حت مااا د مس حلرة أعى ا وغ لا
ن
وهحغ  .مهلا أمب يعب ء ا حأص وا هلوض ا واق املنه ملميسات املعلومات .ورل املىايبة
بس عىا ي أن وش كر ا س ع م نر املر ز ا عرط ب لبل وذ وا عاي ات م اا املكحب ات واملعلوم ات
ح اث ة ا كريل ة ي ح راع ا س ل ة ا عو رة قام ة م ً قام ات ثأص املعلوم ات
عا ل ا
واملكحبات ا عا م ا عرطب.
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د .أمحد فايز أمحد سيد
مؤشرات االقتصاد املعريف يف اجلامعات املصرٍْ احلهٌمَْ
دراشْ ًصفَْ لتشكَل أهداف رؤٍْ مصر 2030
د .أحمد فايزأحمد سيد
مدرس ثكنولوجيا اإلاللومات بقسم اإلاكحبات واإلاللومات
كلية آلاداب والللوم ؤلانسانية جاملة قناة السويس

ملخص الدراشْ
يلددد صقح دداد اإلال اددا و اقح دداد اإلال ددة ددد قسددام الللددوم صقح دداد ة ال د ؿ د ت مددإ ا
يددق قددوم ص د ا اإلا ددؼور كمل ددة ددم دور اإلال ددة ور س اإلاددام الصا د واإلال اددا اددا ثؼددور صقح دداد
وثقددم اجتحعدم بأكعلد لححقيد ؤلاقدعق اإلال ادا والححدوم نحدو صقح داد اإلال ادا حؼلد ثدوا
مجعوكة من اإلاحؼلبات والا وغ ألاساسية صع ا ثو بنى ثححية ثكنولوجية و اصة ثكنولوجيا
ؤلاكعم وصث ام وثو قاكدة للبحق والحؼوي وصسخثعار اا ال سعام الصا من عم نـام
جلليم جيدد والوصدوم للعنا سدة اللاإلايدة لد ا هدد صد ا الدراسدة ئمدة وصدالا مإاد ات صقح داد
اإلال اا اا التاملات اإلا ية الحكوميدة وثحليل دا ػبقدا ث ددذ ؤلا داةيات الدوليدة ومدد ثؼبيد
صصدا صستراثيجية اا ؿل رؤية م 2030
اثبلددد الدراسددة من،تددح :صعددا :اإلاددن،ت الوصددضم ثحليددل اإلاظددعو ):واإلاددن،ت ص دداتم الوصددضم
وصسددحلانة بالحقدداري ؤلا دداةية الدوليددة اإلاحعثلددة اددا ثق يد قيدداس مجحعددم اإلاللومددات لعثحدداد الدددوما
لعث دداتت ثق ي د ب ن ددام ألام ددم اإلاحح دددة ؤلانع دداتم ومإسس ددة ب ددن راا ددد م مكح ددوم ددوم مإا د
اإلال ددة اللددالم ومإا د صبحكددار اللددالم ومإا د ات البنددل الدددوما  Worl Bankوثقدداري الت ددا
اإلا كددا اإلا د للحلبصددة وص ددائ وثق دداري رةاسددة ال ددو رائ اإلا د ية ورؤيددة م د  2030وثق دداري
و ارة الحلليم اللاما اإلا ية.
وم ددن ص ددم نح دداة الدراس ددة ي ددادة الن دداث اجحمل ددا ك ددام 2017م ك ددن ك ددام 2018م بعق دددار )100.93
ملي ددار دوتر و ي ددادة ك دددد س ددكا :م د ك ددام 2018م بعق دددار  3.774.979نس ددعة ك ددن ك ددام 2017م
واد د د ك ددام 2018م ي ددادة دلي ددل الحنعي ددة الصاد د ية بعق دددار  )0.005ك ددن ك ددام 2017م وكد د ا ي ددادة
اجمللد الصادس – العدد الجانُ عصر ـ ٌٍلٌَ 1029
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د .أمحد فايز أمحد سيد
مإا اإلال ة يق كا :ث ثي مإا اإلال ة بع  99من  134كام 2018م و 95من  131كدام
2017م كع ددا ع ددف رب ددات قيع ددة ثكنولوجي ددا اإلاللوم ددات وصث دداتت ددعم ك ددامم  2017و2018م
وكانددد قيعددة الحللدديم اللدداما بعإاد اإلال ددة اللددالم كددام 2017م كملددة مددن كددام 2018م يددق كددا:
بعقدار  )0.4كعا ا د كام 2018م يادة اا قيعدة البحدق والحؼدوي وصبحكدار بعقددار  )0.7وكد ا
صقح اد بعقدار .)0.8
ومددن بد ثوصدديات الدراسددة السددجا لنقددل التاملددات اإلا د ية ئمددة نعددومن التاملددات اإلانحجددة مددن
عم ثحويل و دا ها ألاكاد عية ئمة و دات بحوذ ئنحاجية اا مجاتت اللعل والخددمات اجخحلضدة
وثقد م اإلااورة الضنية والخبرة الللعية ئمة كا ة قؼاكات اجتحعم بعا و ل دا مدوارد ئطدا ية .وصندا
جلعددل التاملددة كملددة يددادة مواردصددا مددن الخدددمات ال د ثقدددم ا لع د ين مددم اجحا ـددة كملددة الت اما هددا
الللعية والثقا ية ثجاا اجتحعم.
الهلنــــات املفتاسَــــْ :صقح دداد اإلال ا ددا مإا د ات ثكنولوجي ددا صث دداتت واإلاللوم ددات
مإا د ات الحلل دديم الل دداما مإا د ات البح ددق الللم د وصبحك ددار مإا د ات الحنا س ددية اللاإلاي ددة رؤي ددة
م 2030

Abstract of the study
The knowledge economy or the knowledge economy is one of the sections of economic
sciences that has recently emerged. This term is based on understanding the role of
knowledge and human and cognitive capital in the development of the economy and the
progress of society in order to achieve knowledge and knowledge transfer. It provides
technological infrastructure, especially information and communication technology,
provides a base for research and development, investment in human capital through a good
educational system, and access to global competition. Therefore, this study aims to describe
indicators of the knowledge economy in Egyptian universities Government and analyzed
according to the latest international statistics, and the extent of the application of strategic
objectives in light of Egypt's Vision ,2030
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 أمحد فايز أمحد سيد.د
The study followed two approaches: the descriptive approach (content analysis), the
statistical descriptive method, the use of international statistical reports, the ITU Information
Society Measurement Report, the UNDP and the Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Foundation on the World Knowledge Index, the Global Innovation Index , Worl Bank World
Bank, Egypt Central Agency for Mobilization and Statistics, Egyptian Prime Minister's
Reports, Egypt 2030, and Egyptian Ministry of Higher Education reports.
The most important results of the study are the increase in the GDP in 2017from 2018by
(100.93) billion dollars, and the increase of the population of Egypt in 2018by 3.774.979
people from 2017. The year 2018increased the human development index by (0.005) for
the year 2017, The index of knowledge in Egypt was 99out of 134in 2018, 95of 131in
2017, and the value of ICT in 2017and 2018. The value of higher education in the Global
Knowledge Index in 2017was higher than in 2018, (0.4). In 2018, the value of research,
development and innovation increased by (0.7) and the economy by (.)0.8
Among the most important recommendations of the study is the transfer of Egyptian
universities to the model of productive universities, by transforming their academic units
into productive research units in various fields of work and services, and providing technical
advice and scientific expertise to all sectors of the society, providing additional resources.
Here, the university is working to increase its resources from the services it provides to
others while maintaining its scientific and cultural obligations towards society.
Keywords: Knowledge Economy, ICT Indicators, Higher Education Indicators, Scientific
Research Indicators and Innovation, Global Competitiveness Indicators, Egypt 2030Vision
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د .أمحد فايز أمحد سيد
أًالً :اإلطار املنوذُ للدراشْ
 1/1مكدمْ
ئ :صقح د دداد اإلال ا د ددا اإلاقت د ددر :بحكنولوجي د ددا اإلاللوم د ددات وصث د دداتت ص د ددو اقح د دداد الس د د كة
الضاةقة اما كدا :صقح داد الحقليدد ادا الل د ال دنااا صدو اقح داد الح كدة الصسديؼة ووسديلح
ه ددا الس ددكل الحد د ددة والس دديارات والبر ددد الحقلي ددد ددا :صقح دداد اإلال ا ددا ص ددو اقح دداد الح ك ددة
السد د يلة ووس دديلح ه ددا ألاقع ددار ال ددناكية والبر ددد ؤلالكترون ددم ي ددق  :الحح ددوم م ددن صقح دداد
الحقلي ددد ئم ددة صقح دداد اإلال ا ددا ددنم ثح ددد ا م ددام ئدارة مإسس ددات ألاكع ددام ض ددم ؿ ددل صقح دداد
الحقليد ددد كد ددا :الححد ددد ال د د واج د د اإلاإسسد ددات صد ددو كيضيد ددة ئدارة الند دددرة) اد ددا اإلاد ددوارد ألامد ددوام
اإلالدات اليد اللاملة) وال ثخناقص باتسحخدام ما اا ؿل اقح داد اإلال دة قدد انحقدل الححدد
ئم ددة ئدارة ال ددو ة) ي ددق ثح ددوم صصحع ددام ئم ددة ل د ال ددو ة ا ددا اإلاللوم ددات واإلال ددة ال د ث دداداد قيع ه ددا
باتس د ددحخدام ق د ددد ص د ددبحد اإلال د ددة ور س اإلا د ددام الضكد د د ص د ددم مس د ددحلامات صقح د دداد اإلال ا د ددا
واإلاوجودات ألاكثدر صعيدة ادا اإلاإسسدات .ومعدا اد مدن مبدررات الححدوم ئمدة صقح داد اإلال ادا و يدادة
صعيحد صددو النعددو السد يم للعل ددة وؿ ددور د وق كلعيددة جد دددة واجسدداق مجدداتت البحددق والحؼددور
ئط ددا ة ئم ددة الحؼ ددور الحكنول ددوها الكبح ددر الد د ياد د دا اللد دالم الي ددا ا ددا مخحل ددالا اجت دداتت الللعي ددة
والحقنية.
 2/1مصهلْ الدراشْ ًتصاؤالتوا:
ئ :ثقدددم ألامددم يلحعددد كملددة اقح ددادصا وت نعددو صقح دداد بدددو :مل ددة ال د صددبحد هددا
ال د ألاصم لححقي ثنعية مسحدامة ادا كا دة اجتداتت وثد ثبؽ اإلال دة كادكل كبحدر بدالحلليم بكدل
م ا ل وللوصوم ئمة صقح اد اإلال اا اللالم تبد من دراسة الوطم الحاما لحؼبي مإا اث اا
الحلل دديم للوص ددوم ئم ددة م ددا يبس ددا ثنضيد د ا ػبق ددا للسياس ددات الدولي ددة اإلاحبل ددة لد د ا ث ددحوخص ما ددكلة
الدراسة اا ؤلاجابة كملة الخساؤتت الحالية:
وماا اا؟
 )1ما صقح اد اإلال اا و اة
 )2ما محؼلبات صقح اد اإلال اا ومإا اث ؟
 )3ما ملدتت اسحخدام ثكنولوجيا صث اتت واإلاللومات اا م ؟
 )4ما مإا ات الحلليم اللاما اإلاؼبقة بالتاملات اإلا ية الحكومية؟
 )5ما مإا ات البحق الللم وصبحكار اإلاؼبقة بالتاملات اإلا ية الحكومية؟
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 )6ما ث ثي م اا صقح اد اإلال اا الحنا سية اللاإلاية؟
 )7ما دوار التاملات الحكومية اإلا ية لحؼبي ألاصدا صستراثيجية ل ؤية م

2030؟

 3/1أهنَْ الدراشْ
ثيبددم صعيددة الدراسددة مددن صعيددة ثحقيد التاملددات الحكوميددة اإلا د ية اإلاإاد ات اللاإلايددة
لعقح دداد اإلال اددا وا حعل ددا مكانددة محعحد ة بددح :التاملددات لدديس قدؽ كملددة اإلاسددحو ؤلاقليمد وئنعددا
كملة اإلاسحو الدوما والحضاؾ كملدة صد ا اإلاكاندة اإلا ثضلدة و ياد هدا وثعااد ها مدم اسدتراثيجية م د
و رؤية م 2030م ل ا ثحعثل صعية الدراسة اا:
 )1جلددد مددن ومددة الدراسددات ال د ثخندداوم مإاد ات صقح دداد اإلال اددا بالتاملددات اإلا د ية الحكوميددة
وثحقيق ا ثصدا استراثيجية رؤية م .2030
 )2ث ددو الدراس ددة بيان ددات م ع ددة ددوم الحل يض ددات اجخحلض ددة لعقح دداد اإلال ا ددا والض د بين د و ددح:
صقح اد الحقليد وصقح اد القاةم كملة اإلال ة.
 )3ثبحق الدراسة اةص صقح اد اإلال اا وماا اا ومحؼلباث واإلاإا ات اللامة والض كية ل .
 )4ثحل د ددل الدراس د ددة مإا د د ات صقح د دداد اإلال ا د ددا ا د ددا التامل د ددات اإلا د د ية الحكومي د ددة واإلاحعثل د ددة ا د ددا
ثكنولوجيا صث اتت واإلاللومات والحلليم اللاما والبحق الللم والحنا سية اللاإلاية.
 )5ثخن د دداوم الدراس د ددة ألاص د دددا صس د ددتراثيجية إلاإا د د ات صقح د دداد اإلال ا د ددا ا د ددا رؤي د ددة م د د 2030
والخؼوات الواج ثنضي صا .
 4/1أهداف الدراشْ
ه ددد صد د ا الدراس ددة ئم ددة ثحقيد د ص ددد رةيص ددمل حعث ددل ا ددا وص ددالا مإاد د ات صقح دداد اإلال ا ددا ا ددا
التاملد د ددات اإلا د د د ية الحكوميد د ددة وثحليل د د ددا ػبقد د ددا د د د ص د د دداةيات ومد د ددد ثؼبي د د د صص د د دددا
صا يعا ملا:
صستراثيجية اا ؿل رؤية م  2030وينصث من كدة صدا كية عكن
 )1دراسددة الحل يضددات اجخحلضددة لعقح دداد اإلال اددا وثوطدديالا الض د بين د و ددح :صقح دداد الحقليددد
وصقح اد القاةم كملة اإلال ة.
 )2ك ض اةص صقح اد اإلال اا وماا اا ومحؼلباث .
 )3ثحليل مإا ات صقح اد اإلال اا اا التاملات اإلا ية الحكومية.
 )4ثوطيالا دوار التاملات الحكومية اإلا ية لحؼبي ألاصدا صستراثيجية ل ؤية م .2030
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 5/1سدًد الدراشْ:
 1/5/1الح دددود اإلاوط ددوكية :ث ك ددا الدراس ددة كمل ددة مإاد د ات صقح دداد اإلال ا ددا و اص ددة ا ددا الحلل دديم
اللاما والبحق الللم .
 2/5/1الحدود الامنية :ث الا الدراسة مإا ات صقح اد اإلال اا اا التاملات اإلا ية الحكومية
ئ اةيات كام 2018م.
بدئا من كام 2011م وثحلل ا ػبقا
 3/5/1الحدددود اإلاكانيددة :ثخندداوم الدراسددة وصددالا وثحليددل مإا د ات صقح دداد اإلال اددا اددا التاملددات
اإلا ية الحكومية.
 6/1منور الدراشْ:
اثبلد الدراسة من،تح :صعا:
اإلاددن،ت الوصددضم ثحليددل اإلاظددعو :):مددن ددعم وصددالا وثحليددل واقددم مإا د ات صقح دداد اإلال اددا ا ددا
التامل ددات اإلا د د ية الحكومي ددةت ر ددم ثحلي ددل م ددد ثكامل ددا م ددم رؤي ددة م د د  2030لوط ددم ثوص دديات
لححقي اقح اد اإلال ة اا التاملات اإلا ية الحكومية ػبقا للعإا ات اللاإلاية.
اإلاددن،ت ص دداتم الوصددضم :لوصددالا وثوخدديص ألارقددام اجتعلددة ددوم مإا د ات صقح دداد اإلال اددا اددا
التاملات اإلا ية الحكومية وثضسحرصا اا صورا نحاة .
واسددحخدم البا ددق انؼعقددا مددن ؤلاػددار النـ د للدراسددة وللددد صػددعق كملددة ألادبيددات السددابقة اددا
ص ا اجتام وصسحضادة منها كلع الحقاري ؤلا اةية اللاإلاية واجحلية واإلاحعثلة اا:
 )1ثق ي قياس مجحعم اإلاللومات لعثحاد الدوما لعث اتت.
 )2ثق يد د ب ن ددام ألام ددم اإلاحح دددة ؤلانع دداتم ومإسس ددة ب ددن راا ددد م مكح ددوم ددوم مإاد د اإلال ددة
اللالم .
 )3مإا صبحكار اللالم
 )4مإا ات البنل الدوما Worl Bank
للحلبصة وص ائ.
 )5ثقاري الت ا اإلا كا اإلا
 )6ثقاري رةاسة الو رائ اإلا ية ورؤية م 2030
 )7ثقاري و ارة الحلليم اللاما اإلا ية
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 7/1الدراشات الصابكْ ًاملجَلْ
دوم الدراسدات ال د ثخنداوم
لقد ثم البحق بقواكد البيانات اجحلية والدولية بصنل اإلال ة اإلا
مإا د ات صقح دداد اإلال اددا اددا التاملددات اإلا د ية الحكوميددة وثبددح : :صنددا  563مقددام و ددوم
كح ثخناوم اقح اد اإلال ة واا ثخ ات مخحلضة بدئا من كام 2011م و ى كام 2018م ئت
ن كند البحق كدن مإاد ات صقح داد اإلال ادا لدم دحم الحوصدل ئت ئمدة دراسدات طدتيلة جددا ثبدد
مند كدام 2011م و دى كدام 2017م وملـع دا ادا دوم ك يدة د وثدم مناقادة اإلاإاد ات كاددكل
كام و مقارنة مإا ات الت ات ال ادرة ل ا و ح :البحق كن اإلاإثع ات ال ثحدرد كن اقح اد
اإلال ددة باللددالم الل لددم قددد ثددم الحوصددل ئمددة مددا ملددا :ئ ددد كا د مددإثع ا ثددم كقدددصا كسددبم دوم
ك يد ددة ألارد :القد دددس م د د الكويد ددد السد ددلود ة بد ددوؿ ال د دداغ) د ددعم الضتد ددرة مد ددن كد ددام
2005م و ى كام 2018م اا ثخ ات ؤلادارة والحجارة وصقح اد واإلاكحبات.
أًال :مكاالت اجملالت العلنَْ
 )1دراس ددة الا ددع والح دددراو ددوم كعلي ددات ئدارة اإلال ددة و ر ص ددا ا ددا مإا د ات صقح دداد اإلال ا ددا
جبار ػداص ت الحددراو امدد
دراسة ثحليلية رائ كينة من اإلاإسسات ال قعية الاع
ك يم الع )2011 :صبالا من اإلالعوس اليوم و عا ت قبل الال بأ :ئدارة اإلال ة وكلعيا ها
واقح ددادصا ثعث ددل ئ ددد الحؼ ددورات الضك ي ددة اإلالاصد د ة ا ددا لس ددضة ؤلادارة الحد ث ددة ومعارس ددة
ا
اكلددة م ددن معارس ددا ها ألاكث ددر ثعؤمددا م ددم الح يح درات اإلاخس دداركة اددا ك ددالم ألاكع ددام .ه ددد الدراس ددة
الحل كملة دور كعليات ئدارة اإلال ة ادا ر دم قيعدة مإاد ات اقح داد اإلال دة كملدة رض الواقدم
و اإلان،تية الللعيدة والححليدل اإلايددانم ادا كددد مدن اإلاإسسدات ال قعيدة ال د جلحعدد منحجا هدا كملدة
اإلال ددة والحؼددوي اإلاسددحع و سددن ئدارة اإلال ددة بعددا يسدداصم اددا ر ددم مإا د ات اقح دداد اإلال ددة.
وجسجة ص ا الدراسدة ئمدة ثحليدل اللعقدة بدح :كعليدات ئدارة اإلال دة ومإاد ات صقح داد اإلال ادا
كن ػ ي صنؼع من مادكلة ساسدية مضادصدا مدا دور كعليدات ئدارة اإلال دة ادا ر دم مإاد ات
صقح اد اإلال اا اا اإلاإسسات ال قعية) وك لل سلد الدراسة ئمدة ثحقيد جعلدة مدن ألاصددا
واإلاحعثل ددة ب ددالحل كمل ددة ػبيل ددة اإلاح ح درات اإلابحور ددة ا ددا اإلاإسس ددة با ط ددا ة ئم ددة ثحد ددد كعق ددات
صرثب د دداغ ب د ددح :كعلي د ددات ئدارة اإلال د ددة ومإا د د ات صقح د دداد اإلال ا د ددا ول د د ض ثحقي د د ص د دددا
الدراسددة ث ددم بن ددائ نع ددومن ا تراع ددمل ح دددد ػبيل ددة اللعق ددة ب ددح :اإلاح ح ددر اإلاس ددحقل كعلي ددات ئدارة
اإلال ددة) ثوليد ددد اإلال ددة د ددا :اإلال د ددة ثؼبيد د اإلال د ددة ثو يد ددم اإلال ددة) واإلاح حد ددر اإلالحعد ددد ت
مإاد د د ات صقح د دداد اإلال ا د ددا) :ألادائ اإلانـمد د د ؤلاب د ددداق ئدارة اإلا د ددوارد الصاد د د ية ثكنولوجي د ددا
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ا
اإلاللومد ددات) وقد ددد ثد ددم ا حيد ددار مإسسد ددات اجتحعد ددم ال قم د د مجحعلد ددا للبحد ددق باكحبارصد ددا مد ددن صد ددم
اإلاإسسددات اإلال يددة ئم ثكونددد كينددة الدراسددة مددن  )146اسددحعارة صسددحصيا :مو كددة بددح :اإلادددرائ
واإلال دداونح :ا ددا اإلاإسس ددات ال قعي ددة .ك د لل ث ددم اس ددحخدام مجعوك ددة م ددن ألاس ددالي ؤلا دداةية ا ددا
ا
ثحليددل البيانددات اكحعددادا كملددة مقيدداس ليك د ت الخعا ددمل اددا ث ددعيم اسددحعارة صسددحصيا :وملامددل
ارثب دداغ لححد ددد اللعق ددة ب ددح :مح ح درات البح ددق وث ددم الح ددوم كمل ددة النح دداة باس ددحخدام البرن ددام
الحاسددولم  .)SPSS, V.15وثخحلددالا دراسددة الاددع والحدددراو اددا ث كح صددا كملددة ئدارة اإلال ددة
واللعق ددة بينه ددا و ددح :اقح دداد اإلال ددة ودور كعلي ددات ئدارة اإلال ددة ا ددا ر ددم مإا د ات صقح دداد
اإلال ا ددا ا ددا اإلاإسس ددات ال قعي ددة ول ددم ددحم ثوط دديالا س ددعائ اإلاإسس ددات ال قعي ددة ال د د ث ددم ثؼبيد د
الدراسددة كل هددا اددا ددح :ث كددا الدراسددة الحاليددة كملددة مإا د ات صقح دداد اإلال اددا ػبقددا للحقدداري
الدوليددة ومددد ثوا صددا بالتاملددات اإلا د ية الحكوميددة وال د بل د كددددصا  )26جاملددة وث كددا
الدراسة كملة الضترة من 2011م و ى 2018م.
) 2015
وم مإاد ات قيداس اقح داد اإلال دة كبددالتواد جداب
 )2دراسة جاب
ئ :قياس اقح اد اإلال ة و قا إلادن،ت البندل الددوما يلحعدد كملدة مإاد و دليدل اقح داد اإلال دة
) Knowledge Economy Index (KEIال حدرن كملة  10نقاغ ثقد  10يلن كملة ثقد
وثق ددد  1يلن د ق ددل ثق ددد ويحك ددو :و ثك ددا كمل ددة رل ددم م ثك داات و مإاد د ات كي ددة جا ددعل:
الح ددوا ا صقح دداد ة وال ددنـم اإلاإسس ددية والبح ددوذ والحؼ ددوي وصبحك ددار والحلل دديم والح دددري
والبييددة ألاساسددية لحكنولوجيددا اإلاللومددات وصث دداتت .وكد لل يلحعددد قيدداس اإلال ددة كملددة قيدداس
كناص صا القابلة للعقارندة بدح :الددوم و اصدة اإلاللومدات وؤلانضدا كملدا البحدق الللمد و د ائات
ص تراق ومإا ات ر س اإلاام الصا من جلليم وثدري وثكنولوجيدا صث داتت واإلاللومدات مدن
ؼ ددوغ الحليض ددو :ألارع ددمل الثاب ددد) واجحع ددوم ومس ددحخدمم صنترن ددد ووس دداةل ؤلاك ددعم ووس داةل
صث ددام ألا د د مث ددل :ال اد د ددو والحليضاي ددو :ويعك ددن ث ددييالا مإا د د ات قي دداس اإلال ددة و قد ددا
إلانـعة الحلاو :صقح اد والحنعيدة) (OECDواليونسدكو) (UNESCOوغحرصدا مدن اإلانـعدات
وال يصات الدولية اإلالنية باقح اد اإلال ة.
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ويحض ددر م ددن دراسد ددة كب دددالتواد هد ددا ث ك ددا كمل ددة مإا د د ات ال يص ددات الدولي ددة تقح دداد اإلال ددة
ودرجا ها واإلاإا ات الض كية الحاكلة ل ا مثل مإا ات البنل الدوما ومنـعة الحلداو :صقح داد
والحنعية ومنـعة اليونسكو وها ب لل ثخحلالا كن الدراسة الحالية ال ركات كملة رلم مإا ات
رةيسددية تقح دداد اإلال ددة باتسددحلانة بالحقدداري اللاإلايددة اإلاحعثلددة اددا ثق يد قيدداس مجحعددم اإلاللومددات
دددرا ب ن ددام ألام ددم اإلاحح دددة
لعثح دداد ال دددوما لعث دداتت وثق يد د مإاد د اإلال ددة الل ددالم والد د
صنعدداتم ومإسسددة بددن رااددد م مكحددوم ومإا د صبحكددار اللددالم وثقدداري البنددل الدددوما وك د ا
ثقداري اإلاإسسددات اجحليددة مثدل الت ددا اإلا كددا للحلبصددة وص دائ ورةاسددة الددو رائ وو ارة الحللدديم
اللاما ورؤية م .2030
)3مقام كبيد واإلاالكم وم مإا ات اقح اد اإلال ة اا اإلاعلكدة الل يدة السدلود ة  :مقارندة بدبلع
ال دددوم الل ي ددة كبي ددد جع ددام محع ددود كؼي ددةت اإلا ددالكم كب ددده ب ددن ب ددن ص ددالر  )2015ص ددد
اإلاقام ئمة الكاالا كن مإا ات اقح اد اإلال ة اا اإلاعلكة الل ية السلود ة مقارنة ببلع الددوم
الل ي ددة .واس ددحل ض بيان ددات مإا د ال د قم تقح دداد اإلال ددة ا ددا اإلاعلك ددة الل ي ددة الس ددلود ة ولل ددع
الد دددوم الل يد ددة ألا د د كد ددام 2012مقارند ددة كلد ددام .2000و ا ددار اإلاقد ددام ئمد ددة مإا د د صبحكد ددار اللد ددالم
وػلبدات ججدتيل بد ائات ص تدراق يدق جددائت اإلاعلكدة الل يددة السدلود ة ادا اإلا ثبددة  54كاإلايدا يعددا
حللد بعإاد صبحكدار اللدالم للدام .2011وئمدة مإاد ثؼدور ثقنيدة اإلاللومدات وؤلاث داتت ومإاد
دليددل الحنعيددة الصا د ية اددا اللددالم وال د ا حلددد السددلود ة اإلا ثبددة  47كاإلايددا كددام  2011ويلحبددر ص د ا
محد :باليسبة لدوم
كالكويد والبح ين وكعا .:كعا وضر مد ثؼور الحلليم لوتعيم
اإلا كا ِ
ي ددق ج ددائت الس ددلود ة ا ددا ث ثي د مح ددأ ج دددا يع ددا حلل د بعإا د ثؼ ددوي الحلل دديم لوتعي ددم 2008
يددق ا حلددد الترثي د  86كاإلايددا .كعددا ؿ د اإلاقددام نسددبة صلححددا باإلا لددة الثانويددة ئمددة السددكا :اددا
سددن صلححددا بددالحلليم الثددانو ونسددبة صلححددا باإلا لددة ؤلابحداةيددة ئمددة السددكا :اددا سددن صلححددا
ب ددالحلليم صبح ددداتم و ل ددد ثل ددل اليس ددبة ددواما  %97ك ددام  2011-2010كس ددص صصحع ددام با نض ددا
كملددة الحللدديم اددا السددلود ة اددا آلاونددة الخحددرة .كعددا بددح :مددد مادداركة اإلا د ة اددا قددوا اللعددل وصةحعددا:
اجحملا اإلاقدم من قبل القؼاق اإلا اا .و حرا اار اإلاقام ئمة ؤلاسخثعار ألاجن اإلاباا لكل نسعة
وال ادرات والواردات لكل نسع اا اإلاعلكة الل ية السلود ة.
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ويخحلددالا مقددام كبيددد واإلاددالكم كددن الدراسدة الحاليددة اددا التركحد كملددة ا دداةيات كلددع مإاد ات
اقح دداد اإلال ددة ا ددا اإلاعلك ددة الل ي ددة الس ددلود ة مقارن ددة ب ددبلع ال دددوم الل ي ددة كالكوي ددد والبح د ين
وكعا :وث ثكا اإلاإا ات كملة صلححدا بدالحلليم صبحدداتم والثدانو وصنضدا كملدة الحللديم وث ثيد
السدلود ة دوليدا ػبقددا إلاإاد ات صبحكددار وثكنولوجيدا صث داتت واإلاللومددات ادا ددح :ث كدا الدراسددة
الحاليدة كملدة اإلاإاد ات ألارلدم ال ةيسدية لعقح داد اإلال ادا ومإاد ا ها الض كيدة وقياسد ا بع د بوجد
كام والتاملات الحكومية بوج اص ومد ثوا ق ا مم رؤية م .2030
)4دراسددة ئصدددائ صددعج ندداها ددوم مإاد ات قيدداس صقح دداد القدداةم كملددة اإلال ددة :دراسددة مقارنددة مددم
ئصدددائ صدعج ندداها ديسددعبر
نـد ة لوطددم م د واسددتراثيجيا ها ادا الححددوم ئمدة اقح دداد اإلال دة
 )2016دت الح حرات صقح اد ة وصجحعاكية والسياسية ال د ياد دصا اللدالم ئمدة طد ورة الححدوم
نح ددو اقح دداد اإلال ددة ال د يس ددخند ئم ددة اإلال ددة كلن د س دداس ا ددا الحنعي ددة وؿ د د ت اللد ددد م ددن
اإلابددادرات مددن الدددوم اجخحلضددة لحبن د مإا د ات لقيدداس ملددل صقح دداد القدداةم كملددة اإلال ددة و هددد
صد ا الدراسددة مقارنددة مإاد ات ومبددادرات قيدداس صقح دداد القدداةم كملددة اإلال ددة اجخحلضددة با طددا ة
ئمددة بيددا :دور اإلاكحبددات اددا بنددائ اقح دداد قدداةم كملددة اإلال ددة والحلد كملددة وطددم م د طددعن منـومددة
صقح دداد ات القاةعددة كملددة اإلال ددة بنددائ كملددة مإا د ات البنددل الدددوما والحل د كملددة اسددتراثيجيات
م د د ا ددا الحح ددوم ئم ددة اقح دداد ق دداةم كمل ددة اإلال ددة واكحع دددت صد د ا الدراس ددة كمل ددة اإلا ددن،ت الوص ددضم
الححليمل ددا لدراس ددة مإاد د ات قي دداس صقح دداد الق دداةم كمل ددة اإلال ددة با ط ددا ة ئم ددة ألاس ددلوب اإلاق ددار:
إلاقارنة ثلل اإلاإا ات لبيا :وج الاب وص حع بح :ثلل اإلاإا ات.
ويحضر من دراسة ئصدائ ث كح صا كملة اإلاقارنة بح :عس مإا ات صقح اد القداةم كملدة اإلال دة
وال د ث دددرصا عددس ج ددات دوليددة محعثلددة اددا مإا د ات البنددل الدددوما ومإا د ات منـعددة الحلدداو:
صقح دداد والحنعيددة ومإا د ات  APECومإا د ات مكح د ؤلا ددائ صسددتراما ومإا د ات صثحدداد
ألاورولم ردم اإلاقارندة يعدا بيدنهم لححد دد وجدة القدوة والظدلالا تهدم وثخحلدالا الدراسدة الحاليدة كدن
دراس ددة ئص دددائ ا ددا دراس ددة رل ددم مإا د ات رةيس ددية بض وك ددا باتس ددحلانة بالحق دداري اللاإلاي دة اإلاحعثل ددة ا ددا
ثق ي د قيدداس مجحعددم اإلاللومددات لعثحدداد الدددوما لعث دداتت وثق ي د مإا د اإلال ددة اللددالم وال د
دددرا ب نددام ألامددم اإلاححدددة صنعدداتم ومإسسددة بددن رااددد م مكحددوم ومإاد صبحكددار اللددالم
وثق دداري البن ددل ال دددوما وك د ا ثق دداري اإلاإسس ددات اجحلي ددة مث ددل الت ددا اإلا ك ددا للحلبص ددة وص ددائ
ورةاسددة الددو رائ وو ارة الحللدديم اللدداما ورؤيددة م د  2030رددم ثؼبيق ددا كملددة م د بوج د كددام رددم
التاملات اإلا ية الحكومية بوج اص.
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ثانَا :املؤمترات العلنَْ
 )1م ددإثع دوم ددا ددوم اقح دداد اإلال ددة والحنعي ددة السياس ددية كلي ددة صقح دداد واللل ددوم صداري ددة ا ددا
جاملة الايحونة ألاردنية  25ئب يل  )2005ويهد اإلاإثع ئمة ثوجي ج ود ألاكاد عيح :والبا ثح:
لدراسددة موطددوق اقح دداد اإلال ددة ودورا صسددتراثي ا اددا الحنعيددة صقح دداد ة طددعن محدداور كلعيددة
مخحلضددة جلعددل مددن جددل ثضليددل القدددرات صقح دداد ة .وثتركدا محدداور اإلاددإثع كملددة اقح دداد اإلال ددة
ومجحع د ددم اإلال د ددة ئط د ددا ة ئم د ددة اقح د دداد اإلال د ددة والبيص د ددة واقح د دداد اإلال د ددة والضس د دداد ور د ددؽ
اإلاوطددوكات الحاليددة باقح دداد اإلال ددة :ثقيدديم ر س اإلاددام اإلال اددا وألاكعددام ؤلالكترونيددة والحللدديم
ؤلالكترون ددم واجحاس ددبة والح دددقي و عقي ددات ألاكع ددام ومخ دداػ ؤلاةحعد ددا :وكض ددائة ألاسد ددوا
اإلاالي د ددة والحج د ددارة صلكتروني د ددة وا د ددبكات ألاكع د ددام و م د ددن اإلاللوم د ددات وكعلي د ددة اثخ د ددام القد د د ارات
والخا يلات.
وثخحلالا الدراسة الحالية كن اإلاإثع الساب اا ث كح اإلاإثع كملة ثناوم اقح اد اإلال ة من
نا يددة الحنعيددة السياسددية قددؽ ودراسددة اإلا ددؼوحات اإلاحللقددة باقح دداد اإلال ددة مثددل ر س اإلاددام
اإلال اددا والحللدديم ؤلالكترونددم واجحاسددبة والحدددقي وغحرصددا بدداثرد :مددا الدراسددة الحاليددة حخندداوم
التدائ النـد الخداص بحل يضددات صقح دداد اإلال ادا اجخحلضددة ودراسددة اة د وماا دداا وكيو د
ظددع كددن التددائ الحؼبيقددم الخدداص بحؼبيد مإاد ات صقح دداد اإلال اددا كملددة التاملددات اإلا د ية
الحكومية وم .
 )2اإلاد ددإثع الد دددوما السد ددنو الحد دداد كا د د مكد ددائ ألاكعد ددام واقح د دداد اإلال د ددة كليد ددة صقح د دداد
واللل ددوم ؤلاداري ددة جامل ددة الايحون ددة ألاردني ددة  28اب ي ددل  )2011يه ددحم اإلا ددإثع بدراس ددة مك ددائ ألاكع ددام
ا
باكحب ددارا ق ددع محل دددد الحخ ددات محن ددوق ألاوج ددة ومحكام ددل ألاكل دداد وال د يه ددد ئم ددة ثحقي د
ث ددالالا ال د كائ وألاكع ددام والحكنولوجي ددا ا ددا ثوليض ددة وا دددة ثق ددوم كمل ددة قاك دددة و يي ددة نـ ددم مللوم ددات
وثؼبيقا ها .ويسجة اإلاإثع ئمة التركحد كملدة دم دوار مكدائ ألاكعدام مدن دعم ثحليدل صدات الد كائ
ا
ئمددة مسددحويات ال د كائ صسددتراثي ا ال د كائ الحكحيكددم وال د كائ الخا د يملا كلعددا  :مكددائ صكعددام صددو
كثد ددر مد ددن لسد ددضة ل د دديدارة و ثكنولوجيد ددا ثعكيييد ددة ل كعد ددام ئن د د كعليد ددة مسد ددحع ة مد ددن ألانا د ددؼة
واللعلي ددات ومن،تي ددة لح ددل اإلاا ددكعت م ددن ددعم ثؼبيد د مض ددوم صدارة اللقعني ددة .ويه ددحم اإلاد دإثع
بدراسة مكائ ألاكعام من مدا ل محنوكدة ند ك منهدا :مدد ل سلسدلة قيعدة اإلال دة مدد ل الد كائ
ؤلانسدانم اإلاددد ل اللعملددا لد كائ ألاكعددام ومددد ل ثكنولوجيدا اإلاللومددات .وثبقد مدن رعددن مضدداصيم
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مكددائ ألاكعددام نـددم مسددحودكات البيانددات الحنقي د كددن البيانددات وثؼبيقددات ال د كائ ال ددنااا اددا
ألاكعام وجعيم ثؼبيقات نـم و دوات مكائ ألاكعام اا منـعات ألالضية التد دة.
ويحض ددر  :م ددإثع مك ددائ ألاكع ددام واقح دداد اإلال ددة ك ددا كمل ددة ألادبي ددات النـ ي ددة اإلاحللق ددة ب د كائ
ألاكعددام كجددائ مددن ثكنولوجي ددا صث دداتت واإلاللومددات وته د ا خحل ددالا كددن الدراسددة الحاليددة ال د
ث كددا كملددة مإا د ات ثكنولوجيددا صث دداتت واإلاللومددات والحللدديم اللدداما والبحددق الللم د وصبحكددار
والحنا سية الدولية وال لم خناوم اإلاإثع ئت جائ من اإلاإا ألاوم.
 )3م ددإثع “الحلل دديم ؤلالكترون ددم واقح دداد ات اإلال ددة” جامل ددة الق دددس اإلاضحو ددة – لس ددؼح7 :
وليو  )2011يسجة ص ا اإلاإثع ئمة ثحقي ال دد الد ةيس آلاجدم” ئبد ا دور الحللديم صلكتروندم ادا
التامل ددات الضلس ددؼييية ثج دداا بن ددائ اإلال ددة واقح دداد اإلال ددة ” ويعك ددن ثحقيد د مل ددل م ددن ددعم
ثحقيد د ألاص دددا الض كي ددة آلاثي ددة :الحلد د ئم ددة مض ددوم اإلال ددة و دوا ه ددا وس ددبل بنا ه ددا وئدار هد دا ا ددا
التاملددات الضلسددؼييية والحل د ئمددة ماصيددة اقح دداد اإلال ددة وكيضيددة بناة د بعددا خدددم صقح دداد
الضلسؼين وئب ا صم ثؼبيقات الحلليم ؤلالكترونم ال جس م اا بنائ اإلال ة واقح اد اإلال دة
والوقددو كملددة صددم محؼلبددات بنددائ اإلانـومددة اإلال يددة وصقح دداد ة ودور مإسسددات الحللدديم اللدداما
ادا بنا هدا واسخاد ا مسدحقبل الحللديم اللداما الضلسددؼين ادا ؿدل اقح داد اإلال دة .وثحعثدل محدداور
اإلاددإثع وموطددوكاث اددا :اإلال ددة :دوا هددا وسددبل ئدار هددا :اإلاضدداصيم اإلاحللقددة بانحددان اإلال ددة و دوات
ئدارة اإلال ددة وكعليددات ئدارة اإلال ددة اددا اإلاإسسددات الحلليعيددة ودور مإسسددات الحللدديم اللدداما اددا
بن د ددائ دوات اإلال د ددة كمل د ددة ال د ددليد ؤلاقليمد د د والل د ددالم ت رك د دداةا صقح د دداد اإلال ا د ددا وػد د د بناةد د د :
صقح دداد ال قم د و دوات اقح دداد اإلال ددة وواق ددم اقح دداد اإلال ددة ا ددا اجتحع ددم الل ل ددم و ددا
ثؼبيد اقح دداد اإلال ددة اددا اإلاإسسددات الحلليعيددةت الحللدديم ؤلالكترونددم اددا دمددة اقح دداد اإلال ددة:
الحللد دديم صلكتروند ددم ودورا اد ددا بند ددائ اإلال د ددة واسد ددتراثيجيات الحللد دديم صلكتروند ددم و ند ددائ اقح د دداد
اإلال ة وواقم الحلليم صلكترونم اا لسؼح :من منـور انحان اإلال ة وثجارب وئاكاليات).
خحل د ددالا موط د ددوق م د ددإثع الحلل د دديم ؤلالكترون د ددم واقح د دداد ات اإلال د ددة ا د ددا ث كحد د د ا كمل د ددة الحلل د دديم
ؤلالكترونددم قددؽ وكعقح د باقح دداد ات اإلال ددة مددم التركح د كملددة الحللدديم اللدداما الضلسددؼين مددا
الدراسد ددة الحاليد ددة تركد ددا كملد ددة ثؼبي د د مإا د د ات صقح د دداد اإلال اد ددا كملد ددة الحللد دديم اللد دداما اإلا د د
واإلاحعث ددل ا ددا التامل ددات اإلا د ية الحكومي ددة وم ددد ثؼبيق د ل ص دددا صس ددتراثيجية ل ؤي ددة م د
.2030
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 )4اإلادإثع ؤلاقليمد اقح دداد اإلال ددة للنعددو والحوؿيددالا اددا اللددالم الل لددم البنددل الدددوما والبنددل
ألاورولددم لعسددخثعار وم كددا م سدديليا للحكامددل اإلاحوسددؼم وؤلايسيسددكو  5 -4ونيددو  )2013وندداق
ا
اإلاددإثع ثق يد كلنددوا :ثحقيد الححددوم اددا صقح دداد ات الل يددة :اإلاًددمل قدددما كملددة ػ يد اإلال ددة
وصبحكار كعا ناق موطوكات سبل بنائ ابكة للعسإولح :اإلا حعح :باقح اد اإلال ة اا اللالم
الل لم ووطدم ب ندام كعدل ادا مجدام صقح داد واإلال دة بالحلداو :مدم ؤلايسيسدكو كملدة مدد ردعذ
سنوات القادمة.
ويحضددر  :اإلاددإثع صقليم د ركددا كاددكل سا ددمل كملددة ثق ي د صيسيسددكو ددوم ثحقي د الححددوم اددا
صقح اد ات الل ية ومناقاة سبل بنائ ابكة للعسدإولح :اإلا حعدح :باقح داد اإلال دة ادا اللدالم
الل ل ددم و د لل خحل ددالا ك ددن الدراس ددة الحالي ددة ا ددا ثناول ددا ألاساس دديات النـ ي ددة لعقح دداد اإلال ا ددا
والتان الحؼبيقم إلاإا ات صقح اد اإلال اا كملة التاملات اإلا ية الحكومية.
 )5م ددإثع دور الحلل دديم الل دداما ا ددا بن ددائ اقح دداد اإلال ددة وثنعي ددة مجات ه ددا صس ددخثعارية ومل ددل ثح ددد
اددلار م د جلبددر كملددة جسددور اإلال ددة) اددلبة ال د ؽ بددح :ال ددناكة والتاملددات بددو ارة الحلل ديم
الل دداما اإلا د د ية بالحل دداو :مد ددم و دددة ادارة ماد د وكات ثؼد ددوي الحلل دديم الل دداما  30ونيد ددو )2015
وثحعث ددل مح دداور اإلا ددإثع ا ددا :الحنعيد ددة ا ددا ك د د اقح دداد اإلال د ددة وثؼ ددوي الحلل دديم ودورا ا ددا بند ددائ
اقح دداد اإلال ددة ودور ػددعب التاملددات اددا ثؼددوي الللددوم والحكنولوجيددا و عا ددة قددو اإلالكيددة
الضك يد ددة لعبحك د ددارات التامليد ددة وان د دددمان الللد ددوم ا د ددا منـومد ددة ؤلانح د ددان وثحد ددوم اإلال د ددة ئمد ددة ق د ددوا
من،تيددة ونحددو بنددائ ر س مددام كد وثقددد م منحجددات مل يددة جد دددة والححددوم نحددو مجحعلددات
اإلال ة “استراثيجيات وثجارب”
خا دداب اإلا ددإثع الس دداب م ددم الدراس ددة الحالي ددة ا ددا التركح د كمل ددة الحلل دديم الل دداما وػ ددعب التامل ددات
وصبحك ددار ئت ن د خن دداوم اإلا ا ددل ألاوم ددة لبن ددائ اقح دداد اإلال ددة ومناقا ددة دور الؼ ددعب ا ددا ثؼ ددوي
اللل ددوم والحكنولوجي ددا وكيضي ددة عا ددة ق ددو اإلالكي ددة الضك ي ددة لعبحك ددارات وكيضي ددة الحح ددوم ئم ددة
مجحعددم اإلال ددة مددا الدراس ددة الحاليددة حخندداوم اقح دداد اإلال ددة كلددد ث ددوا مإا د اث اددا الحلل دديم
اللاما بالضلل ووصوم التاملات اإلا ية الحكومية لللاإلاية وثدرس ظا مد ثحقي ألاصدا
صستراثيجية ل ؤية م .2030
 )6اإلا ددإثع ال ددوػن وؿ دداةالا الدول ددة اإلالاص د ة م ددن منـ ددور صقح دداد اإلال ا ددا دول ددة الكوي ددد 2-1
برا  )2016يهد اإلادإثع ئمدة ئبد ا دور اإلاإسسدات اللامدة صقح داد ة ادا ئكدادة مض دوم وؿداةالا
الدول ددة كمل ددة نح ددو يل ددا م ددن الحن دداغم وؤلاجس ددا م ددم صقح دداد اإلال ا ددا ثع ي دددا ل س ددم السياس ددات
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والبدرام ال د جسدداكد الحكومددات اددا ثؼددوي وؿاةض ددا و دوارصددا بعددا ظددعن ثحويددل ألاصددوم اإلال يددة
غح ددر اإلانـع ددة واإلابلث ددرة ئم ددة ص ددوم ر حي ددة وئنحاجي ددة ك ددعوة كمل ددة ئؿ ددار دور اإلاإسس ددات الحلليعي ددة
والللعيددة وؤلاكعميددة كد لل الخاد يلية اددا جلايددا الثقا ددة اإلاإسسددية والددواا اجتحعجددا ددوم صعيددة
معارس ددة ألانا ددؼة اإلال ي ددة و ر ص ددا ا ددا جلاي ددا مض ددوم مجحع ددم اإلال ددة وس ددبل الحح ددوم م ددن الحلل ديم
ؤلاب دددااا نح ددو الحلل دديم ؤلاب دددااا ومناقا ددة بن ددائ النـ ددام البي د صبحك ددار و ر د ا ا ددا جلاي ددا الض د ص
صسخثعارية اإلاحنوكة كد لل اسدحخعص الضواةدد مدن الحجدارب اللاإلايدة ادا مجدام صقح داد اإلال ادا
وػ د نقددل اإلال ددة كبددر ج ددتيم صسددخثعار اإلاباا د ألاجن د ال د يلددد ب د اإلان ددات اجحوريددة اددا
ثوػح :اإلال ة اا اجتحعلات.
حضد ددر ث كح د د موطد ددوكات اإلاد ددإثع السد دداب كملد ددة وؿد دداةالا دولد ددة الكويد ددد مد ددن منـد ددور صقح د دداد
اإلال اا من نا ية ج يحر اإلاضداصيم والححدوم ئمدة مجحعدم اإلال دة و ندائ نـدم ابحكاريدة وصسدحضادة مدن
الحجددارب الدوليددة و د لل ثخحلددالا الدراسددة الحاليددة كددن اإلاددإثع اددا ثناول ددا مإا د ات را ددخة وثددم
صثضددا كل هددا مددن ج ددات كاإلايددة ومحليددة وثؼبيق ددا كملددة التاملددات اإلا د ية الحكوميددة ودراس ددة
مد ثحقي ألاصدا صستراثيجية ل ؤية م .2030
 )7اإلاإثع الللم الثالق لللوم اإلاللومات كلنوا ::اقح اد اإلال ة والحنعية الااملة للعجحعلات:
الض د ص والحح ددد ات قس ددم كل ددوم اإلاللوم ددات كلي ددة آلاداب جامل ددة بن د س ددويالا  11 -10كح ددو
2017م) ثحعثددل صدددا اإلاددإثع اددا :مل ددة مكونددات اقح دداد اإلال ددة وػ د قياسد وثحد ددد دور
اإلال ددة واقح ددادا ها اددا الحنعيددة الادداملة للعجحعلددات وثوطدديالا دور ؤلابددداق وصبحكددار اإلال اددا اددا
الحنعية وثحليل دوار اإلاإسسات اإلاللوماثيدة اجخحلضدة ادا بندائ اقح داد اإلال دة ومل دة الحضاكدل
بددح :اإلاإسسددات ألاكاد عيددة والبحثيددة واقح دداد اإلال ددة والحل د كملددة صددناكات اإلال ددة وثقنيا هددا
ودورصددا اددا النعددو صقح دداد للعجحعلددات والحل د كملددة دور اإلال ددة اددا ملالتددة كلددع القظددا ا
صجحعاكيد ددة والسياسد ددية والحنعويد ددة ودراسد ددة ثجد ددارب كلد ددع الد دددوم الل يد ددة وألاجنصيد ددة اد ددا مجد ددام
اقح دداد اإلال ددة.وثنقسددم محدداور اإلاددإثع ئمددة عسددة محدداور ثحعثددل اددا :اقح دداد اإلال ددة مكوناث د
قؼدداق اإلال ددة كلظددو جد ددد اددا سد ة القؼاكددات صقح دداد ة اجخحلضددة وقيدداس اقح دداد اإلال ددة
اإلااددح لو :باإلال ددة ثددأرحر اإلال ددة كقيعددة مظددا ة كملددة الندداث ؤلاجعدداما اجحملددا صبددداق اددا مجدداتت
البحددوذ والحنعيددة)ت دور مإسسددات اإلاللومددات اددا بنددائ اقح دداد اإلال ددة اإلاكحبددات ألارادديضات
مإسسات الحلليم اللاما منـعات ئدارة ألاكعدام اإلاإسسدات ألاصليدة واجتحعدم اإلاددنم صقح داد
ال قم د )ت ص ددناكات اإلال ددة ص ددناكة اليا د الحقلي ددد وؤلالكترون ددم ص ددناكة ثقني ددات اإلاللوم ددات
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صناكة البرمجيات ئدارة ر س اإلادام اإلال ادا)ت دور ثقنيدات اإلاللومدات وصث داتت ادا بندائ اقح داد
اإلال ددة الحج ددارة ؤلالكترونيددة الحكوم ددة ؤلالكتروني ددة الحللدديم ؤلالكترون ددم)ت اقح دداد اإلال ددة م ددن
منـدور الحنعيدة الاداملة اإلانـدور ألا ع دا اإلانـدور صجحعدااا اإلانـدور النضصدمل ثجدارب ك يددة
وكاإلاية اا مجام اقح اد اإلال ة قظا ا مسححدرة و لوم ئبداكية).
ويخااب اإلاإثع السداب مدم الدراسدة الحاليدة ادا ثناولد ألادبيدات النـ يدة لعقح داد اإلال ادا مدن
نا يددة جل يضاث د و اة د وماا دداا وكيو د ومإا د اث ئت  :الدراسددة الحاليددة انض د دت بحؼبي د
مإاد ات صقح دداد اإلال اددا كملددة التاملددات اإلا د ية الحكوميددة مند كددام  2011و ددى كددام 2018
ودراسة مد ئلت ام الحلليم اللاما بححقي ألاصدا صستراثيجية ل ؤية م .2030
 )8اإلاد ددإثع الثد ددامن لتعليد ددة اإلاكحبد ددات واإلاللومد ددات السد ددلود ة مإسسد ددات اإلاللومد ددات اد ددا اإلاعلكد ددة
الل يددة السددلود ة ودورصددا اددا دكددم اقح دداد ومجحعددم اإلال ددة :اإلاسددإوليات الححددد ات آلاليددات
الحؼللد ددات جعليد ددة اإلاكحبد ددات واإلاللومد ددات السد ددلود ة  31كحد ددو بر –  2ند ددو عبر  )2017ػ د ددد
اإلاعلكة الل ية السلود ة رؤي هدا للعسدحقبل ادا ؼدة ػعو دة جلد بد د د” رؤيدة اإلاعلكدة  2030وهدا
هددد اددا مجعل ددا ئمددة ثنعيددة اجتحعددم وجلايددا مكانحد الدوليددة اكحعددادا كملددة اقح دداد اإلال ددة .وثحعثددل
محاور اإلادإثع ادا :مإسسدات اإلاللومدات ومسدإوليا ها ادا دكدم مجحعدم اإلال دة :ألادوار الححدد ات
اإلاقومد ددات :اإلاكحبد ددات الوػنيد ددة واإلاكحبد ددات اللامد ددة واإلاكحبد ددات ألاكاد عيد ددة واإلال د د ددة واإلاكحبد ددات
اإلاحخ د ددة وم اكد ددا اإلاللومد ددات ومد ددا اد ددا كع د ددا ودور الورد دداة وألاراد دديضات ال قعيد ددة وم اكد ددا
البح ددوذ وكع ددادات البح ددق الللم د وم اك ددا ثحلي ددل اإلاللوم ددات ودك ددم اثخ ددام الق د ار ومإسس ددات
د د رد ض د ددةت والحؼلل د ددات و لي د ددات اللع د ددل ل د دددكم مجحع د ددم اإلال د ددة واقح د دداد اإلال د ددة :الخؼ د ددؽ
والب درام والحقني ددات وال ددنـم والا د اكات اجتحعلي ددة وري ددادات ألاكع ددام)ت والبح ددق ك ددن مب ددادرات
جد دددة ثدوار مس ددحقبلية واك دددة :ثقلي ددل الضج ددوة ال قعي ددة وجلاي ددا ؼ ددؽ الثقا ددة اإلاللوماثي ددة
ودكدم بد ام اإلاواػنددة ال قعيددة ودكدم رؤ اجححددو ال قمد الل لددم ودكدم ؼددؽ و د ام اقح دداد
اإلال دة ودكدم ؼدؽ الحكومدة ال كيدة ودكدم مبدادرات ؤلادارة الحكوميدة ؤلالكترونيدة)ت وثقنيددات
اإلاللوم د ددات اد ددا مإسس د ددات اإلاللوم د ددات :ثؼبيق د ددات الحوس د ددبة الج د ددحابية ونـ د ددم وثؼبيق د ددات ئدارة
اإلال ة ونـم ئدارة البيانات الضخعة الدنـم مضحو دة اإلا ددر نـدم وثقنيدات ثنقيد البياندات
ونـددم ال د كائ صصددؼنااا وثؼبيقددات الواقددم اإلالددا ) Augmented Realtyت و ظددل اإلاعارسددات
والحجد ددارب النا حد ددة :كملد ددة اإلاسد ددحو الد دددوما وكملد ددة اإلاسد ددحو ؤلاقليم د د وكملد ددة اإلاسد ددحو اجحملد ددا)ت
واإلاوائمة بح :ب ام جلليم كلوم اإلاللومات وثؼللات مإسسات اإلاللومات  :واقم ومسحقبل ب ام
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جلل دديم اإلاللوم ددات ا ددا اإلاعلك ددة وثؼ ددوي ؼ ددؽ الب درام الحلليعي ددة والحدريصي ددة ا ددا مج دداتت اإلاكحب ددات
واإلاللومددات LISت وثحددوم قسددام اإلاكحبددات لللددم اإلاللومددات) (iSchoolsوثددأرحر ملددل اددا دكددم رؤيددة
.2030
ويخا د دداب اإلا د ددإثع الس د دداب م د ددم الدراس د ددة الحالي د ددة ا د ددا التركح د د كمل د ددة صقح د دداد اإلال ا د ددا و دبياث د د
ومإاد اث ئت ند خحلددالا اددا ث كحد ا كملددة اإلاعلكددة الل يددة السددلود ة ومإسسددا ها ورؤيددة اإلاعلكددة
 2030اا يق ث كا الدراسة الحالية كملة رلم مإا ات رةيسية لعقح اد اإلال ادا وثؼبيق دا كملدة
التاملات اإلا ية الحكومية ومد ارثباػ ا باثصدا صستراثيجية ل ؤية م .2030
 )9مإثع ثؼوي اقح داد اإلال دة إلانؼقدة الاد صوسدؽ وادعام ا يقيدا -ثحقيد امكاناثندا قعدة
الحددا عا للحللدديم اللدداما اددا منؼقددة الا د ألاوسددؽ واددعام يقيددا  21-19مددارس  ) 2018يهددد
اإلاددإثع ئمددة صسددحضادة مددن قعددة الا د ألاوسددؽ واددعام ا يقيددا 2017م مددن ددعم :صسددحعاق ئمددة
القيادات اإلاحعح ة اا لاليات قعة الا صوسؽ واعام يقيا  2018وثبادم الخبرات مم ثلل
القيادات و دم وئسدخيلاب سياسدة اإلاناقادات ألاكاد عيدة والبحثيدة لدديهم واكخادا ؤلابدداكات
ال د ققوصددا اددا آلاونددة ألا حددرة وص حضددائ با نجددا ات التد دددة وثؼددوي سددالي وػد اللعددل اددا
التامل د ددات وثح د ددد ق البيان د ددات م د ددن ج د ددل الوص د ددوم ئم د ددة رؤي د ددة واض د ددحة ك د ددن ظ د ددل اإلاإسس د ددات
والتاملددات اددا ؤلاقلدديم اليددا وئلقددائ الظددوئ كملددة ئب ا صددا مددن ددعم ثقنيددات التاملددات والحلدداو:
م ددم صد د ا التامل ددات واإلاإسس ددات إلاس دداكد ها ا ددا ثؼ ددوي اس ددتراثيجي ها نح ددو النع ددو والحق دددم و ن ددائ
كعقدات كبددر ألاقدداليم وكاإلايددا ومدن رددم الح ددوم كملددة السددعلة التد ددة كاإلايددا كخؼددوة اددا ماددوار
ص ا التاملات نحو الحعح كاإلايا.
خاد دداب اإلاد ددإثع السد دداب مد ددم الدراسد ددة الحاليد ددة اد ددا ث كح د د ا كملد ددة التاملد ددات وثؼوي صد ددا مد ددن د ددعم
صقح دداد اإلال ا ددا ويخحل ددالا ا ددا ث كح د ا كمل ددة منؼق ددة الا د ألاوس ددؽ وا ددعام يقي ددا ومناقا ددة
ثؼوي اقح اد اإلال ة مم قيادات الا ألاوسؽ واعام يقيا اا ح :ث كا الدراسة الحالية
كملة مإا ات صقح اد اإلال ادا ادا م د بوجد كدام والتاملدات اإلا د ية الحكوميدة كادكل داص
وارثباػ ا ب ؤية م .2030
 )10م ددإثع نح ددو بح ددق كلمد د اك ددل ا ددا بن ددائ صقح دداد اإلال ا ددا كع ددادة البح ددق الللمد د جامل ددة
الق يم  28 - 27نو عبر  2018م) يهد اإلاإثع ئمة ثؼوي البحق الللم اا التاملات وثضليل
دورا اا الححوم ئمدة صقح داد اإلال ادا وثوجيد ألابحداذ الللعيدة ادا التاملدات نحدو بندائ صقح داد
اإلال اددا وثحد ددد اإلالوقددات والحح ددد ات مددام البح ددق الللم د والحح ددوم لعقح دداد اإلال ا ددا واقت دراج
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الحل ددوم لد د لل با ط ددا ة ئم ددة ثضلي ددل الضد د ص واجت دداتت ال د د جسد د م ا ددا بن ددائ صقح دداد اإلال ا ددا
وصس ددحضادة م ددن الحج ددارب النا ح ددة ا ددا بن ددائ صقح دداد اإلال ا ددا .ويخن دداوم ك دددة موط ددوكات و بح دداذ
كلعي ددة ثحعث ددل ا ددا :ب ن ددام البح ددق والحؼ ددوي ا ددا و ارة الحلل دديم وال دددور ال ي دداد لوتامل ددات وئلق ددائ
الظ ددوئ كمل ددة البح ددق وصبحك ددار الت ددامجا ومحؼلب ددات لد د اقح دداد مبند د كمل ددة اإلال ددة ا ددا اإلاعلك ددة
الل ية السلود ة ودور البحق والحؼوي اا بنائ وجلايا اقح اد اإلال ة وثضليدل البحدق الللمد
لخدمة صقح اد اإلال اا اا اإلاعلكة الل ية السلود ة و دبيات صقح اد اإلال اا اا اإلاعلكة :نحو
بن ددائ مس ددار بحن د والحنعي ددة وال ي ددادة م دن ددعم اللل ددم والحكنولوجي ددا وصبحك ددار ا ددا ال دددوم الل ي ددة:
معمددالا مسددحقبلية وثوجي د البحددق الللم د و نددائ القدددرات نحددو صقح دداد اإلال اددا  :دراسددة الددة
ومقارن ددة اجتحعل ددات الحقني ددة اإلال ددا ة لعقح دداد اإلال ا ددا مث ددل :واد الس ددليكو :وغحرص ددا ودور ر س
اإلا ددام الصاد د ا ددا جلاي ددا النع ددو صقح دداد  :دراس ددة دولي ددة مقارن ددة ومنحج ددات واك دددة للع ك ددا ا ددا
صقح دداد اإلال ا ددا ثج ددة م ك ددا ألابح دداذ الواك دددة ا ددا اإلاكا ح ددة الحيوي ددة واإلاللوم ددات الاراكي ددة ا ددا
منحجددات واكدددة اددا اقح دداد اإلال ددة ورؤيددة م د  2030ومن،تيددة صقح دداد القدداةم كملددة اإلال ددة
دراسة الة) وكعقة صبحكار بخنعية صقح اد القاةم كملة اإلال ة.
خبدح :مدن اإلادإثع السداب مدد جاداته مدم الدراسدة الحاليدة ادا ثنداوم صقح داد اإلال ادا ومإاد اث
اإلاحللقة بالبحق الللم وصبحكار وصو اإلاإا الثانم باليسبة للدراسة الحالية والد ثدم ثؼبيقد
كملة التاملات اإلا ية الحكومية كعدا خاداب اإلادإثع مدم الدراسدة ادا مناقادة رؤيدة م د 2030
مددن نا يددة البحددق الللم د قددؽ ئت  :الدراسددة الحاليددة ثناولددد كددل مإا د ات صقح دداد اإلال اددا
ومد ثحقيق ا ل صدا صستراثيجية ل ؤية م .2030
 )11مد ددإثع جاملد ددة بد ددوؿ لعبحكد ددار  2018ثحد ددد اد ددلار دور التاملد ددات التد د ددد اد ددا مجحعلد ددات
اإلال ددة جاملددة بددو ؿ د  -دلددم  18ديسددعبر 2018م) يهددد ص د ا اإلاددإثع ئمددة جلايددا صعيددة بنددائ
سس جلاو :ماتر بح :التاملات واإلاإسسات الحكومية والا كات اا سو اللعل تسحكاا
سبل جد دة ومبحكد ة لحبدادم وثؼبيد اإلال دة .و حدق اإلااداركو :دعم اإلادإثع جعلدة اإلاوطدوكات
ال ةيسددية بعددا اددا ملددل ليددات ثؼددوي نعددومن ابحكددار لددام للحلدداو :ونقددل اإلال ددة مددا بددح :التاملددات
والحكومات وسو اللعل ودور التاملات اا وطم السياسات وسدبل قيداس ثدأرحر التاملدات كملدة
الحنعي ددة صقح دداد ة وصجحعاكي ددة ػبيل ددة ومح ددددات وكوام ددل ثحقي د الحنعي ددة اإلاس ددحدامة ودور
التاملددة اددا جلايددا اإلال ددة وصبحكددار وؤلابددداق ئطددا ة ئمددة الدددور اجحددور للحللدديم الضند وألاسا ددمل
ا
والبحق للقؼاكات ألاكاد عية والحجارية والحكومية ظع كن اإلاإسسدات غحدر ال حيدة وثقسديم
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ظ ددل النح دداة يع ددا حلل د بحلاي ددا اإلال ددة وث ددو حر منـوم ددة

اللع ددل ب ددح :ص د ا الضص ددات بع ددا حق د
مسحدامة مات قيعة.
خبح :من اإلاإثع الساب ن خااب مم الدراسة الحالية اا ث كح ا كملة مإا صبحكار وثؼبيقد
ا ددا التامل ددات م ددم مجحعل ددات اإلال ددة ئت  :الدراس ددة الحالي ددة ثخن دداوم ارل ددم مإاد د ات لعقح دداد
اإلال اا واإلاحعثلة اا ثكنولوجيا صث اتت واإلاللومات والحللديم اللداما والبحدق الللمد وصبحكدار
والحنا سية اللاإلاية.
ثانَا :اإلطار النظرِ لالقتصاد املعريف
 1/2مكدمْ
يلددد صقح دداد اإلال اددا و اقح دداد اإلال ددة ددد قسددام الللددوم صقح دداد ة ال د ؿ د ت مددإ ا
يددق قددوم ص د ا اإلا ددؼور كمل ددة ددم دور اإلال ددة ور س اإلاددام الصا د واإلال اددا اددا ثؼددور صقح دداد
وثقدددم اجتحعددم بأكلع د وئم نـ نددا ئمددة الحؼددور صقح دداد اددا الدددوم نجدددا انحقددل مددن صقح دداد
الارااا ال يلحعد كملة ألارض كعورد اقح اد سا مل ئمة صقح اد ال نااا ال يلحعد كملة
مددورد ن ساسدديح :بدددت مددن مددورد وا ددد وصعددا :اإلاددوارد الؼبيليددة وألا ددد اللاملددة الصاد ية ومددإ ا
صقح اد القاةم كملة اإلال ة يق جلد اإلال ة هدا اإلادورد ألاسا دمل لعقح داد (Organisation For
) .Economic Co-Operation And Development, 1996وسدحخناوم الدراسدة ادا صد ا ؤلاػدار نادأة
وماا اا ومحؼلباث ومإا اث .
صقح اد اإلال اا ومض وم وجل يض و اة

 2/2نصأّ االقتصاد املعريف
لق ددد س ددب م ل ددة صقح دداد اإلال ا ددا م د لحح :وصع ددا م ل ددة صقح دداد اإلابن د كمل ددة الاراك ددة
كلدددصا م لددة صقح دداد اإلابنددى كملددة آلالددة صقح دداد ال ددنااا يددق عثددل الححددوم ألاوم اددا يدداة
باتقح دداد الارااددا وال د اكحعددد كملددة الاراكددة وال د دت بدددورصا ئمددة قيددام
الصا د ية يعددا ك د
ثجعلددات سددكنية وال د دت بدددورصا ئمددة ؿ ددور الحنـدديم ؤلادار والسيا ددمل اإلاناسد وثلددل اإلا لددة
) .(Cader, Hanas A., 2008وصكد ا اكحبدرت الاراكدة اإلا ددر ال ةيصدمل لينحدان والثدروة كعدا ث كدات
اإلال ددة الاراكيددة اددا مندداػ محددددة و صددبالا الحوصددل ئمددة ك د ة و ابحكددار و اكخاددا ملددح :ك د
كملة من اكخاض ا وصو ما د ئمة ثباػإ ثؼور اإلال ة وطياق الكثحر من س ارصا وئنجا ا ها.
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مددا الححددوم الثددانم حعثددل اددا صقح دداد ال ددنااا والثددورة ال ددناكية وال د بددد اددا الن ددالا الثددانم
م ددن القد د  :الث ددامن كاد د ا ددا ئنجلتد درا وم ددن ر ددم انخاد د كمل ددة امح ددداد القد د  :الحاس ددم كاد د ا ددا ورو ددا
ُ
الادعالية وال يدة وادعام م يكدا واليابدا :وثعصدم روسديا) (Allen, Robert C., 2006وجلدد الثدورة
ال ناكية بدا ة ثقدم كالم ادا ال دناكة والاراكدة والنقدل واإلاواصدعت والحجدارة واإلا دار وغحرصدا
).(Crafts, Nicholas, 2004
و يعا حلل باإلا لة الثالثة واإلال و ة باتقح اد اإلال اا وال كا :ل ا دورا بال ألارد ادا ج يحدر
ثدداريا الصا د ية قددد بددد ت اددا ال ل دم ألا حددر مددن الق د  :اللا د ين وثعثددل بثددورة الللددوم والحكنولوجيددا
الضاةقة الحؼور وما نجم كنها من رورة اا اإلاللومات وصث اتت يق صبحد اإلاللومات واإلال ة
ا
ا
مددوردا ساس دديا مددن اإلا ددوارد صقح دداد ة ب ددل اإلا ددورد ألاكثددر صعي ددة اددا صقح دداد التد ددد ال د ب ددات
يل باتقح داد اإلابندى كملدة اإلال دة وللدل صدم مدا عحد صد ا الل د التد دد مدا ملدة كلدة مد اد .د.
ت]) :ان دددمان اللل ددوم ا ددا منـوم ددات ؤلانح ددان وثح ددوم اإلال ددة ئم ددة ق ددوة منحج ددة كع ددا ص ددبالا ر س اإلا ددام
ا
كلم وثكنولوجيا وابحكار كثر صعية اا صقح اد التد دد مقارندة بد س اإلادام
اإلال اا بعا ياعل من ٍ
اإلا دداد وثح ددوم نع ددؽ ؤلانح ددان الللمد د والحقند د م ددن م ل ددة ؤلاب ددداق الضد د د ددعم القد د نح :الث ددامن
والحاس ددم كاد د ئم ددة م ل ددة ؤلانح ددان التع ددااا واإلاإسس ددات ددعم القد د  :اللاد د ين ويعك ددن ثوط دديالا
اةص الل ور الثعرة من عم جدوم الحاما:
جدوم رقم  :)1اةص م ا ل صقح اد )(El–Thakafy, M. S. and Abd Elraof, I.A., 2015
اإلاللومات
ال ناكة
الاراكة
الل
 1957ئمة اليوم
1957 - 1800
ما قبل 1800
الضترة الامنية
اللاملو :اا اإلال ة
كعام م انم
ع ح:
ػبيلة اللعام
اد  /اد
اد /لة
اد /رض
الا اكة
ئ :وم ئاارة للعل ة كع ؼور اا جلابحر كلم صقح اد جائت اا بحق يدريل صا دل ادا كدام
1945م ) (Friedrick, Hayek, 1945وقددد اكحبددر البحددق اإلال ددة سددللة مددا اجحاولددة الحقيقيددة
لدراسددة اإلال ددة كسددللة قددد جددائت مددن قبددل ثددا مدداكلوب اددا كحابددة ددوم ئنحددان وثو يددم اإلال ددة اددا
الوت ات اإلاححدة ألام يكيدة كدام 1962م ) (Machlup, Fritz, 1962وادا كدام 2006م لدالا يكو لدو
ومالو ) (Khumalo, Bhekuzulu, 2006كحاب سس نـ ية اإلال ة لل ي  :اإلال ة سدللة ادا
ألاصددل ووطددم و دددة لقيدداس اإلال ددة و سددعاصا نددوم  Knowlوارصددد بد لل ؼددأ النـ يددات السددابقة
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لقياس اإلال ة اا وا جسدليييات القد  :اإلااعدمل ويلدا السدص ورائ ملدل اكحعداد ثلدل النـ يدات
كملة ا تراطات اػصة و الحاما ث بالا النـ يات بأكعل ا اػصة.
ويحضددر معددا سددب  :ثحددوم صقح دداد اللددالم يلحعددد اددا ألاسدداس كملددة اإلال ددة الصا د ية كلدددما
كا :يلحعد كملدة القدوة البدنيدة وآلاتت ال دناكية واإلادواد الخدام يدق ثداداد القيعدة يد باإلال دة ت
بالت دد وئما كاندد النـ يدة صقح داد ة ادا السداب ثدإمن بدأ :اللعدل صدو سداس القيعدة قدد صددبالا
من الظ ور صياغة نـ ية جد دة جلد اإلال ة ها ساس للقيعة.
 3/2مفاهَه االقتصاد املعريف ًتعرٍفاتى
صنددا كدددة مسددعيات دالددة كملددة صقح دداد اإلال اددا وقددد ددحم اسددحخدام ا بؼ يقددة محبادلددة مثددل:
اقح د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دداد اإلالل وم د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددات اقح د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دداد ؤلانترن د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددد صقح د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دداد
ال قم د صقح دداد ص تراعددمل صقح دداد ؤلالكترونددم صقح دداد الاددبكم واقح دداد العملعوسددات
وصقح د دداد السد دديبرانم ...الد ددص .وص د د ا وضد ددر  :اإلا د ددؼور لد ددم ل د د ئجعاكد ددا بد ددح :وس د دداغ البد ددا ثح:
واإلانـ ين وكلي سححاوم الدراسة ك ض صم الحلاريالا كملة سصيل اإلاثام ت الح :
 )1جل يالا منـعدة الحلداو :صقح داد والحنعيدة (Organisation For Economic Co-Operation
) :And Development, 1996وال ددى جلد صقح دداد اإلال اددا بأن د صقح دداد القدداةم كملددة اكخسدداب
وئنحددان وناد وثو يددم وثؼبيد اإلال ددة لددد م لتلددة النعددو ولحواصددل الحنعيددة و لد الثددروة و د ص
الحوؿيالا كبر كا ة ال ناكات.
 )2ويادحر ثق يد قسدم الحجدارة وال دناكة باإلاعلكدة اإلاححددة (United Kingdom department of
) trade and industry, 1999ئمددة  :اقح دداد اإلال ددة صدو صقح دداد الد حد ّدوم م كددا الثقددل مددن
اإلاواد ألاولية واإلالدات ال سعالية ئمة اإلاللومة واإلال ة وم اكا الحلليم والحدري والبحق الللم .
 )3جل يددالا ثق ي د الحل دداو :صقح دداد ل دددوم سدديا واجحدديؽ ال ددادب (Asia-Pacific Economic
) Cooperation, 2000تقح اد اإلال ة بأن صقح اد اإلالحعد كملة ألا كار واإلال ة ولديس اإلادوارد
الليييددة ددو اقح دداد قدداةم كملددة ئنحددان وثو يددم واسددحخدام اإلال ددةت يددق هددا اجح كددات ألاساسددية
للنعو وثوليد الثروة والحوؿيالا كبر كا ة ال ناكات.
 )4مدا الحق يد صسدتراثي ا الل لدم الحق يد صسددتراثي ا الل لدم  )2001قدد كد اقح داد اإلال ددة
بأن د اقح دداد جد ددد طددح ػاةضددة جد دددة مددن ألاناددؼة اإلا ثبؼددة باإلال ددة وثكنولوجيددا اإلاللومددات
ومن صم معمح الحجارة صلكترونية كعا وطدم جل يضدا د بأند نعدؽ اقح داد محؼدور قداةم كملدة
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صس ددحخدام الواس ددم النؼ ددا للعللوماثي ددة وا ددبكة صنترن ددد ا ددا مخحل ددالا وج د اليا دداغ صقح دداد
ا
و اصددة اددا الحجددارة ؤلالكترونيددة م ثكداا بقددوة كملددة اإلال ددة وؤلابددداق والحؼددور الحكنولددوها اصددة مددا
حلل بحكنولوجيا ؤلاكعم وصث ام.
 )5كعددا ك د ب نددام ألامددم اإلاححدددة ؤلانعدداتم (United Nations Development Programme,
) 2004بأن  :ناد اإلال دة وئنحاج دا وثوؿيض دا ادا جعيدم اإلانداما اجتحعليدة وصقح داد ة والسياسدية
واجتحعدم اإلاددنم والحيداة ال خ دية مدم ثنعيدة الحيداة ال خ دية ل د اد ويحؼلد ملدل بندائ قدددرات
كا ية وثو يل ا بكضائة.
 )6جل يدالا البندل الددوما (The International Bank for Reconstruction and Development /
ا
) The World Bank, 2007لعقح داد اإلال ادا بأند صقح داد الد حقد اسدحخداما لدات للعل دة
مددن جددل ثحقيد الحنعيددة صقح دداد ة وصجحعاكيددة وصد ا حظددعن جلد وثؼبيد اإلالددار ألاجنصيددة
با طا ة ئمة ثكييالا وثكوين اإلال ة من جل ثلبية ا حياجاث الخاصة.
 )7يل ئدوارد ) (Swanstrom, Edward, 2002صقح اد اإلال اا بأن ق من الللدوم ألاساسدية
يه ددد ئم ددة ثحس ددح :ر اصي ددة ألا د اد واإلانـع ددات واجتحع ددم ك ددن ػ ي د دراس ددة نـ ددم ئنح ددان وث ددعيم
اإلال ددة رددم ئج د ائ ثنضي د الحددد عت الظ د ورية لحؼددوي ص د ا الددنـم .ومددن ج ددة ومددة ولددد ص د ا الض د ق
نعددامن نـ يددة مددن ددعم البحددق الللم د  .ومددن ج ددة رانيددة ددو ؼددور ألادوات اللعليددة والحقنيددة ال د
عكن ثؼبيق ا مباا ة كملة اللالم الواقجا.
 )8و اددار كددل مددن والتددر وكايسددا ) (Powell, Walter W. and Snellman, Kaisa, 2004ئمددة :
اقح اد اإلال ة حعثل اا ئنحان السلم والخدمات اإلالحعدة كملة نادؼة اإلال دة اإلاكثضدة ال د جسداصم
ا
اددا جس د يم الحكنولوجيددا والحقدددم الللمددى باتكحعدداد كملددة القدددرات الضك يددة بدددت مددن الثددروات اإلااد ددة
والؼبيلي ددة م ددم ثنعي ددة الت ددود وثحس ددينها ا ددا ك ددل م ل ددة م ددن كعلي ددات ؤلانح ددان ك ددن ػ يد د البح ددوذ
والحؼوي واللعقة مم اللععئ ال ى ثنلكس ئ ا
جابا كملة ثاا د الناث اجحملا ؤلاجعاما.
 )9رنائ كقد اإلالحق الدوما دوم الحنعيدة الصاد ية و د ص صنددمان ادا اقح داد اإلال دة والكضدائات
الصاد ية كد كددل مددن جعددام سددالم  10 - 9مددارس  )2004اقح دداد اإلال ددة و مددا صددؼور كليد
صقح دداد التد ددد و اقح دداد الا ددبكة و صقح دداد ال قم د صددو ثخ ددص اددا م ددن صقح دداد
يهددحم ساسددا باإلال ددة مددن ج ددة ومددن ج ددة د يلحبددر ؿدداص ة اقح دداد ة د ثددة ثحعحد بح حددر سددحر
صقح اد ات من يق النعو وثنـيم اليااػات صقح اد ة.
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 )10ويض د جع ددام س ددالم  10 - 9م ددارس  )2004صقح دداد اإلال ا ددا ك ددن صقح دداد الحقلي ددد ا ددا
اإلا ددإثع الس دداب ظ ددا ل د د بأند د نع ددؽ اقح دداد محؼ ددور ق دداةم كمل ددة صس ددحخدام واس ددم النؼ ددا
للعللوماث د ددية وابد د ددكة ؤلانحد د د نيد ا د ددا مخحل د ددالا وج د د اليا د دداغ صقح د د دداد و اص د ددة ا د ددا الحج د ددارة
ؤلالكتروند د ددية م ثكد د داا بقد د ددوة كمل د ددة اإلال د ددة وؤلاب د ددداق والحؼ د ددور الحكنولوجد د ددم اص د ددة يع د ددا حللد د د
بحكنولوجي ددات اإلاللوم ددات وصث دداتت .و ع ددا  :اإلال ددة ه ددا ل دديؽ م ددن ال ددحللم والخب ددرة اإلاتراكع ددة
ا هددا تهد ا ال ددضة عكددن  :ثححددوم ئمددة سددلم و دددمات كددو:
وجلحعددد كملددة الض ددم وؤلادرا الصاد
مس د هلكوصا كمل ددة اس دحلداد ل ددد م مقاب ددل لوح ددوم كل ه ددا م ددن ص د ا اإلانؼل د ددا :وط ددم ك ددل بل ددد ا ددا
ا
صقح اد اللالم التد د حدد و قا لكعيدة وجدودة اإلالدار ال د عحلك دا وملدل مدن دعم ثؼدوي
الحلل د دديم وثكثي د ددالا ب د د ام البح د ددق والحؼ د ددوي ئط د ددا ة ئم د ددة الح د دددري  .ونـ د د ا ترثباػ د د الا د ددد د ب د ددا
الحؼددورات اللاإلايددة اددا ثكنولوجيددا اإلاللومددات وصث ددام وارثكددا ا كملددة كامددل اإلال ددة كلن د ئنحدداها
جد د ا :اقح اد اإلال ة خحلالا كن نعاغ صقح اد ال سبقح اا كلع ألاوج اإلا عة مثل:
 خسددم اقح دداد اإلال ددة بأند اقح دداد و د ة كثددر مددن كوند اقح دداد ندددرة لملددة ككددس غلد اإلاددوارد
ال د د ثنظ د د م د ددن ج د د ائ صس د د هع ث د دداداد اإلال د ددة ا د ددا الواق د ددم باإلاعارس د ددة وصس د ددحخدام وثنخا د د
باإلاااركة.
 يسددعالا اسددحخدام الحقانددة اإلاعةعددة بخلد سددوا ومياددات ا تراطددية ثلسددا قيددود الامددا :واإلاكددا:
ا
م ددن ددعم الحج ددارة ؤلالكتروني ددة ال د د ث ددو كثحد درا م ددن اإلااا ددا م ددن ي ددق ثخض دديع الحكلض ددة ور ددم
الكضائة والس كة اا ئنجا اإلالامعت كملة مدار الساكة وكملة نؼا اللدالم .ونخيجدة لد لل ن د
ا
التركحد د وت كمل ددة ثؼ ددوي ألاس ددوا والاد د اكة والحح ددالالا ؤلاس ددتراثي ا م ددم ػد د ا ارجي ددة قب ددل
التركح كملة ثؼوي اإلانحجات.
 من ال لو ة بعكا :اا اقح اد اإلال ة ثؼبي القدوانح :والقيدود والظد اة كملدة سداس قدومم
بح ددد ؼاإلا ددا  :اإلال ددة محا ددة ا ددا مك ددا :م ددن اإلالع ددورة و ه ددا باث ددد جا ددكل كن د ؤلانح ددان
ألاسا مل ا :ملل يلن  :صنالل اقح ادا كاإلايا يهيعن كملة صقح اد الوػن .
ّ
 ئ :كعام اإلال دة صم ولصل ال ن يجخ و :ال مو كثر مدن آلاتت كاإلا دععح :وكعدام البندو
والبددا ثح :واإلاللعددح :يعددا عكددن اكحبددار اإلال ددة منحجددا كامددا ع ددا لللعددل ور س اإلاددام) ئم كنددد
اكخا ددا ا وجلعيع ددا ث ددبالا ما ددارك ها م ددم ماي ددد م ددن اإلاس ددحخدمح :مجاني ددة كع ددا  :ال د ي ددح
اإلال دة جدد ند مددن ال دل مندم آلا د ين مدن اسدحخدام ا ّ
وثإمددن كلددع الوسداةل مثدل بد ائات
ص تراق و قو اإلالكية واللعمات الحجارية الحعا ة إلان ِح اإلال دة.
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 )11لقد اولد البارود احر ن بدر  26-25اب يل  )2005ر ؽ صقح اد اإلال اا بأ د وق
اللل ددوم ألاساس ددية ي ددق يه ددحم اقح دداد اإلال ددة بانح ددان وص ددناكة اإلال ددة بالبح ددق والحؼ ددوي وك دددد
ب ائات ص تراق و الحاما ا :اقح اد اإلال ة يهحم بد :انحان اإلال ة وال ق د بد ابحكدار واكخسداب
ونا د واس ددحكعام وثخ دداين اإلال ددةت وص ددناكة اإلال ددة واإلاق ددود ته ددا الح دددري والحأصي ددل واإلا ددإثع ات
والكحابة والبحق والحؼوي وها صناكات مل ية.
رنوقددة صدالر سددالم
 )12و يعدا حللد بددال ؽ بدح :اقح دداد اإلال دة والقيعددة اإلاظدا ة قددد كد
 )2005اقح اد اإلال ة صو صقح اد ال ثحق ي اإلال ة التائ ألاكـم مدن القيعدة اإلاظدا ة
وكليد د ددا :اإلال ددة ا ددا صد د ا صقح دداد جا ددكل مكون ددا ساس دديا ا ددا اللعلي ددة ؤلانحاجي ددة كع ددا ص ددو ا ددا
الخسددوي و  :النعددو دداداد بايددادة ص د ا اإلاكددو :كعددا  :ص د ا النددوق مددن صقح دداد قددوم كملددة سدداس
ثكنولوجيا اإلاللومات وصث ام باكحبارصا اإلان ة ألاساسية ال منها نؼل .
 )13ظدديالا ر عددانم مو ددملى  )2005صقح دداد اإلابند كملددة اإلال دة صددو صقح دداد الد ثللد يد
اإلال ة دورا اا ل الثروة وص ا دور قد م ؿلد اإلال ة ثللب اا صقح ادت لكن التد د صو حتم
اإلاسا ة ال ثححل ا اإلال ة ادا صد ا صقح دادت يدق صدبحد كبدر و كثدر كعقدا معدا كاندد كليد مدن
قبددل و طددا بأند الضد ق مددن كلددم صقح دداد الد يهددحم كلوامددل ثحقيد ال اصيددة اللامددة مددن ددعم
مس دداصعح ا ددا ئك ددداد دراس ددة نـ ددم ث ددعيم وئنح ددان اإلال ددة ر ددم ثؼبي د ؤلاجد د ائات ال ددع م لحؼوي ص ددا
وثحد ثها.
 )14يل د د بك د ددوي لد ددؼيضةت كبد ددداإلاالل ماصد ددودةت ك د ددواػالا كياد ددويت د ددلالا م د ددنى -2007
 )2008اقح د دداد اإلال د ددة كد ددن ػ ي د د الحض ي د د بين د د و د ددح :اقح د دداد اإلاللومد ددات يد ددق اد دداروا ئمد ددة :
اقح اد اإلاللومات مض وم واسم حظعن الض ص كدم اليقح :كدم الحأكد الخؼ دور الحدس
دور الس ددل نـ ي ددة الق د ار ا ددا ددح :ا دداروا ئم ددة  :اقح دداد اإلال ددة مض ددوم ط ددي ويظ ددم ك ددل م ددن
البحق الحلليم روابؽ مم النعو الحلليم الكضائات.
جدداب ػدداص  )2008كملددة اند صقح دداد الد دددور ددوم الح ددوم
 )15كعددا يلد الاددع
كملددة اإلال ددة وثوؿيض ددا وابحكارا هددا تهددد ثحسددح :نوكيددة الحيدداة بعجات هددا كا ددة مددن ددعم ؤلا ددادة
بخدمددة مللوماثي ددة ر ي ددة وثؼبيقددات ثكنولوجي ددة محؼ ددورة واس ددحخدام اللقددل الصا د ك د س للع ددام
وثوؿي د ددالا البح د ددق الللمد د د د د ددداذ مجعوكد د ددة م د ددن الح يحد د درات ؤلاس د ددتراثيجية ا د ددا ػبيل د ددة اجحد د دديؽ
صقح دداد وثنـيع د لي ددبالا كثددر اسددحجابة وانجددتاما مددم ثحددد ات اللوإلاددة وثكنولوجيددا اإلاللومددات
وصث اتت وكاإلاية اإلال ة والحنعية اإلاسحدامة.
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 )2008جل يددالا مخح د لعقح دداد اإلال اددا بأند ملددل صقح دداد الد قددوم
 )16ظددم د دداب
لق ددا) واس ددحخدام رعارص ددا وئنجا ا ه ددا بحي ددق جا ددكل صد د ا اإلال ددة
كمل ددة س دداس ئنح ددان اإلال ددة
سد ا
دوائ مد ددا يل د د باإلال د ددة ال د د يحة ال د د جاد ددحعل كملد ددة قواكد ددد البياند ددات واإلاللومد ددات والبرمجيد ددات
ا
وغحرصددا و اإلال ددة الظددعنية ال د عثل ددا ؤلا د اد بخبدرا هم وملددار م وكعقددا هم وثضدداكع هم) م دددرا
ا
رةيسا لثروة اجتحعم ور اصيح و ص الحوؿيالا اا كل اجتاتت.
 )2008اقح د دداد اإلال د ددة بأند د د صقح د دداد الق د دداةم كملد د دة ئنح د ددان اإلال د ددة
 )17يل د د م ا د دداجم
واس ددحخدام نحاةج ددا ورعارص ددا وئنجا ا ه ددا واس د هعك ا ل ددالر اإلاس ددحضيد و اإلاس د هلل و د لل جا ددكل
اإلال ددة بعض وم ددا الحددد ق جددائا ساسدديا مددن رد وة اجتحعددم اإلانـددور ومددن ر اصيحد صجحعاكيددة ددو
نع ددؽ اقح دداد محؼ ددور ق ددوم كمل ددة صس ددحخدام واس ددم النؼ ددا للعللوماثي ددة وا ددبكات صنترن ددد ا ددا
مخحلدالا ألاناددؼة صقح داد ة و ددضة اصدة اددا الحجدارة صلكترونيددة م ثكداا كملددة اإلال دة وؤلابددداق
والحؼور الحكنولوها اصة ما حلل بالحكنولوجيات التد دة اا ؤلاكعم وصث ام.
 )18وك د ددة الد ددبلع ظد ددا اجح د د و م د دداص س د ددن  8-6ولي د ددو  )2009بأن د د دم د د للحكنولوجيد ددا
الحد ثددة اددا كناصد ؤلانحددان لخسد يل ئنحددان السددلم ومبادلددة الخدددمات كاددكل اكسددؽ و سد ق ويلد
ظا بأن يسحخدم لحكوين وثبادم اإلال ة كيااغ اقح اد اإلال ة كسللة .
 )19ب ددح :الاك د كمل ددا ددعج  )2011ئ :ال د س اإلا ددام الضك د وثكنولوجي ددا اإلاللوم ددات ه ددا الق ددو
ألاساسددية اجح كددة لعقح دداد اإلال اددا طددعن الق د  :الحدداما يددق صددبحد اإلال ددة واإلاللومددات هددا
القددو صقح دداد ة للنعددو صقح دداد اددا الل د الحددد ق .وص د ا مددا كددد كلي د صقح دداد رو د ت
سولو) يق وضر با :صم كوامل النعو صقح اد صو ابحكار وناد ملدار جد ددة ويوضدر بدا:
 )℅ 50من النعو صقح اد حلل باإلال ة منها  )34جلود ئمة نعو الل التد دة ويظا ئل ها
 )16من النعو صقح اد الناث كن صسخثعار اا ر س اإلاام ؤلانسانم من عم كعلية الحلليم.
ندس  )2012صقح داد الد كدو :للحؼدور
بو الاامات
 )20ئ :اقح اد اإلال ة كعا يل
اإلال اددا وؤلابددداق الللم د الددو  :ألاكبددر اددا نع ددوا ويقددوم كملددة ثنعيددة اإلاددوارد الصا د ية كعددام اإلال ددة)
كلعيددا ومل يددا كددم ثددحعكن مددن الحلامددل مددم الحقنيددات الحد ثددة واإلاحؼددورة ملحعدددا كملددة اإلال ددة ال د
عحلك د دا اللن د د الصاد د كع ددورد اس ددخثعار وكس ددللة ئس ددتراثيجية وكخدم ددة وكع دددر لل ددد ل
القومم.
 )21يل د الوحددام نس د ين  )2012اقح دداد اإلال ددة بأن د صقح دداد ال د ثلل د ي د القؼاكددات
ال د جسددحخدم وثيددح اإلاللومددات الدددور ألاسا ددمل اددا صقح دداد اددا مقابددل القؼاكدات الحقليد ددة وال د
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جاددكل هددا كعليددات اسددحخدام اإلاددواد الخددام والؼاقددة الدددور ألاسا ددمل اددا ثوليددد الندداث مثددل الاراكددة
وال ناكة.
 )22وكلي د يل د ري دداض بول ددباق  )2013 -2012اقح دداد اإلال ددة بأن د مل ددل صقح دداد الد د
يلحبددر ئنحددان وثو يددم واسددحخدام اإلال ددة اجحد ألاسا ددمل اددا كعليددة النعددو صقح دداد و لد الثددروة
و د ص الحوؿيددالا كبددر كا ددة ال ددناكات كعددا يلحبددر ملددل الضد ق مددن الللددوم صقح دداد ة والد قددوم
كمل ددة الض ددم التد ددد وألاكث ددر كعق ددا ل دددور اإلال ددة ور س اإلا ددام الصاد د ا ددا ثك ددوين صقح دداد وثق دددم
اجتحعم.
 )23ث د د ك مين د ددة مد د داا رة  : )2014صقح د دداد ات اإلابيي د ددة كمل د ددة اإلال د ددة بالق د دددرة كمل د ددة ثولي د ددد
واسحخدام اإلال ة و بعلنى القدرة كملة صبحكار ت عثل قؽ اإلا ددر ألاسا دمل للثدروة وئنعدا
جلد ساس اإلاح ة اليسدصية اإلاكخسدبة ادا صقح داد التد دد اإلال دة هدا الوسديلة ألاساسدية لححسدح:
كضائة كعليات ؤلانحان والحو يم والححسح :نوكية وكعيدة ؤلانحدان وثحسدح :د ص ص حيدار بدح :السدلم
والخدمات سوائ باليسبة للعنحجح :و اإلاس هلكح :كعا ئ :اإلال ة قد ثلل دورا كبحر اا نعو ؤلانحان
والحوؿيد ددالا ا د ددا قؼاك د ددات ثح د ددالا هد ددا جسد ددحخدم ثقنيد ددات كاليد ددة مثد ددل الحاس د ددبات وصلكتروني د ددات
وصث اتت وغحرصا.
ومددن الحل يضددات السددابقة عكننددا الحأكيددد كملددة  :اقح دداد اإلال ددة قددوم كملددة سددس مخحلضددة
يدق حلامددل اقح دداد اإلال ددة مددم اإلاددوارد العماد دة مددن بيانددات مللومددات ملددار و مجيددات كعددا
كا كملة اللناص غحر اجحسوسة مثل :كاةد صسخثعار اا مجدام التربيدة ثنعيدة اللن د الصاد
صد ا با طددا ة ئمددة جلامددل اقح دداد اإلال ددة مددم رناةيددة قيعددة اإلانضلددة والحبددادم والقيعددة ال مايددة وقيعددة
اإلاللومات وك ا اإلالكية الضك ية.
 4/2خصائص االقتصاد املعريف ًمساٍاي
لقد ددد ناد ددأ ثد دددا ل كبحد ددر بد ددح :مجعوكد ددة مد ددن الـد ددواص واللعليد ددات ومد ددن رد ددم بد ددح :اإلاضد دداصيم ال د د
اسددحخدمد للحلبحددر كددن صقح دداد اإلال اددا ومددن ص د ا اإلاضدداصيم :اقح دداد اإلال ددة صقح دداد اإلابن د
كمل د ددة اإلال د ددة صقح د دداد التد د ددد صقح د دداد م د ددا كل د ددد ال د د ددنااا صقح د د دداد ال مد د ددا اقح د د دداد
اإلاللوم ددات ر س اإلا ددام الصاد د الثقا ددة اإلاللوماثي ددة و رقا ددة اإلاللوم ددات الحكنولوجي ددا ال قعي ددة
الضجوة اإلال ية الضجوة ال قعية الحجارة صلكترونية..
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وصقح دداد اإلال اددا صددو صقح دداد الد ثحقد يد اإلال ددة التددائ ألاكـددم مددن القيعددة اإلاظددا ة
وملن ددى مل ددل  :اإلال ددة  -ا ددا صد د ا صقح دداد  -جا ددكل مكون ددا ساس دديا ا ددا اللعلي ددة ؤلانحاجي ددة كع ددا ا ددا
الخسوي وملنى ملل ظا  :النعو اداد بايادة ص ا اإلاكو:ت كعا  :ص ا النوق من صقح داد ئنعدا
ددنهع كملددة كح ددا ثكنولوجيددا اإلاللوم ددات وؤلاث ددام باكحبارصددا اإلان ددة ألاساسددية ال د منهددا نؼل د
اقح اد اإلال ة .ص ا الحل يالا يسعالا بالحعيح بح :نوكح :من ص ا صقح اد:
 صقح اد اإلال ادا دارو كبددالخال  :)2005صدو مدا حللد باقح داد ات كعليدات اإلال دة
ما ه ددا ئنحد ددان وص ددناكة اإلال ددة وكعليد ددات البح ددق والحؼد ددوي س ددوائ م ددن ي ددق ثكد دداليالا
اللعلي ددة اإلال ي ددة مث ددل ثك دداليالا البح ددق والحؼ ددوي و ثك دداليالا دارة ألاكع ددام صسخا ددارة و
ئكددداد الخب درائ وثدددري هم مددن ج ددة و ددح :اللاةددد و ؤلا د اد الندداث مددن ص د ا اللعليددة باكحبارصددا
كعليددة اقح دداد ة مج د دة مثل ددا مثددل اقح دداد ات الخدمددة السدديا ية و الضندقيددة و غحرصددا
.
من ج ة
 صقح دداد القدداةم كملددة اإلال ددة كلددة م د اد .د .ت]) :ن د ئمددة ملنددى كثددر اجسدداكا ور ابددة
بحي ددق جا ددعل ا ددا دتل ه ددا حت ددم قؼاك ددات اإلال ددة واإلاللوم ددات وصس ددخثعارات دا ددل نس ددي
صقح اد وك لل مد ج ل ل اإلال ة والحكنولوجيا اا ألاناؼة ؤلانحاجية.
ن د يلحع ددد كمل ددة
اتقح دداد الق دداةم كمل ددة اإلال ددة يلحب ددر م ل ددة محقدم ددة م ددن صقح دداد اإلال ا ددا
ثؼبي صقح اد اإلال اا ادا مخحلدالا ألانادؼة صقح داد ة وصجحعاكيدة مثدل التد اون بدح :ثكنولوجيدا
اإلاللومددات مددم قؼاكددات محلددددة كاتث دداتت مثددل :ج ددخيص ألام د اض كددن كلددد ئج د ائ اللعليددات
الت ا ي ددة ك ددن كل ددد...الص) كل ددا ثجل ددل صقح دداد مبيي ددا كمل ددة اإلال ددة واللل ددم ال دددوم ال ددناكية
الكب ددر ال د اس ددحضادت م ددن منج داات الث ددورة الللعي ددة الحكنولوجي ددة و ددخ ها ا ددا ص ددناكات ثول ددد ل ددا
ملار ومكخاضات جد دة وثقنيات محؼورة قد وصلد ئمة م لة صقح داد اإلابند كملدة اإلال دة و
مددا عكددن  :نسددعي م لددة مددا كلددد صقح دداد اإلال اددا مددا الدددوم ال د جسددجة ئمددة ئنحددان اإلال ددة مددن
ابحكار واكخساب ونا واسحلعام وثخاين للعل ة ه ما الد اا ػور صقح اد اإلال اا.
ويعكدن مقارنددة داةص صقح دداد الحقليدد مددم داةص صقح دداد اإلال ادا مددن دعم التدددوم
الحاما:
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جدوم رقم )2

اةص اقح اد اإلال ة صقح اد التد د) باإلاقارنة مم صقح اد القد م

وج اإلاقارنة

صقح اد القد م

اقح اد اإلال ة

صسخثعار

ر س اإلاام اإلااد

ر س اإلاام اإلال اا

صكحعاد

الت د اللظملا اإلالعوسات)

الت د الضك

صدا السياسات

ئ داذ ص الحوؿيالا

ألاجور /الد وم اإلا ثضلة

الحنـيم/الحوؿيالا

محدد س اإلا ام

جللم مسحع مد الحياة

دور القؼاق اللام
الاما :واإلاكا:

العملعوسات)

ثد د ددوجيه  :الخمخ د د ددة صنظ د د ددعام
ثج حد د د د د د  :البيي د د د د ددة الحححي د د د د ددة السياس د د د د ددات
إلانـعد ددة الحجد ددارة اللاإلايد ددة الا د د اكة
الحجارية ال ناكات اإلاضيدة
مم القؼاق الخاص
ا
ليس مقيدا باما :و مكا:
مقيد باما :و مكا:
محقلبة
ثظ د ددامنية
مضحو ة

ػبيلة ألاسوا

مسحق ة

كعقات سو اللعل

ثنا سية  /البحروق اػية السلؼوية

اللعق د ددة م د ددم اإلاياد د ددات
ألا

مخاػ مسحقلة

كعقة ا كة وجلاو:

كوامل النعو

مد عت اللوامل اللعل ر س اإلاام)

صبحكد د د د د ددار الحجد د د د د د ددد ص ت د د د د د دراق
واإلال ة

القانو:

ظد ددوق صقح د دداد الارااد ددا لقد ددانو :ثند دداقص
ظ د ددوق صقح د دداد اإلال ا د ددا لق د ددانو:
اللواة د د د ددد ثاا د د د ددد الحك د د د دداليالا) وصقح د د د دداد
ثاا د ددد اللواةد ددد ثند دداقص الحكد دداليالا)
ال د د د ددنااا لقد د د ددانو :ربد د د ددات اللواةد د د ددد ربد د د ددات
مم صسحع ار اا صسحخدام
الحكاليالا) مم صسحع ار اا صسحخدام

 /ما د ددتركة  /ثنا س د ددية

مسحو اإلانا سة

وػنية

كاإلاية

م در ؤلانحاجية

اإلااكينة

ال قعية

اإلا ارات

م ارات محددة س الوؿاةالا

اإلاوراد

ثنظ بكثرة صسحخدام

جللم اامل
ثد د د د دداداد مد د د د ددواردا اإلال د د د د ددة) بكثد د د د ددرة
صسحخدام
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ويحض ددر لن ددا م ددن الت دددوم الس دداب ئ :اقح دداد اإلال ددة حعب د بعجعوك ددة م ددن الس ددعات والخ دداةص
ألا ال ثعح ا كن صقح اد الحقليد ومن عم م اجلحنا ل دبيات صالر كبداللام 2
–  3اكحو  )2005الق نم كملا بن سن يلدن ه  )2009اإلااد دانم بدا :كملدا سدح)2014 :
ال د ثناول ددد س ددعات و دداةص اقح داد اإلال ددة وج دددنا ن د ولا ددكل ك ددام حعح د اقح دداد اإلال ددة
با جم:
 )1صبحكدار :نـدام لدام مدن الد وابؽ الحجاريدة مددم اإلاإسسدات ألاكاد عيدة وغحرصدا مدن اإلانـعدات ال د
جسحؼيم مواكبة رورة اإلال ة اإلاحنامية واسخيلاتها وثكييض ا مم ص حياجات اجحلية
 )2الحلليم سا مل لينحاجية والحنا سية صقح اد ة .حلح :كملة الحكومدات ا :ثدو اليدد اللاملدة
اإلا دداص ة وؤلابداكي ددة و ر س اإلا ددام الصا د الق ددادر كمل ددة ئدم ددان الحكنولوجي ددات الحد ث ددة ا ددا اللع ددل.
وثنامم الحاجة ئمة دم ثكنولوجيا اإلاللومات وصث اتت ظع كن اإلا ارات ؤلابداكيدة ادا اإلاندا ت
الحلليعية و ام الحللم مد الحياة.
 )3البيي ددة الحححي ددة اإلابيي ددة كمل ددة ثكنولوجي ددا اإلاللوم ددات وصث دداتت جس د ل نا د وثج ح د اإلاللوم ددات
واإلالار وثكييض مم ص حياجات اجحلية.
 )4ددوا ا ثقددوم كملددة سددس اقح دداد ة قويددة جسددحؼيم ثددو حر كددل ألاػ د القانونيددة والسياسددية ال د
هد ددد ئمد ددة يد ددادة ؤلانحاجيد ددة والنعد ددو .وجاد ددعل صد د ا السياسد ددات ال د د هد ددد ئمد ددة جلد ددل ثكنولوجيد ددا
اإلاللومد د ددات وصث د د دداتت كث د ددر ئثا د ددة ويسد د د وثخض د دديع الحل يضد د ددات التع كيد د ددة كمل د ددة منحجد د ددات
ثكنولوجيا و يادة القدرة الحنا سية للعإسسات ال حرة واإلاحوسؼة.
 )5اإلاورد ألاسا مل ور س اإلاام ال ةيصمل ي صو اإلال ة ال جاكل صم م ادر الثروة والسلؼة.
 )6اللاإلاية :يلعل من عم اقح اد كالم مضحدوج بضظدل الحؼدورات الحقنيدة ال اةلدة ويدد م نحدو
الحكامل صقح اد اللالم
 )7الحبلثر :ئم ثا د الحقنية الحد ثة ؤلاػعق كملة اإلال ة من قبل التعيم و د ا حكار الا كات
الكبر ل ا هاو ل الر ألا اد.
 )8صنضحدداج :صددبالا جلدداو :الا د كات و ددى مددم ألا د اد نحددان اإلال ددة م د ا ػبيليددا ومؼلو ددا طددعن
ئػار ا اكة ثحخؼ الحدود واللقلية اإلا كاية الظيقة.
 )9قددوة كعددل ثحعحددم بع ددارات و بدرات كاليددة وقابلددة للحؼددور كاددكل مسددحع وجلعددل مددن ددعم يد
كع ددل محكام ددل يس ددحؼيم ك ددل د د د يد د ا ددا م ل ددة  :ب ددد مع ـاث د واقترا اثد د ل دديس ق ددؽ
نس .)2012
ظا بو الاامات
باليسبة ئمة اإلا لة ال يلعل تها و ئنعا للع ا ل ألا
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 )10ثجدد الحاجة ئليد وال غبدة والؼلد كملدة منحجاثد اإلال يدة ال د ثدد ل ادا كدل ناداغ وادا كدل
كعددل واددا كددل وؿيضددة ولاددكل مح دداكد ئمددة درجددة عكددن القددوم باسددححالة قيددام نادداغ مددا بدددو:
اإلال ة.
 )11ثجدد اإلا ادر اإلال ية ونعوصا وا د ادصا وكدم نظوج ا ا
سوائ باتسحلعام و بات حضاؾ بل
بع ور الامن وجلدد صسحخدام وثاداد اإلا ادر اإلال ية وثد اكم مجات هدا .ومدن دعم اسحل اطدنا
لخ اةص وسعات اقح اد اإلال ة الخظحر محسن عد .)2001
 )12ئكؼددائ ألاولوي ددة اإلاؼلق ددة لحكددوين ؤلانس ددا :الس ددو الق ددو م اإلا ددارات اللالي ددة واللل ددم ال اي د
والقددرات ؤلابداكيددة الخعقددة كددن ػ يد ث ادديد ؤلانضددا اللددام لايددادة القسددم اجخ ددص للعل ددة
بدئا من اإلادارس ئمة التاملات.
 )13يلحبددر اقح دداد اإلال ددة قدداةم كملددة ماث د وقدداةم كملددة كعقاث د مددم صقح دداد ات ألا د وصددو اددا
كعقاث وارثباػاث داةم الح كة وداةم البحق كن صحاب اإلاواص و صحاب اللقوم الخعقة.
 )14قوم اقح اد اإلال ة بحوؿيالا اإلال ة كعا وق اجحعااا محكامل بنى ثدريجيا كملة مااركة
التعيم ويهد اا اإلاؼا ئمة الولون ئمة ك اإلاللومات و بنائ مجحعم قاةم كملة اإلال ة.
 )15علدل اقح داد اإلال دة القددرة كملدة صبحكدار وئ جداد ثوليدد منحجدات ك يدة ومل يدة جد ددة لدم
ثك ددن جل د ددا ألاسد ددوا مد ددن قبد ددل ألام د د ال د د س دداكد كملد ددة ل د د ئ جد دداد اإلانحجد ددات ألاكثد ددر ئاد ددباكا
جاب ػاص .)2008
للعس هلل واإلانح الاع
 )16يلحبر كلم اقح اد اإلال دة بأند كلدم الدو ة كملدة ككدس كلدم صقح داد الحقليدد الد يلد
بأند كلددم النددرة ملددل  :مددد عت اقح داد اإلال ددة ثنعدو كنددد صسددحخدام كملدة ككددس مدا هددا كليد
جعيم اإلاد عت صقح اد ة ألا ال جسخنض كند صسحخدام .
 :يددادة اإلاددد عت ددإد ئمددة ثحقي د ئنحددان
 )17خظددم اقح دداد اإلال ددة لقددانو :ثاا ددد ال لددة
اإلال ددة التراكعيددة و اثجدداا مت ا ددد ويلند ملددل  :ئنحددان مل ددة جد دددة سدديإد ئمددة ئمكانيددة ئنحددان
الحياما كبد ه اطل .) 2010
مل ة جد دة
كعا عكن ثوطيالا ماا ا صقح اد اإلال اا يعا ملا:
 )1الحجددارة ؤلالكترونيددة :يددق عكددن القيددام بعخحلددالا اليادداػات الحجاريددة وصقح دداد ة كددن ػ يد
الوسدداةل ؤلالكترونيددة الحد ثددة كملددة غ د ار :ؤلانترنددد الحواسددي ...الددص وصك د ا ظددا ددحم الحلامددل
اإلا د د اا و د دددمات الا د دداةن وصكعند ددات وكد ددل مد ددا حلل د د بخد دددمات البيد ددم والا د د ائ بوسد دداةل ثقنيد ددة
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ئلكتروني ددة د ث ددة وص ددو م ددا حؼلد د ق دددرات كقلي ددة ثحعحد د بعس ددحويات كالي ددة جلحع ددد كمل ددة اإلال ددة
وكيضية ثؼوي صا .
 )2اللوإلاددة ثحددوم اقح دداد اللددالم مددن ددعم ؿدداص ة اللوإلاددة ئمددة سددو اقح دداد ة وا دددة يددق ثددم
ئ الة الحدود واللواة كملة كا ة اإلاسحويات وثم الوصوم ئمة وسم مد مدن دعم الحؼدورات ال د
ا د د ها الحكنولوجي ددا اص ددة ا ددا مج ددام اإلاللوم ددات وصث دداتت وصك د ا لق ددد صنترن ددد اقح ددادا
كاإلايا بع دود يلعل كملة مدار الساكة.
 )3الخدددمات ال اثيددة وجلددد صد ا الخاصددية مددن ظددل الوسدداةل لخدمددة الا دداةن وألاكثددر جدددو هددا
ثؼبيقات الخدمة ال اثية مثل نـعة صسحجابة الظوةية والابكات اللنكبوثية وال يسحؼيم
الا و :من عل ا ثقد م الخدمة لنضس .
 )4قلددة الكددادر واإلا ددارة :حعح د اقح دداد اإلال ددة بقلددة الكددوادر واإلاواص د والؼاقددات اإلاإصلددة للوؿدداةالا
الااغ ة اا قؼاق ثكنولوجيا اإلاللومات.
 )5صصحعام اإلات ا د باإلال ة وملل بالنـ للدور الكبحر ال ثإد د اإلال دة يدق صدبحد السدلم
والخ د دددمات ثب د دداق وجا د ددتر م د ددن د ددعم الا د ددبكات ؤلالكتروني د ددة .وص د ددو م د ددا ضد د د ض طد د د ورة ؤلاإلا د ددام
بالحؼبيقددات الحكنولوجيددة التد دددة ال د يلحعددد كل هددا لحلبيددة الؼل د صقح دداد وقددد سدداصم كددل
صد ا اددا يددادة ؤلانحددان الدددوما وملددل بححضحد مددن اللوامددل الحاليددة :جد ب صسددخثعار ألاجن د اإلابااد
ومل ددل م ددن ددعم ثح ي د السياس ددات وثعا ددمل الح دددود ب ددح :البل دددا :والحقلي ددل م ددن ثك دداليالا النق ددل
وصث دداتت ومل ددل بضظ ددل الحؼ ددور الحكنول ددوها الس د يم و ي ددادة اإلانا س ددة ب ددح :اإلاإسس ددات ألام د
الد د ددم لخلد ػد جد دددة لايددادة الكضددائة بددم اددا ملددل اسددحخدام سددوا جد دددة وج يحددر مدداكن
ناد ددؼة ئنحاجيد ددة مليند ددة للحقليد ددل مد ددن حتد ددم الحكد دداليالا بك د ددوي لد ددؼيضةت كبد ددداإلاالل ماصد ددودةت
كددواػالا كياويت دلالا مددنى .)2008 -2007
 )6قددرة صقح داد اإلال ادا كملدة الح لد كملدة مادكلة النددرة ادا اإلادوارد ثلدل اإلاادكلة ال د قدام كل هدا
كلدم صقح داد دبخع نعداغ صقح داد الحقليدد ال د جلدانم مدن نددرة اإلادوارد دا :صقح داد
اإلال ادا قدوم كملدة مدورد ت نظد بدل صدو مدورد مت ا دد كملدة نحدو ث اكمد اإلال دة ليسدد كد ا
كملدة دولدة مدا ا بدداق وصبحكدار محداج دو :قيدود و كواةد ومدن ردم دا :اإلالدار وألا كدار
واإلاضاصيم ت ثنقص باتسحخدام بل ثنعو.
 )7عكدن لعقح داد اإلال ادا ملالتدة اللد دد مدن ص دحعتت اإلا ثبؼدة باتقح داد ال دنااا لدن
ػ يد اإلاايدد مدن الحؼدور والبحدق ادا الؼاقدة البيولوجيدة مدثع عكدن  :ثعثدل الحقدوم الاراكيدة
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م درا للعواد ألاولية ال عكن ثوليد ػاقة منها دو : :إر ملل كملة ألامدن ال د اتم للادلوب
معدا دإد ئمدة ثدو حر وؿداةالا غحدر راكيدة ومندم ؿداص ة ألا يدائ اللادواةية الناثجدة كدن ال،تد ة مدن
ال يالا ئمة اإلاد.:
 )8س ولة الحواصل مم صقح اد ات اللاإلاية يق يلعل صقح اد الوػن اإلال اا كأ د كناص
منـومددة اقح دداد ة كاإلايددة حضاكددل مل ددا ويحددأر تهددا سددلبا وئ جابددا معددا نمد القدددرة ال اثيددة
لعقح اد ات الوػنية كملة اإلاااركة اا الح ل كملة ألا مات صقح اد ة.
 )9ارثضاق دائ اإلاإسسات الوػنية مات اللعقدة باتقح داد اإلال ادا ود ل دا نحدو الحؼدور اإلاسدحع
لححقيد ندوق مدن صنجدتام بدح :دائ صد ا اإلاإسسدات وغحرصدا مدن القؼاكدات صقح داد ة دا دل
اجتحعدم لحدو حر دد ألاسدس ال امدة لنجداج الحوجد نحدو صقح داد اإلال ادا ت وصدو الححسدح:
اإلاسحع اا نـم الحلليم والحدري .
 )10صسحضادة من الحؼورات ال اةلة ال نحجد كن التراكم اإلال اا سوائ اا يادة ؤلانحان الوػن
و اسدححداذ منحجدات و ددمات جد ددة و ثخضديع ادا الحكداليالا ال سدعالية و الخاد يلية
و يادة ر اج اإلاا وكات ال جلعل اا ؿل صقح اد اإلال اا مقارندة ك حرصدا ال د جلعدل كليددا كدن
مـلة صقح اد اإلال اا.
 )11ثدو حر د ص وؿيضيدة مات نوكيدة كاليدة جسداكد كملدة الحدد مدن ملددتت البؼالدة وصرثقدائ
باإلاسحو اإلا ار وؤلابدااا ل س اإلاام الصا الوػن .
 )12ا حضدائ الورداة الورقيدة للعلدامعت :يدق ت ثد ثبؽ اإلالاملدة صلكترونيدة بوجدود ورداة
ورقية محبادلة اا ئج ائ اإلالاملةت وملل ث ها جسحخدم الحخاين صلكترونم للعلضات.
 )13ثقليل اجخاو :من البظاتم :يق عكن ثنـديم ؤلانحدان ليواجد الؼلبدات اإلاحوقلدة و وامد
الاد ائ با طدا ة ئمدة السد ولة ال د ثو صدا ثكنولوجيدا اإلاللومدات ادا ؤلا اػدة بعخحلدالا سدلوكيات
اإلاس هلكح :وثوقم الح حرات الحاصلة ها.
 5/2متطلبات االقتصاد املعريف ًمؤشراتى
لححقيد ؤلاقدعق اإلال ادا والححدوم نحدو صقح داد اإلال ادا حؼلد ثدوا مجعوكدة مدن اإلاحؼلبدات
والاد وغ ألاساسدية صع دا ثدو بندى ثححيدة ثكنولوجيدة و اصدة ثكنولوجيدا ؤلاكدعم وصث دام
وثدو قاكددة للبحدق والحؼدوي وصسدخثعار ادا ال سدعام الصاد مدن دعم نـدام جلليمد جيدد
ووج ة النـ ص ا إيدصا البنل الدوما من عم وطل ئػارا كاما تقح اد اإلال ة.
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 1/5/2البنَْ التشتَْ لتهنٌلٌدَا املعلٌمات ًاالتصاالت:
جلدد البييدة الحححيدة لحكنولوجيدا اإلاللومدات وصث داتت مدن صدم اإلاحؼلبدات ال د عكدن مدن
عل د ددا ثحد د ددد قد دددرة دولد ددة مد ددا كملد ددة صنحقد ددام ئم ددة صقح د دداد اإلال اد ددا ي ددق جاد ددحر ئمد ددة اللد د ددد مد ددن
اإلاإاد ات ألاساسددية الحاكلددة ل دا مثددل كددداد ماددتركم ؤلانترنددد وال واثددالا الثابحددة والنقالددة وكدددد
الحواسدي ال خ دية ديعكن جادييد بندى ثححيدة ثكنولوجيدة ادا ئػدار صقح داد اإلال ادا كدن ػ يد
صسدخثعار ادا ثكنولوجيدا اإلاللومدات وصث داتت ك دناكة البرمجيدات وملددات ؤلاكدعم آلامدا ويدو
صد د ا صس ددخثعار نضق ددات كثح ددرة مقارن ددة كل دددم صس ددحلانة بد د و اص ددة ا ددا ال دددوم النامي ددة .من ددور
كع د ددام ليض د ددم كيصد د ددملى  .)2006صد د د ا ويعك د ددن ثوط د دديالا البيي د ددة الحححي د ددة لحكنولوجي د ددا اإلاللومد د ددات
وصث اتت اا:
 ثكنولوجيا اإلاللومات وصث اتت :ثلل الحكنولوجيا دورا رةيسيا اا ل وثحويل اإلال ة يق
ػددورت قدددرات الحخدداين واإلالالتددة وس د كة ثبددادم اإلاللومددات وال د مكنددد مددن ثدددوين اإلالددار
وجلل ددا محا ددة كثددر مددن قبددل لتعيددم القؼاكددات صقح دداد ة ن ددحرة محاجبيددة ناد ددة عددد
بااا .)2014
 الحكنولوجيد ددا الحيويد ددة :جل د د اثضاقيد ددة ألامد ددم اإلاححد دددة الخاصد ددة بد ددالحنوق الحكنولد ددوها الحيد ددو
الحكنولوجيددا الحيويددة كملددة هددا ددة ثؼبيد ثكنولددوها يسددحخدم ألانـعددة البيولوجيددة والكاةنددات
اللظددوية الحيددة وماددحقا ها ل ددناكة اإلانحجددات و جلددد ل ا مددن جددل صسددحخدام اجحدددد .وثوجددد
الحكنولوجي ددا الحيوي ددة ا ددا ص ددناكات وثؼبيق ددات محنوك ددة ب ص ددا ال دديدلة الاراك ددة والكيعي ددائ
ال د ددناكية الوتن د ددة الحكومي د ددة الدولي د ددة اإلالني د ددة باإلالكي د ددة الضك ي د ددة واإلا د ددوارد الوراري د ددة واإلال د ددار
الحقليد ة والضولكلور . )2011
 ثكنولوجيددا اإلاددواد :ثددم ثؼددوي ثكنولوجيددا منحجددة للعددواد ال ددناكية بحيددق ثحددل محددل الؼبيلددة
ي ددق د ددل إلاؼد دداغ ال د ددنااا مح ددل الؼبيجد ددا والح ي د د ال د ددنااا محد ددل الؼبيج ددا...الص وك د د لل
ثؼورت الحكنولوجيا اإلاسحخدمة ادا ثقؼيدم وثجعيدد اإلادواد وغحرصدا مدن الحكنولوجيدا ال د دت ئمدة
الحوسم اا اسحخدام ص ا اإلاواد.
 ثكنولوجيا ال كائ ال نااا وألانـعة الخبحرة :ال كائ ال نااا صو كبدارة كدن الؼد وألاسدالي
التد دة واإلاسححدرة ال جلعل كملة ب مجة ألانـعة صلكترونية والحاسو ية ال من ادأ ها :
جسد ددحخدم لحؼد ددوي نـعد ددة ثحد دداكم كناص د د مكد ددائ اللامد ددل اد ددا اإلانـع د دة و الحد دداما لعليد ددة ال د د كائ
ال د ددنااا ه د ددا كب د ددارة ك د ددن نع ج د ددة الق د دددرات واإلال د ددار ال صني د ددة ل د د اد لك د ددم ثق د ددوم ته د ددا آلاتت
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والحواسي صلكترونية اإلاناسبة للعليات اإلانـعة كا ة ما حم بعوجب ئنحان وثج ح ونقل
وثخداين وثو يددم اإلالددار واإلاللومددات بالادكل الد خناسد مددم كعليدة ؤلابددداق الحكنولددوها .صد ا
ويهد كلم ال كائ صصؼنااا ئمة م ػبيلة ال كائ ؤلانسانم كن ػ ي كعل بد ام لوحاسدوب
ق ددادرة كمل ددة محاك دداة الس ددلو ؤلانس ددانم اإلاخس ددم بالد د كائ .وم ددن ج ددة د د ق ددد ثؼ ددور اس ددحخدام
ألانـع ددة الخبح ددرة وال د م ددن عل ددا ددحم ئ ج دداد بد د ام لخ ددا :الخبد درات واإلال ددار اإلاتراكع ددة بع ددا
ثحظد ددعن م د ددن ثضكحد ددر وئدرا وث د د للعسد دداكدة ا د ددا اثخد ددام الق د د ارات وملالتد ددة اإلاا د ددكعت
اكحعادا كملة الخبرات اإلاتراكعة واجخانة اا ب ام النـم ص ا رياض بول باخ .)2013
وثجدددر ؤلاا ددارة ا ددا ص د ا ال دددد ئمددة ان د رغ ددم م ددا ثوص ددلد ئلي د الحكنولوجي ددا م ددن ثؼ ددور ا ددا اجت ددام
صقح اد واجتاتت ألا ئت ان لم حعكن من ثأمح :اإلاكخسبات ال ثم الحوصل ئل ها كحعا دة
ألانـع ددة والبد درام ومخحل ددالا البيان ددات اجخان ددة كمل ددة ج دداة الكعبي ددوث وال د د ددحم نقل ددا ك ددن ػ ي د د
الاددبكة .بحيددق ثحلد ض صد ا البيانددات واإلاللومددات ئمددة مخدداػ السد قة وؤلاثددع والحجسددس كسددص
ؤلاجد د ام صلكترون ددم الد د دداداد ص ددو آلا د د ثؼ ددورا م ددم الحؼ ددور الد د جاد د دا ثكنولوجي ددا ؤلاكد ددعم
وصث ام.
 2/5/2التعلَه:
ياكل صسخثعار اا اجتام الحلليم م ا بال ألاصعية اا صقح اد اإلال اا و اصدة ادا الددوم
الل ية باكحبارا د الوسداةل وآلاليدات اإلاسدإولة كدن ئنحدان نخبدة اللداملح :والكضدائات ثحدد اسدم
ر س اإلاددام اإلال اددا يددق ددإد الحللدديم دورا بددار ا اددا ل د القيعددة مددن ددعم مسدداصعات ر س اإلاددام
اإلال اا ال يسحعد قوث من ثثعدح :ملار د وصدو مدا ندادت بد نـ يدات ر س اإلادام الصاد مدن مثدام
اولت  -و يك ال ر بدور الحلليم والحكوين اا جلـيم ر اج اإلانـعة الحوج ات الحالية للددوم
ثحؼور نحو يادة ؤلانضا كملة الحلليم والحدري وثؼوي مخحلالا البرام الحلليعيدة كدأدوات نضدام ئمدة
اقح اد اإلال ة اإلا بالا كعاد الد ن عد  .)2010ص ا وجلحعد قدرة دولة كملة صسحضادة من
صقح داد اإلال ادا كملدة مدد السد كة ال د عكدن مدن عل دا الححدوم ئمدة صقح داد الحلليمد يدق
كو :مد قدرة ألا اد واإلانـعات كملة ئنحدان الثدروة سد قددر هم كملدة الدحللم وماداركة ؤلابدداق
.)2013
ول لل قد صبالا الحلليم ط ورة حعية تقح اد اإلال ة نوي
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 3/5/2زٍادّ أنصطْ البشح ًالتطٌٍر:
يل د البحددق والحؼددوي كملددة ن د اليادداغ اإلانه ددا واإلابدددق ال د يهددد ئمددة يددادة اإلال ددة اددا
جعيددم قددوم الللددم بعددا إكددد الحقددوم ؤلانسددانية والثقا يددة .وكعددا ثعثددل ناددؼة البحددق والحؼددوي
وسدديلة لحنويددم اإلالددار الحكنولوجيددة و يددادة اللواةددد اإلااد ددة اددا اإلانـعددة ويتددرجم ملددل اددا الكثحددر مددن
ق يىددملى
البلدددا :كانضددا مددا بددح %5-3.5 :مددن ئجعدداما د ل ددا الددوػن كملددة صد ا ال د ض قويدددر
كب دددالك يم  .)2005كع ددا يلحع ددد نج دداج صقح دداد اإلال ا ددا كمل د دة القد دددرة كمل ددة صبحكد ددار عحد ددددات
النجدداج ي د ثحعثددل باإلال ددة ال د نـ د ئل ه ددا مددن النا ي ددة الحقليد ددة كملددة ه ددا كامددل سا ددمل للنع ددو
ُ
صقح دداد ا ددا ألاج ددل الؼوي ددل غح ددر ه ددا جل ددد اجح دددد ألاسا ددمل للعلي ددة النج دداجت ئم جا ددحر ال دددتةل
الحؼبيقية ئمة  :الا كات ال ثنجر اا صقح اد اإلال اا ها الا كات مات الحوجد اللدالم وثلدل
ال د ثحعح ددم بانحاجي ددة م ثضل ددة وجس ددخثع بكثا ددة ا ددا مج ددام ثؼ ددوي اإلال ددة والخب ددرة مل ددل  :مض دداثيالا
ألادائ القو اا صقح اد اإلابن كملة اإلال ة ثحعثل اا الحوليد النا ر للعل ة وامحع ثلدل اإلال دة
ونا صا واسحخدام ا.
 4/5/2البَئْ االقتصادٍْ ًالتنظَنَْ املالئنْ ًاحملفسّ:
حؼل ص ا اإلاإا اللد د مدن اللناصد وهدا :طد ورة وجدود ج دا ثنـيمد قدادر كملدة لد
بيصدة ثنا سدية منـعدة للعنـعدات اللاملدة ادا قؼداق ثكنولوجيدا اإلاللومدات وصث داتت بعدا ظدعن
وجود سياسات للعنا سة اللادلة وطعا :ية اإلاس هللت وج تيم وجلايا الا اكة بح :القؼاكح:
اللدام والخداص معدا يلدد دا اا رةيسديا لحؼدوي قؼداق اإلاللومدات وصث داتتت وثأسديس صيصدات
اصدة بخنعيدة صدناكة ثكنولوجيدا اإلاللومدات وصث داتت وثؼدوي بيصدة ألاكعدامت وثأسديس صيصدات
اصة بخنـيم قؼاق صث اتت وثضليل دورصا اا ثو حر بيصة مواثية لعسخثعار اا قؼاق ثكنولوجيا
اإلاللومدات وصث داتت مدن دعم ثؼدوي منداػ ثكنولوجيدة مإصلدة لتد ب اإلانـعدات اجحليدة
وألاجنصيدة ومنح دا الحددوا ا الظد يصية وصسددخثعاريةت وطد ورة اصحعددام الحكومددات ب هيصددة بيصددة
جاد يلية مواثيدة لحؼدوي القؼاكدات اليادؼة ادا مظدامح :اقح داد اإلال ددة لتندة ألامدم اإلاححدددة
صقح دداد ة وصجحعاكيددة ل د ب سدديا  .)2011صد ا وثوجددد كدددد مددن القددو الدا لددة ال ةيسددية ال د
ثددإد ئمددة ج يحددر قواكددد الحجددارة والقدددرة الحنا سددية الوػنيددة اددا ؿددل اقح دداد اإلال ددة وهددا م ا دداجم
:)2008
 اللوإلاة :صبحد صسوا واإلانحجات كثر كاإلاية.
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 ر ددورة اإلاللوم ددات /اإلال د  :ص ددبحد جا ددكل كثا د كالي ددة ا ددا ؤلانح ددان بحي ددق اد كحع ددادا ب ددورة
واض ددحة كمل ددة اإلاللوم ددات واإلال ددار ت نح ددو كث ددر م ددن  70ا ددا اإلااة ددة م ددن اللع ددام ا ددا صقح ددادات
اإلاحقدمة صم كعام مللوماتت اللد د من كعام اإلا انم صاروا يسحخدمو :رؤوس م كثر مدن
ا ديهم.
 انخاددار الاددبكات :اددبكات الحاسددوب وال د ؽ بددح :الحؼددورات مثددل صنترنددد جلددل اللددالم بعثابددة
ق ية وا دة كثر من وقد مًملى.
 وكنخيج ددة ل د لل ا دادت الحاج ددة ئم ددة ثؼ ددوي الس ددلم والخ دددمات ب ددضة مس ددحع ة وا ددا كثح ددر م ددن
الحدداتت صددبحد ثبدداق وجاددتر مددن ددعم الاددبكات ؤلالكترونيددة .وصددو مددا يلـددم ط د ورة ؤلاإلاددام
بحؼبيقددات الحكنولوجيددا التد دددة يددق حوقددالا كل هددا ثلبيددة الؼلد صقح دداد  .وقددد سدداصعد
ص ا القو اا ثوسدم ؤلانحدان الددوما بححضحد مدن اللوامدل الحاليدة ػويلدة ألامدد :ثح يد السياسدات
جر اجتام مام كل نواق صسدخثعار ألاجن د اإلابااد
وثعاملى الحدود بح :البلدا :ألام ال
والترثيبد د ددات ال سد د ددعالية اجخحلض د ددةت والح ح د ددر الحكنولد د ددوها السد د د يم وانخضد د دداض ثكد د دداليالا النق د ددل
ا
وصث دداتت جل ددل م ددن ألاو د اقح دداد ا ئج د ائ ثكام ددل ب ددح :اللعلي ددات اإلاحباك دددة ج ا ي ددا ونق ددل
اإلانحجددات واإلاكونددات كبددر رجددائ اللددالم بحثددا كددن الكضددائةت واإلانا سددة اإلات ا دددة جبددرت الا د كات
كملدة اكخادا ػد جد ددة لايدادة كضائ هدا بعدا ادا ملدل اسدحخدام سدوا جد ددة وج يحدر مدداكن
ناؼة ئنحاجية ملينة لحقليل الحكاليالا.
ت اددل  :صن ددا ق ددورا كبح درا ا ددا ئدارة اإلال ددة ا ددا مإسس دداثنا الحكوميددة ي ددق س ددب :
اددارت ؼددة الحنعيددة الحاسددلة ئمددة وجددود كدددد مددن القظددا ا والححددد ات ال د ثواجد ئدارة اإلال ددة اددا
الدولددة ثحؼل د اإلالالت ددة اللاجل ددة لحجاو صددا وو د ثوص دديات البن ددل الدددوما ددا :الؼ ي د ئم ددة مل ددل
حؼل د د نا د د الد ددواا كد ددن ك د د ومبد ددادب و صد دددا و دوات ومعارسد ددات ئدارة اإلال د ددة اد ددا اإلاإسسد ددات
الحكومي ددة وثنضي د ب د ام لبن ددائ م ددارات وق دددرات اإلاإسس ددات الحكومي ددة تس ددحخدام دوات وثؼبي د
معارسددات ئدارة اإلال ددة وم ددن رددم ثعك ددح :اإلاإسسددات الحكومي ددة مددن ثؼ ددوي وثنضي د مب ددادرات دارة
اإلال ة و ا حياجا ها اجحددة .ئدارة اإلال ة ليسد سلسلة مدن ؤلاجد ائات ال د عكدن ثؼبيق دا و
ثظدعينها كسد ولة اددا ناداػات اإلاإسسدة بددل هدا ثحدوم جد ر ادا بيصدة اللعددل وثحؼلد ج يحدرا كعيقددا
اددا سددلوكيات اللعددل والثقا ددة اجحليددة السدداةدة اددا اإلاإسسددات الحكوميددة ويجد ت نـد ئل هددا بأقددل
من ملل كار وليد .)2010
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ثالجا :اإلطار الٌصفُ التشلَلُ لٌاقع االقتصاد املعريف يف مصر
سحلحعد الدراسة كملة كدة ثقاري دوليدة ثخنداوم واقدم مإاد ات اإلال دة ومجحعدم اإلاللومدات
لقد صدرت كدة ج ات دولية ثقاري وم مإا ات اإلال ة ومجحعم اإلاللومات ومنها:
 )8ػلد د صثح دداد ال دددوما لعث دداتت ثق يد د قي دداس مجحع ددم اإلاللوم ددات مند د ك ددام 2009م ويخن دداوم
الحق ي د د البيان د ددات الخاص د ددة بعج د ددام ثكنولوجي د ددا اإلاللوم د ددات وصث د دداتت و دوات اإلاقارن د ددة اإلا جلي د ددة
لقياس مجحعم اإلاللومات بعا اا ملل مإا ثنعية ثكنولوجيا اإلاللومات وصث اتت والد ُ جسدد
مسحو الحؼورات اا مجام ثكنولوجيا اإلاللومات وصث اتت اا  167دولة من جعيم نحائ اللالم.
 )9ثق يد د ب ن ددام ألام ددم اإلاحح دددة ؤلانع دداتم ومإسس ددة ب ددن راا ددد م مكح ددوم ددوم مإاد د اإلال ددة
الل ددالم ددو نح ددان مب ددادرة ما ددتركة ب ددح :ب ن ددام ألام ددم اإلاحح دددة ؤلانع دداتم ّ
ومإسس ددة ب ددن راا ددد م
ُ
كلددن كنهددا اددا قعددة اإلال ددة لللددام  2016ثأكيد اددا كملددة الدددور صسددتراثي ا للعل ددة
مكحددوم للعل ددة ِ
و صعي ددة ث ددو حر دوات من،تي ددة لقياس د ا و س ددن ئدار ه ددا .وي ددأجم مإا د اإلال ددة الل ددالم للل ددام 2018
تسددحكعام اإلاسددحرة ال د بددد هددا اإلاإاد اددا وم ئصدددار لد كددام ُ .2017ويلنددى مإاد اإلال ددة اللددالم
بقيدداس اإلال ددة كعض ددوم اددامل وري د ال ددلة بعخحلددالا كلدداد الحيدداة ؤلانسددانية اإلالاص د ة وثك د يس
ملل اا سيا مقار ة مضاصيعية ومن،تية محناسقة ّ
ثحعح بعا ملا:
ّ
 صس ددخناد ئم ددة رؤي ددة ك ي ددة ّ
مبيي ددة كمل ددة دبي ددات وثق دداري معي ددة ثإك ددد ثع مي ددة اإلال ددة والحنعي ددة
ّ
لحححوم بعقحظاصا اإلالادلة من منـدور الحنعيدة القاةعدة كملدة اإلادوارد اإلااد دة والؼبيليدة ئمدة ثنعيدة
مكية قاةعة كملدة اإلادوارد اإلال يدة وث دبالا اإلال دة ادا ئػدار ملدل سداس ثحقيد الحنعيدة الاداملة
واإلاسحدامة.
ّ
ّ
ّ
 اكحع دداد اإلاض ددوم الواس ددم للعل ددة كعظ ددعو :م ك د محل دددد ألاكل دداد عك ددن  :حجمل ددة بأا ددكام
مخحلضدة كبددر كدددد مدن القؼاكددات اإلاحكاملددة هدا الحللدديم قبددل التدامجا الحللدديم الحقند والحدددري
ّ
اإلانه د د د الحلل د د دديم الل د د دداما البح د د ددق والحؼ د د ددوي وصبحك د د ددار ثكنولوجي د د ددا اإلاللوم د د ددات وصث د د دداتت
وصقح اد با طا ة ئمة البيصات الحعكييية .وص ا مدن ادأن  :كد ّ س نـد ة نس ّ
دقية ادا الحلامدل
ة كثر ا
مم اإلال ة ّ
كعقا اا ملالتة الضجوات اإلال ية بح :القؼاكات و دا ل ا.
ثإد ئمة مقار
ّ
ثجسد ددد اد ددا ثنـد دديم
 ثك د د يس الحواصد ددل اإلال اد ددا مد ددم الحجد ددارب السد ددابقة واإلاد ددن،ت الخاد دداركم ال د د
اجحعاكدات منحـعددة بدح :كظددائ الض يد اإلا كددا اإلااد كملدة بنددائ اإلاإاد ات القؼاكيددة إلاناقاددة
مخحلددالا الخيددارات وطددعا :اجسدداق ا ئمددة جان د كقددد لقددائات جادداورية مددم ب درائ ددارجيح :مددن
ا
منـعات ئقليعية ودولية اا ا ح اصات ّ
مح لة مباا ة بالقؼاكات.
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ّ
 وصك د ا ّ
ليإسددس
ثحولددد اإلابددادب الضك يددة واإلاضاصيعيددة ئمددة داة كعليددة قابلددة للحؼبي د والحضليددل
مإا د ُ اإلال ددة الل ددالم ل د ٍؽ كث ددر موط ددوكية ب ددح :مض ددومم اإلال ددة بحل دددد كلادص ددا والحنعي ددة
ّ
كبدرت كند صددا الحنعيدة
اإلاسحدامة بعض وم ا اإلالحعد اا ب نام ألامم اإلاححددة ؤلانعداتم والد
ا
اإلاسدحدامة ال د 17لخؼددة الحنعيددة اإلاسدحدامة للددام  2030للعًددمل ّ قد ا
ددما ب ؤيدة ك يددة كثددر اددعوت
كن الحنعية القاةعة كملة اإلال ة .
 1/3تهنٌلٌدَا املعلٌمات ًاالتصاالت:
ياددحر ثق ي د صثحدداد الدددوما لعث دداتت لقيدداس مجحعددم اإلاللومددات للددام 2018م ئمددة الوطددم الحدداما
لحكنولوجيا اإلاللومات وصث اتت كاإلايا ئمة ما ملا:
 1/1/3االتصال بصبهْ اإلنرتنت:
ا
صنددا كثددر مددن ن ددالا سددكا :اللددالم موصددولو :اليددا با نترنددد وسي ددل كدددد مسددحخدمم
ؤلانترنددد  2 51اددا اإلااةددة مددن ألا د اد مددا يسدداو  9 3مليددار نسددعة بنها ددة كددام 2018م .ويعثددل ملددل
ا
ؼوات م عة نحو مجحعم مللومات كالم كثر اعوت .ضدم البلددا :اإلاحقدمدة صندا رللدة د اد
م ددن ب ددح :ك ددل عس ددة د اد موص ددولو :با نترن ددد وص ددو م ددا ددل ئم ددة مس ددحويات الخا ددبم وا ددا البل دددا:
النامية بال غم من ن ت ثاام صنا جحة للايادة ثبل نسبة ألا اد من مسحلعملا ؤلانترند 45
ا
ا
اددا اإلااةددة واددا قددل البلدددا :نعددوا ) (LDCالبددال كددددصا  47بلدددا اددا اللددالم ت داام انخاددار ؤلانترنددد
ا
ا
منخضظا نسصيا وصنا رللة اد من كل عسة اد  80اا اإلااةة( ت يسحلعلو :ؤلانترند .وت بد
ا
 :ياؽ النعو مجددا ئما مدا ردندا ثحقيد ألاصددا الؼعو دة لبرندام الحوصديل ادا  2030لعثحداد
ولتندة النؼددا اللد يع اإلالنيدة بالحنعيددة اإلاسددحدامة ومدن بددح :صد ا ألاصددا ثحقيد ملدددم انخاددار
لينترند بيسبة  70اا اإلااةة بحلوم كام  2023و يسبة  75اا اإلااةة بحلوم كام 2025م.
 2/1/3اشرتانات اهلاتف اخللٌِ
ا
لقد صبالا النضام اإلاحنقل ئمة دمات صث اتت ألاساسية كثر انخاارا من وقد مًدملى
و ال غم من اسحع ار صنخضاض ػويل ألاجل اا ااتراكات ال اثالا الثابدد ئت  :اادتراكات ال داثالا
الخلدو اإلاحنقدل مسدحع ة اددا الايدادة ثضدو بالضلدل كدددد سدكا :اللدالم ادا ملـددم الددوم ومدن اإلاحوقددم
ا
مع قة البلدا :النامية اصة ألاقل نعوا ببقية اللالم ببؽئ.
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 3/1/3اشرتانات نفاذ النطام العرٍض
ثت ا د ملدتت ااتراكات النؼا اللد يع الثابدد كملدة نحدو مسدحع وثخسدم كسد كات ثج دل
ا
ثبل  s/Mbit2ميجابا د اا الثانية كملدة قدل ثقدد مدم جدائ كبحدر جددا منهدا كسد كات ثايدد كدن 10
ا
s/Mbit .ميجابا د اا الثانية ئت  :اا قل البلدا :نعوا ثتراوج الس كة مدا بدح 256 :كيلدو با دد ادا
الثاني ددة و ددى  2ميجابا ددد ا ددا الثاني ددة .وكمل ددة النق دديع م ددن مل ددل نج ددد مل دددتت النع ددو ا ددا اا ددتراكات
النؼا الل يع اإلاحنقدل اليادؼة كثدر قدوة يدق ادت مدن  0 4اادترا لكدل  100نسدعة ادا 2007
ا
ئمددة  3.69اددا  2018ويلددود ملددل ئمددة  :جعيددم سددكا :اللددالم آلا :ثق يبددا يلددي طددعن مددد ئاددارة
ابكة لوية محنقلة ويعكدن إلالـدم السدكا :النضدام ئمدة ؤلانترندد كبدر ادبكة التيدل الثالدق و كملدة
ومددن ر ددم ص د ا الحؼ ددور ا ددا الا ددبكات اإلاحنقل ددة عً ددمل بددوثحرة س د ق م ددن الاي ددادة ا ددا اليس ددبة اإلاصوي ددة م ددن
السكا :ال ن يسحلعلو :ؤلانترند.
 4/1/3اشرتانات التلَفٌن الجابت
ثاا دددت ملدددتت الددد وم كملددة ؤلانترنددد مددن اإلانددا م كاددكل كبحددر و صددبالا لددد  60اددا اإلااةددة مددن
ا
ألاس ثق يبا وسيلة للد وم كملة ؤلانترندد مدن اإلاندا م ادا  2018ا وملدل مقارندة بأقدل مدن  20ادا اإلااةدة
ا ا
كام  2005وثبح : :ن دالا ألاسد ثق يبدا لدديها اسدوب ادا اإلاجد م وصدو مدا إكدد  :كدددا كبحدرا مدنهم
دد ل كملدة ؤلانترنددد كبدر وسدداةل د مثددل ألاج داة اإلاحنقلددة ال د جسددحخدم ادا ال الد ؼدة بيانددات
ا
ا
صاترا اا النؼا الل يع اإلاحنقل .كعا عحلل رعرة ر اق سكا :اللالم صاثضا محعدوت دعم كدام
 2017ما اا قل البلدا :نعوا ح ل نسب ها ئمة  56اا اإلااةة قؽ.
ا
ونـد د ا ئم ددة آلار ددار ؤلا جابي ددة تم ددحع ص دداثالا محع ددوم كمل ددة الحنعي ددة ددا :صد د ا اجت ددام عك ددن :
ثححقد د يد د مكاسد د سد د يلة ئت  :ص حق ددار ئم ددة م ددارات ثكنولوجي ددا اإلاللوم ددات وصث د داتت م ددن
اللواة اإلا عة باليسبة لدد وم السدكا :كملدة ادبكة ؤلانترندد يدق نجدد لدد مسدحلعملا الحاسدوب
اا البلدا :اإلاحقدمة م ارات كبر اا مجام ثكنولوجيا اإلاللومدات وصث داتت مقارندة باإلاسدحلعلح :ادا
البل دددا :النامي ددة وص ددو م ددا يا ددحر ئم ددة ك دداة ؼح ددر كا ددأ :ئمكان ددات الحنعي ددة ا ددا البل دددا :النامي ددة و ق ددل
ا
البلددا :نعدوا .والتددد بالد ك  :النعدو اددا كد ض النؼدا الدددوما و كدة ؤلانترندد ت داام قدو مددن
النعد ددو اد ددا الوصد ددوم ئمد ددة ثكنولوجيد ددا اإلاللومد ددات وصث د دداتت واليسد ددبة اإلاصويد ددة مد ددن السد ددكا :ال د د ن
ا
ا ا
يسحخدمو :ؤلانترند ويلود ملل ئمة السكا :عظو :وقحا ػوم كملة ؤلانترند و  :كددا كبحرا منهم
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عًددمل صد ا الوقددد اددا القيددام بأناددؼة كثيضددة البيانددات مثددل مادداصدة ججددتيعت الضيددد و ومعارسددة
ألاللاب الحضاكلية.
وػبقددا لحق يد صثحدداد الدددوما لعث دداتت لقيدداس مجحعددم اإلاللومددات ددعم الضتددرة مددن  2001و ددى
2018م ددوم الوط ددم الح دداما لحكنولوجي ددا اإلاللوم ددات وصث دداتت كاإلاي ددا ددنع ف الت ا ددد ال اة ددل ا ددا
ااددتراكات ال دداثالا الخلددو وال د وصددل ئمددة  )107.0لكددل  100د د كددام 2018م وك د ا ااددتراكات
صنترنددد بددد ت من د كددام 2001م وكانددد بعلدددم قددل مددن  )20لكددل  100د د ووصددلد  )51.2لكددل
 100د د كددام 2018م ئت  :ااددتراكات الحليضددو :الثابددد ثخندداقص كاددكل كبحددر يددق كانددد اددا كملددة
ملددت ها اددا الضتددرة مددن  2001و ددى 2006م ووصددلد كدددد ااددتراكاث كددام 2018م  )12.4لكددل 100
د ونجد ااتراكات نضام النؼا الل يع ثت ا د كاكل بؼمئ نسصيا يق بد ت من كام 2001م
ووصددلد ئمددة  )14.1لكددل  100د د كددام 2018م مددا ااددتراكات النؼددا الل د يع اجحعولددة الياددؼة
بددد ت من د كددام 2007م وثاا دددت كاددكل كبحددر ددى وصددلد ئمددة  )69.3لكددل  100د د كددام 2018م
ويحضر ملل اا الاكل البيانم الحاما:

ادكل رقدم  )1الوطددم الحداما لحكنولوجيدا اإلاللومددات وصث داتت كاإلايدا للددام 2018م (ICT Global
)Statistics, 2019
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جدوم رقم  )3ملدتت نعو ثكنولوجيا اإلاللومدات وصث داتت بع د
2017م )(ICT Global Statistics, 2019

دعم الضتدرة مدن  2000و دى

ويخب ددح :م ددن الت دددوم الس دداب  :نس ددبة مس ددحخدمم ؤلانترن ددد ك ددام 2000م ك ددا 0.64 :ا ددا ددح :وص ددل
 44.95كام 2017م بايادة قدرصا  44.31عم  17كاما كعا ع دف  :الؼضد ة ددرد ادا نسدبة
مسحخدمم ؤلانترند كام 2004م وال وصلد ئمة  11.29مقارنة كلام 2000م.
كعددا حضددر  :ملدددتت ااددتراكات ال دداثالا الخل ددو ثاا دددت بعلدددتت مظدداكضة يددق وصددل ك دددد
صاددتراكات كددام 2000م ئمددة  1.359.900وثاا ددد بددأكثر مددن ماةددة طددلالا كددام 2017م يددق وصددلد
كد د دددد صاد د ددتراكات  102.958.194و د د دددرد الؼض د د د ة بد د دددئا مد د ددن ك د د ددام 2005م ي د د ددق ثاا د د دددت ئمد د ددة
 13.629.602مقارن ددة كلد ددام 2004م وال د د وص ددلد ك دددد صا ددتراكات ئمد ددة  7.643.060كع ددا ع د ددف
ثقددارب نسددبة صاددتراكات لكددل  100د د يددق ثظدداكضد بيسددبة ماةددة طددلالا كددام 2017م وصددلد
نسبة صاتراكات  105.54اا ح :كاند  1.95كام 2000م.
م ددا اا ددتراكات النؼ ددا الل د يع الثاب ددد ق ددد ب ددد ت ا ددا م د ك ددام 2002م بعل دددم  50.937و ادت
د ددى وص ددلد ئمد ددة اإلاع ددح :كان ددد  5.223.311بضد ددار  5مليد ددو :و 172.374لد ددالا
نسد ددبة صا ددترا
ويع ددف  :اليسددبة ثخادداب ئمددة ددد كبحددر لكددل  100د د ظددا يددق نجددد  :نسددبة صاددتراكات كددام
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2002م  0.07ووصد ددلد  5.35كد ددام 2017م و د دددرد الؼض د د ة لح د ددل للعليد ددو :كد ددام 2009م
وصلد كدد صاتراكات ينها .1.077.489
ومثددل ملـددم الدددوم كملددة مسددحو اللددالم ددنخضع ملدددم ااددتراكات الحليضددو :الثابددد كاددكل كبحددر
نجد اا م د ظدا ث اجدم اادتراكات الحليضدو :الثابدد كلدد ا د ادصدا ادا الضتدرة مدن كدام  2000و دى
كددام 2009م وصددلد ئمددة  10.312.559ئت هددا بددد ت اددا صنخضدداض مند كددام 2010م يددق وصددلد
ك دددد صا ددتراكات  9.618.123ا ددا ددح :ثاا ددد ك دددد صا ددتراكات ك ددام 2017م لح ددل ئم ددة 6.604.849
مقارنددة كلددام 2016م  6.118.250ويحضددر ظددا ثضدداوت نسددبة ااددتراكات الحليضددو :الثابددد لكددل 100
د مقارنة باليسدبة صجعاليدة نجدد الت ا دد مدن  7.84كدام 2000م ئمدة  14.64كدام 2008م ردم بدد
اددا صنخضدداض مددن كددام  2009لح ددل  12.15ئمددة كددام 2016م لح ددل ئمددة  6.39ويا د د كددام 2017م
نسبة ث ل ئمة  6.77مقارنة بضار  0.38ل الر كام 2017م.
يد ددق

 2/3التعلَه العالُ:
ا د د الحلل دديم الل دداما ا ددا م د ا د ددادا موحوؿ ددا ا ددا أع دددملد ملاتسا ددام مل يمي د ومنه ددا ب ددالؼبم
التامل ددات وكد د ا ا د دداد وثن ددوق البد درام واإلاس ددارات الحلليعي ددة ا ددا آلاون ددة ألا ح ددرة ي ددق كان ددد ك دددد
التاملات اإلا ية  )17سبم كا ة جاملة كام 2006م لح ل ئمة  )23رعذ وكا ين جاملة كدام
2013م وارثضاق كدد الكليات من  )341كلية لي ل ئمة  371كلية والتد بال ك  :كلع صد ا
التاملددات كان ددد د وق لوتامل ددات الكبددر واس ددحقلد لح ددبالا جامل ددات مسددحقلة ا ددا ماكنه ددا وػبق ددا
دداةية و ارة الحلل دديم الل دداما 2018-2017م بل ددد ك دددد التامل ددات الحكومي ددة  24جامل ددة وك ددا:
صا جاملة الل ي كعا ادت كدد الكليات ئمة  450بواقم  58كلية وك ا ثم اسحكعام مقومات
د د وق كلد ددع التاملد ددات كض د د ق جاملد ددة ؤلاسد ددكندرية بعؼ د د وج و سد دديوغ بد ددالواد التد د ددد ثع يد د اددا
تسحقعل عا كعا ثم يادة كدد البرام التد دة بالتاملات الحكومية ئمة  171ب نامجا.
 1/2/3االلتشام باجلامعات املصرٍْ احلهٌمَْ
ثاا دت أعددملد مل الد ا ملا يندبا تدا يع مل دا ظدا دعم الضتدرة مدن  2006و دى 2010م
ئت  :ك ددام 2011-2010م اد د د انخض دداض ا ددا ك دداد الؼ ددعب ب ددالحلليم الل دداما نـ د ا لل ددودة الس ددنة
السادسد ددة ئمد ددة الحللد دديم ؤلابحد ددداتم يد ددق انخضد ددع كد ددددصم مد ددن  )2.5مليد ددو :ػال د د د ددعم اللد ددام
الدرا مل 2007 -2006م ليبل كددصم ليبل واما  )2.2مليو :ػال دعم اللدام 2013 -2012م
و الحدداما ددتل ملدددم النعددو السددنو بالسددال ددعم ثلددل الضتددرة بيسددبة بل ددد  )1.8% -ويسددحع
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صنخض د دداض ا د ددا مل د دددتت القي د ددد وال د د د بل د د ددد  )% 31كد د ددام 2007 -2006م و  )% 28كد د ددام -2012
2013م ما الضترة مدن 2017 -2014م قدد اد دت يدادة كددد الؼدعب اإلاقيدد ن باإلا لدة التامليدة
ألاومددة مددن  2.3ئمددة  2.7مليددو :ػال د بواقددم  400لددالا ػالد بيسددبة  .%17.4اددا ددح :اقددد ملدددتت
القيد بالدوم اإلاحقدمة نسبة  )% 50ل ا ع ثاام صنا اجدة موحدة للعايدد مدن التاملدات لحلبيدة
اجتحع ددم اإلاحن ددامم لعلحح ددا ب ددالحلليم الل دداما وثقلي ددل الكثا ددة الؼعبي ددة اإلا ثضل ددة ب ددبلع التامل ددات
والكليات وال جساكد اا الوصوم لليس الدولية اا ملدتت القيد.
ص د ا وجاددحر ؤلا دداةيات ئمددة وجددود ربددات نس د إلالدددتت مل يددا ال د كور وؤلاندداذ كاددكل كددام اددا
الحللد دديم الل د دداما اد ددا م د د قد ددد بل د ددد نس د ددبة ؤلان د دداذ د ددواما  % 45.9وال د د كور  % 54.1ا د ددا -2006
2007م وكاند ددد نسد ددبة ؤلاند دداذ  % 45.6مقابد ددل  % 54.4لل د د كور مد ددن ئجعد دداما اإلاقيد ددد ن اد ددا الحللد دديم
اللدداما ئت  :نسددبة ؤلاندداذ ثضددو ال د كور اددا صلححددا بالتاملددات الحكوميددة يددق ثعثددل نسددب هن
 .% 57.3كعددا ا حلضددد نسددبة ثو يددم د ص الحللدديم اللدداما سد النددوق بددح :القؼاكددات ألاكاد عيددة
قددد اق ددد نس ددبة قي ددد ؤلان دداذ ا ددا الللددوم التربوي ددة والضن ددو :واللل ددوم ألاساس ددية بيس ددبة  % 69و%66
و %60كمل د ددة الح د ددواما ا د ددا د ددح :اق د ددد نس د ددبة ال د د كور ا د ددا ثخ د ددات اللل د ددوم ال ندس د ددية واللل د ددوم
صجحعاكيددة بواق ددم  % 74و %63كمل ددة الح ددواما و الحدداما ص د ا اليس د ث ددإر كنددد ثخ د ج م كمل ددة س ددو
اللعل نا ثكدس ل كداد بحخ ص ملح :كن آلا .
 2/2/3املٌارد البصرٍْ باجلامعات املصرٍْ احلهٌمَْ
باليسددبة م ددملاد مل ية د بالتاملددات اإلا د ية نجددد  :نسددبة ثو يددم الؼددعب كملددة كظددائ
صيصددة الحدددريس انخضظددد مددن  52ػالد لكددل كظددو صيصددة ثدددريس اددا  2007 – 2006ئمددة  42ػال د
لكددل كظددو صيصددة ثدددريس اددا 2013 -2012م ئت  :ثو يددم ص د ا اليسد ػبقددا للقؼاكددات ألاكاد عيددة
ا حل ددالا ك ددن اإلال دددتت ؤلاجعالي ددة ي ددق ا د د قؼ دداق اللل ددوم ألاساس ددية ي ددادة م ددن  10.3ػال د لك ددل
كظو صيصة ثدريس اا  2007 -2006ئمة  11.5ػال لكل كظو صيصة ثدريس اا 2013 -2012م واا
قؼ دداق اللل ددوم الاراكي ددة والبيؼ ي ددة ارثض ددم اإلال دددم ظ ددا م ددن  13.3ئم ددة  14.9ػال د لك ددل كظ ددو صيص ددة
ثدريس بحلل القؼاكات وك لل قؼاق الللوم ال ندسية من  44.6ئمة  49.2ػال لكل كظدو صيصدة
ثدريس ئت  :قؼاق الللوم التربويدة اد د انخضاطدا بعقددار الن دالا ثق يبدا يدق كدا 49.7 :ػالد
لكددل كظددو صيصددة ثدددريس اددا  2007 -2006و صددبالا  26.8ػال د لكددل كظددو صيصددة ثدددريس اددا -2012
2013م وا د د قؼ دداق الللددوم الؼبي ددة رباثددا نس ددصيا يددق ددتل  9.5اددا 2013 -2012م ػال د لك ددل
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كظددو صيص دة ثدددريس اددا  2007 -2006مقابددل  9.9ػال د لكددل كظددو صيصددة ثدددريس وكملددة ال د غم مددن
الححس ددن ا ددا قؼاك ددات اللل ددوم الثقا ي ددة م ددن  89ئم ددة  68.9ػالد د لك ددل كظ ددو صيص ددة ث دددريس وقؼ دداق
الللددوم صجحعاكيددة ئت هددا ت ث ددل للعلدددتت اللاإلايددة ال د ت ثحخؼ د  16ػال د لكددل كظددو صيصددة
ثدددريس لملددة ال د غم مددن انخضدداض قؼدداق الللددوم صجحعاكيددة مددن  278.5اددا  2007 -2006ئمددة 227
ػال لكل كظو صيصة ثدريس اا 2013 -2012م ئت ن ما ام ص ا اإلالددم م ثضدم لل ا دة معدا دإر
س ددلبا كمل ددة مس ددحو الت ددودة ا ددا ص د ا القؼ دداق والحواص ددل ب ددح :الؼال د و س ددحاما م ددا باليس ددبة ثك ددداد
كظ ددائ صيص ددة الح دددريس ومل دداون هم بوجد د ك ددام لق ددد ثاا دددت ددعم الضت ددرة م ددن 2017 -2014م م ددن
ا
ا
كظوا بواقم  16000بيسبة يادة .%.15
كظوا ئمة 122577
106577
 3/2/3التخرز من اجلامعات املصرٍْ احلهٌمَْ
صنددا م لحددا :للدراسددة والحخد ن مددن التاملددات اإلا د ية الحكوميددة وهددا :م لددة الليسددانس
و البك ددالوريوس م ل ددة الدراس ددات الللي ددا وال د د جا ددعل ال دددبلوم الل دداما اإلااجس ددححر ال دددكحوراا
ولقياس ملدتت الحخ ن من التاملات اإلا د ية الحكوميدة يجد دراسدة وثوطديالا كدداد الؼدعب
والدارسددح :ب دداإلا لحح :ي ددق ثاا دددت ك ددداد الخ د يجيح :م ددن التامل ددات اإلا د ية م ددن  326.4ل ددالا
د د ي كد ددام 2009 -2008م ئمد ددة  367.5ل ددالا د د ي كد ددام 2017 -2016م ئت  :كد ددام 2014 -2013م
ا د انخضاطا موحوؿا اا كدد الخ يجيح :يق كا 325.4 :لالا ي كام 2013 -2012م ووصل
 189.6لالا ي كام 2014-2013م كعا حضر بالاكل البيانم الحاما

اددكل رقددم  )2ئجعدداما كددداد الخد يجح :مددن التاملددات اإلا د ية الحكوميددة الت ددا اإلا كددا للحلبصددة
)2018
اللامة وؤلا ائ اإلا
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و اليس ددبة إلا ل ددة الدراس ددات الللي ددا وه ددا اإلا ل ددة الحالي ددة إلا ل ددة الليس ددانس و البك ددالوريوس وال د
حق دددم ئل ه ددا الخ د ي بن ددائ كمل ددة رغبح د ا ددا اس ددحكعام دراس ددح الللي ددا ول ددو ف ثاا ددد ك ددداد اإلالححق ددح:
بع لددة الدراسددات اللليددا كعددا ثاا دددت كددداد الحاصددلح :كملددة الدددبلوم اللدداما مددن التاملددات اإلا د ية
من د ك ددام 2009م و ددى ك ددام 2017م ي ددق ك ددا :ك دددد الحاص ددلح :كمل ددة ال دددبلوم الل دداما  )33.8ل ددالا
دارس كددام 2009م و  )42.5لددالا دارس كددام  2010و  )48.6لددالا دارس كددام 2011م رددم )54.4
ل ددالا دارس ك ددام 2012م وثعص ددا ػضد د ة ك ددام 2013م ي ددق وص ددل ك دددد الدارس ددح :ئم ددة  )73.2ل ددالا
دارس وكد ا كددام 2014م كددا :كدددد الدارسددح )95.2 :لددالا دارس اددا ددح :كانددد ملدددتت الايددادة
طددتيلة كددام 2015م وصددل كدددد الدارسددح )98.7 :لددالا دارس مددا كددام 2016م اد د كدددد صاةددل
مد ددن الدارس د ددح :بل د د ك د ددددصم  )128.7ل د ددالا دارس ئت  :ك د ددام 2017م ا د د د انخض د دداض ا د ددا ك د دددد
الدارسح :بالدبلوم اللاما بالتاملات اإلا ية يق وصل كددصم  )82.5لالا دارس.

اكل رقدم  )3ئجعدامة كدداد الحاصدلح :كملدة الددبلوم اللداما مدن التاملدات اإلا د ية الت دا اإلا كدا
للحلبصة اللامة وؤلا ائ )2018
ونجد  :دعم كدام 2017م كدا :كبدر كددد لوحاصدلح :كملدة الددبلوم اللداما بجاملدة سديوغ وصدل
كددصم  )8.8لالا دارس وثل ها جاملة ػنؼا وصل كدد الدارسح )6.9 :لالا دارس ما جاملدة
اإلانو يدة وصددل كددد الدارسددح :تهدا  )6.8لددالا دارس والتاملدات ألاقددل كدددا مقارنددة بعثيع هدا مددن
التاملدات اإلا د ية مدن يدق كددد الحاصددلح :كملدة الددبلوم اللداما جاملدة دمنهدور  )0.2لددالا دارس
وجاملة ألا ص  )0.5لالا دارس رم جاملة اإلانيا  )0.6لالا دارس.
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ا ددكل رق ددم  )4ئجع ددامة ك ددداد الحاص ددلح :كمل ددة ال دددبلوم الل دداما م ددن التامل ددات اإلا د ية ك ددام 2017م
الت ا اإلا كا للحلبصة اللامة وؤلا ائ )2018
ح ددل ألاكظددائ مددن ال يصددة اإلالاونددة بالتاملددات اإلا د ية الحكوميددة كملددة درجددة اإلااجسددححر ئمددا مددن
التامل ددة ال د يحع ددو :ئل ه ددا و م ددن ددد التامل ددات ألاجنصي ددة وم ددن ر ددم س دديحم رص دد مجع ددوق ك دددد
ألا د اد الد ن هدوا محؼلبددات النجداج اددا مسدحو اإلااجسددححر مدن التاملددات اإلا د ية وألاجنصيددة ومددن
اإلاع ف ث ب ب كداد الدارسح :عم كلع السنوات يق انخضع كدد الدارسح :كام 2010م
كد د ددن الل د د ددام الس د د دداب 2009م كد د ددا )8.590 :دارس ك د د ددام 2010م و  )8.976دارس ك د د ددام 2009م
وا د دت ألاك ددوام مند د 2011م و ددى 2015م ػضد د ة صاةل ددة ا ددا ك دددد الدارس ددح :ي ددق ك ددانوا )8.683
دارس ر د د ددم  )9.700دارس ر د د ددم  )11.037دارس ر د د ددم  )17.076دارس ر د د ددم  )21.488دارس ك د د ددام
2105م ئت  :كدام  2016اد د انخضاطددا كددن كدام 2015م كددا :كدددد الدارسددح )20.185 :دارس
مددا كددام 2017م قددد ا د د انخضاطددا موحوؿددا كددن كددامم  2015و2016م يددق وصددل كددددصم ئمددة
 )17.935دارس.
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ا ددكل رق ددم  )5ك دددد ألا د اد الحاص ددلح :كمل ددة اإلااجس ددححر م ددن التامل ددات اإلا د ية وألاجنصي ددة الت ددا
اإلا كا للحلبصة اللامة وؤلا ائ )2018
و عم كام 2017م نجد  24جاملة م ية كومية حوا تها م لة الدراسدات اللليدا ورصددت
جامل ددة ؤلاس ددكندرية كمل ددة كد دددد لوحاص ددلح :كمل ددة درج ددة اإلااجسد ددححر ي ددق وص ددل كد ددددصم )2.704
دارس وثعص د ددا جاملد د ددة القد د دداص ة  )2.278دارس و قد د ددل التامل د ددات كد د ددددا لوحاصد د ددلح :كملد د ددة درجد د ددة
اإلااجسححر جاملة سوا :يق وصل كددصم  )70دارس قؽ.

اددكل رقددم  )6كدددد ألا د اد الحاصددلح :كملددة اإلااجسددححر مددن التاملددات اإلا د ية كددام 2017م الت ددا
اإلا كا للحلبصة اللامة وؤلا ائ )2018
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كن ددد مقارن ددة ك ددداد الحاص ددلح :كمل ددة ال دددكحوراا م ددن التامل ددات اإلا د ية وألاجنصي ددة والحاص ددلح :كمل ددة
اإلااجسدححر نجددد ثضدداوت صاةدل ل ددالر كدددد الحاصدلح :كملددة اإلااجسددححر يدق كددا :كدددد الحاصددلح:
كملددة الدددكحوراا كددام 2009م  )4.480دارس رددم انخضددع اللدددد كددام  2010كددا )4.415 :دارس
رم كداد ت ا دد كدام 2011م كدا )4.825 :دارس وث بد ب اللددد وانخضدع مد ة د كدام 2012م
كددا :ك ددددصم  )4.331دارس وثاا ددد قلدديع ك ددام 2013م ك ددا )4.569 :دارس مددا ألاك ددوام ألارل ددم
الحالي ددة اد د دت ارثضاك ددا موحوؿ ددا ا ددا ك ددداد الحاص ددلح :كمل ددة ال دددكحوراا ي ددق وص ددل ك ددددصم ك ددام
2014م  )7.752دارس و  )7.026دارس ك ددام 2015م ر ددم ثاا ددد ك ددام 2016م وص ددل ئم ددة )9.016
دارس مددا كددام 2017م وص ددل كدددد الحاصددلح :كمل ددة الدددكحوراا  )7.656دارس و د لل انخض ددع
كن اللام الساب ل .

ا ددكل رق ددم  )7ئجع دداما ك ددداد الحاص ددلح :كمل ددة درج ددة ال دددكحوراا م ددن التامل ددات اإلا د ية وألاجنصي ددة
الت ا اإلا كا للحلبصة اللامة وؤلا ائ )2018
رصدددت جاملددة ؤلاسددكندرية كملددة كدددد لوحاصددلح :كملددة درجددة الدددكحوراا ددعم كددام 2017م ظددا
يدق وصدل كدددد الدارسدح )1.042 :دارس وثعصدا ظددا جاملدة القداص ة وكددا :كددد الحاصدلح :كملددة
درجددة الدددكحوراا  )908دارس كعددا رصدددت جاملددة سددوا :قددل كدددد اددا الحاصددلح :كملددة الدددكحوراا
ظا كا :كددصم  )21دارس.
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ا ددكل رق ددم  )8ئجع ددامة ك ددداد الحاص ددلح :كمل ددة درج ددة ال دددكحوراا م ددن التامل ددات اإلا د ية وألاجنصي ددة
عم كام 2017م الت ا اإلا كا للحلبصة اللامة وؤلا ائ )2018
 4/2/3العنل بعد التخرز من اجلامعات املصرٍْ احلهٌمَْ
ئ :مل مل ب د مل خ ج د مإا ات مخ جات الحلليم اللاما وجودث لقد ا دت م ثاا دا
اددا حتددم اإلااددح لح :مددن ي ددا الحللدديم اللدداما يددق بل ددد اليسددبة  %19.5مددن ئجعددام اإلااددح لح:
كددام  2008وارثضلددد لح ددل ئمددة  %22.1ددعم كددام  2012وملددل يلددود ئمددة ثاا ددد كددداد الخ د يجح:
من التاملات والحوسم اا كداد التاملات.
 5/2/3دٌدّ اجلامعات املصرٍْ احلهٌمَْ
لق ددد ثاا ددد ك دددد التامل ددات اإلا د ية الحاص ددلة كمل ددة الاع م دداد مل د د م ددن قب ددل ال يص ددة القومي ددة
لظعا :جودة الحلليم وصكحعاد يق لد كليحح :كملة صكحعاد كام 2014 -2010م ووصدلد
كدد الكليات ئمدة  61كليدة كدام 2014م مدن ئجعداما  799مإسسدة جلليعيدة بيسدبة  % 7.5مدن ئجعداما
مإسس ددات الحلل دديم الل دداما ا ددا م د وه ددا جل ددد ب د لل نس ددبة ط ددتيلة ج دددا لكنه ددا ؼ ددوة جي دددة كمل ددة
الؼ ي د نح ددو الت ددودة ص د ا و ددعم الضت ددرة م ددن 2017 -2014م ث ددم ثعوي ددل  140كلي ددة لوح ددوم كمل ددة
صكحعاد من ال يصة القومية لظعا :جودة الحلليم وصكحعاد كعا ثم يادة كدد الكليات الحكومية
الحاصد ددلة كملد ددة ا د د ادة صكحع دداد والتد ددودة مد ددن  46ئمد ددة  87كلي ددة بواقد ددم  41كلي ددة و يسد ددبة %.89.1
والتد بال ك  :ال يصة القوميدة لظدعا :جدودة الحللديم وصكحعداد بدد ت كعل دا لليدا ادا 2007م
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وكاند وم مجعوكة من اإلاإسسات الحلليعية ثح ل كملة صكحعاد منها اا كام  2010وملـم ص ا
اإلاإسسات كومية.
مددا باليسددبة للح ددييالا الدددوما لوتاملددات اإلا د ية الحكوميددة قددد ثددم ئدران  19جاملددة م د ية
ثوم م ة اا ث ييالا الحا عا البر ؼانم كعا ثم يادة كدد التاملات اإلا ية كام 2017م بح ييالا
جاملددات اددن ا ال ددين كلددد ئدران جددامل ؤلاسددكندرية وكددح :اددعس واددا كددام  2018ثددم ئدران
ج ددامل اإلان د ددورة و ن د د سد ددويالا لح د ددبالا ع ددس جاملد ددات القد دداص ة ؤلاسد ددكندرية كد ددح :اد ددعس
اإلان ورة بند سدويالا) مدرجدة تهد ا الح دييالا .كعدا ثدم ئدران رلدم جاملدات القداص ة كدح :ادعس
اإلان ددورة ؤلاسددكندرية) اددا كددام  2017بح ددييالا ليددد :ال ولنددد  .وثددم ئدران  12جاملددة القدداص ة
لددوا :قندداة السددويس كددح :اددعس ؤلاسددكندرية اإلان ددورة سدديوغ ألا ص د الاقددا ي ػنؼددا
اإلانو ية التاملة البر ؼانية اا م ) اا كام  2018بح ييالا  US Newsألام يكم .ك لل ثم ئدران
سد جاملات القاص ة كح :اعس ألا ص ؤلاسكندرية سيوغ التاملة ألام يكية بالقاص ة) اا
كام  ٨١٠٢بح ييالا  QSالبر ؼانم.
 6/2/3متٌٍل اجلامعات املصرٍْ احلهٌمَْ
يلددد مل مد ددل ملك مددد صددو اإلا دددر ال ةيصددمل لحعويددل ناددؼة التاملددات الحكوميددة اإلا د ية سددوائ
كددا :باإلا لددة التامليددة ألاومددة ودراسددات اإلااجسددححر والدددكحوراا وثعويددل البلثددات الخارجيددة وجسد م
الدولة بيسبة ثتراوج من  % 85ئمة  % 90وثقوم التاملات بحو حر التائ اإلاحبقم ال تراوج ما بح:
 )% 15 – 10كاددكل ماجددم مددن ددعم كدددة اسددتراثيجيات مخحلضددة ص د ا وجاددكل ألاجددور وجلويظددات
الل دداملح :الن ددي ألاكب ددر م ددن موا ن ددة الحلل دديم الل دداما بيس ددبة ثج دداو ت الن ددالا  % 57ثق يب ددا ل ه ددا
صسددخثعارات بيس ددبة بل ددد  % 22ر ددم ا د ائ الس ددلم والخ دددمات اددا اإلا ثب ددة الثالثددة بيس ددبة بل ددد %19
سد ئ دداةيات كددام  2013- 2012م صد ا ويع ددف ارثضدداق مح انيددة الحللدديم اللدداما مددن  4.4مليددار
جنية كام  2001لحبل  8.3مليدار جنيدة كدام 2006م واسدحع ت اإلاح انيدة ادا صرثضداق لحبلد  17.1مليدار
جنية كام 2012م وكملة ال غم من ثظاكالا مح انية الحلليم اللاما رلم م ات عم اللقد ألا حر
ئت ند د ل ددو ف انخض دداض الن دداث اجحمل ددا ؤلاجع دداما م ددن  % 1.2ك ددام 2001م لي ددل ئم ددة  % 1.02كد ددام
2012م كعددا ارثضددم ن ددي الؼالد مددن صنضددا الحكددومم كملددة الحللدديم اللدداما مددن  2300جنيددة كددام
 2002ليبلد  7100جنيددة كددام 2011م واد دت الضتددرة مددن 2017 -2014م يددادة موا نددة الددو ارة مددن
 25مليددار جنيد ئمددة  31.6مليددار جنيد و يددادة اجخ ددات صسددخثعارية مددن  3.6مليددار جنيد ئمددة 6.9
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كاأ:
مليار جني  .ل ا ج البحق كن اإلاايد من الحعويل وس كة ثضليل ما جائ بالدسحور اإلا
يادة اجخ ات اإلاالية لينضدا كملدة الحللديم اللداما والنهدوض بد لح دل ئمدة  %2مدن النداث القدومم
ؤلاجعاما.
 7/2/3نفاءّ طالب اجلامعات املصرٍْ احلهٌمَْ
صنددا ثؼ ددور بؼ ددمئ ج دددا إلاإا د نسددبة الؼ ددعب الوا ددد ن ئم ددة ئجع ددام اإلاقيددد ن ا ددا الحلل ديم الل دداما ا ددا
م د يدق ت ثحخؼد نسدبة الؼدعب الوا دد ن  %2مدن ئجعداما اإلاقيدد ن بدالحلليم اللداما ادا -2012
2013م ويع ددف  :صن ددا قؼاك ددات كلينه ددا ثلق د ئقب ددات نس ددصيا م ددن الؼ ددعب الوا ددد ن مث ددل قؼ دداق
الللوم صجحعاكية ئم يسححوم كملة الن ي ألاكبر من الؼدعب الوا دد ن بيسدبة  % 35ليد قؼداق
اللل د ددوم الثقا يد ددة وألادبيد ددة بيسد ددبة  % 26رد ددم قؼ د دداق اللل د ددوم الؼبيد ددة بيسد ددبة  % 25وقؼ د دداق اللل د ددوم
ال ندسية بيسدبة  %11ادا دح : :ؤلاقبدام طدليالا لل ا دة ويكداد ت د ك ادا كلدع القؼاكدات مثدل
الضنددو :والللددوم ألاساسددية والللددوم الاراكيددة والبيؼ يددة كعددا حضددر  :قددارة سدديا جلددد كبددر م دددر
للؼ ددعب الوا ددد ن إلا د وك ددددصم  12.216ػال د ا ددا ددح :ثحح ددل ق ددارة يقي ددا اإلا ك ددا الث ددانم كل دددد
 3.616ػال د ل ه ددا ا ددا اإلا ك ددا الثال ددق ق ددارة ور ددا كل دددد  454ػال د ثارك ددة ألام د يكحح :لت ي ددل القاةع ددة
بنح ددو  50ػال د ونج ددد  :صن ددا ػض د ة ا ددا ك دددد الوا ددد ن ددعم الضت ددرة م ددن 2017 -2014م ي ددق
لو ف يادة كدد الؼعب الوا د ن اإلاقيد ن بعإسسات الحلليم اللاما م لة ومة دراسات كليا)
م ددن  22245ئم ددة  70525بواق ددم  48280ا
ػالب ددا بيس ددبة ي ددادة  %217وللاة ددد ق دددرا  186.55.110دوتر
ًّ
سنويا.
 3/3البشح ًالتطٌٍر ًاالبتهار:
 1/3/3نفاءّ عنلَات البشٌخ ًالتطٌٍر
ددحم صسد ددحلانة بصياند ددات مل ال د د ا ملانيد ددديد تم ح د د مل داملسد ددام مل يد ددا ونس د د ثد ددو يل م كملد ددة
القؼاك ددات ألاكاد عي ددة كدتل ددة كمل ددة اليا دداغ البحند د دا ددل التامل ددات اإلا د د ية ي ددق ص ددبحد
نسددب هم  % 16.4اددا  2013 -2012مقابددل  % 8اددا  2007- 2006وجلدداو ص د ا الايددادة ئمددة نسددبة القيددد
بالدراسات اللليا اا قؼاق الللوم التربويدة وال د ارثضلدد مدن  % 19كدام  2007 -2006ئمدة  % 34ادا
 2013 -2012يق ثاا دت كليات التربية ال ثقدم الددبلومات التربويدة لحأصيدل غحدر التربدويح :مدن
ي ا آلاداب والللوم والكليات ألا لعلححدا بع دن الحددريس كعدا لدو ف ارثضداق نسد الللدوم
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صجحعاكية وال وصلد  %21ويقابل ملدل نسدبة طدتيلة ادا قؼداق الضندو :مجدتع قدل ن دي مدن
اإلاقيد ن اا الدراسات اللليا بيسبة  % 1اا 2013- 2012م بانخضاض كبحر نسصيا كند اإلاقارندة كلدام
2007 -2006م يد ددق كاند ددد  % 2مد ددن ئجع د دداما اإلاقيد ددد ن بالدراس د ددات اللليد ددا وك د د ا قؼد دداق اللل د ددوم
الحؼبيقي ددة اللل ددوم ألاساس ددية  %5اللل ددوم الاراكي ددة والبيؼ ي ددة  %4اللل ددوم ال ندس ددية  )%8و ق ددا
لبيانات 2013 -2012م.
لقددد ا د د كددام  2014انخضدداض موحددوؾ اددا نةددال مل ثي دددش مل عة د مل د ل بحدداذ اإلا د ية
ػبقا لقاكدة بيانات سكولس  Scoupsيدق ثدم ججدتيل  8029بحدق ميادور قدؽ مقابدل 13243
بحق مياور عم كام 2013م ويحضر يادة كدد ألابحاذ اإلاياورة سدنويا ئت  :كددد ألابحداذ
اإلايا ددورة واليا دداغ البحن د ب ددضة كام ددة ت داام منخضظ ددا اص ددة كن ددد مقارنح د باليس د وألارق ددام
ا
اللاإلايددة .وػبقددا ت دداةية كددام 2018م قددد بل ددد كدددد ألابحدداذ الللعيددة اإلاياددورة دوليددا 18.777
بعل دددم ي ددادة ق دددرصا  %29ك ددن الل ددام اإلااع ددمل وا حل ددد م د اإلا ثب ددة  38ا
كاإلاي ددا ا ددا مج ددام ألابح دداذ
الللعيد ددة اإلاياد ددورة مد ددن طد ددعن  230دولد ددة كملد ددة مسد ددحو اللد ددالم .و اد الحلد دداو :الد دددوما اد ددا ألابحد دداذ
اإلااددتركة مددم دوم اللددالم بيسددبة بل ددد  %51كعددا ادت كددداد البددا ثح :اددا القؼاكددات اجخحلضددة
وارثضم ئمة  135لالا با ق بعلدم يادة قدرصا  %21.7كن اللام اإلااعمل .
 2/3/3اإلنفام علٓ البشٌخ ًالتطٌٍر
لق ددد ثظ دداكالا إلانف ددا ع ددا مل ثيد د مل د د م ددن  )11.88ملي ددار جني د ئم ددة  )17.56ملي ددار جني د
بعلدم يادة قدرصا  %.47كام 2017م ووصل ؤلانضا كملة البحق والحؼوي ئمة  )19.9مليار جني
بعلدددم يددادة قدددرصا  %61كددن اللددام اإلااعددمل  .ومددن م ددادر ثعويددل البحددق الللم د والبددا ثح :ثددو حر
 )456منحددة ماجسددححر لللعددائ التيددل القددادم باجعدداما ثعويددل  )31مليددو :جني د ودكددم  )175مددن
اددباب البددا ثح :اددا م عددات كلعيددة ق ددحرة اددا الدددوم اإلاحقدمددة باجعدداما ثعويددل  )26.8ملي دو :جني د
و ددل  )700ادداب كملددة الدددكحوراا و  )350كملددة اإلااجسددححر مددن اإلا اكددا واإلالاصددد البحثيددة الحاكلددة
للددو ارة كعددا ثددم يددادة كدددد اإلااد وكات ال د ثددم الحلاقددد كل هددا مددن  )3.818ئمددة  )12.322ماد ا
وكا
وملددل بعلدددم يددادة قدددرصا  %.223وكد ا يددادة حتددم الحلاقدددات مددن مليددار و 39مليدو :و 300لددالا
جني ئمة مليار و 767مليو :و 600لالا جني بايادة قدرصا % .70
وث صددد كلددع الحقدداري والدراسددات ب ثددام كظددائ صيصددة الحدددريس والبددا ثح :ئمددة الخددارن يددق
اقددد بكثح ددر مثيل ه ددا ئم ددة ال دددا ل م ددن الخب درات ألاجنصيددة مع ددا عث ددل ثح ددد ا ا ددا مج ددام ت د ة اللق ددوم
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والكضددائات اإلا د ية نجددد  :اليس د الخاصددة بالبلثددات الخارجيددة وؤلاا د ا اإلااددتر ث ددل ئمددة
 % 0.2للبلثات الخارجية من ئجعاما كظائ صيصة الحددريس ادا 2013- 2012م ئطدا ة ئمدة  :صد ا
اليسبة ججتل انخضاطا مظاكضا كند مقارن ها باليسبة ادا 2008 -2007م يدق كاندد  %0.6كعدا
انخضظددد نسددبة صاد ا اإلااددتر مددن  % 0.5اددا  2008 -2007ئمددة  %0.3اددا 2013 – 2012م .كعددا
جا ددحر ؤلا دداةيات ئم ددة وج ددود  14.461ػال د ك ددام 2010م مقارن ددة كل دددد  6545ػال د م د ك ددام
2004م درسددو :بالخددارن بعلدددم نعددو سددنو بلد  %13ئت ند لددم ثحددوا بيانددات كددن كدددد الؼددعب
ال ن درسو :كملة نضق هم الخاصة و كملة نضقدة الحكومدة و ادا بد ام كاد عيدة بكدالوريوس –
دراسات كليا) درسو :و ثو يل م س الحخ ات الللعية كبر الدوم ال درسو :ها صد ا
وثأجم الوت ات اإلاححدة اا اإلا ثبة ألاومة لت ب اإلا يح :للدراسة صنا باجعاما كدد  )2.251ػال
مقابددل  )1.803ػال د باإلاعلكددة اإلاححدددة  )1.359ػال د بأإلاانيددا  )1.256ػال د دددرس اددا نسددا
2010م.
ولقددد نا د اإلا ك ددا ؤلاكعمددم جتل ددس الددو رائ ئنضددوج ا ك ددن دداد الحلل دديم اللدداما ك ددام 2018
ثظددعن  )3.4مليددار جنيددة حتددم ئرثضدداق ؤلانضددا الحكددومم كملددة البحددق الللم د اددا  2018-2017كددن
 2017-2016و  )2.5ملي دار جني د ثكلض ددة ئقام ددة  20كلي ددة جد دددة بد د 9جامل ددات .وا ددعل ؤلانض ددوج ا
 )1.9ملي ددار جنيد د لحعوي ددل  )2.126ماد د وق م ددن ص ددندو اللل ددوم والحنعي ددة الحكنولوجي ددة و )540
مليو :جنية لحعويل كثر من  )620ما وق اا البحوذ ألاساسية الحؼبيقية و  )500مليو :جنية
ثكلضة ب نام لحؼوي البيية الحححية للبحق الللم وئناائ  31م كاا و 56ملعع م كايدا مدن -2014
 2018و  )112مليو :جني ثكلضة ئقامة  )12ثحالالا ثكنولوها ل ؽ البحق الللم بال ناكة.
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اكل رقم )9

اد صنضا كملة قؼاق الحلليم اللاما بع

كام 2018م

 3/3/3معدالت االبتهار ًاالبداع
اا ئػار دور الو ارة اا هيصة بيصة داكعة ومحضاة لعبحكار قد ثم صن هائ ص ا اللام من امة من
الخا يلات الداكعة إلانـومة الللوم والحكنولوجيا وصبحكار ب دور القدانو :رقدم  23لسدنة 2018
قانو :وا ا الللوم والحكنولوجيا وصبحكار وك ا صن هائ من مسودة قدانو :اإلاترولوجيدا الد
سددو ددإر ب ددورة ئ جابيددة كملددة دكددم صقح دداد اإلا د  .ولقددد بدددئ الححسددن الحدددري ا اددا ث ثي د
م د اددا مإا د صبحكددار اللددالم يددق ئ حلددد م د ص د ا اللددام اإلا كددا  95مقارنددة ب د  105اللددام
اإلااعمل كعا وصلد كدد البدرائات ال د ثدم منح دا  )585بد ائة ادا كدام  2017ووصدل كددد البدرائات
ال د ددادرة للع د د يح :منهد ددا  )100ب د د ائة .ص د د ا با طد ددا ة ئمد ددة يد ددادة ملد دددم صبحكد ددار اد ددا اإلاياد ددات
صقح دداد ة م ددن  )% 17.8ئم ددة  )%37.6بينع ددا ادت نس ددبة صبحك ددار ا ددا اإلانحج ددات م ددن  )12.2ئم ددة
 )%25.6وقد ادت ا
ظا نسبة صبحكار اا اللعليات ؤلانحاجية من  )17.8ئمة )%34.5
واا مجام الؼاقة قامد الو ارة بخنضي كبر ما وق بحوذ وثؼوي ثؼبيقم مدكوم من صثحاد
ألاورولددم بعد نددة ب د ن الل د ب ما د وق  MATSاددا مجددام م ك داات الؼاقددة الاعسددية وثحليددة اإلايدداة
بعح انية ثبل  )9.5مع ح :ورو ثحعلد م منهم  )2.4مليو :ورو قؽ وصو بعثابة كبر م كا
للبحددوذ والحؼددوي اددا اددعام ئ يقيددا كعددا ثددم ابحكددار ػ يقددة لحوجي د طددوئ الاددعس نددارة الاددوارق
الظيقة وألا قة.
اجمللد الصادس – العدد الجانُ عصر ـ ٌٍلٌَ 1029

50

د .أمحد فايز أمحد سيد
واا مجدام اإلايداا ثدم ئنادائ ثحدالالا وػند لحلعيد الح دييم اجحملدا ادا صدناكة ثحليدة اإلايداا بحعويدل
سنو  10مع ح :جني وث ييم محملا جحؼة ثحلية مياا محح كة جلعل بالؼاقة الاعسية كسلة
 21مت ددر مكل د وث ددم الحوص ددل ئم ددة كل ددع الحكنولوجي ددات التد دددة واإلابحك د ة ا ددا مج ددام ثحلي ددة اإلاي دداا
باثغاية كند درجات ارة منخضظة  52درجة مصوية) معا سيقلل من اثورة كلضة ثحلية اإلاياا.
ا
وادا مجددام الاراكدة وال د ائ ثدم ث ددييم ال دوامم البعسددخيكية) لحخداين القعددالا محليدا وال ددى دت
ا
ئمة ثقليل الضاقد بيسبة ث ل ئمة  %2ظع كن كدم اسحخدام كيعاويات اا الحبخحر وجودة كملة
وثم ئصدار اإلاوسوكة اإلا ية للنباثات الؼبية البر ة كأوم موسوكة اا م بالحلداو :مدم اإلا كدا
الق ددومم للبح ددوذ وم ك ددا البح ددوذ الاراكي ددة و الا د اكة م ددم التامل ددات واإلالاص ددد واإلا اك ددا البحثي ددة
با ط ددا ة ئم ددة ثعوي ددل اإلاا د وق الق ددومم للنه ددوض بانحاجي ددة وجس ددوي ألار ال،ت ددح :مع ددا د ئم ددة ي ددادة
ؤلانحاجية بعلدم تراوج من  1.5 -1ػن /دا :باإلاقارنة بأ ظل ألاصنا اجحليدة باجعداما  250لدالا
–  375لالا ػن ر الحر.
جدددوم رقددم  )4ث ثيد م د اللددالم وؤلاقليمد بعإاد ات ألابحدداذ والحؼددوي بحق يد الحنا سددية
2018م
ؤلانض د د د د د ددا كمل د د د د د ددة البح د د د د د ددوذ
كضددائة كعليددات البحددوذ
والحؼ د د د ددوي كيس د د د ددبة للن د د د دداث
والحؼوي بالدولة
اجحملا
32
50
كاإلايا 59
2
4
ئقليعيا 6

كض د د د د ددائة اإلا اكد د د د د ددا مل دددم نع ددو مإسس ددات
صبحكار وؤلابداق
البحثية بالدولة
53
7

صد د ا ويحض ددر م ددن الت دددوم الس دداب ا حل ددد اإلا اك ددا البحثي ددة بالدول ددة ددعم ك ددام 2018م ث ثيب ددا
يددق كددا :ث ثي هددا الثددانم كملددة
محقدددما ئقليعيددا ودوليددا مقارنددة بعإا د ات البحددوذ والحؼددوي ألا د
اإلاس ددحو ؤلاقليمد د و  )32كمل ددة اإلاس ددحو الل ددالم ويل ه ددا ؤلانض ددا كمل ددة البح ددوذ والحؼ ددوي كيس ددبة
للناث اجحملا وال كا :الترثي ال اكم ئقليعيا وام  )50دوليا مدا ث ثيد كضدائة كعليدات البحدوذ
والحؼددوي كددا :السددادس ئقليعيددا وثددعا ملدددم نعددو مإسسددات صبحكددار وؤلابددداق وال د بل د السدداكم
ئقليعي ددا ئت  :مل دددم نع ددو مإسس ددات صبحك ددار وصب ددداق ك ددا :ث ثيبد د محق دددما ك ددن كض ددائة كعلي ددات
البحددوذ والحؼددوي دوليددا يددق كددا :ث ثيبد  )53دوليددا وث ثي د كضددائة كعليددات البحددوذ والحؼددوي
 )59دوليا.
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اددكل رقددم  )10ث ثيد م د اللددالم وؤلاقليمد بعإاد ات ألابحدداذ والحؼددوي بحق يد الحنا سددية
2018م
 4/3البَئْ االقتصادٍْ ًاملنافصْ املعرفَْ العاملَْ:
قدديس اقح دداد اإلال ددة مددد قدددرة الدددوم كملددة يددا ة سددباب الحقدددم وامددحع مقوماث د الع مددة
لنجاج ؼؼ ا و امج ا للحنعية صقح اد ة الاداملة يدق صدبحد ألاصدوم اإلا عدة ادا صقح داد
التد ددد ه ددا اإلال ددة الضني ددة وؤلاب ددداق وال د كائ واإلاللوم ددات .اإلال ددة ه ددا اجح د ألاسا ددمل للنع ددو
صقح اد والتد بال ك  :اقح اد اإلال ة قيس مد مساصعة الحلليم اللداما كلن د م دم
مددن مض د دات صقح دداد اإلال اددا ولقددد ددلد م د اددا ص د ا اإلاإا د كملددة  )3.78درجددة كددام 2012
الدرجددة مددن صددض ئمددة  )10درجددات وجددائت اددا اإلا ثبددة  97مددن بددح 146 :دولددة ا حواصددا صد ا اإلاإاد
ويع ددف صبددوغ قيعدة اإلاإاد مددن  4.39درجددة كددام  2000ئمددة  3.78درجددة كددام  2012و الحدداما ث اجددم
ث ثي م من  88ئمة  97عم ثلل الضترة ويظم مإا اقح داد اإلال دة اللد دد مدن اإلاإاد ات
صع ا:
 )1دلي ددل اإلال ددة :ويق ددد ب د  :ثك ددو :اإلال ددة ه ددا اجح د ال ةيص ددمل للنع ددو صقح دداد و ددلد
م اا دليدل اإلال دة كملدة قيعدة بل دد  )3.5وا حلدد الترثيد رقدم  97كدام 2012م ويادعل دليدل
اإلال ة كل من دليل الحلليم ودليل صبحكار وك لل دليل ثكنولوجيا صث اتت واإلاللومات.
 )2دليددل الحللدديم :ويد ثبؽ بحددو اليددد اللاملددة اإلادداص ة وؤلابداكيددة و ر س اإلاددام الصاد القددادر كملددة
ئدم ددان الحكنولوجي ددات الحد ث ددة ا ددا اللع ددل ظ ددع ك ددن اإلا ددارات ؤلابداكي ددة ا ددا اإلان ددا ت الحلليعي ددة
و ام الحللم مد الحياة.
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 )3دليل صبحكار :وياحر ئمة نـام لام من ال وابؽ الحجاريدة مدم اإلاإسسدات ألاكاد عيدة وغحرصدا مدن
اإلانـعد ددات ال د د جسد ددحؼيم مواكبد ددة رد ددورة اإلال د ددة اإلاحناميد ددة واسد ددخيلاتها وثكييض د ددا مد ددم ص حياجد ددات
اجحلية.
 )4دلي ددل ثكنولوجي ددا اإلاللوم ددات وصث دداتت :ويا ددحر ئم ددة س د ولة نا د وثج ح د اإلاللوم ددات واإلال ددار
وثكييضد د م ددم ص حياج ددات اجحلي ددة ل دددكم اليا دداغ صقح دداد وثحضحد د اإلاا دداريم كمل ددة ئنح ددان ق دديم
مظا ة كالية.
وياحر ثق ي الحنا سية اللاإلايدة ئمدة ث ثيد م د كاإلايدا ادا الضتدرة بدح 2014 :و2018م يدق كدا:
ث ثي ها  )119كام 2014م وثقدمد كام  2015لي ل ث ثي ها ئمة  )116رم صبالا ث ثي ها  )115كام
2016م ما كام 2017م كا :ث ثي ها  )100وثضوقد كام 2018م لي ل ث ثي ها ئمة  )94دوليا.

ا ددكل رق ددم  )11ث ثي د م د كاإلاي ددا ب ددح 2014 :و2018م ا ددا ثق دداري الحنا س ددية اللاإلاي ددة (World
)Economic Forum, 2019
دددرا
و يعددا ملددا جدددوم قددار :بددح :مإا د اإلال ددة اللددالم إلا د بددح :كددامم  2017و 2018وال د
ب نام ألامم اإلاححدة ؤلانعاتم و مإسسة بن رااد م مكحوم للعل ة
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ج دددوم رق ددم  )5مقارن ددة مإاد د اإلال ددة الل ددالم بع د د ب ددح :ك ددامم  2017و2018م ب ن ددام ألام ددم
اإلاححدة ؤلانعاتم ومإسسة بن رااد م مكحوم للعل ة )2019

الناث اجحملا ؤلاجعاما
كدد السكا:
دليل الحنعية الصا ية
مإا اإلال ة
ثكنولوجيا اإلاللومات وصث اتت
الحلليم اللاما
البحق والحؼوي وصبحكار
صقح اد

2018
2017
القيعة
اإلا ثبة
القيعة
اإلا ثبة
235.37
336.3
بعليارات الدوترات ألام يكية
بعليارات الدوترات ألام يكية
151 553 97
172 778 93
0.696
0.691
39/48
99/134
40/47
95/131
44.2
90
44.2
86
41.7
59
42.1
54
17.2
108
16.5
101
41.3
90
40.5
88

ويحضددر م ددن التدددوم الس دداب يددادة الن دداث اجحملددا ك ددام 2017م كددن ك ددام 2018م بعق دددار )100.93
ملي ددار دوتر و ي ددادة ك دددد س ددكا :م د ك ددام 2018م بعق دددار  3.774.979نس ددعة ك ددن ك ددام 2017م
واد د د ك ددام 2018م ي ددادة دلي ددل الحنعي ددة الصاد د ية بعق دددار  )0.005ك ددن ك ددام 2017م وكد د ا ي ددادة
مإا اإلال ة يق كا :ث ثي مإا اإلال ة بع  99من  134كام 2018م و 95من  131كدام
2017م كع ددا ع ددف رب ددات قيع ددة ثكنولوجي ددا اإلاللوم ددات وصث دداتت ددعم ك ددامم  2017و2018م
وكانددد قيعددة الحللدديم اللدداما بعإاد اإلال ددة اللددالم كددام 2017م كملددة مددن كددام 2018م يددق كددا:
بعقدار  )0.4كعا ا د كام 2018م يادة اا قيعدة البحدق والحؼدوي وصبحكدار بعقددار  )0.7وكد ا
صقح اد بعقدار .)0.8
رابعا :مؤشرات االقتصاد املعريف ًحتكَل أهداف رؤٍْ مصر 2030:
 1/4تعرٍف رؤٍْ مصر 2030
ه د ددا مب د ددادرة ػلق ه د ددا الحكومد ددة اإلا د د ية اد ددا 2018م لب د دددئ ؼد ددة اسد ددتراثيجية للحنعيد ددة الا د دداملة
ا
ا
اددا م د وثإكددد كملددة طد ورة التد ام النـددام صقح دداد اإلا د بددالنعو اإلاحددوا  :ج ا يددا وقؼاكيددا
ا
ا
و يتي ددا .وجل ددد رؤي ددة  2030وم ئس ددتراثيجية ددحم ص ددياغ ها و ق ددا إلان،تي ددة الحخؼ دديؽ صس د اثي ا كلي ددد
اإلاددد والحخؼدديؽ باإلاادداركة يددق ثددم ئكدددادصا بعادداركة مجحعليددة واسددلة راكددد م ةيددات اجتحعددم
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ا
اإلادنم والقؼاق الخاص والو ارات وال يصات الحكومية كعا تقد دكعا وماداركة لالدة مدن اد كائ
ا
ا
الحنعي ددة ال دددوليح :ألام د د ال د د جلل د ددا ثحظد ددعن ص دددا ا اد دداملة لكا د ددة م ثك د داات وقؼاكد ددات الدولد ددة
اإلا ية.
ا
وث ددأجم صعي ددة ص د ا صسد د اثيجية اص ددة ا ددا ؿ ددل الـ د و ال اصن ددة ال د د جليا د ا م د د بأكلادص ددا
اجحلية وؤلاقليعية واللاإلاية وال ثحؼل ئكادة النـ اا ال ؤيدة الحنعويدة إلاواكبدة صد ا الحؼدورات
ووطم ظل السبل للحلامل مل ا بعا عكن اجتحعم اإلا د مدن النهدوض مدن كثرثد وصنحقدام ئمدة
ّ
م ا الددوم اإلاحقدمدة وثحقيد ال ا دات الحنعويدة اإلايادودة للدبعد .وقدد ثبيدد صسدتراثيجية مض دوم
الحنعية اإلاسحدامة كاػار كام ُ ق د ب ثحسح :جودة الحياة اا الوقد الحاط بعا ت خل بحقو
ّ
ثحصنداا صسد اثيجية كملدة رعردة
ألاجيام القادمة ادا يداة ظدل ومدن ردم ثكدا مض دوم الحنعيدة الد
كلدداد رةيسددية جاددعل البلددد صقح دداد والبلددد صجحعددااا والبلددد البي د  .رةاسددة مجلددس الددو رائ
)2019
اإلا
 2/4مؤشر التعلَه العالُ برؤٍْ مصر 2030
جس د هد ال ؤيددة صسددتراثيجية للحللدديم ددى كددام  2030ئثا ددة الحللدديم والحدددري لوتعيددم بجددودة
ا
كالية دو :ثعيح واا ئػار نـام مإسصدمل وكدالائ وكدادم ومسدحدام ومد  .:و  :كدو :م ثكداا كملدة
ا
ا
ا
ا
اإلاددحللم واإلاحدددرب القددادر كملددة الحضكحددر واإلاددحعكن نيددا وثقنيددا وثكنولوجيددا و  :يسدداصم ظددا اددا بنددائ
ال خ ددية اإلاحكامل ددة وئػ ددع ئمكانيا ه ددا ئم ددة قذ ددملى م ددد إلا ددواػن ملتد د ب اث د ومس ددخنحر ومب دددق
ومسددصوم وقابددل للحلدد ددة حتددرم ص ددحع و خددور بحدداريا بددعدا واد و بصنددائ مسددحقبل ا وقددادر
ا
كملددة الحلامددل ثنا سدديا مددم الكيانددات ؤلاقليعيددة واللاإلايددة .وثحعثددل ألاصدددا صسددتراثيجية ل ؤيددة م د
 2030يعا حلل بالحلليم اللاما كعا ملا:
 )1ثحسح :الدرجة الحنا سية اا ثقاري الحلليم اللاإلاية.
 )2ثضليل اللعقة الد ناميكية بح :مخ جات الحلليم ومحؼلبات سو اللعل.
 )3ثضليل قواكد صكحعاد والتودة اإلاسددا د ة للعلدا ي د اللداإلاي ددة.
 )4ثعكدح :اإلاحللم من محؼلبدات وم دارات الق د  :الحاد واللا د يدن.
 )5دكم وثؼوي قدرات صيصة الحدريس والقيادات.
 )6ثؼد ددوي الب د درام ألاكاد عيد ددة وصرثقد ددائ بأسد ددالي الحللد دديم والد ددحللم و نعد دداغ الحقد ددويم مد ددم صبحكد ددار
والحنوق اا ملل.
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 )7ثؼوي البيية الحنـيعية للو ارة ومإسسات الحلليم اللاما بعا حق اإلا ونة وصسحجابة وجودة
الحلليم.
 )8الحوص ددل ئم ددة ال ددي الحكنولوجي ددة وؤلاليكتروني ددة ألاكث ددر لالي ددة ا ددا كد د ض اإلال ددة اإلاس د د هد ة
والبحق الللم وثداول ا بح :الؼعب واإلاللعح :ومن غ من بنائ اجتحعم.
 3/4املعرفْ ًاالبتهار ًالبشح العلنُ برؤٍْ مصر 2030
كددو :اجتحعددم اإلا د بحلددوم كددام  2030مجحعلددا مبدددكا ومبحك د ا ومنحجددا للللددوم والحكنولوجيددا
واإلالدار  .ويحعحد بوجددود نـددام محكامددل ظددعن القيعدة الحنعويددة لعبحكددار واإلال ددة ويد ؽ ثؼبيقددات
اإلال ة ومخ جات صبحكار باثصدا والححد ات الوػنية.
ألاصدا صستراثيجية
 )1هيصة بيصة محضاة لحوػح :وئنحان اإلال ة.
 )2جلـد دديم ؤلانحد ددان اإلال اد ددا مد ددن د ددعم هيصد ددة البيصد ددة الخا د د يلية صسد ددخثعارية والحعويليد ددة والبييد ددة
الحححية.
 )3ثضليل وثؼوي نـام وػن محكامل لعبحكار
 )4ر ددم كضد ددائة ئنحد ددان صبحك ددار مد ددن د ددعم ج ددتيم ؤلانحد ددان ؤلابد دددااا و ي ددادة ال د د وابؽ بد ددح :صبحكد ددار
وص حياجات وثؼوي الحلليم ألاسا مل والحلليم اللاما والبحق والحؼوي .
 )5ر ؽ ثؼبيقات اإلال ة ومخ جات صبحكار باثولويات.
 )6ثحد ددد ألاولوي ددات والحح ددد ات القؼاكي ددة وكيضي ددة ثحضح ص ددا م ددن ددعم اللع ددل كمل ددة ي ددادة اإلان ددح
اإلال اا للقؼاكات مات ألاولوية واس هدا ر م اإلاكو :اجحملا.
ولعرثقددائ بعإاد الحللدديم اللدداما والبحددق الللمد ػبقددا ل ؤيددة م د  :2030و ارة الحللدديم اللدداما
والبحق الللم )2019
 .1ثؼوي منا ت التاملات لحكو :كثر ثؼورا ومحوا قة مم اإلانا ت اإلالتر تها دوليا.
 : .2ثكددو :جعيددم مإسسددات الحللدديم اللدداما ملحعدددة مد ثح :كملددة ألاقددل قبددل لددوم كددام  2030مددن
ال يصة القومية لظعا :التودة وصكحعاد محليا ودوليا.
 .3وجود  10جاملات كملة ألاقل اا مإا ظل  500جاملة كملة مسحو اللالم.
 .4وجود  40جاملة اا م كأ ظل جاملات يقيا . 2018
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 : .5ثححددل التامل ددات اإلا د ية ظ ددل 20مإسس ددة جلل دديم كدداما ا ددا ألابح دداذ الللعي ددة اإلايا ددورة ا ددا
الدوريات اإلالتر تها كام .2020
 .6اللعدل كملدة ئقد ار منـومدة لحعويدل الؼدعب وثؼبيق دا بحدق ت حد م ػالد مدن الدراسدة ت علددل
القدرة اإلاالية.
 .7مظاكضة ثعويل الحكومة للحلليم اللاما م ة كل  3سنوات ى كام . 2023
 .8ئق ار نـام يسعالا باإلا ونة اا كدد سنوات الحلليم اللاما س ص حيان الحخ ذمل .
 .9اللعل كملة ثدويل التاملات اإلا ية من عم ر م ملدم كدد الؼعب الوا دد ن ادا التاملدات
اإلا ية
 .10يددادة نسددبة الحبددادم بددح :سدداث ة التاملددات واإلاا د ح :كملددة ال سدداةل والب درام الحلليعيددة وملددل
كملة اإلاسحو ؤلاقليم والدوما.
خامصا :اخلامتْ
 1/5النتائر
 )1ث ددم م ددن ددعم الدراس ددة ثوط دديالا  23جل ي ددالا تقح دداد اإلال ددة وث ددم الحوص ددل ئم ددة  :اقح دداد
اإلال دة قدوم كملدة سدس مخحلضددة يدق حلامدل اقح داد اإلال دة مددم اإلادوارد العماد دة مدن بيانددات
مللومددات ملددار و مجيددات كعددا كددا كملددة اللناص د غحددر اجحسوسددة مثددل :كاةددد صسددخثعار اددا
مجددام التربيددة ثنعيددة اللن د الصاد صد ا با طددا ة ئمددة جلامددل اقح دداد اإلال ددة مددم رناةيددة قيعددة
اإلانضلة والحبادم والقيعة ال ماية وقيعة اإلاللومات وك ا اإلالكية الضك ية.
 )2ثوصددلد الدراسددة كلددد ثوطدديالا الض د بددح :صقح دداد اإلال اددا وصقح دداد القدداةم كملددة اإلال ددة
و دداةص صقح دداد الحقلي ددد واقح دداد اإلال ددة ئم ددة  :صقح دداد الق دداةم كمل ددة اإلال ددة يلحب ددر
ن د يلحع ددد كملددة ثؼبي د صقح دداد اإلال اددا ا ددا مخحل ددالا
م لددة محقدم ددة مددن صقح دداد اإلال ا ددا
ألاناددؼة صقح دداد ة وصجحعاكي ددة مثددل الت د اون ب ددح :ثكنولوجيددا اإلاللومددات م ددم قؼاكددات محل ددددة
كاتث دداتت وكل ددا ثجل ددل صقح دداد مبيي ددا كمل ددة اإلال ددة واللل ددم ال دددوم ال ددناكية الكب ددر ال د
اسد ددحضادت مد ددن منج د داات الثد ددورة الللعيد ددة الحكنولوجيد ددة و د ددخ ها اد ددا صد ددناكات ثولد ددد ل د ددا ملد ددار
ومكخاددضات جد دددة وثقنيددات محؼددورة قددد وصددلد ئمددة م لددة صقح دداد اإلابن د كملددة اإلال ددة و مددا
عكددن  :نس ددعي م ل ددة مددا كل ددد صقح دداد اإلال ا ددا مددا ال دددوم ال د جس ددجة ئمددة ئنح ددان اإلال ددة م ددن
ابحكار واكخساب ونا واسحلعام وثخاين للعل ة ه ما الد اا ػور صقح اد اإلال اا.
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أًال :مؤشر تهنٌلٌدَا االتصاالت ًاملعلٌمات
 )3ثبددح : :نسددبة مسددحخدمم ؤلانترنددد كددام 2000م كددا 0.64 :اددا ددح :وصددل  44.95كددام 2017م
بايد ددادة قد دددرصا  44.31د ددعم  17كامد ددا كعد ددا ع د ددف  :الؼض د د ة د دددرد اد ددا نسد ددبة مسد ددحخدمم
ؤلانترند كام 2004م وال وصلد ئمة  11.29مقارنة كلام 2000م.
 )4اثضددر  :ملدددتت ااددتراكات ال دداثالا الخلددو ثاا دددت بعلدددتت مظدداكضة يددق وصددل كدددد
صاددتراكات كددام 2000م ئمددة  1.359.900وثاا ددد بددأكثر مددن ماةددة طددلالا كددام 2017م يددق وصددلد
ك د دددد صا د ددتراكات  102.958.194و د دددرد الؼضد د د ة ب د دددئا م د ددن كد د ددام 2005م يد د ددق ثاا د د دددت ئمد د ددة
 13.629.602مقارن ددة كل ددام 2004م وال د وص ددلد ك دددد صا ددتراكات ئم ددة  7.643.060كع ددا ع ددف
ثقارب نسبة صاتراكات لكل  100د يدق ثظداكضد بيسدبة ماةدة طدلالا كدام 2017م وصدلد
نسبة صاتراكات  105.54اا ح :كاند  1.95كام 2000م.
 )5بددد ت ااددتراكات النؼددا اللد يع الثابددد اددا م د كددام 2002م بعلدددم  50.937و ادت نسددبة
ددى وصددلد ئمددة اإلاع ددح :كانددد  5.223.311بضددار  5مليددو :و 172.374لددالا ويع ددف
صاددترا
 :اليسبة ثخاداب ئمدة دد كبحدر لكدل  100د د ظدا يدق نجدد  :نسدبة صادتراكات كدام 2002م
 0.07ووص ددلد  5.35ك ددام 2017م و دددرد الؼض د ة لح ددل للعلي ددو :ك ددام 2009م ي ددق وص ددلد
كدد صاتراكات ينها .1.077.489
 )6ث اجددم ااددتراكات الحليضددو :الثابددد اددا م د كلددد ا د ادصددا اددا الضتددرة مددن كددام  2000و ددى كددام
2009م وص ددلد ئم ددة  10.312.559ئت ه ددا ب ددد ت ا ددا صنخض دداض من د ك ددام 2010م ي ددق وص ددلد
كدددد صاددتراكات  9.618.123اددا ددح :ثاا ددد كدددد صاددتراكات كددام 2017م لح ددل ئمددة 6.604.849
مقارنة كلام 2016م  6.118.250ويحضر ظا ثضاوت نسبة ااتراكات الحليضو :الثابدد لكدل 100
د مقارنة باليسبة صجعالية نجد الت ا د من  7.84كام 2000م ئمة  14.64كام 2008م رم بد
اددا صنخضدداض مددن كددام  2009لح ددل  12.15ئمددة كددام 2016م لح ددل ئمددة  6.39وياد د كددام 2017م
نسبة ث ل ئمة  6.77مقارنة بضار  0.38ل الر كام 2017م.
ثانَا :مؤشر التعلَه العالُ
 )7يددادة الكليددات بالتاملددات الحكوميددة مددن  392ئمددة  450بواقددم  58كليددة بايددادة  %14.6و حكلضددة
قدرصا  9مليارات جني .
 )8ي ددادة التامل ددات الحكومي ددة م ددن  23ئم ددة  24جامل ددة ومل ددل باط ددا ة جامل ددة اللد د ي بحكلض ددة
قدرصا  250مليو :جني .
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 )9اسد ددحكعام مقومد ددات د د وق كلد ددع التاملد ددات كض د د ق جاملد ددة ؤلاسد ددكندرية بعؼ د د وج و سد دديوغ
بالواد التد د ثع ا
يدا تسحقعل عا.
 )10يددادة كدددد البدرام التد دددة بالتاملددات الحكوميددة مددن  118ئمددة  171بواقددم  53ب ا
نامجددا بيسددبة
%.45
 )11ثعويل  140كلية لوح دوم كملدة صكحعداد مدن ال يصدة القوميدة لظدعا :جدودة الحللديم وصكحعداد
بحكلضة.
 )12ي ددادة ك دددد الكلي ددات الحكومي ددة الحاص ددلة كمل ددة ا د ادة صكحع دداد والت ددودة م ددن  46ئم ددة  87كلي ددة
بواقم  41كلية و يسبة %.89.1
ا
كظوا ئمة
 )13يادة كدد كظائ صيصة الحدريس وملاون هم بعإسسات الحلليم اللاما من 106577
ا
كظوا بواقم  16000بيسبة يادة %.15
122577
 )14يددادة كدددد الؼددعب اإلاقيددد ن باإلا لددة التامليددة ألاومددة بعإسسددات الحللدديم اللدداما مددن  2.3ئمددة
 2.7مليو :ػال بواقم  400لالا ػال بيسبة  %17.4و حكلضة قدرصا  4مليارات جني .
 )15يدادة كدددد الؼدعب الوا ددد ن اإلاقيدد ن بعإسسددات الحللديم اللدداما م لدة ومددة دراسدات كليددا)
مددن  22245ئمددة  70525بواقددم  48280ا
ػالبددا بيسددبة يددادة  %217وللاةددد قدددرا  186.55.110دوتر
ًّ
سنويا.
 )16يادة كدد اإلابلورح :اإلا يح :لوح وم كملدة درجدات جامليدة كليدا وادا م عدات كلعيدة مدن 553
ا
ا
ا
مبلورددا ئمددة  950مبلورددا بواقددم  397مبلورددا بيسددبة يددادة  %72و حكلضددة قدددرصا  691مليددو :جنيد اددا
الؼاقة التد دة واإلاحجددة الؼاقة النووية
ثخ ات ثحلل بخدمة الحنعية اإلاسحدامة إلا
ثحلية اإلاياا الاراكة ال ندسة) بدوم اليابا :و يؼانيا و نسا و م يكا و إلاانيا.
 )17يادة موا نة الو ارة من  25مليار جني ئمة  31.6مليار جني .
 )18يادة اجخ ات صسخثعارية من  3.6مليار جني ئمة  6.9مليار جني .
ثالجا :مؤشر البشح العلنُ ًاالبتهار
 )19وصددل ؤلانضددا كملددة البحددق والحؼددوي ئمددة 19,19مليددار جني د بعلدددم يددادة قدددرصا  %61كددن
اللام اإلااعمل .
ا
 )20بل د ألابحاذ الللعية اإلااورة دوليا 18777ملدم يادة قدرصا % 29كن اللام اإلااعمل .
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ا
 )21ا حلددد م د اإلا ثبددة  38كاإلايددا اددا مجددام ألابحدداذ الللعيددة اإلاياددورة مددن طددعن  230دولددة كملددة
مسحو اللالم.
 )22اد الحلاو :الدوما اا ألابحاذ اإلااتركة مم دوم اللالم وقد بل د نسدبة ألابحداذ اإلاادتركة 51
%.
 )23وصددل كدددد الب درائات ال د ثددم منح ددا  585ب د ائة اددا كددام  2017ووص ددل كدددد الب درائات ال ددادرة
للع يح :منها 100ب ائة.
 )24ادت كددداد البددا ثح :اددا القؼاكددات اجخحلضددة وئرثضددم ئمددة  135لددالا با ددق بعلدددم يددادة قدددرصا
 %21.7كن اللام اإلااعمل .
 )25بدئ الححسن الحدري ا اا ث ثي م اا مإا صبحكار اللالم يق ئ حلد م ص ا اللام
اإلا كا  95مقارنة بد  105اللام اإلااعمل .
رابعا :املنافصْ العاملَْ
 )26يددادة الندداث اجحملددا كددام 2017م كددن كددام 2018م بعقدددار  )100.93مليددار دوتر و يددادة كدددد
سددكا :م د كددام 2018م بعقدددار  3.774.979نسددعة كددن كددام 2017م وا د د كددام 2018م يددادة
دليددل الحنعيددة الصا د ية بعقدددار  )0.005كددن كددام 2017م وك د ا يددادة مإا د اإلال ددة يددق كددا:
ث ثي د مإا د اإلال ددة بع د  99م ددن  134ك ددام 2018م و 95م ددن  131ك ددام 2017م كع ددا ع ددف
ربددات قيعددة ثكنولوجيددا اإلاللومددات وصث دداتت ددعم كددامم  2017و2018م وكانددد قيعددة الحللدديم
اللدداما بعإاد اإلال ددة اللددالم كددام 2017م كملددة مددن كددام 2018م يددق كددا :بعقدددار  )0.4كعددا
ا د كام 2018م يادة اا قيعة البحق والحؼوي وصبحكار بعقدار  )0.7وكد ا صقح داد بعقددار
.)0.8
 2/5التٌصَات
من عم الدراسة والنحاة ال ثم الحوصل ئل ها وصمل البا ق باللد د من الحوصيات ال عكن
ا صا اا صكحبار كند ثنضي ألاصدا صستراثيجية ل ؤية م 2030م:
 )1ئبد ا دور التاملددات اددا ثنعيددة صقح داد اإلال اددا مددن ددعم الحوكيدة والحدددري وثحضحد صبحكدار
عا ة قو اإلابحك ين وثحسح :مخ جات البحوذ الللعية.
 )2ئقامددة الندددوات واإلاددإثع ات ددوم صقح دداد اإلال اددا والحنعيددة اإلاسددحدامة اددا ؿددل ثبددادم الحجددارب
والخبرات اجحلية والدولية والقظا ا ال ةيسية اإلاحللقة بالححوم ئمة اقح اد اإلال ة.
اجمللد الصادس – العدد الجانُ عصر ـ ٌٍلٌَ 1029

60

د .أمحد فايز أمحد سيد
 )3ب ام جلليم ثخيالا للعحللم صة ثؼوي قدراث وكضائاث وشخ يح كم يساصم اا الحقدم.
 )4منالا الؼلبة ا حيارات وسم ثدحعئم مدم كضدائا هم وػاقدا هم .لنددما كوندو :قدادرين كملدة ا حيدار
ماما وكيالا حللعو :ا هم يسحؼيلو :اسح عم وثوؿيالا ػاق هم بأ ظل اكل معكن بت ويد
الؼلبة بخبرات محلددة ححاجو :ئل ها اا اإلاسحقبل.
 )5خبنى ألاساث ة ثدريس منا ت ومق رات ثل اجات الؼعب ومحؼلبات الل .
 )6ل اإلاناخ اإلاناس للعل ة اإلال ة اليوم صبحد صم كن من كناص ؤلانحان.
 )7ئثا ددة الض صددة لعسددخثعارات ال د ثعحلددل القدددرة كملددة اللعددل اددا قؼدداق اإلاللومددات وثعحلددل الخبددرة
وروج اإلاب ددادرة والحنـ دديم ؤلادار اإلاحؼ ددور مع ددا يا ددكل ص ددة كـيع ددة م ددام التي ددل التد ددد م ددن
اإلاسخثع ين وجسحضيد من ابكة ؤلانترند واسحخدام ثكنولوجيا اإلاللومات.
 )8اللعددل كملددة ل د ر س اإلاددام الصا د وثؼددوي ا بنوكيددة كاليددة وقدددرات كبحددرة بالحدددري والحؼددوي
كحت د الااويددة لبنددائ مجحعددم اإلاللومددات مددن ج ددة ودكامددة ثؼددور اإلاإسسددة صقح دداد ة ونعوصددا
ونجا ا من ج ة.
 )9ئقام ددة منـوم ددات بح ددق وثؼ ددوي كالي ددة الت ددودة لحلاي ددا ق دددرات ألا د اد البحثي ددة و ن ددائ م ددارات
صكخاا و ل اإلااكعت واثخام الق ار والض م والححليل وصسحيباغ وال ؽ.
 )10ثددو حر ثكنولوجيددا اإلاللومددات وصث دداتت وثعكددح :ألا د اد مددن الوصددوم ئل هددا اددا وقددد ومكددا:
كس ولة ويس وثخ يص جائ م م من اسخثعارا ها للبحق الللم وصبحكار.
 )11الحلد دداو :والحيسد ددي بد ددح :اإلاإسسد ددات الحلليعيد ددة والا د د كات الخاصد ددة واللامد ددة اإلاليند ددة بحيد ددق
ثحضاكل لخدمة اجتحعم وصقح اد.
 )12ئثبداق كلدع السياسدات لايددادة اإلادوارد اإلااليدة الحكوميددة وثحسدح :كضائ هدات تبددد مدن يدادة
محناسدبة ادا ؤلانضدا كملدة الحللديم اللداما ووطدم آلاليدات اإلاناسدبة لحو يدم اإلادوارد اإلااليدة اإلاحا دة
ا
واسحخدام ا بكضائة و اكلية و قا ل ولويات و عا حق مبد ثكا إ الض ص.
ا
 )13يدادة ئسد ام القؼداق الخداص ادا ثعويدل الحللديم اللداما كملدة  :كدو :اطدلا إلالدا حر التدودة
اإلالتر تها من عم ر ؽ ب ام الحلليم با حياجات القؼاق الخاص وجاكيل لتا :ماتركة
بح :القؼاكح :الحكومم والخاص.
 )14الس ددجا لنق ددل التامل ددات اإلا د ية ئم ددة نع ددومن التامل ددات اإلانحج ددة م ددن ددعم ثحوي ددل و دددا ها
ألاكاد عيدة ئمدة و دددات بحدوذ ئنحاجيددة ادا مجداتت اللعددل والخددمات اجخحلضددة وثقدد م اإلااددورة
الضني ددة والخب ددرة الللعي ددة ئم ددة كا ددة قؼاك ددات اجتحع ددم بع ددا ددو ل ددا م ددوارد ئط ددا ية .وصن ددا جلع ددل
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التاملددة كمل ددة ي ددادة مواردصددا م ددن الخ دددمات ال د ثق دددم ا لع د ين مددم اجحا ـ ددة كمل ددة الت اما ه ددا
الللعية والثقا ية ثجاا اجتحعم.
 )15يددادة مادداركة اجتحعددم اإلادددنم وألاصملددا اددا دكددم الت ددود الحكوميددة ومسدداصعة رجددام ال ددناكة
وألاكعام وج تيم ألا كار التد دة لحؼوي الحلليم من عم اإلابادرات الالبية للعااركة
 )16قي ددام التامل ددات بح ددو حر اإلا ددنالا الدراس ددية للؼ ددعب اإلاحض ددوقح :ومس دداكدة غح ددرصم م ددن الؼ ددعب
بحو حر اللعل اا ملامل ا ومكحبا ها وئدارا ها اجخحلضة ب ورة جاةية اا وقات الدراسة وكلية و
جاةية اا وقات ال يالا.
 )17مسداصعة اجتحعدم اإلاددنم ادا دكدم اللعليدة الحلليعيدة مد ادا غا دة ألاصعيدة مثدل الحبدرق بدداثرض
وثق ددد م م ددواد البن ددائ و د د الحب ددرق باللع ددل واجت ددود .و ظ ددا ج ددتيم اإلاإسس ددات الحعويلي ددة
ومإسسات اجتحعم ألا كملة ئناائ صناد ثعوم دراسة الؼلبة.
 )18صكحعد د دداد كملد د ددة صد د ددي جد د دددة للحلل د دديم ك د ددالحلليم ك د ددن كل د ددد والحلل د دديم اإلاضحد د ددوج واإلان د ددا ت
ؤلالكترونية .ا ال ي ثخيالا صة الحلليم اللاما مام ػدعب قدد كوندوا مدن اللداملح :ويدو
ص د ا النددوق مددن الحللدديم كملددة الؼال د ثكدداليالا ؤلاقامددة واإلالياددة وصنحقددام يددق ثحددل ال ددورة
الحضاكلي ددة ب ددح :الؼال د واإلان ددا ت مح ددل ال ددورة الحقليد ددة للحلل دديم .ئم ددا جان د جس ددوي دددمات
الحللديم اللداما تجحد اب الؼدعب الوا ددد ن وجسد يل ئجد ائات ججدتيل م اددا التاملدات وئقددام هم
وملل من عم الحوسم اا البرام اجخحلضة.
 )19ثق ددد م ق د وض للؼلب ددة م ددن ددعم بن ددل الؼلب ددة ض ددم ددعم اللق ددود الثعر ددة اإلااط ددية انخا د ت
ب د ام ئق د اض ػلب ددة التامل ددات س ددوائ ا ددا ال دددوم اإلاحقدم ددة و ال دددوم النامي ددة وي ددحم ثق ددد م ص د ا
الق وض بواسؼة البنو واإلاإسسدات اإلااليدة و بانادائ بندل محخ دص للحللديم وملدل كسدل
اةدددة مددنخضع و بددو :اةدددة ويددحم السددداد كلددد الحخد ن وكملددة تدرات منيددة ػويلددة ولاد وغ
ميس ة.
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eloued.dz/images/PDF/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%207%20
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8
%A9.pdf
)44دول د ددة الكوي د ددد 2-1 .برا د د د  .)2016اإلا د ددإثع ال د ددوػن وؿ د دداةالا الدول د ددة اإلالاصد د د ة م د ددن منـ د ددور
Consulté
le
01
26,
2019,
sur
صقح د د د دداد اإلال ا د د د ددا.
https://www.mubasher.info/news/2899068/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A
A%D8%A7%D9%85%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA
ا
)45د داب  .)2008 .اقح دداد اإلال ددة :قبدة جد دددة نوكيددا اددا مسدار الحؼددور صقح دداد  .مجلددة
الد اق الوػن اللبنانم Consulté le 08 22, 2018, sur https://goo.gl/9s6SuL .)56
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د .أمحد فايز أمحد سيد
)46ر ع ددانم مو ددملى .)2005 .نح ددو ثوؿي ددالا انس ددانم إلانح ددون اإلال ددة .اإلالحق ددم ال دددوما ددوم اقح دداد
اإلال ة .كلية الللوم صقح اد ة جاملة كسك ةConsulté le 08 22, 2018, sur http://kanz- .
redha.blogspot.com/2013/04/blog-post_9580.html#.W327fs4zbIU
)47رةاس ددة مجل ددس ال ددو رائ اإلا د  .)2019 .اس ددتراثيجية الحنعي ددة اإلاس ددحدامة  -م د  .2030ث دداريا
صس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددترداد  2019 ,01 26م د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددن
http://www.cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/Pages/Egypt%E2%80%99s
Vision2030.aspx
)48ري دداض بول ددباخ .)2013 .الحنعي ددة الصاد د ية اإلاس ددحدامة واقح دداد اإلال ددة ا ددا ال دددوم الل ي ددة
الواق ددم والحح ددد ات دراسد ددة مقارن ددة :ؤلام ددارات الل ي ددة اإلاحح دددة  -التااةد د  -ال دديعن .241 .التااةد د
التااةد د  :جامل ددة ددات كب دداس س ددؼيالا كلي ددة اللل ددوم صقح دداد ة واللل ددوم الحجاري ددة وكلد ددوم
الخسد د د د د د د د د د د د د د د دديحر  .ث د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دداريا صسد د د د د د د د د د د د د د د ددترداد  2018 ,11 17م د د د د د د د د د د د د د د د ددن http://www.univ-
setif.dz/MMAGISTER/images/facultes/SEG/2013/2013/boulesbaeriyadh.pdf
رياض بول باق .)2013 -2012 .الحنعية الصا ية اإلاسحدامة واقح اد اإلال ة اا الدوم
)49
الل ية الواقم والححد ات دراسة مقارنة :ؤلامارات الل ية اإلاححدة -التااة  -اليعن .ا ادة
ماجيستر اا ئػار مدرسة الدكحوراا اا الللوم صقح اد ة وكلوم الخسيحرConsulté le 08 22, .
2018, sur https://www.univsetif.dz/MMAGISTER/images/facultes/SEG/2013/2013/boulesbaeriyadh.pdf
 )50رنوق د ددة ص د ددالر س د ددالم .)24 01 ,2005 .ق د د ائة ا د ددا مض د ددوم اقح د دداد اإلال د ددة .ج ي د دددة ألاص د د ام
اإلا ية/Consulté le 08 22, 2018, sur http://www.ahram.org.eg/acpss .
)51اددلبة الد ؽ بددح :ال ددناكة والتاملددات بددو ارة الحللدديم اللدداما اإلا د ية بالحلدداو :مددم و دددة ادارة
ما د وكات ثؼ ددوي الحللدديم الل دداما 30 .ونيددو  .)2015م ددإثع دور الحللدديم الل دداما اددا بن ددائ اقح دداد
اإلال ددة وثنعيددة مجات هددا صسددخثعارية ثحددد اددلار م د جلبددر كملددة جسددور اإلال ددة) .م د  .ثدداريا
صسترداد  2019 ,01 26من /https://diae.net/18348
)52صالر كبداللام 3 – 2 .اكحو  .)2005موج ات الحنعية ال ناكية اا ؤلاقح اد التد د.
اإلاددإثع ألاوم لوتعليددة صقح دداد ة اللعانيددة مددإثع صقح دداد التد ددد .مسددقؽ :منـعددة الخلددي
ليسخاارات ال ناكيةConsulté le 08 23, 2018, sur https://goo.gl/AFC1fS .
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د .أمحد فايز أمحد سيد
)53كار وليد .)28 12 ,2010 .ئدارة اإلال دة و ندائ صقح داد اإلال ادا .صقح داد ة :ج يددة اللد ب
Consulté
le
11
17,
2018,
sur
صقح د د د دداد ة الدولي د د ددة.
http://www.aleqt.com/2010/12/28/article_484021.html
 .) 2015 .مإاد د د ات قيد د دداس اقح د د دداد اإلال د ددة .مجلد د ددة اجحاسد د ددبة
)54كب د دددالتواد جد د دداب
 .15 )58 18ث د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دداريا صسد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددترداد  2019 ,01 24م د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددن
http://0810gwte7.1105.y.https.content.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/download?t
=885b6fa0f9777210e964e912e5a88f7b07757d8d&f=g2S8kCsTqsIGBBx98QG2Bii
3h7%20MSMIuM4sFmo%20O6O0=&s=1
)55كبي ددد جع ددام محع ددود كؼي ددةت اإلا ددالكم كب ددده ب ددن ب ددن ص ددالر .)2015 .مإا د ات اقح دداد
اإلال ددة اددة اإلاعلكددة الل يددة السددلود ة  :مقارنددة بددبلع الدددوم الل يددة .مجلددة اجحاسددبة )58 18
 .14 - 13ث د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دداريا صسد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددترداد  2019 ,01 24م د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددن
http://0810gwte2.1105.y.https.content.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/download?t
=71b1ff578ae8ddad262918eccf0411eea049576a&f=bTGwd58dWh3J9uWz49dS7
uCWznok58gXyUDmctTRHJM=&s=1
)56كل ددة م د اد. .د .ت]) .صقح دداد اإلال ا ددا ودورا ا ددا ثحقي د الحنعي ددة صقح دداد ة وصجحعاكي ددة ا ددا
ا
ألاقؼددار الل يددة -دوم مجلددس الحلدداو :لدددوم الخلددي الل يددة نعومجدداConsulté le 08 21, .-
 2018,م ك د د د د د د د د د د د ددا الخل د د د د د د د د د د د ددي لسياسد د د د د د د د د د د د ددات الحنعيد د د د د د د د د د د د ددة:
sur
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1923/%D8%A7%D9%84%D8%
A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%8
5%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A.pdf
)57كع ددادة البح ددق الللم د جامل ددة الق دديم 28 - 27 .ن ددو عبر  2018م) .م ددإثع نح ددو بح ددق كلم د
Consulté le 01 25, 2019, sur
اك د ددل ا د ددا بن د ددائ صقح د دداد اإلال ا د ددا .
https://www.spa.gov.sa/1846364
 )58د ددارو كبد دددالخال  .)2005 .اقح د دداد اإلال د ددة ا د ددا اللد ددالم الل ل د ددم ما د ددكعث  ..و د د ثؼ د ددورا.
بددوؿ  :مكحد ناةد رةدديس مجلددس الددو رائ لاددإو :صكددعمConsulté le 08 23, 2018, sur .
=http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:44892&q
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د .أمحد فايز أمحد سيد
)59قس ددم كل ددوم اإلاللوم ددات كلي ددة آلاداب جامل ددة بند د س ددويالا 11 -10 .كح ددو 2017م) .اإلا ددإثع
الللمد الثالددق لللددوم اإلاللومددات كلنددوا ::اقح دداد اإلال ددة والحنعيددة الادداملة للعجحعلددات :الضد ص
Consulté
le
01
25,
2019,
sur
والحح د د ددد ات .م د د د د .
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=84
)60قعددة الحددا عا للحللدديم اللدداما اددا منؼقددة الاد ألاوسددؽ واددعام يقيددا 21-19 .مددارس .) 2018
مدإثع ثؼدوي اقح دداد اإلال دة إلانؼقدة الاد صوسدؽ وادعام ا يقيددا -ثحقيد امكاناثندا .جاملددة
اإلال د ددل كب د ددد اللاي د ددا بجد د دددة باإلاعلك د ددة الل ي د ددة الس د ددلود ة .ثد د دداريا صس د ددترداد  2019 ,01 26مد د ددن
https://the-mena.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=1001003&Lng=AR
ق يىملى كبدالك يم .ونيو .)2005 ,واقم و ا ناؼة البحق والحؼوي اا كلع
)61قويدر
البل د د ددا :اإلا ار يد د ددة .مجل د ددة التربي د ددة  .170 - 146 )153 34ثد د دداريا صس د ددترداد  2018 ,11 17مد د ددن
http://0810gm7dk.1104.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/280
82
)62كلي ددة صقح دداد واللل ددوم ؤلاداري ددة جامل ددة الايحون ددة ألاردني ددة 28 .اب ي ددل  .)2011اإلا ددإثع ال دددوما
السنو الحاد كا اا موطوق مكائ ألاكعام واقح اد اإلال ة) .ألارد .:ثاريا صسترداد ,01 26
 2019من /https://diae.net/2822
)63كليددة صقح دداد والللددوم صداريددة اددا جاملددة الايحونددة ألاردنيددة 25 .ئب يددل  .)2005اإلاددإثع الللم د
الدوما السنو الخامس ثحد كنوا :اقح اد اإلال ة والحنعية صقح اد ة  .ثاريا صسترداد 26
 2019 ,01م د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددن https://www.addustour.com/articles/725974-
%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84%C2%BB%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8
)64لتن ددة ألام ددم اإلاحح دددة صقح دداد ة وصجحعاكي ددة ل د د ب س دديا .)2011 .جلاي ددا قؼ دداق ثكنولوجي ددا
اإلاللوم ددات وصث دداتت إلاواج ددة ثح ددد ات اقح د دداد اإلال ددة .ثد دداريا صس ددترداد  2018 ,11 17مد ددن
https://digitallibrary.un.org/record/802343/files/E_ESCWA_ICTD_2011_2-AR.pdf
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د .أمحد فايز أمحد سيد
 )65ئصدائ صعج ناها .ديسعبر  .)2016مإا ات قياس صقح اد القاةم كملة اإلال دة  :دراسدة
مقارن ددة م ددم نـد د ة لوط ددم م د د واس ددتراثيجيا ها ا ددا الحح ددوم ئم ددة اقح دداد اإلال ددةCybrarians .
) .29 Journal(44ثد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دداريا صس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددترداد  2019 ,01 24م د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددن
http://0810gwte6.1105.y.https.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/8037
02
)66م ا دداجم  .)2008 .اقح دداد اإلال ددة ثكنولوجي ددا اإلاللوم ددات والحل يد د  .الوتن ددة صقح دداد ة
وصجحعاكيد ددة ل د د ب سد دديا ألاسد ددكوا .بحد ددروتConsulté le 11 17, 2018, sur .
https://www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/5.pdf
)67م ا دداجم  .)2008 .نح ددو اكخس دداب الحكنولوجي ددا ا ددا ال ددوػن الل ل ددم م ددم ج حد درات بدا ددة القد د :
الحدداد واللاد ين Consulté le 08 22, 2018, sur .اإلا كددا الددوػن للحوريد  :قاكدددة اإلالؼيددات
وم الحنعية صقح اد ة وصجحعاكيةhttp://doc.abhatoo.net.ma/spip.php?article1921 :
)68من ددور كع ددام ليض ددم كيص ددملى .)2006 .ان دددمان اقح دداد ات البل دددا :الل ي ددة ا ددا اقح دداد
اإلال ة :اإلاقومات واللواةد  .مجلدة اقح داد ات ادعام ئ يقيدا  .)4ثداريا صسدترداد 2018 ,11 17
من http://www.univ-chlef.dz/renaf/Articles_Renaf_N_04/article_03.pdf
)69ن د ددحرة محاجبيد ددة ناد د ددة عد ددد بااد ددا .)2014 .دور ثكنولوجید ددا اإلاللومد ددات وصث د دداتت اد ددا
ثضلی ددل الحنعی ددة اإلاس ددحدامة -الحج ددة الض نس ددیة نعومج ددا .مجل ددة كلی ددة ك ددداد لللل ددوم صقح دداد ة
التاملد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة .ث د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دداريا صسد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددترداد  2018 ,11 17م د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددن
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=88597
)70و ارة الحللد دديم اللد دداما والبحد ددق الللم د د  .)2019 .اسد ددتراثيجية الد ددو ارة .ثد دداريا صسد ددترداد ,01 26
 2019من http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Documents/Strategy_mohesr.pdf
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أ .د .عزة فاروق جوهري -طه حممد طه حسن
أمن املعلومات الرقنية وسُبل محايته يف ظل التصريعات الراهنة
أ .د .عزة فاروق جىهري
ؤظحار بقعم ِلوم املّلومات
طامّة بجي ظويف

طه دمحم طه حسن
ُمّيذ بقعم ِلوم املّلومات
طامّة بجي ظويف

امللخص:
ظا ااا م الحىا ااوس الحكنولا ااو ف ا ا مجا ااا الاثفا ااا ت وثقنيا ااات املّلوم ا ااات ف ا ا ظا ااشِة انخؽا اااس
املّلومات وظهولة ثذاولها ِبر خذمات إلانترند مما ؤدى بلى ٌهوس الّذيذ من املخاوش والاِحذاءات
الت ااي ث ااحم ف ا بيئ ااة إلانترن ااد ألام ااش ال ااز ؤدى بل ااى ل ااشوس نؽ ااش ال ااو ب ا املع ااحنذم لحماي ااة ؤم اان
املّلومات ،ورلك من خال قياام الّذياذ مان الاذو بلاى ولاْ الخؽاشعّات التاي ثحماي ؤمان املّلوماات
فم ا ااال ِ ا اان الّذي ا ااذ م ا اان املنٍم ا ااات الت ا ااي ثق ا ااوم بول ا ااْ مواـا ا ا ات دولي ا ااة لحك ا ااو بمساب ا ااة ال ا ااذلي
الاظترؼاد ألامس لحماية ؤمن املّلومات مس منٍمة ألايضو.
تهااذ الذساظااة الحاليااة بلااى الحّااش ِلااى املخاااوش التااي يحّااشك لهااا ؤماان املّلومااات الشقميااة
بإؼ ااكالها املخحل ااة والح ااذاب ر املم اااد للح ااذ م اان ااز املخ اااوش مسا ا الح ااذاب ر الحنٍيمي ااة واملادي ااة
والحقنية باإللافة بلى الحذاب ر الخؽشعّية ِلى املعاحوي الاووجي والاذول وؤ ام املّااي ر الذولياة التاي
ثمّها منٍمة ألايضو لمبي مماسظات ؤمن املّلومات.
وثوـ االد الذساظ ااة بل ااى ِ ااذ نح اااث ؤ مه ااا ؤ ؤم اان املّلوم ااات يحّ ااشك للّذي ااذ م اان املخ اااوش
والتهذيااذات الت ااي ث ااحم ف ا بيئ ااة إلانترن ااد م ااْ ـااّو ة مواكب ااة الح ااذاب ر ألامني ااة املم اااد لع ااشِة ثى ااوس
ألاظ ااالي الحذيس ااة املع ااحنذمة ف ا ِملي ااات الاِح ااذاءات ِل ااى ؤم اان املّلوم ااات ،ل ااّف الخؽ ااشعّات
املوطااود ِلااى اسك الواقااْ ظااواء ِلااى املعااحوى الااووجي ؤو الااذول مااْ وطااود باايء ملحااوً ف ا مااذى
ك اية الخؽشعّات املوطود للحذ من ِمليات الحّذ ِلى ؤمن املّلومات.
الكلم ااات امل حاحي ااة :ؤم اان املّلوم ااات ،من اااوش ؤم اان املّلوم ااات ،املّ اااي ر الذولي ااة ألم اان املّلوم ااات،
جؽشعّات ؤمن املّلومات.
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 طه حممد طه حسن- عزة فاروق جوهري. د.أ
Abstract:
The development of technology in the field of communication and information
technology play an important part in the spread of information via the internet.
Attacks and risks are vulnerable to this environment where users are a warned against
these risks to protect and save their information. For many reasons, many countries
have established legislation that protects information security as well as many
organizations set international standards to serve as the best guide for information
security protection such as ISO.
The present study investigates digital information security with all its shapes and types
and establishes legislation to protect users against all risks such as organizational,
financial, and technical measures in addition to legislative measures on the local and
international level and the most important established international standards by ISO
to control information security practices.
The study found several findings, the most important of which is that Information
Security is exposed to many of the risks and threats that occur in the Internet
environment with the difficulty of keeping pace with security measures against the
speed of development of modern methods and techniques used in these attacks.
Indeed, weak existing legislations on the local and international level and adequacy of
existing legislation do not limit information security attacks.
Keywords: Information Security, Information Security Risks, International Measures
of Information Security, Information security legislation.
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التنهيد:
ا
مّلوماثيااا بكا مااا ثحملااص الكلمااة ماان مّجاال فا ٌا
ب الّفااش الااز نّاايؾ فيااص ؤـاابل ِفا ااشا
السوس الحكنولوطية الهاثلة التي وشؤت ِلى املجحمْ ،فإـبحد املّلومات ه الشك ز ألاظاظية التي
يّحماذ ِلحهاا فا نا مناااا الحياا  ،ورلاك فا ٌا الحقنيااات الحذيساة ووظااثلها املحّااذد التاي اخترِااد
لخعه ؤموس الحيا ِلى إلانعا حتل ؤنها ؤـبحد ثقوم ببّن وٌاث ص ف الّذيذ من املجا ت.
ونخيجا ااة نخؽا اااس ؼا اابكة إلانترنا ااد فقا ااذ ؤؼا اااست الّذيا ااذ ما اان الذساظا ااات الحذيسا ااة ؤ نعا اابة
معااحنذمن إلانترنااد ثتزايااذ باظااحمشاس فقااذ وـ ا ِااذد معااحنذمن إلانترنااد ِلااى معااحوى الّااالم ف ا
بحف اااء  2018بل ااى  4.208ملي اااس( ،)1وِل ااى مع ااحوى الّ ااالم الّشب اان بل ا الّ ااذد الكلا ا ملع ااحنذمن
إلانترند بلى  185مليو معحنذم وثحح مفش من ب الذو الّش ية املشثبة ألاولاى عّاذد  50ملياو
معااحنذم لئلنترنااد( ،)2ومااْ ثضايااذ ؤِااذاد معااحنذمن خااذمات إلانترنااد ثتزايااذ الاظااحنذامات و الحااال
ثخباااد املّلومااات والبيانااات عؽااتل ؤنواِهااا ِلااى معااحوى الّااالم وثخنااوُ مّهااا ؤ ميااة ااز املّلومااات
ودسطة ظشيتها وقيمتها الاقحفادية واملّنوية ب الذو والهيئات ؤو املاظعات وكزلك ألافشاد.
وما ااْ ثوظا ااْ اظا ااحنذام خا ااذمات إلانترنا ااد وانخؽا اااس اظا ااحنذامص وخاـا ااة ما ااْ ٌها ااوس الحجا اااس
إلالكترونيااة والحكومااات إلالكترونيااة واِحماااد الااذو رات القيمااة الاقحفااادية الكباارى ِلااى خااذمات
إلانترند ف نواا كس ر ٌهش الجانا العال ي ظاحنذام إلانترناد بٍهاوس ؤنمااه طذياذ مان الجاشاثم
املع ااححذرة ِلا ااى ااز الخذم ااة و ااو م ااا يىل ا ا ِلي ااص الج ا اشاثم املّلوماثي ااة وم ااا جؽ ااملص ما اان ؤِما ااا
القشـنة والحجعغ وانتهاك خفوـيات الغ ر وطشاثم ظشقات املّلومات.
لازلك نانااد ناااك حاطااة ماظااة بلااى جّاااو دولا للحااذ ماان الجاشاثم إلالكترونيااة وحمايااة ؤماان
املّلومااات ِاان وشي ا ثباااد الخب ارات والحّاااو ِلااى بيجاااد وظاااث قانونيااة وثقنيااة ملواطهااة ألاخىاااس
التاي تهااذد ؤمان املّلومااات ماْ ألاخااز فا الاِحبااس الىبيّااة املخحل اة لبلااذا الّاالم ،واللغااات املوطااود
ِلى ؼبكات إلانترند.
مصكلة الدراسة:
ب ااذؤ الترك ااز ِل ااى ؼ اابكات إلانترن ااد كتهذي ااذ ؤمج ااي طذي ااذ ب ّ ا ألاح ااذاذ الذولي ااة الت ااي ٌه ااشت
نخيج ااة الانتهان ااات الت ااي ث ااحم ِب اار خ ااذمات إلانترن ااد وؤبشص ااا ؤح ااذاذ  11ظ اارحمبر  2001فا ا الو ي ااات
املححذ ألامشيكية رم ف ِام  2010ح ثام الججاوم إلالكترونان ِلاى بشناام بياشا الناوو ِان وشيا
ف روط يعمل (ظحاكعند) ليمس نقلة امة باالحىوس فا مجاا ألاظالحة إلالكترونياة ،باإللاافة بلاى
الااذوس العياياالي الااز لّبحااص مواقااْ الحواـا الاطحمااا فيمااا يعاامل بسااوسات الش يااْ الّشباان فا بذايااة
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ِام  ،)3(2011باإللافة بلى ما ؤِلنحص ؼشكة يا وو  Yahooالؽه ر ف ِام  2016ؤ ؤكثر من بليو
حعاب ِلى ظ رفشاتها طشت ِليص ِمليات القشـنة وظشقة بيانات املعحنذم من ؤظماء وؤسقا م
واثف لشخفيات ِامة وِاملية(.)4
ؤدت ز الجشاثم بلى خعاثش مالية فادحة يحكبذ ا إلاقحفااد الّاالمي ظ ا
انويا بحعا ثقشياش
ؤـاذس مشكاض الذساظاات إلاظااتراثيجية بواؼانىن بالحّااو ماْ ؼااشكة مكااف  MacAfeeلبارام ألاماان
املّلوماااجن لّااام  ،2018ؤ إلاقحفاااد الّ ااالمي يحكلااف نحااو  600ملي اااس دو س خعاااثش ظا ا
انويا ؤ بم ااا
يّاااد نحااو  %1ماان الااذخ إلاطمااال الّااالمي ععاار طاشاثم إلانترنااد ،مقاسنااة ب جاام الخعاااثش لّااام
 2014املقذس بحوال  500ملياس دو س ؤ باسث اُ وـلد نعرحص بلى .)5(%0.8
ؤؼاااس  Grant Grossطشانااد طااشوط فا الحّليا ِلااى الحقشيااش العاااب ؤنااص بجانا الخعاااثش
الاقحفا ااادية فةنا ااص نا اااك ما ااا يقا ااذس بنحا ااو  80مليا ااو ما اان امل ا ااع إلالكترونا اان للبحا ااص ِا اان السغ ا اشات
املوط ا ااود فا ا ا ؤطه ا ااض مع ا ااحنذمن ؼ ا اابكة إلانترن ا ااد ا
يوميا ا اا ،باإلل ا ااافة بل ا ااى ِ 780.000ملي ا ااة ظ ا ااشقة
للحعابات الشخفية(.)6
لزلك فقذ ثجعاذت مؽاكلة الذساظاة فا سـاذ املخااوش التاي ثحايي باإمن املّلوماات الشقمياة
والحاذاب ر ألامنياة التاي يجا ثوافش اا ومّشفاة ماا يحاوافش مان جؽاشعّات هازا الفاذد مان طهاود محليااة
ودولية وِاملية.
أهنية الدراسة:
ثٍهش ؤ مية دساظة ؤمن املّلومات عؽك خاؿ ف ؤ مّلومة ما قذ ثحم اكخؽا طذياذ
ي يااذ الرؽااشية فا مجااا مااا ،ومّلومااة ؤخااشى ثحّلا با قحفاااد ثكااو ظا ااربا فا بفااالط دو اقحفا ا
ااديا
وؤخشى جعاِذ فا بنااء اقحفااد ا ،لازا فاة ؤ مياة املّلوماة ثٍهاش فا ابحكاس اا وبحعاا اظاحنذامها،
وبرا مااا ؤسدنااا ثحذيااذ ألا ميااة املاديااة للمّلومااة نجااذ ؤ ِلماااء ؤماان املّلومااات انقعااموا بلااى اثجااا
لححذيذ ؤ ميتها(:)7
الاثجاه الحلليدي :الاثجا الز يشى فا املّلوماات ؤ قيماة مادياة با ؤنهاا رات وبيّاة مّنوياة
ثنذسض ثحد القيم املحمية ،ب برا ناند ثنحمي بلى املفن ات ألادبية وال نية ؤو الفناِية.
الاثج اااه ا :ااد  :ي ااشى ؤ للمّلوم ااات قيم ااة مالي ااة ؤؼ اابص بالع االّة ،ف ااي نح اااض ر ج ااي ولك اان ثك ااو
ـااالحص للحملااك بااذ وؤ يحااوص مالكهااا ِلااى الّناـااش املكونااة لهااا بىشيقااة ؼااشِية ف ا قال ا يفاالع
لالوالُ ِلحها عغن النٍش ِن الوظيي الز يحممجها.
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م اان ن ااا ن ااا الا حم ااام ه ااز الذساظ ااة ملّشف ااة الم ااوابي الت ااي ثح ااو دو انته اااك قيم ااة املّلوم ااات
والحذاب ر ألامنية املحوافش لحمايتها ولما وـولها بىشيقة ؼشِية.
أهداف الدراسة:
فا لااوء مؽااكلة وؤ ميااة الذساظااة ،فااة ااز الذساظااة جعا ى بلااى ثحقي ا ِااذد ماان ألا ااذا
التي يمكن بيجاص ا ف النقاه الحالية:
 .1الحّش ِلى م هوم ؤمن املّلومات وِناـش
 .2الحّش ِلى املخاوش التي تهذد ؤمن املّلومات.
 .3الحّش ِلى ؤظالي مواطهة الاِحذاءات التي ثواطص ؤمن املّلومات.
 .4الوقو ِلى ؤحذذ الخؽشعّات الشا نة ومذى ك ايتها لحماية ؤمن املّلومات.
 .5ؤ م املّاي ر الذولية الخاـة بحماية ؤمن املّلومات.
منهج الدراسة:
اِحمذت الذساظة ِلى املنجج الوـ ن الححليل ورلك من خال الاظحّانة باملفادس الّلمية
رات الّالقة بإمن املّلومات ،وما ثوافش من إلانحاض ال كش .
مصطلحات الدراسة:
أمن املعلىمات :Information Security
ُ
ُ
ِباس ِن مجموِاة الّملياات ؤو املّااي ر والياات التاي ثفامم وثن از ألااشاك حماياة املّلوماات مان
الوـ ااو ا اار املؽ ااشوُ م اان ؤط ا بظ اااء الاظ ااحنذام ؤو الحنشي ا ( ،)8ويك ااو رل ااك م اان ؤط ا ل اامانة
وظااالمة املّلومااات ،ف ا اازا الع اايال نجااذ ؤ مفااىلع ؤماان املّلوم ااات ااو مفااىلع ِااام يمك اان ؤ
ينىب ِلى ؤ ؼك من ؤؼكا املّلومات ظواء ناند ثقليذية ؤو سقمية.
الخشريعات :Legislations
ه مجموِة القواِذ املكحو ة التي ثنٍم الّالقة القاثمة ب ألاوشا املّنية والذاخلة فياص .ولهاز
القواِذ القو الجبرية الالصمة للحن يز والحقيذ ها ،والّقاب ف حالة املخال اة ولكان ثكاو القواِاذ
جؽ ا ا ا
اشعّا فالبا ااذ وؤ ثكا ااو مكحو ا ااة اظا ااخنادا بلا ااى القاِا ااذ الخؽا ااشعّية التا ااي ثقا ااو بإنا ااص ِقو ا ااة ب
بنق(.)9
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امل حىي الركمي :Digital Content
ِباااس ِاان املواقااْ إلالكترونيااة املكحو ااة (املبنيااة واملشفوِااة) بةحااذى لغااات الحكويااذ الخاـااة بححوي ا
ال اانق الحن اااٌش بل ااى ن ااق سقم ااي( ،)11والكيان ااات الشقمي ااة الت ااي جّ ااذ ؼ ااك طذي ااذ م اان ؤؼ ااكا ؤوِي ااة
املّلومات الشقمية ،ثححو ِلى ملف سقمي واحذ ؤو ؤكثر من ملف من ؤؼكا املل ات الشقمية(.)11
املصنفات الركمية :Digital Works
ا
ه ا ا الؽا ااك الشقما ااي ملفا اان ات موطا ااود ومّا ااذ ظا اال ا دو جغي ا اار ؤو جّا ااذي ف ا ا الن ا ااخة ألاـا االية
للمفنف ظاب الوطود ،نإ يحم نق النق املكحوب (مفنف ؤدبن) ؤو الفوت (مفنف ظام )،
ؤو الفوت والفوس مّا (مفنف ظم بفش ) من الوظيي الحقليذ الز نا ِلياص بلاى وظايي
ثقج ااي سقما ااي محىا ااوس ن ا ااألقشاؿ املذمج ااة  CD-ROMؤو ألاظ ااىوانات املذمج ااة الشقمي ااة  DVDوه ا ا
الؽك الشقمي منز البذء أل مفنف ،بحيص يكو الحسريد املاد ألاو للمفنف وِم ن خ منص
ثم ِلى وظي ثقجي محىوس(.)12
الدراسات السابكة:
ا حم ا ااد الّذي ا ااذ م ا اان الذساظ ا ااات الّش ي ا ااة وألاطنري ا ااة بمول ا ااوُ ؤم ا اان املّلوم ا ااات فا ا ا بيئ ا ااة إلانترن ا ااد
والخؽشعّات املخحفاة بحمايحاص باِحبااس مولاوُ را وبيّاة خاـاة طاذيش با حماام والبحاص ،ومان
ؤ م الذساظات التي ثناولد زا املولوُ ما يل :
 -1الدراسات العربية:
()13
ااذفد دساظااة إيهااان رااىر الااد ن فا ِااام  ، 2018بلااى قياااط وث عا ر ؤرااش إلاظااناد الخاااس
ملهاام ثكنولوطياا املّلوماات ِلاى ؤمان وظاشية املّلوماات ورلاك مان خاال ثحقيا ِاذ ؤ اذا فشِياة
نا ؤ مها القيام بذساظة ثحليلية لقياط وث ع ر ؤراش ازا ألاظاناد والحّاش ِلاى مضاياا وِيو اص مان
خااال اظااحنذام املاانجج الاظااحقشاجن ِاان وشيا ثفااميم قاثمااة اظحقفاااء وثوصعّهااا ِلااى املحنففا
ف مجا ثكنولوطيا املّلومات.
واقحفااشت الذساظااة ِلااى بيااا مااذى ثااإر ر إلاظااناد الخاااس ملهااام ثكنولوطيااا املّلومااات دو
الحىااشل بلااى دوس اازا إلاظااناد ثقااذيم خااذمات اظخؽاااسية ؤخااشىِ ،اان وشي ا ِينااص ماان داخ ا حااذود
البيئة املفشية جؽحم ِلى مجماوِح  :ألاولاى مكوناة مان املهنذظا فا مجاا ثكنولوطياا املّلوماات
ومجموِة ؤخشى خاـة باملهنذظ الزين يقذمو خذمة إلاظناد الخاس .
وخلفااد الذساظ ااة م اان خااال ثحلي ا نح اااث الاظحقفاااء ِل ااى الّين ااة املاازنوس بل ااى ؤن ااص ثوط ااذ
ِالقة اسثباه ب إلاظناد الخاس ملهام ثكنولوطيا املّلومات وؤمن وظشية املّلومات.
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ؤمااا دساظااة عبااد الىهااان مليااا ِااام  ،)14(2017ظااّد بلااى ثحلي ا ٌااا ش الج اشاثم الواقّااة
ِلى النٍام املّلوماجن باِحباس البيئة التي ثحم فحها ن ألاِما الخاـة باملّلوماات إلالكترونياة مان
خااال القيااام بذساظااة ثإـاايلية لحلااك الج اشاثم باِحباس ااا ظااربا ؤـاايال لفااذوس الخؽااشعّات الخاـااة
بحماية ؤمجها ،محبّا ف رلك املنجج الوـ ن الحاسيخ واملنجج املقاس باإللافة بلى املنجج الاظحذ ل .
وقام الباحاص بذساظاة املّالجاة الخؽاشعّية ألمان املّلوماات الشقمياة وثحذياذ وبيّاة الجاشاثم
التي ثشثك ِلحها وثحذيذ مذى اظحقالليتها ِن ا ر ا من الجشاثم وما ينّكغ بزلك ِلى النفوؿ
الخؽشعّية ف املجا الجناجن مْ الوقو ِلى مذى ثوفي املؽشُ ف ولاْ اظاتراثيجية ملواطهاة ثلاك
الجشاثم ِلى الجانب املولو وإلاطشاجن.
ثوـلد الذساظاة بلاى الّذياذ مان النحااث ؤ مهاا لاشوس ؤ ثحمامن مقوماات اظاتراثيجيات
مواطهااة ط اشاثم الاِحااذاء ومحاس تهااا ِلااى الجوان ا الجناثيااة املولااوِية وإلاطشاثيااة ثحما االل ووبيّااة
البيئ ا ااة الشقمي ا ااة حي ا ااص بنه ا ااا ثك ا اان وح ا ااذ ا ملواطه ا ااة الج ا اشاثم مح ا ا الذساظ ا ااة و ب ا ااذ م ا اان بيج ا اااد
اظااتراثيجيات مكملااة ِلااى املعااحوى ال جااي والحقجااي والقماااجن ولااشوس الحّاااو القماااجن الااذول ف ا
معإلة جعليم املجشم .
()15
ظا ى الباحااص معاااأ أحمااد عبااد الاارا ق فا ِااام  ، 2016بلااى الحّااش ِلااى املهااذدات التااي
ثحّااشك له ااا املّلومااات ومحاول ااة الحوـ ا بل ااى مقترحااات جع ااا م ف ا الحف ااذ لهااا وألانٍم ااة الك يل ااة
بالحذ من ثلك الٍوا ش العلبية باإللافة بلى الحّش ِلى وظاث حماية املّلومات والبيانات.
اثبْ الباحص ف ثحقي ؤ ذافة من الذساظة املنجج الوـ ن الححليل وِم م ع للمشكض
القومن للمّلومات ِن وشي الاظخبانة وبطشاء املقابالت الشخفية والضياسات امليذانية واملالحٍات
ونخيجة لزلك ثوـ الباحص ف نهاية الذساظة بلى ِذد من النحااث ؤ مهاا اظاحنذام ؤنٍماة الحماياة
واملّاااي ر الّامليااة ألماان املّلومااات ه ا ماان ؤنع ا الىااشل التااي يمكاان اثباِهااا للحااذ ماان املخاااوش التااي
تهااذد ؤماان املّلومااات ،ؤوـااد الذساظااة بةنؽاااء وحااذ تهااحم بااإمن املّلومااات ف ا نافااة مشاف ا الذولااة
ولشوس الحوِية وِم ثذسيبات دوسية للمعحنذم ِلى ؤحذذ ألانٍمة والحقنيات املعحنذمة ف
مجا ت ؤمن املّلومات.
()16
ؤمااا الباحسااة مناااب ت ااد حماادا فا ِااام  ، 2016قااذ ظااّد بلااى الكؽااف ِاان مماسظااات
ؤمن املّلومات املحبّة ف املكحبة الشثيعية بجامّة العلىا قابوط للوقاو ِلاى ماذى ثوافقهاا ماْ
املّيااس الااذول ألماان املّلوماات ) (ISO/IEC 27002ماان ؤطا مّشفاة نقاااه المااّف والقاو التااي قااذ
ثاد بلى ثحع املماسظات ألامنية باملكحبة الشثيعية بذولة ِما .
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اِحمااذت الباحسااة فا دساظااتها ِلااى ماانجج دساظااة الحالااة ماان خااال اظااحنذام ِااذ ؤظااالي
مسا ا الضي اااسات امليذاني ااة واملق ااابالت الشخف ااية واظ ااحنذام ؤدا لجم ااْ البيان ااات ل ئ ااة الّ ااامل فا ا
ألاقعااام املعاائولة ِاان مماسظااات ؤماان املّلومااات بجامّااة العاالىا قااابوط اظااتهذفد مااجهم سئظاااء
ألاقعام ومن ينوب ِجهم ف ن قعم.
وخلفااد الذساظااة بلااى ؤ ؤال ا مماسظااات ؤماان املّلومااات باملكحبااة ثحواف ا مااْ مماسظااات
املّياس الذول ألمن املّلومات ) ،(ISO/IEC 27002ونخيجة لهز النخيجة فقذ ولّد الباحسة ِذ
ثوـاايات ؤ مهااا لااشوس ثااذسي وثوِيااة املعااح يذين ماان املكحبااات وثىااويش ظياظااات ؤماان املّلومااات
باملكحبات معخنذ ِلى املّياس الذول ألمن املّلومات ،مْ لشوس ثوف ر الحذاب ر املادياة الالصماة مسا
الن خ الاححياون وثوف ر مفادس بذيلة للىاقة.
 -2الدراسات ألاجنبية:
ذفد الباحساة  Venessa Burtonفا دساظاتها ِاام  ،)17(2018بلاى الحّاش ِلاى الححاذيات
الت ااي يواطه ااا م ااذساء ؤم اان املّلوم ااات فا ا بيئ ااة إلانترن ااد املحنففا ا فا ا حماي ااة املّلوم ااات الحجاسي ااة
ومحاولااة مّشفااة م ااذى ك ايااة حمايااة امللكي ااة ال كشيااة م اان الانتهانااات التااي يشثكره ااا مجشماان إلانترن ااد،
وثإر ر رلك ِلى معئول ألامن املّلوماجن ،وقامد الباحساة بذساظاة قاذس اا ء املاذيشين ِلاى ثىبيا
قااوان حمايااة امللكيااة ال كشيااة ِلااى حمايااة ؤـااو منؽااأت ألاماان املّلوماااجن ودساظااة املخاااوش التااي
ثحّااشك لهااا ورلااك ماان خااال الحّااش ِلااى الاظ اتراثيجيات التااي يااحم اظااحنذامها ف ا ثىبي ا الحمايااة
القانونية وآلية حمايتها لذ إلاس اب إلالكترونن.
اظ ا ااخنذت الباحسا ااة ف ا ا ثحقي ا ا ؤ ا ااذافها ِل ا ااى البحا ااص الن ا ااو م ا اان خا ااال بط ا اشاء املقابلا ااة
الشخفااية لّؽااش مااذيشين ماان املحنفف ا ف ا مج ااا ؤماان املّلومااات ولهاام ظاانوات خباار ف ا اازا
املجااا ثق ا ِاان  15ظاانة ماان الحّام ا مااْ الؽاابكات والبنيااة الحححيااة ألماان املّلومااات وف ا مذينااة
واؼنىن بالو يات املححذ ألامشيكية.
وخلفد الذساظة بلاى ؤ القاوان املحبّاة فا حماياة ؤمان املّلوماات فا بيئاة إلانترناد ثبىا
من ِما املاذيشين فا ؤمان املّلوماات نٍاشا لّاذم مواكبتهاا للجاشاثم الحذيساة لازلك ف اي ليعاد فّالاص
بالؽ ااك الك اااف  ،كم ااا ؤ الق ااوان ث حق ااش بل ااى آلي ااة وا ااحة للحىبيا ا نٍا اشا لخؽ ااّ وثن ااوُ الجا اشاثم
إلالكترونيا ااة ،لا اازلك ؤوـا ااد الباحسا ااة ؤنا ااص با ااذ ما اان ثوحيا ااذ القا ااوان التا ااي ثحفا ااذى لها ااز الج ا اشاثم
باإللااافة بلااى ولااْ ظياظااات واظااتراثيجيات ألماان املّلومااات ثكااو نافي اة لحنٍاايم مماسظااات ألاماان
والحماية.
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ثناولا ااد دساظا ااة  Ibrahim Ghafirف ا ا ِا ااام  ،)18(2018الجان ا ا املّشف ا ا لا ااذى الّا ااامل
واملعااحنذم ألماان املّلومااات ف ا بيئااة إلانترنااد ِلااى وطااص الخفااوؿ ،ومااا يترث ا ِلااى الااو ألامجااي
لذيهم من مناوش ثحمس فا بمكانياة حاذوذ طاشاثم الاححياا والجاشاثم التاي ثاحم باظاحنذام الهنذظاة
الاطحماِيااة ِنااذما يااحم ج ااجي دخااو املعااحنذم للوـااو بلااى املواقااْ إلالكترونيااة ،والحااذاب ر التااي
يمكن ثن يز ا لحماية البيانات الشخفية والحجاسية من الخعاس املححملة.
وثوـ ا االد الذساظ ا ااة بل ا ااى ثى ا ااويش بشن ا ااام ث ا ااذسي ي لضي ا اااد ال ا ااو ألامج ا ااي ملع ا اااِذ الؽ ا ااشنات
والّااامل فحهااا ملّشفااة املخاااوش إلالكترونيااة املححملااة لحمايااة ؤن عااهم واملكااا الااز يّملااو فيااص،
ويااوفش ؤيم ااا البرن ااام الح ااذسي ي الححااذيسات املع ااحمش أل اام الج اشاثم الت ااي ثااحم ف ا البيئ ااة الشقمي ااة م ااْ
الحااذسي ِلااى الحااذاب ر ألامنيااة للحفااذ لهااز الجاشاثم ،مااْ بمكانيااة بـااذاس ؼااهادات ِنااذ النجااا فا
طميْ الوحذات املكونة للبرنام الحذسي ي.
ؤما الباحص  Michele Zoerbفقذ قام بذساظاة ِاام  ،)19(2017تهاذ بلاى ولاْ بوااس ِاام
مل ه ااوم ؤم اان املّلوم ااات ف ا بيئ ااة إلانترن ااد نٍ اشا ملالحٍح ااص وط ااود ث اااوت ب ا م ه ااوم ؤم اان املّلوم ااات
وظياظات ؤمن املّلومات والموابي الذاخلية ملنٍمات ؤمن املّلومات ،و زا الح اوت ف الحّشيف
وامل ه اوم ينل ا فجااو ف ا الّذيااذ ماان املنٍمااات التااي ثحّام ا مااْ ب اشام ألاماان املّلوماااجن ،وعّشل اها
لكس اار ماان املخاااوش وخل ا نقاااه المااّف ،وجع ا ى ااز الذساظااة بلااى بناااء فهاام وا ااع للقماااء ِلااى
الح اااوت فا جّاااسيف باشام ؤماان املّلومااات واقتارا جّشيااف واواااس ِااام يمكاان اظااحنذامص فا املّاااي ر
الخاـة بفناِة وثىويش بشام ؤمن املّلومات.
اثب ااْ الباح ااص ؤظ االوب قاثم ااة املشاطّ ااة للوـا ا بل ااى اله ااذ م اان الذساظ ااة وثوـا ا بل ااى ؤ
ِناـاش ؤ بشناام ؤمان مّلوماات ملنٍماة ماا يؽاحم ِلاى رالراة ِناـاش ؤظاظاية وها  :بوااس الامحساا
إلاداس  ،البيئاة الحقنيااة وؤدواتهااا ،والعياظااات واملّااي ر املحبّااة داخا املنٍمااة ،فماال ِاان ؤنااص ولااْ
جّشي ااا لبرنااام ؤماان املّلومااات بإنااص بشنااام يهااذ بلااى حمايااة ؤـااو املنٍمااة وألاِمااا إلالكترونيااة
املوط ااود ل اازلك فه ااو بشن ااام يشك ااض ِل ااى ال اانٍم املّم ااو ه ااا واملخ ااضو املّلوم اااجن ن ع ااص أل اله ااذ
ألاظايا االي ما اان البرنا ااام ا ااو حمايا ااة مقوما ااات املنٍما ااة والّم ا ا ِلا ااى اظا ااحذامة ألاِما ااا ن عا ااها أل
الّمليااات التااي ثجااشى داخ ا املنٍمااة واملعااح يذين مجهااا والّااامل يمسلااو مجموِااة الّمااالء الاازين
ينذمهم بشنام ؤمن املّلومات.
()21
ااذفد دساظااة الباحااص  Rolf H. Weberالتااي قااام هااا ِااام  ، 2016بلااى الحّااش ِلااى
الحاذاب ر الخؽاشعّية التاي ثقاوم ِلاى حماياة ؤمان املّلومااات فا بيئاة إلانترناد مان خاال بنترناد ألاؼااياء
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ويناقؾ اللواثل الذولية املىبقة ف زا املجا مْ املحاولاة باالخشوض بحلاو بذيلاة ملّالجاة القماايا
ألامنية الناؼئة ِن املخاوش التي تهذد ؤمن املّلومات.
وف ا اازا الف ااذد ثن اااو الباح ااص اث اقي ااة بودابيع ااد ملكافح ااة ط اشاثم ثقني ااات املّلوم ااات
املبرمااة ف ا ِااام  2001ودخلااد ح ااز الحن يااز ِااام  ،2004وؤيمااا ثناااو جؽااشعْ إلاثحاااد ألاوسباان عؽااإ
مكافحااة طاشاثم ؤماان املّلومااات فا بيئااة إلانترنااد ِااام  ،2015للوقااو ِلااى ؤ اام النفااوؿ القانونيااة
وألافّا التي جّحبر بمسابة طشاثم بلكترونية من وطهة نٍش املؽشُ.
وخلفااد الذساظااة بلااى ؤ ظااشِة الحغي اار والحىااوس الحكنولااو وثىااوس ؤظااالي املهاااطم
يحىل لشوس وطود ؤظالي طذيذ لحماية املّلومات ف بيئة إلانترناد بر ؤ نا طهااص حاظا آلا
محف ا باإلنترن ااد يق ااْ ثح ااد تهذي ااذ ااز الج اشاثم م ااْ وط ااود زغ اشات ِذي ااذ جع ااه ااز الججم ااات،
ويحىل رلك جّضيض ألامن املّلوماجن ف بيئاة إلانترناد عؽاك ِاطا وؤيماا املشوناة املبحكاش بماا يك ان
للحفااذ لهااز الججمااات ،وؤؼاااد الباحااص بجهااود إلاثحاااد ألاوسوباان فا الحااذاب ر الخؽااشعّية وب نانااد
ِلااى ألاق ا ِلااى الااوسل كمااا ركااش الباحااص بلااى ؤنهااا ثلّ ا دوسا امااا ف ا املماسظااة الّمليااة لحّضيااض ؤماان
املّلومات عؽك ِام.
ف ا لااوء الذساظااات الّش يااة وألاطنريااة العاااب ركش ااا اثنااحد ِااذ اخحالفااات بيجهااا و ا
الذساظة الحالية ،يمكن بيجاص ا ف النقاه الحالية:
 .1با ااذايات لخؽ ا اشعْ يحما اامن ؼا ااشوه ثنٍا اايم ِمليا ااات الحّاقا ااذ ب ا ا املعا اائول ِا اان ثقا ااذيم
خذمات إلاظناد الخاس لمما حماية ؤمن املّلومات.
 .2مّالج ا ااة الخؽ ا ااشعْ الجضاث ا ااش لىبيّ ا ااة ط ا اشاثم ؤم ا اان املّلوم ا ااات ِل ا ااى الج ا ااانب املول ا ااو
وإلاطشاجن.
 .3ثىبي مّاي ر ؤمن املّلومات ووشل مكافحاة املخااوش التاي جّتارك ؤمان املّلوماات فا املشكاض
القومن للمّلومات بالعودا .
 .4ثواف مّاي ر ؤمن املّلومات بنع مح اوثة ف مكحبة العلىا قابوط.
 .5ثىبي ا الحااذاب ر املماااد لحمايااة ؤماان املّلومااات ف ا الؽااشنات الفااغ ر املحواطااذ ف ا بيئااة
إلانترند.
 .6الا حمام بذوس الّام الرؽش ف مجا ؤمن املّلومات نإحذ ؤ م مهاذدات ؤمان املّلوماات
الشقمية.

اجمللد السادس – العدد الجاني عصر ـ يوليو 1029

89

أ .د .عزة فاروق جوهري -طه حممد طه حسن
 .7ل اابي مف ااىلحات ؤم اان املّلوم ااات للحواف ا م ااْ مّ اااي ر ألام اان املحب ااْ داخ ا منؽ ااأت ؤم اان
املّلومات.
 .8ثىبي ا مّاااي ر ؤماان املّلومااات ف ا مجااا ؤماان بنترنااد ألاؼااياء ماان خااال القااوان ألاوسو يااة
الخاـة بمكافحة طشاثم ثقنيات املّلومات.
ؤمااا دساظااخنا الحاليااة فشكااضت ِلااى طانا الححليا النٍااش لشوافااذ ؤماان املّلومااات الشقميااة
من خال اظحقشاء إلانحاض ال كش ف ؤدب املولوُ.
الدراسة النظرية:
عناصر أمن املعلومات:
يّحمااذ ؤماان املّلومااات ِلااى رالرااة ِناـااش ؤظاظااية بااذ ؤ يااحم ثوافش ااا فا املّلومااات التااي
جعااحوط الحمايااة ،وها العااشية  Confidentialityوظااالمة املّلومااات وثكاملهااا  Integrityوثااوافش
ُ
املّلومااات  ،Availabilityجّااش باظاام مسلااص  CIAؤو  ،CIA Triangleويمكاان ثناولهااا ِلااى النحااو
الحال (:)21
 .1الس اار ة  :Confidentialityوه ا القااذس ِل ااى الح اااً ِلااى ظ ااشية املّلومااات ِاان وشي ا
من ااْ ال ااذخو ا اار املف ااش للمّلوم ااات ظ ااواء نان ااد مح وٌ ااة ِل ااى وظ اايي م اااد ؤو ي ااحم
بسظااالها ِباار وظاااث الاثفااا ت ،والحإكااذ ِااذم إلاففااا ِجهااا باإللااافة بلااى ِااذم العااما
با والُ ِلحها ب من خال ألاشخاؿ املفش لهم بزلك.
 .2سا ااعمة املعلىما ااات وث ام ا ا امل حا ااىي  :Integrityالحإكا ااذ ما اان املحافٍا ااة ِلا ااى مححا ااوى
املّلوماات وظاالمحص مان الّباص ؤو الحّاذي ؤو إلافعااد ورلاك ِان وشيا مناْ الوـاو بلاى
زا املححوى ِن وشي الحذخ ا ر املؽشوُ.
 .3ثاىافراملعلىماات وإثاحاهاا  :Availabilityلاما ثاوافش املّلوماات والقاذس ِلاى ثقاذيمها
وبثاحته ااا ف ا الوق ااد املناظ ا م اان خ ااال ألاش ااخاؿ املف ااش له اام ب اازلك ،والحإك ااذ م اان ؤ
ا ء ألاشخاؿ لن يحم منّهم من اظحنذام املّلومات ؤو الذخو بلحها.
يمكن ثوليل ِناـش ؤمن املّلومات املّشوفة باظم (مسلص  )CIAوه ؤحذ ؤ ام الّناـاش
ا
ألاظاظية أل نٍام مّلوماجن وفقا للمّاي ر الذولية املخحفة ععياظات ؤمن وبداس املّلومات ،من
خال الؽك الحال :
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ش ()1
عناصرأمن املعلىمات (مثل )CIA
املخاطر اليت تهدد أمن املعلومات:
بااالشام ماان ؤ ميااة ؤماان املّلومااات وؤ ميااة مححوياتهااا لااذى ماظعااات املّلومااات ب ؤنهااا
صال ااد ثحّ ااشك للكس اار م اان املخ اااوش ألامني ااة الت ااي ثحّ ااشك له ااا وثناول ااد الّذي ااذ م اان الذساظ ااات ؤن ااواُ
املخاااوش التااي تهااذد ؤماان املّلومااات وجّااذدت مّهااا ثفااني ات ااز املخاااوش ،فقااذ ثكااو ناثجااة ِاان
تهذي ااذات وبيّي ااة مسا ا الك ااواسذ وال ااض ص ؤو م اان خ ااال الّ ااامل ؤو مع ااحنذم النٍ ااام ؤن ع ااهم
بماظعات املّلومات ظواء ناند بنية القفذ ؤو من ا ر قفذ.
فقااذ ؤؼاااست الذساظااات ؤ  %80ماان الججمااات النا حااة ِلااى املّلومااات ثنؽااإ ِاان ِواما
التهذياذ الخاااس ولكاان ثكاو ماان طانا الّااامل ِلاى النٍااام ورلااك ِاان وشيا مااا يعاامل با ـااىياد
 Phishingوالخ ااذاُ ألح ااذ املع اائول ِ اان نٍ ااام ؤم اان املّلوم ااات م اان ال ااذاخ ؤو ِ اان وشي ا ثحمي ا
بشام لاس مما يخيل للمهاطم الوـو بلى النٍام(.)22
ماان خااال الاوااالُ ِلااى ؤدبيااات املولااوُ التااي ثخناااو مناااوش ؤماان املّلومااات والحفااني ات
املخحل ااة لهااا ،يمكاان ولااْ ثفاانيف للمناااوش التااي يحّااشك لهااا ؤماان املّلومااات بلااى رالرااة ثفااني ات
منحل ة وه  :مناوش مادية (ف زياثية) ومناوش بلكترونية مّلوماثية ،ومناوش الذاخلية ،وفيما يل
نخناو ثفني ات مناوش ؤمن املّلومات ِلى النحو الحال :
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 -1املخاطراملاد ة :Physical Threats
ها املخاااوش الناطمااة ِاان الوـااو املاااد ملكونااات نٍااام ؤماان املّلومااات ؤو ثلااف فا املااواسد
املحاح ااة ألم اان املّلوم ااات وجؽ اام الم ااشس ال ااز جع ااربص الىبيّ ااة م اان ن ااواسذ وبيّي ااة مححمل ااة ِل ااى
املنؽااإ املّلوماثيااة ؤو العااشقة ؤو الحشي ا وا اار ماان الحااوادذ الىاسثااة ،ممااا يخعاار ف ا لااشس داثاام
للبيانات التي ثحويها ز املنؽإ  ،ويمكن ثقعيم املخاوش املادية بلى قعم سثيعي :
أ -املخاطرالطبيعية :Natural Threats
ثحكااو ألاخىاااس الىبيّيااة ماان الكااواسذ الىبيّيااة مسا ال يمااانات والّواـااف وألاِاـا ر
والااض ص ألاسلااية والب اراك  ،ويمكاان الحغل ا ِلااى ااز الكااواسذ الىبيّيااة والحنبااا هااا قب ا ح ااذو ها
ب م الحىوس الحكنولو الحذيص ؤو من خال الحنىيي ف اخحياس موقْ املنؽإ املّلوماثية قب
الؽشوُ ف بنائها(.)23
جّااذ ااز ألاخىاااس تهذيا ااذا ِلااى ؼاابكات املّلومااات و نيتهااا الحححيااة ألنهااا ثقااْ دو ظاااب بناازاس لاازلك
يج ا الاححياااه داثمااا وِم ا ن ااخة اححياويااة  Backupعؽااك منااحٍم ملححويااات الؽاابكة ثح ااَ
ز الن خة ف ؤماكن عّيذ ِن املقش الشثيسلي للؽبكة ألام حتل يمكن اظترطاُ ز املّلومات ف
حالة حذوذ واحذ من ثلك الكواسذ الىبيّية املححملة(.)24
ن -املخاطرالبيئية الطارئة :Environmental threats
ثحااذذ ااز املخاااوش ماان خااال اختارال مقاااييغ ألاماان الىبيّيااة نخيجااة ظااوء الاظااحنذام
للمكونااات املاديااة لنٍااام ؤماان املّلومااات مس ا ؤطهااض الحكييااف ؤو ععاار الغباااس وألاثش ااة وا ر ااا ماان
الّواما التااي ثااارش ِلااى ؤماااكن ثنااضين املّلومااات ماان إلا مااا املباؼااش فا ألاماااكن املخففااة لهااا ؤو
ا ر املباؼش من خال نقاه الش ي الجو شية خاسض نٍام ؤمن املّلومات بما ف بمذادات الكهش اء ؤو
قنوات الاثفا ِن عّذ( ،)25ويمكن ؤ ياد بلى جّى الّم وثوق ص ل ترات وويلاة مماا ياارش ِلاى
ؤمن وظالمة املّلومات.
 -2املخاطرالداخلية :Internal Threats
ن اااك الّذي ااذ م اان املخ اااوش الت ااي يك ااو مف ااذس ا م اان داخ ا نٍ ااام ؤم اان املّلوم ااات ن ع ااص
بواظااىة الّاما الرؽااش مسا الّااامل ؤو بواظااىة قفااوس فا النٍااام ؤو اختارال للبنيااة الحححيااة لااص
م اان بشمجي ااات وؤطه ااض ثحمس ا ف ا املكون ااات املادي ااة للنٍ ااام ،ويمك اان ثقع اايم املخ اااوش الذاخلي ااة ألم اان
املّلومات بلى ألاقعام اثية:
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أ -املخاطرالبشر ة :Humans Threats
ؤؼا اااست الذساظا ااات ؤ  %80ما اان الججما ااات النا حا ااة ِلا ااى املّلوما ااات ثنؽا ااإ ِا اان ِوام ا ا
التهذياذ الخاااس ولكاان ثكاو ماان طانا الّااامل ِلاى النٍااام ورلااك ِاان وشيا مااا يعاامل با ـااىياد
 Phishingوالخ ااذاُ ألح ااذ املع اائول ِ اان نٍ ااام ؤم اان املّلوم ااات م اان ال ااذاخ ؤو ِ اان وشي ا ثحمي ا
بشام لاس مما يخيل للمهاطم الوـو بلى النٍام(.)26
ويقفاذ باملخااوش الرؽاشية ؤنهاا األاخىااء التاي يمكان ؤ ثحاذذ ؤرنااء ثفاميم الحجه ازات ؤو
نٍم املّلومات ،ؤو من خاال ِملياات البرمجاة ؤو الاخحبااس ؤو الحجمياْ للبياناات ؤو ؤرنااء بدخالهاا بلاى
النٍ ااام ؤو ف ا ِملي ااات ثحذي ااذ الف ااالحيات الخاـ ااة باملع ااحنذم  ،وجؽ ااك ااز ألاخى اااء الغالبي ااة
الٍّمل للمؽان املحّلقة بإمن وظالمة املّلوماتا(.)27
ا
ِا اااد ما ااا يحا ااإلف ألاما اان الرؽا ااش ف ا ا ؤ منؽا ااإ مّلوماثيا ااة ما اان لا ااشوس لا ااما ؤ يك ا او
ألاشاخاؿ املفااش لهاام با ثفااا بالنٍااام طااذيشين بالسقااة ومعاائول عؽااك يماامن ِااذم جّشلااهم
للمااغوه التااي يمكاان ؤ ثقااْ ِلااحهم ماان خاااسض نٍااام ؤماان املّلومااات ،وعؽاام نٍااام ؤماان املّلومااات
بالنعبة للّنفش الرؽش عؽك ِام ال ئات الحالية(:)28
 .1املسحخدمي  :م املعح يذين من املّلومات املوطود ف املنؽإ املّلوماثية.
 .2مشغلي ا:خدمات املعلىماثية :م ألاشخاؿ الزين يذيشو نٍام ؤمن املّلومات.
 .3املبااجمجي  :اام املعاائول ِاان بشمجيااات الحاظااوب وألاظااالي الحقنيااة املحّلقااة بااإمن
املّلومات.
 .4الزائا اار ن :ثم اام ااز ال ئا ااة ؤولئ ااك ألاشا ااخاؿ الا اازين لها اام ح ا ا الاو ااالُ فقا ااي ِلا ااى
املّلومات دو الحذخ فحها.
 .5مهندس ا ااي املعلىم ا ااات :ا اام املنا ااوه لها اام بخؽا ااغي الحىبيق ا ااات املّلوماثيا ااة وبـا ااال
ألاخىاس الواسد ِلحها ،كما ؤنهم من يقومو باملحاعّة الذوسية لنٍام ؤمن املّلومات.
ن -املخاطرالحلنية :Technical Threats
يغل ِلى ز املخاوش الىاعْ ال جاي وثاحم نخيجاة تهذياذات ناطماة ِان القفاوس والسغاشات
املوطود فا منحل اة ؤنٍماة ؤمان املّلوماات ،دو ؤ ثاذخ عؽاش ؤو ؤ تهذياذات وبيّياة ؤو بي ياة
ومن ز التهذيذات ما يل :
 .1تهد اادات عيااىن الحصاامي  :جؽاام ِيااوب الحفااميم ف ا ألاطهااض والب ارام والؽاابكات
وؤدوات الش ي والحنضين ،ؤو ؤ مكو آخش من املكونات املادية ألنٍمة املّلومات.
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 .2تهد دات جشخد املعلىمات :برا ناند مّلومات املنؽإ مؽخحة وثم ثنضيجها ف ؤمااكن
كس ر ومح شقة يحم الحّام مّها من خال ؼبكات محّذد .
 .3خل ا ا عا ااي املعا اادات :ؤ ثك ااو ا ااز ألاِى ااا ععا اار ق ااذمها وِا ااذم محاعّ ااة ِمليا ااات
ثجذيذ ا وثحذيثها ؤو ععر الاظحّما الخاو .
 .4أخطاء البجمجيات :قذ ثححو البرمجيات املعحنذمة ف ؤمن املّلومات ِلاى الّذياذ
من ألاخىاء ألامش الز ينّكغ بالحال ِلى دقة املخشطات وصحة املّالجة التي يقوم
ه ااا النٍ ااام ،وي ااحم رل ااك ِ اان وشي ا اظ ااحنذام ب اشام ا اار ؤـ االية ؤو ن ااخ مقل ااذ مجه ااا
بىشيقة ا ر ؼشِية.
 .5أخطاء البيارات :يحّل بإخىاء بةدخا البياناات فا نٍاام ؤمان املّلوماات بحياص ياحم
بدخا بيانات ا ر صحيحة مماا يانّكغ ِلاى دقاة املّلوماات املعاحنشطة فا ِملياات
الاظترطاُ (.)29
 -3املخاطرإلالكتجورية :Electronic Threats
ثقااْ املخاااوش إلالكترونيااة فا الغالا ماان خاااسض النٍااام ماان قبا ؤشااخاؿ لاايغ لهاام ِالقااة
باص ؤو ـااالحيات الاذخو  ،وثكااو از الاِحااذاءات ِبااس ِاان قشـانة املّلومااات واختارال المااوابي
الشقابية وألامنية للنٍام هذ الحفو ِلى مّلوماات لهاا واالْ العاشية ،حياص ثكمان خىاوس ثلاك
املخاوش ف ِذم مّشفة من قام با خترال وماه حذود قذسثص ف الحنشي باإللافة بلى ِاذم مّشفاة
الهذ من وساء ز الاختراقات(.)31
منز وقد قشي ناند املخاوش إلالكترونية ثحّل بحقنيات الحاظ ال ونٍم املّلوماات
ومااا يحّلا باملّالجااة اليااة للمّلومااات ،حيااص نانااد ثااذوس ااز املخاااوش حااو الحالِا فا البيانااات
املذخلااة للحاظا الا والاِحااذاءات التااي ثقااْ ِلااى املخشطااات وظااشقة البيانااات ِاان وشيا الاختارال،
ويمكن ثفنيف طشاثم الحاظ ال بلى رالرة ؤنواُ(:)31
 .1ا:جر مة امل ىسبة :وثكو الجشيمة ِباس ِان ظاوء اظاحنذام ؤطهاض الحاظا الا
عؽ ااك ا اار ق ااانونن ،ي اااد بل ااى اسثك اااب طشيم ااة يّاق ا ِلحه ااا ق ااوان ط اشاثم الحاظ ا
ال .
ا ااي :يك ااو ظ ااوء الاظ ااحنذام عؽ ااك مقف ااود
 .2سا ااىء الاسا ااحخداح :جها ااا ا :اسا ا
للخعر ف الحنشي لؤلطهض والحالِ باملّلومات.

اجمللد السادس – العدد الجاني عصر ـ يوليو 1029

88

أ .د .عزة فاروق جوهري -طه حممد طه حسن
ااي :التااي يكااو فحهااا الحاظا الا ن عااص ؤدا لحن يااز

 .3ا:جاارائ املحعللااة تا :اسا
الجشيمة.
ويمكاان ؤ ثااحم الج اشاثم الخاـااة بالحاظ ا ال ا ماان الّااامل داخ ا املنؽااإ املّلوماثيااة
الاازين لااذيهم ـااالحيات الحّاما مااْ النٍااام ،حيااص ؤؼاااست الذساظااات بلااى ؤ الخعاااثش الناثجااة ِاان
ط ا اشاثم الحاظ ا ا ال ا ا ومجه ا ااا دساظ ا ااة ؤطشته ا ااا داث ا ااش املحاظ ا اابة الّام ا ااة وؼ ا ااشكة ؤوسنان ا ااذ Orkand
لالظخؽ اااسات ،ؤ لج اام الخع اااثش املحّلق ااة بجا اشاثم الحاظا ا الا ا ثق ااذس بح ااذود  1.5ملي ااو دو س
لؽااشنات املفاااس املحعااو ة فا الو يااات املححااذ ألامشيكيااة ،وماان ناحيااة ؤخااشى يقااذس املشكااض الااووجي
لبيان ااات ط اشاثم الحاظ ا ال ا ف ا ل ااوط ؤنجل ااوط بنح ااو  %70م اان ط اشاثم الكمبي ااوثش ث ااضداد بف ااوس
وا ا ااحة( ،)32مم ا ااا يجّله ا ااا جؽ ا ااك ثح ا ااذيا خى ا ارا يواط ا ااص إلاداسات الّلي ا ااا عؽ ا ااك ِ ا ااام وبداس نٍ ا اام
املّلومات عؽك خاؿ.
طذيش بالزكش ؤ ٌهوس الجشيمة إلالكترونية ؤو العيبرانية نا نخيجاة الحىاوس الحكنولاو
ف ا نٍ ااام الاثف ااا ت وخ ااذمات إلانترن ااد ،ويمكنن ااا ثف اانيف الج اشاثم الت ااي ث ااحم ِ اان وشي ا اظ ااحنذام
ثكنولوطيا املّلومات من خال الحاظ ال بلى ألاقعام اثية(:)33
 طشاثم نؽش املّلومات العشية.
 طشاثم التزويش إلالكترونية.
 طشاثم ثشوي إلاؼاِات.
 طشاثم ثقنية املّلومات.
أشكال املخاطر اليت تهدد أمن املعلومات.
جّذدت ؤؼكا ونمارض املخاوش التي تهذد ؤمن املّلومات فمجها ما يحّل باملخاوش الناثجة
ِ اان الج اشاثم الخاـ ااة با ِح ااذاء ِل ااى محح ااوى الحاظ ا ال ا ظ ااواء ف ا مكوناث ااص املادي ااة ؤو املكون ااات
املّنوي ااة وقواِ ااذ البيان ااات ؤو املّلوم ااات الت ااي ثك ااو ل اامن مححوي ااات الحاظا ا الا ا  ،ؤو الجا اشاثم
املحّلقااة بمححويااات الؽاابكة الّامليااة التااي جعااحنذم ماان خااال الحاظ ا ال ا وثكااو وظاايلة للااش ي
ب ا الحواظ ا الي ااة وم ااا ين ااح ِ اان رل ااك م اان الج اشاثم الع اايبرانية ،وفيم ااا يل ا نخن اااو بةيج اااص ق ااذس
إلامكااا أل اام نمااارض ااز املخاااوش ف ا لااوء ثفااني ات املخاااوش التااي تهااذد ؤماان املّلومااات العااال ة
الزكش ورلك ِلى النحو الحال :
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 -1هجىح جعطي ا:خدمة ):Denial Of Services (DOS
يااحم مجااوم جّىي ا الخذمااة ِاان وشي ا بسظااا ِااذد اث ا ماان ولبااات الاثفااا ؤو ؤوامااش
بشوثونو ت الؽبكات مس ؤمش  Pingبلى الجهاص النحية مان ؤطا باشاقاص فا مّالجاة از الىلباات
ممااا يحم ا الحاظ ا ال ا ؤكثاار ماان واقحااص حتاال يحوقااف ِاان الاظااحجابة ،وماان راام ِااذم قذسثااص ِلااى
القيام بمهامص ،وقذ ثف دسطة إلااشال  Floodingبلاى جّىيا الهاذ نهاثياا والخاشوض مان الخذماة.
يع ا ااتهذ مج ا ااوم جّىي ا ا الخذم ا ااة ِب ا اار خ ا ااذمات إلانترن ا ااد رالر ا ااة ؤن ا ااواُ منحل ا ااة و ا اام:
املعاحنذم وطهاااص الحاظا الا املمايف للخذمااة باإللاافة بلااى ؼابكة الاثفااا  ،حياص يبااذؤ مجااوم
جّىيا الخذمااة باظااحنذام ؤدوات ثشظا ِباار إلانترنااد مسا جّااش باظاام Trin00, Tribe Flood
 Network, Stacheldrahtوها ؤدوات خاـااة بااةاشال الحاظا الا باااألوامش املححاليااة حتاال يقااف
ِن الاظحجابة ومن رم يمكن اظحغال السغشات ف وقد ثوقف الحاظا الا للوـاو ا ار املفاش
با ااص للبيانا ااات واظا ااحنذام عّا اان ألاظا ااالي إلثا ااال البيانا ااات وجّىي ا ا الخذما ااة ومنا ااْ املعا ااحنذم
الؽشِي من الوـو بلحها(.)34
 -2الهندسة الاجحماعية :Social Engineering
ؤؼاااس ظاااطاس سالكاااس  Sagar Rahalkarبلااى ؤ الهنذظااة الاطحماِيااة ه ا ال اان الخااادُ ف ا
الحواـ مْ الناط من ؤط الحفو ِلاى مّلوماات اماص ثإخاز الؽاك العاش  ،ومٍّام النااط
يّلم ااو م ااذى قيم ااة املّلوم ااات الت ااي يمحلكونه ااا ،فنج ااذ امله اااطم يقوم ااو باظ ااحنذام الّذي ااذ م اان
الحيا املخحل ااة إلقنااُ النااحية بحقاذيم ااز املّلوماات ِاان وشيا الادِاااء بإناص معاائو ُمّتار بااص
كما او الحاا فا ظاشقات ؤسقاام بىاقاات الاثحماا فياذ ناا املهااطم بإناص معائو بناك مان البناوك
الؽه ر رم يعإ النحية ِن سقم الاثحما الخاؿ بص ؤو سقم الحّشيف الشخصلي الخاؿ بص(.)35
وماان خااال مجمااات الهنذظااة الاطحماِيااة يعااحنذم املهاااطمو مجموِااة ماان الحكحيكااات
املحنوِااة إلنجاااص ؤ ااذافهم ،ويمكاان ؤ ثكااو حيلااص ععاايىة مسا اكخعاااب رقااة النااحية ِباار الهاااثف
ُ
ُ
للحفااو ِل ااى مّلوم ااات ظااشية إلِ ااذاد الىّ اام لش ااخق مااا للوـ ااو بل ااى موقااْ الوي ا املخت اارل م اان
خال ما يعمل با ـىياد إلالكترونن(.)36
 -3الاصطياد إلالكتجو :Phishing
يّحب اار ألاظ االوب النما ااور للجم ااْ ب ا ا ط ا اشاثم خ ااذاُ الهنذظ ااة الاطحماِي ااة وثكنولوطيا ااا
الؽ اابكات ،ال ااز ي ااحم ِ اان وشي ا ِم ا موق ااْ بلكترون اان مضي ااف ملوق ااْ بلكترون اان ق اااثم بال ّ ا ه ااذ
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ا
خ ااذاُ املع ااحنذم  ،ويك ااو رل ااك ِ اااد م اان خ ااال الشظ اااث ا اار املشا ااوب فحه ااا ِ اان وشيا ا البري ااذ
إلالكترونن وسظاث الهاثف املحمو باإللافة بلى إلاِالناات الكارباة التاي ثٍهاش عؽاك م اا خاال
ثف ا ا ل مححويا ااات املواقا ااْ إلالكترونيا ااة وما اان خالله ا ااا ظا ااشقة حعا ااابات البريا ااذ إلالكترونا اان ؤو ؤسق ا ااام
الحعابات البنكية وا ر ا من املّلومات الهامة(.)37
ثشطْ جعميحص هزا الاظم بلى ِام  1996حيص ناا قبلهاا يىلا ِلياص مفاىلع الفايذ قبا
ؤ يحغ اار بلااى الاـااىياد إلالكتروناان ،كمااا ؤ ؤو حادرااة ثمااد باظااحنذامص نااا ااحيتها موقااْ ؤمشيكااا
ؤو ياان ) America Online (AOLف ا ِ ااام  ،1990ألن ااص ماان ؤط ا ف ااحل حعاااب للحف ااو ِل ااى
خاذمات املوقاْ يجا ِلاى املعااحنذم ؤ يكحا ث اـااي بىاقحاص الاثحمانيااة ناملاة راام قاام املهاااطمو
عّما موقااْ مضيااف ممارا للموقااْ ألاـاال  ،ماان خاللااص ثمااد ظااشقة ماليا البيانااات البنكيااة الخاـااة
باملؽترك ف موقْ ؤمشيكا ؤو ين(.)38
ي ااحم خ ااذاُ املع ااحنذم ِ اان وشيا ا الشظ اااث املضي ااة الع ااالف ركش ااا الت ااي ثحح ااو ِل ااى
سوابي ملواقاْ بلكترونياة مضي اص جؽاابص املوقاْ إلالكترونان ألاـال  ،و الحاال يقاوم املعاحنذم بالاذخو
ِلااى ثلااك املواقااْ وملا البيانااات التااي جّا ّاود ِلااى كحابتهااا ِنااذ ثف ا حص للموقااْ ألاـاال مس ا مّلومااات
حع ااابص البنك اان ؤو مّلوم ااات خاـ ااة بمواق ااْ ؤخ ااشى ام ااص و اازلك يق ااْ املع ااحنذم ااحية لجا اشاثم
الاـاىياد إلالكتروناان ،إل املوقاْ املضيااف يكاو محمارا مان حيااص الواطهاة الشثيعااية للموقاْ ألاـاال
مس ا ؤلااوا الحفااميم وألاؼااكا ويمكاان ؤ ينحلااف املوقااْ املضيااف ِاان ألاـاال ب ااشل ععاايي كحااش
صاثااذ ؤو ناااقق ِاان ِنااوا املوقااْ ألاـاال ونخيجااة لهاازا الخؽااابص فااال يعااحىيْ املعااحنذم الّاااد ؤ
ي شل ب املوقْ ألاـل واملضيف(.)39
 -4البجمجيات الضارة :Malware
جّ ااذ البرمجي ااات الم اااس م اان ؤٍِ اام الاِح ااذاءات الت ااي ثحّ ااشك له ااا ؤنٍم ااة املّلوم ااات الت ااي
ثفي ؤطهض الحاظ ال والهاثف املحماو فا حالاة اثفاالص بنذماة إلانترناد ،وجؽا ر البرمجياات
الماس ِلى وطص الّموم بلى بشنام ؤو نود يمكن صسِة ظشا ف طهاص النحية بذو بر منص عغشك
بحااذاذ المااشس فيااص ؤو جّىيلااص ؤو القيااام بااإ بطاشاء ا اار مؽااشوُ ِلااى املّلومااات التااي يححويهااا طهاااص
النحية(.)41
ؤم ااا بالنع اابة ألن ااواُ الب ارام الم اااس فق ااذ قع اامها ؤظ ااحار ؤم اان املّلوم ااات م اااسثين ز ث ااوسعغ
 Martinez Torresبلااى رالرااة فئااات سثيعااية ماان حيااص الاِحماااد ِلااى كي يااة انخؽاااس ا ِباار ؼاابكات
إلانترند وه ال روظات وؤحفنة وشواد والذيذا ( ،)41وه ِلى النحو الحال :
اجمللد السادس – العدد الجاني عصر ـ يوليو 1029

999

أ .د .عزة فاروق جوهري -طه حممد طه حسن
أ -الفيجوسات :Viruses
بااذؤ ٌهااوس ال روظااات فا العاابّينات ماان القااش املاايالد املاخاالي ،ونانااد دسطااة خىوستهااا
ععاايىة ف ا البذايااة ليعااد ِلااى معااحوى الخىااوس املوطااود ف ا الوقااد الحالااش ،راام ؤـاابحد ؤكثاار
ا
ا
ا
خىاشا وانخؽاااسا ِاان العاااب نٍاشا لتزايااذ اظااحنذام الحاظا الا وانخؽاااس خااذمات إلانترنااد ،لاازلك
جّذ ؤكبر فئات البرام الماس من حيص جّذد ؤؼكالها وؤنواِها.
وؤؼاس ف رنانذو طوسطي  Fernando Georgelبلى ؤ ال روظات ِباس ِن البرام التاي
يمكن ؤ ثفي بشام ؤخشى ِن وشي جغي ر ا ؤو بن خها مش ؤخشى بذاخ بشام الحاظ  ،وثمش
دوس حيا ال روظات عّذ مشاح حتل ثحمكن من بلحال المشس بجهاص الحاظ ال  ،و م ؤسبّة
مشاح نخناولهم ِلى النحو الحال (:)42
 .1مرحل ا ااة ا:خم ا ااىبِ :ن ا ااذما يك ا ااو ال ا ااروط خ ا ااامال ف ا ا انحٍ ا اااس ثنؽ ا اايىص م ا اان قب ا ا
املعحنذم.
 .2مرحلة الارخشار :ثحذذ ِنذما يقوم ال روط بةنؽاء ن خة من ن عص وبدساطها ف
بشنام مّ من البرام املح وٌة ِلى طهاص الحاظ ال .
 .3مرحلة الحفجيج :يقوم فحها ال روط بالححشك ف ثن يز وٌاث ص املىلو ة منص.
 .4مرحل ااة الحنفيا ا  :يق ااوم ال ااروط بالب ااذء ف ا الحف ااش ِل ااى النح ااو املىل ااوب من ااص ف ا
ثذم ر البرام ؤو جعشي املّلومات وبثالفها.
ن -أحصنة طروادة :Trojans Horses
جّااذ ؤحفاانة وااشواد ماان البرمجيااات الماااس التااي ثٍهااش ف ا ؼااك ب اشام مؽااشوِة ولكجهااا
ثن اان فا داخلهااا باشام لاااس حتاال يقااوم النااحية بحشبيتهااا ِلااى طهاااص ؤو جؽااغيلص راام يااحمكن املختاارل
من الوـو ِن وشيقها بلى طهاص النحية ،لزلك ؤول ِلى ز البرمجيات بظام ؤحفانة واشواد
نعاابة بلااى القفااة اليونانيااة املؽااهوس التااي قااام إلااشيا بالخعاال داخا حفااا خؽا ي ااخم من ا
بذاخلة الجنود حتل يخسجل لهم الذخو بلى ؤساخلي الّذو كحمويص كخعاب الحشب(.)43
وف حالة ما برا قام املعحنذم للجهاص النحية بخؽغي البارام التاي ثححاو ِلاى ؤحفانة
وشواد يحم حيجها ثنؽيي البرام الماس املخبإ بذاخلها وجّم ِلى مماسظاة ِملهاا الاز ـاممد
ا
خفيف ااا للقي ااام ب ااص ا
واالب ااا م ااا يك ااو الغ ااشك مجه ااا ااو الحجع ااغ ،حي ااص جع اامل ااز البرمجي ااات
ا
بااالححكم ف ا الجه اااص الن ااحية ؤرن اااء الاثف ااا بنذمااة إلانترن ااد وثف ا ل مححوياث ااص فم ااال ِ اان ثن ي ااز
ألاوامش املحّلقة بص(.)44
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ج -الد دا :Worms
ِل ا ااى ِكا ااغ ال روظ ا ااات التا ااي ثحىل ا ا ما اان النا ااحية اثنا ااار عّ ا اان الخى ا ااوات للحّ ا ااشك
لل روظااات مسا ن ااخص ماان مفااذس آخااش مفاااب ؤو ثنؽاايىص بالخىااإ ،فااة الذيااذا لهااا القااذس ِلااى
الانخؽ اااس عؽ ااك ظ ااشعْ ِب اار إلانترن ااد ويك ااو اله ااذ مجه ااا ِ اااد ن ااغ ألا ااذا الخاـ ااة ب ااال ئح
العا ااابقح و ا ااو بحا ااذاذ الم ا ااشس بإنٍم ا ااة الكمبي ا ااوثش لح ا ااذم ر املّلوم ا ااات الت ا ااي يححويه ا ااا ،ؤو لجم ا ااْ
املّلومات الشخفية بذو ِلم ـاح طهاص الحاظ الا ( ،)45وِااد ماا ثنخؽاش ا
راثياا ِبار ؼابكة
إلانترنااد ماان خ ااال نقاااه الم اّف الت ااي ثخعاار ف ا وط ااود السغ اشات ألامنيااة املوط ااود ف ا نٍااام ؤم اان
املّلومات(.)46
 -5ترمجيات الحجسس :Spyware
جّحباار ب اشام الحجع ااغ نااوُ آخ ااش م اان البرمجيااات الخبيس ااة الت ااي ثحااوافش فحه ااا ألاا اشاك ا اار
الؽشِية ف ي جّم ِلى مشاقباة نا ماا يكحباص الناحية حتال ؤناص ج اج النقاشات ِلاى لوحاة امل ااثيل
ُ
وثشظلها بلى املخترل وثقوم ؤيما ِلى ؤِما خبيسة ؤخشى(.)47
الب ارام الماااس التااي ثقااوم بخن يااز مهامهااا عؽااك معااحق ِاان وشي ا الاثفااا بالؽاابكات
الاطحماِيااة ؤو موقااْ مااا ِلااى ؼاابكة إلانترنااد ،وثقااوم ااز البارام بجمااْ مّلومااات حااو مااا يقااوم بااص
املعااحنذم ماان ؤنؽااىص ظااواء ِباار إلانترنااد ؤو فا ولااْ ِااذم الاثفااا باإلنترنااد ِلااى الجهاااص الخاااؿ
بالنا ااحية وبسظا ااا ا ااز املّلوما ااات ا
للمنتا اارل فا ااوس اثفا ااا الحاظ ا ا ال ا ا باإلنترنا ااد( ،)48ولب ا ارام
الحجعغ ؤنواُ ِذيذ نزكش مجها ما يل :
 بشام الحجعغ الرعيي ومحاعّة نؽاه املعحنذم.
 بشام ج جي نقشات لوحة امل اثيل .Keyloggers
 بشام إلاِالنات .Adware
 النوافز ال قاِية ؤو املنرسقة .Popup
 -6البج د إلالكتجو غيجاملرغىن :Spamming
ويااحم ف ا اازا النااوُ ماان الججمااات اظااحنذام البريااذ إلالكتروناان نوظاايلة إلاشاقااص بالشظاااث
ا
الذِاثية ملنحجات مّينة مما يعتهلك مواسد الحاظ ال ويحىل رلك كس را من الوقد واملا مماا
ي اااد بل ااى خنا ا الؽ اابكة والّما ا ِل ااى ببىائه ااا ف ا نق ا البيان ااات وظ ااشِة اظ ااحجابة خذم ااة إلانترن ااد
ن عها.
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يشطااْ العاار خحياااس البريااذ إلالكتروناان ليكااو البيئااة التااي يااحم ماان خاللهااا ؼاان مس ا اازا
النا ااوُ ما اان الججما ااات بلا ااى ؤ الّالقا ااات الاطحماِيا ااة القاثما ااة ب ا ا املعا ااحنذم وخاـا ااة ف ا ا مواقا ااْ
الحواـ ا الاطحم ااا ثكااو قاثم ااة ِلااى السق ااة الو ميااة ،مم ااا يّجااي ؤن ااص ماان الع ااه بقناااُ املع ااحنذم
املعتهذ بقشاء مححوى البيانات ا ر املشاوب فحها ويشطْ رلك بلى إلايهام بإنها سظاث آمنص ونخيجة
لزلك يمكن ؤ ثىوس ز الججمات بلى طشاثم الاـىياد إلالكترونن .)49(Phishing
ط ااذيش بال اازكش ؤ ثل ااك ألان ااواُ الت ااي ث اام ثناوله ااا جّحب اار ؤ اام نم ااارض وؤؼ ااكا املخ اااوش الت ااي
ثحّااشك لهااا ؤماان املّلومااات فا بيئااة إلانترنااد ،باإللااافة بلااى الّذيااذ ماان ألانااواُ ألاخااشى مسا مناااوش
مجماات الانححاا  Spoofing Attacksومجماات اِتاراك البياناات  Sniffer Attacksوا ر اا مان
املخاوش التي يخعْ املجا لزكش ا.
التدابري األمنية حلناية أمن املعلومات:
ماان خااال ثناااو مناااوش ؤماان املّلومااات العااالف ركش ااا نانااد ناااك حاطااة ماظااة لحااوف ر
الحذاب ر ألامنية الكافية لحماية ؤمن املّلومات من ز املخاوش باإللافة بلى بيجاد ثقنيات مبحكش
ثم اامن ؼ ااشِيتها وثإميجه ااا م اان ثل ااك املخ اااوش ،ويمك اان ثقع اايم الح ااذاب ر ألامني ااة الالصم ااة لحماي ااة ؤم اان
املّلومات بلى ؤسبّة ؤقعام سثيعية وه  :الحذاب ر الحنٍيمية ،املادية ،الحقنية ،باإللافة بلى الحذاب ر
الخؽشعّية لمما ثوف ر حماية ؤمن املّلومات ،وفيما يل ثناو ز الحذاب ر ِلى النحو الحال :
أوال :التدابري التنظينية :Organizational Measures
ثحّلا ا الح ااذاب ر الحنٍيمي ااة باألنؽ ااىة إلاداسي ااة داخا ا ماظع ااات ؤم اان املّلوم ااات ،حي ااص
تهااذ ااز الحااذاب ر لبناااء بيئااة آمنااة للمّلومااات والح اااً ِلحهااا ماان خااال مجموِااة ماان إلاطاشاءات
إلاداسيااة ألامنيااة املماااد ويااحم اخحياس ااا للحىبيا عؽااك فّااا داخا ماظعااات ؤماان املّلومااات(،)51
ويمكن ثقعيم الحذاب ر الحنٍيمية بلى قعم ما :ثذاب ر بداسية وؤخشى شخفاية خاـاة بالّاامل
ف ماظعات املّلومات ،نخناولهما كما يل :
أ -الحداتيجإلادار ة:
ُياشاد بالحااذاب ر إلاداسيااة ظاايىش طهااة إلاداس ِلااى بداس نٍاام ؤماان املّلومااات وقواِااذ ا مسا
الححكم بالبرمجيات الخاسطية ؤو ألاطنرية ِن املنؽإ  ،فمال ِما يحّل بمعاث إلاؼشا واملحاعّة
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ِلى ؤنؽىة املاظعة ف الشقاباة ِلاى الاؼاترانات الخاسطياة للمنؽاإ ماْ املاظعاات ألاخاشى ومعااث
الححقي ف املخاوش التي ثحّشك لها املنؽإ (.)51
ويمك اان ث ااوف ر الح ااذاب ر إلاداسي ااة لالصم ااة لحماي ااة ؤم اان املّلوم ااات م اان خ ااال مجموِ ااة م اان
الحّليمات وإلاسؼادات مس ظياظات ؤمن املّلومات واظتراثيجيات بداس ؤمن املّلومات ،حيص يحم
اِحماااد ااز العياظااات لححذيااذ وااشل اظااحنذام املّلومااات ومفااادس ا عؽااك آماان وِم ا الوراااث
الالصمااة ملشاقبااة الحّام ا مااْ املّلومااات ،كمااا يااحم املشاقبااة ِلااى العاالوكيات الغ اار مإلوفااة ظا ا
اواء ماان
الّااامل داخ ا املنؽااإ ؤو خاسطهااا ،ويج ا ثوري ا ااز العياظااات ف ا وراااث مكحو ااة وجّميمهااا ِلااى
الّامل باملنؽإ لضياد الو والا حمام بإمن املّلومات(.)52
ن -الحداتيجالشخصية:
ثحّل الحذاب ر الشخفية بحماية املّلومات ِلى معحوى ألافشاد الّامل ِلاى نٍاام ؤمان
املّلومات حيص يؽك ألافشاد الّاملو ِلى النٍام ؤحذ ؤ م التهذيذات القوية التي يمكان ؤ ثاارش
ِلاى ؤمان وظااالمة املّلوماات ،فقااذ يشثكا ال ااشد خىاإ ِناذ اظااحنذاما لنٍاام ؤو ؤرناااء بِاذاد وثجه ااز
البرام الخاـة باملنؽإ مما يقل من فّاليتها كماا يجا ِاذم با اا ؤ ؤٍِام التهذياذات ثاإجن قاذ
ثإجن من الّامل ِلى النٍام(.)53
ث ااشثبي حماي ااة الّ ااامل فا ا النٍ ااام بوظ اااث الحّشي ااف الخاـ ااة ه اام والحإ يا ا والح ااذسي
للمحّاامل ماْ وظاااث ألامان بلااى طانا الااو بمعااث ألامان ومناااوش الاِحاذاء ِلااى ؤمان املّلومااات،
ل اازا ف ااة ؤ اام إلاطا اشاءات الت ااي يمك اان ؤ جع اااِذ املنؽ ااأت املّلوماثي ااة ِل ااى اثن ااار الح ااذاب ر الالصم ااة
لحماية ؤمن املّلومات من التهذيذات التي قذ ثحذذ من الّامل لذيها ما يل (:)54
 .1ثحذيا ااذ نلما ااات ما ااشوس للّا ااامل ِلا ااى ؤ يشا ا ااى ثحذيا ااذ ـا ااالحيات ن ا ا موٌا ااف بما ااا
يخناظ ا مااْ وبيّااة ِملااص ،وثكااو قاـااش ِلااى نىااال ِملااص باملنؽااإ فقااي وليعااد
ـالحيات دو حذود.
 .2اخحياااس الّااامل عّنايااة ثامااة مااْ لااشوس الحإكااذ ماان ؤمااانتهم وبخالـااهم ويٍهااش رلااك
من خال قيام إلاداس بمشاقبة ظلوكياتهم ِن ُعّذ للحإكذ من رلك.
ا
 .3ثذسي الّامل عؽك طيذ ثجنبا للّذيذ من املؽكالت التي قذ ثواطهها الؽبكة.
 .4الحإك ا ااذ م ا اان بصال ا ااة بيان ا ااات الّ ا ااامل املنتهي ا ااة م ا ااذ خ ا ااذمتهم ف ا ا املنؽ ا ااإ م ا اان قاثم ا ااة
معحنذمن النٍام.
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ثانيا :التدابري املادية :Physical Measures
ُيىلا مفااىلع الحااذاب ر املاديااة ِلااى نافااة الوظاااث التااي ثمنااْ الوـااو بلااى نٍاام املّلومااات
وقواِااذ ا مس ا ألاق ااا والح ااواطض والغ ااش املحف انة وا ر ااا م اان الوظ اااث الت ااي ثق ااوم ِل ااى حماي ااة
ألاطهااض الحعاظااة ماان الّبااص ؤو الحنشي ا  ،ولححقي ا املعااحوى املىلااوب ماان الحمايااة املاديااة ألماان
املّلومات بذ من مشاِا ِذ ِوام  ،مجها ما يل (:)55
 .1ثنفيق ااش مغلقاص لحماياة ؤطهاض خاادم الؽابكة املشكضياة للمنؽاإ ؤ عّياذا ِان
اش الّامل ؤو املعح يذين حتل يكو محاحا للجميْ.
 .2اظ ااحنذام الك ااابالت املغل ااة ورل ااك لحقلي ا إلاؼ ااّاُ الس ااانو املنرس ا م اان خالله ااا ،م ااْ
بمكانية بلافة ؤكثر من اال ِلحها ملنْ زا إلاؼّاُ.
 .3ث ااوف ر وظ اااث مشاقب ااة ملوق ااْ املنؽ ااإ م اان ال ااذاخ والخ اااسض مس ا ال ااذواثش الحل ضيوني ااة
املغلقة.
 .4ثإم ألابواب واملنافز ورلك باظاحنذام ؤطهاض إلانازاس الياة لحقاوم بخؽاغي ؤطاشاط
الحنريص ف حالة الذخو ف ا ر ظاِات الّم الشظمية.
 .5ثشكي الكابالت الخاـة بالؽبكة ِبر ثمذياذات ِبار الجاذسا ؤو فاول ألاظاقف حتال
ثكو مّشلص لوـو ا ر املخحف .
فمال ِن ؤ ناك وشل ؤخشى وؤدوات جعاِذ املنؽإ ِلى ثحقي ألامن املادياة وحمايتهاا
ماان التهذيااذات و ااز الىااشل ثحااذاخ مااْ الحااذاب ر الحقنيااة ألماان املّلومااات ولكاان ظاانخناو فقااي مااا
يحّل باألمن املاد ألمن املّلومات ،من ز الحذاب ر نزكش ما يل :
 .1الححك عي الىصىب :Access Control
يّحب اار ال ااححكم فا ا الوـ ااو م اان الح ااذاب ر املادي ااة الهام ااة والحعاظ ااة فا ا ؤم اان املّلوم ااات،
فجميْ ؤنٍمة ؤمن املّلومات ثححاض ؤ جّما فا بيئاة آمناة عّياذ ِان ؤياذ ا ار املحنففا حتال
يارش رلك ِلى ك اءتها مس الّبص والحنشي ؤو ألاِىا ععر الّواما الىبيّياة املخحل اة مسا
الحشاث والض ص ؤو انقىاُ الحياس الكهش اجن.
ثب ؤ الححكم بالوـو بالنعبة للحذاب ر املادية ينقعم بلى ؼق  :الؽ املاد ويحّل
بالح ااذاب ر املادي ااة مس ا الح ااواطض ال زياثي ااة املادي ااة لحماي ااة امل ااواسد املادي ااة واملنؽ ااأت ،والؽ ا الحقج ااي
الخ اااؿ بحف اااسيل ال ااذخو الخاـ ااة بالّ ااامل فا ا املنؽ ااإ مسا ا نلم ااات الع ااش و ىاق ااات ال ااذخو
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املمغنىاة باإللااافة بلااى القياظااات الحيويااة  Biometricsللاححكم بالوـااو لخااذمات املنؽااإ  ،فيمااا
يل ظنخناو الؽ املاد :
أ -ا :ىاجزالفيز ائية :Physical Barriers
ثحّل ا الحااواطض ال زياثيااة بالوظاااث التااي جعااا م ف ا منااْ الوـااو بلااى املااواسد الحيويااة ف ا
منؽإ املّلومات من ؤطهض وؼبكات وا ر ا ولحىبي رلك بذ من ثوافش الحذاب ر اثية(:)56
 .1ولْ ما يعمل بحواطض محيي املنؽإ  Perimeterالز يحّلا بحماياة محايي
املنؽإ الخاس مس الجذسا الخاسطية وـافشات إلانزاس.
ا
 .2ول ا ااْ ح ا ااواطض ؤم ا ااام م ا ااذخ مشاك ا ااض ألاطه ا ااض وبق اله ا ااا منّ ا ااا لحّشل ا ااها لبا ا ارام
الحجعغ وا ر ا.
 .3الححكم من خاسض املنؽإ ِن وشي البوابات املغلقاة وجاجالت الاذخو وؤطهاض
املشاقبة.
ن -ال اميجات ورظ املراكبة:
جعاِذ الكام رات ونٍم ثحقي الهوية للماوٌ واملتارددين ِلاى املنؽاإ مان ح اَ ألامان
املاااد ألماان املّلومااات ورلااك ماان خااال مشاقبااة الااذخو والخااشوض ماان وبلااى املنؽااإ وثحذيااذ ويااة
املفش لهم بالحواطذ ف املكا الز يوطذ فيص الحاظا الا  ،وجعااِذ ناام رات املشاقباة ِلاى سـاذ
ؤ نؽاه من طان ؤفشاد ا ر مفش لهم بالحواطذ ف ؤمكاا وطاود ألاطهاض الحعاظاة ،وؤيماا جّاذ
دليال ف حالة اسثكاب ؤ تهذيذات ِلى ؤمن املّلومات(.)57
 .2رظ إلار اراملبكر:
جعحنذم كنوُ من الحذاب ر الالصمة لح َ ؤمن محيي املنؽإ باإللافة بلى حماياة املاواسد
الحقنية واملادية املوطود ها ،وجعحنذم ز النٍم الّذيذ من ألاطهض الحعاظة الخاـة باإلنزاس
املبكا ااش  Sensorsلشـا ااذ ؤِما ااا العا ااشقة والحشي ا ا والّذيا ااذ ما اان الكا ااواسذ الىبيّيا ااة مس ا ا الا ااض ص
والباراك وا ر ااا وجعااحنذم ؤطهااض ؤخااشى لشـااذ املااواد املؽااّة والعااامة للح اااً ِلااى ألاماان املاااد
لؤلطهض (.)58
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ثالجا :التدابري التكنية :Technical Measures
ن اااك الّذي ااذ م اان الح ااذاب ر الحقني ااة الت ااي ته ااذ بل ااى حماي ااة ؤم اان املّلوم ااات م اان املخ اااوش
الذاخلية والخاسطية والّم ِلى الحذ مجها ،ظنخناو ؤ م ز الوظاث ِلى النحو الحال :
 -1ترامج م افحة للفيجوسات :Antivirus Software
ه ا البرمجي ااات الت ااي جع ااحنذم كخؽ ااا وبصال ااة ناف ااة ؤن ااواُ البرمجي ااات الم اااس والخبيس ااة
ا
والّم ِلى محو ا ثماما مان النٍاام ملاا لهاز البرمجياات مان تهذياذات قاذ ثاارش ِلاى ؤمان املّلوماات
التي ثممها املنؽإ (.)59
وِمل ااد الّذيا ااذ م اان ؼ ااشنات الحماي ااة ِلا ااى ثى ااويش ب ا اشام مما اااد لؤلنا ااواُ الحذيسا ااة م اان
ال روظااات التااي ثنخؽااش ف ا البيئااة إلالكترونيااة وماان ؤمسلتهااا MacAfee, Kaspersky, Norton,
 Avira, Avastوا ر ااا م اان الؽ ااشنات ،ولك اان ثك ااو ب اشام مكافح ااة ال روظ ااات ق ااادس ِل ااى القي ااام
عّمله ااا عؽ ااك محك اااف ّ
وفّ ااا ب ااذ م اان ثمحّه ااا عّ ااذد م اان الع اامات الواط ا ثوافش ااا ،ن اازكش مجه ااا م ااا
يل (:)61
 .1ؤ يكااو مااذم بااذاخلها طااذاس ناااس  Firewallللحفااذ أل محاااو ت خت ارال بنيااة
نٍام ؤمن املّلومات ،ويقوم بالححذيص الحلقاجن لن عص للحّش ِلى ألانواُ الحذيسة
من البرمجيات الماس .
 .2ؤ ثااحمكن ااز الب ارام م اان فح ااق البري ااذ إلالكترون اان للمع ااحنذم عؽ ااك مع ااحمش
والّم ِلى كؽف ؤ تهذيذات يمكن ؤ ثحذذ مس طشاثم الانححا وا ر ا.
 .3ؤ يكو رو اظاتهالك قليا ملاواسد الحاظا الا املوطاود فياص حتال يخعار فا بايء
الحاظ ال وثوق ص ِن الّم ف حالة القيام عّمليات البحص ِن ال روظات.
 -2ترامج ا:جدرا النار ة :Firewalls
جّم ز ال ئة من البارام ِلاى ثاإم املنافاز  Portsاملوطاود فا الحاظا الا التاي مان
خاللهااا ثااحمكن الحىبيقااات ماان ِلااى الحفااو ِلااى خااذمات إلانترنااد ،وفا كس اار ماان ألاحيااا يّلاام
املعااحنذم باملنافااز امل حوحااة ِلااى النٍااام ممااا يعاامل بنعاايا ثااإم ااز املنافااز وحمايتهااا ،فحّم ا
باشام الجااذسا الناسياة كمفا ا ثمناْ وـااو البرمجيااات المااس بلااى ألاطهاض ِاان وشيا ااز املنافااز
امل حوحة(.)61
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وثق ااوم الج ااذسا الناسي ااة ِل ااى حماي ااة ؤطه ااض الحاظا ا الا ا ؤو ؼ اابكة ث ااش ي الّذي ااذ م اان
ألاطه ااض م اان الاختراق ااات م اان و ااش طه ااة رالس ااة ،حي ااص يق ااوم بحفا ا ية ح ااضم البيان ااات املحبادل ااة م ااْ
الؽبكة ،وثنقعم الجذسا الناسية بلى نوِا و ما:
 ا:ج اادرا البجمجي ااة :يع ااحنذم اازا الن ااوُ ِل ااى الحاظ اابات الي ااة املع ااحقلة ؤو املشثبى ااة
عؽبكات إلانترند ؤو ِلى الخوادم ومن ؤبشص ؤنواُ ز الجذسا .Norton, Kaspersky
 ا:جاادرا املاد ااة :وجعاامل ؤحيانااا بالّل ا العااوداء حيااص جعااحنذم ِلااى ألاطهااض الخادمااة
التي ثقوم ِلى ثضويذ ألاطهض ألاخشى بنذمات إلانترند وه ؤكثر ؤمنا من الجذسا الناسياة
البرمجية ومن ؤمسلتها .)62(SOHO WatchGuard
 -3الخشفيج :Encryption
يّحب اار الخؽا ا ر ااو الّل اام املع ااحنذم لح ااَ ؤم اان وظ ااشية املّلوم ااات ،ف ااال يمك اان مّشف ااة
فحوى املّلومات املشظلة من ِقب ؤ شخق آخش ا ر الشخق املشظلة بليص ثلك املّلومات ويكو
ا
مالكا مل حا فك جؽ ر ا مْ مالحٍة ؤنص ف حالة وـاو ثلاك املّلوماات بلاى ؤشاخاؿ آخاشين فاةنهم
يعحىيّو الاظح اد مجها ؤو حتل فهم مّنا ا( ،)63وينقعم بلى نوِا ؤظاظيا و ما نالحال (:)64
أ -الخشفيجاملحماث :Symmetric Encryption
ا
يعمل ؤحيانا بالخؽ ر املحناٌش ؤو باظم ثكنولوطيا جؽ ر امل حا الخااؿ ،وععاحنذم فا
اازا النااوُ ماان الخؽ ا ر م حااا واحااذ للخؽ ا ر وفااك الؽ ا ش و اازلك فةنااص يكااو مّلومااا ب ا مشظ ا
ا
املّلومات واملعح يذ مجها ،ويشظ م حا فك الخؽ ر بوظيلة ؤخشى عّيذا ِن املّلوماات املشظالة،
ويو ع الؽك الحال وشيقة ِم الخؽ ر املحمار :

ش ()2
الخشفيجاملحماث Symmetric Encryption

()65
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ن -الخشفيجغيجاملحماث :Asymmetric Cryptography
يعااحنذم ف ا اازا النااوُ م حاحااا لك ا معااحنذم للمّلومااات يكااو بحااذا ما مّشوفااا ماان
ِقب ا املعااحنذم اخااشين ف ا حالااة الشابااة ف ا بسظااا مّلومااات مؽ ا ش بلااى شااخق آخااش ِلااى ِلاام
بامل حااا ألاو  ،ول ااك الخؽ ا ر يعااحنذم م حااا خاااؿ يّشفااص ظااوى معااحقب املّلومااات ن عااص،
ويمكن ثوليل وشيقة ِم الخؽ ر ا ر املحمار من خال الؽك الحال .

ش ()3
()66
الخشفيجغيجاملحماث Asymmetric Cryptography
ؤجى الخؽ ر الغ ر محمارا إلـاال ِياوب ومؽاان الناوُ العااب مان الخؽا ر حياص ناناد
ثواطا ااص مؽا ااكلة الحوصعا ااْ ا ا اار اما اان للم ا اااثيل املعا ااحنذمة ف ا ا الخؽ ا ا ر املحمار ا ا  ،فيا ااحم اظا ااحنذام
م حاح ااا برن ا ث ااش ي بيجهم ااا ِالق ااة م ااا لضي اااد ألام ااا والحّقي ااذ ف ا محاول ااة ف ااك جؽ ا ر املّلوم ااات
املؽ ش باظحنذام الخؽ ر الغ ر محمار .
 -4أرظمة كشف الاختجاق :Intrusion Prevention System
جّم ز ألانٍمة ِلى منْ الخعل وسـذ املحاو ت املحكشس لالظاحغال حتال برا لام ياحم
بـااال نقاااه المااغف التااي يجااش اظااحغاللها ،ويمكاان لهااز ألانٍمااة ؤ ثقااذم بؼااّاسات فوسيااة لهااز
املحاااو ت وؤ ثمنااْ مجمااات معااتهذفة مّينااة وقااد حااذو ها .حيااص ب نقاااه المااّف ف ا نٍاام ؤماان
ا
املّلوماات ثكااو املفاذس ألاو لّمليااات الخعال  ،وِاااد ثكاو ااز النقااه التااي ثمسا زغاشات داخا
النٍام موطود نخيجة لعوء الاظحنذام من ِقب الّامل ِلى النٍام(.)67
ثنحلااف ؤنٍمااة كؽااف الاختارال ِاان باشام الجااذسا الناسيااة فا ؤنهااا ثقااوم فا فحااق حشكااة
امل ااشوس للمّلوم ااات م اان وبل ااى املع ااحنذم للكؽ ااف ِ اان الججم ااات املحوقّ ااة ِك ااغ ب اشام الج ااذسا
الناسية التي ث شك قواِذ ـاسمة ِلى حشكة املشوس وباالل املنافز التاي يمكان اظاحغاللها فا ِملياات
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الاخترال فيقوم ب حق املّلومات املحذاولة واثنار قشاس العما بمشوس ز املّلوماات ؤو منّهاا فا
ا
حال ااة الؽ ااك ف ا ؤنه ااا مح اااو ت خت ارال النٍ ااام ،ل اازلك ف ااة ب اشام كؽ ااف الاخت ارال ؤق ا نن ااجا م اان
ا
الجذسا الناسية ولكجها ؤكثر جّقيذا ف وشيقة الّم (.)68
 -5الححك تالىصىب :Access Control
ظااب وؤ ثناولنااا الااححكم بالوـااو فا الحااذاب ر املاديااة ولكاان ماان الناحيااة املاديااة الخاـااة
بحمايااة ؤماان مااواسد املنؽااإ ومااا يحّلا بااإمن املحاايي ماان حيااص املنؽااأت املاديااة وألاطهااض إلالكترونيااة
التااي ثححويهااا ااز املنؽااإ  ،و نااا نخناااو ثااذاب ر الااححكم ف ا الوـااو ماان الجان ا الحقجااي ومااا يحّل ا
بالوظاااث الحكنولوطيااة الحذيسااة ل ااشك الحمايااة ِلااى ؤماان املّلومااات ،وثحنااز املنؽااإ الّذيااذ ماان
الوظاااث الحقنيااة لححقيا الخىااوات العاااب ركش ااا مسا بىاقااات الهويااة ونلمااات العااش والبىاقااات
الزكيا ااة ووظ ا اااث الحّشيا ااف البيولوطي ا ااة ؤو م ا ااا يعا اامل بالقياظ ا ااات الحيوي ا ااة ،وظا اانخناو ؤ ا اام ا ااز
الوظاث ف النقاه الحالية:
أ -كلمات السر :Passwords
يمك اان لكلم ااات الع ااش ؤ ثك ااو ِب اااس ِ اان نلم ااة ؤو طمل ااة جع ااحنذم لل ااذخو بل ااى النٍ ااام
واملف ااادقة ِن ااذ ال ااذخو مسا ا ظ اااا  :م ااارا جّ ااش ( ،)69ؤو ؤ وشيق ااة لكحاب ااة نلم ااات الع ااش ولك اان
عؽااشه ؤ ثكااو مّقااذ وا اار قابلااة للحنما  ،ويجا اثنااار ِااذد ماان الخىااوات ِنااذ بِااذاد نلمااات
املشوس نزكش مجها ما يل (:)71
 .1ثممن بيانات شخفية مس ثاسيخ امليالد وا ر .
 .2ؤ ثكو ـّبة وا ر قابلة للحنم وثكو خليي ب الحشو والشموص وألاسقام.
ِ .3ذم بوالُ الغ ر ِلحها بإ ؼك  ،مْ لشوس ؤ يحم جغي ر ا عؽك دوس .
ن -البطاكات ال كية :Smart Cards
جع ااحنذم البىاق ااات الزكي ااة كحقني ااة م اان ثقني ااات ال ااححكم بالوـ ااو حي ااص ينت ااز فحه ااا
مّلوم ااات ِ اان املع ااحنذم مسا ا ؤظ اامص و ياناث ااص الشخف ااية ونلم ااة امل ااشوس الخاـ ااة ب ااص ِل ااى ؼ ااشيي
ممغااني يعااحنذم ِنااذ سابااة الشااخق ف ا الااذخو بلااى نٍااام املّلومااات واظااحنذام مواسد ااا ورلااك
بحمشيااش البىاقااة ماان خااال ماجااع سقمااي يّما ِلااى ثشطمااة البيانااات املختزنااة ِلحهااا ومقاسنتهااا بريانااات
الشخق ِلى النٍام ،وععمل لص باملشوس ِنذ ثىاب ز البيانات ب البىاقة والنٍام(.)71
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ج -ثلنيات اللياسات ا :يى ة :Biometrics
تهذ ثقنيات القياظات الحيوية ف الحذاب ر املحّلقة بالححكم بالوـاو بلاى ثحذياذ وياة
املع ااحنذم والححقا ا مجه ااا اظ ااخنادا ِل ااى عّ اان الخف اااثق البيولوطي ااة الت ااي يمك اان ثكشاس ااا با ا
شخق وآخش مس الوطص وألار وقضحية الّ و فمات ألاـاعْ ،والحمن النوو ؤو الخفااثق
العاالوكية لئلنعااا مس ا الفااوت ووشيقااة امل االي والحوقيااْ( ،)72ويو ااع الؽااك الحااال ِمليااة ح ااَ
ِينا ااات ما اان الخفا اااثق البيولوطيا ااة للمعا ااحنذم واملفا ااادقة ِلحها ااا ما اان ِقب ا ا النٍا ااام للعا ااما لا ااص
بالذخو ِنذ الحاطة:

ش ()4
()73
طر لة عم رظ اللياسات ا :يى ة Biometric systems
يو اع ازا الؽاك اظااحنذام واشيقح للححقا مان ويااة املعاحنذم :ألاولاى جعامل وشيقااة
الخ ااجي  Enrolment Stageيااحم فحهااا ؤخااز ِينااة ماان ؤحااذ الخفاااثق البيولوطيااة مسا ث اـااي
الوطص وقضحية الّ و فمات ؤحاذ ألاـااعْ ِان وشيا م اع بيولاو لهاز الخفااثق وثنضيجهاا فا
ملف خاؿ باملعحنذم مذم بالنٍام.
وِنااذ محاولااة الشااخق ال ااذخو بلااى النٍااام ثااحم الىشيق ااة السانيااة وه ا مشحلااة املف ااادقة
والححق ا م اان الهوي ااة  Authentication Stageحي ااص ث ااحم مقاسن ااة الخف اااثق البيولوطي ااة له اازا
الشخق كما ف الؽك املو ع وِنذ املىابقة ُيعمل لص بالذخو بلى ؼبكة النٍام.
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 -6الحخز ن الاححياط :Backup
يقفذ بالحنضين الاححياون مجموِة إلاطشاءات واملّلومات والبرام التي يجا ثوف ر اا فا
ؤماكن منففة خاسض املقش الشثيسلي للمنؽإ ورلك للشطوُ بلحها ف حالة حذوذ ما يمنْ اظحنذام
النٍاام ألاظايالي املّمااو باص داخا املنؽااإ  ،ظاواء ناا رلااك ععار ِشخالي ؤو محّمااذ ونٍاشا سث اااُ
ثكاليف ثإظيغ نٍام ثنضين محكام ناك عّن الخياسات التي يمكن للمنؽإ ؤ ثحنز ا ف ِم
نٍام ثنضين اححياون ملححوياتها مجها ما يل (:)74
أ -رظاح اححياط مح ام :
يكو زا النٍام رات ثكل ة ِالية ملا يحىلبص من بطاشاءات وثجه ازات كب ار ثمارا النٍاام
ألاظايلي املعحنذم ف املنؽإ من حيص ألاطهض وإلايذ الّاملة واملحنفف .
ن -مركزفرعي لنظاح الحخز ن:
ا
ا
فا ا اازا الخي اااس يك ااو للمنؽ ااإ ؤح ااذ ال ااشوُ ال ااز ي ااحم اِحب اااس مشكا اضا اححياوي ااا للنٍ ااام
ألاظاياالي بحيااص يااضود باابّن ؤطهااض الحنااضين وياحم س ىااص بالؽاابكة ألام واظااحنذامص كبااذي فا حالااة
حذوذ ؤ ؤخىاس جّترك النٍام ألاظايلي.
ج -الاثفاق املحبادب:
يااحم الاث ااال با منؽااإثا بحيااص يكااو لااذيهما ثمارا فا ن ااغ ألانٍمااة املعااحنذمة بحيااص
يحم اِحباس ؤحذ ما مشكض ثنضين اححياون لؤلخش ف حالة جّشك ؤحذ ما أل حاذذ وااست والّكاغ
ا
مااْ املنؽ ااإ ألاخ ااشى ،وعّااذ اازا الخي اااس ؤقله اام ثكل ااة وث ااوف را للجه ااذ املب اازو ف ا بنؽ اااء مشك ااض ثن ااضين
اححياون.
 -7الحىكيع الركمي :Digital Signature
يّحب اار الحوقي ااْ الشقم ااي ثإؼ ا ر ِل ااى الوريق ااة باظ ااحنذام م ااا يع اامل بامل ح ااا الخ اااؿ ال ااز
يكو لذى املشظ للمّلومات فقي فهو لايغ الحوقياْ الحقلياذ  ،حياص ثحاو املّلوماات بلاى ـاوس
سقميااة مؽا ش وثحكااو املّلومااات الجهاثيااة التااي ثكااو طااا ض عّااذ ا لئلسظااا ماان دالااة سقميااة خاـااة
باملّلومات ودالة ؤخشى خاـة باالحوقيْ بواظاىة امل حاا الخااؿ و اناذماطهما مّاا ينؽاإ الحوقياْ
الشقم ااي ويق ااوم مع ااحلم املّلوم ااات باظ احنذام امل ح ااا الّ ااام ال ااز بحوصث ااص ب ااك ؼ ا ش املّلوم ااات
املشظلة( ،)75و ناك نوِا للحوقيْ و ما نالحال (:)76
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أ -الحىكيع املفحاحي :Key-Based signature
يقوم زا النوُ بتزويذ الوريقة إلالكترونية بحوقيْ مم ز يحذد خاللص الشخق الاز قاام
بااالحوقيْ ووقااد الحوقيااْ ومّلومااات امااة ِاان ـاااح الحوقيااْ ،حيااص يااحم ج ااجي الحوقيااْ الشقمااي
عؽك سظمي ِنذ طهات خاـة جّش باظام  Certification Authorityو او واش محاياذ مهمحاص
الحإكيذ من صحة ملكية الحوقيْ الشقمي.
ن -الحىكيع البيىمتجي :Biometrics Signature
و ِباس ِن ثحذيذ نمي مّ لحشكة يذ الشخق الز يقوم بالحوقيْ ورلك من خاال
ثوـ ااي القل اام إلالكترون اان املع ااحنذم فا ا الحوقي ااْ بجه اااص حاظا ا آلا ا يق ااوم الش ااخق باظ ااحنذامص
للحوقيْ ومن خال الفلة ب القلم والحاظ ال يقاوم بخ اجي حشكاة الياذ ِناذ الحوقياْ ،حياص
ب حشكاة اليااذ ؤرناااء الحوقياْ ثنحلااف با شااخق وآخاش وها ماان العامات الشخفااية التااي ثحكااشس،
ويحم ج جي الحوقيْ البيومتر من خال طهة محايذ نالتي جعحنذم ف الحوقيْ امل حاا .
 -8الععمات املائية :Digital Watermarking
جعااحنذم ااز الّالمااات فا كس اار ماان ألاحيااا كىشيقااة لمااما ملكيااة املححااوى وقااذ ثكااو
الّالمااات ِاان نااق مشجاان ؤو ؼااّاس يحااذد بولااو املالااك الحقيقاان للمفاانف وثكااو ااز الّالمااات
بحغىيااة طااضء كب اار ماان البيانااات ويفااّ بصالتهااا ،وبّاان ااز الّالمااات ا اار مشثيااة للّ ا الرؽااشية
ويمكاان اظااترداد ااز البيانااات عّااذ موافقااة املالااك للمفاانف حتاال يقااوم بةصالااة الّالمااات املاثيااة ماان
املفنف ويكو عّذ ا ـالحا لالظحنذام(.)77
رابعا :التدابري التصريعية :Legal Measures
نخيجا ااة إلظ ا اااء اظا ااحنذام الحقني ا ااات الحكنولوطيا ااة الحذيس ا ااة باظا ااحنذام الحاظ ا ا ال ا ا
وخ ااذمات إلانترن ااد ،ب ااادست الّذي ااذ م اان ال ااذو باثن ااار الّذي ااذ م اان الح ااذاب ر الخؽ ااشعّية ل ااذ ااز
املخاوش ،ظنخناو فيما يل ؤ م الحذاب ر الخؽشعّية التي ثحمي ؤمان املّلوماات ِلاى املعاحوى الاذول
باإللافة بلى ؤحذذ الخؽشعّات التي ـذست ف طمهوسية مفش الّش ية عؽإ حماية ؤمن املّلومات
من املخاوش التي جعحنذم ثقنيات املّلومات ورلك ِلى النحو الحال :
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 .1الحداتيجالخشريعية الدولية:
جّااذ مّا ااذ الويبااو عؽااإ حمايااة ح ا املالااف  1996ومّا ااذ الويبااو عؽااإ فنااانن ألاداء
والخ ااجيالت الفااوثية  1996ويىلا ِلحهمااا اث اااقيتي إلانترنااد ماان ؤولااى الجهااود الذوليااة التااي ثناولااد
بؼااكالية حمايااة ؤماان املّلومااات ف ا بيئااة إلانترنااد ألنهمااا ثااوفشا الحمايااة لحقااول املالااف والحقااول
املجاااوس ف ا بيئااة إلانترنااد ،حيااص حشـااد مّا ااذ الويبااو عؽااإ ح ا املالااف ف ا املاااد الشاعّااة ِلااى
ثإكيذ ؤ باشام الحاظا الا جّحبار مان املفان ات ألادبياة ،وؤيماا فا املااد السامناة مجهاا نفاد ِلاى
حماية املفن ات الشقمية التي ثنؽش ِلى ؼبكة إلانترند(.)78
كمااا طاااءت اث اقيااة بوداععااد للج اشاثم إلالكترونيااة  2001حيااص ا حمااد بج اشاثم ال ماااء
إلالكترونن و ظيما الجشاثم املشثكبة من خاال اظاحنذام ثكنولوطياا الاثفاا ت وخاذمات إلانترناد
مس الجشاثم املحّلقة باملّامالت املالية ا ر املؽشوِة وانتهاك حقول الحإليف والنؽش باإللاافة بلاى
ثناولها للجشاثم التي ثنتهك كشامة إلانعا وخفوـيحص(.)79
وثماامند اث اقيااة بوداععااد الّذيااذ ماان ـااوس الج اشاثم إلالكترونيااة بمااا ف ا رلااك الج اشاثم
املشثكبااة لااذ انتهاااك الّناـااش ألاظاظااية ألماان املّلومااات وها العااشية وظااالمة وثااوافش البيانااات ،ؤ
ؤ ز الاث اقياة ا حماد بحماياة ؤمان املّلوماات ورلاك ِان وشيا فاشك الحماياة ِلاى ِناـاش ا ؤو
ما يعمل بمسلص .CIA
فق ااذ نان ااد ؤو الخؽ ااشعّات الت ااي جع ااحنذم مف ااىلع نٍ اام الحع اااب ال ا Computer
 Systemsوولااْ جّشيااف م ف ا ل ااص ف ا نفااوؿ الاث اقيااة ااو ؤ طهاااص يقااوم باملّالجااة الحلقاثي ااة
للبيانا ااات ؤو مجموِا ااة ما اان ألاطها ااض املترابىا ااة ؤو رات ـا االة ببّما ااها الا اابّن ،و ها اازا امل ها ااوم فا ااة
الاث اقية قذ ؼملد ن ألاطهض الشقمية بما فحها ما ؤول ِليص فيما عّذ بةنترند ألاؼياء Internet
).)81(of Things (IoT
باإللافة بلى اث اقية بوداععد فقذ ؤـذس إلاثحاد ألاوسوبان جؽاشعْ خااؿ باإمن الؽابكات
واملّلومااات ف ا ِااام  2016يعاامل بحوطيااص الاثحاااد ألاوسوباان ألماان الؽاابكات واملّلومااات Network
 and Information Security (NIS) Directiveالز ا حم بحماية ِناـش ؤمن املّلومات ،CIA
وعّااذ ؤو جؽااشعْ ِلااى معااحوى إلاثحاااد ألاوسوباان عؽااإ ؤماان ال ماااء الشقمااي الااز يحم ا سقاام 169
وثحمس ؤ ذافص ف ثحقي الحذ ألاقصلل من حماية البيئاة إلالكترونياة وثحذياذ الّالقاة با ماضود
ا
خذمات إلانترند واملعحنذم وِالقتهما مّا باألمن املّلوماجن ِلى معحوى إلاثحاد ألاوسوبن(.)81
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 .2الحداتيجالخشريعية الىطنية:
يّحباار قااانو مكافحااة ط اشاثم ثقنيااة املّلومااات املفااش سقاام  175لعاانة  2018ماان ؤحااذذ
الخؽ ااشعّات الووني ااة ف ا حماي ااة ط اشاثم ثقني ااات املّلوم ااات ورل ااك ؼ ااحمالص ِل ااى الّذي ااذ م اان ـ ااوس
الج اشاثم التااي ثااحم ف ا بيئااة إلانترنااد والاانق ِلااى الّقو ااات التااي ثقااْ ِلااى مشثك ااي مس ا ااز الج اشاثم
وكزلك ثحذيذ الّالقة التي ثش ي مضود خاذمات إلانترناد باملعاحنذم لهاز الخذماة والتزاماات كاال
مجهم حتل يقْ ثحد واثلة القانو .
ثماامن الق ااانو الّذي ااذ ماان الف ااوس للج اشاثم مس ا الاِح ااذاء ِل ااى ظااالمة ؼ اابكات إلانترن ااد
وثقنيات املّلومات وطشاثم الذخو ا ر املؽشوُ واِتراك البياناات باذو وطاص حا  ،حياص ناق فا
املاد ِ 16لى ِقو ة الحرغ مذ ثق ِن ظنة واشاماة مالياص ثقا ِان خمعا ؤلاف طنياة و
ثحجاوص ماثح وخمع ؤلف طنية لك من اِترك بوطص حا ؤ مّلوماات ؤو بياناات ؤو نا ماا او
محذاو ِن وشي ؼبكة إلانترند ؤو ؤحذ ؤطهض الحاظ ال (.)82
باإللافة بلى الحإكيذ ِلى حماية ِناـش ؤمن املّلومات  CIAحيص نفد ف املاد ِ 17لى
الّقو ااة بااالحرغ مااذ ثقا ِاان ظاانح واشامااة ثقا ِاان ماثااة ؤلاف طنيااة و ثجاااوص خمعااماثة
ا
ؤلف طنية ن من ؤثلف ؤو ِىا ؤو ِاذ معااس ؤو ؤلماى محّماذا و اذو وطاص حا البارام والبياناات
ؤو املّلومات املخضنة ؤو املّالجة ؤو املولذ ؤو املخل ة ِلى ؤ نٍام مّلوماجن وما ف حكمة ؤيا ناند
الوظيلة التي اظحنذمد ف الجشيمة(.)83
نؽ ا ر بلااى ؤ قااانو مكافحااة ط اشاثم ثقنيااة املّلومااات املفااش قااذ نااق ِلااى ط اشاثم ؤخااشى
تهذد ؤمن املّلومات مس طشاثم الاِحذاء ِلى البريذ إلالكترونن وطشاثم الاِحذاء ِلى ثفميم املواقْ
إلالكترونية وطشاثم الاِحذاء ِلى ألانٍمة املّلوماثية وتهذيذ ظالمتها مْ ثوقيْ ؤقصالل الّقو اة ِلاى
من قام بواحذ من ثلك الجشاثم ظواء بالحرغ ؤو بالغشامة املالية ؤو بةحذى الّقو ح .
املعايري الدولية إلدارة أمن املعلومات:
جّحب اار املنٍم ااة الذولي ااة للحوحي ااذ القياي االي International Organization for
) Standardization (ISOالتااي جّااش باظاام منٍمااة ألايااضو ه ا املنٍمااة التااي ته احم بولااْ املّاااي ر
الذولية لمبي ؤمن املّلومات باملاظعات واملنٍمات ،وه منٍمة ثمم ممسل من ِذ منٍمات
قومية للمّاي ر و الشام من ؤنها منٍمة ا ر حكومية ب ؤ املّاي ر التي ثقوم بولاّها جّحبار بمساباة
ق ااوان واطب ااة الحىبي ا اازا م ااا يجّله ااا ؤكث اار ق ااو م اان مٍّ اام املنٍم ااات ا اار الحكومي ااة( ،)84وثق ااْ
اجمللد السادس – العدد الجاني عصر ـ يوليو 1029

998

أ .د .عزة فاروق جوهري -طه حممد طه حسن
منٍمااة ألايااضو فا مذينااة طنيااف حيااص ثاام ثإظيعااها ِااام  1946وثماام ؤكثاار ماان  145بلااذ ِمااو منااز
بنؽائ ا ،و ل ِذد املّاي ر الذولية التي ؤـذستها  19500مّياس(.)85
وثشثك ااض املّ اااي ر الذولي ااة ِل ااى مجموِ ااة م اان إلاط اشاءات الت ااي يقت اار ثىبيقه ااا ف ا ماظع ااات
املّلومات والاِحمااد ِلحهاا ،وؤـاذست منٍماة ألاياضو الّذياذ مان املواـا ات القاظاية املحنففاة فا
مجا ؤمن املّلومات نزكش مجها مّاي ر  ،)86(ISO, MEHARI, ITIL, COBITوؤ م ز املّاي ر التي
جعمل بمواـ ات نٍم بداس ؤمن املّلومات ) ،(ISO:27000وثحكاو مان ظاحة مّااي ر فشِياة ،و ماا
كما يل (:)87
 .1أ اازو  :27111يؽ ااحم ِل ااى املّ اااي ر الخاـ ااة با ظ ااحمشاس ِل ااى ثحع ا الخ ااذمات ِ اان
وشي ولْ ألاظغ الالصمة لمبي مماسظات ألافشاد ف بداس ؤمن املّلومات.
 .2أ زو  :27112يّىن املبادت واملّاي ر الخاـة بخنٍيم وبداس ؤمن املّلومات.
 .3أ ا اازو  :27113يا ااوفش القواِا ااذ الخاـا ااة بخن يا ااز إلاط ا اشاءات إلالا ااافية الخاـا ااة ب ا ااإمن
املّلومات.
 .4أ زو  :27114يهحم ثوف ر املقاييغ الخاـة بقياط مذى فّالية ثىبي نٍم بداس ؤمن
املّلومات من خال مجموِة من الموابي واملواـ ات.
 .5أ اازو  :27115ي ااوفش مجموِ ااة م اان املق اااييغ الخاـ ااة ب ااةداس املخ اااوش الت ااي ته ااذد ؤم اان
املّلومات.
 .6أ ا ا اازو  :27116يق ا ااذم مب ا ااادت ولا ا ااوابي ثوطحهي ا ااة لالِحما ا اااد باملنٍما ا ااات الت ا ااي ثقا ا ااذم
الؽهادات الخاـة باملفادقة ِلى نٍام بداس ؤمن املّلومات.
ا
نو ااع فيم ااا يلا ا ؤ اام ااز املّ اااي ر وؤكثر ااا ثىبيق ااا فا ا بداس نٍ اام ؤم اان املّلوم ااات و م ااا
مّياس ألايضو  27001و 27002ورلك ِلى النحو الحال :
 -1املعيارالدو ي ألمن املعلىمات :ISO 27001
ـذس زا املّياس ف ِام  2005و و ِباس ِن مجموِة من إلاسؼادات وإلاطشاءات املحبّة
لحى ااويش وجؽ ااغي ومشاقب ااة ومشاطّ ااة وثحع ا نٍ ااام ؤم اان املّلوم ااات املور ا داخ ا املنٍم ااة ه ااذ
ثحقيا ا إلاداس ال ّال ااة واملع ااحمش للمن اااوش الت ااي ثحّ ااشك له ااا ؤم اان املّلوم ااات م ااْ ث ااوف ر الحماي ااة
املناظ اابة له ااا ،ول ااما ول ااْ بو اااس سق ااابن ح اااصم م اان خ ااال بنؽ اااء نٍ ااام إلداس املّلوم ااات والالتا ازام
باملحىلبات التي يحققها(.)88
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يه ااذ اازا املّي اااس بلا ااى ثحذي ااذ الاححياط ااات الالصم ااة إلقاما ااة وثن ي ااز وجؽ ااغي واظا ااتراك
وـاايانة وثحعا نٍااام بداس ؤماان املّلومااات داخا املنٍمااات وِاااد مااا يفاالع للحىبيا ِلااى طميااْ
ؤن ا ااواُ املنٍم ا ااات بم ا ااا ف ا ا رل ا ااك املنٍم ا ااات رات النؽ ا اااه الحج ا اااس ؤو ألانٍم ا ااة الحكومي ا ااة ب شوِه ا ااا
املخحل ااة ،حيااص يّحمااذ اازا املّياااس ِلااى نمااورض يّااش بااذاثش ديماان ؤو نمااورض الححع ا املعااحمش
ل ااؤلداء ) Plan-Do-Check-Act (PDCAال ااز يحك ااو م اان ؤسبّ ااة مشاحا ا مححالي ااة ثمسا ا ؤح ااذ ؤ اام
آليات بداس ألاِما وثىويش الجود باملاظعات وه (:)89
 مرحلة الحخطيط  :Planثإظيغ نٍام إلداس ؤمن املّلومات.
 مرحلة الحنفي  :Doثن يز الخىي وجؽغيلها.
 مرحلة الححلم  :Checkمشاطّة النٍام عّذ ثن يز وجؽغيلص.
 مرحلة العم  :Actـيانة وثحع ؤداء وك اء النٍام.
 -2املعيارالدو ي ألمن املعلىمات :ISO 27002
يىلا ِلااى اازا املّياااس اقواِااذ مماسظااة بداس ؤماان املّلوماااتا و ااو ؤو مّياااس يفااذس ِاان
ظلعلة مّاي ر بداس ؤمن املّلومات (ؤيضو  )27000الفادس ِن املنٍمة الذولية للحوحيذ القيايلي،
ويهااذ اازا املّياااس بلااى ثااوف ر القواِااذ واملواـ ا ات التااي ثماابي منججيااة بداس ؤماان املّلومااات ماان
خااال الاظترؼاااد بإفما املماسظااات ألامنيااة التااي ماان ؼااإنها ؤ جعاااِذ فا الوـااو بلااى الحااذ ألادنااى
ألمن املّلومات(.)91
وـا ااذس ا اازا املّي ا اااس ف ا ا ِ ا ااام  2013ملواكب ا ااة الحى ا ااوسات ف ا ا ؤم ا اان املّلوم ا ااات وثكنولوطي ا ااا
الاثف ااا ت فه ااو ي ااوفش بسؼ ااادات ح ااو املماسظ ااات الواطا ا بثباِه ااا فا ا اخحي اااس وثن ي ااز وبداس ؤم اان
املّلوم ااات حيا ااص ثا اام بِ ااذاد وثفا ااميمة ليا ااحم اظا ااحنذامص كمشط ااْ ملّشفا ااة إلاسؼا ااادات وإلاط ا اشاءات
الواط ا بثباِه ااا إلداس نٍ اام ؤم اان املّلوم ااات بل ااى طانا ا املواـا ا ات والخى ااوات إلاسؼ ااادية ال ااواسد
بمّياس ألايضو .)91(27001:2013
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النتائج والتوصيات:
النتائج:
م اان خ ااال البح ااص ف ا ؤم اان املّلوم ااات الشقمي ااة وثخب ااْ املخ اااوش الت ااي يحّ ااشك له ااا ،خشط ااد
الذساظة عّذ نحاث امة يمكن بيجاص ا ف النقاه الحالية:
ٌ .1ه ااوس الجان ا الع اال ي نخؽ اااس خ ااذمات إلانترن ااد م ااْ ٌه ااوس الّذي ااذ م اان الج اشاثم إلالكتروني ااة
وـّو ة حفش ا.
 .2يحّااشك ؤماان املّلومااات للّذيااذ ماان املخاااوش والتهذيااذات التااي ثااحم ف ا بيئااة إلانترنااد مااْ ِااذم
مواكبا ااة الحا ااذاب ر الحقنيا ااة املما اااد لعا ااشِة ثىا ااوس الىا ااشل الحذيسا ااة املعا ااحنذمة ف ا ا ِمليا ااات
الاِحذاءات ِلى ؤمن املّلومات.
 .3لّف الخؽشعّات املوطود ِلاى اسك الواقاْ ظاواء ِلاى املعاحوى الاووجي ؤو الاذول ماْ وطاود
باايء ملحااوً فا الّما ِلااى ك ايااة الخؽااشعّات املوطااود للحااذ ماان ِمليااات الحّااذ ِلااى ؤماان
املّلومات.
 .4قلة خبر الّامل داخ املنؽاأت املّلوماثياة مماا يااد بلاى حاذوذ منااوش مان داخا النٍاام
ن عص والّامل فيص وععاِذ رلك ِلى ٌهوس طشاثم الاححيا والهنذظة الاطحماِية.
 .5قلة خبر معحنذم إلانترند ن عص ف الحّام مْ الوظاث التي يعحنذمها املهاطم .
 .6الحىوس العشعْ لؤلظالي والحقنيات املعحنذمة ف الجشاثم إلالكترونية مما يفّ من مهمة
ؼشنات البرمجيات املماد لل روظات ،وولْ لغوه معحمش ِلى الهيئات الخؽشعّية.
 .7ؤ القا ااوان املحبّا ااة فا ا حمايا ااة ؤما اان املّلوما ااات الشقميا ااة ثبى ا ا ما اان ِم ا ا املا ااذيشين ف ا ا ؤما اان
املّلوم ااات لّ ااذم مواكبته ااا لؤلظ ااالي الحذيس ااة املحبّ ااة ف ا الججم اات إلالكتروني ااة ألنه ااا ليع ااد
فّالص بالؽك الكاف  ،وث حقش بلى آلية الحىبي نٍشا لحنوُ ز الججمات وثىوس ا املعحمش.
التوصيات:
خشطااد الذساظااة عّااذ ثوـاايات ماان خااال دساظااة ؤماان املّلومااات ماان الجان ا الحقجااي ف ا
البيئة الشقمية وما ثحّاشك لاص مان طاشاثم باإللاافة بلاى دساظاة عّان الحاذاب ر الالصماة للحاذ مان از
الجشاثم ،وه نالحال :
 .1لااشوس ث ااذسي الّااامل داخ ا نٍااام ؤم اان املّلومااات والقي ااام بالّذيااذ م اان الااذوسات الت ااي ثنم ااي
مهاساتهم وقذساتهم املّشفية والحقنية ف مجا ؤمن املّلومات.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

ل ااشوس القيا ااام با ااذوسات لحوِي ااة املعا ااحنذم ؤن عا ااهم ِلا ااى حماي ااة بيانا اااتهم الشخفا ااية ِلا ااى
إلانترند.
الّم ا ِلااى مالحقااة الحىااوسات التااي ثٍهااش ف ا ؤظااالي وثقنيااات الج اشاثم إلالكترونيااة ِاان وشي ا
ِم بشمجيات مماد للحذ من ز الجشاثم.
ل ااشوس ثى ااويش الخؽ ااشعّات الخاـ ااة ب ااإمن املّلوم ااات عؽ ااك مع ااحمش ِل ااى املع ااحوي ال ااووجي
والذول ملّاقبة مشثك ي مس ز الجشاثم والّم ِلى سدُ من يقوم بمس ز الاِحذاءات.
لا ااشوس ثوحيا ااذ الجها ااود ِلا ااى املعا ااحوى الا ااذول لّم ا ا جؽا ااشعْ موحا ااذ يٍها ااش فيا ااص عؽا ااك وا ا ااع
الّقو ات املناظبة ملشثك ي طشاثم املّلومات.
الّم ِلى جّاو جؽشع ورقاف ِلى املعحوى الّشبن للوقو ظويا لذ الجشاثم التي ثشثك ف
بيئة إلانترند.
وؤخ را لشوس ولاْ جؽاشعْ ِشبان موحاذ يلتازم باص املعاحنذم الّشبان ملّشفاة الّقو اات التاي ثىالاص
ف حالة وطود النية ف القيام بإ ِم من ؼإنص بحذاذ تهذيذات وا حة ِلى ؤمن املّلومات.
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(ِ )11ض فاسول طو ش  .امليحاداثا ودِم اظترطاُ املححوى الشقمي للصحف الّش ية إلالكترونية ف
البيئة الشقمية :دساظة ثىبيقية ملذى ثمسيلها ف عّن الصحف املفشية والعّودية ،مجلة بحوذ
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إلانترند :دساظة اظحىالِية ،الاثجا ات الحذيسة فثي املكحبات واملّلومات ،م ،2012 ،37ُ ،19
ؿ.312
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للنؽش ،إلاظكنذسية ،2006 ،ؿ.72
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 ؤم اان وحماي ااة املع ااخنذات إلالكترونيا ااة ِلا ااى بواب ااة الحكوما ااات.) ؤؼ ااش ِب ااذ املحع اان الؽا ااشيف30(
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د.حنان الصادق بيزان
نظه احلوسبة السحابية وتكديه اخلدمات املعلوماتية
 ...من وجهة نظر حتليلية
د.حىان الصادق بيزان
أطخاذ في ظلم اإلاعلوماث -لظم دزاطاث اإلاعلوماث
ألاىاديميت الليبيت للدزاطاث العليا
امللخص:
حعددد اوخوطددلت اليددخا يت مددً اوميددل اوسددامع ل خواطددطبي اتددي يبددد جرليمدداث الو ددب 2.0ي
ـهي مثا ت شاَسة جديدة في ؤلاهترهذي بيث جمثل اججاَا جمىيدا َامداي يخولدغ لادا العديدد مدً اوس درا
أنهددا طددخعيد حمددييل ظملي دداث جيىولوجيددا اإلاعلومدداث )ITي إلا ددا جخمح د د جرليماته ددا مددً جددوـحر الخًلف ددت
الا ليددت الخوطددغي االمدددزة بطددديعا يت الااةلددت اطددسظت الخيميددلي االخ،ددص ً ظىددد الرلددبي يجدداـت ا د
حعصيم لوة الخعاان ابىا جواجد اـتراض ي موبد ظل بهترهذ.
اذ ججا د مساـددن أا متطظدداث اإلاعلومدداث اليددور اباطددخمساز جيدددياث ام،دداذس فددي ليددت الميددار
أومرتها اجمديم خدماتها بمًل مسض ي البخياجاث اإلاظدخفيديً  .ا يمدً الخيددي فدي مواولدت اجل دي
أبدر الىصم االخيىولوجياث اإلاخوـسةي ااطخمساز ت ىوادزَا ظل دزجت ظاليت مدً اليفدا ة ااإلامددزةي
لددرا ـددان جددودة خدددماتها اوفددا ة أومددرتها مسَوهددا بعدددة ـددسا مددً اجددل جيظددحن خدددماتهاي امددً ددحن
أَماا  :مواولتها ألبدر الىصم الخيىولوجيت وخوشيق جرليماث هصم اوخوطلت اليخا يت.
اظل د الددسؼم مددً اامدداالث اإلاخعددددة ألهمدداد ؤلاـددادة مددً هصددم اوخوطددلت اليددخا يت امددا جيمم د مددً
مم ددازوت ـعال ددت ف ددي ج دددـن ااوظ ددياك اإلاعلوم دداث االيم ددس بليتراو د ايز دسا ااخخ ددو اإلاعسف ددي ام ددً ز ددم
جدودة خددماث اإلاعلومداث اإلامدمدتي يجداـت لخعص دص الخعداان ابىدا جواجدد موبدد ظلد بهترهدذ .ب اهد
مً اإلاالبض ظل العديد مً مساـن اإلاعلوماث حعثرَا في جوشيق هصم اوخوطلت اليخا يت.
لرا ـان الظتاٍ الري يدلدادز لذذَدان االدري يميدً اظخلدازٍ َددـا أطاطديا حظدةي الوزلدت الليثيدت
لإلجا ددت ظى د أال اَددو :مددا تددي اإلامومدداث أا الدددظاةم لخوشيددق اوخوطددلت اليددخا يت اظخلازَ دا مثا ددت
اللييت الخيخيت لخمديم خدماث معلوماجيت جخواـن مغ ابخياجاث مظخفيديً ظةس اإلاعسـت ؟
الكلنات املفتاحية :
اوخوطلت اليخا يتي خدماث اإلاعلوماث ي اإلاظخفيديًي ظةس اإلاعسـت.
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حنان الصادق بيزان.د
Abstract:
The fifth-generation cloud computing, a Web 2.0application, is a new phenomenon
in the Internet. It is an important technical trend that many experts expect will reshape
IT operations because of their cost-effective and scalable applications. Expansion,
massive capacity, download speed, storage on demand, maximizing collaboration and
building a unified online presence.
Information facilities or institutions today face constant challenges and risks in the
way they conduct their activities and provide their services satisfactorily to the needs
of the beneficiaries. The challenge is to keep abreast of the latest systems and
technologies, and to maintain a high degree of efficiency and capability. The quality of
its services and the efficiency of its activities are subject to several opportunities to
improve its services, including:
In spite of the multiple areas of cloud computing utilization and effective
participation in the flow and flow of information and electronic publishing, enriching
knowledge content and thus the quality of information services provided, as well as
enhancing cooperation and building a unified online presence. However, it is
noticeable that many information facilities have failed to employ cloud computing
systems.
The question that comes to mind, which can be considered as a primary objective of
the research paper, is: What are the elements or pillars for employing cloud computing
as the infrastructure to provide information services that correspond to the needs of
knowledge age beneficiaries?
key words:
Cloud computing, information services, beneficiaries, knowledge age.
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أوال حمله متهيديه
لتأطري أهنية املوضوع واملنهجية
 أهمية ومشكلة الدراسة:
لدم ععدد ي،فدل ظلد ابدد بميمدت الخةداد اإلاعسـدت ألاوثدر ديىاميييدت فدي العدالم ي الدري اظخلدازٍ
بجيداد ألاازابد َددـا اطدتراجيجيا جديددا فدي مدتجمس لمدلوهت اإلاىعمدد مرلدغ ألالفيدت الثالثدتي ميدرزا
ألَميت جيميدن همدوا الخةداديا مظدخداما مصدخوبا خيظدحن ـدسا العمدل مدً بيدث اليدم ااومدودةي
ابخماطدٌ اجخمدايي ألدو ي ـالخمددر الخيىولدويي فدي العدالم اإلاخمددر يًداد ال يةددك بيدث أبدل
ؤلاهخدا ىلد يهخاجدا " وثيدق اإلاعسـدت " ٕاان الخفجدس اإلاعسفدي عظدحر بظدسظت خياليدت الن حمدم اإلاعسـدت
ؤلاوظداهيت يخحداظق ةدوزة جفدوك الوبدقي اطدخحداظق رس مدت ولحدرة جددا يةدعب ال خداك ههدا .
ـاإلهخا وثيق اإلاعسـت الميمت اإلاحاـت ـي أوثر مً ؤلاهخا الخمليدي .
ـعل ددي ط ددبيل اإلاث دداٍ ال اوخة ددس ان ب ددىاظت الفح ددا الميم ددت اإلاح دداـت لا ددا )(25,000م دسٍ او ددرلٌ
الظددوبس ومليددوجس  )1700مددسٍ ي اذدداةساث المخدداٍ الظدسمعت الميمددت اإلاحدداـت لاددا  )2500مددسٍ  ...اود ي
االميمت اإلاحاـت جدىاطب ذسديا مغ بدجم اإلاعسـت اإلاوجدودة في مًوهاث اإلاىخج  .دظا ي )2012
يشا الرددسأ أظددالٍ لددد ؼحددرث جيىولوجيددا اإلاعلومدداث أاجد وثحددرة فددي اوخيدداة اامخمعيددتي ـاالججدداٍ
الظاةد آلان يخمثدل فدي اطددثماز اجوشيدق جيىولوجيدا اإلاعلومداث ابجةداالث لخردو س هصدم معلوماجيدت
حعخمدد فدي أطاطداا ظلدي الىفداذ الظدسمغ للمعلومداث لخحدغ دحن يددي اإلاظدخفيد اإلاعسـدت اإلارلوبدت أطددسط
ال ددذ اال ددل جاد ددد ممي ددً .اوم ددا وعلد ددم جميع ددا اه د د مد ددً الت د د اا أا الد دددمج اوخابد ددل ددحن جيىولوجيد ددا
اإلاعلومد دداث اجيىولوجيد ددا بجةد دداالثي شا ددسث خد دددماث ظدي دددة لتراط ددل ااوظد ددياك اإلاعريد دداث اجلد ددادٍ
اإلاعلوم د دداث اجوليد ددد اإلاعسـد ددت اجيمي د ددن الميمد ددت االميمد ددت اإلاح د دداـتي لد ددرا حعد ددد جيىولوجي د ددا اإلاعلوم د دداث
ابجةاالث دظامخحن أطاططخحن .ا ىعيع ظل شاوز شليت ؤلاهترهذ ظل مظسأ ألابدار ااظخلازَا
ذس ما طسمعا مامدا للىفاذ للمعلوماث.
اظل د الددسؼم مددً ان الخؽح دراث الخيىولوجيددت طددسمعت امخالبمددت – ـاوخاطددب الصسي د ي ال يخجددااش
ظمددسٍ ألازبعددحن ظامددا اشددليت اإلاعلومدداث الداليددت بهترهددذ) ال يخجددااش ظمسَددا العمددس ً ظامدداي ب ان
التهديددداث خرحددرةي اجأزحراتهددا ظل د مساـددن امتطظدداث اإلاعلومدداث ةددوزتها اوخاليددت لددد جًددون مدددمسة
ـمً اإلاميً يال ججد لىفظاا ظمال جتدي  .في اإلاظخملل لطع اللعيد..
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اذ طد ددطلدا أويد دددا أن داز اإلايخلد دداث ومتطظد دداث للمعلومد دداث ططخال د د ىي بيد ددث لد ددً جًد ددون َىد دداه
أطددلاك جدددـغ الىدداض للددرَاك ي د اإلايخلدداث للوبددوٍ ي د مةددادز اإلاعلومدداث .ـيددحن ان اإلاعلومدداث تددي
الت ددي جر ددسك أ ددواك مظ ددخفيدنهاي يشا لا ددرا ييلم ددي ظل د اإلايخل ددت ومسـ ددن معلوم دداح العم ددل ظل د ويفي ددت
اوخفاس ظل معدالث الرلب اجرو س خدماتها ما يخمش ى مغ ظةس الخةاد اإلاعسـت.
ابرليع ددت اوخ دداٍ ين هج دداأ خ دددماث اإلاعلوم دداث يخول ددق ظل د زج ددا اإلاظ ددخفيديً م ه ددا اجيمي ددن
ؤلاـادة مً خدماتهاي اذ ين الخفام البخياجاث اإلاظخفيديً طديتدي بخمدا اإلاظديولحن ظدً اوسددماث
اإلاعلوماجيت ي د جةدميم دسامج اهصدم بوطدلت أوثدر يـدادةي فدي جيميدن الوبدوٍ ي د ابخياجداتهم أطدسط
الذ األل جاد مميً اليً في ذلٌ جخجظد الخيدياث االةعوباث .
لددرا حع ددد م ددً أ ددسش الص ددواَس اومدي دددة ف ددي ظة ددس الخة دداد اإلاعسـ ددت شا ددوز اوخوط ددلت الي ددخا يت ي
اجوشيفاددا فددي جمددديم اوسدددماث االخرليمدداث بمددًل مبظددز امظددحر ـهددي ذس مددت ملخيددسة اذويددت ي ومددا
أنهددا جًدداد جًددون بددال وددخس ا إلاواجاددت آلازدداز الظددلليت اإلاترجلددت ظلد ألاشمددت بلخةدداديت التددي خيمددذ ظلد
الع ددالمي الع ددل َ ددرا م ددا يجع ددل جرليم دداث اوخوط ددلت الي ددخا يت ـسب ددت إلاواجا ددت الخي دددياث اج،رد د
الةعوباث .
مً اإلاالبض شيوط جرليماث اوخوطلت اليخا يتي اجوطغ مجداالث اطدخ،داماتها اإلاعلوماجيدتي
يال أن َىاه همةا فدي معدايحر خددماتها اجرليماتهدا ممدا أطدفس ظدً ظددد مدً الخيددياث التدي جملدل مدً
أَميت اوخوطلت اليخا يت اجيد مً اطددثماز ممح اتهدا وسدمدت ابخياجداث اإلاظدخفيديً مدً خددماث
اإلاعلومداثي اجخمثدل فدي ظددد مدً اومواهدب م هدا ظلد طدبيل اإلاثداٍ ال اوخةدس  :أمدً اإلاعلومداثي ايدازة
اوخوطددلتي اممدداىل اإلالييددت الفيس ددت ابجةدداٍ اإلهترهددذ اؼحرَددا مددً الخيدددياث ي ـاوخوطددلت
اليددخا يت يبددد أَددم زددوزاث الخيىولوجيددا التددي لدددمذ حظددايالث اخدددماث مخعددددة ومددا طددجر
جفابديل ذلدٌ البمددا يجعلدذ أؼلددب مظدخ،دم الخمىيددت يىجدسان لاددا لخمثدل جددص مدً حعدامالتهم
اليوميدتي العدل َدرا أوظد ها محد ة اأَميدت أدث ي د العمدل ظلد جدسازة جرو سَدا ابيدث ظدً الفدسا
ااوخلوٍ للخيدياث اااساذس التي جواجااا .اوموَسةي ) 2016
الىخف د ددن جميع د ددا مىد ددر اللدايد ددت اه د د ظل د د الد ددسؼم مد ددً اام د دداالث اإلاخعد ددددة ألهم د دداد ؤلاـ د ددادة مد ددً
جيىولوجيددا اإلاعلومدداث ظامخددا اهصددم اوخوطددلت اليددخا يت خابددخا امددا جيمم د مددً ممددازوت ـعالددت فددي
جدددـن ااوظددياك اإلاعلومدداث االيمددس بليتراود ايزدسا ااخخددو اإلاعسفددي يجدداـت لخعص ددص الخعدداان ابىددا
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جواجد موبد ظل بهترهذي امً زم يىعيع رليعت اوخاٍ ظلد جدودة خددماث اإلاعلومداث اإلامدمدتي
ب اهد د م ددً اإلاالب ددض ظلد د اال ددغ العدي ددد م ددً مساـ ددن اإلاعلوم دداث حعثرَ ددا ف ددي جوشي ددق هص ددم اوخوطد ددلت
اإلاىعرق اوخس ي رش الظتاٍ السةطس ي الخا ي :
اليخا يت وما ييلمي ان جًون  .لعل في َرا
ِ
 ما هي اإلالومات أو الدعائم لحوظيف الحوسبة السحابية باعحبارها بمثابة البيية الحححية
لحلديم خدمات معلوماثية ثحوافم مع اححياجات مسحفيديً عصراإلاعرفة ؟
 أهداف الدراسة :
 .1اطخمسا جروز مخرللاث اهوظيت ابخياجاث اإلاظخفيديً في ظةس اإلاعسـت .
 .2اطخيلاد مظخو جودة خدماث اإلاعلوماث التي ييلمي ان جمدر مساـن اإلاعلوماث .
 .3جيليل أَميت جوشيق اوخوطلت اليخا يت ومموماث ادظاةم لخمديم خدماث معلوماجيت .
 .4جدددازض ااطدم دساؿ ج،ر د جيدددياث ام،دداذس جرليمدداث اوخوطددلت اليددخا يت فددي اوسدددماث
اإلاعلوماجيت.
 منهجية الدراسة :
حظخ،در الدزاطت اإلاىهج اإلايخبي أا الوزاةم الخيليليي االري ععخمد ظل الخيليل الىصسي.
 اإلاصطلحات واإلافاهيم الرئيسية :
 .1عصراإلاعرفة  :يرلن ظل الفترة التي جلذ العةس الةىايي ا للل الخةاد اإلاعسـت  .ـاو العةس
ال د ددري جً د ددون ـي د د يدازة اإلاعلوم د دداث لخولي د ددد اإلاعسـ د ددت ي ـه د ددي ااخ د ددوز ال د ددري ي د ددخييم ف د ددي الظياط د ددت
ابلخةداد ااوخيداة بجخماظيدتي بيدث اهخملددذ ـيد المدوة مدً امددخاله زأض اإلاداٍ ي د اإلامددزة ظلد
جوشيق جمىياث بجةاالث ااإلاعلوماث مً اجل يدازة اإلاعلوماث ااإلاعسـت .
 .2مرافم أو مؤسسات اإلاعلومات :أنها وياهاث مامتها جمديم اوخلوٍ اإلاظدىدة ي اإلاعلوماث ومات
معيىت .مً حن اإلاظمياث المداععت بطدخ،دار لادرٍ اإلاتطظداث تدي اإلايخلداث امساودص اإلاعلومداث
اابدداث جلدادٍ اإلاعلومداث الخىاـظديت ايدازاث ؤلاهتراهطدذ امساودص مدوازد اإلاعسـدت ااإلاتطظداث
اإلاعىيت إدازة ااخخو وعيمت ي )2013اإلاعلوماح .
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.3

.4

.5

.6

خدددمات اإلاعلومددات :تددي الىدداجج ال هدداع الددري ييةددل ظليد اإلاظددخفيد مددً اإلاعلومدداث االددري يخددأحل
هديج ددت للخفاظ ددل ددحن م ددا يخ ددوـس ألجا ددصة اإلاعلوم دداث م ددً م ددوازد مادي ددت ابم ددس ت ـح ددال ظ ددً جىفي ددر
العملياث اؤلاجسا اث الفىيت اجسجلز رليعت اليماد اأهماد ابخياجاث اإلاظخفيديً .
اإلاسدحفيديً  :جمدغ اإلاظددخفيد اَدو ظىةدسا أطاطديا فدي جميدديم يجابدت خدددماث اإلاعلومداثي ا لعددب
دازا في َاما في جوـحر اإلاعلوماث أله الصدست اإلاظدتهدؿ مدً خددماث احظدايالث الىفداد الظدسمغ
للمعلوم دداثي ابمع ددى أخ ددس ـ ددإن اإلاظ ددخفيد يمث ددل ظ ددامال أطاط دديا ف ددي اي هص ددار معلوم دداح جة ددوزا
اجمييما ايزسا اجيييفا اجيميرا احمؽيال
اإلاعلوماثيد ددة :د د مجموظ ددت مًوهد دداث جوشد ددق إلاعاوم ددت ميخد ددو أاظيد ددت اإلاعلوم دداث ايهخد ددا اإلاعسـد ددتي
ا
اجخحددمً ىددل مددً اوخواطددطبي اإلاعلومدداثي بجةدداالثي احعد ودد اإلاعلومدداث اومددوَس األاطدداض الددري
أزس ا تزس في جروز اقي اإلاًوهاث
الحوسد دبة الس ددحابية :انه ددا جيىولوجي ددا حعخم ددد ظل د هم ددل اإلاعاوم ددت امظ ددابت الخ ،ددص ً اوساب ددت
اوخاطددوك ا د مددا عظددةى اليددخا ت اتددي جادداش خددادر يددخم الوبددوٍ يلي د ظددً ذس ددن بهترهددذ ههددرا
جخيددوٍ دسامج جيىولوجيددا اإلاعلومدداث مددً مىخجدداث ا د خدددماث احعخمددد اللييددت الخيخيددت ل خوطددلت
اليددخا يت ظلد مساوددص اللياهدداث اإلاخرددوزة االتددي جمدددر مظدداباث ج،ددص ً ولحددرة للمظددخ،دمحن ومددا
انهدا جدوـس بعددخ ال درامج و،ددماث للمظددخ،دمحن اتدي حعخمدد فددي ذلدٌ ظلد ؤلامًاهيدداث التدي اـستهددا
جمىياث ا ب  .2.0شلخوثي)2013

ثانيا وقفه استكرائية
عن تأثري التطورات على احتياجات مستفيدين عصر املعرفة
اال ي،ف ددل ظلد د اإلاخدل ددغ للخر ددوزاث اهد د م ددغ مرل ددغ ألالفي ددت الثالث ددت ل ددد أب ددل لر دداط اإلاعلوم دداث
لراظدا الخةداديا اطدتراجيجيا اليظددلت إلاعصدم الللدداني اظلد اجد اوسةدوا اإلاخمدمدتي بيددث ددأ
بهخماٍ ي مجخمغ اإلاعلوماث ايدازة اإلاعسـتي اىاهذ الوالياث اإلاخيدة االيا ان مً أااةل الداٍ التي
اَخمدذ متطظداتها الخعليميدت فدي العلدوز ي د مجخمدغ اإلاعلومداث ااإلاعسـدت ي بيدث ددأث اوخًومدت
ألامس ييدت فدي يظدادة الىصدس فدي يطدتراجيجيتها الخعليميدتي أمدا اليا داهيون ـمدد جدابعوا جمليددَم فدي مدى
الخعلديم اإلاج لدت ألاا د فدي بيداتهم العلميدت ابجخماظيدت ابلخةداديتي الدد بةددث بًومخدا الللدديً
هخداةج خررامداي يذ لؽدذ وظدلت بودمداـاث ألامس ييدت اإلايدملت ظاإلايدا مدغ دايدت ألالفيدت الثالثدت مدا
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يمدازك مدً  55%مدً مجمدوط َدرٍ بودمداـاثي اودملذ اليا دان وظدلت 21%ي فدي بدحن لدم جخجدااش
بةت داٍ بجياد ألاازب وظلت  15%مدً مجمدوط بودمداـاث العاإلايدت التدي لدؾ ظدددَا  200ألدق
اودماؿ .ح ان ي اوسدماث اإلاعلوماجيت  ...ي )2015
اان َددرٍ الرفددسة الخيىولوجيددت لددد ؼحددرث اليثحددر مددً اإلافدداَيم بيددث لدددمذ ـسبددا ولحددرة إلاساـددن
اإلاعلوم دداث إلا ددد خ دددماتها خ دداز ب ددداد ج دددزانها االخي ددوٍ ج دددز جيا ي د اوسدم ددت ظ ددً بع دددي اوخميم ددت ان
دازَ ددا يخج ددااش ال ددداز ألاطالد د ي ااإلاا ددار الخمليدي ددت للميخل ددت الوزلي ددت ا ف ددخ أم ددار اإلاظ ددخفيديً ـال ددا
جديدة اذلٌ االطخفادة مً اوسدماث اإلاخروزة .اذ لم ععددد اإلاظخفيديً محرس ً ان يًوهدوا لدس لحن
م ددً اإلايخل ددت امع ددساـحن ل ددد موشفنه دداي وم ددا ان الع دداملحن مساـ ددن اإلاعلوم دداث يخواج دددان ف ددي مً دداج هم
ا تدان ظملامي الطع َىاه طبب يدظوَدم إلاما لت اإلاظخفيديً بمًل ملاشس .ح اني بطخعازة حن
 ...ي)2015
يهىددا وعددط فددي ظةددس لددم جخؽحددر ـي د اإلافدداَيم ـيظددب ددل بتددى اإلامازطدداث أيحددا لددرا ـددان اللمددا
االخ،ىدددك فددي ألاطدداليب ااوسدددماث الخمليديددت المديمددت فددي جمددديم اإلاعلومدداث يوبددق اليددور دداوممود
اطدديًون اإلاةددحر فددي الؽددد به دددزازي اان مولددق اإلاخفددس ؼحددر مج دددي يذاللدداي ممددا عظددخوجب العم ددل
ااإلالددادزة االخجددااك مددغ اإلاظددخجداث ي خةوبددا بعددد مددا بددازث الميمددت اوخميميددت إلاساـددن اإلاعلومدداث
لطظددذ فددي ملاهنهددا الطظددذ فددي ممخيياتهدداي ايهمددا فددي اوسدددماث التددي يمدددماا العدداملحن ـنهددا للمظددخفيديً
م هاي ألن جلٌ اوسدماث تي الادؿ اإلارلن مً اجودَدا ي الًد جمددر مساـدن اإلاعلومداث خددماتها ًدل
ـاظلي ددت االخ ددداز ال ددد لا ددا م ددً جوشي ددق ااط ددخ،دار أب دددر م ددا ف ددي العة ددس م ددً جيىولوجي ددا اإلاعلوم دداث
ابجة دداالث وم دددخالث لخخفاظ ددل ـيم ددا ي ه ددا متدي د ف ددي نهاي ددت ألام ددس لر ددسأ م،سجاته دداي ا مة ددد ددرلٌ
خ دددماث اإلاعلوم دداث وم ددا طدخط ددر البم ددا الت ددي حظ ددتهدؿ دددازَا حعمي ددن ـاظليته ددا دداامخمغ اجيمي ددن
الميمت اوخميميت .ح اني اوسدماث اإلاعلوماجيت ...ي )2015
مم ددا يي ددخم الخؽح ددر ظلد د اإلايخل دداث ومساـ ددن للمعلوم دداث بي ددث ل ددم حع ددد أم دداوً وخف ددض اجىص دديم
مةادز اإلاعلومداث اإلارلوظدت ـيظدبي ممدا عظدخوجب ان جخ،لد ظدً ىونهدا ااجادت لليدث ابطدترجاط
اللللي ددوؼسافي ـم ددز أا يظ ددالر اإلاظ ددخفيديً ظ ددً مواظي ددد ظملا ددا الساجي ددي أا جم ددديم خ دددماث ؤلاباذ ددت
اوماز ددت اؼحرَددا مددً اوسدددماث ؤلازشدداديتي ايهمددا مددا ييلمددي ان جًددون جددص بيو ددا مددً ويددان معلومدداح
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َاةل عظةى الو ب .ي ساَيمي .)2011العل فدي َدرا اإلامدار يخطدر طدةي اإلايخلداث للخيدوٍ ا د ميخلداث
زلميت ههدـحن أطاطحن:د
 -1حفظ مصادراإلاعلومات في شكل الكترووي .
ُ
 -2إثاحة مصادراإلاعلومات للمسحخدمين عً بعد.
ابددسؼم مددً زـددخ الددلعخ لفيددسة اإلايخلدداث السلميددت هديجددت اظخمددادَم ان َددرا الخؽيحددر عمددًل
مةدددز تهديددد لاددمي زبمددا الن َددرا الخؽيحددر يخرلددب مد هم ددرٍ لةدداز جادددَم امحدداظفتها الودظدداك
ماازاث جديدة .لرا ـاه أمار جروز أجياٍ الو ب لد ال يخرلب موالغ للميخلداث بليتراهيدت حعمدل
ىمرا ددا اوخ ددا ي ايهم ددا يخرل ددب موال ددغ اب ددفياث أوث ددر جفاظلي ددت اديىامييي ددت م ددغ أدااث ي ددث اجىص دديم
الو دب مدً ميسىداث اأدلدت ابوا داثي امدً زدم ـدان مظدخودط اإلايخلداث السلميدت طدخيخوي ظلد ميخدو
معلوم دداح م ددً الىة ددوا الًامل ددت ا د د ملف دداث ااط دداةز اإلاخع ددددةي معخم دددٍ ظلد د لي دداث مخع ددددة
امخمدم ددت ف ددي خة دداةت ؤلاج دداـت ااإلاعاوم ددت االلي ددث ابط ددترجاط  .جخواـ ددن م ددً خاللا ددا م ددغ موال ددغ
اإلاعلوماث العلميت االداز اث بليتراهيت ظل الو ب مً هابيت اميسىاث الليث مً هابيدت أخدس .
ي ساَيمي)2011
يشا الرسأ أظالٍ ان جىصيم اإلاعلوماث جيوٍ مً السؿ ا الو ب العل َرا ععد متشسا ااضدخت
ودم ددم الخي دددياث االف ددسا الت ددي جلم ددل ظل د ظ دداجن اإلايخل دداث ومساـ ددن امتطظ دداث للمعلوم دداثي بي ددث
أبددر جرليدن اإلايخلددت بليتراهيدت ومع دى شددامل لًدل اإلاةدر خاث االسلميددت االهميىدت...او ا جرددوزا
مرَال في معاومت اجوزين اإلاعلوماث ااطترجاظاا ابتى في اطخعمالاا لخيمين ؤلاـادة.
لرا حعمل جل اإلايخلداث جاَددة لترطديد خددماتها داخدل طيدت مخؽحدرة ععطمداا اإلاظدخفيديً جدظدم
ددالخؽحر الظ دسمغ ظل د جمي ددغ ألابددعدةي اظلي د ل ددم عع ددد يىص ددس اإلاظددخفيديً ي د َ ددرٍ اإلا ددوازد ااوس دددماث
وجددص مددً اإلايخلددت .الددد ـددخ َددرا الوالددغ اللدداك أمددار العديددد مددً الىماشدداث االدظددامالث بددوٍ مددد
بخميد ددت دخد ددوٍ العد دداملحن فد ددي اإلايخلد دداث بح د د الىرد دداك بـتراض د د ي امد ددد طد دداولت الخعامد ددل مد ددغ ماليد ددحن
اإلاظ ددخ،دمحن لم ددلًاث الخواب ددل بجخم ددايي الت ددي جصا ددس ف ددي الع ددالم بـتراض د ي ة ددوزة مت اي دددة مث ددل
الفطع وه  Facebookي ماي طلطع ...MySpaceاو اوخاةٌي)2013
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اذ ان الخةوز الخمليدي للمظخفيديً ومظخمللحن طلليحن للمعلوماث عمًل جيد ااضر ي بيث
حعد اإلامخلًاث الثماـيت ومحرار ـيسي معسفي في ممساط اللطياث المدلييت  .)COINEمثا دت الدراوسة
الثماـيددت للمتطظددت أا للمجخمددغ اتددي شدداَسة اخددرٍ فددي الخىددام ي خةوبددا مددغ جرددوز الددو ً ي اهجدداأ
اإلاددداهاث ي بيددث جلددحن أن ألاـدساد ااامخمعدداث يميددً ان يًوهددوا مظدداَمحن فددي همددو اإلاعلومدداث ااإلاددوازد
ظلد بهترهددذ اجصايددد ااخخددو ؤلاليتراود ي مددً خددالٍ الوبددوٍ اوخددس اؼحددر اإلاميددد ي د مددوازد اإلاعلومدداث
اطددخ،دار ملددادزة ألازشدديق اإلافخددوأ االىفدداذ الظددسمغ للمعلومدداث  . .حد ان ي اوسدددماث اإلاعلوماجيددت  ...ي
)2015
يخط ددر للم ددازن اإلاخ،ة ددت ان اإلاظ ددخفيد دداث ف ددي ظ ددالم ال جمي دددٍ اوخ ددداد الصمىي ددت ااإلاًاهي ددت بي ددث
اهخملددذ ـنهددا اوخواطددطب مددً بواطددطب داخددل اإلايخلددت ي د ميخلددت داخددل اوخاطددوك ظ ددر زالزددت مسابددل
أطاطيت:
 أالا ددم اإلايخل ددت ااخوط ددل الت ددي جمح د ث وج ددود لواظ ددد ياه دداث لليوؼساـي ددت لإلهخ ددا الفي ددسي ال ددوزقي
مع ى ـاازض يليتراهيت.
 زدداهنهم اإلايخلددت السلميددت التددي جوشددق ألالدساا اللةددس ت ايمًاهيددت الوبددوٍ يلنهددا اـددن هصددار شددلً
ألامس الري أد ي شل لريعت مغ ألادااث أا ألااظيت الخمليديت الوزليت.
 ز ددالاهم اإلايخل ددت بـتراج دديت الت ددي حع ددى اهخم دداٍ ظملي ددت يجاب ددت اإلاعلوم دداث م ددً ؤلاجاب ددت اإلالاش ددسة ي د د
ؤلاجابددت ظددً بعدددي اجيددوٍ شددًل اإلايخلددت ي د ذليعددت اـتراجدديت لددد يًددون لددطع لاددا اجددود مددادي اؼحددر
.
ميداد مًاهيا
ال ددد م ددً بظت دراؿ اإلاظ ددخفيد وا دددؿ أطال د ي انه دداع م ددً ازا اج ددود خ دددماث اإلاعلوم دداث ام ددا
حمددخمل ظليد مددً ييددت جيخيددت للمعلومدداثي االتددي دددانها ال مع ددى ومدددا اجودَدداي ـهددي جمثددل مولعددا
أطاط دديا ف ددي داة ددسة جم ددديم خ دددماث معلوماجي ددت ي ذاه اإلاول ددغ ال ددري جل دددأ ظى دددٍ ال ددداةسة اجيخه ددي ظى دددٍ
و د درلٌ ـمى د د يل د دددأ الخ،ر د دديز ليخر د ددا ن م د ددغ جرلع د دداث اخة د دداةت اإلاظ د ددخفيديًي ابت د ددى ال يخج د ددااش
الخ،ريز مظخو اث الدزاث اإلاظخفيدي ابالخا ي جىعدر بطخفادة اال يمل ظ هدا بتدى ال يًدون َىالدٌ
اوع دددار للم ددرزاث ألاطاط دديت م ددً اج ددود خ دددماث اإلاعلوم دداث ااسر ددز لا دداي اهصد دسا لً ددون اإلاظ ددخفيد
الا دددؿ ألاطالد د ي االؽاي ددت ألاطاط دديت لوج ددود َ ددرٍ اوس دددماث ل ددرا يىرل ددن مىد د الخ،ر دديز وس دددماث
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اإلاعلومدداث بمددًل مخةدداظد خددرا فددي السقدديي مع ددى أن اإلاظددخفيد يددتزس فددي جرددو س خدددماث اإلاعلومدداثي
ااوسدماث دازَا جتزس في زقي ببخياجاث اإلاعسـيت للمظخفيد .ح اني .)2012
يال أه د فددي أؼل ددب ألابيددان اظل د اج د الخيدي ددد الددداٍ الىاميددت ال يً ددون اإلاظددخفيد ظل د دزجددت م ددً
الددويي اؤلادزاه الفاةدددة االميمددت التددي جيددخج مددً اطددخ،دام إلاددوازد جلددٌ اإلاساـددني ابالخددا ي ـددإن مساـددن
اإلاعلومدداث مددا ـنهددا مددً مددوازد مراللد فددي اإلامددار ألااٍ جددرك أا لفددذ اهدلدداٍ اإلاظددخفيديً وسةدداةت
اوس دددماث اإلاعلوماجيد ددت اإلامدمد ددتي بتد ددى يخيمد ددن بطد ددخ،دار ألامثد ددل اليًد ددون َىالد ددٌ م د ددرز لوجودَد ددا
أطاط دداي م ددً ذس ددن اط ددخ،دار اط دداةل ش ددتى ىالدظاي ددت اؤلازش دداد االخعس ددق خل ددٌ اوس دددماث ايظ ددداد
سامج لخدز ب اإلاظخفيديً أي مع ى أدك حظو ن اوسدماث.
ل ددرا ـ ددان اومامع دداث االًلي دداث ومتطظ دداث أىاديمي ددت جيخ ددا ومم ددغ ابف ددض اجل ددادٍ اوما ددود
الفيس ت مً أجل دـغ عملت اإلاعسـتي ابمل اإلااازاث مً أجل مظخملل لد يةعب ج،يل في خحدم
الخروزاث الخيىولوجيت  .أله طخًون ـي اإلاعلوماث مخابت لطع مثل المدسن الخاطدغ ظمدسي االمدسن
العمددس ً الددري جمثددل ـيد اإلاددادة اإلارلددوط الوزليددت تددي حمددص الصاا ددتي ايهمدا طددوؿ يًددون ـيد الرلددب
اجلم اوسدماث اإلاعلوماجيت فدي أي الدذ امدً أي مًدان اَدرا ييخدا لخجاحد اتهييدت اإلاعلومداث بمدًل
مظ ددلن امعم ه ددا رليع ددت اوخ دداٍ جفا ددم ايدزاه لالبخياج دداث االسؼل دداث وم ددا يخرل ددب َ ددرا اي ددي ازماـ ددت
معلوماجيت مثلما ؤلاإلاار المسا ة االيخا ت جماما.
اَددرا يفددسث جددواـس مظدداباث ـعليددت ااـتراجدديت مىددت الو ددت اموزددوك ههددا جًددون ـنهددا اإلايخلدداث
باجددسة الاةدددةي لعددل جلددٌ اإلاظدداباث جخمثددل فددي هصددار اليددخا ت التددي طددخًون لىددا معاددا الف د البمدداي
ـ ددالخعليم اال ددخعلم ط ددوؿ يً ددون مي ددوز العة ددس اإلاظ ددخمللي .ل ددرا ييلم ددي التروحد د ظلد د أَمي ددت جللي ددت
ببخياج دداث امعسـ ددت ويفي ددت العث ددوز ظل د اإلاعلوم دداث ااط ددخ،داماا اؤلاـ ددادة م ه ددا .ايدزاه اط ددخمساز ت
ال ددخعلم ف ددي ط ددياك جيفحد د ي .وم ددا يج ددب أن وع دداوج الخمي دديم الفع دداٍ لذز ددس اليل ددي ل د درامج مي ددو ألامي ددت
اإلاعلوماجي ددت مع ددى أدك ابط ددخعداد ليًوه ددوا مخعلم ددحن ذاجي ددا م ددد اوخي دداة امخف دداظلحن م ددغ جر ددوزاث
ظةس اإلاعسـت ا )Lizabeth A. Wilson,2004
العل ا مغ العب ألاو ر ظل ظاجن مساـن اإلاعلوماث في دـغ ظملياث الخفاظل مغ اإلاظدخفيديً
ـهد ددي اوماد ددت اإلاظ د دديولت ظ د ددً الخعد ددسؿ ظل د د ابخياج د دداتهم آلاهيد ددت ااإلاخولعد ددت اجلليد ددت جل د ددٌ ببخياج د دداث
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ايش ددلاظاا .يال أن ذل ددٌ ال يلم ددي داز اإلاظ ددخفيديً بي ددث ين جف دداظلام بيج دداب م ددغ مساـ ددن اإلاعلوم دداث
ععخ ددر ااخ ددسه ألااٍ األاطال د ي لخوجي د ظملي ددت الخفاظ ددل ادـعا دداي امع ددد هم ددو اجر ددوز أدااث الى ددواث
ليم ددس اجساط ددل ااوظ ددياك اإلاعلوم دداث مخولف ددا ظل د اج ددود مظ ددخفيديً ـعلي ددحن ييظ ددون اوخاج ددت ي د
اإلاعلومدداث فددي ومدداذاتهم ددل ين جددواـس اإلامومدداث البمددس ت االخيىولوجيددت إلاساـددن اإلاعلومدداث ععخمددد ي د
بد ولحر ظل العامل اوخيوي اإلاخمثل في الخفاظل بيجاب للمظخفيديً مً اإلاعلوماث.
امما يص د مً زجا اإلاظخفيد اشعوزٍ اإلات ايد السابت في حعامل مغ ألااظيت السلميت االعمل ظل
اوخواط ددطب اؤلاـ ددادة م ددً اوس دددماث اإلاخاب ددتي بع ددد ان جواز د ال ددىصم الخمليدي ددت للميخل ددت الماةم ددت ظل د
ؤلاجسا اث الفىيت الخىصيميدت اؤلاجدسا اث اوسدميدت ل ممادوز .لدرا ععدد الخوجد هيدو الوالدغ بـتراضد ي
 )Virtual Realityامى اإلايخلاث بـتراجيت ىالخروزاث مظدخمسةي يردسأ باجداث لاةمدت امخىاـظدتي
لعل َرا يتود أهىا أمار جيدي مً هوط خس يخعلدن مدد جفادم باجداث اإلاظدخفيديً فدي خحدم حظدازط
الخروز الخيىولويي اإلاظخمس.
اىلما ىان اإلاظخفيد لدادزا ظلد بطدخفادة اإلاثلدي ىدان اإلاسـدن جيددا فدي خدماجد أي أهد ىلمدا ىدان
اإلاسـن مخروزا ـإن ذلٌ عع ي الحسازة جروزا للمظخفيدي اَيرا أن الؽايدت اإلالاشدسة التدي جيمدأ مدً
أجلاا م،خلق مساـن اإلاعلوماثي تي خدمت اإلاظخفيد الري جبخدن دازة الىصار ايلي جيخهي لخلدأ
م ددً جدي ددد اَي ددرا ـا ددو خح ددر بي ددم لىج دداأ الىص ددار أا ـم ددل ي ـيم ددا جم ددوٍ ددولحن زسج ددون Poleyn
Athrtonي  ) 1982ال ليمد ددت للمعلوم د دداث ذاإلاد ددا لد ددم عظ د ددخفيد م هد ددا أبد دددي ابالخ د ددا ي ال د ددد مد ددً ألاخد ددر ف د ددي
اوخظد د ددلان مخرللد د دداث ازؼلد د دداث اإلاظد د ددخفيديً اوخد د دداليحن اااخخملحن ح د د د اني  )2012مظد د ددخملال ظى د ددد
الخ،ريز للىصار اوخوطلت اليخا يت.
الوالغ هيً همق في مىخةق العمدد الثداو مدً ألالفيدت اهخرلدغ ي د اإلاظدخملل خفدامٍ اأمدل ألهد
ظل د ال ددسؼم م ددً جل ددٌ الخي دددياث َىال ددٌ ـ ددسا بخم ددا أم ددار اإلايخل دداث بم ددًل ظ ددار ومع ددل مجموظاته ددا
الفس دددة مخابددت للعددالم رس مددت لددم عظددلن لاددا مثيددل .مددً ذس ددن زلمىددت أا جيو ددل اامموظدداث الىددادزة
االفس دددة مددً هوظاددا ا د مددادة بليتراهيددت يميددً ومددسَا بظدداول مددً خددالٍ هصددم اوخوطددلت اليددخا يتي
اان َرٍ حعد اىأنها اابدة مً اإلااار السةطظيت للميخلاث ألاىاديميت في المسن اٍ.21
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اذ ان حصددميغ أمىددا اإلايخلدداث لخل ددي الخؽيح دراث ااطدددثماز الفددسا مددً اج ددل ى ددا ميخلدداث جًددون
لاةدددة للخيددوٍ االخؽيحددر اإلاظددخملليي اـددخ ـددسا جديدددة وميددل جديددد مددً أمىددا اإلايخلدداث اؼحددرَم مددً
اإلااىيدحن اوخلفدا ي ييدث يدخم خلدن مظدازاث اشيفيدت جديددة البخحدان اإلاظخمل ددل.الشددٌ انهدا طددخجلب
الخمحد د ظلد د اإلاظ ددخو اامخمة ددي )Mullins, 2007 .االدخد ددوٍ ج د دددازة االخ د ددداز امخم ددغ اإلاعلوم دداث
االخيوٍ امخمغ اإلاعسـت مظخملال.
ثالجا نظرة استنباطيه
حول ضرورة جودة اخلدمات مبرافل املعلومات
لمددد ىاهددذ اإلاعلومدداث مىددر مددا يص ددد ظددً زبددغ لددسن اإلاددوزد اوسددامع مددً مددوازد دخددل الددداٍ اإلاخمدمددتي
هجدَا اليور ؼدث اإلاوزد الثاو ااهملب الترجطب ليةل الصزاظت – اإلاعلوماث – الةىاظت الخجدازة –
الظد دديابت – اإلاوب د ددالث ابجةد دداالثي اال ملالؽ د ددت ف د ددي المد ددوٍ ين دخ د ددل دال د ددت ىالواليد دداث اإلاخي د دددة مد ددً
اإلاعلوماث لد يةل ا ما يص د ظً  %60مً يجما ي مليعاتها اوسازجيت.
هديجت للخروزاث الخيىولوجيت اإلاخالبمت التي ظابفت بظاةس أهواط مساـن اإلاعلوماثي أضخذ معاا
ألادااث ااإلاىهمي د دداث اإلاظد ددخ،دمت ف د ددي ججاح د د ايظد ددداد اإلاعلوم د دداث لخؽريد ددت ابخياج د دداث اإلاظد ددخفيديً ال
جدىاطب مغ جلٌ الخروزاث اببخياجاث وما طلن اأاضخىاي لرا ـإن اإلاتطظاث الماةمت ظل زظايت
اجىص د دديم اإلاعلوم د دداث ظل د د اإلاظ د ددخو ال د ددوذ ي مرالل د ددت إظ د ددادة َىدط د ددت خ د دددماث اإلاعلوم د دداثي ااهته د ددا
مىهمي دداث بديث ددت م ددً اج ددل ججاح د اب ددث اوم ددس اإلاعلوم دداث ايية ددالاا ا د اإلاظ ددخفيديً م ددً ذس ددن جل ددي
هصم اوخوطلت اليخا يت) ىأدااث ظةس ت مخماشيت مغ جروزاث مجخمغ اإلاعلوماث.
الشددٌ ان جوشي ددق الخيىولوجيددا الواظ دددة اظخلازَددا أوث ددر المىددواث ط ددسظت فددي الخواب ددل االخعام ددلي
يخرلددب أن جًددون اإلايخلدداث جدداَصا امظددخعدا جيدددا للمواجاددتي االخعامددل مددغ ألادااث العةددس ت ي مددً
اجددل وظددب السَاهدداث االفددوش فددي اإلاعسوددت .ب ان الوالددغ يوضددر بالددت اإلايخلدداث التددي ال ج دصاٍ ماددددٍ .
بظددبب الخؽح دراث االخرددوزاث ألاطاطدديت فددي ذددسك جمددديم خدددماث اإلاعلومدداث بمددًل ظددار اإلايخلدداثي
ا
ـمددد ؼحددرث الخيىولوجيددا جةددميم اجىصدديم خ دددماث اإلاعلومدداث ىليددا  Abu Eidي)2013ي نهييددٌ ظ ددً
الخيددوٍ اوسرحددر فددي أدااز ىوادزَددا البمددس ت الىددواث حعدداملام اجفدداظلام مددغ اإلاظددخفيديً اباظخلازَددا
لطع ميز جسوح َرٍ الوزلت الليثيت اليً اجب الخىو يلنها.
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حعد اوسدماث التي جمدماا مساـن اإلاعلوماث ظل اخخالؿ أهواظاا اج،ةةاتها امظخو اتها مثا ت
ااسسجدداث التددي حؽددري اإلاظددخفيديًي ـًلمددا ىدداهوا ظل د بددلت لو ددت اازيمددت خلددٌ– اإلاساـددن -امدددزوحن
إلمًاهياته د ددا اط د ددلل اط د ددخ،دار جيىولوجياته د دداي افد د ددي ذاث الول د ددذ جل د ددٌ اإلاساـد د ددن مدزو د ددت لىوظيد د دداتهم
اابخياجاتهم ـإن ذلٌ ال شٌ يحمً لاا بطخمس ت ا ا
يفل ما َاي طىما جدو مظخو اوسدماث
از
أا اوعددداماا أا ظدددر اجددود باجددت بميميددت لاددا ـددإن ذلددٌ الوجددغ وفيددل المحددا ظلنهدداي ايذا اجدددث
ددالسؼم م ددً َ ددرا الفم ددل ـ ددإن اجودَ ددا عع ددد مصاس ددا ااط ددخمسازَا َ دددزا للم دداٍ امح دديعت الرال دداث.
ح اني .)2012
ابرليعددت اوخدداٍ جدىددوط خدددماث اإلاعلومدداث التددي جمدددماا اإلاساـددن أا متطظدداث اإلاعلومدداث اـمددا لخىددوط
اإلاظ ددخفيديً م ه ددا اجل ددايً ط ددلووياتهم اابخياج دداتهم اإلاوج ددوظيت او ددرلٌ األَ ددداؿ الت ددي جة ددلو يلنه ددا ي
بيددث حظددة جددل مساـددن اإلاعلومدداث ا د جلليددت ببخياجدداث اذلددٌ مددً ذس ددن خدددماث اإلاعلومدداث الت ددي
جم دددمااي الش ددٌ ف ددي ان اإلامي دداض اوخميمد د االسةطسد د ي إلاد ددد هجابا ددا خ دددماتها َ ددو ل دددزتها ظلد د جد ددوـحر
اإلاعلوماث اجمديماا أـحل مظخو مً اوسدماث األادا اوميد .العراكيظلدالعص صي)2015
العددل ممددا جمدددر جخطددر أَميددت خدددماث اإلاعلومدداثي التددي حعددد ذلددٌ الىدداجج ال هدداع الددري ييةددل ظليد
اإلاظخفيد مً اإلاعلوماثي االري يأح هديجت للخفاظل حن ما يخواـس ألجاصة اإلاعلوماث مً مدوازد ماديدت
ابمس ت ـحال ظً جىفير بعخ العملياث اؤلاجسا اث الخجاح يتي التي جخم ألاظيت اإلاعلوماث ي اجدسجلز
َددرٍ اوسدددماث رليعددت اوخدداٍ يمدداد اإلاظددخفيديً اأهمدداد ابخياجدداتهم ي د اإلاعلومدداثي ابالخددا ي ـهددي
بةديلت نهاةيدت لخفاظددل ظىابدس الىصددار امًوهاجد مددا ـنهدا اإلاظددخفيدان أهفظدام اجخولددق ـعاليدت َددرٍ
اوسددماث ظلد مدددة اوخمدداٍ َددرا الخفاظددلي الددري يددخم مددً ذس ددن اج،دداذ جملددت مددً الخدددا حر اؤلاجدسا اث
الالشمددت لحددمان ابددوٍ اإلاعلومدداث ي د مددً ييخددا يلنهددا فددي الولددذ اإلاىاطددب ابالمدددز اإلاىاطددب ابالمددًل
اإلاىاطبي ابرليعت اوخاٍ جلٌ الخدا حر جخؽحر جلعا لخروز مموماث يهخا ابث اإلاعلوماث.
امثلمددا حعددد اوسدددماث اإلاسجعيددت ظىابددس جددساز ت فددي خدددماث اإلايخلددت الخمليديددتي وددرلٌ اوسدددماث
اإلاعلوماجيددت فددي طيددت اإلايخلددت السلميددت .ب اه د امددً اإلاالبددض فددي اللطيدداث السلميددت اطدددلداٍ فددي أطدداليب
اوسدم د ددت اإلاسجعيد د ددت بي د ددث أب د ددليذ معخم د دددة ظل د د د الو د ددب اال ري د ددد بليتراود د د ي وم د ددا ان ألاطد د دديلت
ابطخفظددازاث اإلاسجعيددت أضددخذ مددً خددالٍ الليددث االخةددف فددي ااجادداث الىصددار ييةددل اإلاظددخفيد
ظل د يجا دداث ألط دديلخ ي الع ددل َ ددرا ير ددسأ جمل ددت جي دددياث ح د اني اوس دددماث اإلاعلوماجي ددت...ي )2015ي
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جخمث ددل ف ددي ج ددسازة ج ددواـس ما ددازاث ال دددزاث للخعام ددل م ددغ الخيىولوجي ددا ط ددوا م ددً هابي ددت اإلاظ ددخفيديً
اإلاخف دداظلحن م ددغ َ ددرٍ ال ددىصم أا م ددً لل ددل الع دداملحن ظلد د ججاحد د اإلاعلوم دداث لا ددرٍ ال ددىصمي لًد د جً ددون
اإلايخلاث ومساـن معلوماث لادزة ظل جمديم خدماث معلوماجيت زلميت جفاظليت جدازٍ االخداز.
مم ددا خل ددن زماـ ددت جدي دددة أز ددسث أط ددلوك ذل ددب اوسدم ددت م ددً لل ددل اإلاظ ددخفيديً ازـع ددذ م ددً حم ددم
الخولعاث اإلارلوبت مدً ممددم اوسدمدت فدي اإلايخلداث .لدرا ـاهد أمدار جردوز أجيداٍ الو دب لدد ال يخرلدب
موالددغ للميخلدداث بليتراهي ددت حعمددل ىمرا ددا اوخددا ي ألال ددسك ا د الخملي دددي مى د ا د بـتراض د يي ايهم ددا
يخرلب موالغ للميخلاث أوثر جفاظليت اديىاميييت مغ أدااث يث اجىصديم الو دب مدً ميسىداث اأدلدت
ابوا دداثي ام ددً ز ددم ـ ددان لاظ دددة ياه دداث اإلايخل دداث بليتراهي ددت ل ددً جيخ ددوي ـم ددز ظل د مجموظ دداث م ددً
الديميالث الللليوؼساـيت .ايهما طخةدل ي د بدداد لواظدد الىةدوا الًاملدت املفداث اإلاعلومداث مدً
الوطاةز اإلاخعددة ي ساَيمي.)2011
لددً ية ددعب ظل د الم ددازن اإلاخدل ددغ لخ ددٌ الخر ددوزاث مالبص ددت شا ددوز ظ ددوالم اـتراج دديت جخمث ددل ف ددي اوخي دداة
الثاهيت  Second Lifeالتي جفسث ظل أخةاع اإلاعلوماث امصادي اوسدماث اإلايخبيت يظادة الىصدس فدي
بطتراجيجياث اذليعت ألادااز التي جخال ر ااإلاوازد االدظايالث التي جديياا َرٍ العدوالم بـتراجديتي
ا مي هددا جمددديم خدددماث معلوماجيددت ازماـيددت شددتى .ممددا يخرلددب جددسازة اجددغ جةددوز وسرددواث جدددظم
اجج دداٍ جوط دديغ هر دداك َ ددرٍ اوس دددماث احظ ددال دخ ددوٍ الم دداةمحن ظل د يدازة اإلايخل دداث يلنه ددا االعم ددل ظل د
ج ددوذي هم اتهيي ددت الص ددساؿ لللى ددا اؤلا ددداط ف ددي ش ددل م ددا حظ ددم د َ ددرٍ اللطي ددت لا ددتال اإلاظ ددخفيديً م ددً
مظاباث اوخس ت اوخاةٌي )2013االتي لد يةعب ظل اوسياٍ العلةي جةوزَا اجرليماا.
ومد د ددا يالبد د ددض جليد د ددا شاد د ددوز العديد د ددد م د ددً جرليمد د دداث الو د ددب  2.0ظل د د د ط د ددبيل اإلاثد د دداٍ ال اوخةد د ددس :
اإلاددداهاث  Blogsاالظددًايب Skypeي اجرليمدداث وثحددرة أخددس ي لددد طدداَمذ احظددام فددي جىددام اإلاعسـددت
الدمددازويت .اوخاة دٌي)2013ي اليددً بددابب شاددوز الو ددب  2.0جرددوزاث طددسمعت ألمددذ صاللاددا ظل د
اإلايخلاث بمًل م خدوس مخدأزسة دالخيوٍ مدً مجموظدت بدفياث ا دب بظديرت أا مظددىداث طداوىت
ي دي اجدود خددماث أوثدر ديىامييدت مخعدددة الخرليمداث مثدل Blogger, Flickr, Odeo, YouTube, :
.Bloglines & PBWiki
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اذ ان هم د ددز اإلايخل د دداث ظل د د الو د ددب  3.0ل د دداك لوطد ددحن أا أدو د ددل وخؽح د دراث مظد ددخملليت ام د ددغ الخلةد ددس
االخ،ردديز َىالددٌ زمددت جامددت ددأن اإلايخلدداث طدددخؽلب ظل د الخيدددياث .احمددحر الخجددازك اوخاليددت ي ددي ان
ا
لددادة اإلايخل دداث طدددىفن اإلاص ددد م ددً التهددا م ددً اجددل اط ددديعاك ألاط دداليب ؤلاليتراهيددت .اان يجم ددان أبع دداد
اخةداةت جلددٌ ألاطداليب الؽحددر مألوـدت ععخمددد بمدًل ولحددر ظلد جييددق ابدمل المدددزاث ااإلااددازاث .اذ
ان اإلامةددود مددً ميخلددت  : 3.0المدددزة ظل د ججاح د اتهييددت اإلاعلومدداث اباهددا اومددسَاي لالطددخ،دار ظوجددا
ظددً الخواجددد الفعلددي فددي اإلايخلددت .امددً شددأن َددرٍ ألاجددوا جمددديم خدددماث الميمددت اإلاحدداـتي لددرا ـاه د
ييلمددي ان يًددون لددادة اإلايخلدداث فددي اإلاظددخملل ظل د اطددخعداد للددخعلم مددد اوخيدداة .اذ ان بعددخ مددوشف
اإلايخلت طيًون جص ا مً ظملام اليوم الخرو س اإلانهي اإلاظخمس)2007ي Sawي.(Todd
م ددً اإلافي ددد الخ ددروحر ددان الث ددوزة السلمي ددت لطظ ددذ ف ددي ما دددَا .ف ددي ب ددحن ال ج دصاٍ ج ددل ميخلاجى ددا ومساـ ددن
معلومدداث جخعامددل مددغ شددتى أهددواط أاظيددت اإلاعلومدداث احمددًل اإلارلوظدداث المظددم ألاو ددر .اَددرا رليعددت
اوخداٍ يخرلدب جدسازة الخيدوٍ الفعلدي ل سددماث اإلاعلوماجيدت اج،ةديت مدوازد لدرلٌي خةوبددا اين
الرلددب ظلد اوسدددماث اإلاعلوماجيددت يىمددو ا خرلددب جمددو ال يجدداـياي العددل َددرا يثحددر لحددايا ظدددة مددً ددحن
أَما ددا لح دديت اوم ددودة الم دداملت ف ددي اإلايخل دداث م ددً اج ددل جر ددو س اإلاىخج دداث ااوس دددماث الت ددي ت ددي ممي دداض
اومد ددودةي اان اوسيد دداز ألاوثد ددر شد دديوظا ظل د د هيد ددو مت ايد ددد َد ددو الد ددخعلم ظد ددً بعد ددد اظخلد دداز ان الوب د ددوٍ
اإلاعلوماث اإلاظخمدة مدً الليدور اإلامولدت مدً المرداط العدار طدخًون مجاهدا ااإلايخلداث يجدب أن جلعدب
دازا لياديدداي الن ىددل ذلددٌ ععر د ـسبددا جديدددة للميخلدداث بمددًل ظددار ااإلايخلدداث ألاىاديميددت ةددوزة
خابت)Mullins, 2007 .
اذ اهد فددي شددل اإلاخؽحدراث الماةمددت التددي ععطمدداا العددالم آلان لددم حعددد ـيد يدازة اومددودة لابددسة ظلد
اإلاىصمداث السبييدت ـيظدبي بيدث ازجدلز فدي اإلااضد ي مفادور اومدودة جمليدديا داإلاىخو ااظخ درث جلدٌ
الةفاث ّ
اإلامح ة إلاىخج أا خدمت ماي االتي يمازن اإلاظخفيد هها ليمت جلٌ الةفاث اومودة .اهصس ا
اومدودة مدً جاهدب ظىةدس اإلاالةمدت لالطدخعماٍي أي مدد يمًاهيداث اإلاىخدو فدي جلليدت ابخياجداث
ّ
ّ
اإلاواذً .ابالخا ي ـإنها جدٍ ظل ـيسة الخ،لت مً العيوك األاخرا في اإلاىخو  .طىما زأي اخس يىصس
ل مودة مً لدزة اإلاىخو ظل جلليت ابخياجاث اإلاواذً ألل جًلفت مميىت .ذلٌ ّ
أن اومودة جصاس في
يجما ي الةفاث ااوسةاةت التي حعمل ظل جلليت ابخياجاث اإلاظتهلٌ ّ
ااخددة.
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الدد أد بَخمدار اإلات ايدد خيظدحن اومدودة ا د بهخمداٍ مدً التروحد ظلد اإلاىخدو اأَميدت يهخاجد
ّ
ّ
اوميدد اسخلدق
ميةدلت لدذدا
موابدفاث جلبدي زؼلداث اإلادواذىحن يا د اظخلداز اومدودة مدا تدي يال
اشداةق اإلاتطظدت اأومدرتها ؤلاهخاجيدت ياإلااليدت يالدظدو ميت)ي اهديجدت لالطدخؽالٍ ألامثدل إلاوازدَدا
اأبولاا اإلااليت االبمس ت االخيىولوجيت .ـالىصسة اوخديثت ل مودة حمخمل ظل ألابعاد ؤلاطتراجيجيت
االخىصيميدت ياالخجاز دت يااإلااليدت االبمدس ت ّ
ممدا أد ي د دساش مدا ععدسؿ داومودة المداملت اإلاسجلردت
جميدغ اشداةق اإلاتطظدت ال داإلاىخج ـمدز ياأن جرليمادا ي ّدخم مدً للدل جميدغ ألاـدساد ال ااسخةدحن
اومودة ـيظب .لدازيي)2010
افددي َددرا الةدددد ـددان مفاددور اومددودة المدداملت آلان حعددد ذلددٌ لطمددخمل أومددرتها اإلاتطظدداث
اوسدميت االتي مً جم ها اإلايخلاث ومتطظاث للمعلوماثي اجأح أَميت دزاطدت جدودة اوسددماث فدي
ىونهدا حظدة ي ددي جميديم خددماث اإلاعلومدداث اإلامدمدت للمظدخفيديًي اىددون متطظداث اإلاعلومداث مددً
المراظدداث اوخيو ددت التددي يجددب أن جواوددب الخرددوزاث العلميددت اوخديثددت لالزجمددا ،دددماتها اجيميددن
ألاَ د ددداؿ ااطد د دددثماز هخاةجاد د ددا فد د ددي خلد د ددن بالد د ددت جد د ددواشن د د ددحن مظد د ددخو خد د دددماث اإلاعلومد د دداث اإلامدمد د ددت
للمظخفيديً اابخياجاتهم اإلاعسـيت زؼلاتهم اإلاعلوماجيت.
فددي هفددع الظددياك هص دسا للخىدداـع المددديد الددري ج،وج د اإلاساـددن اإلاعلومدداث ًاـددت يشددًالاا بمددًل
ظار االخيدياث االةعوباث التدي جواجاادا فدي شدل بهفجداز اإلاعسفدي اللدت اإلادوازد اإلاخابدت لادا ابدعوبت
الحلز االظيرسة ظل اإلاعلوماثي اججاذ اإلايخلاث ىونها ىإبد اإلاتطظاث اوسدميت هيو جرلين
اومودة فدي أدا أظمالادا ااوسددماث التدي جمددمااي االتدي لعلدذ دازا ميوز دا فدي جميديم اليفدا ة اجمدو م
أدا العمدل ؤلادازي ـنهداي االددري مدً شدأه اوعيددع ظلد زضد ي اإلاظددخفيديً مدً خددماتها ي ا طدداظدَا
ظلد د الخر ددو س االخجدي ددد اإلاظ ددخمس ـنه ددا ظ ددً ذس ددن وم ددس زماـ ددت اوم ددودة اجىمي ددت ال ددويي .العرد دداكي
ظلدالعص صي )2015
اظل السؼم مً وثرة الدزاطاث ظً خدماث اإلاعلوماث اإلامدمت االدزاطاث ظً اومودة التي جددٍ
ظل اطدمدعاز أَميدت خددماث اإلاعلومداث اأَميدت جرو سَداي وبدفاا الوشيفدت ألاطاطديت للميخلدداث
ومتطظدداث خدميددتي يال أن ليدداض جددودة اوسدددماثي اظخلددازٍ الرس ددن الظددليم ااإلامددجن ل خي ددم ظل د
ج ددودة اوس دددماث اإلامدم ددت م ددً مساـ ددن اإلاعلوم دداثي ال ج دصاٍ م ددً اإلاوج ددوظاث اوخديث ددت ف ددي أزال ددت ج ددل
ميخلاجىا العسبيت مغ ألاطقي لرا ـإن مساـن اإلاعلومداث دأمع اوخاجدت لخلدٌ الىوظيدت مدً الدزاطداث
اجمللد السادس – العدد الجاني عشر ـ يوليو 1029

311

د.حنان الصادق بيزان
التددي تهددخم ددالخمو م اإلاظددخمس ل سدددماث االوبددوٍ للمظددخو اإلاددأموٍ مددً اومددودة نهلددتي  )2009مددً
ذس ددن جيظ ددحن أدا خ دددماتها اجيمي ددن الا دددؿ ألاطال د ي اَ ددو جللي ددت ببخياج دداث اإلاعلى ددت االخولع دداث
الؽحر معلى ابزجما ىوظيت اوسدماث اإلاعلوماجيدت إجلداط أطداليب ظةدس ت جخمثدل فدي هصدم اوخوطدلت
اليخا يت التي طدخطر أَميت اطخ،داماتها البما.
لدرا حعدد اومدودة األطداض لطظدذ َددـا فدي بدد ذاتهدا يايهمدا تدي اطديلت لخيميدن السجدا اإلارلدن
ااإلاظدخمس للمظدخفيد مدً ىدل مدا يمددر لد مدً مىخوجداث اخددماث .ـدإدازة اومدودة المداملت حعددث
اليدور مسبلدت الفلظدفت االخرليمداث اوسابدت مساللدت اجأويدد اومدودة  .لمدد أبدليذ يطدتراجيجيت
لاةمدت ظلد حؽيحدر اإلاعخمدداث السةطظديت االمديم الثماـيدت الظداةدة فدي اإلاتطظدت اطدخ،دار اوخمداض
اممازوت احعليت ىدل ألاـدساد ـنهدا اجدوجنهام هيدو بمخيداش فدي أدا ألاظمداٍ بمدًل صدخي مدً أاٍ م ّدسة
.ـإدازة اومدودة المداملت ظلدازة ظدً جرليدن أا طلظدلت مدً العمليداث اإلاترا ردت ـيمدا ي هدا االتدي جدتدي
ا لوػ هديجت لاا ليمت أو ر .لدازيي)2010
رابعا رؤية حتليليه
اهنية توظيف احلوسبة السحابية ككومات ودعائه للخدمات املعلوماتية
الي،فل ظل اإلاخدلغ اإلاسابدل اإلامحد ة للخردوز جيىولدويي التدي مدسث ههدا ؤلاهترهدذي ـفد الظدلعيىاث مدً
المدسن اإلااضد يي جددم اختدراط مجموظددت ساجوىددوالث بجةداٍ اوسابددت بمددليت بهترهددذي طىمددا فددي
الثماهطىداث جدم اختدراط ال ريدد ؤلاليتراود emailي فدي بدحن الدظدعيىاث شدادث جمدديم الليدث ظلد
ؤلاهترهذ االسبز حن اإلاعلوماث اإلاخوـسة ظل َرٍ المليت ةوزة ألسك ما جًون ي ما هساٍ اليوري زم
جم جمديم شلًاث الخوابل بجخمايي اخدماث الخجازة ؤلاليتراهيت مغ دايت ألالفيت الثاهيت ابوال
ي د العمدد ألااٍ مدً ألالفيدت اب،ردواث طدسمعت فدي اججداٍ جرليمداث ؤلاهترهدذ الما لدت للخمددد االص دادة.
معوثي )2013
بيدث شدادث المدلًاث بجخماظيدت اهفجداز خددماث اوخوطدلت اليدخا يت مدغ اطدخمدار خددماث
الخوابدل بجخمدايي مثدل الفدطع دوه  Facebookي ا  MySpaceي ا  Beboي اخدمدت اإلافحدلت
بجخماظيت Deliciousي ا وجيدوك  YouTubeألـدالر الفيدديو المةدحرةي امؽدرياث الخؽس دد  twitterي
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ااطدخ،دار خددماث حمدازه مثدل  Slideshareالطخحداـت العدساث الخمدميدت  presentationsي
اؼحرَا معوثي َ .)2013رٍ ىلاا أمثلت للعخ أهواط اوخوطلت اليخا يت ألاوثر ابوال يلنها.
امدغ دداياث العمدد الثداو مدً َدرا المدسن الدري ععخ درٍ اللدابثون اإلاسبلدت اوسامظدت مدً الخردوز.
اظخلداز ان اوخوطدلت اليدخا يت مدً اوميدل اوسدامع ل خوطدلتي اتدي يبدد جرليمداث الو دب2.0ي
ـمً خالٍ َرٍ الخرليماث جيوٍ لظم ولحر مً اطخ،داماث اوخواططب الصسةديت ي د اليدخا تي
دان ؤلادزاه أا ؤلابظاض ههرا الخيوٍي هيو اوسدماث اليخا ت  cloud servicesفي بياجىا اليوميت
أا في مماز ظملىاي طىما ظل ألازث الوالغ وظخ،دماا ظل هراك ااطغ.
في َرا الةدد جيلأ مازشداٍ س ددهج) دالصااٍ المدادر للدىصم اإلايخلداث اإلاخًاملدت  -ILS-اإلالييدت ظلد
بوطددلت اوسددادر/العميددل " "Server/client computingابطخعاجددت ظ هددا ك مىةددت خدددماث
اإلايخلدت ""library services platformي التدي مدً شدأنها أن جًدون ملييدت ظلد اليدخا تي اأهىدا هددخل
آلان مسبلت جديدة مً جاز د الدمؽيل آلا ي للميخلت التي جخمح أطع الخيىولوجيا اومديدةي ما في
ذلدٌ اوخوطدلت اليدخا يتي االدىصم اإلالييدت ظلد الو دب بمدًل ىامدلي االايًليدت اإلاوجادت ل سدمدت
 service-oriented architectureااهتها اشاةق جديدة والغ اإلايخلت اوخا ي .معوثي )2013
يجدددز فددي َددرا اإلامددار اوخددديث ظددً خةدداةت خدمددت اوخوطددلت اليددخا يت التددي جمح َددا ظددً
بطخحاـت الخمليديت اجخمثل في  :خدمت ذاجيت ىا ظل الرلب  On-Demand self serviceابدان
اوخاجدت ي د الخفاظدل البمدسي اجيظدب ظدادة الدليمدت أا الظداظتي أا اإلايجا ايدذي .االوبدوٍ
الواطغ للمليت Broad Network Accessي اجميً اإلاظخفيد مً الوبوٍ يلنها مدً خدالٍ أجادصة ا
ليداث لياطديت مثدل الاواجدق ااخمولدتي ااوخواطدب اميردداث الدمدؽيل .ااوخواطدطب ااخمولددت
 laptopsيااللوبيدت  . tabletsلدرا ـهدي خدمدت مسهدت– بيدث يميدً أن يخدوـس للمظدخ،در اليثحدر أا
المليددل مددً اوسدمددت ومددا عمددا افددي أي الددذ مددً ذس ددن اي هددوط مددً أهددواط أجاددصة بجةدداٍ.
الًلوي)2015
يذ تدي جيىولوجيدا حعخمدد ظلد همدل اإلاعاومدت امظدابت الخ،دص ً اوسابدت اوخاطدوك ي د مدا عظدةى
اليخا تي اتي جااش خادر يوبل يلي ظً ذس ن بهترهذ .ههرا جخيوٍ دسامج جيىولوجيدا اإلاعلومداث
مدً مىخوجداث ي د خددماثي ا ميدً المدوٍ ين اوخوطدلت اليدخا يت لطظدذ جمىيدت جديددة ي ايهمدا تدي
خددماث جمددر رس مد بديثدت اجديددةي امدً حعس فاتهدا أنهدا "خددماث شدلييت جمددر مىةداث ظمدل
زخيةدت امحدموهت ظىدد الرلدبي ا ميدً الوبدوٍ يلنهدا ااطدخ،داماا رس مد طدالت احعخمدد َدرٍ
الخمىيددت ظلد جمددديم اوسدددماث معلوماجيددت اـتراجدديت ظددً ذس ددن ؤلاهترهددذ الددطع جمددديم اإلاىددخج
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ؤلاليتراود هفظد ابيعد ي اتدي ظيدع اوخوطدلت الخمليديدت التدي جفدسث اجدود ىدل اللياهداث اال درامج
التي عظخ،دماا اإلاظخفيد في جااشٍ الصسي ي.
لرا ـاوخوطلت اليخا يت جمور ظل ملدأ جيميل ال رمجياث األاهصمدت اإلاظداهدة فدي خدادر طدحرـس
خدازيي مسودصي يميدً الوبدوٍ يليد مدً ذس دن شدليتي ـهدي ذس مدت لص دادة الظدعت ايجداـت لددزاث
ـوز دت دان بطددثماز فدي ييدت جيخيدت جديددة مًلفد أا جدسخيت سمجيداث جديددةي ةدوزة أبظدز
ـإهد فدي يذداز اوخوطدلت اليدخا يت يدخم الخعامدل مدغ اوخوطدلت اظخلازَدا خدمدت أوثدر مدً اظخلازَدا
مىخجا .اوموَسةي )2016
احعدد مدً دحن أَدم ألاطدلاك اإلاصدمعت لخيدوٍ اإلايخلداث ي د اليدخا ت حعصديم لدوة الخعداان للىدا
جواجدد موبددد ظلد ؤلاهترهددذ الن الدىصم اإلاظدخملت ججعدل مدً الخعداان دحن اإلايخلداث أوثدر بدعوبت
اجًلفدتي ومدا يميدً لدىهج اوخوطدلت اليدخا يت فدي اإلايخلداث أن عظداظد اإلايخلدت فدي جدوـحر الولدذ ااإلاداٍ
ـهدي الدل جًلفدت افدي هفدع الولدذ حعمدل ظلد جبظديز جددـن العمدلي ـمدغ بعثدرة ياهداث اإلايخلداث ظ در
الدىصم اإلاوشظددتي يحددعق اجددود اإلايخلددت ظلد شددليت ؤلاهترهدذي يجدداـت ا د ان اليثحدر مدً الدىصم
حظخ،در ما يمل ظً  %15ـمز مً لدزاتهاي اان ججميغ الدىصم فدي طيدت اليدخا يت مدً شدأه جعدل
اإلايخلاث أوثر يخحساز مع ى بديمت لللطيت .معوثي)2013
ا حاؿ ا ما جمدر ججعل اوخوطلت اليخا يت أظلا بياهت اجرو س ال درامج ظلد ظداجن المدسىاث
اإلادصادة ممددا يملدل العدب ظلد اإلاظددخ،دمحني احعخمدد ظلد مساوددص اللياهداث اإلاخردوزة التددي جمددر
مظداباث ج،دص ً ولحدرةي ودرلٌ اإلاساهدت اطداولت الوبدوٍي مع دى جدمان الىفداذ الظدسمغ للمعلومداث
اطددد ابخياجدداث اإلاظددخفيديً اإلاعسـيددت الخددا ي يددىعيع ظل د جددودة اوسدددماث اإلاعلوماجيددت التددي طددلن
الخىو د يلنهداي مدً ذس دن بطدخفادة مدً الل دى الخيخيدت الطدسمت التدي جمددماا اوخوطدلت اليدخا يت .
ـعلدي طدبيل اإلاثداٍ ال اوخةدس هجدد ان شدسىاث مثدل لولدل اأمداشان جددي ودخا اتها اإلاتلفدت مدً الؿ
اوسوادر اإلاسجلرت بعحاا لعخ إلجسا ظملياث اإلاخعددة دلاةن .اوموَسةي)2016
العل ما يجظد أَميت اوخوطلت اليخا يت ين اللييدت الخيخيدت لخيىولوجيدا اإلاعلومداث جدصداد حعميددا
بظبب الخؽحراث الااةلت اإلاوجودة مثل ازجفاط ظدد ألاجاصة اش دادة اطدتهاله الرالدت ااوخاجدت ي د جل دي
الخيىولوجيا اوسحسا أا ي ىا طياث ظمل مترا رت امخةلت حظداَم فدي جيظدحن ؤلاهخاجيدت اخفدخ
الخً دداليق .ـمظ دداظدة الم ددسىاث ف ددي ى ددا الليي ددت الخيخي ددت ألاطاط دديت ل خوط ددلت الي ددخا يتي يً ددون م ددً
خددالٍ دزاطددت ابخياجدداتهم أاالي زددم جمددديم خازذددت ذس ددن لاددم اأـحددل ذددسك العمددلي متوددديً لاددم أن
الىصدار اومديدد مدً اإلاميدً أن يدوـس أوثدر مدً  %50مدً جًلفدت الخ،دص ً الخمليديدت .ومدا أن اوخوطدلت
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حصمغ اإلاوشفحن ظل جىميت ماازاتهم اَرا ما هيخاج للخعامل مغ َرٍ الخيىولوجيا اومديددة .ظيددي
)2013ي امً حن اطخ،داماث اوخوطلت اليخا يت لسا ة اليخاك بليتراو ـيما عظم جيىولوجيدا
اإلاعلومدداث اوسح دسا  )Green ITابالخددا ي جيمددن مىدداـغ الخةدداديت للميخلدداث السلميددت اليددخا يت فددي
اومامعاث ااإلادازض امساوص الليوري وما انها حظام في دظم وماد بجةاٍ العلةي حن اللابثحن في
اللطيت بليتراهيت ايزسا ااخخو السلةي العسب .
اذ اهد مددً اجددل جيظددحن اوسدددماث اإلاىاذد متطظدداث اإلاعلومدداث ييلمددي بَخمددار اوخوطددلت
اليددخا يت االعمددل ظلد اظخمادَددا ابىددا مخرللاتهددا مثددل  :الخأوددد مددً أن اللييددت الخيخيددت جيمددل
اوسدماث الماةمت ظل اليخا تي اجص د ـاظليتها وص دادة مظدابت الخ،دص ً بـتراجديتي االخواـدن مدغ
اللييدت الخيخيدت للمتطظدتي مع دى أدك ظمدل خازذدت ذس دن لخيظدحن طيدت جيىولوجيددا اإلاعلومداث
اوخاليت ظىد اظخماد اوسدماث اليخا يتي يجاـت إلظداد اجددز ب اليفدا اث اجيديدد اللياهداث التدي
ال عظدم إجابتهدا فدي طيداث اوخوطدلت اؤلاهترهدذ ألَميتهدا اخةوبديتها اججسبدت م،خلدق اوسددماث
إلاعسـدت اجيديدد أي مىرمدت لدد جًددون ظسجد وخددار ممداىل اظسجد للم،داذس االخيددياث التددي
طدخطر البماي االخأود مً أن طيت الملًاث مظدخعدة ل خوطدلت اليدخا يتي بيدث يجدب أن جًدون
المليت جصا ماما مً جوـحر ألامً اجودة اوسدماث اإلاعلوماجيت .اوموَسةي )2016
مً اومديس الروس اه في هموذ وخا ت" ال رمجياث و،دمت"ي يوـس اإلاوزد لواشر اللييت الخيخيت
مدً العخداد ااإلاىخجداث اال رمجيداث ا خفاظدل مدغ اإلاظدخ،در مدً خدالٍ اللوا دت ألاماميدت front-end
 portal .امعخ ر هموذ وخا ت" ال رمجياث و،دمدت "طدوك ااطدغ جددا .ا ميدً أن جًدون اوسددماث
أي ي د ا مً ال ريد ؤلاليتراو ظل شليت ؤلاهترهذ ي مساللت ااسدصان اججاحد لاظددة اللياهداث.
معوثي  )2013اَىالٌ العديد مً الىماذ الطخ،داماث اوخوطدلت اليدخا يت فدي طيدت متطظداث
اإلاعلوماث مً حن أَماا مايلي -:
 خدمة 3M Cloud Library
جم جمديم خدمت يظازة اليخاك ؤلاليتراو مً ميخلت وخا ت زسي أر 3M Cloud Library eBook
Lending Serviceألاٍ مدسة ظدار  2011خدالٍ اإلادتجمس الظدىوي وممعيدت اإلايخلداث ألامس ييدت ALAي
اجدوـس ااخخدو السلةدي األاجادصة فدي اإلايخلدتي جىلدا ي د جىدب مدغ جرليمداث لإلظدازة االمدسا ةي االدري
عظدم للعمددال خةدف الفادسض بظدداولتي ااطدخعازة اإلادواد السا تهدا ظلد جاداش اليمليدوجسي أا
الاواجق الرويتي أا جااش لازن وخداك يليتراود رReaderاباليظدلت للمظدخفيديً الدريً ال يخدوـس
لددنهم أجادصة  eReaderخابدت ههدمي ـدإن خدمدت ميخلدت اليدخا ت مدً  3Mجحدم أجادصة eReaders
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3Mي االري يميً اطخعازتها مثل أي مواد أخس لا لت لإلظازة .وما حظم إلاوشف اإلايخلت مً يدازة
ـادسض اليخدب ؤلاليتراهيدتي ايجدفا الردابغ الصسيد ي ظلد ال رمجيدت ظدً ذس دن يجداـت شدعازاث
اإلايخلدت امؽدرياث الخؽس دد Twitter feedsي اللخوابدل مدغ اإلاظدخفيديً مدً اإلايخلدت .افدي داخدل
اإلايخلدتي ـمدد جدم جةدميم ميرداث دعظديفسي الرسـيدت  3M Discovery Terminalsلدظدليز
الحدو ظلد اوسددماثي االظدماأ للمظدخفيديً خةدف ـادسض ااخخو داث فدي أومداه يليتراهيدت
حعمل بماشاث اللمع .معوثي )2013
 خدمة : 7 DuraCloud
تددي خدمددت اطخحدداـت جسوددص بمددًل زةطسد ي ظلددي جمددديم خدددماتها للميخلدداث احظددخ،در َددرٍ اوسدمددت
بواطددطب أا طددحرـساث بعيدددة خابددت ههددا لخمددديم خدددماث ميليددت للميخلدداث اإلامددتروت اوسدمددت ممددا
ي ددوـس ظل ددي جل ددٌ اإلايخل دداث مة دداز ق ب ددياهت ألاجا ددصة اوساب ددت هه ددا اجسو ددص َ ددرٍ اوسدم ددت ظل ددي جم ددديم
خدماث بفض اامموظاث السلميت االوبوٍ يلنها اال جمخةس ظلي ذلٌ ـمز ل أيحا جدي يمًاهيت
ممدازوت اامموظدداث الخاز ،يددت اؤلاوظداهيت االعلميددت الاامددت مدغ اإلايخلدداث ألاخددس ا وجدد العديددد مددً
اإلايخلاث التي حعخمد ظلي َرٍ اوسدمت لعل أشاسَا -:
 )Biodiversity Heritage Library .1اتدي ميخلدت زلميدت خابدت الدداز اث ااامدالث الخاز ،يدت فدي
الخىوط الليولويي
 )New York Public Library) .2ميخلددت هيو ددوزه العامددت اتددي مددً أو ددر اإلايخلدداث فددي الواليدداث
اإلاخي دددة الت ددي جم دددر خ دددماتها ل ممي ددغ دددان مما ددل احظ ددخفيد َ ددرٍ اإلايخل ددت م ددً خدم ددت دي ددوزا ف ددي
الدددظم الف دديي اوخفددض السلةدديي يجابددت مظددخودظاث ل خفددضي اجيو ددل مجموظددت ولحددرة جدددا مددً
الةوز السلميت .خفاجتي)2010
 )western state college of Colorado .3لامددذ اإلايخلدت السلميددت ومامعدت ىلددوزادا اطدددلداٍ
لواظددد اللياهدداث اوسابددت ههددا ااإلاةددممت رهددامج ألاوظددع ،دمددت Google App Engineاذلددٌ
لخددوـحر هفم دداث ب ددياهت لواظ ددد اللياه دداث وم ددا أن جمددديم خ دددماتها م ددً خ ددالٍ خدم ددت جوج ددل يد ددي
يدازة أـح د ددل امموظ د دداث ال د ددداز اثي اجيظ د ددحن اامموظ د دداث اوساب د ددت اإلايخل د ددتي اج د ددوـحر ـ د ددسا
للعاملحن االرالك الًلياث لليمس ظلي مولغ اإلايخلت ومدا لامدذ اإلايخلدت أيحدا ىمدل بطخحداـت
هها وسدمدت جوجدل ممدا يدوـس ظلنهدا جًداليق شدسا أا اطديج د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د داز خدوادر اَصد د د د د د د د د د د د دت الدثمً
خفاجتي)2010
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خامسا رؤية استشرافيه
لتخطي حتديات وخماطر تطبيكات احلوسبة السحابية يف خدمات معلوماتية

الشٌ جرليماث اوخوطلت اليخا يت جمثل طالبا ذا بديً ي جخميوز حن ؤلايجدا ياث اجواهب
بطددخفادة وفددسا عظددخوجب اطدددثمازَا امما ددل ذلددٌ هجددد الظددللياث التددي جمثددل جيددريساث مثا ددت
الخيددياث اااسدداذسي بيددث جددخ ست بيجا يداث فددي الخًلفددت اإلاى،فحددت بيدث ج،فدديخ أطددعاز شدسا
اإلاع ددداثي احؽيح ددر هص ددار زخة ددت الخرلي ددن بي ددث أب ددليذ اوسدم ددت جم دددر ظل د أط دداض بش ددتراه هه دداي
الا ليددت الخوطددغ اجوـسَددا بمددًل داةددم بيددث جملددٌ خدددماث اموالددغ اليددخا ت اإلاظخحدداـت ظلد مددصاد
محدديق لليددخا ت يمًاهيددت جيديددد هرالاددا ظىددد الرلددب اتد داةمددا مخددوـسة للمظددخ،دمحن .ومددا انهددا ال
بد ددداد ل خوطد ددلت االخ،د ددص ً ـلد ددطع َىد دداه بد ددداد للخ،د ددص ً ااإلاعاومد ددت ظل د د اليد ددخا ت مد ددً الىابيد ددت
الىصس ددت ي االتروح د ظل د ألاظم دداٍ ألاطاط دديت دددال م ددً جيىولوجي ددا اإلاعلوم دداث اذ بي ددث ييخ ددا م ددالًو
ألاظمدداٍ ي د التروح د ظل د ماددامام ألاطاطدديت دددال مددً مياالددت معاومددت ايدازة جيىولوجيددا اإلاعلومدداث.
اجددوـحر اإلاددوازد رس مددت أوثددر ديىاميييددت :ـهددي جددوـس للمظددخ،دمحن اإلاةددادز التددي ييخدداجون يلنهددا فددي أي
الدذ .نهييدٌ ظددً الفاظليدت أوثددر اذ ال نهدم مًددان اجدود معدداجٌ ـالشد ي ألاَدم َددو أن حمدخؽل بمددًل
جيد اأن جًون اوسدمت مخوـسة .ظيدي )2013
ا ح دداؿ للف ددسا أظ ددالٍ انه ددا ب ددديمت اللطيد ددت  )Green ITوم ددا ط ددلن اأاض ددخىا ـاوخوطد ددلت
الي د د ددخا يت االلطي د د ددت بـتراج د د دديت وجد د د د ظد د د ددار داز َ د د ددار اـع د د دداٍ ف د د ددي جر د د ددو س بسود د د ددت اIT Greenاي
ـالخيىولوجيا اوسحسا ااوخوطلت اليخا يت مسجلران ازجلاذا ازيماي بيث أن جيىولوجيا اوخوطلت
اليددخا يت تددي جيىولوجيددا اـتراجدديت احعمددل ظلد جمليددل ظدددد اإلااويىدداث األاجاددصة اإلاظدخ،دمت ابالخددا ي
جددىعيع ظل د الخيىولوجيددا اوسح دسا ألنهددا حظدداظد أيحددا فددي جددوـحر الرالددت .العددل َددرا مددا يجعددل مددً
طدلل اطدخفادة متطظداث اإلاعلومداث مدً جل دي هصدم اإلاعلومداث اليدخا يت فدي خفدخ اإلاةدساـاثي
بيدث ال باجدت لمدسا أجادصة خدوادر ليدخم حمدؽيلاا فدي الخرليمداث الداخليدت .خفدخ اإلاةدساـاث
الدمدؽيليت بيدث ال جيخدا الخرليمداث ي د الةدياهت داخليدا.امساهدت أو در للخؽلدب ظلد ذزاة اَلدود
ألاظماٍي بيث يميً بظسظت جذميم الظعت بعودا أا َلوذا .معوثي )2013
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طىما ج رش الظدللياث وم،اذس بيث جخجظد في ألامان ـمعلوماجٌ الاامت موجودة ظلد ؤلاهترهدذي
ـاددل يميددً الوزددوك ددالخ،ص ً؟ ايذا لددار ظدددد مددً اللةددوا مااجمددت ظدددد مددً اليددخب اوخوطددبيت
مدداذا طدديًون مةددحر أظمالددٌ؟ ي اوسةوبدديت املييددت اللياهدداث :ـاددل الخرليمدداث اوسابددت اإلايخلدداث
ؼحر جاَصة للخعامل مغ اليخا ت بعد اجيخا ي بعخ الخعديالث للخأللم ظل طيت اليخا ت .امداذا
ظ ددً ج ددمان مظ ددخو اوسدم ددت :ـا ددل م ددً ي ددوـس َ ددرٍ اوسدم ددت مخواج ددد داةم ددا؟ ام دداذا ظ ددً اجفالي دداث
مظدخو اوسدمدت؟ امداذا ظدً بجةداٍ المدليت العىيلوجيد ايمًاهيدت بجةداٍ داوسوادر ااوسدددماث
ااسخلفت ظل اليخا ت ؟ ...او  .ظيدي )2013
العدل مدا ازد أظدالٍ مثا دت جيدريساث للميخلداثي ـدإذ مدا اججادذ اإلايخلدت ي د الخفيحدر اومداد فدي همدل
أوثدر خددماتها فدي اليدخا تي ـدإن َىداه بعدخ اإلاظداةل التدي يجدب معاومتهدا .للدل اي د ي َدو مدا يذا
ىاهدذ َدرٍ اوسدمدت طدخجعل اإلايخلدت أوثدر ـعاليدت امظداظدتها فدي جمدديم خددماث معلوماجيدت أـحدل
اأجود للمظدخفيديً .افدي مىالمداث اوخوطدلت اليدخا يت ج درش م،دااؿ جديدت اخابدت مدً للدل لدادة
اأمىدا اإلايخلداث .اظىدد الىصدس فدي جرليدن ودخا تي ييلمدي دزاطدت ألامدً ااوسةوبديت مدً الىابيدت
الخمىيت االماهوهيتي َل ععدسث ممددر اوسدمدت اوس درة الخمىيدت الالشمدتي اشدسأ طيتهدا لحدمان أن لدً
يًدون َىداه دخدوٍ ؼحدر مةدسأ د للياهداث اإلايخلدت ااسصهدت فدي اليدخا ت؟ اذ ان اإلاخرللداث الماهوهيدت
ل مااث اوخًوميتيتي ذاتها مرلوبت أيحا للميخلت .اَرا عع ي أن مً اإلاام أيحا أن وعسؿ الحلز
أيً ططخم ج،ص ً اللياهاث بيث أن لدان م،خلفت لدنها مخرللاث خةوبيت امعايحر ج،خلق وثحرا
ظً بعحاا  .معوثي )2013
اممدحر وثحدر مدً اللدابثحن ي د أن جرليمداث اوخوطدلت اليدخا يت لطظدذ جمىيدت جديددةي ايهمدا تدي
خدمت مخواـسة جروزث اجوطغ اطخ،داماا في الفترة ألاخحرة إلاا ـنها مً مساهت اممح اث جددي جىاللادا
ااطدخ،دامااي يال أهد مدغ اطدخمساز اطدخ،داماا جدصداد جيددياث دظدم الوبدوٍ لادا ظلد هيدو مدً افدي
بداد جًاليق مى،فحت مما ل جودة اوسدماث اإلاعلوماجيت اإلامدمتي الد زبدث وثحر مً ألا يار
االدزاطداث العديدد مدً الخيددياث االةدعوباث التدي جدتزس فدي ييجا يدت اطدخ،دار اوخوطدلتي ا ميدً
المدوٍ ين َدرٍ الخيددياث فدي مجملادا حعدود ل خدازدت اليظدبيت فدي اطدخ،دار اوخوطدلت اليدخا يت.
اوموَسةي )2016ظل ألالل في طيت اإلايخلاث العسبيت.
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مدً اإلاالبدض ان جدل متطظداث اإلاعلومداث اليدور جواجد اباطدخمساز جيددياث فدي أومدرتها جيدد
داةدم فدي اللمدا مدغ أبددر الخمىيداث اإلاخدوـسةي ايدازة جددز ب العداملحني اؤلا مدا ظلد دزجدت ظاليدت مدً
وفدا ة ىوادزَدا ي مدغ يدازة العاللداث مدغ اإلادوزديً ااودال الخوشمدغ ي ايدازة هصدم اإلايخلدت ألاطاطديتي
االخعامدل مدغ جسليداث ؤلابددازاثي ااإلامدترياثي اجىفيدر ابدياهت هصدم معمددة بمدًل داةدم .فدي همدوذ
وخا ت" ال رمجياث و،دمت"ي امعخ ر َرا ألاخحر طوك ااطغ جدا.
ظل السؼم مً اجود العديدد مدً اإلاصايدا ل خوطدلت اليدخا يتي يال ان ـنهدا بعدخ الظدللياث التدي لدد
حمدًل ظواةدن ام،داذس خرحدرة جيدد مدً اهدمدازَاي ـمدد ال جدوـس اليدخا ت جميدغ اوسددماث التدي
ييخا يلنها اإلاظخفيديًي ان اليثحر مً اإلاىصماث ااإلاتطظاث لدنها ج،وؿ مً جل ي بلوٍ اوخوطلت
اليدخا يتي بظدبب اظخمداد َدرٍ اوخلدوٍ ظلد شدليت بهترهدذي اَدرا يدتدي ا د يزدازة مجموظدت مدً
ألاطديلت مثدل َ:دل يميدً ان جلبدي اوخوطدلت اليدخا يت ابخياجداث مىصمداث ألاظمداٍ فدي العمدل )24
طاظت اظدر بدار جولق في اوسدمت؟ وما ان َىالٌ م،ااؿ بوٍ الظيرسة التي حع ي ان اإلاىصمت
ظىددما جدل دى اوخوطدلت اليدخا يت ـإنهدا طدوؿ جةدل جيدذ زبمدت مجادص اوسدمدت الدري يميدً ان
يدظدبب للمىصمدت جملدت مدً اإلامداىل باإلادا يدخم حمدؽيل اإلالفداث االلياهداث االعمليداث فدي اللييدت
الخيخيت اوسابت مغ ابخماٍ جولق اوسدمت لظبب أا ألخدس ممدا يحدرسَا للليدث ظدً بدل دديل.
الًلوي)2015
ايشا الرددسأ أظددالٍ ج ددرش الخيدددياث التددي لددد جواج د جرليمدداث اوخوطددلت اليددخا يتي الددً ججددد
متطظاث اإلاعلوماث ديال ظً اطخ،دار اوخوطلت اليخا يت التي اجذ جسازة ي الطظذ جسـا ايهما
خيازا لخيمين الرموباث اال خداك سودب الخردوز اوخدادر ظلد مظدخو العدالمي ومدا أهد فدي الظدياك
بلخةدادي إلاتطظداث اإلاعلومداث جددـعاا للخعامدل خرليمداث اوخوطدلت اليدخا يت مدا جمدمد مدً
جسشيد الخًداليقي احعدد اوخوطدلت اليدخا يت أبدد اإلادداخل اومديددة ااإلالخيدسة التدي حظدام فدي جيظدً
خدماث اإلاعلوماث اجحمً جودتها وما طلن اأاضخىا ابل وثحر مً اإلاميالث التدي جواجد مساـدن
اإلاعلوماث  .ب ين اطدخ،داماا ييخدا رليعدت اوخداٍ للخ،رديز الظدليم ابخخيداز اإلاىاطدب اجدوـحر
اللييت الخيىولوجيت ي اجدز ب الًوادز اَرٍ ألاخحرة مً حن أَماا .اوموَسةي)2016
امدتخسا َىالدٌ مدً يمددر بلدوٍ وثحدرة لحدمان أمدً ابمايدت اللياهداث اوخظاطدت فدي اليدخا تي مدً
حن أَماا جخطر في الخيىولوجياث الخاليت-:
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.1بواةز الىحران Firewalls
.2الدمفحر ايدازة اإلافخاأ Encryption and Key Management
. 3لىاط اجفييٌ حعس ق اللياهاثMask or De-Identification of Data
 .4يدازة الاو ت اإلاسوص ت Centralized Identity Management
اظىدد اخخيدداز بلدوٍ لحددمان ألامددً ابمايدت اللياهدداثي يجددب مساظداة أن ااسدداذس االخًدداليق
اإلاخحدمىت فدي الخىفيدر اممازهتهدا الفواةدد اإلاخيةدلت مدً اطدخ،دار اوخلدوٍ اإلاعيىدت لدرلٌ .افدي َدرا
الظياكي ععخ ر حمفحر اللياهداث اوخدل ألاطدال فدي بمايدت اللياهداث ظىدد الوبدوٍ ؼحدر اإلاعخمدد فدي طيدت
اليخا تي بيث لد حمفس اللياهاث وخصت جمعاا أا للل هملاا في طيت اليخا ت اإلاعيىت .يال أن اوخل
ألاوثر مالةمت يسجلز اوممغ حن خيازي بواةز الىحران مغ حمفحر اللياهداث ددال مدً بلخةداز ظلدي
بل اابد .الااديي )2012
فددي اوسخددار لددد مساـددن امتطظدداث اإلاعلومدداث الفسبددت لخيظددحن جددودة خدددماتهاي بيددث حعددد
اوخوطلت اليخا يت تي الظبيل لادرٍ اوسردوة فدي اإلاظدخملل .يميدً أن جيمدن ـواةدد ظددة للميخلداث
الخًدون لادا مظدخملل م،خلدق اأـحدل .يميدً لادا هديجدت الخعداان دحن اإلايخلداث اباطدخ،دار هفدع
ألاجادصة ااوسددماث االلياهداث اإلامدتروتي ابددال مدً اطخحداـت ألاجادصة اال درامج هيا دت ظدً ميخلداث
ـسديتي وما جتدي ي خفخ الخًاليق ؤلاجماليت إلدازة مجموظاث اإلايخلت.
ليً في االغ بمس مدً اإلاميدً أن جخعثدر بعدخ اإلايخلداث فدي اجدغ همدز جسليدت داةدمي االدري يىردوي
ظل اليثحر مً بخخلاز ايظادة بخخلاز األاللمت التي حظخؽسك الخا ذدو ال  .مدغ جرليمداث اوخوطدلت
اليدخا يتي يدخم أخدر ىدل َدرٍ السظايدت بمدفاـيت لًدل مدً اإلايخلدت ااإلاظدخفيد .امدً ـواةدد اوخوطدلت
اليخا يت جوشيفاا في جمديم خدماث معلوماجيدت جيددة جلبدي ابخياجداث امخرللداث اإلاظدخفيديً التدي
طدلن الخىو د ظدً أَميتهداي الخدا ي جيميدن بطدخفادة مدً الخيىولوجيدا اوخاليدت االىاشديت اطدسظت
اإلامدازوت الًاملدتي ودرلٌ ش دادة زم دت اطداولت الوبدوٍ ي د اامموظداث ااوخدد مدً بشدااجيدت فدي
العمل حن مساـن اإلاعلوماث مدا يحدمً يدازة اامموظداث ااوظديا يت جددـن العمدل جدودة ظاليدت مدً
اجل جعل اإلايخلاث أوثر اخحساز ابديمت لللطيت.
مع دى اخدس أوثدر دلد ااجدوبا عصدمغ همدوذ اوخوطدلت اليدخا يت اإلايخلداث ومساـدن للمعلومداث
امظدخ،دمنها مدً اإلامدازوت فدي شدليت مجخمدغ اإلايخلداث مدً خدالٍ جمييد هم مدً يظددادة اطدخ،دار
اإلاعلوم دداث االخجم ددغ بددوٍ اإلاعلومداث .ومدا يميدً أيحدا يومدا جواجددد ل ددويي موبدد للميخلداث ظلد
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بهتره ددذ ايظر ددا اإلاظخفيدي د د ددً هخ دداةج ب ددوٍ اللي ددث ظل د
للمجموظاث .معوثي )2013
الش ددٌ ان جرليم دداث اوخوط ددلت الي ددخا يت طدظ دداظد اإلايخل دداث ف ددي جم ددديم خ دددماث معلوماجي ددت
اج ددوـحر الىفم دداث ايجاب ددت خ دددماث جدي دددة اط ددسمعتي الي ددً م ددغ ذل ددٌ هج ددد أن أظ ددداد اإلايخل دداث الت ددي
حظخفيد مً جمىياث اوخوطلت اليخا يت ماشالذ لليلت زبما يسجغ ذلٌ ي ي أن اهخمداٍ اإلايخلدت لخمدديم
خدددماتها مددً خددالٍ جلددٌ الخمىيدداث طدديتدي ي ددي حؽيحددر ولحددر فددي طياطددت اإلايخلددت اإلجدداـت ي ددي اهد لددطع
مددً الظددال بهخمدداٍ ي ددي اطددخ،دار جيىولوجيددا جديدددة مددغ ظدددر اجددود ألددساا مدددزبحن لددادز ً ظلددي
الخعامددل مددغ جلددٌ الخمىيدداث ي ليددً زبمددا فددي اإلاظددخملل المس ددب طددىجد العديددد مددً اإلايخلدداث يمدددمون
خدماتهم مً خالٍ جمىياث اوخوطلت اليخا يت .
اخخامدا لدً يدظد ى إلاساـدن اإلاعلومداث اإلا د ي هيدو جسليدت خددماتهاي يال مدً خدالٍ اهتهاجادا إلاىهميداث
بديثدت جخمثدل فدي هصدم اوخوطدلت اليدخا يت ي إلبددار حؽيحدراث جرز دت مدً بيدث ججاحد اإلاعلومداث
االسق ددي ج ددودة اوس دددماث اإلاعلوماجي ددت اجللي ددت مخرلل دداث اإلاظ ددخفيديً ف ددي مجخم ددغ اإلاعسـ ددتي االش ددٌ ان
الخفيح ددر ف ددي جر ددو س ألااج دداط الساَى ددت يخرل ددب الخ،ر دديز بط ددتراجي ي ظلد د اإلا ددد اللعي ددد ال ددري ل ددد
يخع ددد أَ ددداؿ َ ددرٍ الوز م دداث الليثي ددتي اظخل دداز ان ذاه الخ،ر دديز يخرل ددب جا دددا ـيس ددا اظمد دال
جرليمي ددا مخواب ددلحن ل ددد عظ ددخؽسك ألاش دداس م ددً اج ددل الخيظ ددين ليدظد د ى ج،رد د ااس دداذس االخي دددياث
جرليمداث اوخوطددلت اليددخا يتي اجيميددن ؤلاـددادة مدً جوشيفاددا اظخلازَددا ممومدداث ادظدداةم ل سدددماث
اإلاعلوماث في مجخمغ اإلاعلوماث ااإلاعسـت.
قائنة ببليوغرافية:
 .1أبمد د ددد مد د دداَس خفاجد د ددت  .)2010ا الحوسد د ددبة السد د ددحابية وثطبيلات د د ددا فد د ددي م د د ددا اإلاكحبد د دداتا-.
 -.Cybrariansط  22يوهيد د د ددو) -.ج د د د دداز د بذ د د د ددالط  16يى د د د ددايس  -.2016مخ د د د دداأ فد د د ددي :
Journal
&http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article
id=445:2011-08-10-01-36-53&catid=158:2009-05-20-09-59-42&Itemid=63
 .2اومدوَسة يددذ ظلدددالسبمً العلددداوملاز )2016 .اثحددديات اسددحخدا ألاكدداديميين للحوسددبة
السحابية للمعرفة  :دراسة اسحطالعية ألعضاء الهيئة الحعليمية بكلية آلاداب جامعة ألاميرة
هدورة بيد عبدددالرحمًا -.مجلددت ميخلددت اإلالدٌ ـادد الوذىيددت يمدج 22يط1يااخددسر– جمدداد
آلاخد ددسة  ٌ1437أوخد ددوبس – مد ددازض -.جد دداز د بذد ددالط  22يىد ددايس  -.2016مخد دداأ ظل د د :
http://www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/Pages/Studies.aspx
اإلاظ ددخو حن ااخل ددي االم ددامل
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 .3بىان الةادك ح ان . )2015االاسحعارة بين فرص البلاء واححماالت الاهدثار ...مً وجهة هظر
معلوماثيد د ددةا -.مجل د ددت اظل د ددم ي ط 15ي يوليد د ددو -.جد د دداز د بذد د ددالط  16يىد د ددايس  -.2016مخد د دداأ فد د ددي :
http://www.arab-afli.org/media-library/Journal%20Issues/I3lem-152015_Bayzan.pdf
 .4د د د د د د د د . )2015ا الخدددمات اإلاعلوماثيددة  ...رهددان ثطددواراإلاكحبددات اليامعيددة اللي يددة ا  -.مددً الدداعغ
أظمدداٍ اإلاددتجمس العلةددي بددوٍ اإلايخلدداث اومامعيددت فددي ليبيددا الوالددغ ا ليدداث الخرددو س) جيددذ شددعاز "
هيو أدا أـحل إلايخلاجىا اومامعيت ا جامعت اإلاسلب اوسمع  24-23/هوـم ر .
 .5د د د د د د د دد )2012 .ا هىدسددة خدددمات مرافددم اإلاعلومددات ...فددي م حمددع اإلاعرفددة ا  -.مجلددت دزاطدداث
.مخ د د د د دداأ فد د د د ددي 14ي م د د د د ددايو -.جد د د د د دداز د بذد د د د د ددالط 2015/7/05
اإلاعلوم د د د د دداث ي ط
http://journals.psiscs.com.sa/index.php/ijs/article/view/115/83
 .6دظ د ددا مىة د ددوز أ د ددو اإلاع د دداذع .)2012ا ج د ددودة مؤسس د ددات الحعل د دديم الع د ددا ي والحعل د دديم اإلاس د ددحمر
وثح ددديات م حم ددع اإلاعرف ددةا _.م ددً ال دداعغ أظم دداٍ اإلا ددتجمس العسب د ال دددا ي الث دداو لح ددمان الخعل دديم
الع د د د د د د د د ددا ي -. .ج د د د د د د د د د د دداز د بذ د د د د د د د د د د ددالط  16يى د د د د د د د د ددايس  -.2016مخ د د د د د د د د دداأ ف د د د د د د د د ددي :
http://se.uofk.edu/multisites/UofK_se/images/stories/se/papers/71.pdf
 .7و ددخس ل دددازي )2010 .اؤلادارة الالكتروهي ددة وإمكاهيات ددا ف ددي ثحلي ددم الي ددودة الش دداملةا -.مجل ددت
اإلاىة د د د د د د د د د د د د د ددوز يط 14ي أ -.1ج د د د د د د د د د د د د د دداز د بذ د د د د د د د د د د د د د ددالط  20يى د د د د د د د د د د ددايس  -.2016مخد د د د د د د د د د دداأ ظل د د د د د د د د د د د :
http://www.muc.edu.iq/mucj/14/p1/1/6.pdf
 .8ط دديد زبي ددغ ط دديد ي دساَيم .)2011ام موع ددات كواع ددد بياه ددات اإلاكحب ددات الركمي ددة ع د د الواد د :
الوصد ددو واإلاعاليد ددة وؤلافد ددادة باسد ددحخدا محركد ددات بح د د الوا د د يد ددراإلارئيد ددةا  -.بججاَد دداث
اوخديثت في اإلايخلاث ااإلاعلوماث ي مج16يط35ي يىايس.
 .9بدلاأ دمحم ىلدو .)2015االحوسدبة السدحابية :مفهومهدا وثطبيلات دا فدي م دا اإلاكحبدات ومرازد
اإلاعلوم ددات ا -.مددً ال دداعغ أظمدداٍ م ددتجمس جمعيددت اإلايخل دداث اإلاخ،ةةددت ـ ددسط اوسلدديج العسب د SLA-
 AGC 21أ دوشبي ؤلامدازاث العسبيددت اإلاخيددةي  19-17مددازض -.جداز د بذددالط  13يىدايس  -.2016مخدداأ
ظل http://dx.doi.org/10.5339/qproc.2015.gsla.8 :
 .11دمحم ش د ددوقي ش د ددلخوث . )2013االحوسد د ددبة السد د ددحابية  Cloud Computingبد د ددين الفهد د ددم
والحطبيددما _.مجلددت الخعلدديم بليتراود يط11ي مددايو -.جدداز د بذددالط  11يىددايس  -.2016مخدداأ ظلد :
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=http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=365&sessionID
28
 .11دمحم ظلدد العرداكي تهداو ظمدس ظلددالعص ص .)2015ا جدودة خددمات اإلاعلومدات فدي اإلاكحبدة
اإلارز اددة ب امعددة صددىعاء باسددحخدا مليددا  Servqualا -.مجلددت اإلاسوددص العسب د للليددور
االدزاطداث فددي ظلدور اإلايخلدداث ااإلاعلومداث يمددج2يط 4يوليدو -.جدداز د بذدالط  13يىددايس  -.2016مخدداأ
ظل http://acrslis.weebly.com/uploads/1/6/0/7/16070576/fourth_issue.pdf
 .12دمحم ظلداوخميد معدوث )2013 .االحوسبة السحابية وثطبيلات ا في بيئة اإلاكحبداتا _.مجلدت
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إجراءات وتكييات حفظ الكياىات الرقنية يف املصاريع الرقنية
دراشة حالة ملصروع جواز الصفر البيومرتي بــوالية باتية
أ .د .بهجة بىمػسافي
أظتار التفليم الفالي
جامفة ٌعنعينة -2الجضائش

مسيم بن ثاشيس
باحثة دِتوساه
جامفة ٌعنعينة -2الجضائش

املخلص:
تتوجه ههو الآومه ههة الجضائشمه ههة نيه ههو الآومه ههة لْ نيه ههة رله ههٔ باظه ههتيذا الفذ ه ههذ م ه ه
املش ههاسلق الشٌمي ههة م ه أج ههز ئنتٍ ههإ ةل ههم الجضائ ههش الْ ني ههة مث ههز مش ههش ؿ بعاٌ ههة التفشم ههي ج ههواص
العههىش الجيههوم اقة بعاٌههة الههذوق ئلْ إلاههية املفههام ..داسمههة ـ ه ةفههذ لا هها م ه املشههاسلق
م ه هه ٕ.ههزا ظ ههنيا ٕ دساظههة مش ههش ؿ جههواص الع ههىش الجيههوم ة ال ههزة ّان ه بذا ههة تذا لههو ظ ههنة
 2102وٍهها لرمههش سٌههم  0-77امل ه سي ههي  2100/02/26ة بييههن أنههو فتمههذ ههي تدعههيذه ـثههم الو ههائَ
الشٌمي ههة ئلْ ني ههة مم هها أدي ةل ههم ؼي ههوس مش ههاسلق الشٌمن ههة ههي م تل ههي بل ههذ ا .ال ههوظ مه ه أج ههز
التيوٕ ةلم الصيمة الشٌمية
ظههز ِض م ه هه ٕ.دساظ ههة ههزا املشههش ؿ ـث ههم تٍنيهها .الاىههؾ الشٌ ه املتجف ههة ههي مص ه اة ج ههواصا.
العىش الجيوم ة بوال ة باتنة ملفشوة أ م املفا ا التٍنية املفموٕ هاا جشااا .الواج الٍيا هاا
ٌجههز أ نههاا ـمليههة حىههؾ الْيانهها .الشٌميههة ههي داسا الوا ههة هاههزا املشههش ؿ العياظههة املتجفههة مه
أج ههز ههماق اظ ههت ذا الْيان هها .الشٌمي ههة ـث ههم امل ههذي الجفي ههذة با ههاوة ظ ههتٍو الذساظ ههة ةف ههش
املفهها ا التٍنيههة الىنيههة املتجف هة ههي مثههز ههزه املشههاسلق م ه أجههز ههماق ةتاحههة ميتوا هها ـثههم املههذي
الجفيذ
الكلمات املفحاحية :مشاسلق الشٌمنة  -تٍنيا .الاىؾ الشٌ – جواص العىش الجيوم ة – باتنة
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 بهجة بومعرايف. د- مريم بن تازير
Abstract:
Algerian government goes to electronic governement many digital projects have been
developed, in order to move to electronic Algeria, such as a biomitric draft ID card, and
passeport, electronic payement card remote administration transaction etc...And
throug this we will try to study the biometric passeport project it was started in 2012
according to the order 1-77 December 12,2011.So that he depends on his incarnation
on digital electronic documents whish led to the emergence of digitization projects. In
various municipalities of the home land in order to switch to digital format,and from
the above we have seen the techniques and procedures of digital preservation to be
followed in digitization projects wich contribute significantly in the permanence of the
digital document.We will focus on studying this project on digital preservation
techniques in the inserts of electronic passeport departement in Batna state. To know
the must important standards and the procedures to be followed,before and during
the conservation of digital intities in the administration of this projects,and policy to
ensure the use of digital entities for long term.The study will also presenttechnical
standards in such projects in order to ensure availability of its content for long term.
Key words : Digitization projects, digital preservation techniques, biomitric passeportBatna
: إشكالية الدراشة
 التْنولوجيههة. رلههٔ ملواِجههة التعههوسا.تعه م الآومههة الجضائشمههة ةلههم سٌمنههة جميههق الٍعاـهها
 مه ه جي ههة أ ههشي بيي ههن ٌامه ه ب د ههإ الوظ ههائز..مه ه جي ههة للع ههييز ملـم ههإ داسم ههة املف ههام
ليها أظلٍه الفذ هذ مه.  المه مه. داسمة هي جميهق الٍعاـها..التْنولوجية ي جميق املفام
 اظ ههت شا ههيادا: لْ ني ههة ـث ههم الو ههغ ظ ههفيا ماا هها لتٍشم ه داسا م ه امل ههواظ مث ههز.الو ههذما
َدة س ص ههة الع ههياٌة تعاٌ ههة التفشم ههي الجيوم ههة ج ههواص الع ههىش الجي ههوم ة ههيادا الع ههواب.امل ههي
الفذلية لا ا م الو هائَ المه ّانه هي العهابَ تيتها لفهذا أ ها ل اصهوٕ ـل اها ة بييهن أ هج
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ب مٓ ه ههاق امل ه ههواظناق باظ ه ههت ذا ئظ ه ههتماسا .ئلْ ني ه ههة الص ه ههوس الشٌمي ه ههة اسظ ه ههاليا ـ ه ه ه ال ه ههذ
ئلْ إلاية لتتْىز املصالح املفنية بجاقي جشااا .م أجز الو وٕ ةلم هزه الوهذماّ .هاق البهذ
ـثههم داسا .ةد ههإ تٍنيهها .الشٌمنههة ةميههة الاصههوٕ ـثههم ال ههج ..الشٌميههة للمههواظناق ممهها ش ه
لذياا ِيانا .سٌمية عتوج الاىاػ ـل اا تووا بيئهة ا هة ليهاة هزا مها أدي ةلهم انتها ِيانها.
سٌمي ههة ههومة الب ههذ م ه املص ههالح املفني ههة حما ا هها الاى ههاػ ـل ا هها م ه أج ههز ههماق اظ ههت ذاميا ههي
املعتٍجز الجفيذ
مه نهها ت ه ص ة ههٓالية الذساظههة المه تتمثههز ويمهها ةرا ّانه امل ظعهها .املفنيههة بمشههاسلق الشٌمنههة
تفتمذ ـثهم تٍنيها .مفها ا لاىهؾ ِياناااها الشٌميهة مه أجهز هماق اظهت ذاميا ـثهم املهذي الجفيهذ
ـلي ههو ٌمن هها بلع ههليغ الع ههوا ـث ههم مش ههش ؿ ج ههواص الع ههىش الجي ههوم ة ّون ههو أح ههذ أِ ه املش ههاسلق الم ه
ظف الآومة الجضائشمة ي نداحيا م  ٕ.تهووا ّامهز التدياهتا .التٍنيها .ال.صمهة لهزلٔ ِمها
اق زا املشش ؿ فتمذ تالذسجة مل لم ـثم الو ائَ الشٌمية الم مه .ليها ّهاق البهذ مه ئـتمهاد
ـثههم الشٌمنههة ّ حههذ أ ههم التٍنيهها .ـثههم ههزا ملظههاط ظههنٍو بذساظههة مشههش ؿ الشٌمنههة ههي مص ه اة
ج ههواص الع ههىش الجي ههوم ة بجلذ ههة باتن ههة مه ه هه ٕ.التف ههشه ـث ههم التٍني هها .املع ههت ذمة جه هشااا.
املتجفة م ظشه املص اة لاىؾ ِياناااا الشٌمية
 تصاؤالت الدراشة:
تع م زه الذساظة لإلجابة ـثم مدموـة م اللعاؤال .تتمثز ي:
 ما و الاىؾ الشٌ ؟ ماهي ظشً ظائز الاىؾ الشٌ ؟ ماهي الْيانا .الشٌمية ماهي أنواـيا؟ ماهي التٍنيا .جشااا .الم د اتاةفيا لعماق الاىاػ ـثم الْيانا .الشٌمية؟ م ههاهي التٍني هها .املتجف ههة ههي مص ه اة الجي ههوم ة بجلذ ههة باتن ههة لاى ههؾ ِيانااا هها الشٌمي ههة م هالعياؿ؟
 أهداف الدراشة:
تتمثز أ ذاه زه الذساظة ي النٍاط الشئيعية التالية:
 التفشه ـثم الْيانا .الشٌمية ظشً حىؽيا -الْشي ـثم مشاسلق الشٌمنة بمص اة جواص العىش الجيوم ة
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 التفشه ـثم تٍنيا .ةجشااا .الاىؾ الشٌ مفشو ههة م هها ةرا ّان ه مش ههاسلق الشٌمن ههة املعجٍ ههة ههي املص ههالح الجيوم ههة تفتم ههذ ـث ههم املف هها االتٍنيا .الفاملية
 أهنية الدراشة:
ت ه ه ص أ مي ههة الذساظ ههة ههي ههش سا الفم ههز ـث ههم حى ههؾ الْيان هها .الشٌمي ههة الناتد ههة ـه ه ـملي هها.
الشٌمن ههة مه ه الع ههياؿ ههماق اظ ههت ذاميا ـث ههم امل ههذي العوم ههز رل ههٔ باالـتم ههاد ـث ههم تٍني هها.
مفا ا ـاملية الوا هة بهزلٔ ـه ظشمهَ ئظهلناد ـثهم مشهاسلق ـامليهة ظهجاٌة سائهذاة ةلهم جانه
توـيههة الٍههائماق ـثههم مثههز ههزه املشههاسلق ب عههوسا ههياؿ الجيانهها .الشٌميههة الم ه ههتش ـااهها وشههز
املشاسلق تْشاس ي الجيود
 ميهج الدراشة:
امل ههنو ههو العشمٍ ههة الم ه فتم ههذ ا الجاح ههن للو ههوٕ ةل ههم أ ادو ههو املع ههعشاة ال ههزة ٓ ههوق و ههَ
أظههالي ـلميههة عههوا .تعجيٍيههة تعههاـذ ههي تو ههي تىعهها الؽهها شا .ظههوه إلافتمههذ ههي ههزه
الذساظ ههة ـث ههم م ههنو الجي ههن الو ههىي أظ ههلوا دساظ ههة حال ههة ال ههزة ٍ ههو ـث ههم دساظ ههة الواٌ ههق أ
الؽا شا ِما توجذ هي الواٌهق ياهتم بو هىيا هىا دٌيٍها لف ه ـااها تفجاه ا ِميها أ ِيىيها رلهٔ
م  ٕ.جمق الاٍائَ مفالج اا تيليليا تىعا ا للو وٕ ةلهم نتهائش دٌيٍهة مْه تفميميها
ِم هها ظ ههيتم جم ههق بيان هها .الذساظ ههة الظ هتع.ؿ سأة امل ههوؼىاق ههي مص ه اة الجي ههوم ة بجلذ ههة باتن ههة
ح ههوٕ مش ههش ؿ جه ههواص الع ههىش الجي ههوم ة ملفشوه ههة م ههذي تيْمي ههم ه ههي تْنولوجي هها الشٌمن ههة مه ههذي
اـتماد م ـثم تٍنيا .الاىؾ الشٌ لعماق حىؾ الْيانا .ـثم املذي الجفيذ
 عيية الدراشة:
لعجيفهة مو ههوؿ الذساظههة تشِيجههة مدتمفيهها الههزة تٓهوق مه  04وههشد تههم ال جههوا ةلههم أظههلوا الفينههة
امل ههايةة ِم هها أق مدتم ههق الذساظ ههة ٌ ههذ ٓ ههوق متد هاإلاغ أ لا ه متد هاإلاغة و ه ق الفين ههة ال ج ههي أق
تٓ ههوق مجالم هها و ا هها م ه حي ههن الص ههمش أ الْ ه ة يق مص ه اة الجي ههوم ة تع ههم ا وتص ههاق ههي ـل ههو
الااظوا مما فْغ ا ية التداإلاغ ـثم سلم م جود ةفض الىش ٌها .ويمها هل الو ه ا ةال
أناا تمْننا م تفميم النتائش ـثم ا جتمق مل ثية ي الجذ ٕ املوالي نو هح الوصهائل العهما.
الشوصية لفينة الذساظة
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الجذ ٕ سٌم ( :)10مدتمق الذساظة ا يتو
النظبة
الػدد
البيانات الشخصية
املؤهل الػلمي

تٍن ظامي
ليعاإلاغ
ماظ
مينذط د لة

5
1
0
8
04

35,7
7,14
0
57
011

 01-0ظنوا.
 05-00ظنة
أِث م  05ظنة

3
8
3
04

21,43
57,04
20,43
011

مفيذ
جامفة
أ شي

5
9
1
04

35,70
64,29
1
011

املجمىع
طنىات الخبرة
املجمىع
الشهادة املحصل غليها
املجمىع

 جماالت الدراشة:
اجملال املكاىي للدراشة:
بال عجة للميذاق الجمشا ي للذساظة وتم الٍيا هاا بمص اة الجيوم ة بجلذ ة باتنة تالعجغ
بمصه ه اة ج ههواص الع ههىش الجي ههوم ةة تف ههذ ههزه املص ههالح ّ ح ههذ أِ ه ه التد ههاسا الشٌمي ههة المه ه
انتوج ةل اا الآومة الجضائشمة ل.نتٍإ ةلم الآومة ئلْ نية
اجملال السمين للدراشة:
تم ةـذاد زه الذساظة ي الى ا املمتذا ما باق يش أِتوتش هيش د عهم 2107ة حيهن ٌمنها
أ ال بذساظة اظتع.ـية مه أجهز التفهشه ـثهم ميهذاق الذساظهة ليهتم مه .ليها ةـهذاد أظهئلة
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اظه ههتماسا ئظه ههتحياقة ةفه ههذ ا ٌمنه هها بتوصله ههق  08اظه ههتماسا ـثه ههم ـمه ههإ مص ه ه اة الجيه ههوم ة ته ههم
اظ جاؿ  04اظتماسا ي ؼشه  28وما
 -0مفهوو احلفظ الرقني:
ـشوتههو املوظههوـة الفشتيههة ملصههع اا .ـلههو املْتجهها .املفلومهها .الااظههجا .أنههو ج هشااا.
الىشد ههة أ الجماـيههة الم ه تت ههز هه.ح اظههتفادا حما ههة ٌا ههة املههواد ملس ههيىية ة نههاُ وههشً
جه هشااا .املتفلٍه ههة
ب ههاق مص ههع ح حما ههة  conservationال ههزة مي ههز ةله ههم ههاسا ةل ههم ملظه ههالي
بمفالجة الْت املواد الو ائٍية مل شي لإلبٍاا بٍذس مٓاق تما تعم بو الؽش ه ـثم التٓوم
املادة مل ثي للمادا مل لية أ الفمز الىن ة تميز ملس ىة الصيانة ةلم ا هتمإ الاما هة لْااها
تشههمز أ عهها ـثههم الصههيانة الجضئيههة للفمههز املههادة ة ِمهها إلاشههتمز أ عهها ـثههم اظههلجذإ الفمههز الىن ه
()0
مل ثي بتيومش مذاتو بينما يتىؾ با اتوي الىْشة ي الفمز مل ثي
الاىؾ الشٌ و ـملية حىؾ ّز املواد الشٌمية ظواا ّان م ش ا ي بيئة سٌمية مثز ال ذ
ئلْ إلاههية مواٌههق الوم ه ة ألفههاا الىيههذ و لا هها م ه امللىهها .ئلْ نيههة أ ّان ه مشٌمنههة م ه
()2
ٓليا التناؼشة
شهها الاىههؾ الشٌ ه أ عهها ةلههم :ظلعههلة م ه ملإلاشههعة العههش سمة لعههماق تاحههة املعههتمشا للمههواد
الشٌمي ههة ـث ههم امل ههذي العوم ههز ممْه ه تفشم ههي الاى ههؾ الشٌ ه ه ةش ههٓز أ ظ ههق بيي ههن ش هها ةل ههم ّ ههز
التصههشوا .املعلوتههة ل اىههاػ ـثههم ةتاحههة املههواد الشٌميههة أةفههذ م ه حههذ د تههذ وس الوظههيغ أ التما ه
التْنولههو ية ههزه املههواد ٌههذ تٓههوق ت ههجي ..أإلاشههل هه ٕ.الفمههز اليههومي للم ظعههةة أ مههواد تههم
ةإلاشاؤ ا سٌميا لمش ميذد أ منتدا .ناتدة ـ مشش ـا .سٌمية
()3
ناُ م ٍعم الاىؾ الشٌ ةلم:
 الاىؾ ظومز املذي :و فن
ميذد

تاحة املعتمشا للمواد الشٌميةة رلٔ ةشهٓز معلهَ لاه

 الاىه ههؾ متوظ ه ههغ امله ههذي :تاحه ههة املعه ههتمشا للم ه ههواد الشٌميه ههة ةل ه ههم مه هها ةف ه ههذ التما ه ه ا .ه ههي
التْنولوجيا لى ا ميذدا م الوٌ لْ ليع معلٍة
 الاىؾ ٌصا املذي :اتاحة املواد الشٌمية ةما لى ا ميذدا م الوٌ بينما ال متذ لى ا
ظوملة أ حمى تصج املواد لا متاحة ةعح التما ا .ي التْنولوجيا
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 -2متطلبات احلفظ الرقني:
ناُ متعلجا .تيتاجيا د سا حياا الجيانا .الشٌمية بمشاحليا ا وتلىة ممْه حصهش ا هي النٍهاط
()4
التالية:
 ظ ووىم غم ووسالىط وويغ  :Media longevityمٍص ههذ ها هها و ه ا بٍ ههاا ظ ههائغ الت ههضم حي ههن ههتمت ههضم الجيان هها .الشٌمي ههةة متع ههم رل ههٔ تيذ ههذ متعلج هها .ههش سمة ههتم تع ههلميا مه ه م ههوسد
الوظ ههائغ املع ههت ذمة م ههق مل ههٓإ الشٌمي ههة وٍ هها للمف هها ا را .الف ٌ.ههة املماسظ هها .املثالي ههة
رلٔ ظجٍا لتو ياٌ .عم ئ تجاس تيو الاىؾ
 الظسوف البيئية ٍ :Environmental Conditionsصذ هاا ش ط أ ؼش ه ت ضم الوظائغالم ه ههتم اظههت ذاميا ههي حىههؾ امللىهها .الشٌميههة مفالج اهها بواظههعة ةداسا الاىههؾ املج يههة ـثههم
أظاط تو ياٌ .عم ئ تجاسة تيو الاىؾ فجة الاىؾ الوٌائي بٍعم الصيانة
 املكىنوات املادةوة والبرمايوات  :Software and Hardware Requirementsههي ملد ا .المهنيتاجيا لعماق ظوٕ ـمش الجيانا .الشٌمية اظتمشاس ةمٓانية اظت ذاميا امليتاداتا الوا ة
هااة زه املتعلجا .تم تعومش ا ِدضا م ظياظا .ةجشااا .ةداسا د سا حياا الجيانا.
 محعلبات طيرالػمل وثدفله  :Workflow Requirementsت ِذ العياظا .املماسظها .ـثهمه ههماق الاى ه ههؾ ـث ه ههم امله ههذي الجفيه ههذة اظ ه ههتمشاس ٌابليه ههة ئظه ههت ذا لٓه ههز الجيان ه هها .الشٌمي ه ههة
امليتاداتا الوا ة هاا ّز أد ااااة ي زا ظاس ندذ أق:
 موؼىه ههوا ٌعه ههم تصه ههميم الاىه ههؾ ٍومه ههوق بحنه ههاا جه ههذا ٕ أظه ههالي لىيه ههل تٓامليه ههة الجيانه هها.الشٌمي ههة املتتد ههة ملش ههش ـا .الاى هؾة ِم هها ٍ ههو ٌع ههم تص ههميم الاى ههؾ بحن ههاا متعلج هها .داسا
امليتاداتا للمواد الشٌمية متعمنا ئ تياسة التيومز ٌواـذ الصيانة
 ِم هها ه ههذ ش موؼى ههوا ه ههذما .تْنولوجيه هها املفلوم هها .الٍواـه ههذ العه ههش سمة لع ههماق الت ِيه ههذ ـثه ههمالْيانا .الشٌمية /أ امليتاداتا
 -3أهنية احلفظ الرقني:
 فمههز ـثههم الاههذ مه مشههٓلة ال ه اِم لاه املههنؽم للجيانهها .الههزة ظههيٍودنا ةلههم ـههذ الٍههذساـث ههم اظ ههتفمإ الجيان هها .يق الجي ههن ههي ههزه الاال ههة ظ ههيٓوق مه ه ههف ة مم هها ٍل ههز مه ه
الاصوٕ ـثم نتائش م.ئمة
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-

-

مْ ه تيشمههش تيعههاق النصههوو ئلْ نيههة التفامههز مفيهها مشاجف اهها أ التفههذ ز و اهها
ةعيولةة مق رلٔ و ق وٍذ ئل تا "ب مٓانية الاىؾ" دفز ظيغ الجيانا .ي عش
فمز الاىؾ الشٌ ـثم تو يَ النؽم امليتاداتا الجيانا .ئلْ نيهة هي هين إلاعهتعيق
حىؽيا د ق التفش ملشْ ..ميٍٍة ةرا لم تم تو يهَ هزه الهنؽم اظهت ذا امليتاداتها
ين الاىؾ ةشٓز مناظ
ع ههم اظه هتمشاس ال ه ه امش ملجي ههضا الٍابل ههة للفم ههز با ههاوة ةل ههم اظ ههتمشاسمة الٍ ههذسا ـث ههم
اظت ذا املصادس الشٌمية الم مم ممنوـة م أة ـملية إلا خ أ عا
()5
عم ـذ تفش ال ا الحششة لوعش العياؿ أ تفعيز ئظت ذا

 -4تعريف الكياىات الرقنية:
ههاسا ةلههم مدموـههة م ه املصههع اا .املتفلٍههة بالْيانهها .الشٌميههة ٌجههز الجههذا ههي ـههش
مْ ه
()6
تفشمىا .الْيانا .الشٌميةة هي ِما ثي:
 كيووا  :مصههع ح حاظههوثي ون ه لجههضا معههتٍز مه سمههض الااظ ه مههق الجيانهها .املشتجعههة ها ه
م ه ه ه ههم جه ههاا .مه هها تفه ههشه بال مده ههة املوجيه ههة للْيانه هها .الْيانه هها .املوصـه ههة حيه ههن تٓه ههوق
الْيانا .مشتجعة ةفعيا بجفض مق الشجْة
لفهشه احمههذ الشههامي الْيههاق ب نهو مدعههم ههنابي ر  .ههة أةفهاد أ إلا ههوة معابٍههة لههو أ
ـينههة مه حههذا موجههودا بالعجيفههة ة أ ههة مفلومهها .أإلاشههل بواظههعة تعجيههَ application
هاو بنؽها " منهذ ص" مثهز  Microsoft Excelمْه ستعيها  Linkأ تعهميااا  Embedههي
معلنذ أإلاش ئ بواظعة تعجيَ آ ش مثزMicrosoft Word :
 نمىذج كياني :ي الفٌ.ا .الجنائية أ الييٓلية ملٓونا .الْيانا .املْتحية بما هي رلهٔ
ما ساا الجيانا .املشتجعة هاا
 كيا نشغ أو حسكيِ :يهاق سٌ ه تواجهذ ـنهذما هتم ـهش الجهن للمعهتىيذ اـتمهادا ـثهم
تنىيز بشنامش آلي أ إلاشاط اس ي آ ش
الٓهائ الشٌ ه أ الفنصههش املْتنه مه املصههع اا .املىيهذا ينهو ف ه ـه جيهة نؽههش املعهتىيذ ويمهها
ههو م ههتق ههي ةح ههذي املْتج هها.ة وم ه ا اتم ههز م ههث .أق ت ههتق ةح ههذي مٍ ههاال .مدل ههة ةلْ ني ههة ههي
حاظ مفاق ِفنا ش منىصلة متفذدا هي ىيا .م النل املشٌم ة الشظو الجيانيةة ستما
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حم ههى ب هشامش الااظ ه أ امل ههواد الم ه ت ههم ستعي هها مفي هها ا و تن ههة ههي حاظ ههجا .ةفي ههذا م ه جي ههة نؽ ههش
املعتىيذ و ق زا فذ ّائنا مْتحيا احذا مٓونا م ـنا ش سٌمية
الٓائن هها .أ الفنا ههش املْتحي ههة بناؤ هها ال ههذا ثية و ه ـ ههادا م هها تش ههتمز ـث ههم ّ ههز م ه الجيان هها .م هها
ههشتجغ مفيهها مه مها ساا الجيانهها .ـثههم اق تعههت ذ مهها ساا الجيانهها .الجنائيههة لو ههي الصههين تيههاق
()7
ظجيفة الفٌ.ة باق أجضائاا
الْيان هها .الشٌمي ههة ه ههي أة نه ه ا ههتم ت ضمن ههو بواظ ههعة املع ههتودـا .الشٌمي ههةة ممْه ه أق ٓ ههوق أة
ظههيغ مثههز الصههوسا املٍالههة ت ههجيلة امليتاداتهها مملههٔ مفشوهها ميههذدا مهها ساا الجيانهها.ة ّههز رلههٔ
ٓوق ّائنا سٌميا
فهشه بشنهامش املْتجهة الشٌميهة الٍوميهة ئمشمْيهة ب ناها ـنصهش مىهشد مه املفلومها .الشٌميهة المه هتم
ت ضمااهها ههي املعههتودؿة الْيانهها .الم ه ههتم ت ضمااهها ههي املعههتودـا .ستمهها ت ههز الفذ ههذ م ه مل ههٓإ
تشمز :النل ) (ASCII,SGML,HTMLوس ) (TIFF,GIFسظهوما (DAD/CAM, Gis files) .املهواد
()8
العمفية الجصشمة ويذ و )(MPEG
 -5أىواع الكياىات الرقنية:
تتفههذد أنههواؿ الْيانهها .الشٌميههة وٍهها يِثه مه معههتوي مه معههتوما .التٍعههيمة مْه تنا ليهها
ِما ثي:
أ .وفلا لػدد امللفات املىحىد داخل هره الكيانات:
 الكيا السكمي البظيغ :معم ميتوي ملي احذ امليتاداتا ليزا امللي
 الكيا السكموي املسكوأ أو املػلود :لشهتمز ميتهوماق أ أِثه مه ميتومها .امللىها .مشتجعهة
ِمهها هههي أج هضاا م ه الٓههز ملعلعههلة منعٍيهها مثههز الصههىيا.ة وفثههم ظههيجز املثههإ الْيههاق
املفٍذ مْ أق تٓوق م ِيانا .متفذدا الصىيا .مثز الصوس املمعوحة وئيا مثز
()9
ىيا TIFF .الم تم توليذ ا م الصوس با اوة ةلم إلا خ م امليتاداتا ي ّز ملي
ب .وفلا لعسيلة إنحاج الكيانات السكمية:
 كيانووات زكميووة خللوود زكميووا :لٍ ه ههزه الْيانهها .ههي ملظههاط ههي ههٓز مٍههش ا آليهها ههزا
فن أنو ال وجذ بذ ز تناؼشة ليزه الْيانا .تماما مثز ٌواـذ الجيانا .الصوس الشٌمية
ائَ  HTMLـثم الوم
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 كيانووات زكميووة م ىلووة :هههي الْيانهها .الشٌميههة املنتدههة ِجههذائز لْيانهها .مفلومهها .موجههودا
ههي ههٓز تن ههاؼشة (مث ههز الْته ه ا وعوظ هها .امل ههواد الع ههمفية الجص ههشمة ) الْيان هها.
الشٌمية زه هي ناتش ـملية التيومز الشٌ الم تٍو هاا مشش ـا .الشٌمنة ـنذ سٌمنهة
()01
املواد التناؼشمة
ج .وفلووا للضووس موون إنحوواج واطووحندا الكيانووات السكميووة :مٍصههذ هاهها المههش مه ةإلاشههاا الْيههاق
ز لو لش تفلي أ لش حىؾ أ ـية املفلوما .ي الشٓز الشٌ ة ستما شجق تفذد هزه
()00
املعتوما .ةلم ظجيفة زه الوـاا الجذ ذ
الشكل زكم ( :)01أنىاع الكيانات السكمية

()12

 -6تكييات حفظ الكياىات الرقنية:
 -1-6اخحيازوطيغ الحنصين املناطأ:
ت تل ههي ظ ههائغ الت ههضم الشٌمي ههة ـ ه ظ ههائغ الت ههضم الٍذ م ههة الم ه ّان ه تتما ههت بع ههوٕ
الفمش لصناـ اا م مواد ال تتفش للتلي ةعشـةة والفمش ئو اض للفذ ذ م ظائغ الت ضم
الشٌمية فت ٌصا ة م رلٔ مل شظة املممنعة حمى الوظائغ الم تفذ أظوٕ ـمشا م مل شظة
ّايٌشاو املذمدة و ناا تؽز ـش ة للتلي ةرا لم تم ئ تما هاا.
ت تلهي معهاحة الت هضم املعلوتهة وٍها الـتجهاسا .ـذ هذا مه بيااها :ظجيفهة املهادا ا و تنهةة مها ةرا
ّان ه نصههية أ مصههوسا أ ههوتيةة وىههي حههاق تيتههوة الصههىية النصههية املْتوتههة باظههت ذا سمههوص
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املفيههاس ملمشمٓههي لتجههادٕ املفلومهها ASCII .ـثههم أاله التمثههي characters ..و ه ق الصههىية الواحههذا
امللون ههة الم ه ههتم م ههايا ههوئيا تيت هها ةل ههم أِث ه م ه ميدابا ه ـث ههم ظ ههيغ الت ههضم ة أم هها ظ ههاـة
الل جيز الصوتي ا وضنة سٌميا وتيتا ةلم معهاحة تصهز ةلهم  611ميدابا ه ـثهم الٍهشو املهذمشة
ي املٍابز و ق الذٌيٍة الواحذا م ـش الىيذ و تيتا ةلم أِث م جيدابا (. )03
م ه أجههز تٍيههيم ٌههذسا اظههليفاا ظههيغ الاىههؾ ـثههم املههذي الجفيههذ د ه مل ههز ةفههاق ئـتجههاس ـههذا
()04
مفا ا :
-

-

-

الاطو ووحلسازالو ووراجي للىطو وويغ( :الجمه ههود الْيميه ههائي للوظه ههيغ) هه.بتو (مٍا مه ههة ئت هه.ه) ّه ههز
ظيغ ت ضم تٓوق م الفذ ذ م العجٍا .الْيميائية الم تتىْٔ مق مش س الوٌ مما ياذد
املفلوما .امل جلة
نشس الحكنىلىحيا غلى نعاق واطؼ :تعم ظهوً أ ظهق تداسمها المه ده متاةف اها بذٌهة ومه
ملوعههز ليههزه التْنولوجيهها اق ههتم تعههومٍيا مه ظههشه الفذ ههذ مه الشههشّا .املصههنفة ل اههذ مه
م ههاظش وهه.ط أ الت ثههي ـ ه التْنولوجيهها ـٍ ه ٌ هشاس اظ ه اتيةي م ه الشههشِة املصههنفةة ِمهها
د ليزه التْنولوجيا اق تعلنذ ةلم مفا ا ـامة
وحو ووىد وطو وواول مساكبو ووة وز و وود الىطو وواوغ :تع ههم بتلج ههق ت ههذ وس الوظ ههيغ الت ههذسمةي مه ه أج ههز
التذ ز ي الوٌ املناظ
ط ووهىلة غملي ووة الن و و  :ههو م ههش ع ههم مه ه الا ههذ مه ه م ههاظش مل ع ههاا أ ن ههاا املفالج ههة أ
الصيانة
الحماة ووة ا وود امل و بالخع و  :ههو أم ههش ههش سة لتدن ه الش ههول ال ههزة ٍ ههو ةفملي ههة م ههح
الجيانا .امليمة للم ظعة ظواا ةما ةسادتو أ ال
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CD-R

DVD-R

Tape 9940 Hard Disk

Tape LTO

ئظتٍشاس

ظيئ

ظيئ

متوظغ

جيذ

جيذ

الجن

جيذ

جيذ

متوظغ

ظيئ

جيذ

ظائز املشاٌجة
ـمليا .امل ح

إلافم
ظيلة

إلافم لْ مٓلي
ظيلة

جيذ
ظيلة

إلافم لْ مٓلي
ظيلة

إلافم لْ مٓلي
ظيلة

حدوم زكم ( :)2ةمثل ثلييم ملخحلف وطاوغ الحنصين

()15

ِمهها الحؽنهها ههي الشههٓز العههابَ ههي ةظههاس حىههؾ املفلومهها .ـثههم املههذي الجفيههذ ة اظههت ذا ملٌ هشاو
املعهموظة  DVD CDال نصهح هاهاة ـثهم الهشلم مه وفالي اهاة وىهي دساظهة ميٍٍهة مه ظهشه مههذ شا
ملس يي الىشإلاس تىعز ا تياس الٍشو املعموط ّ CDوظيغ حىؾ ةرا ّاق تمتق بالوصائل
()06
التالية :
شمغ ـاِغ مفذإلاي مىعز ر ن
 ظجٍة ملونة م وتلوظياناق  )07( phthalocyanineأ ملص اُ azoïque ٌذسا اظليفاا به  74أ  81دٌيٍة نمور م صل ل اىؾ ـثم املذي الجفيذ تووا ناد َ حىؾ لجةِما أق ظائغ الت ضم ت تلي م ظيغ ةلم آ ش ّز نوؿ مااا لو صائصو مماتاتهوة ويمها ثهي
()08
ةفض أنواؿ ظائغ الت ضم الم مْ اظت ذاميا ي ـمليا .الاىؾ الشٌ :
أ .الىطو و وواوغ املضناظ ظ و و ووية :ه ه ههتم تشماه ه ههت املفلومه ه هها .و اه ه هها ـ ه ه ه ظشمه ه ههَ جه ه ههود سأط ِتابه ه ههة
ِيش ممناظيس الزة نٍز ا جإ املمناظيس للوظيغ املادةة  ٕ.زا ئنتٍإ هتم
ت ههجيز الجيانهها .ـنههذ الٍهشااا ههتم تىعهها تميا ه ا .الاٍههز املمناظيس ه تالتههالي اظههتفادا
املفلوما.
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الشكل زكم ( :)2أنىاع الىطاوغ املضناظ ظية
ب .الىطوواوغ اليووىوية :تههتم الْتابههة الٍ هشااا و اهها ـ ه ظشمههَ اللاههتس الههزة مههش ـ ه ظجٍهها.
م تلىة م الٍشو ٌجز أق فاد ةلم مصذسه ـ ظشمَ ظجٍة ململنيو الم تفمز ّاملشآاة
ةفجههاسا أ ههشي ظجٍههة الٍههشو المه تيتههوة ـثههم املفلومهها .مياظههة بعجٍهها .أ ههشي :ململنيههو
مه أجههز ئإلافٓههاطة العهه.ا م ه أجههز الاما ههةة امللههوق لل ههخة الجان ه املعجههوؿ لتيذ ههذ
اليومة
()19

الجدوم زكم ( :)3ةمثل أنىاع ألاكساص اليىوية وكدزة اطخيػابها
االشه املختصر

الصعة

االشه

ٌ CD-Rشو معموط ٌابز للل جيز

 711ميما

ٌ CD-RWشو معموط ٌابز ـادا الْتابة

 711ميما

ٌ DVD-R/DVD+Rشو الىيذ و الشٌ ٌابز للل جيز

املالحظة

 4 5جيما

 8 5جيما مق ظجٍة مضد جة

 ٌ DVD-RW/ه ه ههشو الىي ه ه ههذ و الشٌ ه ه ه ه ٌاب ه ه ههز ـ ه ه ههادا  4 5جيدا
 DVD+RWالل جيز

 8 5جيما مق ظجٍة مضد جة

) BD-R (Blu-rayالٍشو الشفابي ٌابز للل جيز

 25جيما

 51جيما مق ظجٍة مضد جة

)ٌ BD-RE (Blu-rayشو فابي ٌابز ـادا الْتابة

 25جيما

 51جيما مق ظجٍة مضد جة
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ج .الووراكسة املحمىل ووة أو ذاكووسة الف و  :ههتم ت ههضم املفلومهها .بىعههز حشِههة لْ نهها .دا ههز
ال انضلعههتوسا )21( .الصههما اة ـثههم ـْههغ ملٌ هشاو الصههلجة و ه ال تيتههوة ـثههم أج هضاا متيشِههةة
ههزه املا ههتا تفع ا هها ظ ههشـة أِ ه ه ة با ههاوة أنا هها ال تيت ههوة ـث ههم أجه هضاا ميٓانيْي ههة م هها دفلي هها أِثه ه
مٍا مة للصذما .م الوظائغ مل شي لْااا أِث ـش ة للصذما .الْيشتائية
وجهذ نهوـاق مه الهزاِشا ا امولههة :بعاٌها .الهزاِشا  memory cardحههذا .الت هضم الثابتههة
 SSD:Solid-state Drivesاملفش وهة باظهم  disques-SSDهزا عه هائق و ه ال تيتهوة ـثهم أة
()20
ٌشو

الشكل زكم ( :)3ةمثل أنىاع الراكسة املحمىلة

 -2-6شسوط ثنصين الىطاوغ:
ههش ط الت ههضم ته ش ةشههٓز مجا ههش ـثههم ظههوٕ ـمههش ظههائغ الت ههضم ة ليههزا مه العههش سة تعجيههَ
التو ههيا .الوا ههةة بمهها ههي رلههٔ تلههٔ الم ه تتفلههَ بالشظوتههة دسجههة الا هشاسا املثثههم وتلههي ظههائغ
الت ههضم املعههت ذمة ةق تعجيههَ ههزه التو ههيا .عهها م بضمههادا ظههوٕ ـمههش ظههائغ الت ههضم الاههذ
()22
م ـمليا .ئظلجذإ أ عا ياؿ الجيانا.
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الجدوم زكم ( :)4ةمثل شسوط الحفظ حظأ أنىاع وطاوغ الحنصين
الت ضم مق تاحة
( تاحة الىوسمة اللشميز)
الىطاوغ
الششمغ املمناظيس
 12.7مم
الششمغ املمناظيس
امللىوه
الششمغ املمناظيس
 8 4مم
حلض إلاي
أ شظة ممناظيعية

دسجة الاشاسا )(°C

إلاعجة الشظوتة )(%

()23

الت ضم ـثم املذي الجفيذ
(حىؾ الوظيغ يظوٕ مذا ممْنة)
دسجة الاشاسا)(°C

إلاعجة الشظوتة)(%

18ةلم24

 45ةلم55

 18ةلم 22

35ةلم45

10ةلم45

18ةلم22

18ةلم22

35ةلم45

5ةلم45

18ةلم22

5ةلم32

20ةلم60

لشوة ميومة
لشوة ميومة
أٌه ه ه ه ه ه ههز م ه ه ه ه ه ه ه  5°,أٌز م , % 20
)75ةلم(25
) 23ةلم (15
ه ههت.ه ملٌ ه ه ى ئ ههت.ه ملٌ ه ى
ئ ههت.ه ملٌ ه ى ئ ههت.ه ملٌ ه ى
% 10 4°
% 20
4°

أٌشاو وئية
CD-ROM
أٌشاو وئية
/
DVD-ROM

10ةلم50

10ةلم80

18ةلم22

35ةلم45

/

4ةلم20

20ةلم50

ناُ ةفض الفوامز الواسجية الم تعا م ي تذ وس ملجيضا الوظائغ د تدنبااة م ب
()24
الفوامز ما ثي:
 دسجة حشاسا مشتىفة لا ابتةة بيين د أق تٓوق دجة الاشاسا ما بهاق  06دسجهة مئومهة 23دسجههة مئومههة م ههق تزبههزا  4دسجهها .مئوم ههة ههي العههاـة ِي ههذ أٌ ه ىة ليههزا د ه ااومههة ا و ههاصق
الوا ة بالوواد
 ن ههاسا العجيفي ههةة تى ههادة مل ههفة و ههوً الجنى ههجية ل ههجفض أن ههواؿ ههاااة ِم هها أن ههو م ه لا هاملعتيع تفش أٌشاو الت ضم ي فة الشمغ ةشٓز مجا ش
 تدنه ه الت ههذ اق ّ ههز ملو هها .الج ههو ا ههة التل ههو الْيمي ههائي ال ههزة ب مٓان ههو اق يل ههز ةف ههضمٓونا .الوظائغ
هزه

اجمللد الصادس – العدد الثاىي عصر ـ يوليو 1029

287

مريم بن تازير  -د .بهجة بومعرايف
-

-

ههق الوظ ههائغ
ا ج ههاال .الْيش ممناظيع ههية عا ه ا بال ع ههجة للوظ ههائغ املمناظيع ههيةة تدن ه
بٍ ههشا و ههشق امليْش م ههية مْ ه ه ا .الص ههوا.ة ملجي ههضا الْيشتائي ههةة ملجي ههضا ال.ظ ههلْيةة أـم ههذا
الٓاب ..الْيشتائيةة أ وائي ـثم العع
سظوت ههة الي ههواا تٓ ههوق مشتىف ههةة سظوت ههة إلاع ههحية للمشو ههة م ها ب ههاق  %51 %31م ههق تزب ههزا  %01ههي
العاـة ِيذ أٌ ى
المج ههاس ال ههزة ه ش ههي ظشمٍ ههة الفم ههزة ل ههزلٔ ده ه تنؽ ههيم ملم ههاِ المه ه ت ههضق و ا هها الوظ ههائغ
بانتؽا
امل ه ههواد المزائي ه ههة املش ه ههش تا .ال تٓ ه ههوق بٍ ه ههشا الوظ ه ههائغ لتدن ه ه تلوم ا ه هها تع ه ههشا الع ه ههوائز ةل ه ههم
التدياتا.
استىاؿ التوتش الْيشتائي املىا ئ ٌذ دة ةلم ياؿ الجيانا.ة م أجز الوٌا ة د الت ِذ م
الوواد /أ ال خ ئحتياظية أق تٓوق متصلة ةشٓز مشِضة

 -3-6اخحيازالصيضة املناطبة:
تٓههوق الصههيمة بنائيههة (ت عههيَ الجيانهها .الثنائيههة) ـنههذما ههتم ت ههضم ا اتههوي ةشههٓز ملعلعههز م ه
ههىش احههذة تٓههوق الصههيمة نصههية (ت عههيَ الجيانهها .عههلنذ ةلههم نههل) ـنههذما تٓههوق ا اتههوي مه
أحشه أبدذ ة مفينة (ـثم ظحيز املثإ  ASCIIأ )Unicode
نهاُ ةفههض الصهين م.ئمههة ل اىهؾ ـثههم املهذي الجفيههذة رلهٔ يناهها تعهيز مه ةجهشااا .الاىههؾ مه
 ٕ.تحعيغ ـمليا .الاىؾ ت ىض م ـذد الفمليا .الم د ةجشاؤ ا يق هزه الصهين أٌهز
ـش ة للتٍاد
مه أجههز تٍيههيم د مومههة الصههيمةة ده النؽههش ههي ـههذا مفهها ا المه ته ش ههي جههذ ي تٓلىههة الاىههؾة
ههزه املفهها ا ميمههة ةمههض النؽههش ـه ئظه اتيدية ّ ظههاط لإلجهشااا .الاىههؾ املعههتٍجلية :الوجههشا
()25
ةلم ين جذ ذاة مياّاا ال امش أ املنو الوجاق
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الجدوم زكم ( :)5ةمثل أنىاع الصيغ حظأ نىع املححىي ()26
الفئة

امللفات املػيازية

نىع البيانات

PDF, PostScript, ASCII, SQL
PostScript, PDF, Tex, XML, HTML, XSL

أبدذ ة سٌمية
بيانات
أبدذ ههة سٌميههةة مشاجههق مههق ههوسة
نص مهيكل
ـ.ما.
ه ه ه ههفاـيةة ـمود ه ه ه ههةة أبدذ ه ه ه ههة HPGL, PostScript, EPS, CGM, TIFF,
وثيلة و فية
ASCII
سٌمية
ه ه ه ههفاـيةة ـمود ه ه ه ههةة أبدذ ه ه ه ههة PDF, PostScript, XSL, RTF, ASCII, XML,
وثيلة مكحبية
TIFF, CGM
سٌميةة وس متيشِة
PostScript, PDF
ه ه ه ههفاـيةة ـمود ه ه ه ههةة أبدذ ه ه ه ههة
غس
سٌميةة حشّا.
PS ,PDF, TIFF, GIF, JPEG
فاـية
ىزة
MPEG-1 (1-2-3), MP3, MIDI
و.
ىت
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
ويذ و
فيدةى
PS, EPS, HPGL, TIFF, ASCII, CGM
ه ه ه ههفاـيةة ـمود ه ه ه ههةة أبدذ ه ه ه ههة
بيانات حضسافية
سٌمية
MPEG-1, MPEG-2, SMIL
ط و و و وومػية بص و و و ووسية الٓز
ثفاغلية
ويما ثي نزِش ةفض املفا ا الم د مشاـاااا ـنذ ا تياس الصيمة املناظجة ل اىؾ:
أ .إلاثاح ووة والص وويضة املفحىح ووة :املٍص ههود بالص ههيمة املىتوح ههة ةل ههم أة م ههذي املوا ههىا .الٓامل ههة
()27
ملد ا .التيٍَ ظليمة م الناحية التٍنية ممْ الو وٕ ةل اا
الصههين املتاحههة املىتوحههة ليهها ملوعههلية ههي ـمليهها .الاىههؾة نههذـو الصههين أ ئ ههٓإ املىتوحههة
تلههٔ المه مْه ٌشااااهها التفههذ ز و اهها مه ظههشه ا وتصههاق ههي ـهه .للههية يق املفلومهها .الوا ههة
هاهها تٓههوق ؼهها شا ل جميههوس الفهها ههي ههزه الاالههة مْ ه الٍههوٕ ب ه ق لمههة املصههذس متاحههة هاههزا ّلمهها
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ههيانة تواوٍيهها مههق ههين

ّان ه الصههيمة متاحههة ّلمهها تههووش .ملد ا .ال.صمههة لٍشااااهها اظ ه جاـيا
أحذ
ممها ظهجَ مْه الٍهوٕ أنههو ده ا تيههاس الصهيمة املىتوحههة هشمعة أق تٓههوق متاحهة ـثههم نعهاً اظههق
و ه ق ل ههم تْ ه متاح ههة ههتم ا تيههاس ههيمة را .ملْيههة ههشمعة أق تٓ ههوق هههي مل ههشي متاحههة ـث ههم نع ههاً
()28
اظق
ب .الاطووحل لية :تشهها ئظههتٍ.لية ةلههم مههذي اـتمههاد ههيمة مفينههة ـثههم ههين أ ههشي للتديا هتا.ة

نؽ ههم اللش ههميزة ال مدي هها .دسج ههة تفٍي ههذ مفالج ههة ههزه ئستجاظ هها .ههي املع ههتٍجزة ـث ههم ظ ههيجز
املثههإ ةفههض أنههواؿ امللىهها .الصههوتية ال مْه اظههت ذاميا ةال باالـتمههاد ـثههم أنؽمههة أظاظههية أ
بشمديهها .ا ههة يق ههزه الص هين تيتههوة ـثههم مهها ساا بيانهها .تفمههز ـثههم حما ههة حٍههوً امللْيههة
الىْشمههة للمفلومهها .ظشمٍههة الفمههز ههزه تمنههق أة ةـههادا انتهها أ تفههذ ز (ـثههم ظههيجز املثههإ ـنههذ
الٍيا بتوجا الجيانا .لصهيمة مفينهة) للمفلومها.ة م تلهي الفمليها .امليمهة مه أجهز هماق
()29
حىؾ املفلوما .ـثم املذي العومز
ج .الحجم :ةفض الصهين ت شه ئ ملىها .را .جهم مشتىهق ـثهم ظهيجز املثهإ هيمة  PDF/Aتيتها
ةلم تعماق امللي جميق عوط الاش ه املعت ذمة مما عح ي صمادا جم امللي
د .الحػليوود :تفٍههذ الصههيمة شههٓز جههش ـثه ا أمهها الههتيْم و اهها تالتههالي ضمههذ مه تفٍيههذ ةجهشااا.
الاىؾ الم د الٍيا هاا
ه الش ووفافية :تش هها الش ههىاوية ةل ههم أة م ههذي التمثي ههز الشٌ ه مىت ههوح للتيلي ههز املجا ههش باظ ههت ذا
()31
ملد ا .ملظاظيةة بما ي رلٔ الٍشااا باظت ذا ميشس النصوو وٍغ
الجدوم زكم ( :)6ةمثل خصاوص بػض الصيغ حظأ مػاةيرالاخحياز
PDF
الص و و و و و و و و و و و و و و وويضة مػيو و و و و و و و و و و و و وواز
مفحىح
املفحىحة
حيد حدا
إلاثاحة
محىطغ
الاطحل لية
محىطغ
الحجم
محىطغ
الحػليد
اػيف
الشفافية

PDF/A

ODF

OOXML

TIFF

مػيو و و و و و و و و و و و و وواز
مفحىح
محىطغ
حيد
مسثفؼ
محىطغ
محىطغ

مػي و و و و و و و و و و و و وواز
مفحىح
اػيف
حيد حدا
اػيف
اػيف
حيد

مػيو و و و و و و و و و و و و و وواز
مفحىح
اػيف
حيد
اػيف
مػلد
محىطغ

مػي و و و و و و و و و و و و وواز
مفحىح
حيد حدا
حيد
مسثفؼ
اػيف
حيد
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()31

JPEG
2000
مػيو و و و و و و و و و و و و وواز
مفحىح
اػيف
حيد
اػيف
محىطغ
محىطغ

مريم بن تازير  -د .بهجة بومعرايف
ا تي ههاس الش ههٓز املناظ ه فتم ههذ ةش ههٓز ِجا ه ـث ههم ٌ ه اظ ههت ذا الجيان هها :.أم هها ةرا ّان ه الااج ههة
لتفههذ ز الجيانهها .أ مفالج اهها ال تيههاس ههيمة اللشههميز املناظههجةة ههي الجههذ ٕ املههوالي نو ههح أنههواؿ
الصين حع اظت ذاماااا:
()32
الجدوم زكم ( :)7ةىض أنىاع الصيغ حظأ نىع الاطحندا
الاطحندا
نىع الىثاوم
وثاوم مكحبية

الخشضيل
نص
حداوم/
أوزاق حظابات

طمػية بصسية

غسو

PPT, .ODP

(PDF/A) .PDF
(ةرا ّان ابتة)
XML, .CSV
(ةرا ّان د ناميْية)
XML, .SVG

كىاغد بيانات

MDB, .ACCDB, .FMJ

XML, .CSV

.JPG (JPEG), .JPG (JPEG2000),
PNG
MP3, .WAV

.TIFF
WAV, .PCM

فيدةى

.AVI

.AAF, .MXF

خساوغ /منععات

.DWG, .SVG

DXF, .SVG

ىز
ىت

خا ة

.PDF DOCX, .ODT, .TEXTE,
)(PDF

الحف و و و و ووظ غل و و و و ووى امل و و و و وودي
البػيد
(PDF/A) PDF

.XIS, .ODF

 -7تعريف جواز الصفر البيومرتي:
املفلومهها .الجيوم ههة ـجههاسا ـه بيانهها .حيومههة تعههم بتيذ ههذ ومههة الشههولة لفههذ جههواص
العههىش الجيههوم ة ـجههاسا ـ ه جههواص ظههىش ةلْ إلاههي سقههي يتههوة ـثههم مفلومهها .حيومههة الم ه مْ ه
اظ ههت ذاميا للمصه ههادٌة ـثه ههم وم ههة املعه ههاوشم ة فتمه ههذ ههزا الجه ههواص ـثه ههم تٍني ههة الجعاٌه ههة الزِيه ههة
ههشمية مفالج ههة دٌيٍ ههة تٓ ههوق ههي الم هه.ه ملم ههامي أ الولى ههي أ ههىية ههي ظ ههغ ج ههواص الع ههىش
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ئلْ إلاههي بييههن تٍ هشأ املفلومهها .املوجههودا ههي الشههشمية بواظههعة الْمجيههوتش ههي املعههاسا .للتفههشه
()33
املصادٌة ـثم ومة املعاوش
وٍهها للٍهشاس امله سي ههي  26د عههم  2100وه ق جههواص العههىش الجيههوم ة عههم هشمية ةلْ نيههة مه
د ق ههلة تيت ههوة ـث ههم الشه ههيادا .ئلْ ني ههة للذ ل ههة الجضائشم ههة ـثه ههم مفلوم هها .الاال ههة املذنيه ههة
لصاح العل مفلوماتو الجيوم ة الشٌمية م مااا وستو الشمعية توٌيفو تصماتو
بههذأ تههذا ٕ جههواص العههىش الجيههوم ة الجضائههشة املعههابَ للمفهها ا الفامليههة ا اههذدا م ه ظههشه املنؽمههة
الفامليهة للعاه اق املهذإلاي منههز  15جههانىي  2102ههزا ـثههم معههتوي  48موٌفهها نمورجيههاة ههم تههم تفمههيم
الفمليههة تههذسمديا ليشههمز ّاوههة املٍاظفهها .داسمههةة الههذ ائشة املمثليهها .الذ جلوماظههية الجضائشمههة ههي
()34
الواس
 -8املكاتب البيومرتية:
م ه أجههز تيعههاق ذمههة املههواظ تٍشم ه داسا منههو تههم اظههتيذا مٓات ه بيوم ههة ـثههم معههتوي
الجلههذ ا .بتعجيههَ نؽهها تْنولههو ي اظههق النٍههاط ِمهها تههم انتٍههاا مههوؼىاق م ه لاق تههم تٓههوماام ليههزا
()35
المش تتمثز زه املٓات ي:
 مْت او ب ٌيم املشِجا .الجعاٌا .الشماد ة مْت او بجعاٌا .التفشمي الوظنية مْت او بدواص العىش الجيوم ة -9مراحل إعداد جواز الصفر البيومرتي:
املسحلووة ألاو ووى :هههي مشحلههة اظههت .الو ههائَ م ه املفن ه مشاٌجههة امللههي بعشمٍههة جيههذا التههذٌيَ ههي
الو ههائَ املعلوت ههة ّلي هها ( ههيادا الج ع ههية  +تص ههشم ههش ي +ههيادا ةٌام ههة +ههيادا ـم ههز أ ـ ههذ
الفمز 4 +وس سٌميةٌ +عيمة ججائية +إلا وة م وصيلة الذ )
املسحلة الثانية :مشحلة التذٌيَ ت تل زه املشحلة ي تذ م املفلوما .الوا ة باملفنى م اظم
لٍ تاسمخ املي.د سٌم ـٍذ املي.د ِزا سٌم ال جز +سٌمنة الصوسا الشوصية للمفن يادا
مي.د أة تيومليا ةلم الصيمة الشٌمية حىؽيا
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الشكل زكم ( :)04ةىض املاس اليىئي املظحند في غملية زكمنة امللفات

الشكل زكم ( :)05ةمثل واحهة بسماية امل اليىئي
املسحلووة الثالثووة :مشحلههة التههذ م تتمثههز ههي تههذ م املفلومهها .الوا ههة به ا أ املفنه تلههٔ الوا ههة
بالٍصه ههش امل ه ههت جاق با ه ههاوة ةله ههم مفلومه هها .ـامه ههة مثه ههز سٌه ههم اليه ههاتي اله ههزة تعه ههت ذمو مص ه ه اة
الجيوم ة لتجلين اح الجواص بواظعة سظالة نصية ل اعوس اظت .جواصه
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الشكل زكم ( :)06ةىض الاطحمازة الالكترونية
املسحلوة السابػوة :مشحلهة املصهادٌة ههي املشحلهة ئظاظههية امليمهة جهذا تتمثهز هي ويهل املفلومهها.
الت ِيذ التا م صا اا املصادٌة ـل اا

الشكل زكم ( :)07كيفية الب ث غن ملف حىاشالظفسفي النظا
املسحلوة الخامظوة :مشحلهة أ هز الصهوسا الشٌميهة و اها هتم أ عها ا هز بصهما .الشهول ـه ظشمههَ
آلة ا ة لزلٔ ِزا الصوس باتجاؿ املفا ا الوا ة هاا با اوة ةلم التوٌيق لْ إلاي للمفن
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الشكل زكم ( :)08كيفية حفظ الصىزة في النظا

الشكل زكم ( :)09حهاش أخر البصمات إلالكترونية

الشكل زكم ( :)10ظهىز البصمات وكبىلها من ظسف النظا
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الشكل زكم ( :)11حهاشالحىكيؼ الالكتروني
املسحلووة الظادطووة :هههي مشحلههة تعههليم جههواص العههىش و اهها ههتم ت ههجيز ٌهشااا الو يٍههة تثحي اها ـه
ظشمههَ جيههاص ههاو لههزلٔ ههم تعههليمو للمفنه مههق ا ههز بصههمتاق للت ِههذ مه ومههة الشههول املعههتلم
لجواص العىشة تذ ق املفلوما .الوا ة باملعتلم ي سجز اللعليم مق ا هز الجصهمة ئمعهاا ـثهم
ئظت.
 -01عنلية حفظ البياىات الرقنية:
ةفذ ئن ااا م املشاحز العابٍة تيىؾ الجيانا .الشٌمية ي ٌاـذا بيانا oracle .بيين تم حىؾ
بيانا .املعت ذ ي ملي او م جز تي سٌم جواص العىش الجيوم ةة يتوة هزا امللهي ـثهم
اظه ههتماسا الجيانه هها .الوا ه ههة بٓه ههز قه ههول ه ههوستو الشٌميه ههة توٌيفه ههو لْ إلاه ههي ه ههيادا امله ههي.د
الوا ة املفش وة به ( )S12الم تم سٌمن اا
 -00عرض ىتائج الدراشة وحتليلها:
ويمهها ثههي نههوسد ةجابهها .أوهشاد الفينههة حههوٕ ئظههتحياق املوجههو ليههم ويمهها ههل جهشااا .التٍنيهها.
املعت ذمة ي الاىؾ الشٌ بمص اة الجيوم ة بجلذ ة باتنةة ي زا الصذد ّاق الع إ تفلَ
بالصيمة الناتدة ـ ـملية الشٌمنة ملفشوة تلٔ الصين مو ح الجذ ٕ سٌم ( )18جابة ـه هزا
الع إ
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الجدوم زكم ( :)08الصيضة املح صل غليها بػد غملية السكمنة
ض :1ماهي يضة الصىزة التي ثح صلى غليها نخياة غملية السكمنة؟
النظبة
الحكساز
إلاحابات
0
0
Tiff
0
0
BMP
% 100
14
JPEG
0
0
PDF
% 100
14
املجمىع
حين أِذ .لنا ةجابا .أوشاد الفينة ب عهجة  %011أق مصه اة جهواص العهىش الجيهوم ة تفتمهذ ـثهم
ملىا jpeg .ـنذ ـملية الشٌمنة ِمها هانا هي الجهذ ٕ سٌهم ( )17أق هيمة  jpegمه بهاق الصهين
الم فتمذ ـل اا ـنذ اظت ذ ملىا .الصوس
الجدوم زكم ( :)09الصيضة املظحندمة غند الحفظ
ض :2هل الصيضة التي ثح صلى غليها بػد السكمنة هي نفظها املظحندمة غند الحفظ؟
إلاحابات
إلافم
ال
املجمىع

النظبة

الحكساز
13
1
14

%92,86
%7,14
%100

مه هه ٕ.الجههذ ٕ ( )19املجههاق أـهه.هة أجابه مهها إلاعههحتو  %92 86مه أوهشاد الفينههة ـثههم أق الصههيمة
الم فتمذ ق ـل اا نليدة سٌمنة الو ائَ هي نىعيا املعت ذمة ـنذ ـملية الاىؾ أة تم ئـتماد
ـثههم ههيمة  jpegـنههذ ـمليههة الاىههؾ الااههائي للصههوس ّوناهها تتماههت بههالجودا ال جههم الصههما نليدههة
لعمغ الجيانا .ة ي حاق أجابه إلاعهجة  %7 04ـثهم أق الصهيمة املفتمهذا هي ـمليهة الاىهؾ ليعه
نىعيا املفتمذا أ ناا ـمليهة الشٌمنهةة إلاعهت تش ممها ظهجَ أق ـمهإ مصه اة جهواص العهىش الجيهوم ة
ليعه ه ه لي ه ههم مفشو ه ههة ّاوي ه ههة بتٍني ه هها .الشٌمن ه ههة بيي ه ههن أق ه ههيمة  jpegفتم ه ههذ ـل ا ه هها ل.ظ ه ههت ذا
ئظ جاؿ ِما اناه ي الجذ ٕ سٌم ( )16بيين اناا تتمات بدودا الصوسا جهم هما رلهٔ
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يناها تفتمههذ ـثهم ههمغ امللىهها .ممها ٌههذ ه دة ةلهم ههياؿ الجيانها .ـثههم املههذي الجفيهذ ليههزا ال و ه ى
باالـتماد ـل اا ي ـملية الاىؾة وٓاق ـثم مينذس ـ .للي بمص اة جواص العىش الجيوم ة
ئـتمههاد ـثههم ملىهها .مفياسمههة ويمهها ههل حىههؾ امللىهها .الشٌميههة مثههز ههيمة  Tiffوفثههم الههشلم م ه
جمي هها الْجا ه ةال أنا هها تتما ههت بد ههودا ههوسااا ِم هها أنا هها تفم ههز ـث ههم ههمغ امللى هها .م ه د ق ههياؿ
الجيانا .زا ما جفز الْثا م امل ظعا .احجة مشاسلق الشٌمنة تفتمذ ـثم زه الصيمةة ٌذ
انا ظابٍا ي الجذ ٕ سٌم ( )15ةفض الوصائل الم تتمتق هاا يمة Tiff
ملفشوة الصيمة مل شي املعت ذمة ي ـملية الاىؾ ٌمنا بعشح الع إ سٌم ()13
الجدوم زكم ( :)10الصيضة املظحندمة غند غملية الحفظ النهائي.
ض :3إذا كاند إلاحابة ب فماهي الصيضة املظحندمة غند الحفظ النهائي؟
النظبة
الحكساز
إلاحابات
0
0
Tiff
0
0
BMP
0
0
JPEG
100
1
PDF
100
1
املجمىع
و ههح الج ههذ ٕ سٌ ههم ( )01أق الص ههيمة املع ههت ذمة ـن ههذ الاى ههؾ الاا ههائي ه ههي PDFة و ه را ٌاسن هها ههزه
جابهها .بالجههذ ٕ سٌههم ( )16الههزة و ههح نههوؿ الصههين حع ه نههوؿ الو ههائَ ندههذ أق ههيمة  PDFال
تع ههت ذ ه ههي حىه ههؾ ملىه هها .الصه ههوس ب ههز تعه ههت ذ ه ههي حىه ههؾ امللىه هها .النص ههيةة ِمه هها أِه ههذ لنه هها أحه ههذ
ا وتصههاق ههي ـلههو الااظههوا باملص ه اة مدههإ الذساظههة حيههن بههاق لنهها أناههم فتمههذ ق ـثههم ملىهها.
 PDFههي حىههؾ امللىهها .النصههية مثههز ئظههتماسا الوا ههة بدههواص العههىش المه ٍههو املينذظههوق بمل اهها
الم تيتوة ـثم الجيانا .الشوصية للمواظناق
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الجدوم زكم ( :)11مساحل غملية الحفظ
ض :4ماهي املساحل التي ثلىمى بها لحفظ الكيانات السكمية؟
 حىؾ املفلوما .ي جياص املوؼي الٍائم ب د إ الجيانا. حىؾ املفلوما .ي ملىا .سٌمية ي واد الاىؾ ةإلاشاا إلا وة احتياظية حىؽيا ي ٌشو ل اس يبال عجة ملشاحز حىؾ الْيانا .الشٌمية وٍذ أجاا أوهشاد الفينهة به ق ـمليهة الاىهؾ تهتم وهَ ه.
مشاحز ِما و مجاق ي الجذ ٕ سٌم ()00ة ة اوة ةلم ةجشااا .أ شي تٍو هاا املع لة ـه ـمليهة
الاىؾ ِما ا لنا أ ناا املٍابلةة بيين أق اد الاىؾ مٍعم ِما ثي:
 »  :Partition « Dهههي م صصهة لاىههؾ ٌاـههذا الجيانها oracle .المه تيتهوة ـثههم جميههقاملفلوما .الوا ة بنؽا مفلوما .جواص العىش الجيوم ة
 »  :Partition «Eههزا الج ههضا م ه ههاد الاى ههؾ م ص ههل لل ههخ ئحتياظي ههة Backupبييههن ههتم ةإلاشههاا إلا ههوة احتياظيههة مه ملـمههإ اليوميههة مههتم حىههؾ إلا ههوتاقة إلا ههوة ههي
الواد إلا وة ي ٌشو ل اس ي
 »  : Partition « Fأم هها الج ههضا مل اه ه مه ه ههاد الاى ههؾ وي ههو م ص ههل لاى ههؾ الص ههوسالشوصية الجصما .ئلْ نيةة يادا املي.د الوا ة هي هٓز هوس تصهيمة JPEG
با اوة ةلم ملي  HTMLالزة يتوة ما ساا بيانا .امللىا .مل شي
 ةفههذ ئن ا ههاا م ه املشاح ههز الع ههابٍة ههتم نٍههز جمي ههق الجيان هها .ةل ههم الو ههاد الشئيس ه الو ههاوبالشهجْة الوظنيهة الٓهائ بوال ههة سٌلهة هي الجنههوا الجضائهشةة ليهتم ةسظههإ سظهالة هي ال ههذ
لْ إلاي لإلـ .بنداح الفملية
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الشكل زكم ( :)12غملية حفظ الكيانات السكمية في خاد الحفظ
الجدوم زكم ( :)12الىطاول املػحمدة في غملية الحفظ السكمي
ض :05ماهي الىطاول املظحندمة في غملية الحفظ السكمي؟
النظبة
الحكساز
إلاحابات
0
0
أٌشاو CD
0
0
أٌشاوDVD
%48
12
واد حىؾ
%52
13
أٌشاو لجة اسجية
1
1
أ شظة ممناظيعية
%100
25
املجمىع
ن.ح ههؾ ههي الج ههذ ٕ سٌ ههم ( )02أق  %48مه ه أوه هشاد الفين ههة اتىٍ ههوا ـث ههم اظ ههت ذا ههواد الاى ههؾة
 %52مههاام ـثههم اظههت ذا أٌهشاو ههلجة اسجيههةة أوههاد املعه ٕ ـه املصه اة أق ههزه الوظههائز
املعههت ذمة ههي ـمليههة الاىههؾ ّانه مذسجههة ههي مشههش ؿ الجيههوم ة وٍهها ملهها جههاا .بههو تفليمهها .صاسا
الذا ليههةة إلاعههت تش ممهها ظههجَ أق الوظههائز املعههت ذمة ههي ـمليههة الاىههؾ املتمثلههة ههي ههاد ههاو
بههالاىؾ ملٌ هشاو الصههلجة الواسجيههة وْمهها رِشنهها ظههابٍا أق الههزاِشا ا امولههة تتمتههق بٍههذسااا ـثههم
مٍا م ههة الص ههذما .ههزا م هها لي هها اق تٓ ههوق ظ ههيلة حى ههؾ جي ههذاة أم هها بال ع ههجة لو ههواد الاى ههؾ
وتفت ه أ عهها ظههيلة جيههذا لفمليههة الاىههؾ الشٌ ه رلههٔ يناهها مصههممة صيصهها لههزلٔ و ه تفمههز
ـثم حىؾ املفلوما .يظوٕ و ا ممْنة
ملفشوة ما ةرا ّان ـينة الذساظة تشابي ش ط الاىؾ أ ال ٌمنا بعشح الع إ سٌم ()16
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مريم بن تازير  -د .بهجة بومعرايف
الجدوم زكم ( :)13غنا سحماةة املػلىمات غند غملية الحفظ السكمي
ض :06هل ثساغى في غملية الحفظ السكمي الػنا سالحالية؟
النظبة
الحكساز
إلاحابات
%14,55
8
دسجة الاشاسا الشظوتة
%18,18
10
المجاس ملتشتة
%9,09
5
الٓواس العجيفية
%12,73
7
مل عاا الحششمة
%25,45
14
الىا ظا.
%20
11
أم املفلوما.
%100
55
املجمىع
م  ٕ.الجذ ٕ سٌم ( )03ياتم املجيو وق بالذسجة مل لم بالاما ة هذ الىا ظها .رلهٔ ب عهجة
 %25 45ل ا هها الاى ههاػ ـث ههم أم ه املفلوم هها .ب ع ههجة %21ة ههم الاى ههؾ م ه المج ههاس ملتشت ههة ب ع ههجة
%08 08ة وذسجهة الاهشاسا الشظوتههة ب عهجة %04 55ة ههم مل عهاا الحشههشمة ب عهجة %02 73ة أ اه ا
الٓههواس العجيفيههة ب عههجة  %9 19ممهها ههذٕ ـثههم أق املههوؼىاق دٌيٍههاق ههي الٍيهها بايـمههإ املنوظههة
هام

العدد;
الغبار
واألتربة;
;10
%18

العدد; درجة
الحرارة
والرطوبة; ;8
%15

العدد; أمن
المعلومات; ;11
%20

العدد;
الفيروسات;
%25 ;14

العدد; الكوارث
الطبيعية; ;5
%9

العدد; األخطاء
البشرية; ;7
%13

الشكل البياني زكم( :)01ةمثل مدي ثىفسشسوط الحفظ السكمي
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مريم بن تازير  -د .بهجة بومعرايف
م ه هه ٕ.الش ههٓز الجي هاإلاي الع ههابَ ن.ح ههؾ أق ههش ط الاى ههؾ املت ههووشا املفم ههوٕ ها هها ل ههذي مص ه اة
ج ههواص الع ههىش الجي ههوم ة ّان ه ب ع ه متىا ت ههة بيي ههن ّان ه أِ ه إلاع ههجة ل اما ههة ههذ الىا ظ هها.
ب عهجة  %25ة أٌهز إلاعههجة ّانه ل اما ههة هذ الٓهواس العجيفيههة ب عهجة %9ة رلههٔ حعه أ مي اهها
أ لي اا لذي ـينة الذساظة
الجدوم زكم ( :)14ثسث أ شسوط الحفظ حظأ ألاهمية وألاولىية
النظأ
شسوط الحفظ
%25
الاما ة ذ الىا ظا.
%21
أم املفلوما.
%18
المجاس ملتشتة
%15
دسجة الاشاسا الشظوتة
%13
مل عاا الحششمة
%9
الٓواس العجيفية
ملفشو ههة م ههذي ههش سا الاى ههؾ الشٌ ه ه لع ههماق اظ ههت ذا الجيان هها .يظ ههوٕ و ه ه ا ممْن ههة ت ههم ظ ههشح
الع إ ()17
الجدوم زكم ( :)15اسوزة الحفظ السكمي ليما اطحندا البيانات غلى املدي البػيد
ض :07هوول ثووسو أ غمليووة الحفووظ السكمووي اووسوزية موون أحوول اووما اطووحندا
البيانات غلى املدي البػيد؟
النظبة
الحكساز
إلاحابات
%64,29
9
ش سمة جذا
%35,71
5
ش سمة
0
0
نوـا ما
0
0
لا ش سمة
%100
14
املجمىع
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مريم بن تازير  -د .بهجة بومعرايف
ّان جابا .ي الجذ ٕ ( )04حين أِذ .إلاعجة  %64 29ـثم أق الاىهؾ الشٌ ه ـمليهة هش سمة
جذاة أجاب ما إلاعحتو  %35 70ـثم أنو ـملية ش سمة مما ذٕ ـثم بي املجيو اق
الجدوم زكم ( :)16ثلنيات الحفظ السكمي املظحندمة
ض :08ماهي الحلنيات التي جػحمدونها لحفظ الكيانات السكمية بمصلححكم؟
النظبة

الحكساز

إلاحابات
تشىا الجيانا.
الجصمة املائية
معادا .الىا ظا.
نٍز الجيانا .م ظيغ ةلم ظيغ
ّلمة العش
بشمديا .مشاٌجة املفلوما.

6
0
14
8
14
1

%13,95
0
%32,56
%18,60
%32,56
%2,33

املجمىع

43

%100

ن.حههؾ م ه هه ٕ.الجههذ ٕ ( )06أق ـينههة الذساظههة فتمههذ ق ـثههم مدموـههة م ه التٍنيهها.
لاى ههؾ الْيان هها .الشٌمي ههة بيي ههن أِ ه ه إلاع ههجة ّانه ه ملع ههادا .الىا ظ ههاّ .لم ههة الع ههش ٌ ههذس .ب ه ه
 %32 56زه النتائش تذـم ـ ـنو أوشاد الفينة ب صوو الفنا ش الم تم مشاـاااا ي الاىؾ
حيههن ّانه الىا ظهها .ههي املشتجههة مل لههم متجوـههة به م املفلومهها.ة ههم نٍههز الجيانهها .مه ظههيغ ةلههم
آ ههش ب عه ههجة %08 61ة ه ههم تشه ههىا الجيانه هها .ب ع ههجة  %03 95أ ا ه ه ا بشمديه هها .ملشاٌجه ههة املفلومه هها.
ب عجة %2 33
الجدوم زكم ( :)17إشكالية اياع البيانات
ض  :9هل واحهحكم من كبل إشكالية اياع البيانات
النظبة
الحكساز
إلاحابات
%14,29
2
إلافم
%85,71
12
ال
%100
14
املجمىع
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مريم بن تازير  -د .بهجة بومعرايف
مه هه ٕ.الجههذ ٕ ( )07ن.حههؾ أق إلاعههجة  %85 70مه اوهشاد الفينههة أِههذ .أناهها لههم تواجههو ة ههٓالية
ههياؿ الجيانهها .هههي إلاعههجة ِجا ه ا مٍاسنههة ةفههذد الههز أجههابوا ب ه نام اجيههوا ة ههٓالية ههياؿ الجيهها.
املٍ ههذسا إلاعه ههج ام ب ه ه  %04 29ة إلاعه ههت تش ممه هها ظه ههجَ أق أوه هشاد الفينه ههة فمله ههوق ـثه ههم حىه ههؾ ِيانه ههااام
الشٌميهة مه العهياؿ مه أجههز هماق اظهت ذاميا ـثهم املهذي الجفيههذ رلهٔ مه ه ٕ.اـتمهاد م ـثههم
تٍنيا .الاىؾ الشٌ الفمز ـثم أم املفلوماِ .ما اناه ظابٍاة بال عجة للىئهة المه أجابه
ب ناا اجي ة ٓالية ياؿ الجيانا .حا لنا مفشوة ما ةرا تمْنوا مه اظه جاـيا وهتم ظهشح العه إ
سٌم ()01
الجدوم زكم ( :)18إحابات أفساد الػينة حىم إمكانية اطترحاع البيانات بػد اليياع
ض :10إذا كاند إلاحابة بنػم فهل كمحم باطترحاغها؟
النظبة
الحكساز
إلاحابات
2
إلافم
0
ال
2
املجمىع

%100
0
%100

م ه هه ٕ.ةجاب هها .أوه هشاد الفين ههة ن.ح ههؾ اق إلاع ههجة  %011تمْنه ه م ه اظه ه جاؿ الجيان هها .المه ه ت ههم
ههياـياة ههزا ههذٕ ـث ههم أق املجي ههو اق ل ههذيام املي ههاسا .التٍني ههة ال.صم ههة ّ ههونام م تص ههوق ههي ـل ههو
الااظوا ملفشوة العشً املعت ذمة ي ئظ جاؿ تم ظشح الع إ املوالي:
الجدوم زكم ( :)19ةمثل إحابات أفساد الػينة حىم العسق املظحندمة الطترحاع البيانات
ض :11ماهي العسق املظحندمة من ظسفكم الطترحاع البيانات في حالة اياغها؟
 الشجوؿ لل وة ئحتياظية ئـتماد ـثم بشمديا .ا ة باظ جاؿ الجيانا. ئـتمههاد ـثههم ال ههج ..الٍذ مههة ـههادا حىههؾ الجيانهها .ههي حالههة مهها ةرا لههم ههتم اظه جاـياـ ظشمَ ال مديا.
م ه هه ٕ.الج ههذ ٕ ( )09املج ههاق أـ هه.ه ن.ح ههؾ اق املع ههتدوتاق فتم ههذ ق ـث ههم هه .ظ ههشً الظ ه جاؿ
الجيانهها .ههي حالههة ههياـياة هههي نىههغ العههشً المه أِههذ ا لنهها معه ٕ املصه اة أ نههاا املٍابلههة بييههن
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مريم بن تازير  -د .بهجة بومعرايف
ج ه ق أ ال لل ههوة ئحتياظي ههة الم ه ههتم ت ضماا هها وميهها ههي الو ههاد ة ِمهها عههت ذموق ال مدي هها.
الوا ههة باظه جاؿ الجيانهها.ة لههزا جههض ا ـه اظه جاؿ الجيانهها .هاتههاق العههشمٍتاق ههتم ال جههوا ةلههم
ال ج ..الٍذ مة ـادا ةد إ الجيانا .حىؽيا
 -02ىتائج الدراشة:
 تفتمههذ مص ه اة الجي ههوم ة بجلذ ههة باتن ههة ـثههم ملىهها JPEG .أ ن ههاا ـمليههة الشٌمن ههة ههزا م ههاأِذتو إلاعجة  %011م ةجابا .أٌشاد الفينة
ههيمة الصههوس املعههت ذمة أ نههاا ـمليههة الشٌمنههة هههي نىههغ الصههيمة املعههت ذمة ههي ـمليههة
الاىؾ زا ما ِذتو إلاعجة  %92 86م جابا.
 تتمثههز مشاحههز حىههؾ الْيانهها .الشٌميههة بمص ه اة الجيههوم ة بجلذ ههة باتنههة حع ه ةجابهها.أوشاد الفينة ويما ثي:
 حىؾ ٌاـذا الجيانا oracle .ي الٍشو الصل

ي الواد

 حىؾ املفلوما .الجيانا .الشوصية للمواظناق ي الااظوا
 حىؾ املفلوما .الجيانا .ي واد

ا ة بالاىؾ ـ الشجْة

 ةإلاشاا إلا وة احتياظية للجيانا .ي ٌشو ل اس ي
 تٍعم ملٌشاو الصلجة الوا ة بالاواظي حع نوؿ الجيانا .هي مٍعمة ّالتالي: الٍشو " "Dاو بٍاـذا الجيانا.
 الٍشو "  "Eم صل لاىؾ ال وة ئحتياظية
 الٍههشو " "Fم صههل لاىههؾ الصههوس امللىهها .املشٌمنههة الجصههما .لْ نيههة با ههاوة
ةلم ملي  HTMLاو بما ساا بيانا .الْيانا .الشٌمية
 فتم ههذ أو هشاد الفين ههة ـث ههم ههواد الاى ههؾ ملٌ هشاو الص ههلجة الواسجي ههة ّوظ ههائز لاى ههؾالْيانا .الشٌمية
 حعه ه ةجاب هها .أوه هشاد الفين ههة وه ه نام شاـ ههوق ههش ط الاى ههؾ ههي ـملي ههة الاى ههؾ الشٌ ه هاملتمثل ه ههة ه ههي :دسج ه ههة الا ه هشاسا الشظوت ه ههةة المج ه ههاس ملتشت ه ههةة الٓ ه ههواس العجيفي ه ههةة مل ع ه ههاا
الحششمةة الىا ظا .أم املفلوما.
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مريم بن تازير  -د .بهجة بومعرايف
-

-

لذي أوشاد الفينة بي بعش سا ـملية الاىؾ الشٌ مه أجهز هماق اظهت ذا الجيانها.
ـثم املذي الجفيذ
تفتمه ههذ مص ه ه اة الجيه ههوم ة بجلذ ه ههة باتنه ههة ـثه ههم مدموـه ههة م ه ه التٍنيه هها .لاىه ههؾ ِياناااه هها
الشٌمي ههة تتمث ههز ههي :تش ههىا الجيان هها -.مع ههادا .الىا ظ هها – .توجاه ه الجيان ههاّ – .لم ههة
العش -بشمديا .مشاٌجة املفلوما.
أِذ .إلاعجة  %85 70م ةجابا .أوشاد الفينة ـثم أناها لهم تواجهو مشهٓلة هياؿ الجيانها.
هي إلاعجة ِجا ا تذٕ ـثم حشو الفمإ ـثم حىؾ الجيانا .م العياؿة
اجههو أوهشاد الفينههة ب عههجة  %04 29ة ههٓالية ههياؿ الجيانهها .لْااهها أِههذ .ـثههم اظه جاـيا
م  ٕ.بشمديا .ا ة باظ جاؿ الجيانا .العائفة
تفتمههذ مصه اة الجيههوم ة ـثههم مدموـههة مه العههشً مه أجههز اظه جاؿ الجيانهها .ههي حالههة
ياـيا تتمثز زه العشً ي:
 0الشجوؿ لل وة ئحتياظية
 2ئـتماد ـثم بشمديا .ا ة باظ جاؿ الجيانا.
 3ئـتمههاد ـث ههم ال ههج ..الٍذ م ههة ةـ ههادا ةد ههإ الجيان هها .ههي ح ههإ تف ههزس الع ههشمٍتاق
مل لم الثانية

خامتة:
اظت لصنا م  ٕ.الذساظة الم ٌمنا هاا أق ـملية الاىؾ الشٌ ه هش سمة هي م تلهي
مشههاسلق الشٌمنههة ة أق ندههاح ـمليههة الاىههؾ ٓههوق اظ ه اتيديا .الاىههؾ ال.صمههة م ه أجههز ههماق
بٍاا ا اتوي الشٌ اظت ذامو ـثم املذي الجفيذة صو ا بال عجة للمشهش ـا .الخهومة مثهز
جواص العىش الجيوم ة ليزا ّاق البهذ مه الاىهاػ ـثهم املفلومها .الشٌميهة أظهوٕ مهذا ممْنهة و ه
مشتجعههة بههايوشاد ويههزه املفلومهها .تمثههز ظههمااام الشوصههية ههزا مهها تعه م ةليههو مصه اة الجيههوم ة
بجلذ ة باتنة بيين أناا وش .جميق مٓانيا .املاد ة الحششمة م أجز نداح مشش ؿ الشٌمنة م
هه ٕ.اتجاـيهها لتٍنيهها .ةجهشااا .الاىههؾ الم ه تمْااهها مه تعجيههَ ظياظههة حىههؾ تع ه م مه .ليهها
ل اىاػ ـثم مفلوماااا الشٌمية
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مريم بن تازير  -د .بهجة بومعرايف
قائنة املراجع:
 0حع ه ه ؛ة ظه ههيذد الشه ههامي أحمه ههذ املوظه ههوـة الفشتيه ههة ملصه ههع اا .ـله ههو املْتجه هها.
املفلوما .الااظجا 3 .الٍا شا :املْتجة ملّاد مةد 2001
 2ـجههذ الجههوادة ظههام صمههاام امليتاداتهها الاىههؾ الشٌ ه  :التههاسمخ النؽشمههة املماسظههة مصههش:
شِة ناط للعجاـةة 2101
ٌ 3اظ ههمة ـ ههاظي الع ههيذ حى ههؾ املفشو ههة ههي الف ههالم الشٌ ه  :مع ههتٍجز املْتج ها .املفلوم هها.
ئن ن  .ظْنذسمة :داس الثٍاوة الفلميةة 2119
 4مههيغة أظههامة ـعيههة الْيانهها .الشٌميههة را اتههوي الشٌ ه ههي املعههتودـا .الشٌميههة
ـثم جْة ملن ن  :املىيو ة ال مديا.ة الجنااة ذاؿ الشٌ الٍا شا :الششِة الفشتية
املتيذا لللعومَ التوسمذا.ة 2103
 5آسمهضة ليها د تشجمهة ج ههز به حعه الفشلشه د ا ههم وشحها .العهيذ املْتجها .الشٌميههة
الشما  :مْتجة امللٔ ويذ الوظنيةة2116
 6ـجه ههذ الجه ههوادة ظه ههام صمه ههاام املْتجه هها .ملس ه ههيىا .الشٌميه ههة :الت عه ههيغ الجنه ههاا داسا
الٍا شا :شِة ناط للعجاـةة 2103
 7به هامى حة و ههات ظ ههفجذ الاى ههؾ الشٌ ه ه تعجيٍ ههو ههي املش ههاسلق الشٌمي ههة الع ههفود ة مدل ههة
املْتجا .املفلوما .الفشتية ة2119ةؿ0
 8دليز الجلذ ة
9. Hulstaert, Arnaud. Préservation à long terme de l’information numérique.
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أثر استخداو الطالبات لصبهات التواصل االجتناعي اإللهرتوىية على
التحصيل الدراسي :دراسة حالة على قسه املهتبات واملعلومات بهلية
اآلداب جامعة اإلماو عبد الرمحً بً فيصل
د .علياء إبراهيم أحمد
أظحار معاـذ ،قعم املكحبات واملفلومات
جامفة إلامام ـبذ الشحمن بن فيصل ،العفودية
امللخص:
ه ددذفد الذساظ ددة امليذاتي ددة أث ددخ الحف ددش ـ ددخ أر ددش اظ ددح ذام ش ددبلات الحوات ددل ىجحم ددا ـ ددخ
الححصيل الذساس ي بقعم املكحبات واملفلومات بللية آلاداب جامفة ىمام ـبذ الشحمن بن فيصدل.
وثدم جمددق البياتددات وثحليلوددا لحوتددل أثدخ أ  % 86.8مددن العالبددات دعددح ذمن الالاددبلات ىجحماـيددة
بينم ددا  % 13.2م ددن الفين ددة  .جع ددح ذموا .وأثطد د أي ددا م ددن د دالن تح ددادر الذساظ ددة أ  % 54.6م ددن
الفينة وجذت أ الالابلات ىجحماـية ظاهمد ف سفق مفذ.ت العالبات ف الح صص لذيهن .كما
أؼو د د ددشت تح د د ددادر الذساظ د د ددة أ م د د ددن مفوق د د ددات اظ د د ددح ذام ش د د ددبلات الحوات د د ددل ىجحم د د ددا ظ د د ددباب
الحكنولوجيددة ببعددبة  . % 35و لصددد الذساظددة أثددخ ثوتدديات ـددذ منهددا :ثففيددل اظ دح ذام الالاددبلات
ىلكتروتية ف الفملية الحفليمية لشفق مفذ.تهن النهادية.
الكلم ا اااح ا احيا ا ا  :أرد ددش -شد ددبلات الحوات د ددل ىجحم د ددا إلالكتروتيد ددة – الححص د دديل  -الححص د دديل
الذساس ي
Abstract:
The objective of the field study was to identify the effect of the use of social networks
on academic achievement in the department of Libraries and Information at the
Faculty of Arts, Imam Abdul Rahman bin Faisal University. Data were collected and
analyzed to show that 86.8 % of female students use social network while 13.2 % of
the sample does not use them. It was also revealed by the results of the study that
54.6 % of the sample found that the social network contributed to raising the rates of
female students in their specialization. The results of the study showed that obstacles
to the use of social networks caused technological reasons buy 35 %. The study
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concluded several recommendations, such as activating the use of electronic
networks in the educational process to raise final rates.
key words: impact - Electronic Social Networks – Achievement- Educational
Achievement.

 -1املكدمة :
دف د ددذ مفو د ددوم ش د ددبلات الحوات د ددل ىجحم د ددا م د ددن أه د ددم املف د دداهيم املشثبع د ددة با تترت د ددد وا حم د ددق
ىفتراضد ي ،ولددوحؾ ثضايددذ ـددذد معددح ذم ها رالاددلل كبحددر ،وموميددا رفددذ يددوم منددز ؼووسهددا ـ ددخ شددبكة
ىتترتددد ،دهددذ ىظددحفاد مددن ددذماتها وتموهددا وثعوسهددا العددشبق الددزال جددزب فدشاد .ظددح ذاموا
وىـحماد ـل ها ف حياتهم ودساظاتهم الحفليمية.
ومعايش لححقيق هذ كلية آلاداب ف جامفة إلامدام ـبدذ الدشحمن بدن فيصدل هدو ثدوفحر جميدق
الوظادل الحكنولوجية التدي جعدوم فد سفدق مفدذ.ت تتداق وثفدوب العالبدات ،وملدا أتدب للعالبدات دوس
مود ددم ف د د الحواتد ددل الفل د ددي بي د ددنهن  ،حي د د جفد ددذ شد ددبلات الحوات د ددل ىجحم د ددا أحد ددذ أشد ددلان ثب د ددادن
املفلوم ددات ـن ددر قن ددوات اثص ددان ألكتروتي ددة الت ددي ثحفاـ ددل م ددق م ددن يبحم ددو أثد د بي ددة جفليمي ددة واح ددذ
كالعالبات موضوؿ الذساظة  .ومدا يماسظدوتم مدن أةالادعة أيدات كاتدد ومدا لدم مدن ثد رحر تفعد ي واجحمدا
واقحصادال يمكن أ يؤرش ـ خ اسثفاؿ مفذ.ت الححصيل الذساس ي لون أو ات فاضوا.
وتؽشا  .حال العالبات فد أهدذافون واححياجداتهن .فودن ي حلفدو فد دسجدة اظدح ذامون لالادبلات
الحواتددل ىجحمددا  .ومددن هنددا كمددا قددام فشمددق البح د بشتددذ ؼدداهش جعددححق الذساظددة وهددو ـالقددة
اظد ددح ذام العالب د ددات لالاد ددبلات الحوات د ددل ىجحمد ددا بد ددح رف د ددون لحبد ددادن املفلوم د ددات الذساظ د ددية
ومواـي ددذ ى حب دداسات الححشمشم ددة والالا ددفومة ا ا ددذد لو ددن م ددن قب ددل أقع ددامون .وم ددذال ثد د رحر ـالق ددة
اظح ذام الالابلات ىجحماـية ـ الححصيل الذساس ي.
 -2مصهلة الدراسة:
وثحمثل مالاللة الذساظة ف كونهدا ؼداهش أكاديميدة بدح ظالبدات كليدة آلاداب جامفدة إلامدام ـبدذ
الشحمن بن فيصدل ،واثتداك كثحدر مدن العالبدات أثدخ اظدح ذام شدبلات الحواتدل ىجحمدا ملدا يحقدق
لد ددذيهن مد ددن ايتابيد ددات وظد ددلبيات ومفوقد ددات ثحد ددون دو ثحقيد ددق الود ددذ ظاس د د ي وهد ددو الححصد دديل
الذساس ي للمقشسات التي يببغ دساظدهها واسثفداؿ مفدذ.ت النتداق لدذيهن  .وملدا ثدوفشك لودم ان امفدة مدن
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ثعددوسات ثكنولوجيددم محفلقددة با تترتددد  ،وأثاحددة كثحددر مددن الحعبيقددات والددبالي بددوسد للحواتددل فيمددا
بي ددنهم ووج ددود ال ددواجغ وب وامل ددذوتات وأةالا دداه متموـ ددات مناقالا ددة ـلي ددم للحوات ددل فيم ددا بي ددنهم .ه ددزا
ف ال ـن قلة الذساظات التي ثخنداون اظدح ذام شدبلات الحواتدل ىجحمدا فد ثحصديل العالبدات،
فكثحر من الذساظات ثناولد شبلات الحواتل ىجحما بح ظاثز والباحثح بان امفات ،وكثحر
منهددا أي ددا ثشكددض ـ د ىثصددان إلالكتروةددم ،معددايش للفصددش الشق ددي الددزال ةفددي فيددم .وـليددم قامددد
الباحث ددة ب ددالحفش ـ ددخ ـالق ددة اظ ددح ذام ش ددبلات الحوات ددل ىجحمد دا إلالكتروتي ددة فد د الححص دديل
الذساس د ي بددح ظالبددات كليددة آلاداب جامفددة إلامددام ـب ددذ الددشحمن بددن فيصددل ،واثتدداك العالبددات تح ددو
الحعبيقات والنرامر وإلاتترتد واملالاكالت واملفوقات التي ثواجون.
 -3أهنية الدراسة :
كما ثكمن أهمية الذساظة ف النقاط الحالية:
 الوقو ـ خ مذى و العالبات بمفووم شبلات الحواتل ىجحما بينهن.
 الحفددش ـ ددخ أتددواؿ قن ددوات الحوات ددل ىجحمددا بي ددنهن ،وظبيف ددة ةالاددعة ىثص ددالية وان وات د
إلايتابيدة التدي ثححقدق مدن دالن الالادبلات ىثصدالية ،واملقدشسات التدي جعدحفيذ مدن هدزا ىثصدان فد
الححصيل الذساس ي و التي ثحقق إلافاد القصوى من شبلات الحواتل ىجحما  .ورلدم مدن دالن
دساظة ثحليلية وتفية جفحمذ ـ خ جمق البياتات واملفلومات وثحليلوا وانخشوج بمؤششات ـن مذى
اظح ذام العالبات والحعومش ـ خ ظالي املحبفة.
 كم ددا أ ـيند ددة الذساظد ددة جفحن ددر مد ددن أظد ددباب ا حي دداس املوضد ددوؿ ،فكثحد ددر م ددن الذساظد ددات ثشكد ددض ـ د ددخ
ىثصددان الفل ددي بددح ىظدداثز باـحبدداسهم ت دواك ا حمددق الفل ددي وهندداي دساظددات معددحفيذين ـذيددذ
ثخناون مذى إلافاد أو اظح ذام أو ثعبيق أو مماسظة ىثصان الفل ي بح ظاثز والباحثح  .من
هنا ث جم أهمية هزك الذساظة للحفش ـ خ أردش اظدح ذام الالادبلات ىجحماـيدة إلالكتروتيدة بدح ف دة
العالب ددات باـحب دداسهن ه ددم أي ددا ت ددواك ا حم ددق وم ددا ي ددحالقون وم ددحفلمون م ددن ش ددبلات الحوات ددل دف ددود
بذوسك ـ خ قذساتهن الححصيلية.
 -4أهداف الدراسة :
تهذ الذساظة أثخ:
 .1الحفش ـ خ ماهية شبلات الحواتل ىجحما .
 .2ثحذيذ أتواؿ شبلات الحواتل ىجحما بح العالبات ،وأيهما أكثر ثعبيقات.
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 .3ثوجوات العالبات تحو ثبادن املفلومات ـنر شبلات الحواتل ىجحما .
 .4ثحذي ددذ املق ددشسات الت ددي ي ددحم م ددن أجلو ددا الحوات ددل ب ددح ظالب ددات املع ددحوى الع ددادط قع ددم املكحب ددات
واملفلومات كلية آلاداب بتامفة ىمام ـبذ الشحمن بن فيصل.
 .5قياط أرش اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما ـ خ الححصيل الذساس ي للعالبات.
 .6مؤش دشات إلافدداد التددي ثحققوددا العالبددات مددن الحواتددل ىجحمددا  ،والوقددو ـ ددخ املفوقددات التددي
ثقف دو ثحقيق الحواتل ىجحما ىلكتروةم.
 -5تساؤالت الدراسة:
ولححقيق الوذ من الذساظة ثم ظشق الخعاؤ.ت آلاثية:
 ماهية شبلات الحواتل ىجحما ؟ ما أتواؿ شبلات الحواتل ىجحما بح العالبات؟ أيهما أكثر ثعبيقات؟ ما ثوجوات العالبات تحو ثبادن املفلومات ـنر شبلات الحواتل ىجحما ؟ مددا املقددشسات التددي يددحم مددن أجلوددا الحواتددل ىجحمددا بددح ظالبددات كليددة آلاداب بتامفددة ىمددام ـبددذالشحمن بن فيصل؟
 ما أرش اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما ـ خ الححصيل الذساس ي للعالبات؟ ما ىيتابيات التي ثححقق من الحواتل ىجحما ؟ وما املفوقات التي ثقف دو ثحقيق الحواتلىجحما ؟
 -6حدود الدراسة :
ثمثلد حذود الذساظة فيما ي :
حدود موضوعي :
ثناول د ددد الذساظ د ددة موض د ددوؿ أر د ددش اظ د ددح ذام ش د ددبلات الحوات د ددل ىجحم د ددا إلالكتروتي د ددة بالححص د دديل
الذساس ي بح ظالبات املعحوى العادط قعم املكحبدات واملفلومدات بلليدة آلاداب جامفدة إلامدام ـبدذ
ال ددشحمن ب ددن فيص ددل  ،م ددن حيد د أش ددلالوا وثعبيقاته ددا واملفوق ددات الت ددي ثح ددون دو ثحقي ددق الو ددذ
ظاس ي وهو سفق مفذن الححصيل الذساس ي.
حدود زمني :
ثناولد الذساظة الفصل الثاةم من الفام الذساس ي 2018م
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حدود مكاني :
ثناول ددد الذساظ ددة ظالب ددات املع ددحوى الع ددادط فد د قع ددم املكحب ددات واملفلوم ددات بللي ددة آلاداب جامف ددة
إلامام ـبذ الشحمن بن فيصل .
حدود لغوي :
اـحمذت الباحثة ـ خ املصادس الفشبية وإلاتتلحزية.
 -7مصطلحات الدراسة:
شد ددبلات الحوات د ددل إلاجحم د ددا  : Social mediaجف د ددش ال د ددذكحوس لين د ددا الفل يتمواق د ددق الحوات د ددل
ىجحمددا ب نهددات منؽومددة مددن الالاددبلات ىلكتروتيددة التددي جعددم للمالاددتري ب ةالادداه موقددق ددا بددم،
ومن رم سبعم من الن تؽام اجحما ألكتروةم مق أـ اه و شمن لذيهم تفغ ىهحماماتت .1
الفيغ بوي :Face Bookأحذ وظادل ىثصان دعدح ذم ألغدشا جفليميدة وظياظدية واجحماـيدة أو
فلداس و ةالادعة التدي ثصدل أثدخ م حلدف النداط مومدا
حمالت ثوـومة اجحماـية  ،كمدا يقدوم رفدش
كاتد ششادحوم وف أظشؿ وقد ممكن.2
الح ددومتر :Twitterأح ددذ أش ددوش ش ددبلات الحوات ددل ىجحم ددا  ،يق ددذم ذم ددة ثذومبي ددة مصد د ش جع ددم
.
ب سظان تج شمذاتت بحذ أقص ي  140حش للشظالة الواحذ
املنحددذيات إلالكتروتيددة :Electronic Forumه د أحددذى النرمتيددات ىجحماـيددة التددي جعددم ب سظددان
موضوـات لألـ اه كم يخناقالاو ف ها وبفلقو ـل ها.
املذوتات إلالكتروتية : Electronic Blogموقق ألكتروةم يتمق ـذد من الحذومنات املحفلقة بموضدوؿ
ما .أال بمثابة مفكش أو ظاحة لعشق آلاساه الشخصية.3
الواجغ وب :Whats Appهو ثعبيق ثشاظل فوسال ،مححكش ،ومحفذد املنصات للوواثف الزكية.4
العددناب شددات  :Snap Chatثعبيددق ثواتددل اجحمددا لخ د يل وب د ومالادداسكة الشظددادل املصددوس
وج يل الفيذيوهات وأضافة تص وسظومات.5
النريذ إلالكتروةم :E- mailوظيلة لحبادن سظدادل سقميدة ـندر إلاتترتدد أو غحرهدا مدن شدبلات حاظدوبية
محواتلة.6
الححصيل الذساس ي :مذى اظخيفاب العلبات ،ملا اكخعبوك من نرات من الن املقشسات الذساظية،
ومحم قياظوا من الن ى حباسات الححصيلية النهادية والنصفية وأدوات الحقييم ا خحلفة.7
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 -8الدراسات السابكة :
هناي الفذيذ من الذساظات كاديمية والبحثية التي سكضت ـ خ ىثصان الفل ي وشبلات الحواتل
ىجحما  ،أ .أ الواقق الفف يؤكذ ـ دخ أ هنداي حاجدة أثدخ املضمدذ مدن الذساظدات فد هدزا ا دان،
م ددق التركح ددز ـ ددخ اثتاه ددات العالب ددات تح ددو ثففي ددل اظ ددح ذام ش ددبلات الحوات ددل ىجحم ددا كوظ ددادل
اثصد ددان ـل د ددي ف د د الححصد دديل الذساس د د ي ،باـحبد دداسهم مد ددن أهد ددم املقومد ددات ال الاد ددشمة التد ددي ثد ددؤرش وثح د د رش
باظح ذام شبلات الحواتل ىجحما  ،وجعع الباحثة ف هزا إلاظاس أثدخ ثنداون وثحليدل تمدارج مدن
ثل ددم الذساظ ددات ف د ظ ددياقات صماتي ددة وملاتي ددة م حلف ددة ،مالا ددحر أث ددخ أه ددم الحوت دديات الت ددي شج ددد ده ددا
الذساظات العابقة ،وثم ـشضوا من حذذ فاألقذم ـ خ النحو الحاث :
 -1/8الدراسات العربية:
 .1ش ددشحبيل غالد د حمي ددذ أب ددو ظ ددوملم .8اـحم دداد ظلب ددة ان امف ددات سدتي ددة ـ د د ش ددبلات الحوات ددل
ىجحما للاصون ـ خ ى باس واملفلومات :دساظة م اية ثحليلية .سظالة ماجعححر.2015،
هذفد هزك الذساظة أثخ الحفش ـ خ مذى اـحماد ظلبة ان امفدات سدتيدة ـ دخ شدبلات الحواتدل
بدداس واملفلومددات ،باظددح ذام مددنبش امل د إلاـالمددم رالاددقيم ،الوتددفم
ىجحماـيددة للاصددون ـ د
والححلي د  .وك ددا أبددشص النح ددادر الت ددي ثوتددلد ال ه ددا هددزك الذساظ ددة ه د  :وجددود املقي دداط الددزال ق ددام م ددن
اللد ددم الباح د د بقي د دداط اـحمد دداد ظلبد ددة ان امف د ددات ىسدتيد ددة ـ د ددخ شد ددبلات الحوات د ددل ىجحماـيد ددة
للاصون ـ خ باس واملفلومات تادب ورابد  .مما دالاحر أثخ تالحية دا املعح ذمة للذساظة.
واظددحبحر الباحد أ ـينددة الذساظددة ثخبددق لحوصبددق ظبيعد حعد مددا أشدداس أليددة مفامددل كدومل شو –
ظمشتو مما دالاحر أثخ صاة ا حياس ظالي إلاحصادية التي اظح ذموا للذساظة.
 .2ظد ددنا أحمد ددذ قبد ددوؿ .9أرد ددش اظد ددح ذام شد ددبلات الحواتد ددل ىجحمد ددا ـ د ددخ مفشفد ددة الضبد ددادن،
اكخعاب الضبادن ،ىححفاػ دهم .سظالة ماجعححر.
هددذفد الذساظددة أثددخ الحفددش ـ ددخ أرددش اظددح ذام شددبلات الحواتددل ىجحمددا ـ ددخ مفشفددة الضبددادن ،
اكخعاب الضبادن وىححفاػ دهم من الن دساظة حالة ف ششكة ماسكا  VIPحي ثم امل الالادامل
ـ ددخ ك ددل م ددوؼفم الالا ددشكة .وأوت ددد الذساظ ددة م ددذيشال ش ددشكة ماسك ددا VIPصم دداد اظ ددح ذام ش ددبلات
الحوات ددل ىجحم ددا للاص ددون ـ ددخ املفلوم ددات ـ ددن الضب ددادن انا دداليح وا احمل ددح  ،والتركح ددز ـ ددخ
الفيغ بدوي .كخعداب صبدادن جدذد ،وا اافؽدة ـ دخ صبدادنهم اناداليح مدن دالن ىظدح ذام الففدان
لالابلات الحواتل ىجحما
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ب ددذس صه ددش .10مو دداسات الع ددالب ف د اظ ددح ذام الوواث ددف الزكي ددة للوت ددون اث د مص ددادس
 .3ظ ددوصا
املفلومات :دساظة مقاستة بح كليتي الع وآلاداب ف جامفة بحروت الفشبية .متلة  cybrarianؿ43
ظ حمنر.2016
هددذفد هددزك الذساظددة أث ددخ اظددحعالؿ واظحكالاددا م ددذى اظددح ذام الوواثددف الزكي ددة ف د الوتددون أث ددخ
مص ددادس املفلوم ددات م ددن قب ددل ظ ددالب الع ددنة ان امفي ددة وثد د  ،با ض ددافة أث ددخ مقاست ددم ه ددزك املو دداسات
واثتاهددات ىظددح ذام .وثحقيقددا ألهددذا الذساظددة ،ثددم اظددح ذام كددل مددن املددنبش املع د للاصددون
ـ البياتات التي ثحدذد اثتاهدات اظدح ذام العدالب للوواثدف الزكيدة  ،با ضدافة أثد املدنبش املقداس
ملقاستم مواساتهم فد الوتدون أثدخ املفلومدات باظدح ذام الوواثدف الزكيدة  .وقدذ أؼودشت تحدادر الذساظدة
أ ةعبة كبحر مدن العدالب قدذ اظدح ذموا الوواثدف الزكيدة واناواظدي انخاتدة رالادشكة ظامعدنر
أكثدر مددن غحرهدا .با ضددافة أثد وجددود فدشوب د.لددة بدح ظددالب اللليحدح  ،حيد ثمحدز ظددالب كليدة العد
بخنوؿ ياساتهم الحقنية أكثر من رويهم ف كلية آلاداب.
 .4وظددام يوظددف بددن غيددذ  .11رفنددوا ت ةالا د حشكددة الوتددون اناددش للمفلومددات الفلميددة والحقنيددة.
متلة  cybrarianؿ 40ددعمنر.2015
ثناولد الذساظة أحذ ظالي ان ذيذ لإلثاحدة إلالكتروتيدة للمبالادوسات الفلميدة ،والدزال اتخالادشت
رالاددلل ملا ددوػ وؼوددشت كثح ددر مددن الذساظ ددات التددي ثناول ددد هددزك اناشك ددة ووليددات ال ددذوسمات الوت ددون
انا ددش واملع ددحودـات سقمي ددة مح عي ددا ك ددل الحوقف ددات ،كم ددا أ صم دداد ي ددم املفشف ددة ال الا ددشمة أدى أث ددخ
ؼو ددوس دساظ ددات الوت ددون انا ددش ـ ددخ ش ددبكة إلاتترت ددد  ،وـ ددخ ه ددزا ظ دداط ج دداه ه ددزا البح د ليب ددح
ان ددزوس الحاسم ي ددة للوت ددون انا ددش ،وجفشمفاث ددم ،صادص ددم ،مضاي دداك ،مفوقاث ددم ،اظ ددتراثيتياثم وأه ددم
املبادسات الذاـية لذـمم وثبينم.
 .5ياظ ددمح رع ددام الكيالة ددم .12أر ددش ش ددبكة الحوات ددل ىجحم ددا ـ ددخ ـملي ددة اث ددار الق دشاس الالا دشا م
للمعههلم .سظالة ماجعححر.
هذفد الذساظة أثخ الكالاف ـن أرش شبلات الحواتل ىجحما ـ خ ـملية اث ار القدشاس الالادشا م
للمع ددههلم ،وثل ددو متحم ددق املع ددههلكح الل ددزين دالا ددترو اححياج دداتهم والت ددي ث ددم الت ددرومر ـنه ددا ـن ددر
شددبكة الحواتددل ىجحمددا فد مذينددة ـمددا  ،وثلوتددد ـينددة الذساظددة مددن  500معددههلم  ،ولححقيددق
أه ددذا الذساظ ددة قام ددد الباحث ددة ب ن دداه اظ ددخباتة ات ددة وفق ددا ملالا ددللة الذساظ ددة وأه ددذافوا ،وق ددذ ث ددم
الح كددذ مددن تددذقوا ورباتهددا .أؼوددشت النحددادر ـددذ تحددادر منهددا :ثد رحر ـددان لالاددبكة الحواتددل ىجحمددا

اجمللد السادس – العدد الجاىي عصر ـ يوليو 1029

022

د .علياء إبراهيم أمحد
ـ ددخ ـمليددة اث ددار القدشاس الالادشا م للمعددههلم ،أدساي املعددههلم نااجاثددم املفلددن ـنهددا ،كيفيددة ثقيدديم
املعههلم لبذادل املنحتات املفلن ـنها ـ خ هدزك الالادبكة .وأوتدد الذساظدة بقيدام الالادشكات املوحمدة
ف د إلاـددال ـددن منحتاتهددا ـ د مواقددق الحواتددل ىجحمددا أ ثددضود املواق دق بمفلومددات ـددن الالاددشكة
ومنحتاتها بحي دعحعيق املعههلم اناصون ـ قشاس ششا م.
 .6ش ددوشصاد ـب دداد .13ت البالا ددش الفل ددي وظ ددلوي ظ دداثز والب دداحثح تح ددو ةالا ددش أـم ددالوم الفلمي ددة:
دساظددة ميذاتيددة فد أقعددام الفحزيدداه ،الكيميدداه ،الشماضدديات بلليددة الفلددوم جامفددة منحددوسال قعددنعينةت
.2007
ثناول ددد الذساظ ددة أه ددم ظ ددغ النؽشم ددة لذساظ ددة ظ ددلوي الب دداحثح ف د البالا ددش الفل ددي ،والتركح ددز ـ ددخ
دساظة ظلوي البداحثح فد كدل مدن قعدم الفحزيداه ،والكيميداه ،والشماضديات بلليدة الفلدوم والتدي سكدضت
ف هددا ـ ددخ البحد الفل ددي فد ان ضادددش بصددفة ـامددة ،مددن ددالن الحعددشب لواقفددم وأظددباب قصددوسك ،كمددا
ثناولد ـذ ق ايا محفلقة ببالاش البحوذ ،مثل منؽومة البالاش الفل ي ،وأرش املح حرات الذولية ـ خ
ـمليددة البالاددش ،كمددا ثناولددد البالاددش الفل ددي فد الددذون املحقذمددة مقاستددة بددزلم واقددق ان ضادددش فد الددوظن
الفشبددم ،حي د ثوتددلد الذساظددة أثددخ متموـددة مددن النحددادر أهموددا :أ ىثصددان الفل ددي بددح ظدداثز
والباحثح يحم أكثر مق الباحثح جات بصفة ـامة ،ومق الباحثح الفشةعيح بصفة اتة ،كما
أ ظ د دداثز الب د دداحثح ب قع د ددام الفحزي د دداه والكيمي د دداه ،والشماض د دديات  .يثق د ددو فد د د ـملي د ددة الححك د دديم
وا اكم ددح ف د ا ددالت الفلمي ددة .كم ددا أفادثن ددا ه ددزك الذساظ ددة ف د مفشف ددة ظبيف ددة ظ ددلوكيات الب دداحثح
وثوجواتهم ف ةالاش أـمالوم الفلمية من الن مماسظاتهم ىثصالية ف ا ايغ كادي ي.
 -2/8الدراسات األجيبية:
 -1دساظددة 14 Friedman and Friedmanرفنددوا ت Using Social Media Technologies to
Enhance Online Learning
هددذفد الذساظددة الحفددش ـ ددخ آلادبيددات املبالاددوس ـددن وظددادل الحواتددل ىجحمددا فد جفضمددض الحفلدديم
ـن رفذ ،و لصد اث أ العالب الدزين يشف دو الحكيدف مدق الحكنولوجيدا اناذيثدة ومصدشو ـ دخ
اظح ذام العشب الحقليذية ظو يتذو أنهم أتب مي وط مدنهم ،وـ د ظداثز سفدق قيمدههم أثد
مؤظعاتهم ـن ظشمق ثبني الحقنيات واظح ذام جميق أتواؿ دوات لنقل املفشفة.
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 -2دساظة 15 Hewرفنوا ت Students" and Teachers use of Face book
هددذفد الذساظددة أثددخ الحفددش ـ ددخ اظددح ذام الفيعددبوي مددن قبددل العددالب واملفلمددح  ،والحفددش ـ ددخ
أه ددذا الح ددذسبغ والحفل دديم ،وثق ددذيم ثقشم ددش مفص ددل ـ ددن الفيع ددبوي وأث ددخ أال م ددذى دع ددح ذموتم.
وأشاست ىظحبحاجات أثخ أ الفيعبوي لم دعح ذم كوظيلة جفليمية أ .بالقليل جذا ،وأ الوذ
ظاس ي هو ىثصان مق أتذقائهم وـادلههم.
 -3دساظددة  16 Stagemanرفنددوا ت Consulting Social Media in The College Transition
Process: Experiential Accounts of the Class of
هددذفد الذساظددة أثددخ الحفددش ـ ددخ الددذوس الددزال ثلفبددم شددبلات الحواتددل إلاجحمددا فد بندداه ـالقددة مددق
العلبددة  ،اظددح ذم الباح د أظ ددلوب املقددابالت  ،حي د أج ددشال مقابلددة مددق ـ ددذد مددن مع د وث جامف ددة
 Marquetteوثوتلد الذساظة أثخ أ شبلات الحواتل ىجحما جعاـذ ـ خ بناه ـالقة قومة بح
العلبة وا اافؽة ـ خ اظح ذاموم للالابكة ـ خ املذى العومل.
 -4دساظ ددة 17 Madeline Schwartzرفن ددوا ت اظ ددح ذام الفيع ددبوي وـالقح ددم بالجرجع ددية  ،ثق ددذيش
الزات والوحذ ت
ثبحد الذساظددة ثد رحر ىشددتراي فد موقددق الفيعددبوي ـ ددخ املدشاهقح  ،وأرددش رلددم ـ ددخ ثقددذيش الددزات
وصم دداد الالا ددفوس بالوح ددذ  .ووج ددذت الذساظ ددة أ الفيع ددبوي يتف ددل مالا ددتركيم دفيالا ددو حال ددة أرن دداه
ثواجذهم ـ املوقق يصدف أ دفيالادوها فد واقفوم.كمدا أكدذت الذساظدة ـ دخ وجدود ـالقدة ظدلبية
بح الجرجيعية بالوحذ .
 -3/8تعليل على الدراسات السابكة :
ثد جم الذساظددة انااليددة م حلفددة ـددن كثحددر مددن الذساظددات العددابقة كونهددا مددن الذساظددات وثددخ التددي
ثناولد ـالقة اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما إلالكتروتية بالححصيل الذساس ي لذى ظالبات
املعحوى العادط قعم املكحبات واملفلومات بللية آلاداب جامفة إلامام ـبذ الشحمن بن فيصل
ً
ً
ً
ً
الذساظات العابقة أجشمد ف بي ات م حلفة ثكنولوجيا  ،واجحماـيا ،وظياظيا ،واقحصاديا  ،لزا
يحوقق لوزك الذساظة أ يلو لوا معاهمة ف أبشاصها لبي ة لم ثحؾ با.هحمام اللداف مدن الذساظدات
العابقة
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اإلطار اليظري :
 -1تعريف شبهات التواصل االجتناعي :
دف ددش الذبيع د ي والعاه ددات ،18ش ددبلات الحوات ددل ىجحماـي ددة ب نه ددا ـب دداس ـ ددن مواق ددق ـ ددخ ش ددبكة
ىتترتد ثوفش ملعح ذم ها فشتدة انادواس ،وثبدادن املفلومدات وآلاساه و فلداس واملالادكالت ،مدن دالن
امللفات الشخصية والبومات الصوس ،وغش الذسدشة وغحر رلم.
وبف ددش الالا ددشها ش ددبلات الحوات ددل ىجحم ددا  19ب نه ددا متموـ ددة م ددن الالا ددبلات الفاملي ددة املحص ددلة
بماليددح ىجوددض حددون الفددالم  ،لخالاددلل متموـددة مددن الالاددبلات الطددخمة  ،والتددي ثبحقددل املفلومددات
رعشـة بح دون الفالم ا خحلفة ،وثح من مفلومات دادمة الحعوس.
وـش الذبيع ي شبلات الحواتل ىجحما ب نها متموـة من املواقق التي ثخي ألفدشاد الحواتدل
فد متحمددق افتراضد ي دفشفددو فيددم ب تفعددوم ومخبددادلو فيددم ىهحمددام  ،يق دوم فدشاد مددن ددالن هددزك
املواق ددق ببالا ددش ـ ددذد م ددن املواض دديق والص ددوس والفي ددذيوهات وغحره ددا م ددن البالا دداظات الت ددي دع ددحقبلو
جفليقات ـل ها من املعح ذمح الزين يبحمو لوزك الالابلات وممللو سوابغ مالاتركة.20
وبن د دداه ـ د ددخ الحفشمف د ددات الع د ددابقة جعد ددحبحر الباحثد ددة جفشمد ددف ـ د ددام وش د ددامل ـد ددن ش د ددبلات الحواتد ددل
ىجحم ددا وه د ت مواق ددق ـ ددخ إلاتترت ددد ي ددحم م ددن اللو ددا ىثص ددان بمتموـ ددة م ددن ف دشاد  ،يخب ددادلو
فل د د دداس واملواض د د دديق الفام د د ددة وانخات د د ددة ـن د د ددر أش د د ددلان محف د د ددذد منه د د ددا النص د د د ي والص د د ددوس والشظ د د ددوم
والفيذيوهات والحفليقات.
 -2ىصأة وظهور الصبهات االجتناعية:
شوذ الفالم ف العنوات حر توـدا مدن الحواتدل ىجحمدا بدح ال الادش فد ف داه الكتروةدم ،
ق ددشب املع ددافات ب ددح الالا ددفوب وألغ د انا ددذود وأصدواج الثقاف ددات ،وظ د ي ه ددزا الحوات ددل ب ددح الن دداط
رالادبلات الحواتددل إلاجحمدا  .وجفددذدت هدزك الالاددبلات وحؽددد بتمودوس واظددق مدن املحلقددح  ،ولفبددد
حذاذ العياظية والعبيفية ف الفالم دوسات باسصات ف الحفشمف بالالابلات ىجحماـية مش الزال
ظاـذ ـ شوشثم واتخالااسك.21
وشوذ ـدام  1972ؼودوس أون مواقدق ثواتدل ىجحمدا  sixdegrees.comوأثاحدة الفشتدة لوضدق
ب دداس ـ د د املوق ددق وثب ددادن
ملف ددات خص ددية للمع ددح ذمح ـ د د املوق ددق ،وأملاتي ددة الحفلي ددق ـ د د
الشظادل مق باق املالاتركح .22
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وم ددق نهاي ددة الق ددش الفالا ددشمن وبذاي ددة الق ددش انا ددادال والفالا ددشمن أت ددبحد ددذمات ىتترت ددد جالا ددوذ
اتخالااسا واظفا ،وأتبحد ثتزايذ مفوا أـذاد املالادتركح فد مواقدق الحواتدل ىجحمدا أثدخ أ حولدد
الفالم ب كملم أثخ قشمة ت حر . 23
وفد ـددام  2005ؼوددش موقددق يبلددز ـددذد صواسك أكثددر مددن موقددق  Googleوهددو موقددق  my spaceأمشملددم،
وبفحنددر مددن أوادددل وأكنددر الالاددبلات إلاجحماـيددة ـ د معددحوال الفددالم ومت دزامن مفددم ـددام  2004موقددق
الف دديغ ب ددوي Face bookحت ددي ـ ددام  2007ب ثاح ددة ثعبيق ددات محع ددوس  .مم ددا أدى أث ددخ صم دداد أـ ددذاد
املعح ذمح رالالل كبحر.24
 -3اجيابيات شبهات التواصل االجتناعي:
دفدذ مصدعل شدبلات الحواتددل ىجحمدا مدن أكثددر املفداهيم د.لدة ـ ددخ ظدوولة ىثصدان والوتددون
أثخ البياتات واملفلومات ،ف أال ملا وف أال صما  ،أر لوا الفذيذ من إلايتابيات وثقذم للمعح ذم
كمددا هددادال مددن انخددذمات مثددل العددماق لددم بخالادداسي املددواد الحفليميددة بكميددات هادلددة مددن املوظددوـات
الفاملي ددة ،با ض ددافة أث ددخ املفلوم ددات ىقحص ددادية وغحره ددا م ددن انخ ددذمات واملفلوم ددات وثحمث ددل ثل ددم
ىيتابيات فيما ي :25
الفاملية :حي ثلغ اناواجض ان شافية وامللاتية وثححعم ف ها اناذود الذولية.
ً
الحفاـلية :فالفشد ف ها ليغ قداس فودو مشظدل ومالاداسي أي دا ،وثلغد ف هدا قندوات ىثصدان القذيمدة
مثل إلاـالم والصاف الوسقية .
الحنوؿ :حي جفذد ىظحفما.ت ،فيعح ذموا العال للحفلم  ،والفالم لب ـلمم .
ظ ددوولة ىظ ددح ذام :فالا ددبلات الحوات ددل ىجحم ددا جع ددح ذم با ض ددافة للا ددشو وبع دداظة الل ددة
وجعح ذم الشموص والصوس التي جعول للمعح ذم للحفاـل.
الح ددوفحر وىقحصد ددادية :اقحصد ددادية الوق ددد وان و ددذ واملد ددان ،ف د د ؼ ددل متاتي ددة ىش ددتراي والخ د د يل،
فالفشد ال عيغ دعحعيق امحالي ححز ـ خ شبكة الحواتل ىجحما .
 -4عيوب شبهات التواصل االجتناعي:
26
يشى( )Alvarez &othersأ هناي ـيوب ـنذ اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما وه :
 ا تراب انخصوتية والزال دفذ مالاللة كبحر ثحذذ ـنر شبلات الحواتل ىجحما . ـملية ىت مام وىت شاط مق شبلات الحواتل ىجحما ثؤدال أثخ فض ىتحاجية. -ادمانها مما دفعل الكثحر من املوام.
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 -5أشهال شبهات التواصل االجتناعي:
 -1/5ال يس بوك :Facebook
وبفشفدم كدل مدن  Sangariو  Rouisالفديغ بدوي ب نهدا شدبكة اجحماـيدة جعدحعيق أـ دائها الدححكم فد
ً
مذى املفلومات التي يمكن ثقذيموا ـلندا  ،والحفاـدل مدق ـ داه آلا دشمن املدشثبعح مفودم فد شدبلات
م حاس .27
وبفشفم  Sullivan & Paradiseب نها أحدذ أشدلان ثكنولوجيدا الومد  2.0والتدي ثمحلدم أملاتيدات هادلدة
ف متان الحفلم.28
هد شددبكة اجحماـيددة لقيددد قبددون مددن قبددل ا حمددق صوتددا ف ددة الالاددباب فد جميددق اتحدداه الفددالم.
ؼو ددشت ف د ـ ددام  2004كمذوت ددم خص ددية ف د جامف ددة هاسف دداسد ف د الو.ي ددات املحح ددذ مشمكي ددة .وكات ددد
محصوس ف بذايهها ف تعاب ان امفة وبحذود أتذقاه هزا العال (ماسي صوكشبحرج)  ،هزا العالد
املود ددووط ف د د بشمتد ددم الكمبيد ددوثش .ولد ددم ي عد ددش ببالد ددم هد ددو وتد ددذيقح لد ددم  .أنهد ددا ظد ددو ثد ددذ ل الفد ددالم
إلافتراض ي ف فتر صمنية قصحرك.29
فح عد شوشتها حذود ان امفة واتخالاشت ف مذاسط الو.يات املححذ ىمشملم .30لدم يحقدق الفديغ
بددوي ثمحدزات ـ ددخ املواقددق ىجحماـيددة التدي ظددبقهها مثددل موقددق  my spaceحتددي ـددام  2007ـنددذما قددام
القادمو ـ خ املوقق املاتات جذيذ لوزك الالابكة ومنها اثاححم للمعوسمن مما صادت هزك انخاتية
من شوش موقق الفيغ  ،بحي ثتاوص حذود الو.يات املححذ مشمكية أثخ كافة دون الفالم.
ف د ـددام  2010ثتدداوص ـددذد املالادداسكح واملعددح ذمح للفدديغ بددوي النصددف مليدداس ددخص ومخبددادلو
فيما بينهم امللفات والصوس ومقاظق الفيذيو.31
 -2/5ال ويتر :Twitter
هد أحددذى شدبلات الحواتددل ىجحمدا التددي اتخالادشت فد العدنوات حددر  .ولفبدد دوسا كبحدرات فد
حدذاذ العياظدية فد الفذيدذ مدن البلدذا  ،و اتددة منعقدة الالادشب وظدغ  .وأ دز مصدعل ثددومتر
م ددن مص ددعل ثوم ددد ال ددزال دفن ددي ج شم ددذ .وأ ددز سم ددض الفص ددفوس سمد دضا للح شم ددذ .وبع ددم ه ددزا املوق ددق
للمعح ذمح ب سظان سظادل قصحر  .ثحفذال كلماتها  140كلمة. 32
حي ؼوش موقق ثومتر ـام  2006ـنذما أقدذمد شدشكة ( )Obviousمشمكيدة .ـ د أجدشاه بحد
ثعددومشال نخذمددة الحددذومن املصد ش  ،رددم أثاحههددا للندداط ـامددة فد تفددغ الفددام .ومددن رددم أ ددز هددزا املوقددق
با.تخالا دداس باـحب دداسك ذم ددة حذيث ددة ف د مت ددان الح ددذومنات املص د ش  ،رف ددذ رل ددم أق ددذمد الالا ددشكة راته ددا
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ً
ً
بفصل هزك انخذمة املص ش ـن الالاشكة م .واظححذرد لوا اظما اتا يعلق ـليم ثومتر ف ـام
.2007
 -3/5اليوتيوب :YouTube
أح ددذ ش ددبلات الحوات ددل ىجحم ددا وال ددزال يخ ددي ف ددح قناث ددم انخات ددة ليف ددش م ددن اللو ددا مق دداظق
في ددذيو ،وثل ددو محاح ددة ليالا دداهذها م ددات املالي ددح م ددن الن دداط ح ددون الف ددالم وأب ددذاه وسائه ددم ح ددون ثل ددم
33
املقاظق
 -4/5أشكال أخري من شبكاح ال واصل الاج ماعي:
املذوتات( : )Weblogsمن أف ل ىشلان املفشوفة ف الالابلات الحواتدل ىجحمدا وهد ـبداس ـدن
متالت ـنر إلاتترتد من مذا الت ثؽوش حع حذارهها.34
البودكاظددد(املذوتم الص ددوثية) :35ملفددات الص ددوت والفيددذيو املحاح ددة مددن ددالن ىشددتراي بانخذم ددة
ـن ظشمق(.)apple iTunes
املنح د ددذيات( :36)Forumsؼو د ددشت قب د ددل مص د ددعل إلاـ د ددالم ىجحم د ددا وهد د د ـنص د ددش ق د ددوال وفاـ د ددل فد د د
متحمفددات ىتترتددد ،وه د ـبدداس ـددن معدداحات للاددواس إلالكتروةددم غالبددا مددا ثددذوس حددون موضددوؿ أو
اهحمام محذد.
37
املددذوتات الص د حر  :ه د محددذرات ت د حر ا احددوال يددحم ثوصبفوددا ـ ددخ إلاتترتددد مددن ددالن الوواثددف
الزكية .
-6ال حصيل الدراس ي :
يح ددمن الححص دديل الذساس د ي املو دداسات املفشفي ددة وىدساكي ددة والوجذاتي ددة ل ددزا فو ددو ةالا دداط ـق د م ددن
الذسجة وثخ  ،وبععخ الكثحر من العالب أثخ ثحقيقم ـنر وظادل اثصان محفذد .
ً
 -1/6ال حصيل لغويا :
وسد ف د م ددم لعددا الفددشب ،مدداد حصددل وهددو الش د يه انااتددل مددن كددل ش د يه ،وهددو مددا بقددم ور ددد
وره وما ظواك  ،وحصل الش يه يحصل والححصيل يقصذ بم ان مق والحمحز بح شياه. 38
ً
 -2/6ال حصيل الدراس ي اصطالحيا :
هناي جفشمفات محفذد وم حلفة ظبقا لإلظاس الزال جاه فيم الحفشمف منها ـ ظ يل املثان:
ع
 ـددش ـددالم الححصدديل الذساسد ي ـ ددخ أتددم أداه الفددشد أو جفلمددم  ،أو اكخعددابم بالففددل  ،مددن مفدداس ،ومواسات  ،أال أتم دفحمذ ـ خ نرات جفليمية ف ا ا.ت الحذسبعية ا خحلفة .39
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 وبفشفم  Milneب تم ـنصش أظاس ي للاكم ـ خ ما يحصلم العال من تحادر  ،ودسجة اظحفذاداتالعالب ا خحلفة.40
 -7أثر شبهات التواصل االجتناعي يف التحصيل الدراسي :
جفذ املواقق ىجحماـية ـ خ الالادبكة الفنكبوثيدة  ،مدن أهدم الؽدواهش الحكنولوجيدة فد القدش اناداث ،
أر ثضايد ددذ ـد ددذد معد ددح ذم ها ف د د العد ددنوات حد ددر أثد ددخ أسقد ددام فلكيد ددة  ،فد ددان ميق يخبد ددادلو الشظد ددادل
وا اادرددات وبالادداسي الصددوس ومقدداظق الفيددذيو مددن ددالن هددزك الالاددبلات تؽدشات .ةالاد الم ـددن انايددا
ىجحماـية الواقفية.
ولفبددد شددبكة ىتترتددد دوسا ـؽيمددا ف د ؼوددوس أتمدداط جذيددذ للحفلدديم مفحمددذ ـ ددخ أدوات م حلفددة
كمواقق الحواتل ىجحما  ،ولن يلو الحفلديم ان دامع بمفدضن ـدن هدزا الحعدوس والح يحدر  .وممدا .
شددم فيددم أ هددزا الححددون ظددو يددؤرش ف د معددحوى املفشفددة وإلادساي لددذى العالبددات مددن ددالن فددح
مناقالا ددات حواسم ددة ب ددح العالب ددات واملذسظ ددح  ،وأد ددان أظ ددالي جذي ددذ جشد د ق ـ ددخ ظ ددشق فل دداس
وإلابذاؿ .وجفضمض ذمات جعاـذ املفلم ـ خ ةالاش ثذسمبات وثللفات جعاـذ العالبدة ـ دخ املدزاكش أو
ثبادن املفلومات واملشاجق والكح الذساظية .ورلم من الن ثلومن حلقات تقاشدية وثبدادن املفشفدة
الفملية والحعبيقية ملن لم جعاـذك ؼشوفم ـ خ ح وس الذسط بالقاـة.41
وه ددزا  .دفن ددي أل دداه النؽ ددام ك ددادي ي املفم ددون ب ددم فد د ان امف ددات ،أو ثت دداوص تؽم ددة والحفليمد ددات
النافددز  ،وأتمددا هددو أضددافة وظدديلة أ ددشى للحعددومش الفمليددة الحفليميددة وقيدداط مددذال ث د رحر املح ح درات
وث رحرها ـ خ العالبات.
فد د مواق ددق الحواتد ددل ىجحم ددا لد دديغ مت ددشد وظ دديلة للترفي ددم والخعد ددلية وىثصد ددان ب ددح تد ددذقاه
و ظش فحع  ،أتما ه أداك ثم اظح ذاموا مدن قبدل العالبدات وممكدن اظدح ذاموا دا دل الصدف
من الن الحفليم ان امع ودمر العالبات ف أةالاعة ففالة ـن ظالي الحقليذية.42
اإلطار التطبيكي:
 -1ميهج الدراسة :
اـحمددذت الذساظددة ـ ددخ املددنبش الوتددفم الححلي د مددن ددالن اظددحعالؿ وساه ظلبددة املعددحوى العددادط
بقعم املكحبات واملفلومات بللية آلاداب جامفة ىمدام ـبدذ الدشحمن بدن فيصدل دهدذ الحفدش ـ دخ
ظشب ىثصدان الفل دي فد بي دة الالادبلات ىجحماـيدة بدح ظالبدات املعدحوى العدادط بقعدم املكحبدات
واملفلوم ددات بص ددفهها أدا للححص دديل الذساس د ي واملفشف ددة ل ددذيهم وم ددا حققهه ددا ه ددزك الالا ددبلات لو ددم م ددن
مفلومات ومفشفة .
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ويهدذ املدنبش الوتدفم الححلي د أثدخ وتدف واقدق املالادكالت والؽدواهش ليفحندر منب دا مالدمدا لححقيددق
أهددذا هددزك الذساظددة التددي جعددع أثددخ قيدداط أرددش اظددح ذام العالبددات لالاددبلات الحواتددل ىجحمددا
فيما يحفلق بالححصيل الذساس ي وسفق مفذ.تهن .
 -2جمتنع الدراسة :
ثلددو متحمددق الذساظددة مددن  152ظالبددة هددن ظالبددات املعددحوى العددادط بقعددم املكحبددات واملفلومددات
جامفة ىمام ـبذ الشحمن بن فيصل  ،واـحمذت الباحثة ـ خ هزا املعحوى ف دساظة اناالة حي
قامددد بمالحؽدداتهن أرندداه الفصددل الذساسد ي مددن ددالن ثذسبعددوا لوددن فد مقددشس بندداه وثنميددة ا موـددات
ً
وتؽشا لص ش ي م متحمق الذساظة ثم أجشاه م شامل للافة العالبات متحمق الذساظة .
 -3مصادر مجع املعلومات:
ول ش ثحقيق أهذا الذساظة اناالية ،اـحمدذت الباحثدة ـ دخ تدوـح مدن مصدادس املفلومدات همدا
املصادس الثاتومة واملصادس ولية ،وكما ي :
 املصادس الثاتومة :ثم اناصون ـل ها من املصادس املكح ية ومن املشاجفات دبية مدن الذساظداتالعددابقة ورلددم لوضددق ىظدداس النؽددشال للذساظددة و ظددغ الفلميددة  ،ورلددم مددن ددالن الكح د الفلميددة
وسظادل وأظشوحات املاجعححر والذكحوساك ...أنخ .
 املصددادس وليددة :ثددم اناصددون ـل هددا مددن ددالن أـددذاد أظددخباتم اتددة ملوضددوؿ الذساظددة بحي دج عم كافة ان وات التي ثناولوا إلاظاس النؽشال والخعاؤ.ت التي اظخنذت ـل ها الذساظة .
 -4أداة الدراسة :
قامد الباحثة باـذاد اظخباتم ن مق البياتات واشحملد ـ خ رالرة محاوس وه :
 اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما . أرش اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما بالححصيل الذساس ي. مفوقات اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما من وجوة تؽش العالبات . -5صدم األداة :
ثم ثحقيق الصذب الؽاهشال لالظخباتة ورلم رفشضوا بصوستها ولومة ـ خ متموـة من ا اكمح
م ددن روال الح ص ددص فد د مت ددان املكحب ددات واملفلوم ددات .ب ددذاه مالحؽ دداتهم وثن دداون فقد دشات ىظ ددخباتة
حعد متا.تهددا باناددز وىضددافة والحفددذيل ،وبفددذ ددز بمالحؽدداتهم وضددفد ىظددخباتم بصددوستها
النهادية ووصـد ـ خ الفينة .
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 -6املعاجلة االحصائية :
ث ددم ثفشب ددز البيات ددات واظ ددح ذام بشت ددامر  Spssإلاحص ددا م وثم ددد ىظ ددحفاد م ددن النرت ددامر ف د احخع دداب
الحكشاسات والبع امل ومة ف ان ذاون الحكشاسمة ال عيعة.
 -7إجراءات الدراسة :
 إلاظالؿ ـ خ دب النؽشال والذساظات العابقة . بناه أدا الذساظة . الح كذ من تذب أدا الذساظة . ثعبيق ىظخباتة ـ خ الفينة ا خحاس . جمق البياتات ف جذاون اتة . ـش النحادر . مناقالاة النحادر وـش الحوتيات ف ضوئها .احملور األول :استخداو شبهات التواصل االجتناعي:
ثددم ثوجيددم ظددؤان للعالبددات ـددن مددذى اظددح ذام شددبلات الحواتددل ىجحمددا  ،فلاتددد إلاجابددات أ
هنداي ـددذد 132ببعددبة (  )% 86.8مددن العالبددات دعددح ذمو شددبلات الحواتددل ىجحمددا  ،مقابددل
ـددذد  20ببعددبة (  . )% 13.2دعددح ذمن شددبلات الحواتددل ىجحمددا ف د الححصدديل الذساس د ي .كمددا
هو موض بالالالل (  ) 1الحاث :
شكل ( ) 1استخدام الطالبات لشبكات التواصل االجتماعي في التحصيل
الدراسي
13,20%

86,80%

ال تستخدم
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يبدح الالادلل (  ) 1أـددالك أ هنداي و د ثددام ب هميدة شدبلات الحواتددل ىجحمدا بدح العالبددات  ،وأ
هناي ةعبة ضفيفة ه التي  .ثقبل ـ خ اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما .
 2/1أنجر أشهال شبهات التواصل االجتناعي استخداما:
كمدا ثدم ثوجيدم ظدؤان للعالبدات ـدن أكثددر أشدلان الحواتدل ىجحمدا اظدح ذاما  ،فلاتدد إلاجابددات
كما ه موضام بان ذون ( )1الحاث :
جذون(  ) 1أشلان شبلات الحواتل ىجحما املعح ذمة
الحكشاسات البعبة
كثر اظح ذاما
أشلان شبلات الحواتل ىجحما
%100
132
الفيغ بوي
% 18.9
25
الحومتر
% 30.3
40
اليوثيوب
% 65.2
86
ظناب شات
%100
132
واجغ وب
يالحددؾ مددن ان ددذون (  ) 1أـددالك أ أـ ددخ ةعددبة للددواجغ وب والفدديغ بددوي حيد بلددز ثك دشاسهم () 132
ببعدبة (  )% 100مددن أجمداث معددح ذما شدبلات الحواتددل  ،وأدةددا ثكدشاس جدداه لحدومتر القعددم بحكدشاس
 25ظالبة ببعبة ( .) % 18.9بينما جاه ظناب شات ف املشثبة الثاتية بحكشاس (  )86ببعبة ()% 65.2
وثل ها جاه اليوثيوب ف املشثبة الثالثة بحكشاس بلز  40ظالبة ببعبة (. )% 30.3
وبالاحر أسثفاؿ ةعبة الواجغ وب والفيغ بوي أثخ ظوولة اظح ذام هزا الالاللح ومحارفة الشظادل
الواسد أون ب ون  ،كما أ العالبات يمكنهم أضافة رف دون وثبدادن املفلومدات املالادتركة (بذايدة مدن
مواـيد ددذ ا ااض د دشات – والحلليف د ددات -الواجب د ددات -ىبح د دداذ -ثقعد دديم ا موـ د ددات البحثيد ددة – حد ددل
ثذسمبات – فوشظة بعاقة لوـاه -أثخ أ شك مما يحفلق باملقشسات الذساظية انخاتة دهن .
 3/1طبيعة استخداو شبهات التواصل االجتناعي :
ثم ثوجية ظؤان محفدذد ى حيداسات ـدن ظبيفدة اظدح ذام شدبلات الحواتدل ىجحمدا انخمعدة ،
كاتد ىجابات ـ خ النحو املبح ف ان ذون (  ) 2الحاث :
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جذون (  ) 2أظباب اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما إلالكتروتية لذى الفينة
أظباب اظح ذام شبلات
الحواتل ىلكتروتية

الفيغ بوي
%
الفذد

ثومتر
الفذد

واجغ وب
%

الفذد

%

يوثيوب
الفذد

%

ظناب شات
%
الفذد

كعش حاجض انخ ل
والشهبة من العؤان أو
املناقالاة أمام ان ميق
ك دا للفصف الزهني
وباملاتم مالااسكة ىفلاس
واملفلومات مق ىظاثز ف
أال وقد
اظح ذام كاداك للحواتل
ملحارفة ىـالتات وأوقات
املناقالاات
املعاتذ ف املقشسات
الذساظية
املالااسكة بملفات فيذيو
جفليمية للحفاـل الحفلي ي
املعاتذ ف ثتوحز ةالاعة
املنب ية وغحر املنب ية.
وظيلة لح ضمن ا احوال
املصوس لالظترجاـم ف اال
وقد.
الخعلية والترفية

90

68.2
%

6

%24

5

% 3.8

1

%2.5

53

% 61.6

10

% 7.6

2

%8

15

% 11.4

32

%80

52

% 60.5

0

%0

25

100
%

89

% 67.4

0

%0

20

% 23.3

12

%9

23

%92

32

% 24.2

14

%35

13

% 15.1

86

65.2
%
56.8
%
15.2
%

11

%44

0

%0

27

8

%32

115

% 87.1

23

56

%65.1

25

100
%

124

% 93.9

0

67.5
%
57.5
%
%0

45

% 52.3

78

% 90.7

120

90.9
%

16

%64

6

% 4.5

39

97.5
%

63

%73.3

ا موؿ

132

75
20

132

25

40

86

وب ظحقشاه ان ذون (  ) 2أـالك ثبح أ :
 أكثددر دوافددق اظددح ذام الفينددة ملوقددق الفيعددبوي هددوت الخعددلية والترفيددم ت مددق الددضميالت بالقعددمً
والحفاـدل مفودن اجحماـيدا و خصديا .ورلدم ببعددبة (  ،) % 90.9فد حدح غداب ظد ت اظددح ذام
كدداداك للحواتددل ملحارفددة ىـالتددات وأوقددات املناقالاددات ت ـددن ظبيفددة اظددح ذام الفيعددبوي لددذى
العالبات.
 وف موقق الحومتر أكثر الذوافق اظح ذام الفيندة ت وظديلة لح دضمن ا احدوال املصدوس لالظدترجاـمف د د اال وقد دددتوت اظد ددح ذام كد دداداك للحواتد ددل ملحارفد ددة ىـالت د ددات وأوق د ددات املناقالاد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دات ت
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ببعددبة (  ، )% 100وأقددل ةعددبة (  )% 8لعبيفددة ىظددح ذام ت ك د دا للفصددف الددزهني وباملاتددم
مالااسكة ىفلاس واملفلومات مق ىظاثز ف أال وقدت
 أم ددا موق ددق ال ددواجغ وب ج دداه أكث ددر ال ددذوافق اظ ددح ذام الفين ددةت وظ دديلة لح ددضمن ا اح ددوى املص ددوسلالظ ددترجاـم ف د اال وق دددت ببع ددبة (  ، ) % 93.9بينم ددا أقلو ددا ك ددا ببع ددبة (  )% 3.8تكع ددش ح دداجض
انخ ل والشهبة من العؤان أو املناقالاة أمام ان ميقت
 وفد موقددق اليوثيدوب جدداه أكثددر الدذوافق اظددح ذام الفينددة تالخعدلية والترفيددم تببعددبة (، )% 97.5بينما ج ي اليوثيوب كموقق ـن اظح ذام كوظديلة للححصديل الذساسد ي فد املقدشسات الذساظدية
وكوظيلة لح ضمن ا احوى املصوس .
 أ حرا ي جم موقق العدناب شدات حيد جداه أكثدر الدذوافق لح دضمن ا احدوى املصدوس .ظدترجاـم فدأال وقدت ببعبة ( ، )% 90.7بينما جاه أقل ةعبة (  )% 15.1ملعاتذ املقشسات الذساظية .
 وجعحبحر الباحثة من قشاه ان ذون سقم (  )3أـالك أ موقق ثومتر والواجغ وب والعدناب شداتمددن أكثددر املواقددق التددي ثددؤرش ف د الفمليددة الحفليميددة للعالبددات وبفحمددذ ـل هددا العالبددات ف د ث ددضمن
ا احددوى املصددوس .ظددترجاـم فد أال وقددد .كمددا جعددحبحر غيدداب مددوقع الفيعددبوي واليوثيددوب ـددن
اظد ددح ذاموم للححصد دديل الذساس د د ي  ،حي د د اسثففد ددد ةعد ددبة ىظد ددح ذام ف د د كد ددل منهمد ددا للخعد ددلية
والترفيم .
كم ددا ث ددم ثوجي ددم ظ ددؤان للعالب ددات ـ ددن م ددا أرا ك ددا العالب ددات ثث ددق باملفلوم ددات املحبادل ددة ـن ددر ش ددبلات
الحواتل ىجحما  ،كاتد أجابههم كما ه موضام بالالالل (  ) 2الحاث :
شكل (  )2اذا كانت الطالبات تثق بالمعلومات المتبادلة عبر شبكات
التواصل االجتماعي

0; 0%
;5,30%
5%
يثق بالمعلومات
ال يثق بالمعلومات
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وجالاحر تحادر الالالل (  ) 2أـالك  ،أ ةعبة (  )% 94.7ثثق باملفلومات املحبادلدة وجفحمدذ ـل هدا ،وأ
ةعد ددبة (  . )% 5.3جفحمد ددذ ـ د ددخ شد ددبلات الحواتد ددل ىجحمد ددا  ،لد ددزا  .ثنص د د دهد ددا كوظد دديلة لحبد ددادن
املفلومات .
 4/1معدل استخداو الطالبات لصبهات التواصل االجتناعي:
ولححف ددش الباحث ددة ـد ددن مف ددذن اظ ددح ذام العالب ددات لالا ددبلات الحواتد ددل ىجحمد ددا للححصد دديل
الذساس ي ،كاتد ىجابات ـ خ النحو املبح ف ان ذون (  ) 3الحاث :
جذون (  ) 3مفذن اظح ذام العالبات لالابلات الحواتل ىجحما
البعبة امل ومة
الحكشاسات
مفذن ىظح ذام
% 11.4
15
أقل من  3ظاـات
% 34.1
45
أكثر من  3ظاـات
% 54.5
72
ـنذ ال شوس
% 100
132
ا موؿ
وب ظحقشاه ان ذون (  ) 3أـالك ثبح أ :
أ مفذن ىظح ذام  3ظاـات ف قل بل د ةعد حم (  ، )% 11.4فد حدح أ مفدذن ىظدح ذام أكثدر
من  3ظاـات جاه ببعبة (  ، ) % 34.1وجاه ىظح ذام ـنذ ال شوس ببعبة ( .)% 54.5
وبالا ددحر اسثفد دداؿ ةعد ددبة ىظ ددح ذام ـند ددذ ال د ددشوس أثد ددخ اةالاد د ان العالبد ددات با ااض د دشات والواجبد ددات
و ةالاعة البحثية واملنب ية  ،ووـ هم ب همية اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما ـنذ ال شوس .
ومد ددن واقد ددق ـمد ددل الباحثد ددة ف د د متحمد ددق الذساظد ددة ومالحؽاتهد ددا لعبيفد ددة اظد ددح ذام العالبد ددات ملواقد ددق
الحواتل ىجحما  ،فون يل ن أل ها ف أوقات ى حباسات أكثر من أال وقد و ش ،كزلم وقد أـدذاد
ةالاعة املنب ية انخاتة بمقشساتهن .
 5/1أنجر املكررات الدراسية اليت تعتند عليهـا الطالبـات عيـد اسـتخداو شـبهات التواصـل
االجتناعي:

جدداهت أجابددات العالبددات ـددن هددزا العددؤان  ،أ جميددق املقددشسات الذساظددية الالجددم يقددومن بذساظ دهها
ثحعل د م ددنهن اظ ددح ذام ش ددبكة ىتترت ددد بحعبيقاته ددا ورل ددم ببع ددبة  % 100م ددن املق ددشسات  ،ظ ددواه ث ددم
اظددح ذاموا سظددان الواجبددات والحلليفددات أو البحددوذ والحقدداسمش ،كددزلم ةالاددعة املنب يددة ثحعل د
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اظ د ددح ذام ش د ددبلات الحوات د ددل ىجحم د ددا  ،ك د ددزلم لحب د ددادن املفلوم د ددات ح د ددون ى حب د دداسات ومواـي د ددذ
ى حباسات وظبيفة ىظ لة ما بح أظ لة مقالية أوموضوـية .
وثؤكذ الباحثة ما أشاس ألية العالبات من واقق ـملوا كف و هي ة ثذسبغ ف تفغ بي ة متحمدق
الذساظد ددة  ،حي د د يقد ددومن العالبد ددات أةالاد دداه جشوبد ددات للفمد ددل ـ د ددخ مالاد دداسبفون البحثيد ددة وثلليفد دداتهن
املعلوبددة  ،كمددا ثؤكددذ الباحثددة ـ ددخ كفدداه العالبددات ـينددة الذساظددة ف د اظددح ذام شددبلات الحواتددل
ىجحما ف الحتوحدز لألةالادعة املنب يدة املشثبعدة بمقدشساتهن وأنهدم يبدذـو فد ىظدحفذاد والحتوحدز
ةالا ددعة املنب ي ددة الت ددي يق ددومن ب ـ ددذادها
لألةالا ددعة والحوات ددل رالا ددلل فف ددان فيم ددا بينهن.ـلم ددا ب د
يحصلو من اللوا ـ خ دسجات جعاـذهن ف سفق مفذ.تهن.
وبن دداه ـ ددخ رل ددم ث ددم ثوجي ددم ظ ددؤان للعالب ددات ـ ددن م ددا أرا ك ددن دش د فن صمالئه ددن ف د قع ددام ددشى
لالـحماد ـ خ شبلات الحواتل ىجحما للححصيل الذساس ي  ،جاهت أجابههن أنهم دش فو بحكشاس
( )119ورلددم ببعددبة ( ، )% 90.2وةعددبة ( . )% 9.8دش د فو بحك دشاس( ، )13كمددا هددو موض د بالالاددلل
الحاث ( : ) 3
شكل (  ) 3مدى التشجيع على استخدام شبكات التواصل

0; 0%
9,80%; 10%

دش ق ـ خ ىظح ذام
 .دش ق ـ خ ىظح ذام
90,20%; 90%

ومبح الالالل (  ) 3أـالك  ،مذى الح رحر الزال أحذرحم شبلات الحواتل ىجحما ـ خ العالبات ،
وهزا ما جفل ةعبة ( )% 90.2منهن دش فو صمالئهن بالقعم و قعام الحفليمية شى.
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احملور الجاىي :أثر استخداو شبهات التواصل االجتناعي على التحصيل الدراسي :

يقد دداط تد دداثر الش د د يه بد دداألرش الد ددزال يتركد ددم لفد ددم  ،لد ددزا وجود ددد الباحثد ددة ظد ددؤان للعالبد ددات ـد ددن  :أرد ددش
اظح ذام شبلات الحواتل ىجحمدا ـ دخ الححصديل الذساسد ي للعالبدات ،فتداهت ىجابدات كمدا هدو
موض بان ذون (  )4الحاث :
جذون (  ) 4أرش اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما ـ خ الححصيل الذساس ي للعالبات
أرش اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما ـ خ الححصيل الذساس ي الحكشاسات البعبة امل ومة
%17.4
23
املعاتذ ف أجشاه البحوذ والحلليفات الذساظية
% 9.1
12
صاد من جفضمض مواسات ىثصالية
% 4.5
6
صاد من معحوى ثوات مق جامفتي
%14.4
19
ظاـذةم ـ خ ايتاد ببية جفليمية أفتراضية
%54.6
72
صاد من اسثفاؿ ةعبة مفذثخ الذساس ي
وباظحقشاه ان ذون (  )4أـالك يحط ما ي :
 ف املشثبة وثخ جاهت فقش ت صاد من اسثفاؿ ةعبة مفذث الذساس يت ببعبة (.)% 54.6 كمددا جدداهت ف د املشثبددة الثاتيددة التددي ثددنص ـ ددخ ت املعدداتذ ف د أج دشاه البحددوذ والحلليفددات الذساظدديةتببعبة( .)% 17.4
 وف املشثبة الثالثة جاهت ظاـذةم ف ايتاد ببية جفليمية افتراضية ببعبة (. )% 14.4 وف املشثبة الشارفة جاهت ت صاد من جفضمض مواسات ىثصالية ت ببعبة (. ) % 9.1 وف املشثبة انخامعة و حر جاهت ت صاد من معحوال ثوات مق ان امفة ت ببعبة(.)% 4.5 وبححلي ددل النح ددادر الع ددابقة ث ددشى الباحث ددة م ددذى ىظ ددوام الفف ددان الت ددي ثحقق ددة ش ددبلات الحوات ددلىجحما ف سفق مفذ.ت العالبات ف مقشساتهن الذساظية .
احملــور الجالــح :معوقــات اســتخداو شــبهات التواصــل االجتنــاعي يف التحصــيل
الدراسي:

ثددم ثوجي دم ظددؤان للعالبددات ـددن  :مددا مفوقددات اظددح ذام شددبكد الحواتددل ىجحمددا ف د الححصدديل
الذساس ي ؟  ،وكاتد ىجابات ـ خ النحو الحاث :
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د .علياء إبراهيم أمحد
جذون (  ) 5يوض أظباب ـذم ىظح ذام لالابلات الحواتل ىجحما
البعبة
الحكشاسات
أظباب ـذم إلاظح ذام
%15
أظباب خصية ( و  ،الوقد ،ان ول) 3
%35
7
أظباب ثكنولوجيم
%15
3
أظباب اجحماـية
% 10
2
أظباب ل ومة.
% 25
5
أظباب مفشفية
% 100
20
ا موؿ
وب ظحقشاه ان ذون (  ) 5اـالك ثبح أ هناي أظباب ـذ لفذم ىظح ذام :
 ف د د املشثبد ددة وثد ددخ جد دداهت ظد ددباب الحكنولوجيد ددة  ،كفد ددذم اثقد ددا العالبد ددات .ظد ددح ذام مواقد ددقالحواتل ىجحما ف الفملية الحفليمية ببعبة .%35
 ف املشثبة الثاتية جاه ببعبة  %25ظباب املفشفية . وجعاوت كل من ىظباب ىجحماـية والشخصية ف املشثبة الثالثة ببعبة .%15 أ حرا ف املشثبة الشارفة جاهت أظباب ل ومة ببعبة .%10وث د ددشى الباحث د ددة أ اسثف د دداؿ ةع د ددبة العالب د ددات غح د ددر املع د ددح ذمات لالا د ددبلات الحوات د ددل ىجحم د ددا ف د د
الححصدديل الذساسد ي ألظددباب ثكنولوجيددة ،جفحنددر مددن تقدداط ال ددفف التددي يببغد ىشدداس أل هددا والفمددل
ـ ددخ حلوا.و ات ددة أنه ددن م ددن ظالب ددات قع ددم املكحب ددات واملفلوم ددات وق ددذ ث د رش ه ددزا القع ددم ث د رحر كبح ددر
بحكنولوجيا املفلومات وثعبيقاتها.
رابعاً :ىتائج الدراسة :
 -1/4خلصت الدراسة بيتائج هي:
 أ ةعبة (  )% 86.8من ـينة الذساظة دعح ذمن شبلات الحواتل ىجحما مقابل ةعبة(  . )% 13.2دعح ذم شبلات الحواتل ىجحما ف الححصيل الذساس ي.
 أ ةعبة  % 35من الفينة  .دعح ذمن شبلات الحواتل ألظباب ثكنولوجية. أ أـ ددخ ةعددبة ألشددلان الحواتددل ىجحمددا إلالكتروتيددة كاتددد للددواجغ وب والفدديغ بددوي حي دبلز ثكشاسهم ( ) 132ببعبة (  )% 100من أجماث معح ذما شبلات الحواتل.
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 أ موقددق ثددومتر والددواجغ وب والعددناب شددات مددن أكثددر املواقددق التددي ثددؤرش ف د الفمليددة الحفليميددةللعالب ددات وبفحم ددذ ـل ه ددا العالب ددات فد د ث ددضمن ا اح ددوى املص ددوس .ظ ددترجاـم فد د أال وق ددد  ،كم ددا
جع ددحبحر غي دداب م ددوقع الفيع ددبوي واليوثيد ددوب ـ ددن اظ ددح ذاموم للححص دديل الذساسد د ي  ،حي د د
اسثففد ةعبة ىظح ذام ف كل منهما للخعلية والترفيم .
 أ هن دداي ةع ددبة (  )% 94.7م ددن الفيند دة ثث ددق باملفلوم ددات املحبادل ددة وجفحم ددذ ـل ه ددا فد د الححص دديلالذساس ي.
 كم ددا أش دداست النح ددادر أ اظ ددح ذام الفين ددة لالا ددبلات الحوات ددل ىجحم ددا ـن ددذ ال ددشوس ببع ددبة.%54.5
 كما أشاس ةعبة (  ) % 90.2أنهم دش فو صما.ئهن ـ خ اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما ف املشثبة وثخ جاهت ـباس ت صاد من اسثفاؿ ةعبة مفذث الذساس ي " ببعبة () % 54.6 أ جميددق املقددشسات الذساظددية الالج ددم يقددومن بذساظددهها ثحعل د م ددنهن اظددح ذام شددبكة ىتترت دددبحعبيقاتها ورلم ببعبة  % 100من املقشسات.
 -2/4توصيات الدراسة:
بناه ـ خ ما ثوتلد ألية الذساظة من تحادر  ،ثوص ي الباحثة بالنحادر الحالية :
 جش يق ىثصان الفل ي بح العالبات من الن منحذيات ألكتروتية . ثوؼي د ددف دوس ش د ددبلات الحوات د ددل ىجحم د ددا ف د د الحفل د دديم والححص د دديل الذساس د د ي ـن د ددر املق د ددشساتالذساظية ا خحلفة
 أقام ددة دوسات وسش ددات ـم ددل ولق دداهات جفشمفي ددة رع ددبل ىظ ددح ذام الفف ددان رالا ددبلات الحوات ددلىجحما ف الححصيل الذساس ي .
 الفمل ـ خ ابحاذ ف متحمفات كاملدذاسط باملشاحدل الحفليميدة ا خحلفدة للحفدش ـ دخ مدذى ثد رحرشبلات الحواتل ىلكتروتية ـ خ أداه العالبات واملفلمات ف اململكة الفشبية العفودية.
 ـمددل دساظددة للددل شددبكة ثواتددل رالاددلل منفصددل وث رحرهددا ـ ددخ اظددح ذام املكحبددات ومؤظعدداتاملفلومات من جات العالب.
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اهلوامض:
 .1الفل ي،لين ددا .الف ددومة ف د مواق ددق الحوات ددل ىجحم ددا وأرشه ددا ف د ثحع ددح ال ددو العياس د ي ل ددذى
ظلبة جامفة النتاق الوظنية  .فلععح  :جامفة النتاق الوظنية10. ،2011 ،
 .2فحر ،فاتذ  .دليل ىظح ذام بمواس  .Face bookحل  :شفاؿ البالاش.2012 ،
 .3شفيق ،حعنح  .إلاـالم ان ذيذ ـالم البذيل ...ثكنولوجيا جذيذ ف ـصش مدا رفدذ الحفاـليدة.
القاهش  :داس فكش وفن للعباـة والبالاش والحوصبق. 2010 ،
 .4أبو تفيليم ،ضيف هللا .أرش الحواتدل ىجحمدا ىلكتروةدم ـ دخ اثتاهدات ظلبدة ان امفدات فدخ
سد ودوسها املقترق فخ ثنمية الشخصية املحوصاصتم لذيهم ،أظشوحة دكحوساك  .سد  :ان امفة
سدتية. 2012 ،
 .5أحمذ،أبشاهيم  .أرش وظادل الحواتل ىجحمدا فد العدالب اجحماـيدا :ظدالب ان امفدة ىظدالمية
الفاملية ملالحزيا تموجا .بح مقذم أثخ مشكض الل ات ،ان امفة ىظالمية الفاملية مالحزيا. 2015 ،
 .6ـب ددذ الع ددميق  . ،دوس مواق ددق الحوات ددل ىجحم ددا فد د جع ددومق مص ددش كمقص ددذ ظ دديا دوثد د .
مصش :وصاس العياحة  ،معابقة وصاس العياحة .2012 ،
 .7موس د ي ،ـع ددا موس د ي  .أر ددش اظ ددح ذام املنحن ددي البيي ددي ـ ددخ الححص دديل ة ددم واملؤج ددل ل ددذى ظلب ددة
الصددف الحاظددق ظاس د ي ملدداد ـل ددم انايددا ف د محافؽ ددة ظددولكشم ،سظ ددالة ماجعددححر .فلع ددعح :
جامفة النتاق الوظنية.2000،
 .8أبددو ظ ددوملم  ،ش ددشحبيل غال د حمي ددذ  .اـحم دداد ظلب ددة ان امف ددات ىسدتي ددة ـ د ش ددبلات الحوات ددل
ىجحمدا للاصددون ـ د ى بداس واملفلومددات :دساظددة م داية ثحليليددة .سظددالة ماجعددححر .سد :
ان امفة سدتية2015،
 .9قبد ددوؿ  ،ظد ددنا أحمد ددذ  .أرد ددش اظد ددح ذام شد ددبلات الحواتد ددل ىجحمد ددا ـ د د مفشفد ددة الضبد ددادن،
اكخععاب الضبادن ،ىححفاػ دهم .سظالة ماجعححر ،سد  :ان امفة سدتية .2016 ،
ب ددذس .مو دداسات الع ددالب فد د اظ ددح ذام الوواث ددف الزكي ددة للوت ددون اثد د مص ددادس
 .10صهح ددر ،ظ ددوصا
املفلومات :دساظة مقاستة بح كليتي الع وآلاداب ف جامفة بحروت الفشبية .متلة ، cybrarian
ؿ 43ظ حمنر. ،2016ثاسمخ الضماس .2018/5/1
 .11ب ددن غيد ددذ  ،وظد ددام يوظد ددف .ةالا د د حشكد ددة الوتد ددون اناد ددش للمفلومد ددات الفلميد ددة والحقنيد ددة .متلد ددة
 cybrarianؿ 40ددعمنر.2015
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 .12الكيالة ددم ،ياظ ددمح رع ددام .أر ددش ش ددبكة الحوات ددل ىجحم ددا ـ د د ـملي ددة اث ددار القد دشاس الالاد دشا م
للمعههلم .سظالة ماجعححر ،اششا ؼاهش سداد القشش ي.2012 ،
 .13ـباد  ،شوشصاد  .البالاش الفل ي وظدلوي ظداثز والبداحثح تحدو ةالادش أـمدالوم الفلميدة :دساظدة
ميذاتي ددة ف د أقع ددام الفحزي دداه ،الكيمي دداه ،الشماض دديات بللي ددة الفل ددوم جامف ددة منح ددوسال قع ددنعينة،
سظالة دكحوساك جامفة منحوسال قعنعينة 2007 ،
14. - Friedman, L, W., Fried man, H, H. Using Social Media Technologies to Enhance
Online Learning. Journal of Educators Online, v10 n1,1-21,2013.
15. Hew, K, F. Students’ and teachers’ use of Facebook. Computers in Human
Behavior. Volume 27, Issue 2,2011
16. Stageman, A. Consulting Social Media in the College Transition Process:
Experiential Account of the Class of 2014. Master Thesis. Marquette University,
Milwaukee, Wisconsin USA, 2011.
-Schwartz, Madeline. The Usage of Facebook as It Relates to Narcissism, Self - .17
Esteem and Loneliness (doctor dissertation), Department of Psychology, Pace
University, USA,2010.
 .18الذبيع د د ي ،ـبد ددذالكشمم ـ د د  ،و العاهد ددات ،صهحد ددر ياظد ددح  .دوس شد ددبلات الحواتد ددل ىجحمد ددا ف د د
جالاددكيل ال دشأال الفددام لددذى ظلبددة ان امفددات سدتيددة .متلددة الذساظددات ىةعدداتية وىجحماـيددة،
ا لذ  ،40الفذد. 3 -.2013 ،1
 .19الالاددشها  ،جمددان ـبددذالفضمض .الوظددادل ومعددحتذات ثكنولوجيددا الحفلدديم -.ط  -.3الشمددا :معددارق
اناميط ي.2000 ،
 .20الذبيع ي ،ـبذالكشمم ـ  ،والعاهات صهحر ياظح  .تفغ املشجق العابق .
 .21ال امددذال ،فينددا ـبددذ هللا  .الحوافددق والحنددافش بددح ىـددالم الحقليددذال وىـددالم إلالكتروةددم ،وسقددة
بحثية مقذمة أثخ ىـالم و من إلالكتروةم ،جامفة محر تايف الفشبية للفلوم منية-.2012 ،
.77
 .22ـددو  ،حعددني .أرددش اظددح ذام مواقددق الحواتددل ىجحمددا ف د ثنميددة املع د ولية ا حمفيددة لددذال
الالاددباب( ثتشبددة متلددغ شددبابم ـددالس أتمورجددا )  ،بشتددامر الحنميددة جحماـيددة و ظددشمة،جامفة
القذط املفحوحة ،فلععح .56 -.2011 ،
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 .23مف دداث  ،ال ددذ .أر ددش الص دداافة ىلكتروتي ددة ـ د د الحنمي ددة العياظ ددية فد د فلع ددعح قع دداؿ ال ددفة
ال شبي د ددة وقع د دداؿ ـ د ددض م د ددن ـ د ددام  .2007-1996سظ د ددالة ماجع د ددححر  ،فلع د ددعح  :جامف د ددة النت د دداق
الوظنية.2008،
 .24املشجق العابق.57 ،
 .25قبوؿ ،ظنا أحمذ  .أرش اظح ذام شبلات الحواتل ىجحما ـ مفشفة الضبادن ،اكخعاب
الضبادن ،ىححفاػ دهم .سظالة ماجعححر ،اششا اظفود ا ااميذ2016 ،
26. Alvarez, Mabel Alvarez: et al. Social networks and Web 2.0 tools as a good
complement to the local SDI’s, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, Argentina, 2010.p3
27. Sangari, E: et al. Impact of Face book usage on Students. Academic Achievement:
Role of self-regulation and trust. Electronic Journal of Research in Educational
Psychology 9,2011. pp. 961-994.
28. Sullivan, S: et al. (In)Visible Threats? The Third-Person Effect in Perceptions of the
Influence of Facebook, Cyberpsychology, Behavior, and Social
Networking15(1),2012. PP.55-61.
 .29املنص ددوس . ،ث د رحر ش ددبلات الحوات ددل ىجحم ددا ـ ددخ جمو ددوس املحلق ددح دساظ ددة مقاست ددم للمواق ددق
ان حماـي ددة واملواق ددق إلالكتروتي ددة  .سظ ددالة ماجع ددححر ،ال ددذتماسي ،كاديمي ددة الفشبي ددة املفحوح ددة،
.32 -.2012
 .30الفد ددومني ،ـ د د  .تمد ددارج إلاثصد ددان وثعبعقاتهد ددا ف د د الفد ددالم الد ددذوث  .القد دداهش  :مكحبد ددة تتلد ددو
املصشیة.82 -. 2011 ،
 .31تفغ املشجق.83 -.
 .32تفغ املشجق .91 -.
 .33ـبذ العميق . ،دوس مواقق الحواتل ىجحما ف جعومق مصدش كمقصدذ ظديا دوثد  .وصاس
العياحة ،معابقة وصاس العياحة .2012،
 .34تددادب ـبدداط ،مصددعفم .إلاـددالم ان ذيددذ املفدداهيم والوظددادل والحعبيقددات .ـمددا  :داس الالاددشوب
.2008،
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 .35م د ال ددذين ،ـب ددذ انال دديم .فن ددو ىـ ددالم وثكنولوجي ددا ىثص ددان -.ط -.1الق دداهش  :مكحب ددة النتل ددو
مصشمة.2006 ،
36. Simmons, Lesly. Common sense, Social Networks and the Workplace: the
Generational divide explored, (master thesis),Georgtown university, Washington,
usa,2009.
.37جفشمف الباحثة
 .38ابن منؽوس ،أبو الف ل جمان الذين بن مكشم .م م لعا الفشب .لبنا  ،بحدروت  :داس بحدروت
للعباـة والبالاش.1388 ،
 .39ـددالم ،سج دداه وشددشمف ،تادي ددة  .الف ددشوب الفشديددة وثعبيقاته ددا التربومددة -.ط -.1اللوم ددد :داس الفل ددم،
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اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو دور وسائط التواصل االجتماعي
يف دعم العملية التعليمية
د .سلطان بلغُث
جامعت العربي الخبس ي ،جبست،الجزائر
امللخص:
ددائ الخ ا د د
ه ددذهذ هد د إ الذ ا ددت ئ د د معره ددت اججاه دداث الالج ددت الج ددامعئط لتد د
الاجخماعي في عم العملئت الخعلئمئت ،قذ ا خخذم املنهج ال في ،اخخطرث عئنت للجتد مه لدت
من  137طالب طالجت  87ئلار  50ذم  ،مسدخ أ د زالئدت( ما تر).با دخخذام أ اث بتشئدت
هي املالحظت العلمئت الا خبئا  .قذ ج لذ الذ ا ت ئ النخائج الخالئت:
ددائ الخ ا د د
 ج ج ددذ ه ددر ذاث ةل ددت اح ددائئت ف ددي اججاه دداث الالج ددت الج ددامعئط لتد دالاجخماعي في عم العملئت الخعلئمئت حسب مخغطر الجنس حع ل الح إلالار.
ددائ الخ ا د د
 ج ج ددذ ه ددر ذاث ةل ددت اح ددائئت ف ددي اججاه دداث الالج ددت الج ددامعئط لتد دمالدذ ل دالح ملئدت العلد م الاجئعدت
الاجخماعي في عم العملئت الخعلئمئت حسب مخغطر الخخ د
الخئاة.
ددائ الخ ا د د
 ج ج ددذ ه ددر ذاث ةل ددت اح ددائئت ف ددي اججاه دداث الالج ددت الج ددامعئط لتد دالاجخماعي في عم العملئت الخعلئمئت حسب مخغطر الخبرة مالذ ل الح مسخخذمي الفيس ب ك .
الهلماث املفخاحئت :اججاهاث ،الالجت الجامعئ  ،ائ الخ ا الاجخماعي ،العملئت الخعلئمئت.
Abstract
The study aimed at identifying the attitudes of university students toward the role of
the social media in supporting the educational process. The descriptive approach was
used in the study. A sample of 137 students was chosen for 87 females and 50 males.
Master). Using research tools, scientific observation and questionnaire. The study
found the following results:
- There are statistically significant differences in the attitudes of university students
towards the role of social media in supporting the educational process according to
the gender variable in favor of females.
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There are statistically significant differences in the attitudes of university students
towards the role of social media in supporting the educational process according to
the variable of specialization and was in favor of the Faculty of Natural Sciences and
Life.
- There are statistically significant differences in the attitudes of university students
towards the role of social media in supporting the educational process according to
the variable of experience and was in favor of Facebook users.
Keywords: trends, university students, social media, educational process.
 -1اإلشكالية :
يشهذ العالم الئ م العذيذ من الخا اث في حق إلاعالم الاج اى ،التي ما لهدا ثزدر النجطدر ع د
املجخمد  .قددذ أحددذزذ هد إ الخاد اث لقلددت ل عئددت زد ة جذيددذة فددي عددالم الاج دداى ،حئد الدشددرث
الالترلذ في ماهت ألتاء املعم ة باذ أجزاء ه ا العالم املترامئت بفضائها ال ا مهذث الاريق
اء املعل م دداث ،ب د لو الدس ددبذ ددعجئت
لهاه ددت املجخمع دداث للخق ددا ت الخع ددا آلا جج ددا ى ثهه ددا
أضخذ ئحذ أهم آلئاث الخ ا بط ثهرا الجماعاث،
لقدذ ددهذث م اقد الد ات جزايددذا ةهخددا فدي العددالم العربددي ،لخ د بددط عددامي 2008 2000ئ د 203.7
 ،%لما يعخبر عذ مسخخذمي إلالترلذ في العدالم العربدي أل در مدن زالزدط ملئ لدا ،أش مدا يشده عشدر
الشددعب العربددي ،أل ددر املس ددخخذمط مددن جئ د الش ددجات .1هه د ا الجئ د ال د ش ل ددذ فددي ع ددر ددائ
إلاع د د د ددالم الخذيش د د د ددت ،ب د د د د دداث يقجد د د د د بد د د د د هم ع د د د د د الفضد د د د دداء الاهترا د د د د د ي س د د د ددخغ النشط د د د ددر م د د د ددن
مساحاجه(الئ ج ت، ،الفيسدج ك ،2جد يتر،3ال احسددات،البريذ الالنتر ددي املا ددنجر...ئل ) فددي جتذيددذ
خئا اجه الخعجطر عن ؤاإ ج اجه ملا يريذ أ يه علئه اهنا مسخقجال.
ة و أ خ ى إلالترلذ لمنظ مت ج ا لئت في الخئاة الئ مئت العربئت ما له أعمق ثزر في جيسطر
عملئد ددت الخالرد ددي املعرفد ددي الخقد ددا ت الشقد ددافي الخ اهد ددق السئا د د ي ع د د حد ددذ حعجطد ددر الجاحشد ددت د ددالئجي
هددالخ ي ي هددا النظريدداث التددي ج جدده جفنطرلددا فددي ز د ة املعل مدداث ددجنت إلالترلددذ العاملئددت يجددب أ
جخجددا ح حسدداباث الا ددخخذام ملددائا املعل مدداث ،ججددذأ فددي مددج العنا ددر الاجخماعئددت السئا ددئت
الشقاهئت ه ثهم. 4
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م د جنددامي اعخمددا ثه درا ع د إلالترلددذ جا د امل اق د حعددذ ث الا ددخخذاماث مددن الخ ددف للبريددذ
إلالنتر ي زم املنخدذياث غدرآلا الذ ت الر ائ الن ئت الف د يت املدذ لاث حتده ملهدرث امل اقد
الاجخماعئت لم الح أطلق ع ي مجم عت امل اق الالنتر لئت التي ملهرث مد الجئد الشدا ي لل يدب ،
أجاحذ الخ ا م مجخم اهترا ي  ،لع أ هرها Face Book – MySpace – Twitter – Xing
د سددجت مسددخخذمي الالترلددذ مدن الشددجات ل ددر مددن . %42حئد هددرث
غطرهدا  ،ا ش ذلددو ة
للمسخخذمط بنئت جفاعلئت اهتراضدئت  Virtual Interactive Environmentاحخلدذ مسداحت اضدخت
من قذ هنر اهخمام جذا عق ى الشجات خا ت بعذ لجاحها ف ج ت ا خقاات العذيذ
م ددن الفا دداث العمري ددت لم ددا اعخج ددا للف د ا الجغراهئ ددت الذينئ ددت العرقئ ددت الجنس ددئت السئا ددئت
5
الاقخ ا يت.
مد مله د امل اق د إلالنتر لئددت املددذ لاث الصخ ددئت ددجهاث الخ ا د الاجخمدداعي حغطددر مضددم
ه إلاعالم الخذي  ،باجذ ه إ ال ائ جمش الرلطدةة ث ا دئت لالعدالم الجذيدذ ،هد ا لدئجدت
الخفاع الاجخماعي ،لمدا أ
ملا ج هرإ من خذماث مزايا للمتر ين عليها من حئ رعت الخ ا
ه إ الشجهاث جدئ لألهرا الخ ا م ثعضداء املندسدجط اللد ين لهدم لفدس الاهخمامداث املشدترلت
ئضاهت ئ الجت عن املعل مت م الجت الخا الاجخماعي العلمي .
ممدا ي د ي بمدئال لهدج بدذي فدي ج ملئدا إلاعدالم الجذيدذ مدن خدالى دجنت ال يدب .جتذيدذا عبدر
جاجئقداث إلاعدالم الاجخمداعي عليهدا مشد م اقد دجهاث الخ ا د الاجخمداعي Social Networking
 ،Sitesلم اق النخابت الدشا لئت الجمعئدت املعخمدذة ع د مسداهماث مفخ حدت مدن الجمهد  ،هد ا
املسا يجسذ الخر ج من الخطة الضئق للجذائ الاعالمئت ،الخت ى لت إلاعالم اململ ك للجمه
العام .أ ئعالم امل اطنط  .جترجب ع ذلو ةةث عذة لشطرها لارحها من خالى ه ا الجت .
لظرا ملا هذإ العالم من جا علمي مدسا ع في جمئ املجاةث بما هيها الترب يت ،جع من املعرهدت
العقد البشددرش أهددم الا دددشما اث التددي ينج ددي الاهخمددام بهددا فددي ملد الاججاهدداث املعا ددرة ،التددي حسد
لت ج ملئا جهاث الخ ا الاجخماعي ،مأ ل ت حعلئمي هعاى في العملئت الخعلئمئت.
هلقذ أجم عذ لجطر من املخخ ط بدالخعلئم إلالنتر دي ع د أ الشدجهاث الاجخماعئدت جمشد
بياد ددت منا د ددجت لخعلد ددئم مخخلد ددا عد ددن الخعلد ددئم الخقلئد ددذش ال د د ش حع لد ددا علئد دده حعلد ددئم منفد ددخ يعخمد ددذ
املشا لت أ ا ا للعملئت الخعلئمئت لجذب عن املخاضراث الخقلئذيت الخلقط .
الخ ا
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ة عجب في ذلو هقذ ا جتذ جهاث الخ ا الاجخماعي مندشرة بط الشجات بد ع د أجهدز هم
املخم لت أ جتذ جزءا من حئا هم الئ مئت بالخا ي ها ا خخذامها م ئلت للخعلئم ئه أمر
طجئعئ ددا بالنس ددجت له ددم ة يمش د عجا ددا عل دديهم ب د يخل د املخع ددت ب ددالعلم ينس ددر احخه ددا غره ددت الف د
الذ ا ي للمعرهت.
ذلو أ ه إ الشجهاث غطرث العذيذ من املفاهئم ث ا باعخجا ها لقلت ل عئت زد ة حقئقئدت
ف ددي ع ددالم الاج دداى ،هم اقد د الخ ا د د الاجخم دداعي عمل ددذ ع د د جت يد د املس ددخخذم له ددا م ددن مسد د ه
للمعل مداث لمدا فدي دائ إلاعدالم الخقلئذيدت ئ د مندخج للمعل مداث مشدا ك هيهدا .حئد حسداعذ هد إ
الشددجهاث ع د جن ددامي الخت ددام املجخمع دداث الخع ددرآلا ع د زقاه دداث الش ددع ت املخخلف ددت ،ئض دداهت ئ د
ها في جع العالم قريت م لئت غطرة لظرا لسه لت ا خخذامها الدشا ها ال ا  .خا ت لذ
هاددت الشددجات حئد يسددخخذم ضها غدراه عذيددذة م ه دا الذ ددت ،الخ د ا ،ئقامددت ال ددذقاث ،ججددا ى
ثهه ددا  ،ه د إ ال ددائ ة حس ددخعم الخ ا د معره ددت م ددا يج ددرش ح لن ددا هتس ددب ب د له ددا مل ددائا
حعلئمئددت جرب يددت يمنددن ا سددخخر مددن خاللهددا فددي جنمئددت القددذ اث الخعلئمئددت الدراغجط فددي لددو أيضددا
هي م مهم للمعل ماث .
م ددن ب ددط الفاد دداث ا ددخخذاما له د د إ امل اقد د الاجخماعئ ددت لج ددذ الالج ددت الج ددامعئط ،حئ د د له ددم
اهخمام دداث جخخل ددا اخخاله ددا بين ددا ع ددن بقئ ددت الفا دداث ثخ ددر  ،ددريتت الالج ددت م ددن أل ددر الشد درائ
الاجخماعئت ينامئنئت عي ،مما يجعلهم ثل ر عااء ذلدو ملدا يخمخعد بده مدن قدذ ة ع د إلابدذاع
الابخها  .قذ حعذ ث أ جات ئقجاى الالجت الجامعئط ع هد إ ال دائ فدي حئدا هم الئ مئدت هم هدا
الاج د دداى الاطد ددالع ع د د أخجد ددا الجامعد ددت الخعد ددرآلا ع د د أ د ددذقاء جد ددذ ججد ددا ى زقاهد دداث بئ د د هم
املسدداهمت فددي حعزيددز العمد ثمددا يمي الجددام ي هددخ أهددا جذيددذة أمددام العملئدداث الخعلئمئددت ،حئد
الخق الاالب مدن الخت دئ العلمدي عدن طريدق النخدات ال دائ الخقلئذيدت بالد هات ئ د املنخجداث
النشددر املخخلف ددت للعملئددت الخعلئمئددت عددن طري ددق مددا أجاحخدده الخنن ل جئ ددا
العم مئددت الخا ددت
الخذيشت في مجاى إلاعالم الاج داى مدا جد هرإ مدن جهدذ قدذ درعت فدي ال د ى ا د املعل مدت
ججا لها بط عذ لجطر من ثهرا في حمن احذ ب فت آلئت .
لما جلعب الاججاهاث أ ا هامدت فدي امل اقدا الاجخماعئدت التدي يخفاعد هيهدا الفدر  ،مد خدرين
خا ددت فددي ددائ الخ ا د الاجخمدداعي التددي جددإزر ع د مسددخ ضدداهم ع د عالق د هم بهددم مددذ
جند ددئفهم معهد ددا ،فد ددي مجد دداى التربئد ددت الخعلد ددئم يمند ددن مد ددن خد ددالى ه د د إ ال د ددائ أ لنمد ددي القد ددذ اث
الخعلئمئ ددت لجمئد د ال ددائ الاجخماعئ ددت .مد د جاد د العملئ ددت الخعلئمئ ددت ال ددائ الخذيش ددت الت ددي
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أ ددجتذ ههددم جذيددذ للنشطددر مددن الخبدراث الخئاجئددت لخددإزر فددي الاالددب جتقددق لدده أهددذاآلا جرب يددت مددن
ا ددخخذام هددذإ ال ددائ الاجخماعئددت  .ع د هد ا ث دداي يمنننددا طددرل إلا ددهاى حددي :مددا اججاهدداث
الالجددت الجددامعئط لتد ا ددخخذام ددجهاث الخ ا د الاجخمدداعي فددي العملئددت الخعلئمئددت مندده جخفددرع
ث الت الخالئت:
 ه د د ج ج د ددذ ه د ددر ف د ددي اججاه د دداث الالج د ددت الج د ددامعئط لت د د ا د ددخخذام
الاجخماعي في عم العملئت الخعلئمئت ججعا ةخخالآلا الن ع (ذلر  ،ألثه ) ؟

د ددائ الخ ا د د

 ه د د ج ج د ددذ ه د ددر ف د ددي اججاه د دداث الالج د ددت الج د ددامعئط لت د د ا د ددخخذام د ددائ الخ ا د د
الاجخمدداعي فددي عددم العملئددت الخعلئمئددت ججعددا ةخددخالآلا الخخ د العلمددي (عل د م ئ سددالئت
اجخماعئت  /عل م قئقت)؟
 ه د ج جددذ هددر اججاهدداث الالجددت الجددامعئط لت د

ددائ الخ ا د الاجخمدداعي فددي عددم

العملئت الخعلئمئت ججعا ملخغطر الخبرة ؟
 -2فرضيات الدراسة :
ائ الخ ا

الفرطُة العامة :جدجاين اججاهاث الالجت الجامعئط لت
العملئت الخعلئمئت .
الفرطُات الجسئُة:
الفرطُة ألاولى:
جدجدداين اججاه دداث الالجددت الج ددامعئط لت د ددائ الخ ا د الاجخم دداعي فددي ع ددم العملئددت الخعلئمئ ددت
حسب مخغطر الن ع (ذم /ئلار ).
الفرطُة الثاهُة:
د ددائ الخ ا د د د الاجخم د دداعي ف د ددي ع د ددم العملئ د ددت
جدج د دداين اججاه د دداث الالج د ددت الج د ددامعئط لتد د د
العلمي.
الخعلئمئت حسب مخغطر الخخ
الفرطُة الثالثة:
الش ددجهاث الاجخماعئ ددت ف ددي ع ددم العملئ ددت الخعلئمئ ددت
جدج دداين اججاه دداث الالج ددت الج ددامعئط لتد د
حسب مخغطر الخبرة.
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 -3أهداف الدراسة:
 -1-3معرهت اه ا خخذام الالجت الجامعئط مل اق الخ ا الاجخماعي في العملئت الخعلئمئت .
 -2-3النشدا عدن الا دجاعاث املخققددت للالجدت الجدامعئط مدن خددالى ا دخخذام دجهاث الخ ا د
الاجخماعي.
د ددذ اججاه د دداث الالجد ددت الجد ددامعئط حئد دداى ا د ددخخذام هد ددذإ الشد ددجهاث لراهد ددذ فد ددي العملئد ددت
-3-3
الخعلئمئت.
-4أسباب اختيار املوضوع :
 -1-4الشغا العلمي الاهخمام الصخص ي بامل ض ع.
 -2-4متا لددت معرهددت حددذ ج ملئددا طددالت الجامعددت لشددجهاث الخ ا د الاجخمدداعي فددي عددم العملئددت
الخعلئمئت.
 -3-4جذة امل ض ع حذازخه حئ يخه ،بتئ يشطر هئت الجت لذ الجاح .
 -5أهمية الدراسة :
 -1-5أهمئت جهاث الخ ا الاجخماعي خا ة ها في ال قذ الراهن.
 -2-5جنامي معذةث ا خخذام ه إ الشجهاث ،ة ئما بط هات الشجات في الجلذا العربئت.
 -3-5النشا عن عالقت الشجات ب ائ الخ ا الاجخماعي حذ جأزطرها عليهم.
الجام ي.
ه إ الشجهاث في العملئت الخعلئمئت اخ ال
 -4-5حسلئ الض ء ع
 -6الدراسات السابكة :
الدراسة الاولى:
 عىوونان الدراسووة :ا ددخخذام م اقد الشددجهاث الاجخماعئددت جددأزطرإ فددي العالقدداث الاجخماعئددت ا ددتع عئنت من مسخخذمي م ق الفيس ب ك في الجزائر.
 صاحب الدراسة :مريم لريما ل ما طبُعووة الدراسووة :ددالت ماجيسددتر ،قسددم العل د م الا سددالئت  ،ددعجت الاعددالم الاج دداى  ،جامعددتالخاج لخضر باجنت .
 -سىة اهجازالدراسة2011 :
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 هدف الدراسة :معرهت أ النشا عدن أزدر ا دخخذام م اقد الشدجهاث الاجخماعئدت الا عها داثالشقاهئ ددت الاجخماعئ ددت الت ددي جخلفه ددا ه د إ امل اق د ع د املس ددخخذمط ب ددفت عام ددت ،ع د الش ددجات
ب فت خا ت.
 اشكالُة الدراسة :ما أزر ا خخذام م اق الشجهاث الاجخماعئت ع العالقاث الاجخماعئت؟ينذ ج جتذ ه ا الدساؤى املرلزش الدساؤةث الفرعئت الخالئت:
ماهي عا اث ألماط ا خخذام م ق الخ ا الاجخماعي الفا ج ك ع الجزائريط ؟
ماهي الذ اه الخاجاث التي جنمن اء ا خخذام الجزائريط مل ق الفا ج ك ؟
لئا يإزر الفا ج ك ع العالقاث الاجخماعئت لذ الجزائريط ؟
 مىهج الدراسة :منهج املسح ال في ال ش يسم لذ ا ت عذ لجطر من املخغطراث في قذ احذمش السماث العامت الاجخماعئت النفسئت ل لو ألماط السل ك الاج ا ي.
 أدوات الدراسوة :ا ددخما ة الا ددخبئا أ الا خق داء التددي حعدذ ع د عئنددت مدن مسددخخذمي م قدالفا ج ك في الجزائر ،ال ين جم اخخئا هم باريقت ق ذيت أ عمذيت هي جخه من  280مفر ة
 هتائج الدراسة : جقض ي النسجت الالبر من املجت زط أل ر من  3اعاث في ا خخذام الفا ج ك .
 يفض أغلبهم خذمت الخاجئقاث الذ ت بذ جت أ .
 يسددخخذم أغلددب أهدرا العئنددت م قد الفا ددج ك بددذاه الخ ا د مد الاهد الا ددذقاء ئ د
جالب الخشقئا .
 املجت ز الالبر نا يخعامل بن ع من ال عي عنذ ا خخذامهم مل ق الفا ج ك .
 ا ددخخذام هد د ا امل قد د ي ددإزر ف ددي الاج دداى الصخصد د ي جه ددا ل ج دده ي ددإ ش ئ د د الا س ددخات
امللخ ظ من الخفاع الاجخماعي .
قذ ا خفا الجاح مدن هد إ الذ ا دت فدي عملئدت دئاغت أ دالت الا دخبئا ئزدراء الجالدب النظدرش
للذ ا د ددت خا د ددت أضه د ددا ج د ددذ ي ا د ددخخذام م ق د د الخ ا د د الاجخم د دداعي ،ل د د ا الخعري د ددا بم د ددذخ
الا خخذاماث إلا جاعاث لئفئت جاجئقها.6
الدراسة الثاهُة :
 عىنان الدراسة :اججاهاث الالجت الجامعئط لت ا خخذام الالترلذ في جتقئق الخعلم ال احي. -صاحب الدراسة :ا ت ل يزة مسع ش .
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 طبُعووة الدراسووة :ددالت ماجيسددتر ،قسددم العل د م الا سددالئت  ،ددعجت الاعددالم الاج دداى  ،جامعددتالخاج لخضر باجنت .
 سىة اهجازالدراسة2010/2009 : هدف الدراسة :النشا عن اججاهاث الالجت لت ا خخذام الالترلدذ فدي جتقئدق الخعلدئم الد احي،ه د ا ب ددالترلطة ع ددن بع د الا ددس النفس ددئت ل دده مالذاهعئ ددت الفاعلئ ددت ال اجئ ددت با ض دداهت ئ د معرق ددت
الفر في اججاهاث الالجت الجامعئط لت ا خخذام الالترلذ في جتقئق الخعلم ال احي.
 فرطُات الدراسة:الفرضئت العامت :يخجه الالجت ايجابئا لت ا خخذام الالترلذ في جتقئق الخعلم ال احي.
الفرضئاث الجزئئت :
ئ اججاهاث الالجت لت ا خخذام الالترلذ في جتقئق الذاهعئت الايجابئت.
ئ اججاهاث الالجت لت ا خخذام الالترلذ في جتقئق الفالئت ال اجئت ايجابئت.
ئ اججاهاث الالجت لت ا خخذام الالترلذ في جتقئق مسخ الام ل ايجابئا.
ة ج جددذ هددر ذاث ةل ددت اح ددائئت ب ددط الجنسددط ف ددي الاججدداإ لت د ا ددخخذام الالترل ددذ فددي جتقئ ددق
الخعلم ال احي.
ة ج جددذ هددر ذاث ةلددت اح ددائئت بددط الجنسددط فددي الاججدداإ لتد ا ددخخذام الالترلددذ حعددز ملخغطددر
.
الخخ
 مىهج الدراسة :املنهج ال في.عئنددت الذ ا ددت :عئنددت الجت د هقددذ جه لددذ م ددن  130ط داى طالجددت فددي جامعددت العقئددذ الخدداج لخض ددر
بجاجن ددت ،الجزائ ددر ،م حع د طجق ددا ملخغط دراث الذ ا ددت م د ا ددخخذام الا ددالئب الاح ددائئت الخالئ ددت( :
اخخجا Tللعئنت ال احذة ،العئنت املسخقلت ،اخخجا  IFجتلئ الخجاين الاحا ش).7
أ اث الذ ا دت :ا دخبئا يقديس اججاهداث الالجدت لتد ا دخخذام الالترليدذ فدي جتقئدق الدخعلمال احي.
هتائج الدراسة:یخجه الالجت ایجابیا لت ا خخذام الالترلیذ في جتقیق الخعلم ال احي.
یخجه الالجت ایجابیا لت ا خخذام الالترلیذ في جتقیق الذاهعیت.
یخجه الالجت ایجابیا لت ا خخذام الالترلیذ في جتقیق الفعالیت ال اجیت .
یخجه الالجت ایجابیا لت ا خخذام الالترلیذ في جتقیق مسخ الام ل .
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ة ج جذ هر بط الجنسط في الاججاإ لت ا خخذام الالترلیذ في جتقیق الخعلم ال احي.
ج جذ هر في الاججاإ لت ا خخذام الالترلیذ في جتقئق الخعلم ال احي حسدب الخخ د ل دالح
طلجت ملیت العل م.
الدراسة الثالثة:
عىنان الدراسة :أزر م ق “هيس ب ك ” ع الخت ئ الذ ا ي لذ طلجت الجامعاث
صاحب الدراسة :أ ين ما بنسهي Aren Karbnsk
سىة اهجازالدراسة2010:
طبُعة الدراسة:مئذالئت
ه وودف الدراس ووة :ا لخع ددرآلا ئ د أز ددر ا ددخخذام م ق د الفا ددج ك ع د العملئ ددت الخعلمئ ددت ل ددذ طلج ددت
الجامعاث.
مىهج الدراسة :املنهج ال في
عُىة الدراسة :طجقذ الذ ا ت ع  219طالجا جامعئا
أمله ددرث النخ ددائج أ ال ددذ جاث الت ددي يت د د عليه ددا ط ددالت الجامع دداث امل ددذمن ع د د ددجنت الالترل ددذ
ج ددف م قد د “ه دديس بد د ك” ألب ددر الش ددجهاث الاجخماعئ ددت ع د د إلالترل ددذ ،أ ددث بنشط ددر م ددن جل ددو الت ددي
يت عليها لظراؤهم ال ين ة يسخخذم ه ا امل ق  ، 8لما أملهرث النخائج أله ملما اح ا ال قذ
ال ش يمضئه الاالب الجام ي في ج ف ه ا امل ق ملما جذلذ جاجه في الامختالاث.
ثشدخا الد ين يقضد قدذ أطد ى ع د ثلترالدذ يخ د قدذ اق در للذ ا ددت .ةهخدا ا د أ
لهد جئد أ ددئاء جج بدده مشددطرا ا د أ ه د ا امل قد يدددئ للمسددخخذم الذ ددت حد الالغدداح ابددذاء
ايه في النشطر من الام الجت عن أ ذقاء جذ أ قذامث.
بئن دذ النخددائج ا %79مددن الاددالت الجددامعئط الل د ين ددمل هم الذ ا ددت اعتره د ا بددأ ئ مدداضهم ع د
م ق الفيس ب ك أزر لجئا ع جت ئلهم العلمي.
الدراسة الرابعة:
عىنان الدراسة :الشجات جنت ا لخ ا الاجخماعي
صاحب الدراسة :مرلز إ املرأة
سىة اهجازالدراسة2011 :
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هوودف الدراسووة :الخعددرآلا ع د لم د ا ددخخذام الشددجات/اث لاللترلددذ ددجنت الخ ا د الاجخمدداعي،
د ددجنت الخ ا د د الاجخم د دداعي ف د ددي خل د ددق مج د ددا اث أ ش د ددات
هه د ددم م ق د ددا املجت د د زط /اث جج د دداإ
اجخماعئت ئا ئت.
مىهج الدراسة :املنهج ال في
عُىة الدراسة :أجريذ الذ ا ت في قااع غزة ع عئنت مقدذا ها  1500مدن مخخلدا هاداث املجخمد
املنظم د دداث الاهلئ د ددت املنظم د دداث
الفلس د ددائجي ال د د م إلال د ددار ب د ددالخاجئق ع د د القا د دداع الخ د ددا
الاما يمئت
أدوات الدراسة :جدم جمد الجئالداث مئدذالئا عدن طريدق املقابلدت الصخ دئت ذلدو فدي الفتدرة  14حتده
 22ماي .2011
هتائج الدراسة:
ا خخذام غالجئت مسخخذمي جهاث الخ ا الاجخماعي أ ماء مسخعا ة .
أهدم أ اث الخ ا د الاجخمداعي املسددخخذمت هدي ع د الترجيدب  :البريددذ الالنتر دي ،مترمداث الجتد ،
م ق الفيس ب ك ،الئ جئ ت الخ يتر .
ددجهاث الخ ا د من د أل ددر م ددن ع ددامط  .لم ددا بئن ددذ النخ ددائج أ أه ددم
غالجئ ددت املجت د زط يس ددخخذم
ا جات املشا لت لشجنت الخ ا الاجخماعي ا خخذامها هي :
 الرغجت في الخعجطر عن جهت النظر بتريت .
 جنمئت املها اث املخخلفت حعزيز ال اث .
ئ شاء ال ذاقاث .
 الخ ا
9
 الخعجطر عن املشاعر الخنقيس عن الالفعاةث املنج جت .
الدراسة الخامسة:01
عىنان الدراسة :جأزطر ا خخذام م اق الخ ا الاجخماعي ع الخت ئ
الذ ا ي في ملئت عل م الخا ت الرياضئاث.
صاحب الدراسة :حسن هالل هئ م افث خلئ ابراهئم
نت الجاح الذ ا ت2017:
طبُعة الدراسة :ا ت مئذالئت لنئ ها ة الجهال ي ي في عل م الاح اء املعل ماجئت
هدف الدراسة :معرهت جأزطر ا دخخذام م اقد الخ ا د الاجخمداعي ع د الخت دئ الذ ا د ي لادالت
ملئت عل م الخا ت الرياضئاث ال ين لذيهم
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حسات ع م اق الخ ا الاجخماعي.
املىهج :املنهج ال في الذ حلئ ي لظر ا ملالءمخه أغراه الذا ت
العُىوة  :أجريدذ الذا دت ع د عئندت مه لدت مدن ( ) 100طالدب الد ين لدذيهم حسدات ع د م اقد
الخ ا الاجخماعي في ملئت عل م الخا ت الرياضئاث جم اخخئا هم بالاريقت الغرضئت.
ألادوات :ا دجالت جخه من  12هقرة ،جم الخألذ من ذ ث اة زجا ها.
الىتائج:
مل اق الخ ا الاجخماع ش جأزطرا لبي ا ع الخت ئ الذ ا ي لاالت في -ملئت عل م الخا تاملخ السلبي يسا ش . 4.01
الرياضئاث حئ مخ
ئ مل اقد الخ ا د الاجخمداع ش جدأزطر ا ايجدابي ا ع د الخت دئ الذ ا د ي لادالت ملئدت علد مالخا ت الرياضئاث بمعذى . 3.756
مما جقذم يدجط ا ا خخذام الالجت مل اق الخ ا الاجخماعي جأزطر لبي ع مسخ الخت ئ
الذ ا ي.
 .4-6التعليل عن الدراسات السابكة:
يالحد د أ أغل ددب الذا د دداث الس ددابقت جنا لد ددذ ئ د د ح ددذ مد ددا بع د د الج ال ددب ث ا ددئت م ددن ه د د إ
الذ ا د ددت ،حئ د د أ د دا ث ئ د د جد ددأزطر إلاعد ددالم الجذيد ددذ املخمش د د فد ددي د ددجهاث الخ ا د د الاجخمد دداعي ع د د
إ في عم الخعلئم.
اججاهاث الالجت الجامعئط
قذ اقتربذ بع الذ ا اث من ه إ الذ ا ت في جألئدذ ئزجداث جدأزطر دجهاث الخ ا د الاجخمداعي
ئلئه في ه إ الذ ا ت.
في العملئت الخعلمئت ،ه الهذآلا ال ش س في الخ
اخخلف ددذ بع د الذ ا دداث ع ددن ه د إ الذ ا ددت له د أغلبه ددا ل ددز ع د ج ددأزطر الفايس ددج ك الخ د يتر
الئ جئ د ت  ،ل ددم يخا ددر ئ د ب دداري دجهاث الخ ا د الاجخم دداعي ثخ ددر أ أغل ددب الذ ا دداث الت ددي
جنا لذ الفيس ب ك لزث ع الجالب السلبي هق  .بينما س من حالى ه إ الذ ا ت ئ جقدذيم
جتلئ د م ض د عي لس ددلجئاث ددجهاث الخ ا د الاجخم دداعي بجال ددب عمه ددا للعملئ ددت الخعلمئ ددت ه د م ددا
يعاي للذ ا ت الخالئت أهمئت لجطرة في الجا ي الخاجئقي.
 .5-6مكانة الدراسة احلالية من الدراسات السابكة:
جتخ ه إ الذ ا ت مهالت با حة مقا لت بالذ ا اث السابقت حئ أ مخخلا الذ ا اث قذ اهخمذ
دائ الخ ا د الاجخمداعي
بمعالجت أحذ املخغطراث ،في حط ه إ الذ ا ت هذآلا للنشدا عدن
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فددي عددم العملئددت الخعلئمئددت ههددا املجدداى البشددرش له د إ الذ ا ددت هددم طلئددت جامعددت العربددي الخبس د ي،
جبست .
 -7بناء مفاهيم الدراسة:
 الاثج ووا  :Attitudeمجم ع ددت الا ددخجاباث املنس ددقت هئم ددا بئ ه ددا الت ددي يج ددذيها طلج ددت جامع ددت العرب دديالخبس د د ي د د اء فد ددي اججد دداإ القج د د ى أ فد ددي اججد دداإ الد ددره أ الخئد ددا ئحاء م ض د د ع ا د ددخخذام د ددجهاث
الخ ا الاجخماعي في عم العملئت الخعلئمئت .
الجامعة:مإ سدت حعلئمئدت جضدم عددذ ا مدن الهلئداث(أ املعاهددذ) ثقسدام ،جقدذم لاالبهددا حعلئمدا عالئدا لظريددا
عملئدا ،يخد اعدذ اهدم هئادت جددذ س بغددره جدأهئلهم للخعامد مد الخئدداة العملئدت بهد مخالجا هددا
جتذيا ها من خالى جا ير قذ ا هم جنمئت معا ههم ق م اهبهم ،،جمنتهم جداث ،دها اث
في مخخلا املجاةث العلمئت.
 الطالب الجامعي:هد الاالدب أ الاالجدت الد ين يندسدج ا د جامعدت العربدي الخبس ي،جبسدت ،بعدذ اجخئداحهم املرحلدت
الشال ي ددت الخ ددذ ج ف ددي مراحد د الخعل ددئم الج ددام ي حت دده بلد د م مرحل ددت املا ددتر ف ددي جخ دداث العلد د م
إلا سالئت الاجخماعئت عل م الاجئعت الخئاة .
 وسائط التناصل الاجتماعي:هدي مسداحاث اهتراضدئت فدي دجنت الالترلدذ ،جضدم منظ مدت مدن الشدجهاث جخضدمن م اقد ئلنتر لئدت،
ُ
يسخائ من خاللها املسخخذم ئ شاء فتاث شخ ئت للخعريا بألفسهم ،ا خعماى ث اث
ُ
املخن عدت للخفاعد  ،الخ ا د مد ذ ش الاهخمامداث املشدترلت ،طدرل امل ضد عاث ثههدا املخعلقدت
بالعملئت الخعلئمئت ُمناقش ها .
جخم املخاهظت ع ج ه إ الشجهاث من خالى ا خمرا جفاع ثعضاء هئما بئ هم.11.
حع ددرآلا ئجرائئ ددا بأضه ددا “ :ددجهاث اجخماعئ ددت جفاعلئ ددت جد ددئ الخ ا د ملس ددخخذميها ع ددن طري ددق م اق د
خ ددذماث ئلنتر لئ ددت جد د هر ددرعت ج ددئ املعل م دداث ع د د لا ددا ا د د  ،مخخائ ددت ع ائ ددق الزم ددا
املها  ،هذهها حعزيز العالقاث بط بجي البشر ،حعذث في لت ثخطرة ملئف ها الاجخماعئت لخ ج
ددئلت حعجطريددت احخجاجئددت ،أبددرح ددجهاث الخ ا د الاجخمدداعي هددي (هدديس ب د ك ،ج د يتر ،ي جئ د ت)
أهمها هي جنت ( هيس ب ك) .
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إجراءات الدراسة امليدانية:
 -0مجاالت الدراسة :
 -0-0املجال املكاوي:
ججد د ددر الذ ا د د ددت الخالئد د ددت بجامعد د ددت العربد د ددي الخبس د د د ي جتذيد د ددذا بهلئد د ددت العل د د د م إلا سد د ددالئت العل د د د م
الاجخماعئت ملئت العل م الاجئعت الخئاة ،حئ جق ه إ الهلئت باريق قسنائنت ةيت جبسه .
 -2-1املجال السماوي:
أجريذ ه إ الذ ا ت بجامعت الشئخ العربي الخبس ي ،جبست ،خالى السنت الجامعئت .2018/2017
 -3 -0املجال البشري:
أجري ددذ ه د د إ الذ ا د ددت ع د د عئند ددت مد ددن طلجد ددت املا د ددتر (السد ددنت الشالئ ددت ) بهلئ ددت العل د د م الاجخماعئد ددت
إلا س د ددالئت ملئد ددت العل د د م الاجئعد ددت الخئ د دداة بجامعد ددت الشد ددئخ العرب د ددي الخبس د د ي ،جبس د ددت،من ل د ددال
الجنس ددئط ذم د ا ئلاز دا ،حئ د جم ددذ عملئ ددت جتذي ددذ الفا دداث الت ددي يخه د م ه ددا مجخم د الجتد د ،
جقسددئمه ا د طجقدداث ،زددم ضددج العددذ ال د ش جخه د مندده م د طجقددت ،زددم ددخب النسددجت املال بددت،
ب لو قذ ث مفر اث العئنت املجت زت ب د  137طالب طالجت.
 -2املىهج :
جقخضد ي طجئعددت هد إ الذ ا ددت ا ددخخذام املددنهج ال ددفي للنشددا عددن اججاهدداث الالجددت الجددامعئط
ائ الخ ا الاجخماعي في عم العملئت الخعلئمئت التي جظهر عنذ طلجت ملئت العلد م
لت
إلا سالئت الاجخماعئت ط املا دتر علدم الاجخمداع جمئد الخخ داث طلجدت ملئدت علد م الاجئعدت
الخئاة ط املا تر جمئ الخخ اث.
 -3عُىة الدراسة :
الجدول رقم(ً :)10نضح كُفُة اختُارالعُىة
العئنت

حجم الفات في املجخم ث ي

حجم العئنت

الفااث
طلجت املا تر علم اجخماع

691

35

طلجت املا تر عل م ا سالئت

888

44

طلجت املا تر عل م الاجئعت الخئاة

0065

58

املجمنع

2743

037
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 -0-3خصائص العُىة:
حسووب الجووي  :جخه د عئنددت الجت د مددن 137طالددب طالجددت مددن بئ د هم 87ئلددار 50 ،ذم د .
حسووب التصصووص :جه لددذ عئنددت الجت د مددن 137طالددب طالجددت ،ج حع د ا ع د زالزددت جخ دداث،
م د هم35طالددب مددن ملئددت العل د م الاجخماعئددت44 ،طالددب مددن ملئددت عل د م إلا سددالئت58 ،طالددب مددن
ملئت عل م الاجئعت الخئاة لما ه مجط في الجذ ى الخا ي:
جدول رقم ً :12نضح خصائص عُىة الدراسة الاساسُة حسب الجي والتصصص.
الخخ
الجنس

ملئ د د د د د د د د د ددت العلد د د د د د د د د د د م ملئد د د د د د د د د ددت العل د د د د د د د د د د م ملئددت علد م الاجئعددت املجم ع
الخئاة
الا سالئت
الاجخماعئت

ذم

15

17

18

50

ئلار

20

27

40

87

املجم ع

35

44

58

137

 -4أدوات جمع البُاهات:
 -0-4املالحظة باملعاٌشة:
بتنددم طجئعددت عم د الجاح د ج ا ددله املسددخمر م د الالجددت هقددذ مل د ائمددا فددي عالقددت ج ا ددلئت م د
الاالب
ددذ أهد ددم السد ددل لئاث التد ددي يج ددذيها املجت د د زط ة د ددئما مد ددا حعل ددق م هد ددا بعالقد ددت د ددجهاث الخ ا د د
الاجخماعي بالعملئت الخعلئمئت لذ الاالب الجام ي.
 -2-4الاستبُان:
جددم اعخمددا مقئدداي لئنددرث  Likert Scaleه أ ددل ت لقئدداي السددل لئاث الخفضددئالث  ،لقئدداي
ددائ الخ ا د الاجخمدداعي فددي عددم الخعلددئم لددذ الالجددت الجددامعئط بجامعددت العربددي الخبس د ي
،جبسددت احخ د ه د ا املقئدداي ع د زالزددت أبعددا جمشلددذ فددي( :امله د املعرفددي ،امله د السددل مي ،امله د
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د .سلطان بلغيث
ال ج ددذا ي) ،م د بع ددذ م ددن ه د إ ثبع ددا ع د ( )08هق دراث ض ددعذ لقئا دده هأ ددج مجم د ع هق دراث
املقئ دداي ( )24هق ددرة ،جمش د م د م ه ددا جتذي ددذا خا ددا مرججا ددا ب ددائ الخ ا د الاجخم دداعي ض ددمن
ئط ددا الجع ددذ املق دداي .يال ددب م ددن م د ه ددر م ددن أه درا العئن ددت إلاجاب ددت عليه ددا ف ددي ض د ء مقئ دداي زالس ددي
ثبعا .
 -5عرض وثحلُل وثفسيرهتائج الدراسة:
 -0-5عرض البُاهات العامة:
الجدول رقم ً :15مثل ثنزَع أفراد العُىة حسب مدى متابعتهم لشبكات التناصل الاجتماعي.
مسخ
ائما
لشطرا
قلئال
لا ا
أبذا
املجم ع

مخابعخو لشجهاث الخ ا

الاجخماعي

الخنرا
34
43
44
5
11
137

النسجت%
24.8
31.4
32.1
3.6
8.0
100

لالح د مددن خددالى ه د ا الجددذ ى أ ألبددر سددجت جقددذ ب د  %32.1هددي سددجت الالجددت ال د ين يخددابع
ددجهاث الخ ا د الاجخمدداعي قلددئال ،زددم جليهددا سددجت  %31.4الخا ددت بددأل ر مخدج ددي له د إ الشددجهاث،
جليهددا سددجت  %24.8لددذائمي ا ددخخذام هد إ امل اق د  ،لد لو سددجت %8.0بالنسددجت للالجددت ال د ين ة
يسخعمل ضها أبذا ،أخطرا سجت .%3.6لنذ ة مخدج ي ه إ ال ائ .
د ددجهاث الخ ا د د الاجخم د دداعي
مند دده سد ددخنخج أ معظد ددم أه د درا العئند ددت بنسد ددجت ( ) %91.9يخ د ددابع
بذ جاث مخفا جت
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الجدول رقم ً :16بين ثنزَع املناقع ألاكثراستصداما باليسبة للمبحنثين.
امل اق ثل ر ا خخذاما
الفايس ب ك
الخ يتر
الئ جئ ت
ال احسات
ماش جايس
املجم ع

الخنرا
66
17
31
17
6
137

النسجت%
48.2
12.4
22.6
12.4
4.4
100

لالحد مددن خددالى هد ا الجددذ ى أ ألبددر م قد يسددخخذمه الالجددت هد الفددايس بد ك بنسددجت ،%48.2
ز ددم يلئ دده الئ جئد د ت بنس ددجت  ، %12.4لد د لو الخد د يتر ال احس ددات بنس ددجت  %12.4أخطد درا م قد د م دداش
د د ددجايس بنسد د ددجت  %4.4يمن د د ددن جفسد د ددطر الزي د د ددا ة الهائلد د ددت ف د د ددي عد د ددذ املسد د ددخخذمط للف د د ددايس بد د د د ك
بخ هر امل ق بعذ من اللغاث التي لم جنن مخاحدت مدن قجد  ُ ،شدا ا دي أ عدذ املشدترلط فدي دجنت
" ه د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دديس ب د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ك قد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددذ د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د
ئ د د د د د د د د د  200ملئ د د د د د د د د د د د شد د د د د د د د د د ددخ بعد د د د د د د د د د ددذ خمد د د د د د د د د د ددس د د د د د د د د د د ددن اث هق د د د د د د د د د د د مد د د د د د د د د د ددن جأ يسد د د د د د د د د د ددها
حئ د د د د د د د د جج د د د د د د د ددط إلاح د د د د د د د دداءاث ئ د د د د د د د د د أ  %70مد د د د د د د ددن املس د د د د د د د ددخخذمط الج د د د د د د د ددذ ينخمد د د د د د د د د د د
لذ ى غطر ال ةياث املختذة.
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 -2-5مىاقشة وثحلُل هتائج الدراسة.
الجدول رقم ً :17مثل ثنزَع أفراد العُىة حسب املكنن املعرفي.
امله املعرفي

م اهق

متايذ

أ أ الشددجهاث الاجخماعئددت حسددم
ي بدنظئم طريقتي في الخعلئم
يسد دداهم ج ملئد ددا د ددائ الخ ا د د
الاجخم د د د دداعي فد د د د ددي لسد د د د ددر الخد د د د د اجز
املعرهئت
ا د د د د د ددخخذام د د د د د ددائ الخ ا د د د د د د
الاجخمد دداعي يبس د د املد ددا ة الخعلئمئد ددت
يجعلها أل ر ض حا
أ ددخفئذ م ددن الجت د ر املنش د ة عب ددر
م اق د د د الخ ا د د د الاجخمد د دداعي ضهد د ددا
جفخ بات الخ ا العلمي بط ث دخاذ
الاالب
جقل د د د ددجهاث الخ ا د د الاجخمد دداعي
هرص ي لال خفسا الجت
أ ددخغ م اقد د الخ ا د د الاجخم دداعي
فد د د د ددي ججد د د د ددا ى املعل مد د د د دداث املخعلقد د د د ددت
بخخ ص ي م حمئ ي
حسه ال ى ئ املعل مدت املخعلقدت
باملقر الذ ا ي
جفئ ددذ ي ه د إ امل اق د ف ددي م الج ددت م د
جذيذ في مجاى جخ ص ي
العام
املخ
الالتراآلا املعئا ش
الخجاين

104

19

غطد د د د د د د د د د د د د د ددر املخ د د د د د د د د د
الخسابي
م اهق
2.6569
14

الالت د د د د د د د د د د د د د د دراآلا الخجاين
املعئا ش
0.05621
0.65796

51

57

26

2.1606

0.74984

0.06406

55

39

43

2.0876

0.84431

0.07213

81

27

28

2.4015

0.81764

0.06986

72

45

20

2.3796

0.72893

0.06228

53

44

40

2.3066

0.79115

0.06759

70

39

28

2.0949

0.82143

0.07019

59

42

36

2.1679

0.81852

0.8894

2.2825
0.5937
0.1689
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التحليل و التفسري:
جرا حددذ املخ ددااث الخسددابئت جابدداث أه درا العئنددت ع د العجددا اث املخعلقددت باملجدداى ث ى
العام جاباث أهرا
{امله املعرفي} ما بط (  )2.167-2.656يظهر الجذ ى قم( )07بأ املخ
العئن د ددت ح د د ى ه د د ا املج د دداى بل د د ( )2.2825بذ ج د ددت مرجفع د ددت ،أ مخ د د الالت د دراآلا املعئ د ددا ش بل د د
( ،)0.5937حئد ح ددلذ الفقددرة قددم ( )01ع د أع د مخ د حسددابي ( )2.656التدراآلا معئددا ش
مقدذا إ ( )0.6576بذ جدت مرجفعددت التدي مددا ل دها (أ أ الشددجهاث الاجخماعئدت حسددم دي بدنظددئم
طريقت ددي ف ددي الخعل ددئم) ،يليه ددا املخ د د الخس ددابي املخعل ددق ب ددالفقرة ( )04الت ددي ل ددها ( أ ددخفئذ م ددن
الجتد د ر املنشد د ة عب ددر م اقد د الخ ا د د الاجخم دداعي ضه ددا جف ددخ ب ددات الخد د ا العلم ددي بد دط أ ددخاذ
الخسابي لها ( )2.4015بالتراآلا معئا ش مقذا إ (. )0.8176
الاالب) ال ش بل املخ
هئمددا يخعلددق بددالفقرة قددم ( )03التددي ل ددها (ا ددخخذام ددائ الخ ا د الاجخمدداعي يبسد املددا ة
الخعلئمئددت يجعلهددا أل ددر ضد حا) مددا مخ دداها الخسددابي أقد املخ ددااث حئد بل د ()2.0867
بالتراآلا معئا ش مقذا إ ( )0.8443بذ جت مخ ات.
علئدده هالاالددب الجددام ي يددر أ الشددجهاث الاجخماعئددت هعالددت للخ ا د العلمددي ،ل د ا لهددا
أز ددر لجط ددر ع د حئاج دده العلمئ ددت الخعلمئ ددت حئ د حس دداهم ف ددي لس ددر الخ د اجز املعرهئ ددت جبس د امل ددا ة
الخعلئمئت ججعلها أل ر ض حا قت.
مد د هد د ا اجد د لهد د الاال ددب يس ددخفئذ م ددن هاج دده ال ددائ ه ددن طري ددق الجتد د ر العلمئ ددت
املنش د ة ضه ددا جف ددخ ل دده ب ددات الخ د ا ال ا د بين دده ب ددط أ دداج جه ،ل د لو دده علئ دده ال د ى ئ د
املعل مت جفئذإ في م الجت م ما ه جذيذ خا ت في متاى جخ ه.
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الجدول رقم ً :18مثل ثنزَع أفراد العُىة حسب املكنن السلنكي.
م اهق

امله السل مي
يس د د د دداعذ ي ع د د د د ج د د د د لر
املا ة التي حعلم ها.
يسد د د د د د د د د دداعذ ي الد د د د د د د د د ددخعلم
ب ا د ددات ه د د إ ال د ددائ
فد د د د ددي ههد د د د ددم النشطد د د د ددر مد د د د ددن
القضايا العلمئت
جتخ د د د ش ه د د د إ الشد د ددجهاث
ع د د د د مض د د د ددامط حص د د د ددج
غجاحي مئ ي العلمئت.
حس د د د داعذ ي فد د د ددي م اجهد د د ددت
القضايا
العلمئت.
جزيددذ ي ددجهاث الخ ا د
الاجخم د د د د د د د دداعي حما د د د د د د د ددت
للمشد ددا لت فد ددي النقا د دداث
العلمئت.
أج د ددذ أ الش د ددجهاث جزي د ددذ
م ددن اعخم ددا ش ع د لفس د ي
في حعلمي.
حس دداعذ ع د جرقئ ددت مه ددا ة
الخعلم لذ الاالب
ا د د ددخعماى ه د د د إ امل اق د د د
يزيد د ددذ م د ددن الخفاعد د د بد د ددط
املذ ي الالجت

املخ

متايذ

غطر م اهق

36

27

املخ د د د د د د د د د د د د د د د د د
الخسابي
2.3431

الالتد د د د د د دراآلا الخجاين
املعئا ش
0.06749 0.789999

74
70

38

29

2.2993

0.79857

0.05823

56

56

25

2.2263

0.73757

0.06301

74

33

30

2.3212

0.81290

0.06945

55

52

30

2.1825

0.01305

0.06571

65

37

35

2.2190

0.2885

0.06371

50

46

41

2.0652

0.01533

0.01061

57

44

36

2.1633

0.91250

0.05942

العام  ،2.2159 :الالتراآلا املعئا ش  ،0.5633 :الخجاين. 0.05712 :
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التحليل و التفسري:
يجددط الجددذ ى أعددالإ الخددا باملجدداى امله د السددل مي حئ د احخلددذ الفقددرة قددم( )01التددي
ل ددها ( يسدداعذ ي ع د ج د لر املددا ة الت ددي حعلم هددا) ،له ددا أع د مخ د حس ددابي حئ د بل د ()2.3431
بالتراآلا معئا ش بل ( )0.789999بذ جت مرجفعت.
جاءث في الرججت الشالئت الفقرة قم( )04التي مالذ عجا ها(حساعذ ي في م اجهت القضدايا العلمئدت)
حسابي( ،)2.3212التراآلا معئا ش مقذا إ( )0.8129بذ جت مرجفعت.
بمخ
هئما يخعلق بالفقرة قم ( )07التي ل ها(حساعذ ع جرقئت مها ة الخعلم لذ الاالب) ،بمخ
حسابي يجل ( )2.0652التراآلا معئا ش مقذا إ( )0.01533بذ جت مرجفعت.
م ددن خ ددالى بئال دداث الج ددذ ى ق ددم( )08ل د ح أ اجاب دداث أه درا العئن ددت مال ددذ مخقا ب ددت هئم ددا يخ د
الفقد دراث ( )8-1هد د ا يعج ددي أ هد د إ الش ددجهاث حس دداعذ املجتد د زط ع د د جد د لر امل ددا ة الت ددي حعلم ه ددا
ددع باث فددي ههمهددا ا دددئعابها حئ د احخلخددا املرججددت ث د
جبسددئ القضددايا العلمئددت التددي يجددذ
الرابع ددت بمخ د د ع ددا ي ضه ددم ي ددر أ هد د إ الش ددجهاث حعمد د لم جه دداث لس ددل ما هم الخعلئمئ ددت،
جددذهعهم للعم د ع د لت د أهض د  .مددن خددالى جرقئددت مهددا ة الددخعلم لددذيهم ،جتفطددةهم ع د املشددا لت
بتماي في النقا اث العلمئت.
الجدول رقم ً :19مثل ثنزَع أفراد العُىة حسب املكنن النجداوي.
الخجاين

امله ال جذا ي

م اهق

متايذ

أ عر بالشقت عنذ الذ ا ت ب ا ات ائ الخ ا الاجخماعي.
ا ددعر ائمددا بالدش د ة ددخخذام ه د إ الشددجهاث فددي معرهددت املزيددذ
من املعل ماث عن جخ ص ي العلمي.
جشطر ي ه إ امل اق التي جنشر عبر ه إ الشجهاث.
أ عر بذقت أل ر عنذ الخعلم عن طريق ه إ ال ائ .
أ ددعر ب ددأ ج ملئ ددا ه د إ ال ددائ يتس ددن م ددن مس دخ العملئ ددت
الخعلئمئت.
أ عر بأ ه إ ال ائ جذهعجي للمشابرة العلمئت.
أجذ أ الشجهاث الاجخماعئت ججعلجي أل ر حئ يت.

72
67

34
38

غط د د د د د د ددر
م اهق
31
32

املخ د د د د د د د
الخسابي
2.2993
2.2555

الالت د د د د د د د د د دراآلا
املعئا ش
0.81678
0.81375

0.06978
0.06952

59
55
62

40
50
46

38
32
29

2.1533
2.1679
2.2409

0.83040
0.78187
0.78145

0.07095
0.06680
0.06676

59
63

43
38

35
36

2.1752
2.1971

0.81257
0.82995

0.6942
0.07091

أ عر أ الشجهاث الاجخماعئت جزيذ همتي شاطي في الخعلم.
العام
املخ
الالتراآلا املعئا ش
الخجاين

73
2.3329
0.8049
0.1493

39

25

2.3504

0.77262

0.08601
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التحليل والتفسري:
جرا ح ددذ املخ ددااث الخس ددابئت جاب دداث أهد درا العئن ددت املخعلق ددت باملج دداى الشالد د املخعل ددق ب ددامله
ال جددذا ي مددا بددط ( )2.3504-2.2993يظهددر الجددذ ى قددم ( )09بددأ املخ د العددام جابدداث الاهدرا
الالتراآلا املعئا ش بل (.)0.8049
ح ى ه ا املجاى بل ( )2.3329بذ جت مرجفعت أ مخ
أ الفق ددرة ق ددم( )08الت ددي م ددا ل ددها ( أ ددعر أ الش ددجهاث الاجخماعئ ددت جزي ددذ همت ددي ش دداطي ف ددي
الددخعلم) حدداحث ع د أع د مخ د حسددابي( )2.3504بذ جددت مرجفعددت ،الت دراآلا معئددا ش(،)0.7726
يليه ددا املخ د د الخس ددابي املخعل ددق ب ددالفقرة ق ددم( )01الت ددي م ددا ل ها(أ ددعر بالشق ددت عن ددذ الذ ا ددت
ب ا د ددات د ددائ الخ ا د د الاجخمد دداعي) التد ددي بلد د مخ د دداها( )2.2993بد ددالتراآلا معئد ددا ش قد ددذ ب د د
( )0.8167بذ جت مرجفعت.
أمدا بالنسددجت للفقددرة قددم( )03التددي مدا ل ددها (جشطر ددي هد إ امل اضددئ التدي جنشددر عبددر هد إ الشددجهاث)
حسابي( )2.1533بالتراآلا معئا ش بل ( )0.8304بذ جت ضعئفت.
التي لذيها أق مخ
يمنددن جفسددطر ه د إ النخددائج ع د أ عجددا ة أ ددعر بالشقددت عنددذ الذ ا ددت ب ا ددات ددائ الخ ا د
الاجخماعي هه ا يذى ع املشاعر الالفعاةث الشقت التي جتض ي بهدا هد إ ال دائ لدذ الاالدب
الجام ي .
أمددا عجددا ة أ ددعر بالدشد ة ددخخذام هد إ الشددجهاث فددي معرهددت املزيددذ مددن املعل مدداث عددن جخ صد ي
العلمي هه يذى ع غجت الادالت جمسدنهم بم اقد الخ ا د الاجخمداعي م ضهدا جمدذهم بمعل مداث
جذيذة خا مت للم اضئ التي يارح ضها ،حئ جشطرهم املعل ماث التي جنشر ع هاجه امل اق .
حع أ جات ا خخذام هد إ امل اقد ئ د دع الاالدب الجدام ي بالشقدت عندذ الدخعلم ب ا دات هد إ
الشددجهاث ،حئ د يددرش أ الش ددجهاث الاجخماعئددت ججعلدده أل ددر حئ يددت ضهددا جزي ددذ مددن همخدده ش دداطه
الخعلئمي.
نتائج فرضيات الدراسة:
الفرطُة الجسئُة الاولى:
ددجهاث
* -ل ددذ النخ ددائج املخ ا د د ئليه ددا ع د د جد د ه ددر طفئف ددت ف ددي اججاه دداث الالج ددت لتد د
الخ ا الاجخماعي في عم العملئت الخعلئمئت حسب مخغطر الند ع  ،غدم هد إ الفدر هالنخدائج فدي
املجم حعنس مذ عي املجت زط من الجنسط بذ ه إ ال ائ في الدسات املعرهت باعخجا ها
ئلت حعلئمئت حذيشت.
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* -مد ددن جهد ددت أخد ددر ججد ددط ألد دده ة ي جد ددذ هد ددر بد ددط الجنسد ددط فد ددي الاججد دداإ لت د د د ددجهاث الخ ا د د
الاجخمد دداعي فد ددي الابعد ددا الشالزد ددت ،ئذ بلغد ددذ قئمد ددت املخ د د العد ددام بد ددط الجنسد ددط فد ددي امله د د املعرفد ددي
ب د دد( )2.2825املهد د السد دل مي ب د د ( )2.2159ال ج ددذا ي ب د د ( )2.3329ع د د الخد د ا ي ،ه ددي أيض ددا ق ددئم
جإلددذها قئمددت الالت دراآلا املعئددا ش لألبعددا الشالزددت املقددذ ة بد د ( )0.8049،0.5633،0.5937مندده هددا
املسددخ الجددام ي ة يأخد بعددط الاعخجددا مخغطددر الجددنس فددي جتذيددذ م ددا للددخعلم ئلمددا يسد لتد
ئجاحت م الفر لل ى للمعا آلا الخبدراث الجذيدذة ،مل الجدت الدرؤ الخذيشدت فدي جج يدذ العملئدت
الخعلئمئت.
الفرطُة الجسئُة الثاهُة:
لددذ النخددائج املخ د ئليهددا ئ د ج د هددر ذاث ةلددت اح ددائئت بددط الالجددت الجددامعئط فددي
ددائ الخ ا د الاجخمدداعي فددي عددم العملئددت الخعلئمئددت حسددب مخغطددر الخخ د
الاججدداإ لتد
العلم ددي ،ل ددالح ملئ ددت العل د م الا س ددالئت الاجخماعئ ددت ه د إ الندئج ددت جظه ددر ب ددأ الاال ددب الج ددام ي
ي مل ددا ه د إ الخقنئ ددت ف ددي العملئ ددت الخعلئمئ ددت بنس ددب مخفا ج ددت ،الت ددي يمن ددن جفس ددطرها م ددن منظ د ين
أ ا ددئط أحددذهما الخجدداين فددي مددذ مخابعددت الالجددت لشددجهاث الخ ا د الاجخمداعي مددن جهددت ،الشددا ي
الخجاين في أل ر ال ائ ا خخذاما لها مدن جهدت أخدر  ،حئد جقدذ سدجت مخابعدت دجهاث الخ ا د
الاجخم د دداعي ل د ددذ عئن د ددت الذ ا د ددت ائم د ددا بد د دد( )%24.81م ه د ددا ( )%41.17لالجد ددت العل د د م الاجخماعئ د ددت ،
( )%29.41ل ددالح طلج ددت العل د م الا س ددالئت ،ف ددي ح ددط ق ددذ ث س ددجت مخابع ددت طلج دت العل د م الذقئق ددت
بد دد( ،)%29.41أم ددا الالجددت ال د ين يخددابع الش ددجهاث الاجخماعئددت لشط درا هقددذ ق ددذ ث ب دد( )%46.51م ه ددا
( )%14.59ل د ددالح طلج د ددت العلد د د م الاجخماعئ د ددت ( )%27.90ل د ددالح طلج د ددت ملئ د ددت العلد د د م الاجئع د ددت
الخئاة ،أما طلجت العل م الا سالئت هقذ قذ ث بد( )%25.58لجذ أ طلجت العل م الذقئقت هم أل ر
ددجهاث الخ ا د الاجخمدداعي قلددئال
الالجددت مخابعددت لهد إ امل اقد  ،أمددا بالنسددجت لالجددت الد ين يخددابع
قذ ث ب دد( )%32.11لا ا قذ ث بدد( )%3.64أما أبذا هقذ ث بدد(.)%8.02
ئ د جال ددب ذل ددو ه ددا طجئع ددت املعره ددت ف ددي الخخ دداث الجامعئ ددت د اء مال ددذ اجخماعئ ددت أ
ا سد دالئت أ طجئعئ ددت ،ج ددرجج ب ددذ ها ب د د ة أ ب ددأخر باةجج دداإ لت ه ددا ،هد د ا م ددا جإل ددذإ بعد د
الذا اث السابقت من بئ ها ا ت ماهر عرهاث  ،2011ا ت أ ين لر سهي.2010
هتط جز ه إ ال ائ املجتد ر باملسدخجذاث فدي جخ ده هاضهدا يعمدذ ئ د الرجد ع ئليهدا جدجد مد
ما يسخجذ ضمن اهخماماجه.
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الفرطُة الثالثة:
د ددائ الخ ا د د
ئ اخد ددخالآلا الخب د ددرة ة ي د ددإزر ف د ددي اججاه د دداث الالجد ددت الج د ددامعئط لت د د
الاجخمدداعي ،هقددذ يمنددن الاالددب مددن ا ددخخذام ماهددت ددائ الخعلددئم الخقلئذيددت الخذيشددت ،لنددن قددذ
ددع باث فددي ا ددخخذامها بشدده ددخئ لنددن هد ا ثمددر يتخدداج ئ د
يعددا ي فددي بذايددت ثمددر مددن ج د
خبرة التي يندسبها الاالب من ا خخذام هاجه ال ائ د اء مالدذ جئدذة أ مخ دات ،حئد لدذ
ئليها ئ ج هر في اججاهاث الالجدت الجدامعئط لتد دجهاث الخ ا د
لخائج الذ ا ت املخ
الاجخماعي في عم العملئت الخعلئمئت حسب مخغطر الخبرة ،ه ما ا ا ئلئه العذيذ من الذ ا اث
مددن بئ هددا ا ددت مدداهر عرهدداث ( ،)2008أيضددا الذ ا ددت التددي أجرهددا مرلددز ددإ املدرأة (،)2011
ل ا ا ت ميشاى ها س ( ،)2010يرج ذلو ئ م الاالب الجام ي لده الخبدرة فدي ا دخخذام
دجهاث الخ ا د الاجخمداعي خا دت فدي عددم الخعلدئم للخ د ى ع د املعرهدت ،با دخخذام ال ددائ
الخنن ل جئت الخذيشت.
حئ د جرا ح ددذ النخ ددائج املخ د ئليه ددا ف ددي ا ددخخذام م اق د الخ ا د الاجخم دداعي ،ف ددي جج دداين امل اق د
الال ددر ا ددخخذاما بالنس ددجت للالجددت الت ددي جمشلددذ ف ددي الفدديس ب د ك ال د ش احخ د املرجج ددت الا د بنس ددجت
()%48.2بذ ج ددت مرجفع ددت ه د ا اى ع د خب ددرة الالج ددت ف ددي ا ددخخذام ه د ا امل اق د احخ د الئ جئ د ت
املرجج ددت الشالئ ددت ب د د ( ،)%22.6احخد د الخد د يتر الاحدس ددات ج دداث مدس ددا يت بنس ددجت ( ،)%12.4أم ددا
ال احسات هقذ احخ املرججت ثخطرة ب د ( )%4.4بذ جت ضعئفت لظرا لقلت الالجت املسخخذمط له.
للمس في ذلو خبرة الاالت في ا خخذام هد إ امل اقد املدذة التدي يسدخغرق ضها هيهدا ،الدذ الد ش
جإ يه جهاث الخ ا الاجخماعي في عم املنظ مت الخعلئمئت.
النتائج العامة:
ئ عملئت الخعلم عملئدت مخجدذ ة با دخمرا  ،هدي فدي دطر ها ج الدب الخاد الخنن لد ي
ددائ الخ ا د
الخغطدر املعرفددي الد ش يشددهذإ الع در الاججدداإ إلايجددابي لاالددب الجدام ي لتد
الاجخماعي في عم العملئت الخعلئمئت ،ما ه ئة ئلت لغايت هاجه ثخطرة حئ حعبر عدن مقا دذ
ددا ألنددا فددي مرحلددت الخقالئددت ،جفددره علئنددا
اعئددت لددذ الاالددب الجددام ي فددي جقريددر حعلئمدده ،خ
جتذياث عمئقت ،ضعئاث حعلئمئت جذيذة مدن ال دعب ئ الهدا ،الخنئدا مد ماالبهدا ،السد ي
لت ججسئذها من أج جا ير املسا الخعلئمي الخعلمي للاالب املسخقج ي ذلو من خالى النشا
عددن طجئعددت اججاهاجدده لت د هد إ الخقنئددت الخعلئمئددت ،لنقاددت مجذئئددت ينج ددي ئ الهددا السد ي لخعزيددز
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الاجج دداإ إلايج ددابي لت ه ددا ،حع ددذي الاجج دداإ الس ددلبي م د ه د ا ف ددي ددبئ الخق دداء ثهض د لخعلم دده،
لئ ددا يه د مج ددا ا ف ددي جنمئ ددت ال ددذ اه املعرهئ ددت باعخج ددا إ ه ددر م ددذ ك هذاه دده ،ق ددا ع د معالج ددت
معائدداث ب،خدده ،ح د مشددنالجه الخعلئمئددت .هددالخعلم ض د مأ دداي لخنمئددت الخ جدده املعرفددي الفنددرش
للاالب ،ال ش يصجعه ع إلابذاع لجل م ما ه أهض .
مىاقشة هتائج الدراسة في طنء الدراسات السابقة:
اجفقددذ لخددائج هد إ الذ ا ددت مد لخددائج الذ ا ددت السددابقت ل دداحج ها لد يزة مسددع ش ()2011
بعند ا اججاهدداث الالجددت الجددامعئط لتد ا ددخخذام ثلترلددذ فددي جتقئددق الددخعلم الد احي  ،لد لو
لخ ددائج ا ددت م دداهر عره دداث ( )2008بعن د ا ثز ددر الاجخم دداعي الخعلئم ددي م ددن ا ددخخذام الش ددجهاث
الاجخماعئ ددت ،لخ ددائج الذ ا ددت الت ددي أجره ددا مرل ددز ددإ املد درأة ( )2011بعن د ا الش ددجات ددجنت
الخ ا الاجخماعي .
اجفقذ لخائج ه إ الذ ا ت م ا ت مريم مريما ل ما ( )2011بعن ا ا دخخذام م اقد
الشددجهاث الاجخماعئددت جأزطرهددا ع د العالقدداث الاجخماعئددت  ،لخددائج ا ددت أ يددن ما سددهي ()2010
بعن ا ا خخذام م ق الفيس ب ك ع العملئت الخعلئمئت لذ طلجت الجامعاث.
ددائ الخ ا د
ج ددلذ لخ ددائج ه د إ الذ ا ددت ئ د اججاه دداث الالج ددت الج ددامعئط لت د
الاجخماعي في عم العملئت الخعلمئت ئيجابئت ،هد إ الندئجدت جخفدق مد مدا ج دلذ ئلئده لخدائج العذيدذ
ددئلت هامددت لددذ الالددب الجددام ي لددذعم العملئددت
مددن الذا دداث فددي أ الشددجهاث الاجخماعئددت جمشد
الخعلمئددت جتقئقهددا ،لمددا جخخلددا م د مددا ج ددلذ ئلئدده لخددائج بع د الذ ا دداث ثخددر التددي اعخبددرث
ه د إ الشد دجهاث ددئلت لدس ددلئت الخ ا د م د الاخ ددرين هقد د  .ه د إ الندئج ددت ة حعج ددي أل دده يمن ددن أ
حعد د ه طرائ ددق الخ ددذ س الاعخئا ي ددت ددائلها ،بد د ئضه ددا جق ددذم ه ائ ددذ ئض دداهئت للمخعلم ددط خبد دراث
جذيذة ،لما جزيذهم زقاهت مخا ة في مجاى اخخ ا هم باعخجا ه إ الشدجهاث حعمد ع د حغئطدر
الاريق ددت الت ددي لت د به ددا ع د املعل م دداث هت ددي ب د لو ج ددإزر ف ددي جه د ين اججاهاجن ددا لت ه ددا ،يمن ددن أ
سددخذى بالنخددائج الاح ددائئت التددي جت ددلنا عليهددا مددن خددالى اجابدداث الالجددت  ،حئ د ألدده لددذيهم اججدداإ
ايجابي لت ال ائ الاجخماعئت في جتقئق العملئت الخعلمئت ،هي سجت مرجفعدت جدذى ع د لدئجدت
مإ اهدا أ الاججدداإ إلايجدابي بددذ إ يتدذ النشطددر مددن مقا دذ السددل ك ،أ دهاى الخفاعد الاجخماعئددت
باعخجا ه ددا ددئلت جخض ددمن بيا ددت حعلئمئ ددت ق ددذ حع ددزح ق ددذ ة الا ددالت ف ددي ع ددم الخعل ددئم ،الا ددخفا ة م ددن
الخغ يددت الراجعددت ،مددن خددالى الخ ا د الخ د ا مدده خددرين طددالت أم ا دداج ة مددن أمددالن مخفرقددت
باريقت متةامنت أ غطر متةامنت ججئب عن مخخلا الا شغاةث املشنالث الخعلمئت التي جت ى
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لج دداحهم ف ددي ج ال ددب شخ ددئ هم الخعريفئ ددت الشقاهئ ددت الاجخماعئ ددت حت دده الس ددل لئت جذالئ ددت ئ د
جالب أضها حعزح من حعلم اللغاث ثجنبئت من خالى الذ ي املخاحت ع د الشدجهاث الاجخماعئدت ،ئ د
جالب حيا ة جذعئم مها اجه في الجت العلمي مدن خدالى الاطدالع ع د الجتد ر الذ ا داث املقذمدت
في مرالز الجت املخخ ت .لذ لخائج الذ ا ت لخدائج الذ ا دت املخ د ئليهدا أ اججاهداث الالجدت
دائ الخ ا د الاجخمداعي فدي عدم العملئدت الخعلمئدت ئيجابئدت ،هد إ الندئجدت
الجامعئط لت
دئلت هامدت
جق مد مدا ج دلذ ئلئده لخدائج العذيدذ مدن الذا داث فدي أ الشدجهاث الاجخماعئدت جمشد
لددذ الالددب الجددام ي لددذعم العملئددت الخعلمئددت جتقئقهددا ،لمددا هددي جندداق مددا ج ددلذ ئلئدده لخددائج
بع د الذ ا دداث الت ددي اعخب ددرث ه د إ الش ددئهاث ددئلت لدس ددلئت الخ ا د م د الاخ ددرين هق د  .ه د إ
الندئج ددت ة حعج ددي أل دده يمن ددن أ حع د ه طرائ ددق الخ ددذ س الاعخئا ي ددت ددائلها ،ب د ئضه ددا جق ددذم ه ائ ددذ
ئضدداهئت للمخعلمددط خب دراث جذيددذة ،لمددا جزيددذهم زقاهددت مخا د ة فددي مجدداى اخخ ا ددهم باعخجددا
هد إ الشددجهاث حعمد ع د حغئطددر الاريقددت التددي لت د بهددا ع د املعل مدداث هتددي بد لو جددإزر فددي جهد ين
اججاهاجن ددا لت ه ددا ،يمن ددن أ س ددخذى بالنخ ددائج الاح ددائئت الت ددي جت ددلنا عليه ددا م ددن خ ددالى اجاب دداث
الالجت  ،حئ أله لذيهم اججاإ ايجابي لت ال ائ الاجخماعئت في جتقئدق العملئدت الخعلمئدت ،هدي
سد ددجت مرجفعد ددت جد ددذى ع د د لدئجد ددت مإ اهد ددا أ الاججد دداإ إلايجد ددابي بد ددذ إ يتد ددذ النشطد ددر مد ددن مقا د ددذ
السل ك ،أ هاى الخفاع الاجخماعئت باعخجا ها ئلت جخضمن بيات حعلئمئت قذ حعزح قذ ة الاالت
فدي عددم الخعلددئم ،الا ددخفا ة مددن الخغ يددت الراجعددت ،مدن خددالى الخ ا د الخد ا مدده خددرين طددالت
أم ا دداج ة م ددن أم ددالن مخفرق ددت باريق ددت متةامن ددت أ غط ددر متةامن ددت ججئ ددب ع ددن مخخل ددا الا ش ددغاةث
املشد د ددنالث الخعلمئد د ددت التد د ددي جت د د د ى لجد د دداحهم فد د ددي ج الد د ددب شخ د د ددئ هم الخعريفئد د ددت الشقاهئ د د ددت
الاجخماعئددت حتدده السددل لئت جذالئددت ئ د جالددب أضهددا حعددزح مددن حعلددم اللغدداث ثجنبئددت مددن خددالى
الذ ي املخاحت ع د الشدجهاث الاجخماعئدت ،ئ د جالدب حيدا ة جدذعئم مها اجده فدي الجتد العلمدي مدن
خالى الاطالع ع الجت ر الذ ا اث املقذمت في مرالز الجت املخخ ت.
ق ددذ اجفق ددذ لخ ددائج هد د إ الذ ا ددت مد د ا ددت ميش دداى ها سد د ( )2010بعند د ا أز ددر ا ددخخذام
جهاث الخ ا الاجخماعي ع العالقاث الاجخماعئت .
ل د د ا لخ د ددائج ا د ددت عجد ددذ الخمئ د ددذ ( )2002بعن د د ا اججاه د دداث الالجد ددت الج د دامعئط لت د د د ددجهاث
الخ ا الاجخماعي ا خخذاما ها عالق ها بالخت ئ الذ ا ي.
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خامتة:
لقدذ حا لددذ هد إ الذ ا ددت إلاجابدت ع د بعد الدسدداؤةث املخعلقدت باجئعددت اججاهداث الالجددت
ددائ الخ ا د د الاجخم دداعي ف ددي ع ددم الخعل ددئم ،ئذ أ الاججاه دداث جمشد د أح ددذ
الج ددامعئط لتد د
الس دج الهامددت للنشددا عددن طجئعددت الخ جهدداث الخذيشددت فددي التربئددت الخعلددئم ،مددن بئ هددا ا ددخخذام
الشجهاث الاجخماعئت لم ذ للمعل ماث لذ الاالب في مرحلت الخعلئم الجام ي .
لما ج لذ الذ ا ت ئ عذم ج هر بط الجنسئط في الاججاإ لت ا خخذام جهاث
الخ ا الاجخماعي في عم العملئدت الخعلئمئدت ،يرجد ذلدو لهد الاالدب الجدام ي قدذ بلد مرحلدت
حعلئمئددت جإهلدده يختم د مسددإ لئخه فددي الددخعلم با ددخخذام ال ددائ الخنن ل جئددت الخذيشددت ،بن د ع
من الخريت املر لت بالخا ي جه ين اججاإ ئيجابي لت ها بغ النظر عن مخغطر الجدنس مدن جهدت
ال ددائ الاجخماعئ ددت ف ددي ع ددم
أخددر ج ددلذ لخ ددائج ا دددنا ئ د ج د ه ددر ف ددي الاجج دداإ لت د
الخعل ددئم حس ددب الخخ د يرج د ذل ددو ئ د طجئع ددت املعره ددت املخجاين ددت ب ددط الخخ دداث إلا س ددالئت
 ،ئذ أ أغلدب املعائداث العلمئدت
الخنن ل جئا العلمئت ،يضاآلا ئليها اللغت املعخمذة في م جخ
املنش ة ع الشجنت مخاحت بالغت ثجنبئت ،ل ا هاة خفا ة املش م ها جه ل الح من يدخقن هد إ
اللغت.
االقرتاحات والتوصيات:
بن دداءا ع د النخ ددائج الت ددي خل ددن ئليه ددا الذ ا ددت أهمئ ددت امل ض د ع ف ددي الس دداحت الترب ي ددت الخعلئمئ ددت،
ا خ جب علئنا جقذيم جملت من الاقتراحاث ل جزها هئما ي ي:
 حص ددجئ الالج ددت الج ددامعئط ع د د ا ددخخذام م اق د د الخ ا د د الاجخمد دداعي ،جد ددذعئم م هره ددا فد ددي
مخخلا املإ ساث الجامعئت.
 ئجراء ا اث مسخفئضت ،جدنا ى ا تراجئجئاث عم العملئت الخعلئمئت للاالب الجام ي.
 الس ي ع ججا ح املفه م الخقلئذش للخعلم لذ الاالب الجام ي ،العم ع جر دئخ ث دس
النفسئت لخعلم لذيه.
 ئج د دراء ا د دداث مسخفئض د ددت جدن د ددا ى أز د ددر ا د ددخخذام لدن د ددا ى أز د ددر ا د ددخخذام د ددائ الخ ا د د
الاجخماعي في جنمئت الخعلئم عنذ الاالب الجام ي.
 ئ د ددالل املنظ مد ددت الجامعئد ددت لخخمان د د ه م د د الالفجد ددا الخنن ل د د ي املعرفد ددي ،مد ددن خد ددالى ججد ددا ح
ال هنئاث املخحجرة املقا مت لخنن ل جئا املعل ماث الاج اةث.
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 ئ اج دائ الخ ا د الاجخمداعي ( الفديس بد ك ،الخد يتر ،الئ جئد ت )...لمدا ة حعلئمئدت فدي ماهدت
املراح الجامعئت ،من أج الا خخذام ثمش لها في الخعلئم.
 ج د ددذعئم اللغ د ددت ثجنبئ د ددت عن د ددذ الاال د ددب ،جاح د ددت ه د ددر الاط د ددالع الخ د ددف ملخخل د ددا م د ددا
املعل ماث.
 السد ي لتد ئ شداء م اقد بتد عربئددت ع د الشددجنت ،باة دتراك مد مخخلدا الجامعدداث مرالددز
الجت العربئت ،زراء الجت ر العربئت ،قاعذة للمعائاث الخا ت بها.
مراجع الدراسة:
- 1م د درا غسد ددا  ،ئحضد ددا الشقاهد ددت العربئد ددت ا د د املخلقد ددي ثجنبد ددي عبد ددر ال د ددائ الخذيشت،السد ددبئ
د ددائ الاج د دداى الخذيشد ددتج ،1حا ة إلاعد ددالم،
الخقئد ددئم ،لخد ددات العربد ددي :الشقاهد ددت العربئد ددت فد ددي مل د د
اله يذ.51 ،2010،
 -2هد م قد اجخمدداعي أطلقدده طالددب جددام ي يددذع مددا ك حلربطددرج  Mark Zuckerbergمددن جامعددت
ها هددا فددي الرابد مددن هبرايددر  2004يسددم ه د ا امل قد للمسددخخذمط باةلضددمام ئ د عددذة ددجهاث
الد ين يخ اجددذ فددي لفددس
هرعئددت مددن لفددس امل قد حسدداعذ ع د الدشدداآلا املزيددذ مددن ثشددخا
هات الشجنت.
 - 3مإ س ثونٍرر  Twitterجداك د ي …  jack dorseyمصرورع أ مجخندر امل قد الشدهطر … ثونٍرر ،
ملهر امل ق في أ ائ عام  2006لمشر ع جا ير بتثي أجرجده درلت  Odeoثمطرلئدت فدي مذيندت دا
هرا سيسدده  ،بعددذ ذلددو أطلقخدده الشددرلت ددمئا للمسددخخذمط بشدده عددام فددي ألخ د بر  .2006بعددذ
ذلو بدذأ امل قد فدي الالدشدا لخذمدت جذيدذة ع د السداحت فدي عدام  2007مدن حئد جقدذيم الخدذ يناث
امل دغرة ،فدي أبريد  2007قامدذ درلت  Odeoبف د الخذمدت عدن الشدرلت جهد ين درلت جذيدذة
با م  Twitter.بذءا من يسمبر .2009
 -4ج ها ج ي ال ناعاث إلابذاعئت :لئا جنخج الشقاهدت فدي عدالم الخنن ل جئدا الع ملدت .ج 2جرجمدت
بذ السئذ لئما الرهاعي ،2لسلتعالم املعرهت ،ع ،339ماش.2007
 - 5أ رآلا جالى حسن  ،أزر جهاث العالقاث الاجخماعئت الخفاعلئت باةلترلذ ائ الفضائئاث
ع د العالقدداث الاجخماعئددت الاج ددالئت لأل ددرة امل ددريت القاريددت  ،املددإجمر العلمددي السددن ش الشالد
املددإجمر العلمددي السددن ش الخددامس عشددر إلاعددالم ث ددرة جتددذياث الع ددر  ،ملئددت إلاعددالم  ،جامعددت
.567 -475
القاهرة، 2009 ،
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 -6لا يما ل مدا  :ا دخخذام م اقد الخ ا د الاجخمداعي جدأزطرإ ع د العالقداث الاجخماعئدت ،مد لرة
منملت لنئ ها ة املاجسخطر في إلاعالم الاج داى ،جامعدت الخداج لخضدر ،باجندت ،الجزائدر،2011 ،
13.
 -7ل د يزة مس ددع ش  :اججاه دداث الالج دت لت د ا ددخخذام ثلترل ددذ ف ددي جتقئ ددق ال ددخعلم ال د احي  ،م د لرة
منملت لنئ ها ة املاجيستر في عل م التربئت ،جامعت باجنت ،الجزائر15. ،2011 ،
8-Aren, Karbinski, (2010) Facebook Technology Revolution, NY, Spectarun
publication.
 -9مرل ددز ددإ امل ددرأة ،الش ددجات ددجنت الخ ا د الاجخم دداعي ،مرل ددز ددإ امل درأة ،غ ددزة،2011 ،
مخال ع الراب :
Http: //www.yaf3ress.net/Displayasp ? page:2000&news ID=1209.
 -10حسدن هدالل دهئ ;م دافث خلئد ابدراهئم  ،جدأزطر ا دخخذام م اقد الخ ا د الاجخمداعي ع د
الخت ددئ الذ ا د ي فددي ملئددت علد م الخا د ت الرياضددئاث ،قسددم إلاح دداء املعل ماجئددت ،جامعددت
القا ئت،جمه يت العرا .2017،
11 ID anhun .boydk .nicol bkellison, Social Nutwork Situs, Definiton, Historw end
Sholashup, Joirnal of computer meduatud communication, 2010, vol.13, 1 ( online).

اجمللد السادس – العدد الثاني عصر ـ يوليو 1029

255

د .بله امحد بالل
اجتاهات طلبة جامعة السودان املفتوحة حنو استخدام اهلواتف الذكية يف
الوصول ملصادر املعلومات اإللكرتونية واإلفادة مهوا (دراسة تطبيكية)
د .بله احمد بالل
أظتار مؽاسك ،جامعة العودان املفتوحة
امللخص:
يتنااا هاازا البحااد دساظااة اتجاهاااط بااام جامع ا ااة العااودان املفتوحااة ااه اظااتفذا ال وات ا ا
الزكيا ااة ااه الولااو ملـا ااادس املعـوما اااط ـلـــ ي ا ااة معشفااة مااذال اظااتفادو ال ااام ااه الولااو
ملـادس املعـوماط الالـــ ية  ،كما يهذف البحاد اياه اباشاص ت بياااط ال واتا الزكياة الطاق أبـا هاا
جامعة العودان املفتوحة لـ ام الظتفذام ا ه الولو ايى مـادس املعـوماط.
قا ااذ اظا ااتفذ الباحا ااد املا اانسح الول ا ااف املع ا ا ه  ،ما ااا أه ا ا النتا ااا أن  %84يفض ا ااـون
اظاتفذا هااواتف الزكياة ااه الولااو رياى مـااادس املعـومااط الالـــ يااة ،ااا بش ا الا ــ ا  ،كمااا
جاذ مااا أها ات اذماط الطااق توفشهااا جامعااة العاودان املفتوحااة مااا ناا موقع ااا الالـــ ا الطااق
يتحـ ااي ،ـ ه ااا املبح ااومنن م ااا ن ااا رج ااضله الزكي ااة ،تتما ااي ااه ات ااذماط التفا،ـي ااة املوقا ا
ـلـــ ا ا  ،كما ااا تولا ااـ ايا ااه ما ااع معا ااتوم املعشفا ااة بات ا ااذماط الطا ااق تاا ااذم ا ات امعا ااة  ،ا ااـ
ال ات .
أ ل ا الذساظ ااة بض ااادو مع ااتوم املعشف ااة بف ااذماط ال وات ا الزكي ااة الط ااق تتيح ااا ات امع ااة
حطا ااق تتا ااون متاحا ااة لتافا ااة ال ا ااام  ،كما ااا أ ل ا ا بتنوي ا ا ص ا ااادو ات ا ااذماط الطا ااق تتيح ا ااا ات امعا ااة
لاظ ااتفذا  ،ااـ ال واتا ا الزكي ااة م ااش سو ت ااوافش الت ااذس م اي ااه ما ااذم نذم ااة ،مـيط ااق التعـ ااي
التعـ ما قبي ات امعة.
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Abstract
This study deals with the study of the attitudes of students of Sudan University in the
use of telephones Smart access to electronic information sources and knowledge of
how students are able to access Sources of electronic information, the research also
aims to highlight smart phone applications that Launched by the University of Sudan
open to students to use in access to sources of information.
The researcher used descriptive descriptive method, and the most important results
that 84% prefer Use their smartphones to access electronic information sources by
Internet, as we find one of the most important services provided by the University of
Sudan open through The website, which is obtained by the respondents through their
smart devices, (Interactive services) and (the website), and have reached the level of
knowledge of the services provided by the university by telephone.
The study recommended increasing the level of knowledge of the smart phone
services offered by the university Which is available to all students. It also
recommended diversifying and increasing the services offered by the university for
use on the smart phone and the need for training for the providers of teaching and
learning services by the university
:متويد
أدال الت ا ااوس ا ااه تانيا ااة الاتـا اااالط املعـوما اااط ايا ااى م ا ااوس اؼا ااتا جذيا ااذ ما ااا ات ا ااذماط ماا ااي
 الطااق أدط بااذ سها ايااه م ااوس ال وات ا الناالااة م هااا حااذياا ال وات ا، ال ـمجياااط الاااوسو الاظااــية
ة فا اة رلك بعبم ظا ولة حمـ اا التانياة اتثذيااة الطاق أمايف رل هاا،الزكية الطق ا تؽشط بعش
 تفااض ا،  فتلاابح زعااتفذ لتـااف الا ــ ا،الطااق ل ا تـااا تتواجااذ رال ااه اتثاظاام الد اافق
مااا التجاس ااة اظااتفذاماط أنااشال كانااـو، الايااا باي،  الااذنو لـ ـيااذ ـلـــ ا،اااي البيا اااط
 ااـ املعااافاط ال و ـااة،  حيااد أن ال واتا الزكيااة قفااضط قفااضو اظااعة فـا زعااذ أداو لـتحااذة،جااذا
 املـف ا لـنتااش الت ااوس التاهااق الاازم لااـ رلي ا ااه،بااي ألاابح بكمتا ياااط ها ـااة نااذماط كانااـو
.فــو صمنية قـنـو
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رن اظتفذا ال وات الزكية أدم ايه م وس مورج جذيذ هو مـتباط ال وات املثمولة
 Mobile librariesالطق زعتمذ ،لى اظتفذا التانية الاظــية باظتفذا ال وات الزكية.
مشكة الدراسة:
رن التا ااذ العـا ااق الت ااوس التاه ااق ال اشاها أل اابح في ا ظ ااا ي التاني ااة ت تا ااي م ا ف اشاد
تحماي باليااذ ،توما ااه ات ياام لـاايش ي م ااا ،ااتز ال ااات الاازس ااه ماذمااة هااز الوظااا ي الطااق
ا تؽاشط بؽااتي ظاشي  ،نالااة بانن بـبااة ات امعاااط فـا تحا أم تانيااط أنااشال نهازا الا تؽاااس باانن
ال ـب ا ااة كم ا ااا حتيا ا ا تاني ا ااة ال ا ااات الزكي ا ااة بيا ا ا النت ا ااش  ،ا ااا العم ا ااش أ ات ا ا ا غ أ املع ا ااتوال
الاقتـادم لـ ـبة ،حطى أن ،ذد ال وات الزكية ه بع الذ يفوق ،ذد فشاد ف ها.
بعا فـاشو البحاد لاذال الباحاد ماا ناا معاشؽاة الباحاد بحـا ر تما ا ي،ضاا هيئاة التااذسيغ
بجامعااة العااودان املفتوحااة با،تباااس مااا أفاشاد قبيـااة البحااد العـاااق باإلمااافة ايااى تجشبتا ـداس ااة
لفش ع ات امعة ،لى معتوال العودان هو ؼاهذ ،ـش ،لى اظتفذا ال وات الزكية ه العمـية
ـداس ة التعـيمية.
ه الفــو ننـو بزل ات امعة مج وداط كبنـو تماـ ه الناـة النو،ية ه التعـي مماـة ه
التعـي ـلـــ الفـو الافــامية رتاحة املاشساط الذساظية ،لى موق ات امعة بي رمتذط
ايى ،اذ ـمتحا اط أ ن اليا هز التينـاط الطق أحذم ها ات امعة حتم ،لى املعتفيذيا
تومي أج ضله الزكية ال الولو إلحتياجاله ساديمية.
عبة لـت وس املعتمش ه ال وات الزكية تانيالها العالية توافشها بـثـو بنن أيذال ال ـبة الزيا
ل يومفوا هز التانية الاظتفادو م ها ه الولو ملـادس املعـوماط ـلـــ ية ما هنا تـما
املؽتـة.
لاازلك جااا البحااد إللاااا الضااو ،لااى مج ااوداط جامعااة العااودان املفتوحااة ااه الولااو
نذمالها معـومالها لـ ـبة ما نا ال وات الزكية  ،دساظة مذال سما املعتفيذيا ما ات ذمة
 ،ها ماــحاله لت و ش الاظتفادو ما ال وات الزكية ه الولو مـادس املعـوماط الالـــ ية.
تماي املؽتـة البحد ه زعاؤ س يسفق هو:
"ما اتجاهاط بام جامعة العودان املفتوحة حو اظتفذا ال واتا الزكياة اه الولاو مـاادس
املعـوماط الالـــ ية؟
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أهنية الدراسة:
ت ا ااـص أهميا ااة ها ااز الذساظا ااة با،تباسه ا اا ما ااا ت بياا اااط ال وات ا ا الزكيا ااة ا ااه الولا ااو ملـا ااادس
املعـوماط ـلـــ ية ما قبي بـباة جامعاة العاودان املفتوحاة ،باإلماافة اياه زعاـيء الضاو ،لاى
كيفيااة الاظااتفادو مااا ال وات ا الزكيااة الطااق حمـ ااا باانن أيااذينا باظااتمشاس ااه رحااذاة اـااة و،يااة ااه
،مـي ااة الول ااو ملـ ااادس املعـوم اااط باملـتب ااة ات امعي ااة ،ربا اشاص اها ا املعوق اااط رن ج ااذط تا ااذي
املاــحاط اتثـو ررا لض الامش.
أهداف الدراسة:
زععى الذساظة ريى تحاي هذاف التالية:
 -1ابا ا اشاص ت بياا ا اااط ال واتا ا ا الزكي ا ااة الط ا ااق أبـا ها ا ااا جامع ا ااة العا ا ااودان املفتوح ا ااة لـ ـب ا ااة
الظتفذام ا ه الولو ايى مـادس املعـوماط.
 -2التعشف ريى مذال اظتفذا بـباة جامعاة العاودان املفتوحاة لـ واتا الزكياة اه الولاو
ملـادس املعـوماط الالـــ ية.
التحااذياط أ الـااعوباط الطااق تواج ا ال ـبااة ،نااذ اظااتفذا ال وات ا الزكيااة ااه الولااو مـااادس
املعـوماط الالـــ ية.
تساؤالت الدراسة:
 /1بشق الولو ايى املعـوماط.
 /2ما ااذال اظا ااتفذا با ااام جامعا ااة الع ا ااودان املفتوحا ااة لـ وات ا ا الزكيا ااة ا ااه الول ا ااو لـمـ ا ااادس
املعـوماط ـلـــ ية.
 /3ه ااي توجا ااذ ل ااعوباط تواج ا ا ال ااام ،ن ااذ اظ ااتفذا لـ وات ا ا الزكي ااة ا ااه الولا ااو لـمـا ااادس
املعـوماط ـلـــ ية.
حدود الدراسة:
أجش هز الذساظة ه رباس املثذداط آلاتية:
 /1محا ااذداط متا ي ا ااة :اقتـا ااشط الذساظ ا ااة ،ل ا ااى بـبا ااة املاجع ا ااتنـ بجامع ا ااة الع ا ااودان املفتوح ا ااة ا ااه
العالمة ات شبو .
 /2محذداط صما ية :اجش الذساظة ه الفـي الذساسفق الاا ما العا ات امعه . 2017
 /3محذداط العينة :اقتـشط ،لى ،ينة ال ـبة املاجعتنـ بمفتـ التفــاط.
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مهوج الدراسة وادوات مجع البيانات:
ا،تمذ الباحد ،لى املنسح الولاف هاو الازال يااو ،لاى دساظاة الواقا ا التااهشو كماا توجاذ
ااه الواقا  ،يهاات بولااف ا كيفيااا ا كميااا قااذ ما الباحااد هاازا املاانسح ااه رجاشا هااز الذساظااة مااا
نااا امل ا التجاهاااط جميا أفاشاد مجتم ا الذساظااة ،ااا بش ا ـظااتبا ة بااي ت ا زعض ضهااا بااتد اط
أنااشال معااا،ذو ماااي املاحتااة الض اااسو امليذا يااة املااااباط الد ـااية الاباااع ،لااى التااااس ش نهااذف
الـؽ ،ا اتجاهااط املبحاومنن آسائها حاو اظاتفذا ال واتا الزكياة ـفاادو م هاا اه الولاو
ملـادس املعـوماط الالـــ ية .
أدوات مجع البيانات :
فاذ اظتفذ الباحد اظتبا ة ت م البيا اط ،ا موموع الذساظة لتي
بحثها باإلمافة ايى املاحتة املعاشؽة ما نا ،مـ بات امعة.

سافة ات وا م امل ـوم

مصطلحات الدراسة:

 ال وات ا الزكي ااة  :Smart phonesال ااات ات ـ ااوم امل ااذم م ا ت بيا اااط الول ااو ري ااىالا ــ ا ا  ،ال واتا ا الزكي ااة تا ااذ ات ذم ااة الـ ااوتية الشقمي ااة الع ااا ي النـ ااية ال ـي ااذ
الالـــ ا ا  ،باإلم ااافة ريا اى ق ااذسلها ،ل ااى تـ ااف الا ــ ا ا تباا ا محافت ااة ،ل ااى الت ااامنـاط
الفيذيو مؽيي  MP3زعشض الفيذيو.
 مـاادس املعـومااط الالـــ ياة  :E-Resourcesماادو تحتاوم ،لاى بيا ااط أ باشام أ سـ هماامعااا اات قشا لهااا التعامااي مع ااا مااا نااا اتثاظاام باظااتفذا حااذاط ناسجيااة متـااـة
باتثاظاام مباؼااشو ماااي مؽاايي ق اشال املش ااة أ الــبة ا أ باظااتفذا الؽاابتاط ماااي
الا ــ
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الدراسات السابكة -:
تنا ل هز الذساظة اظتعشاض ،ذد ما الذساظاط راط الــة بموموع اظاتفذا ال واتا
الزكيااة  ،الطااق أجش ا ااه د مجتمعاااط تفتـا ،ااا امل تما العااودا  ،فالعااودان يفتـا مااا
غنااـ مااا الااذ ااه رمتا اتا املاديااة ،نـولاايت الااافيااة ،مااع الاجتمااا ه ،تاس فا التعـياااق.
قااذ زعااشض العااودان مااا نااا معاانـت التاس فيااة ايااى زيناـاط ظياظااية مااش ف متعااذدو ا عـعا
ظياظت التعـيمية,
ظـبا ،لى بنيت التحتية مواسد الاقتـادية الطق أمشط بذ سها ه ن
لا ااذ اتض ا م ااا ن ااا الاب اااع ،ل ااى ت ااا ه ااز الذساظ اااط اتفاق ااا ،ل ااى أهمي ااة ال وات ا
الزكيااة بانهااا ظاايـة م م ا حذياااة ياات مااا نال ااا الولااو ملـااادس املعـوماااط ـلـــ يااة ف ناااك
كان اـا مااا الذساظاااط الطااق ت ا الاباااع ،ـ هااا لـااا تتفااا ط ااه لااـ ها باملومااوع محااي الذساظااة رال أن
الباحد حا الانتـاس ،لى اتثذيد ف ها مال لـة أقشم بموموع الذساظة اظتعشم ا الباحد
مشتبااة تشتيبااا صمنيااا بي ا النتااش ،ااا لي هااا البهيااة الطااى أجش ا ف هااا ااى دساظاااط أجااشال بعض ا ا ااه
نش ،لى املعتوال العالاق ى:
العودان بعض ا ه الباد العشبية البع
 وفي دراسة أخزي لكل مً شيرش  churchوسميث2002( smythم) نهذف التعشف ريى ظـوك
البح ا ااد  ،ا ااـ الا ــ ا ا ا كيفي ا ااة الول ا ااو ري ا ااى املعـوم ا اااط م ا ااا ن ا ااا ال واتا ا ا الزكي ا ااة لتـبي ا ااة
احتياجاله ما املعـوماط قذ تولي الباحااط ه دساظ هما ريى ف ظـوك البحد  ،ـ ات وا
لـولو ر املعـومااط ف ا أ مااس ظاـوك ،ناذ البحاد ،اا املعـومااط كيفياة الاظاتفادو ماا
ات ااذماط ات ذيااذو لـبحااد  ،ااـ ال واتا الزكيااة تاااذي التحعاايناط املمـنااة ت ااذماط البحااد
،لى ال وات الزكية.
 دراسة مغاوري (2002م) بعىىان خدمات املعلىمات في شبكات الهىاثف الذكية في مصز.
هااذف البحااد ايااى التعااشف ريااى نااذماط املعـوماااط ااه ؼاابتاط ال ااات الزكيااة العامـااة ااه مـااش مااا
حيد نـا ـ ا التانية ط املعتفذمة ه تاذيم ا.
سا ا ا م ااا أها ا النت ااا أن تفضا ا أ ،ي ااة املعـوم اااط الشقمي ااة ق ااا ون ـي ااذاع لـ ااات داس الـتا اام
املـاش ة ،مااا ما يـااب ،لاى سااي ؼاشكة أ مأظعااة ت ات أ ،يااة معـومااط سقميااة رياذاع ،ااذد محااذد
م ااا ال اال ،م ااش ال اازم يت ااي م ااب ا ااه قوا ،ااذ بيا اااط ال ااذاس املاـ ااـ رتاح ه ااا ،ل ااى ؼ اابـة ال ااات
الزس .
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 أم ااا دراس ااة يدب ااد ا مي ااد (2002م) فا ااذ ه ااذف ري ااى توم ااي رمتا ي ااة اظ ااتفذا تـنولوجي ااا
ال واتا الزكيااة ااه مجااا املـتباااط ممااا يتااي لـمـتباااط العامااة حش ااة التفاباام ما س ادهااا ،ااا
بش ا الؽاابتاط الاظااــية مااا نااا نذمااة الشظااا ي الاـاانـو  smsإل،ام ا بايحااذاة امل مااة
الطق تجشم داني املـتبة كزلك رن ـاه بولو الـتم املعتعاسو.
ما أبشص تاا البحاد جاود اض ؼاذيذ اه املـتبااط املثـياة ،ظاوا العاماة /ات امعياة ف
ردنااا ات ااذماط التانيااة اتثذياااة ف هااا ،الطااق م هااا اظااتفذا ال وات ا الزكيااة ااه تاااذي نااذمالها
رلااك ،لااى ،ـااغ تنـالهااا العامليااة ،أن ات ااذماط املاذمااة ،ااا بش ا ال ااات الاازس ااه مااا أكثااـ
ات ااذماط اظتحعااا ا بال عاابة لـمعااتفيذيا مااا املـتبااة ااه ،ـااش ا اتثااايه الاازم ألااب فيا ال ااات
الزس متو ا س يعا ،شعتفذ ه مفتـ أ ؽ ة اتثياو اليومية.
 دراسااة ساه ا 2002(Zhangم) ،ااا املـتبااة الشقميااة لـ ااات الزكيااة فاااذ سا ا ،باااسو ،ااا سقااة
،ـمية قذم ه الـنن ،ا مـتبة " "Tsinghus university libarayاحتوط املـتبة ،لاى ماماة
بشق لـعمي ه:
الولو البحد ه قوا،ذ البيا اط ما نا ال ات املثمو
الولو الف شط العا ،لى ات ء املباؼش ما نا ال وات الزكية
أما الت بي ننـ ف و لتعو املعـوماط ناذمالها بالتعاا ن ما بعا الؽاشساط ال واتا الزكياة
ه الـنن.
رمااافة لاازلك تنااا صا ا أبااشص املؽااـاط املتعـاااة بعمـيااة هيتـااة تـاامي النتااا دم ا املااواسد ااه
مـااادس املتعااذدو لتحاي ا الاظااتفادو الاـااوال مااا ظااا ء املعـوماااط توافا ااا م ا مـااادس الو اام
باظتفذا ال وات الزكية.
 دراس ا ااة الباحا ا ااان س ا اايرا  Sierraووس ا ا 2002(wustم) الت ا ااشق ري ا ااى كيفي ا ااة الاظ ا ااتفادو م ا ااا
تـنولوجي ااا ال ااات الزكي ااة بمجمو ،اااط املـتب ااة الشقمي ااة ،حي ااد اهتم ا ه ااز البح اد بت بي ا
تانيا اااط ال وات ا ا الزكيا ااة ،لا ااى مجمو،ا ااة ما ااا الـا ااوسو التاس فيا ااة بمـتبا ااة جامعا ااة " North
 "Carolinaأم ااا أب ااشص أه ااذاف ا ف ااو ت ااوم ت بيا ا لـ واتا ا الزكي ااة شع اام ملع ااتفيذال املـتب ااة
باالباع ،لى محتو الها نالة ات شا ء التاس فية.
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 بارس ااىو (2010م) بتحذي ااذ  ،اااداط ال ااام ال اازيا يتعـم ااون  ،ااا بع ااذ كيفي ااة الول ااو ري ااه
املعـوماااط ،ااا بش ا اظااتفذام لذج ااضو الزكيااة لف ا مااواقف حااو تااوفنـ نااذماط املـتبااة
اظاتفذم ا  ،ااـ أج اضو ال واتا الزكيااة ،ملعشفاة مااواقف تجااا التيناـاط املعااتابـية ،أكااذط
النت ااا البح ااد أن ـ ا امل يب اانن تاش ب ااا اؼ ااــ ا أج ااضله املثمول ااة لي ااشض التعـ ااي بع اابم
موالفاط التانية املوجودو ف ها.
 دراسا ااة يالش(ي ا ااريي (2002م) ريا ااى دساظا ااة مجا ااا النا ااا و تـنولا ااو ه ،بولا ااف تانيا ااة املعا ااتابي
لـتعشف ريى الا جاصاط امل مة الطق تحاا في  ،نالة تي الطق ل ا ،اقة مباؼشو بتانياط نضن
معات ااة اظااــجاع املعـوماااط .رمتا يااة اظااتاماس هااز الت ااوساط م مجااا العمااي املـت ااق مااا
ناا اظاتحذاة ناذماط جذيااذو زعتماذ ،لاى أج ااضو ال اات املثماو الطااق ماا ؼاتنها أن تشتاا
ب ااذ س املـتب اااط ااه امل تما ا  .ق ااذ البح ااد م ااارج ماــح ااة ت ااذماط معـوم اااط يمـ ااا تا ااذيم ا
لـمعااتفيذيا بواظا ة هااواتف املثمولااة .فضااا ،ااا ماــحاااط ي جا اظااتاماس هااز ج ااضو ااه
مجا ااا الولا ااو املـتبا اااط الشقميا ااة تا ااتمنـ ها ااز ات ا ااذماط ،لا ااى معا ااتابي مأظعا اااط املـتبا اااط
العامـنن ف ها.
 وركة دلمية أخزي ألكبيلي 2011( Akbulutم) دزض فيها ثجزبة حامعة يHacettepeي ه
تشكيااا لتااوفنـ بيا اااط ،ااا مـااادس املعـوماااط ملعااتفيذيها باظااتفذا ال وات ا الزكيااة مااا نااا
بش ااام ت بيا ا ت ا ر ،ااذاد باع ا رداسو املعـوم اااط بات امع ااة الــكي ااة حي ااد يا ااو بعم ااي م ا
مااو لـــمنااع العمااودم ملـااادس املعـوماااط بمـتباااط ات امعااة ،يهااذف هاازا ال ـ ااام ريااى التتكااذ
ماا جاود الـتاام باتقشم مـتبااة لـمعاتفيذ ماا مـتبااط ات امعاة ،كمااا ت شقا البحاد رياى ،ااذد
مااا الا،تباااساط الطااق تما مشا،الهااا ،نااذ تـاامي هاازا ال ـ ااام حطااى يتااون ااه ما أفضااي ااأدم
ال ذف ما تـميم .
 دراسة باثيرسً2011( Patersonم) مواق ال ام حو اظتفذا نذماط مـتباط ال وات
الزكيااة لهااذف هااز البحااد ريااى تااوفنـ البيا اااط الـميااة النو،يااة الظااتفذا ال ااام لـ وات ا
الزكياة كيفيااة الاظااتفادو ماا نااذماط املـتباااط ساديمياة املتناـااة مااا ناا ال واتا الزكيااة
قذ تولـ
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 دراسة الباحاان شزودي  Shrdeودريسيلهي 2012( Dresselhausم ه سقا ه تاش اشا ،اا
دساظ ااتنن اظتاـ ااا يتنن ح ااو تا ااذي ن ااة تم يذي ااة لـب ااذ ااه تنفي ااز مـتب اااط ال وات ا الزكي ااة
لـول ااو ري ااى ن ااذماط املـتب ااة قوا ،ااذ البيا اااط ات ال ااة باملـتبة كيفي ااة اظ ااتفذا ال ا ااام
لتـنولوجياااط ال وات ا الزكيااة ااه حياااله اليوميااة ،سا ا تااا البحااد يااى زعااـء الضااو
،لااى بااام جامعااة  USUااه اليااة يوتااا بالوالياااط املتحااذو مش ـيااة فيمااا يتعـ ا باظااتفذاماله
لذج اضو الزكياة لذ ؽا ة ساديمياة ات الاة بات امعاة بؽاتي ،اا ، ،لاى سغبااله اه اتثـااو
،لى نذماط املـتبة مواسدهاا بؽاتي ناال ،أماا البحاد الاا ياة فااذ أجش ا ما أمناا املـتبااط
لـتعاشف ،لااى ،ش ما ن ا الطااق ظااتنفز معاتابا ت ااذماط مـتباااط ال واتا الزكيااة هااي
التانية املتناـة مفيذو لش اد املـتبة؟.
عاات ت مااا العااشض العاااب لـمـتباااط العشبيااة جنبيااة الطااق تااوفش نااذمالها مـااادس املعـوماااط
الالـــ ية نها ما نا ت بيااط ال وات الزكية املاحتاط التالية:
 أنها سكضط ،لى الولو لاوا،ذ البيا اط الـتم املااالط. أن اليالبية العتاى ما املـتباط العشبية فشط قوا،ذ البيا اط الـتم املااالط كناوع ماا أ اواعاملـادس الالـــ ية ما نا ال وات الزكية
 تمن ااعط املـتب اااط جنبي ااة بتا ااذي ن ااذماط مفي ااذو ظا ا ـة  ،ااـ ت بيا ا ن ااال ب ااال وات الزكي ااةلتيعااش لـمعااتفيذيا بمفتـا فئاااله الاظااتفادو مااا نااذماط املـتبااة الولااو رل هااا بعا ولة ااه ام
متان ما العال حيد رن أغـم املـتباط جنبية زؽــك ه توفنـ قوا،ذ البيا اط.
اإلطار الهظزي:
اظ م تانية املعـوماط ريى حذ كبنـ ه تنويا ال اشق ظااليم التعـيمياة ادط اياى تففيا
العام ،اا املعـا فضاا ،اا أنهااا شا ع الاتـااا بانن الذاسظانن مااا ج اة بانن املعـا املاتعـ مااا
ج ااة أنااشال باانن املتعـماانن م ا بعضا الاابع  .يعت ااـ التعـااي املفتااو املااذ،و بتانيااة املعـوماااط
كث ااـ م ااوا ااه امل اااالط الــبو ااة ،رل ااك لتمـنا ا م ااا تا ااذي ،مـي ااة زعـيمي ااة بتظ اااليم ظ ااا ء
مفتـفة متنو،ة.
ل اازلك مـ ا ا جامع ااة العا ااودان املفتوح ااة زعما ااي ،ل ااى ت ا ااو ش العمـي ااة التعـيميا ااة م ااا ن ااا
أظ اااليم ظ ااا ي زعـيمي ااة تا ااو ،ل ااى فـع اافة اظ ااــاتيجية التعـ ااي املفت ااو الط ااق زع ااتفذ  ،ااذو
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ظا ء أظاليم متو اط التعـي التعـ الطق تمـا ال ام ،لى انتاف ميول قذساله فشلا
مش ااة مناظاابة ما مت ـباااط الذساظااة بات امعااة ،فبااذأط باااملواد امل بو،ااة املـااممة تـااميما نالااا
لـتعـ املفتو الزاز املواد املعا ذو ايى تتماي ه ظا ء متعذدو ال ات ،اتثاظوم ،الا ــ ا ،
ـرا،ااة الـاااا آط التعـيميااة املباؼااشو غنااـ املباؼااشو  ،ااـ الا ــ ا ل ا تتوقا بااي بال ا أظاااليم
التا ا ااو املتبع ا ااة ا ااه الواجب ا اااط الذساظ ا ااية فض ا ااا  ،ا ااا الامتحا ا اااط الا اي ا ااا س ا ااي ه ا ااز ظ ا اااليم
الوظ ااا ء مـن ا ات امع ااة م ااا ت ااوفنـ ،مـي ااة زعـيمي ااة متمن ااعو تناظ اام ال ااذاسط ال اازم يـتح ا بتح ااذ
بشامج ااا بمااا يمـن ا مااا زعـااي راز ا د ن التايااذ بالضمااان أ املتااان هااز املضا ج ا الطااق اظااتفذم ها
ات امعااة باانن أظاااليم التعـااي التاـيااذم املفتااو أمبت ا كفا لهااا ااه امل شجاااط بااي ألاابح تجشبااة
غنـ معبوقة ه التعـي العايه املفتو ه العودان
الهتائج واملهاقشة:
جمتنع وعيهة البحث
يتتون مجتم البحد ما بام املاجعتنـ بجامعة العودان املفتوحة شج انتياس الباحد
ل ااام املاجع ااتنـ بحع اابانه اكث ااـ دساي ااة اظ ااتفذاما لـتاني اااط اتثذيا ااة فض ااا  ،ااا مع اانـله ااه
ات امعااة باظااتفذام لـوظااا ء اتثذياااة ات ااذ اد ااا يباانن توصي ا مجتم ا البحااد مااا الناحيااة
النو،ية عبة  %62.5سا وا ما الزسوس بينما بـي عبة الا اة  %37.5ما املبحومنن .
اجزاءات الدراسة:
ت توصي اظتبا ة ،لى جمي بـبة املاجعتنـ بجامعة العودان املفتوحة بـغ ،ذد الاظتبا اط الطق
ص ،ا الباحد  285اظتبا ة جم م ها 240اظتبا ة سامـة البيا اط ب عبة %84.2
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ثحليل الىحائ
الفزضية الاولي :طزق الىصىل الى مصادراملعلىمات
حدول ركم (ً )1ىضح هحائ طزق الىصىل الى مصادراملعلىمات
املحغير

العبارة

طزق الىصىل إلى
مصادراملعلىمات
الالكتروهية

اتثاظم آلايه
ال ات الزس
الااس اط الالـــ ية
التوالي م الالذقا
العا ـة
الاتـا املثادمة
لـتعـية
الظتفذا الا ــ
زعـيمية
يغشاض
بحاية
لع ولة اظتفذام ا
لتوفشها دا ما ه اليذ
لـثـو املمنعاط املتوفشو
ف ها
تح م ا
جمي ما ظب
مـادس املعـوماط
امل بو،ة
مـادس املعـوماط
الالـــ ية
الامننن معا

اسحخدامات افزاد
العيىة للهىاثف
الشكية

اسباب ثفضيل
إسحخدام الهىاثف
الشكية دىد اسحخدام
الاهتره

أشكال مصادر
املعلىمات

التردد
العدد
210
72
10
204

اليسبة
%87.5
%30
%6
%85

204
192
192
72

%85
%80
%80
%30

240
240
240

%30
%58
%18

210
240
60

%20
%100
%35

2

%5

114

%60

كيمة مزبع
كاي
215.37

الداللة
الاحصائية
**.000

دالة

74.3

**.000

دالة

3.07

106.9

.545

**.000

الاسحيحاج

غنـ دالة

دالة

** :دالة إحصائيا دىد مسحىي معىىي 0.00
ما نا النتا املوضثة ه ات ذ سق  1يتض أن أفشاد ،ينة الذساظة تتبايا اسائه حو بشق
الولو ايى مـادس املعـوماط حيد يتضا ماا النتاا أن قاي مشبا ساام ت ميا العبااساط سا ا دالاة
رحـ ااا يا ،ن ااذ مع ااتوال  0.01فتق ااي مم ااا يب اانن تب ااايا ج اااط ت ااش أفا اشاد ،ين ااة الذساظ ااة ح ااو ه ااز
العباساط ،حيث هحد أن :
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 أن معت ا ا املبحا ااومنن يفضا ااـون اظا ااتفذا اتثاظا اام آلايا ااى ا ااه الولا ااو ايا ااى مـا ااادس املعـوما اااطالالـــ يا ااة ب عا اابة  %87.5بينما ااا جا ااا اظا ااتفذا ال وات ا ا الزكيا ااة ا ااه الولا ااو ايا ااى مـ ا ااادس
املعـوماط ب عبة  ،%30أما الااس اط الالـــ ية حــ ،لى أد ب عبة مئو ة ى ، %6.25
يعضم الباحد رلاك اياه أن اتثاظام الاياه اظا ـ تؽااس با معااحاط تفض ياة كبناـو جاذا مماا
يمـا الولو ال ها
 أن التوالي م لذقا املثادمااط امل ماة التعاـية ـ ــ ا سا ا لااحبة النـايم فاشااه ع اابة الاظ ااتفذا أ،اه ااا  %85اد اه ااا  ،%80ه ااز تيج ااة ببيعي ااة الظا ااتفذا ال وات ا ا
الزكية لـتوالي الاجتما ه بنن فئة الؽبام  ،بينما جا اظتفذا ال وات الزكية ه غشاض
التعـيميا ااة البحايا ااة ب عا اابة  %30ما ااا املبحا ااومنن  ،ا ااشال الباحا ااد ها ااز ال ع ا اابة زؽا اانـ اي ا ااى أن
اظ ااتفذا ال وات ا الزكي ااة ااه الول ااو اي ااى مـ ااادس املعـوم اااط الالـــ ي ااة ماصال ا ااه مشحـ ااة
التجشبا ااة سق ا ا الا،ا ااان الـا ااـ الا اازال قام ا ا ب ا ا رداسو ات امعا ااة فضا ااا ،ا ااا مج ا ااوداط أما ا ااة
املـتباط التعش فية  ،هز النتيجة تتواف ما دساظاة الذهؽاان"  2010الطاق تولاـ اياه أن
اظااتفذا ال ااات الاازس ااه التعـااي التااذس م شعااذ ؼااـا جذيااذا مااا أؼااتا ت ا التعـااي ،ااا
بعذ
 كما ااا جا ااذ رن تفضا اايي اظا ااتفذا ال واتا ا الزكيا ااة ت ذما ااة ـ ــ ا ا ان يشج ا ا لع ا ااذو أظ ا اابامتتماي لتوفشها دا ما ه اليذ ،انها ظ ـة الاظتفذا ليش ي م ا
 يتض ا ايضااا مااا النتااا ان  %60يفضااـون املـااادس بتااي اؼااتال ا م بو،ااة  ،الـــ يااة ،لااهال ااشغ م ااا ت ااوافش كان ااـ م ااا املعـوم اااط م ااا قب ااي ات امع ااة بـ ااوسو الـــ ي ااة م ااا ن ااا موقا ا
ات امعة ،له الا ــ ي ا ه ؼتي اظ وا اط.
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الفزضااية الااهيااة  :مااذال اظااتفذا بااام جامعااة العااودان املفتوحااة لـ وات ا الزكيااة ااه الولااو
ملـادس املعـوماط الالـــ ية
حدول ركم (ً )2ىضح هحائ مدي اسحخدام الهىاثف الذكية للىصىل الى مصادراملعلىمات
املحغير

العبارة

إسحخدام الهىاثف
الذكية
الىسائل التي ثىفز(ا
ا جامعة للمبحىثين دبر
الهىاثف

ع
ال
محشساط أدلة البحد
موق ات امعة
ف ا ا ا ا ا ا ا ا اااسط املـتب ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
ات امعية ،لى الو م
قوا،ذ البيا اط
ال ا ا ا ا ا ااذنو لف ا ا ا ا ا ا اااسط
املتاتباط العاملية
 ،ا ا ا ا ااا بش ا ا ا ا ا موقا ا ا ا ا ا
ات امعة ،لى الا ــ
،ا بش الضمالة

وسائل جعزف املبحىثين
دلى خدمة ثطبيلات
الهاثف الذكي بمكحبة
حامعة السىدان
املفحىحة

 ،ا ااا بش ا ا ا املؽ ا ااشفنن
الاساديمنن
أنشال
ا خدمات التي ٌسحخدمها ن ا ا ا ا ا ا ا ا ااذماط املوق ا ا ا ا ا ا ا ا ا
مسحخدمي مكحبة حامعة الالـــ
السىدان املفحىحة دبر
ات ذماط التفا،ـية
الهىاثف الشكية

التردد
اليسبة
العدد
%84
202
%16
38
%90
216
%35
84
%25
60
72
12

%30
%5

180

%30

24

%58

24

%20

12
39

%18
%16

39

%16

الداللة
كيمة
مزبع كاي الاحصائية
**.000
112.06
261.4

321.6

.013

**.000

**.000

.910

الاسحيحاج
دالة
دالة

دالة

غنـ دالة

** :دالة إحصائيا دىد مسحىي معىىي 0.00
ما نا النتا املوضثة ه ات ذ سقا  2يتضا أن أفاشاد ،يناة الذساظاة تتباايا اسائها
حاو ماذم اظاتفذا ال واتا الزكياة لـولاو اياى مـاادس املعـومااط حياد تضا ماا النتاا أن
قي مشب سام ت مي العباساط سا دالة رحـا يا ،نذ معتوال  0.01فتقاي مماا يبانن تباايا ج ااط
تش أفشاد ،ينة الذساظة حو هز العباساط ،حيد حذ أن :
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 أن معت ا ا املبح ا ااومنن م ا ااا ب ا ااام املاجع ا ااتنـ بالذساظ ا اااط العـي ا ااا بجامع ا ااة الع ا ااودان املفتوح ا ااةيفضااـون اظااتفذا هااواتف الزكيااة ااه الولااو ريااى مـااادس املعـوماااط الالـــ يااة ،ااا بش ا
الا ــ ب عبة  ، %84بينما جذ أن أه الاظبام ه العض ف ،ا اظتفذا ت بيااط ال وات
الزكيااة ااه البحااد الولااو ريااى تـااك املـااادس سا ا تــكااض ااه ،ااذ معااشف ه بوجااود نذمااة تتااي
مـادس املعـوماط الالـــ ية  ،ـ ال ات
 أن كثااـ ؼاايو،ا كثااـ ظا ولة ااه البحااد ،ااا مـااادس املعـوماااط ااه محشساااط أدلااة البحاادحــ ،لى أ،لى عبة  %90هز النتيجة تتواف م دساظة  ،يعضم رلك ايه منتجه قوا،ذ
البيا اااط ال ي با ااون تـ ااك ات ااذماط بعض ا ي ال اام املـتب اااط ات امعي ااة باؼ ااــاساط رم ااافية
لت بي ا ات ذم ااة ااه مـتب اااله  ،ك اازلك ل اايغ س ااي منتج ااه تم ااة آلالي ااة ي با ااون الول ااو ري ااى
ف اسظا ا  ،ااا بش ا ا ال واتا ا الزكي ااة ك اازلك ت بيا ااا ااه املـتب اااط ات امعي ااة شع ااتـض تتـف ااة
رمافية
 كما جذ رن ، %75ـموا بفذمة ت بي ال وات الزكية بات امعة ما نا املوقا ـلـــ ا،لى الا ــ  ،مما شعـغ ان ماافة املعشفة بات ذمة معيفة تحتاج ايه تفعيي بـوسو أك ـ
 يتض ايضا ما النتاا ان ات اذماط الطاق توفشهاا جامعاة العاودان املفتوحاة ماا ناا موقع ااالالـــ ا الط ااق يتحـ ااي ،ـ ه ااا املبح ااومنن م ااا ن ااا رج ااضله الزكي ااة ،تتما ااي ااه ات ااذماط
التفا،ـي ااة املوق ا ـلـــ ا  ،يع ااضال الباح ااد رل ااك اي ااى أن اليالبي ااة العتا ااى م ااا ال ااام
يفضـون مـادس املعـوماط الوسقية.
 يتضا ان  %65مااا ال ااام ال شعااتفذمون نااذماط ال وات ا الزكيااة الطااى تتيح ااا ات امعااة اماااالزيا شعتفذمونها سا ب عبة %15
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الفزضية الاالاة  :هاي توجاذ لاعوباط تواجا ال اام ،ناذ اظاتفذا ال واتا الزكياة اه الولاو
مـادس املعـوماط الالـــ ية
حدول ركم (ً )3ىضح الصعىبات التي ثىاحه الطالب دىد اسحخدام الهىاثف الذكية في
الىصىل مصادراملعلىمات الالكتروهية

اليسبة

الصعىبات
ال توجذ لعوباط

%90

توجذ لعوباط

%5

يتض ا مااا تااا ات ااذ أ،ااا أن اليالبيااة العتاااى مااا املبحااومنن لاايغ لااذيه لااعوباط ااه
التعامااي ما ت بيااااط ال واتا الزكيااة ب عاابة  %90أمااا الاازيا تااواج لااعوباط ب عاابة  %5بينمااا
الاازيا امتنع ااوا  ،ااا الاجاب ااة  %5هااز ال ع اام زؽ اانـ تتك ااذ م ااـساط انتي اااس املبح ااومنن ب ااانه الاكث ااـ
اظااتفذاما دسايااة بالتانيااة ،يعااضال الباحااد الاازيا تااواج لااعوباط سبمااا تتااون إل،اقااة بـااش ة أ
،ذ توفش ات اص ،ايضا يمـا ان تشج الـعوباط ايه مؽاسي فنية نالة بتج ضو املبحومنن.
االستهتاجات والتوصيات:
الهتائج:

 أن معت ا ا املبحا ااومنن يفضا ااـون اظا ااتفذا اتثاظا اام آلايا ااى ا ااه الولا ااو ايا ااى مـا ااادس املعـوما اااطالالـــ ية ب عبة %87.5
 جا اظتفذا ال وات الزكية ه غشاض التعـيمية البحاية ب عبة  %30ما املبحومنن  %100ماا املبحاااون يفضااـون رظااتفذا ال واتا الزكيااة ت ذمااة ـ ــ اتتماي ه لتوفشها دا ما ه اليذ ،ظ ـة الاظتفذا ليش ي م ا
 %60 -يفضـون املـادس بتي اؼتال ا م بو،ة  ،ـلـــ ية
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 أن أها الاظاابام ااه العااض ف ،ااا اظااتفذا ت بيااااط ال واتا الزكيااة ااه البحااد الولااو ريااىتـ ااك املـ ااادس تــك ااض ااه  ،ااذ مع ااشف ه بوج ااود نذم ااة تت ااي مـ ااادس املعـوم اااط الالـــ ي ااة  ،ااـ
ال ات
  %84يفضااـون اظااتفذا هااواتف الزكيااة ااه الولااو ريااى مـااادس املعـوماااط الالـــ يااة ،ااابش الا ــ .
 كث ااـ ؼ اايو،ا كث ااـ ظ ا ولة ااه البح ااد  ،ااا مـ ااادس املعـوم اااط ااه محشس اااط أدل ااة البح اادحــ ،لى أ،لى عبة %90
 كما جذ رن ، %75ـموا بفذمة ت بي ال وات الزكية بات امعة ما نا املوقا ـلـــ ا،لى الا ــ
 مااا أه ا ات ااذماط الطااق توفشهااا جامعااة العااودان املفتوحااة مااا نااا موقع ااا الالـــ ا الطااقيتحـي ،ـ ها املبحومنن ما نا رج ضله الزكية ،تتمااي اه ات اذماط التفا،ـياة املوقا
ـلـــ
 يتض ان  %65ما ال ام ال شعتفذمون نذماط ال وات الزكية الطى تتيح ا ات امعة أن الا تؽاس املـعايذ يج ضو ال وات الزكياة الطاق تتاوافش فيا الا ــ ا حااا آماشا ،لاى اتثـاو،له املعـوماط
التوصيات:
اه ماو النتااا الطاق اظاتاشط ف هااا هاز الذساظاة يولاافى الباحاد بعاذد مااا التولاياط الطاى يتمااي ان
تفيذ الاا منن ،لى الامش امل تمنن بموموع الذاسظة ه-:
 ص ادو الاهتما باعذ الذ ساط التتهيـية التذس بية بـفة د س ة لـ ام املعتفذمنن لـ واتالزكي ااة لتنمي ااة ق ااذساله م اااساله زع ااش ف بالتاني اااط اتثذيا ااة لاظ ااتفادو م ه ااا ،ل ااى الوجا ا
املمـا .
 تـاي ه ،اذ النذ اط الوسػ املثامشاط الذاس ال ؽشاط ،اا ال واتا الزكياة تانيالهاااظتفذامالها ه الـو ملـادس املعـوماط الالـــ ية.
 املن ااااح ال اـام التعـيمي ااة ااه سـي ااة الذساظ اااط العـي ااا بات امع ااة كما ااشس دساس اافى  ،ااا اظ ااتفذاال وات الزكية كم ـوم جامعة.
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 ص ااادو معااتوم املعشفااة بفااذماط ال واتا الزكيااة الطااق تتيح ااا ات امعااة حطااق تتااون متاحااةلتافة ال ام.
 جعي ال ـام التعـيمية أكثـ جاربية تتواف م أج ضو ال وات الزكية يج ا اام ،لا ا ااه رداسو ات امعا ا ااة التوظا ا ا ا ا ااه اظا ا ااتفذا املـ ا ااادس الالـــ يا ا ااة جعـ ا ا ااا أكثا ا ااـمـذاقية ر،تمادية.
 توفنـ ظا ي زعا،ذ ه الولو ايه مـادس املعشفة ،ا بش ال وات الزكية. تنوي ص ادو ات ذماط الطق تتيح ا ات امعة لاظتفذا  ،ـ ال ات الزكية. توفنـمت ـباط تومي ـتـاالط ه نذماط املعـوماط. مش سو الاهتما بالتعـي املثمو توفنـ املت ـباط البؽش ة املادية. مش سو توافش التذس م ايه ماذم نذمة ،مـيطق التعـي التعـ ما قبي ات امعة. تومي تانية املعـوماط ه تاذي افضي نذمة معشفياة معـوماتياة لـمجتما  ،اـ ظاا يالاتـا الاـيـة التتـفة.
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University libraries in 15: Intenationl Conferenceon Electronic. Publishing June 22-24,
Istanbul
14/ Sierra & Wust.Digital collection On mobile Devices, Canda,2004
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الربدليات مفتوحة املصدر وتطبيكها
يف املكتبات اجلامعية بوالية اخلرطوم
د .زخمة خمدي بشسى تداميد
أطحاذ مظاعد وزئيع قظم املكحبات واملعلىمات
جامعة إلامام املهدي – الظىدان
امللدص:
الهدددل السئي ددهذ مددً َددرٍ الدزاطددة الحعددسل عةددص الاملمتخددات م حى ددة امل دددز املظددح دمة
باملكحبددات امعامعخددة وخرددة اموسعددىم وأهىاعهددا ا وحل ددة والتددذ لظددهد اطددح دامها مددً قبددد أ ددا
املكحبددات واملعلىمددات ا تهددا لىدددل ح ددص ثىبددخي أَددم الاملمتخددات املحا ددة باملكحبددات ومساتددص املعلىمددات
العسبخددة وعتقاىددا وىددا ومدددي اطددح دامها وإلاتددادا متىددا ر د جعصرددص ا احددىي السق ددذ مل ددادز املعلىمددات
بهً مىظىمة محكاملة مً الاملمتخات والحطبخقات ا وحل ة املحا ة عةص شبكة إلاهتملهد .
لححقخق أَدال الدزاطدة اطدح دمد البا دة املدىلو الىردائق الححلخةد ا وثتهخدن البخاهدات
مددً ددتب ادبخددات املي ددىزا ا واملقابلددة التو ددخة ا ورحددالة متحهددن الدزاطددة مددً عخىددة ع ددىائخة
م د ددً املكحب د ددات امعامعخ د ددة اماكىمخ د ددة واموا د ددة بىخر د ددة اموسع د ددىم وع د ددددَا  )8مكحب د ددات جامعخ د ددة
واقح ست الدزاطة املخداهخدة عةدص املكحبدات الحالخدة جامعدة اموسعدىم ا جامعدة أم دزمدان إلاطدتمخة ا
جامعة الىخلين ا جامعة الظىدان للعلىم والحكىىلىجخدا ا السبداا الدىع،ذ ا ا داد للبىدات ا حتسرقخدا
العاملخة ا جامعة العلىم والحقاهة .
وثى ددلد الدزاطددة ح ددص عدددا هحددائأ ا أَههددا أن الاملمتخددات م حى ددة امل دددز لهددا مقدددزا عالخددة
ر بىاء ا احىي السق ذ باملكحبات امعامعخة ا واطح دام املكحبات امعامعخة لهرٍ امل ادز رقىي مً
دوزَ ددا ر د ثق دددرهها للهعلىم ددات وحثا اى ددا  .وق دددمد الدزاط ددة ع دددا ثى ددخات ا أبسشَ ددا الحىعخ ددة ب دددوز
وأَهخددة الددىظم م حى ددة امل دددز ومددا ث ددىتسٍ مددً جظ ددهختت ر د حدازا ا احددىي السق ددذ وحشالددة العىائ ددق
وامل ددكتت الت ددذ جعت ددمل ثى خ ددة ثقىخ ددة املعلىم ددات واط ددح دام ال ددىظم م حى ددة امل دددز باملكحب ددات
امعامعخة .
الكلمات املفتاحية:
الاملمتخات ا امل دز امل حىح ا املظحىدعات السقهخة ا البيئة السقهخة ا الاملمتخات م حى ة امل دز
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Abstract
The main objective of this study is to identify the open source software used in the
university libraries of Khartoum State and its different types which are easy to use by
the library and information specialists. It also aims at clarifying the most important
software available in Arab libraries and information centers, their relevance, An
integrated system of software and various applications available on the Internet.
In order to achieve the objectives of the study, the researcher used analytical
documentary method, data collection through published literature, and personal
interview. The study population consists of a random sample of the governmental and
private universities libraries in the state of Khartoum, 8university libraries. The field
study was limited to the following libraries: University of Khartoum, Omdurman
University Islamic University, Al-Nileen University, Sudan University of Science and
Technology, National Rabat, Al-Ahfad for Girls, International Africa, University of
Science and Technology.
The study found several results, the most important of which is that open source
software has a high ability to build digital content in university libraries, and the use of
university libraries for these sources strengthens their role in providing and providing
information. The study made several recommendations, most notably the awareness
of the role and importance of open source systems and their facilities in the
management of digital content and the removal of obstacles and problems in the
employment of information technology and the use of open source systems in
university libraries.
key words:
Software, open source, digital repositories, digital environment, open source software
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املكدمة :
أ بحد الاملمتخات م حى ة امل دز ه اموخاز ام د ر املكحبات ومساتص املعلىمات لقددزلىا
عةد ددص ثقد دددرم أتخد ددد امود دددمات و ا د ددة أيىد ددا مدعىمد ددة بهعد دداريمل عاملخد ددة ا وثهي َد ددا عد دددا مىا د د ات
واعحهادَددا عةددص مى ددات م حى ددة امل دددز واهخ ددازَا أدي ح ددص اعحهدداد ت يددمل مددً متطظددات املكحبددات
عليىددا ا خددال خ ثقح ددس َددرٍ الاملمتخددات عةددص هظددم حدازا املكحبددات واملظددحىدعات السقهخددة بددد تححددد
ددين وشددهلد رددد مددا ردددوز دا ددد املكحبددات ومساتددص املعلىمددات ا خددال جعحاددمل
آتدداو واطددعة للهح
ً ً
املكحبات امعامعخة مً املساتق العلهخة وال قاتخة التذ ثلعب دوزا بازشا ر ثطىرس ا عحهعات ا وذلك
بحط ددىرس البح ددال العل ددذ م ددً ددتب ثق دددرم دددمات ذات تعالخ ددة ا وهخخت ددة للحط ددىزات السقهخ ددة الت ددذ
ل ددهدَا ا عحه ددن املعسرد د الخ ددىم أ ددبي م ددً الخ ددسوزي عة ددص املكحب ددات امعامعخ ددة مىاتب ددة مح يد دملات
الع س والحىجه هحى اطح دام الاملمتخات م حى دة امل ددز رد املظدحىدعات السقهخدة للهظداَهة رد
اماستة الحىهىرة ر ا عحهن عبد امعىادا 2008ما ص. )21
ثد دداج َد ددرٍ الدزاطد ددة لحىبد ددخي واقد ددن اطد ددح دام الاملمتخد ددات م حى د ددة امل د دددز باملكحبد ددات امعامعخد ددة
الظددىداهخة ر د وخرددة اموسعددىم وتخ خددة الاطددح ادا متىددا ر د بىدداء مظددحىدعات زقهخددة جظدداعد ر د ثطددىرس
البحدال العل دذ وثدىتيمل م ددادز معلىمدات محىىعدة ث دددم قطدامل املظدح خدرً متىددا ا مدن بخدان املعخقددات
التذ ثتدي ح ص ثا س َرٍ املكحبات ر ثطبخق الاملمتخات وامالىب لها .
أوالً  :مههجية الدراسة
 .1مشكلة وتشاؤالت الدراسة:
ثىاج دده املكحب ددات امعامعخ ددة ثح دددرات ت ي ددملا ملىاجه ددة ع ددس السقهى ددة لكد د ثحها دده م ددن الحط ددىزات
ومىاتبة َرا الع س ا امس الري أدي ح ص اَحهامها باطح دام الاملمتخات م حى ة امل دز ر حدازا
مظحىدعالىا السقهخة ملت قة َرٍ الحطىزات ا وثح سمل امل كلة مً الظتاب الحا  :مدا هد الاملمتخدات
م حى ة امل دز املظح دمة ر املكحبات امعامعخة بىخرة اموسعىم ؟ وثح سمل مىه اطئلة الحالخة :
 .1ما ه الاملمتخات م حى ة امل دز ومدي ثىتسَا ر املكحبات امعامعخة بىخرة اموسعىم ؟
 .2ما واقن اطح دام َرٍ الاملمتخات والححدرات التذ ثىاجهها؟ .
 .3مددا مدددي مىاتبددة املكحبددات امعامعخددة بىخرددة اموسعددىم للحطددىزات والح ي دملات التددذ أ دددراىا
البيئة السقهخة؟ .
 .4مددا هد الظددبد التددذ رهكددً مددً تلهددا اما ددات عةددص اطددح دام الاملمتخددات م حى ددة امل دددز
ر حدازا وثطىرس املظحىدعات السقهخة باملكحبات امعامعخة ر وخرة اموسعىم؟ .
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 .2أهداف الدراسة :
 .1الحعسل عةص الاملمتخات م حى ة امل دز بامعامعات اماكىمخة واَلخة ر وخرة اموسعىم .
ً
 .2ثىب ددخي م دددي أَهخ ددة َ ددرٍ الاملمتخ ددات وأَ ددم أهىاعه ددا املظ ددح دمة الخ ددا وحلق دداء الخ ددىء عة ددص
الححدرات التذ ثىاجه املكحبات املدزوطة ر َرا ال دد .
 .3الحعددسل عةددص مدددي و د أ ددا املكحبددات باَهخددة ثطبخقددات الاملمتخددات م حى ددة امل دددز ر د
املكحبات امعامعخة واملهازات التذ رححاجىيىا خطح دامها .
 .4املقازهة بين الاملمتخات املحا ة ر َرٍ املكحبات تخها بختىا .
.3أهمية الدراسة :
هخخت ددة اقب دداب ت ي ددمل م ددً املكحب ددات ومسات ددص املعلىم ددات هح ددى م ددادز املعلىم ددات إلالكتملوهخ ددة وبى دداء
قاعد دددا قىرد ددة ملظد ددحىدعالىا السقهخد ددة ا هبعد ددد أَهخد ددة َد ددرٍ الدزاطد ددة للحعد ددسل عةد ددص واقد ددن اطد ددح دام
الاملمتخددات م حى ددة امل دددز باملكحبددات امعامعخددة ر د وخرددة اموسعددىم وعكددع أَهخددة اطددح دام َددرٍ
ً
الاملمتخددات ا وأرخددا ثىعخددة أ ددا املكحبددات بدددوز الاملمتخددات م حى ددة امل دددز لحطبخقهددا ر د حدازا
املظحىدعات السقهخة .
 .4مههج الدراسة :
لى ة أَم الاملمتخات م حى دة امل ددز املحا دة باملكحبدات
اطح دمد البا ة املىلو الى
ً
امعامعخد ددة ر د د وخرد ددة اموسعد ددىم ا وأرخد ددا اثبعد ددد املد ددىلو الححلخة د د لححلخد ددد الاملمتخد ددات املظ د ددح دمة
وثقخخههددا لروددسوو بحى ددخات ث خددد رد معستددة واقددن اطددح دام َددرٍ الاملمتخددات رد املكحبددات امعامعخددة
بىخرة اموسعىم
 .5أدوات مجع البيانات :
 -1أداا البح ددال الىر ددائق :وذل ددك بته ددن امعاه ددب الىظ ددسي م ددً الدزاط ددة ال ددري رحعل ددق بهاَخ ددة ال ددىظم
م حى ة امل دز وثطىزَا ر املكحبات امعامعخة بىخرة اموسعىم وثقخخهها .
 -2إلابحد دداز الح د دداعة  :وذل د ددك بالدزاط د ددة الدقخق د ددة ر د د املظ د ددحىدعات السقهخ د ددة لرعامع د ددات املدزوط د ددة
والى ىب للهعلىمات واملقازهة بختىا .
 -3قائهددة مساجعددة ثددم ث ددهخهها لحقخددخم وقددن الددىظم م حى ددة امل دددز باملكحبددات امعامعخددة ر د وخرددة
اموسعىم ا من ثىشين  )100اطخباهه لعدد مً املظح خدرً مً املظحىدعات السقهخة بامعامعات
املدزوطة.
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 -4ثد ددم اطد ددح دام أطد ددلىل املقابلد ددة ال سدرد ددة معهد ددن معلىمد ددات عد ددً املظد ددحىدعات السقهخد ددة والد ددىظم
م حى ة امل دز املظح دمة ر حدازلىا .
 .6الدراسات الشابكة :
دزاس ةةة ) )2010 Johnsonثى دداوب ر د َ ددرٍ الدزاط ددة هظ ددم حدازا املكحب ددات م حى ددة امل دددز وَ ددد ه د
بددرد للددىظم الحتازردة املظددح دمة رد املكحبددات ا ثددم تيىدا ا حخدداز متهىعدة مددً العداملين باملكحبددات رد
رلخددات م حل ددة خ حبدداز وثقخددخم متهىعددة مددً الددىظم ملخددة ا وقددد وفدداد متهىعددة مددً الى ددائة
ً
ا وحل ددة الت ددذ ثتدنى ددا ثل ددك الد ددىظم وثى د ددلد ح د ددص أن الد ددىظم امل حى د ددة امل د دددز جعحاد ددمل بد دددرت للد ددىظم
الحتازرة ر املكحبات ارادرهخة .
دزاس ةةة بونيم ةةا تا ةةان ا مة ة 2013م) وه د وزق ددة عه ددد ثى دداق حمكاهخ ددة اعحه دداد بسمتخ ددات امل دددز
امل حىح ر اما د السق ذ واملظحىدعات السقهخة اتها ثم جظلخط الخدىء عةدص مددي امااجدة ح دص َدرٍ
الاملمتخ ددات رد د الىق ددد اما ددا و ائ دده رد د اما د د السق ددذ ا م ددن اعحه دداد الحطبخ ددق الى دداثأ له ددرٍ
الاملمتخ ددات ر د املكحب ددات وحدازا املعلىم ددات ر د البيخ ددة السقهخ ددة العاملخ ددة ا ته ددا جع ددس ب ددسش مب ددادزات
امل دز امل حىح ر اما السق ذ واملظحىدعات السقهخة بالهىد.
دزاسة (دمحم مصطفىَ )2015 ،دتد ح دص معستدة الدىظم امل حى دة امل ددز وال دسو بختىدا وبدين الدىظم
الحتازر د ددة ا ومعست د ددة أَ د دددال ومصار د ددا وم د ددارد وعخ د ددىل َ د ددرٍ ال د ددىظم وثىب د ددخي دوزَ د ددا رد د د اما د د د
والاطتملجامل ر املكحبات السقهخة من بخان زؤرة مظحقبلخة لهرٍ الىظم .
دزاسة (إيما زمضا  )2017 ،ثىاولد ر دزاطاىا بسمتخات املظحىدعات السقهخدة م حى دة امل ددز
باملكحبددات امعامعخددة امل ددسرة ودوزَددا ر د دعددم الحىهخددة الاقح ددادرة ا وَدددتد ح ددص الحعددسل عةددص ابددسش
بسمتخدات املظددحىدعات السقهخددة م حى ددة امل دددز وواقددن اطددح دامها باملكحبددات امل ددسرة والححدددرات
التددذ ثىاجههددا ا واعحهدددت الدزاطددة عةددص املددىلو املظ د املخددداو وثى ددلد ح ددص أَددم الىحددائأ متىددا عدددم
ً
و د املكحب ددات املستصر ددة باَهخ ددة م ددازتة املكحب ددات ر د املظ ددحىدعات السقهخ ددة ا وأرخ ددا هق ددل الك ددىادز
ددة رد د مت دداب امل ددادز امل حى ددة ا وو ددد البا ددة بحعصر ددص اط ددح دام الاملمتخ ددات
ال ىخ ددة املح
م حى ة امل دز ر بىاء املظحىدعات السقهخة ا وحو اء مىقن حزشادي عسب عةص إلاهتملهد .
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ثالج ًا  :اإلطار الهظري للدراسة
 /1نظم املصدر املفتوح :
َىال ددك ع دددا جعسر ددات ل ددىظم امل دددز امل ح ددىح ه ددرتس متى ددا عة ددص طد د خد امل دداب ا جعسر ددة ظ ددينا
2003ا ص )32خال عسل هظام املعلىمات امل حىح باهه "ذلك الىظام الري رترس ورحارس بالبيئدة التدذ
لعهد تيىا ا بهع ،أن الح يملات ر الظدسول البخيخدة ا اخطدة بالىظدام ثدترس عةدص الخ د خد وم سجدات
الىظددام ا لددرا رح ددة َددرا الىظددام باملسوهددة الكاتخددة والحعدددرد والحطددىرس مددً وقددد ددس ت د رهكددً
ا ااتظددة عةددص اطددحهسازرحه دا ددد املتطظددة التددذ ريبددن لهددا" .تهددا جعستهددا درددةا ومخدددا  )2013بايىددا
ً
"بسمتخددات ش د سا م دددزَا محدداح بحسرددة ي دددول متاهددا لدزاطدداىا وجعدددرلها وحعددادا ثىشيعهددا دون
قخىد" .
 /2املشتودعات الرقمية :
رطلدق عةدص املظدحىدعات السقهخدة  Digital Repositoriesعددا م دطراات أ دسي م دد الطبعدات
املبدئخدة  Pre-print serversوأزشدخ ات الطبعددات إلالكتملوهخدة  E—print archivesوازشددخ ات
اماسا  Open archivesواملظحىدعات ذات الى ىب امادس  Open Access Repositoriesورلهدا ثددب
عةددص م ددطرو املظددحىدعات السقهخددة التددذ رهكددً ث ددىزَا ر د أ ظددط املعدداو بايىددا عبددازا عددً  :قاعدددا
بخاهات محا دة عةدص العىكبىثخدة ا ج دحهد عةدص اعهداب العلهخدة التدذ ردحم حردداعها مدً قبدد البدا ين ا
وثىتس حمكاهخة البحال عً ثلك اعهاب تساوا 2003اص.)229
لعسل ولخم آزمص  (Arms,1995,p473املظحىدمل السق ذ باهه عبازا عً "هظام اطىل آ ثحه دد
و خ ح دده ر د ا ت د ان امل ددىاد السقهخ ددة خط ددح دامها ر د مكحب ددة م ددا ا وأن املظ ددحىدعات ه د به اب ددة أزت ددة
الكح ددب ر د املكحب ددات السقهخ ددة ا وه د ق ددد ثك ددىن ف ددوهة أو د يملا ث ددصن متر ددين م ددً امل ددادز أو ق ددد
ث ح س عةص رائً زق ذ وا د تقط .
 /3مفهوم البيئة الرقميةDigital environment:
ج ددهد م حلددة أههدداا متدداخت املعلىمددات التددذ جظددح دم تيىددا الحقىخددة الع ددسرة )امااطددىل ومددا
رح دد بده مدً معددات) رد املكحبددة امادر دة التد أ دبي رطلدق عليىدا املكحبددة إلالكتملوهخدة Electronic
 Libraryأو املكحبددة السقهخددة  Digital Libraryأو املكحبددة بدددون جدددزان  Library without wallsأو
املكحبة الاتتملابخة  .Virtualالصراديا 2005ا ص. )306
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 /4أنظمة املصدر املفتوح املتكاملة للمكتبـات Integrated open source systems for
libraries
ُرطلددق عليىددا أهظهددة امل دددز امل حددىح املحكاملددة للهكحبددات Open Source Integrated Library
 Systemsا بسه ددامأ امل دددز امل حد ددىح م ددً الاد دملامأ امادر ددة رد د مت دداب املكحبد ددات ومسات ددص املعلىمد ددات
وجظح دم تخه العدرد مً اموادمات وثطبخقات جعهد عةص آخت جعحهد عةص بسامأ محطدىزا ا ويعحادمل
رددىزا در ددة ر د متدداب الحقىخددة بددد ا حكدداز ال ددسرات العهتقددة م ددد ماركسوطددىتد .)Microsoft
وبالح ددا تامله ددامأ امل دددز امل ح ددىح لظ ددح دم بحسر ددة ب دددون أي قخ ددىد ث ددس خل ته ددا َ ددى اما دداب ه ددىامل
عدر دددا م ددً الاد دملامأ الحتازر ددة .ت ددت رىج ددد حجد دساءاتا ث ددس خل املظ ددح دم التى ددا املقخ دددا )EULAا
ثي ددخط ال د ساتا بسهددامأ  Avantiوال ددري ثطددىز ع ددام 1998م بىاطددطة  Peter Schlumpfو صم ددة
الاد د دملامأ َ د ددرٍ ثه د ددد أوب مب د ددادزا م د دددز م ح د ددىح رد د د حع د دداز بى د دداء هظ د ددام امل د دددز امل ح د ددىح املحكام د ددد
للهكحبات عبد امعىادا 2008ا ص.)56
لله دددز امل حددىح مهددام عدردددا تهددا ثىاولهددا شددادوهىل دان " )D, Chudnov, 2009مددً ها خددة
حمكاهخ ددة الحط ددىرس والحح دددرال مقازه ددة ب ددالىظم الحتازر ددةا خ ددال جظ ددحطخن املكحب ددات الازثق دداء بالامله ددامأ
وثحدر دده ب د ة مظددحهسا عةددص عكددع الددىظم الحتازرددة التددذ رددحم ثحدددرمىا بددبطء وثححدداو ح ددص مي اهخددات
ب د ة مظددحهسا" مددً جاهددب آ ددس رت د أن متاهخددة الاملمتخددات م حى ددة امل دددز وقابلخاىددا للحعدددرد
ً
الح ددخل  )Customizableرت ددب أن ثىظددس حليى ددا املكحب ددات ع ددين الاعحب دداز و ى ددا أن َى ددا
مكحبددات جعدداو مددً الددىقل رد مي اهخالىددا بددد اوعدددام املي اهخددة ا و ددة ل دساء امل ددادز والاملمتخددات
ً
ً
الحتازردة رد الك يددمل مددً ا خدداني وبالحددا رهكددً أن ثكددىن بسمتخددات امل دددز امل حددىح ددت مىاطددبا لهدداا
ً
تخ ددت ع ددً قابلخد ددة َ ددرٍ الاملمتخد ددات للحع دددردا تد ددخهكً ث خ ددها أو جعد دددرلها مودم ددة ا حخاجد ددات
املكحبددةا خددال خ ثىجددد أي قخددىد خطددح دام َددرٍ الاملمتخدداتي وبالحددا املكحبددة لهددا سرددة الحعدددرد ر د
ً
الاملامأ أو جصء مىه م د حباتة و ائة جدردا وتقا خ حخاجات املكحبة .
ورسي طخىجيملي ) (P, Sue Grey, 2009أهه عةص الدسمم مدً ال ىائدد الظدابق ذتسَدا لحطبخدق بدسامأ
امل دددز امل حددىح رد املكحبدداتا ت د من ماشالددد املكحبددات بطخئددة ر د اطددح دامهاي ورسجددن ذلددك ح ددص أن
ً
ت ي دملا مددً املكحبددات لدديع لدددنىا امواددملا الكاتخددة لدددعم بسمتخددات امل دددز امل حددىح وثطىرسَدداا تهددا أهدده
لدديع لدددنىا القدددزا عةددص ثدددزرب املددى ين خطددح دام َددرٍ الاملمتخددات والحكىىلىجخددا امادر ددة ددكد
ع دداما ل ددرلك تل ددذ جعحه ددد عة ددص الاملمتخ ددات املهلىت ددة أو الحتازر ددة ما ددد امل ددكتت .وأن اماك ددم عةد ددص
ً
الاملمتخدات م حى ددة امل دددز خ ثحعلددق بدا مً تقددط ولكددً أرخددا بحكل دة أقددد والاطددحقتب رد الح دديخن
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وتس ددة املىاتظ ددةا ت ددالك يمل م ددً اماكىم ددات أوق ددد ش دساء مىحت ددات ماركسوط ددىتد امل لق ددة امل دددز
ً
وحثتهددد هحددى الاملمتخددات م حى ددة امل دددز تبدددرد أز ددل وأقددد آمىدداا حبدداتة ح ددص العدرددد مددً هظددم
ً
الخ خد وبسامأ الىظم امل حى ة امل دز قد ر د تعلخا هدرحه للاملامأ الحتازرة امل لقة .
 /5مزايا وخصائص نظم املكتبات املتكاملة احلرة مفتوحة املصدر :
هظم املكحبات املحكاملة اماسا م حى ة امل دز جعحامل أتثمل تعالخة وجدوي مً خدال الحكل دة وزبدا
املظددح دمينا مددً م ختلىددا الحتازرددةا خددال ثهحدداش َددرٍ الددىظم بهددا رةد ): (Ali, & Ahmed,2015
 1د قابليةةة اص صةةمي لت اص طوتةةس ص اسة الاخ ياجةةا املحليةةة :حن ثددىاتس شد سا ) (Codeامل دددز
ً
لع،ددذ أهدده رهكددً للهظددح دم جعدددرد وثطددىرس الادملامأ لحىاطددب الا حخاجددات اموا ددة تتددا للهىحتددات
الحتازر د د د د ددةا ته د د د د ددا ر د د د د ددحم جعخ د د د د ددين أولىر د د د د ددات الحط د د د د ددىرس م د د د د ددً قب د د د د ددد املظ د د د د ددح دما ول د د د د دديع الب د د د د ددا ن .
 2د ال قيةةود ى ةس اسة خدامها :خ ثىجدد قخدىد جعاقدردة عةددص تخ خدة اطدح دام الاملهدامأ تهدا َدى امادداب
ر د الاملمتخددات الحتازرددةا خددال لظددح دمها املطددىزون ثحددد ز ددة الاطددح دام العامددة التددذ ثخددهً
للهظح دمين اماق ر الحعدرد والحىشين.
 3د اص كلفةة م خفضةة :خ رىجدد أي ثكل دة للاملهدامأ ه ظدها وثقح دس الحكل دة السئيظدخة عةدص الحددزرب
والحطىرس ا اة الري ث حلة ثكل حه مً مكحبة ح ص أ سي ظب ا حخاجالىا وامودمات التذ ثسمدب
ر ثقدرهها لسوادَا.
4د ثحقق وظبة جدوي عالخة حذا ما قىزهد الحكالخة بال ىائد ا اققة .
ثالجاً  :دلتمع الدراسة
 .1املكتبات اجلامعية بوالية اخلرطوم :
ثه ددد املكحب ددات امعامعخ ددة مست ددص ال ق ددد باليظ ددبة مو دددمات املكحب ددات رد د الظ ددىدان ا خ ددال ثخ ددم
امعامعددات الظددىداهخة بىخرددة اموسعددىم متهىعددة مددً املكحبددات ر د الكلخددات ا وحل ددة وثح دداوت َددرٍ
املكحب د ددات رد د د حمكاهخالى د ددا املادر د ددة وال ىخ د ددة وال د ددسرة واملسجعخ د ددة و د دددمات املعلىم د ددات الت د ددذ ثق د دددمها
للهظددح خدرً  .ثححددىي َددرٍ املكحبددات عةددص ز ددخد جخددد مددً م ددادز املعلىمددات باهىاعهددا ا وحل ددة ر د
م حلدة بددسول املعستددة العامددة واموا ددة ا ووىددا أعدسو املكحبددات التددذ بدددأت باثهحددة العهلخددات ال ىخددة
وذلد ددك باطد ددح دام بسهد ددامأ الخىوظد ددكى للحىرخد ددق م د د  CDS/ISISر د د عهلخد ددات ال هسطد ددة والحك د ددخة

اجمللد الشادس – العدد الجاني عشر ـ يوليو 1029

422

د .رمحة محدي بشرى حتاميد
و ددمات البحدال ردم اهحقلدد ح دص اطدح دام الدىظم م حى دة امل ددز م دد هظدام KOHA, D-Space,
 Horizonاملستص القىم للهعلىماتا 2006ا ص. )13
ومد ددً وجهد ددة هظد ددس البا د ددة ت د د ن اثت د دداٍ املكحب د ددات امعامعخد ددة بىخرد ددة اموسع د ددىم هح د ددى اطد ددح دام
الاملمتخدات م حى دة امل ددز لظدداعد رد دل ثكددالخة اطدح دام َدرٍ الاملمتخددات ويعهدد عةدص زبددط
املكحبددات امعامعخددة مددن عخددها الددبعل عاددمل م ددادزَا ا وحل ددة ومظددحىدعالىا السقهخددة املحا ددة عةددص
ال بكة العىكبىثخة مها رتدي ح ص ثحظين أدائىا .
 .2األنظمة اآللية باملكتبات اجلامعية يف والية اخلرطوم:
تخها رة عس لبعل اهظهة ملخة املظح دمة مً قبد املكحبات امعامعخة بىخرة اموسعىم:
أ .نظام  :CDS/ISISثم ثطىرس َرا الىظام عً عسرق املكحب الدو ر جىخدة رد أوا دس الظدحيىات
وَى مً أهظهة  )ISISاملحكاملة للهعلىمات رم ثم ثطىرسٍ مً قبد املستص الدو للحىرخق ر تىددا
ر د د الظد ددبعخىات لرااطد ددبات املحىطد ددطة ام عد ددم أعلد ددق عليىد ددا )MIN/ISISا خد ددال ثقد ددىم مىظهد ددة
ً
الخىوظكى بحىشيعه متاها وثهد ثسجهحه ح ص عدا ل ات متىا العسبخة وال سوظخة والاطباهخة .
ل .نظةةام َ :MINI/ISISددرا الىظددام ريح ددذ ح ددص عائلددة الددىظم املحكاملددة للهكحبددات واملعلىمددات )ISISا
اط ددح دمحه مىظه ددة العه ددد الدولخ ددة ر د الظ ددحيىات وَ ددى هظ ددام لعه ددد عة ددص امااط ددبات الكبي ددملا ر د
معامعددة البخاهددات الببلخىجساتخددةا رهحدداش بقدزثدده العالخددة عةددص الح ددصرً والاطددتملجاملا إلا أن ثكل ددة
ج د خله عالخ ددة له ددرا ق ددام املست ددص ال دددو للبح ددىذ بكى دددا الح ددا ن ملىظه ددة العه ددد الدولخ ددة بح ددهخم
الىظام لخعهد عةص امااطبات املحىططة هدياأمد2000 .اص. )169
و .نظ ةةام ة ة  :Horizonلعحا ددمل َ ددرا الىظ ددام م ددً ال ددىظم ملخ ددة املحكامل ددة ادازا املكحب ددات ورق ددىم
بتهخن العهلخات ال ىخة وإلادازردة التشمدة ادازا املكحبداتا لده قددزا عةدص اطدح دام معداريمل ثبدادب
املعلىمات ودعم وسوة معسبة مً هظام ماز التذ ثتءم قىاعد ال هسطة الاهتلى أمسركخة ورخخي
للهظح خدرً حمكاهخات ميمل محدودا باعحهادٍ عةص ثقىخات در ة عبدد ال حداحا 2003ا ص)44
.
د .نظةام يونيوةوز  :Unicornمدً اهظهدة ملخدة املحكاملدة التدذ جعهدد رد بيئدة امودادم مدن مىاجهدة
اطب م مب،ذ عةص السطىماتا ثم ثطىرسٍ مدً قبدد شدستة طديملض عدام 1979م ا رححدىي عةدص
متهىع ددة م ددً الد ددىظم ال سعخ ددة ال هسط ددةا الخ ددبط الاط ددخىاديا ع ددص املد ددىاد الظ ددهن ب د ددسرةا
ال هسض العدام املحقددما إلاعدازاا حهحداو الحقدازرسا الاقحىداء وثىهخدة ا عهىعداتا ددمات ثى دخة
الىظام) .
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ٌ .نظ ةةام قستون ة و  َ Greenstoneددرا الىظددام عب ددازا ع ددً صم ددة مددً الاملمتخ ددات الت ددذ ثق ددىم ب ى دداء
وثىشيد د ددن متهىعد د ددات املكحبد د ددة السقهخد د ددةا ويعهد د ددد عةد د ددص معامعد د ددة املعلىمد د ددات وثىظخههد د ددا وو د د ددسَا
واطد ددتملجاعها عةد ددص الاهتملهد ددد أو عةد ددص أق د دساص مدمتد ددة )CD-ROMا وَد ددى مد ددً الا د دملامأ م حى د ددة
ً
امل دددز ثيحت دده م ددسومل مكحب ددة هخىشلى دددا السقهخ ددة بتامع ددة وارك دداثى ور ددىشمل متاه ددا بالحع دداون م ددن
مىظهة الخىوظكى الصَيمليا . )2012
و .نظةام داية و  : Dynixثدم ثطددىرس َدرا الىظددام رد ال هاهيىدات بالىخرددات املححددا امسركخددةا وَددى
هظام محكامد رححىي عةص متهىعة مً اهظهة ال سعخة التذ ج هد ال هسطة وعهلخات الت وردد
بااب د دداتة ح د ددص ال د ددححكم ر د د ث د ددداوب م د ددادز املعلىم د ددات وال د ددححكم ر د د ال د دددوزرات ورهك د ددً حد د دداب
السددعتت رد َددرا الىظددام باطددح دام ددخ ة  Markأو ميملَددا ويظددح دم رد العدرددد مددً املكحبددات
وثهد ثسجهحه ح ص عدد مً الل ات م د ال سوظخة والهىلىدرة والاهتلي رة.
ش .نظام كوها  : Kohaمً اهظهة م حى ة امل دز املحكاملة للهكحبات ومساتص املعلىماتا ويعحهدد
عة ددص مح د د ي الاهتمله ددد ث ددم ثط ددىرس َ ددرا الىظ ددام بىاط ددطة ش ددستة هخىشرلىدر ددة ث ددد ص ر دداثيبى ع ددام
1999م ثم َرا العهد بىاططة تسرق مدً املادملمتين وامل دههين واملكح خدينا وطد ذ الىظدام رىَدا
مددً ل ددة الظددكان ا ددلخين لرعصرددسا وه د جع،ددذ َبددة والحا دململ ا وَددرا الاملهددامأ ثددم ح دددازٍ ته دددز
م حددىح ثحلقددك املكحبددات التددذ جظددح دمه الدددعم ال ،ددذ عىددد دددوذ أي عطددد مددً العدداملين ددستة
راثيبى . )Koha/dos, 2012
 .3عيهة الدراسة :
اعحهدت البا دة عةدص العخىدة الع دىائخة مدً املكحبدات امعامعخدة بىخردة اموسعدىم وذلدك بدالتملتي
عة ددص أق دددم املكحب ددات الظ ددىداهخة بالىخر ددة والت ددذ له ددا دوز عظ ددخم رد د ثسط ددخ م ه ددىم الحعام ددد الحق ،ددذ
وثطبخقه بكاتة املكحبات الظىداهخة ا املكحبات اماكىمخة شهلد اموسعىم ا أم دزمان إلاطتمخة ا
الىخلددين ا الظ ددىدان للعلددىم والحكىىلىجخ ددا) ا أم دا املكحبددات اموا ددة ه د ا دداد ا أتسرقخ ددا العاملخ ددةا
السب دداا ال ددىع،ذ او العل ددىم والحقاه ددة ) .وق ددد ث ددم ثقظ ددخهها ح ددص تئح ددين :مكحب ددات جامع ددات كىمخ ددةا
ومكحبات جامعات ا ة) (الجدتل زق ( ،))1حباتة املىقن امع سار وإلالكتملوو لكد جامعة .

اجمللد الشادس – العدد الجاني عشر ـ يوليو 1029

422

د .رمحة محدي بشرى حتاميد
جدتل زق (  ) 1يوضح املو با املدزتسة تمواقعها
املو بة

املوقس الجغسافي ت املوقس إلاصوترتني

مكحبة جامعة اموسعىم
جامعة أم دزمان إلاطتمخة

الجهة
اص ابعة صها
كىمخة
كىمخة

جامعة الظىدان

كىمخة

جامعة الىخلين

كىمخة

جامعة أتسرقخا العاملخة

ا ة

جامعة ا اد للبىات

ا ة

مكحبة اما خد – جامعة ا اد للبىاتا شازمل العسبة أم دزمانا
ص.ل alhafeedlibrary@gmail.comwww.ahfad.edu.sd 167

جامعة العلىم والحقاهة
جامعة السباا الىع،ذ

ا ة
مصدوجة

أم دزمان – املتشمين www.ust.edu.sd
اموسعىم – بسي ص.لriblib@ribat.edu.sd www.ribat.edu.sd 55

اموسعىم متهن الىطط www.uofk.edu.sd
أم دزمان – شازمل العسبة ص.ل- .www.oiu.edu.sd 1221 :
Lib@oiu.edu.sd
زئاطة جامعة الظىدان – املقسنا ص.ل  407اموسعىم
www.sustech.edu.sd
library@sustech.edu
عهادا املكحبات وثقاهة املعلىمات – جامعة الىخلين – املقسن ص.ل 307
lict@neilain.edu-sdwww.neelain.edu-sd
عهادا شئىن املكحبات  -اموسعىم – شازمل مدو / https://iua.edu.sd
/ https://lib.iua.edu.sd

ا ح ددازت البا ددة عخى ددة ع ددىائخة م ددً املظ ددح خدرً م ددً املظ ددحىدعات السقهخ ددة باملكحب ددات امعامعخ ددة
املدزوطة وذلك بحىشين  )100اطخباهة عةص الىحى الحا :
املو با الجامعية
مكحبة جامعة اموسعىم
مكحبة جامعة امدزمان إلاطتمخة
مكحبة جامعة الىخلين
مكحبة جامعة الظىدان للعلىم والحكىىلىجخا
مكحبة جامعة السباا الىع،ذ
مكحبة جامعة العلىم والحقاهة
مكحبة جامعة ا اد للبىات
مكحبة جامعة أتسرقخا العاملخة
املجموع
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ا حدىت عةددص عددد مددً ال قدسات املحعلقددة بالىظددام املظدح دم باملكحبددة وال هدازض ملخددة باملظددحىدعات
السقهخة ومدي ج طخاىا مل ادز املعستة املحا ةا والل ة املظح دمة باملظحىدمل السق ذ ومدي ثىاطبىا
مددن املهددازات الل ىرددة للهظددح خدرً وحجددادلىم لهدداا وأتثددمل املىبددىعات التددذ ل طيىددا املظددحىدمل السق ددذ
ومدي قبىلها باليظبة للهظح خدرً
 /4الهظم مفتوحة املصدر باملكتبات اجلامعية يف والية اخلرطوم :
بدأ اطح دام الىظم ملخة ر املكحبات امعامعخة بىخرة اموسعىم ر مىح ة الخظعخىاتا وأتثمل
ً
ً
الددىظم ملخددة اطددح داما وشددخىعا هظ ددام  )CDS/ISISو  )WIN/ISISر د جهخددن املكحبددات املدزوط ددة
ماع دددا مكحب ددة رلخ ددة الحقاه ددة خ ددال اط ددح دمد هظ ددام ات ددق  horizonوبع دددَا اثته ددد املكحب ددات ح ددص
الددىظم ملخددة م حى ددة امل دددز.وهتد أن املكحبددات التددذ راهددد جظددح دم ثلددك الددىظم قددد طددلكد عدددا
اثتاَات ثه لد ر مج :
 /1ثطىرس هظم محلخة عة وظق الىظم ملخة املحكاملة وامل حى ة امل دز.
 /2الاثتاٍ هحى الىظم امل حى ة امل دز.
 /3الاثتاٍ هحى الىظم ملخة املحكاملة.
تهددا حن املكحبددات التددذ خ ث دصاب جعحهددد عةددص هظددامين  )CDS/ISISو  )WIN/ISISلدددنىا زمبددة قىرددة ر د
الححىب عً َررً الىظامينا ورسجن الظ ب ر ذلك ح ص مج :
 /1زمبة املكحبات ر ثطبخق الىظم ملخة م حى ة امل دز .
 /2الىظم م حى ة امل دز داعهة لحطبخقات ال بكة وثطبخقات الىل.
 /3م ددكلة اطددح دام اماددسل العسبد رد البحددال والاطددتملجاملا باابدداتة ح ددص امل ددكتت التددذ رهكددً أن
ثي د ددا ع د ددً عسر د ددق املد د ددد لينا مهد د ددا رقلد د ددد م د ددً ت د د دداءا الاط د ددتملجامل ر د د د هظد د ددام  )CDS/ISISو
) (WIN/ISISاماظًا 2011ا ) .
باابداتة ح دص اطدح دام هظدام َ KOHAىالدك عدل امعامعدات جظدح دم هظدام  D-Spaceلإلعدازا
ولسقهىددة السطددائد امعامعخددة و Mark21لل هسطددة املىقىلددة وا ددلخة ا وهتددد أن رددد مكحبددات العخىددة
املدزوط ددة جظ ددح دم أهظه ددة م حى ددة امل دددز داعه ددة لعهلخ ددة ال هسط ددة والت ور ددد وإلاع ددازا و دددمات
املظ ددح خدرً عا ددمل ث ددىتيمل دم ددة الاط ددتملجامل م د وب دددأت ر د ثحىر ددد متهىعالى ددا الىزقخ ددة ح ددص م ددادز
حلكتملوهخددة لحددىتس بيئددة زقهخددة مددً عحدداد وثدددزرب للكددىادز ومعخىددات م حل ددة طدداعدلىا ر د الحعامددد مددن
َرٍ اهظهة ا وقد عهلد عةص ثطىرس دمالىا مً َرٍ الىظم مً تب :
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اط ددح دامها لىظ ددام رىَ ددا باعحب ددازٍ هظ ددام م ح ددىح امل دددز ث ددحم تخ دده الك ي ددمل م ددً العهلخ ددات
ال ىخة ال هسطة ا الح يخة ا إلاعازا ا الت ورد ا حعداد القىائم و الاشتملا ر الدوزرات
طهىلة ثحىرد البخاهات مً هظام س ماز  21ح ص رىَا ومً رىَا ثطىرسٍ للعهد ر بيئة
. )RDA
طهىلة الحعامد من املل ات طىي راهد  Word ; PDFوثحىرلها ح ص مل ات مخ ىعة .
هقد وثحهخد أتامل قدز مً البخاهات أو السطائد امعامعخة .

 /3املشتودعات الرقمية باملكتبات املدروسة :
 /1جامعة الخسطوم http://khartoumspace.uofk.edu

اااة زق ( )1املن ودع اصسقمي جامعة الخسطوم
راه ددد تك ددسا ثاط دديع املكحب ددة إلالكتملوهخ ددة مى ددر الع ددام 1997م ا ويعحا ددمل هظ ددام  CDS/ISISأوب هظ ددام
اط ددح دم ر د امعامع ددة ولك ددً البدار ددة اماقخقخ ددة لخ د خد هظ ددام آ د ر ددان ر د ع ددام 2005م عى دددما ث ددم
حد اب هظام  WIN/ISISت عام 2010م .
ي ضح من خالل اصشااة زق ( )1ل :
 الىظد ددام املظد ددح دم ر د د املكحبد ددة السقهخد ددة معامعد ددة اموسعد ددىم َد ددى هظد ددام  D-Spaceر د د بيئد ددة
ج خد . Linux
ً
 ثحهي ب دزاو تهسض املظحىدمل السق ذ رامت بكد م ادز املعلىمات إلالكتملوهخة .
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 اعحهدت امعامعة الل ة إلاهتلي رة ر بىاء املظحىدمل السق ذ .
 أن اعسو ات إلالكتملوهخة وال دهادات امعامعخدة أتثدمل املىبدىعات التدذ ل طيىدا املظدحىدمل
السق ذ لرعامعة )12060
 %60.5 م ددً املظ ددح خدرً ر ددسون أن واج دده املظ ددحىدمل السق ددذ ثحهيد د بك دداءا البح ددال املح دداح
ً
ب ىزا جخد جدا .
 %48.3 مً املظح خدرً لظحطخعىن البحال باه ظهم عً ا احىي املىبى ر املظحىدمل
السق ذ .
 أمددا عددً شددهىلخة املظددحىدمل السق ددذ للهححىرددات السقهخددة تكاهددد وظددبة  %33.4مددً العخىددة
رسون أيىا مىاطبة ح ص ٍد ما) .
 /2جامعة لم دزما إلاسالمية : http://lib.oiu.edu.sd/pages/160

اااة زق ( )2املن ودع اصسقمي جامعة لم دزما إلاسالمية
رد د حع دداز الحح دددرال ومىاتب ددة الح يد دملات ش ددسعد املكحب ددة مى ددر ع ددام 1998م رد د بى دداء هظ ددام معلىم ددات
محىطد ددب بحى خ د ددة صمد ددة ب د دسامأ  CDS/ISISرد ددم  WINISISع د ددام 2003م ا وقد ددد ط د ددعد املكحبد ددة ر د د
الحعدداون مددن ائددحتل امعامعددات الظددىداهخة بخب،ددذ هظددام  KOHAعددام 2012م خددال ثددم ثحىرلهددا عةددص
قالب  MARK21جامعة أم دزمان الاطتمخةا 2006ا ص. )5
ي ضح من خالل اصشااة زق (: )2
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 أن الىظام املظح دم ر املكحبة السقهخدة معامعدة أم دزمدان إلاطدتمخة ميدمل محداح عةدص واجده
مىقن امعامعة ا تقط بخاهات .User Name – Password
 الىظام املظح دم ر املكحبة السقهخة معامعة أم دزمان إلاطتمخة َى هظام . KOHA
ً
 ثحهي ب دزاو تهسض املظحىدمل السق ذ جصئخا خ ل ط رد م ادز املعلىمات إلالكتملوهخة .
 اعحهدت امعامعة الل ة العسبخة ر بىاء املظحىدمل السق ذ .
 أن الكحدب واملساجدن ا وحل دة التدملاذ ال كدسي وإلاطدتم ) هد أتثدمل املىبدىعات التدذ ل طيىددا
املظحىدمل السق ذ لرعامعة .
 %56.3 م ددً املظ ددح خدرً ر ددسون أن واجه ددة املظ ددحىدمل السق ددذ ثحهي د بك دداءا البح ددال املح دداح
ب ىزا مقبىلة .
 %32.3 مً املظح خدرً لظحطخعىن البحال باه ظهم عً ا احىي املىبى ر املظحىدمل
السق ذ .
 أمددا عددً شددهىلخة املظددحىدمل السق ددذ للهححىرددات السقهخددة تكاهددد وظددبة  %49.2مددً العخىددة
رسون أيىا مىاطبة جخدا) .
 /3جامعة اص يل : http://repository.neelain.edu.sd:8080/jspui/#content

اااة زق ( )3املن ودع اصسقمي جامعة اص يل
بدددأت اماىطددبة وىددا ر د الخظددعخىات ب د دداب هظددام  CDS/ISISرددم ثحىلددد ح ددص هظددام  WIN/ISISا ور د
عام 2006م بدأت تكسا حد اب هظام م حىح امل دز اعام 2011م ثدم عدسح م دسومل بحطبخدق بسهدامأ
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حدازا املكحبات لظ بسهامأ املظحىدعات السقهخة  D-spaceخال ثدم الاهحقداب ح دص  KOHAاملحكامدد
ادازا املكحبات واتحهد العهد به عام 2012م جامعة الىخلينا 2016ما
ص. )13
 الىظام املظح دم ر املكحبة السقهخة الىخلين َى هظام . KOHA
ً
 ثحهي ب دزاو تهسض املظحىدمل السق ذ رامت بكد م ادز املعلىمات إلالكتملوهخة .
 اعحهدت امعامعة الل ة إلاهتلي رة والعسبخة ر بىاء املظحىدمل السق ذ .
 أن اعسو د ددات إلالكتملوهخ د ددة وال د ددهادات امعامعخد ددة أتث د ددمل املىب د ددىعات التد ددذ ل طيىد ددا املظ د ددحىدمل
السق ذ لرعامعة . )8761
 %59.8 مددً املظددح خدرً رددسون أن واجدده املظددحىدمل السق ددذ ثحهي د بك دداءا البحددال املحدداح ب ددىزا
مهحاشا .
 %47.2 م ددً املظ ددح خدرً لظ ددحطخعىن البح ددال باه ظ ددهم ع ددً ا اح ددىي املىب ددى رد د املظ ددحىدمل
السق ذ .
 أمددا عددً شددهىلخة املظددحىدمل السق دذ للهححىرددات السقهخددة تكاهددد وظددبة  %67.4مددً العخىددة رددسون
ً
أيىا مىاطبة جخدا جدا) .
 /4جامعة اصنودا صلعلوم تاص و وصوجيا http://repository.sustech.edu:

اااة زق ( )4املن ودع اصسقمي جامعة اصنودا صلعلوم تاص و وصوجيا
بد دددأت مكحبد ددة جامعد ددة الظد ددىدان باطد ددح دام هظد ددام CDS/ISISعد ددام 1999ما ورد ددم اهحقلد ددد ح د ددص هظد ددم
 WIN/ISISرم WEB/ISISعام 2005م رم تكدست رد ا حخداز بسهدامأ م حدىح امل ددز لحطدىرس املظدحىدمل
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السق ددذ وثددم ا حخدداز هظددام KOHAادازا املكحبددة وهظددام  D-Spaceادازا املظددحىدمل السق ددذ وذلددك ر د
عام 2011م جامعة الظىدانا 2016ا ص. )8
ي ضح من خالل اصشااة زق ( )4ل :
 أن الىظ ددام املظ ددح دم رد د املكحب ددة السقهخ ددة معامع ددة الظ ددىدان للعل ددىم والحكىىلىجخ ددا مح دداح عة ددص
واجهة مىقن امعامعة .
 الىظدام املظددح دم رد املكحبددة السقهخددة معامعدة الظددىدان للعلددىم والحكىىلىجخددا َددى هظددام KOHA
وهظام . D-Space
ً
 ثحهي ب دزاو تهسض املظحىدمل السق ذ رامت ل ط رد م ادز املعلىمات إلالكتملوهخة .
 اعحهدت امعامعة الل ة إلاهتلي رة ر بىاء املظحىدمل السق ذ .
 أن السطائد العلهخة ه أتثمل املىبىعات التذ ل طيىا املظحىدمل السق ذ لرعامعة . )14078
 %78.3 مددً املظددح خدرً رددسون أن واجهددة املظددحىدمل السق ددذ ثحهيد بك دداءا البحددال املحدداح ب ددىزا
مهحاشا .
 %65.2 م ددً املظ ددح خدرً لظ ددحطخعىن البح ددال باه ظ ددهم ع ددً ا اح ددىي املىب ددى رد د املظ ددحىدمل
السق ذ .
 أمددا عددً شددهىلخة املظددحىدمل السق ددذ للهححىرددات السقهخددة تكاهددد وظددبة  %70.5مددً العخىددة رددسون
ً
أيىا مىاطبة جخدا جدا) .
 /5جامعة ل ستقيا اصعاملية http://dspace.iua.edu.sd:

اااة زق ( )5املن ودع اصسقمي جامعة ل ستقيا اصعاملية
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جظد ددح دم املكحبد ددة إلالكتملوهخد ددة بهكحبد ددات جامعد ددة أتسرقخد ددا العاملخد ددة هظد ددام  D-Spaceادازا وأزش د د ة
امل ددادز السقهخ ددة ا وهظد ددام  KOHAوثحد دداح دم ددة البح ددال ر د د ته ددسض املكحبد ددة م ددً ددتب املىقد ددن
إلالكتملوو عةص اموط املباشس . OPAC
ي ضح من خالل اصشااة زق ( )5ل :
 أن الىظد ددام املظد ددح دم ر د د املكحبد ددة السقهخد ددة معامعد ددة أتسرقخد ددا العاملخد ددة محد دداح عةد ددص واجهد ددة مىقد ددن
امعامعة .
 الىظ ددام املظ ددح دم رد د املكحب ددة السقهخ ددة معامع ددة أتسرقخ ددا العاملخ ددة َ ددى هظ ددام  KOHAوهظ ددام D-
 Spaceعةص اموط املباشس . OPAC
ً
 ثحهي عدم حدزاو تهسض املظحىدمل السق ذ رامت .
 اعحهدت امعامعة الل ة العسبخة ر بىاء املظحىدمل السق ذ .
 أن مظ ددحىدمل ا ددىب السقهخ ددة لل دددوزرات ومت ددتت امعامع ددة َ ددى أتث ددمل املىب ددىعات الت ددذ ل طيى ددا
املظحىدمل السق ذ لرعامعة . )1538
 %49.2 مددً املظددح خدرً رددسون أن واجهددة املظددحىدمل السق ددذ ثحهيد بك دداءا البحددال املحدداح ب ددىزا
ً
جخدا جدا .
 %78.3 م ددً املظ ددح خدرً لظ ددحطخعىن البح ددال باه ظ ددهم ع ددً ا اح ددىي املىب ددى رد د املظ ددحىدمل
السق ذ .
 أمددا عددً شددهىلخة املظددحىدمل السق ددذ للهححىرددات السقهخددة تكاهددد وظددبة  %69.4مددً العخىددة رددسون
أيىا مىاطبة ح ص د ما) .
 /6جامعة اصسباط اصوطني : http://koha.ribat.edu.sd

اااة زق ( )6املن ودع اصسقمي لجامعة اصسباط اصوطني
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اطددح دمد أماهددة املكحبددات بتامعددة السبدداا الددىع،ذ الحقىخددة امادر ددة ر د جهخددن عهلخالىددا ال ىخددة مددً
ً
تهسطددة وث دديخة و دددمات مظددح خدرً وحعددازا وثصورددد حلكتملوهخدا وتددق الىظددام م د املحكامددد م حددىح
امل دز  KOHAوذلك ر عام 2015م عبد الس هًا 2017ماص. )71
ي ضح من خالل اصشااة زق ( )6ل :
 أن الىظد ددام املظد ددح دم ر د د املكحبد ددة السقهخد ددة معامعد ددة السبد دداا الد ددىع،ذ محد دداح عةد ددص واجهد ددة مىقد ددن
امعامعة .
 الىظام املظح دم ر املكحبة السقهخة معامعة السباا الىع،ذ َى هظام  KOHAوهظام D-Space
ً
 ثحهي د ع دددم حدزاو ته ددسض املظ ددحىدمل السق ددذ ر ددامت ا ث ددم ثىب ددخي بخاه ددات ال ددد ىب تق ددط User
. Name – Password
 اعحهدت امعامعة الل ة العسبخة ر بىاء املظحىدمل السق ذ .
 أن مظ ددحىدمل ا ددىب السقهخ ددة لل دددوزرات ومت ددتت امعامع ددة َ ددى أتث ددمل املىب ددىعات الت ددذ ل طيى ددا
املظحىدمل السق ذ لرعامعة . )1538
 %59.2 مددً املظددح خدرً رددسون أن واجهددة املظددحىدمل السق ددذ ثحهيد بك دداءا البحددال املحدداح ب ددىزا
جخدا .
 %70.2 م ددً املظ ددح خدرً لظ ددحطخعىن البح ددال باه ظ ددهم ع ددً ا اح ددىي املىب ددى رد د املظ ددحىدمل
السق ذ .
 أمددا عددً شددهىلخة املظددحىدمل السق ددذ للهححىرددات السقهخددة تكاهددد وظددبة  %61.6مددً العخىددة رددسون
أيىا مىاطبة ح ص د ما) .
 /7جامعة اصعلوم تاتقانة /http://ust.edu.sd/enاملو با :

اااة زق ( )7املن ودع اصسقمي لجامعة اصعلوم تاص قانة
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مىددر و دداا مكحبددة امعامعددة عددام 1995م اطددح دمد هظددام  CDS/ISISلح ددصرً واطددتملجامل البخاهددات ا
ومىاتب ددة للحط ددىزات امادر ددة ث ددم حد دداب قاع دددا بخاه ددات هظ ددام ات ددق  HORIZONر د الع ددام 2000م
ً
والددري لعددد مددً أتخددد اهظهددة ملخددة املحكاملددة ا و الخددا ثددم ثى دديب هظددام ا احددىي السق ددذ معامعددة
العلىم والحقاهة  D-Capesادازا ا احىي السق ذ عة ا . )2011
ي ضح من خالل اصشااة زق ( )5ل :
 أن الىظددام املظددح دم رد املكحبددة السقهخددة معامعددة العلددىم والحقاه دة ميددمل محدداح عةددص واجهددة مىقددن
امعامعة إلالكتملوو .
 الىظ ددام املظ ددح دم ر د املكحب ددة السقهخ ددة معامع ددة العل ددىم والحقاه ددة َ ددى هظ ددام  Horizonوهظ ددام D-
. Space
ً
 ثحهي د ع دددم حدزاو ته ددسض املظ ددحىدمل السق ددذ ر ددامت ا ث ددم ثىب ددخي بخاه ددات ال ددد ىب تق ددط User
. Name – Password
 اعحهدت امعامعة الل ة العسبخة وإلاهتلي رة ر بىاء املظحىدمل السق ذ .
 %51.3 مددً املظددح خدرً رددسون أن واجهددة املظددحىدمل السق ددذ ثحهي د بك دداءا البحددال املحدداح ب ددىزا
جخدا .
 %69.0 م ددً املظ ددح خدرً لظ ددحطخعىن البح ددال باه ظ ددهم ع ددً ا اح ددىي املىب ددى رد د املظ ددحىدمل
السق ذ .
 أمددا عددً شددهىلخة املظددحىدمل السق ددذ للهححىرددات السقهخددة تكاهددد وظددبة  %55.4مددً العخىددة رددسون
أيىا مىاطبة ح ص د تبيمل) .
 /8جامعة خفاد صلب ا http://www.ahfad.edu.sd/Library:

اااة زق ( )8املن ودع اصسقمي جامعة خفاد صلب ا
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جظ ددح دم مكحب ددة اما خ ددد هظ ددام  )OLIBرد د حدازا مظ ددحىدعها السق ددذ وق ددد ث ددم ثى دديبه مى ددر الع ددام
2013م وَدى مددً الدىظم امل لقددة ا لعهدد ثحددد بيئدة ج د خد  Windowsوامعهدة املطددىزا لهدرا الىظددام
ه . OCLC
ي ضح من خالل اصشااة زق  )8ل :
 أن الىظددام املظددح دم ر د املكحبددة السقهخددة معامعددة ا دداد للبىددات ميددمل محدداح عةددص واجهددة مىقددن
امعامعة .
 الىظام املظح دم ر املكحبة السقهخة معامعة ا اد للبىات َى هظام . OLIB
ً
 ثحهي د ع دددم حدزاو ته ددسض املظ ددحىدمل السق ددذ ر ددامت ا ث ددم ثىب ددخي بخاه ددات ال ددد ىب تق ددط User
. Name – Password
 اعحهدت امعامعة الل ة العسبخة واهتلي رة ر بىاء املظحىدمل السق ذ .
 %70.2 مددً املظددح خدرً رددسون أن واجهددة املظددحىدمل السق ددذ ثحهيد بك دداءا البحددال املحدداح ب ددىزا
ً
جخدا جدا .
 %69.2 م ددً املظ ددح خدرً لظ ددحطخعىن البح ددال باه ظ ددهم ع ددً ا اح ددىي املىب ددى رد د املظ ددحىدمل
السق ذ .
 أمددا عددً شددهىلخة املظددحىدمل السق ددذ للهححىرددات السقهخددة تكاهددد وظددبة  %72.2مددً العخىددة رددسون
ً
أيىا مىاطبة جخدا جدا) .
الهتائج والتوصيات :
نتائج الدراسة  :ثى لد البا ة ح ص متهىعة مً الىحائأ :
 .1جظدهم الدىظم م حى دة امل ددز رد ثاَخدد املهىخددين رد املكحبدات عادمل اطدح دام ال دبكات وثى خددة
الىظم ر الى ىب ح ص إلاهحاو السق ذ املحاح عةص إلاهتملهد .
 .2معظم املكحبات املدزوطة بدأت ر ثطبخق الدىظم امل حى دة امل ددز ا ا دة هظدام  KOHAوD-
ً
 Spaceوهد هظدم آلخدة جداَصا بيظدبة  %85.7ويعدصي ذلدك لظدهىلة اما دىب عليىدا متاهدا أو يىدا
مدعىمة .
 .3رددد الددىظم املظددح دمة ثدددعم العهلخددات ال ىخددة وعهلخددات اطددتملجامل املعلىمددات ظددهىلة ا ولكددً
ً
معظ ددم املكحب ددات املدزوط ددة جع دداو م ددً ب ددعة البيخ ددات الحححخ ددة وع دددم ث ددىتس الحتهي د ات وأرخ ددا
جعاو مً دو املي اهخة ا و ة لها .
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 .4أطههد املكحبة الاتتملابخة الظىداهخة ته سومل متط هذ ر ثىظخم وحثا ة أوعخة املعىمات عامل
ث ىيىا للىظم م حى ة امل دز ر املكحبات امعامعخة .
 .5جعدداو مالبخددة املكحبددات امعامعخددة املدزوطددة مددً عدددم حملددام العدداملين بالل ددة إلاهتلي رددة وَددرا أدي
ح ص الحقلخد مً الحعامد من الحقىخات واملظحىدعات السقهخة .
توصيات الدراسة :
ً
ر بىء ما ثى لد حلخه الدزاطة رهكً ثقدرم متهىعدة مدً الحى دخات التدذ رهكدً أن جظدهم حرتابدا
م ادزَا وحثا اىا ا ورهكً اطحعسابها تخها رة :
ر ثطىرس املكحبات امعامعخة و
 .1الحىعخة بدوز وأَهخة الىظم م حى ة امل دز وما ثىتسٍ مً جظهختت ر حدازا ا احىي السق ذ .
 .2حشال ددة العىائ ددق وامل ددكتت الت ددذ جعت ددمل ثى خ ددة ثقاه ددة املعلىم ددات واط ددح دام ال ددىظم م حى ددة
امل دز باملكحبات امعامعخة
 .3اعحهاد الاملمتخات م حى ة امل دز ر بىاء املظحىدعات السقهخة باملكحبات امعامعخة امكاهخالىا
ال ىخة والى خ خة .
 .4ثددىتيمل الدددعم ال ،ددذ واملددادي للهكحبددات امعامعخددة لبىدداء وثددىتيمل املظددحىدعات السقهخددة َهخاىددا ر د
و س م ادز املعستة و سَاا من الحدزرب املظحهس عةص اطح دامها .
 .5رتددب عةددص املكحبددات املدزوطددة الاشددتملا ر د قىاعددد البخاهددات ار دساء مظددحىدعها السق ددذ بامل ددادز
ا وحل ة .
 .6ثى خددد الددىظم ملخددة املظددح دمة رد املكحبددات امعامعخددة بىظددام وا ددد ثحددىتس تخدده رددد املىا د ات
واملعاريمل .
 .7جتعخن الحعاون ر متاب الحبادب إلالكتملوو والاشتملا ر ال هازض والدوزرات إلالكتملوهخة .
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املشاركة اجملتمعية
يف املكتبات األهلية العامة بسلطنة عمان
دمحم عب الللا ه سيني
مديز مكخةت عامت بطلطنت عمان
وطالب دكخوراة بجامعت مااليا (ماليزيا)
امللخص:
ّ
حعزف هذه الدراضت بمظاهز املػاركت املجخمعيت كأددوار دديةأت أمل املكخةأاث العامأت مأ عأز
نمأأا ل للممارضأأاث التأأف جأأخت أأمل املكخةأأاث هليأأت بطأألطنت عمأأان .وحعأأد املكخةأأاث هليأأت أأمل ضأألطنت
عمأأان ب أأديا للمكخةأأاث العام أأت أأمل املن أأاط التأأف ال ج أ إليهأأا ا أأدماث املكخةأأاث العام أأت املمولأأت م أ
الجهأأاث الزضأأميت .و هأأدف هأأذه الدراضأأت إلأأا بانأأب لضأأاات العلميأأت للدراضأأاث العزايأأت أأمل مجأأا
املكخةاث العامت ،كذلك إلا إظهار املكخةاث هليت ليعزاها املجخم واملؤضطاث الخكوميت والقطاع
الخأأاو و معزاأأت تهميوهأأا وادوارهأأا ،دتأأي يدطأ ي دعمهأأا ومطأأاند ها أأمل مهموهأأا الوطنيأأت واالخأأالمل حعش أأش
ازو اسدهارها واضخداموها مل ادمت املجخم .
روعمل اضخعما املنهج النوعمل مل الةحث وادضلوب املقاباث الشخ يت باإلعخماد علا اضأخمارة غأة
مفخودت لخيطير ب الةياناث م القائمين علا زار مكخةاث مخخارة.
ّ
وقأأد تظهأأزث النخأأائب تن املكخةأأاث هليأأت يمأأارص ايهأأا مظأأاهز املػأأاركت املجخمعيأأت ،ججلأأا لأأك م أ
اأ أأا اػأ أأطت والق أ أرامب التأ أأف جقأ أأدمها للمجخم أ أ  ،وهأ أأذا بأ أأدوره طأ أأاعد علأ أأا اضأ أأخدامت املكخة أ أاث
وجطو زها.
سلكلما ث ستاح ة اات :املكخةأأاث العامأأت ،املكخةأأاث هليأأت ،املػأأاركت املجخمعيأأت ،اأأدماث املعلومأأاث،
الخطوع.
Abstract
This study defines the aspects of civic engagement as modern roles in public libraries
and presents examples of practices that take place in the community-managed
libraries in the Sultanate of Oman. The community-managed libraries in Oman are
alternatives in areas where public library services are not yet existed.
The aim of this study, in addition to the scientific addition to the Arabic literature in
the field of public libraries, as well as showing the community-managed libraries to be
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known to the community, government institutions and the private sector and to know
their important roles, in order to support them in their national mission and thus
enhance opportunities for prosperity and sustainability to these unique libraries.
The qualitative approach was used in the research through a survey with open-ended
questions distributed to three selected libraries in order to study the civic engagement
in these libraries and to evaluate and approximate this approach with previous
academic studies. The results showed that the three community-managed libraries
practice the civic engagement aspects through activities and programs they provide to
the community, which in turn helps to sustain and develop libraries.
Keywords: Public libraries, community-managed libraries, Civic engagement,
Information services, voluntarism.
املقدمة :
إن جأأدزير الدطأأارع الخق أأف علأأا املجخمعأأاث العزايأأت  -ومنهأأا ضأألطنت عمأأان -واضأأج بأأدا ،ولك أ
مما يؤضف لأ تن يقابأ لأك نأدرة أمل املكخةأاث العامأت والتأف كأان مأ املفضأر تن يكأون مأ تدوراهأا
َ
الخديةت محو ميت الزقميت ،وجنميت املجخم  ،وزمت اطز كةير يوهدد املكخةاث العامت ،و خمة هذا
الخطأأز أأمل جخطأأم تهميوهأأا ودورهأأا لأأدا املجخمأ  ،و أأمل قيموهأأا باعخةارهأأا إدأأدا املؤضطأأاث الفاعلأأت أأمل
املجخم .
ونديج أأت للطل أأب املضزاي أأد والخاب أأت املاخ أأت لش أأادة ع أأدد املكخة أأاث العام أأت أأمل ض أألطنت عمأ أان،
والخكلفت املاليت العاليت املطلوات إلاػاء مكخةاث بديدة م قة الخكومت ،ائن لك دعا الخكومأت
إلأأا الطأأمام للمجخمعأأاث املخليأأت وحشأأجيعها بفأأخد املكخةأأاث الةديلأأت ،القائمأأت علأأا الخمو أ الأأذاحم،
و لك م اا جخو وجزايص صدر م قة وسارة الضرار والةقاات ،بموبب القزار الوساري رقت
1996/197م والذي بزا جحدية بموبب القزار الوساري رقت 2007/229م.
وقد تطل القزار الوساري علا هذه املكخةاث اضت "املكخةاث هليأت" ّ
وعزاهأا باملكخةأاث التأف
يقوم علا إاػائها مجموعت م املواطنين ،تو بهت اعخةار ت عمانيت معخمدة" [.]1
وألهميوه أأا العلمي أأت والةقااي أأت دا أ باأله أأالمل الاهخم أأام بئاػ أأائها لخك أأون بمبزل أأت مكخة أأاث عام أأت يزجاده أأا
مخخل أأف الن أأاص و راا أأد م أ رواا أأد الةقاا أأت الابخماعي أأت ،وان أأاء علي أ  ،اه أأف مكخة أأاث جبػ أأد م أ قة أ
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املجخمأ و أأخت جمو لهأأا وإدار هأأا مأ قة أ املخطأأوعين ،إال ا ّن الكةيأأر منهأأا حعأأاام مأ قلأأت املأأوارد املاليأأت،
واملوارد التػز ت املخخ ت ،إلا بانب ااخقارها للقوانين املنظمت ألاػطوها.
وجأأدحم هأأذه الدراضأأت للكػأأف عأ واقأ املكخةأأاث هليأأت أأمل ضأألطنت عمأأان مأ اأأا دراضأأت مظأأاهز
املػاركت املجخمعيت بهذه املكخةاث.
وجكػف الدراضت كذلك تهميت هذه املكخةاث النوعيت ،ومدا مطاهموها الفاعلت مل ادمت املجخم
وجطو زه.
وقأأد جأأت ااخيأأار الةحأأث النأأوعمل للدراضأأت ،لكون أ او أ أأمل الخ أأو علأأا املعلومأأاث م أ ت أأخاب
الخقراث والقائمين علا هذه املكخةاث.
التحديات اليت تواجى املكتبات األهلية يف عمان
إن وعلا الزغت م الدطهياث الكةيرة التف قدموها الخقنيت والاج االث مل ضتي الوصو الا
املعلومأ أأاث وض أأزعت جناقلهأ أأا -إال تن الخاب أأت إلأ أأا إاػأ أأاء املكخةأ أأاث العام أأت واندػأ أأارها أ أأمل املجخمعأ أأاث
مطلوا أأت ألض أأةاب عدي أأدة منه أأا :داب أأت اا أزاد املجخم أ ال أأا الخماض أأك واملػ أأاركت والخط أأو ز .ااملكخة أأاث
العامأأت مأأمل م أ تهأأت املؤضطأأاث التأأف جقأأوم بأأدور جطأأو ز وجنميأأت املجخمعأأاث الأأا بانأأب كو هأأا تمأأاك
مةاليت لخواير املعلومأاث الدقيقأت واليأخيحت وايوأا املػأاركت املجخمعيأت واملػأابكت مأ املؤضطأاث
اأأزا ألبأ جحقي أ الخنميأأت الاقخ أأاديت والابخماعيأأت والةقاايأأت للمجخمعأأاث بػأأك عأأام .وكأأذلك
مأأمل تمأأاك للخواصأ الابخمأأاعمل علأأا مطأأخوا املجموعأأاث و اأزاد ،واأأذلك ج أأد مقولأأت تن املكخةأأت
العامت ممل "بامعت الػعب".
واحطأأب جقز أأز غي أأر مبػأأور تعدج أ لجن أأت الةقاا أأت بمجلأأظ الدول أأت ا أأئن املكخةأأاث هلي أأت أأمل عم أأان
جواب جحدياث هدد كينونوها وم يرها والذي تدا بدوره إلا إغا الكةير منها اوا ع تن بعأ
هأذه الخحأدياث حعأاام منهأا تيوأا املكخةأاث العامأت املدعومأت مأ قةأ الخكومأت [ ،]2وهأذه الخحأدياث
ممل:
 -1عدم وبود قانون املكخةاث العامت واملخواز داليا الئحت املكخةاث هليت.
 -2عدم وبود املكخةت الوطنيت والتف جمة املزب واملزكش لػةكت املكخةاث العامت .
 -3ال يوبأأد للمكخةأأاث العامأأت كأأز أأمل الخطأأخ الخمطأأيت وال باملواسنأأت املاليأأت ،غيأأر تنأ يمكأ الجأأشم
ب أأدن مح أأور مؤضط أأاث الةقاا أأت واملواطن أأت أأمل اط أأت عم أأان  2040بمةاب أأت إغ أأارة قو أأت له أأا ،ك أأون
املكخةاث العامت بشءا م هذه املؤضطاث.
 -4ضعف الةبيت ضاضيت ملةاام املكخةاث وضعف الدطهياث الخقنيت بها.
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 -5اعخمادها الكةير وتديانا الوديدعلا الخقرعاث وهناك صعوااث مل جواير املوارد املاليت.
 -6نقص الكوادر الفنيت املخخ أت أمل املكخةأاث هليأت وصأيانت محخو ا هأا إلعخمادهأا  %100علأا
املخطوعين مل الادارة والدػغي .
 -7قلت ضاعاث اخد املكخةاث وكةير منها ال جفخد مل الاباساث والعط .
 -8عدم وبود ارجةاط وغزاكاث بين هذه املكخةاث.
 -9ضعف امل ادر وجنميت املقخبياث م ضعف مل الدطو لخدماث املكخةاث.
ه أأذا ،وم أ ا أأا اض أأخعزا ماكخ أأب ع أ ه أأذه املكخة أأاث أأمل الجزائ أأد وامل أأدوناث ،وك أأذلك ماقي أ أأمل
اللق أأاءاث املخلف أأشة ،قأ أد يدة أأادر لل أأذه بأ أدن دأ أ ه أأذه املػ أأكاث يكمأ أ أأمل ج أأواير امل أأوارد املالي أأت
والخ أأدر ب اقأ أأخ ،إال إن ل أأك ودأ أأده غي أأر كأ أأاف ،اةحط أأب الدراضأ أأاث ( ;Chowns, 2015
) Hutchings et al., 2015التأف جناولأأذ عوامأ نجأأام املؤضطأأاث املأدارة مأ قةأ املجخمأ اأأئن
هذه املكخةاث جحخال تيوا إلا جواز مايدحم[:]4 ,3
 -1دعت لها م الخكومت وم القطاع الخاو.
 -2الدػارك مل املة ي م مؤضطاث تازا إن لت حطخط جحم جكاليف املة ي.
 -3جة ف تاكار لضدةمار مل جقديت بع الخدماث لخح ي عائد مادي مطخمز.
 -4دعت املخخ ين مل الجوانب املخخلفت :إدار ت وماليت وجخ يت.
 -5رؤ ت وتهداف واضخت ومعزات بادخياباث املجخم دولها.
 -6إدرال دوار الخدية أ أأت للمكخة أ أأاث العام أ أأت ض أ أأم ضياض أ أأا ها واططه أ أأا ،وم أ أ ل أ أأك املعلوم أ أأاث
املجخمعيت واملػاركت املجخمعيت (وممل محور هذا الةحث).
الدراسات السابقة
ظه أأزث حعز ف أأاث مخخلف أأت مل أأطاج املػ أأاركت املجخمعي أأت ،و ل أأك بحط أأب الخخ أأص ال أأذي
يدناول أ  .اف أأم دراض أأاث العل أأوم الطياض أأيت عزاأأذ ) )Financial Times, 2018م أأطاج املػ أأاركت
املجخمعي أأت بدن أ "العم أ بالخع أأاون م أ املجموع أأاث ملعاب أأت قو أأايا املجخم أ وام أأا يحق أ الزا أأاه له أأذه
املجموعأاث"[ ،]5وعزاأ ) (Checkoway & Aldana, 2013بدنأ "اػأاط اأزدي تو بمأاعمل مأ غأدن
معالجت القوايا التف هت الجمي "[.]6
وا أ أأالنظز الأ أأا الخعأ أأز فين الط أ أأابقين ا أ أئن امل أ أأطاخين باللغأ أأت الانجليزيأ أأت community
 engagementو  Civic engagementيمك أ الخفز أ بينهمأأا م أ الكلمأأت ولأأا م أ امل أأطاخين،
ا أأاألولا  communityجك أأون املة أأادرة قةأ أ الخكوم أأت بئغأ أزاك املجخم أ  ،وحش أأجيع عل أأا املػ أأاركت أأمل
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جنظ أأيت وإدارة الق أرامب و اػ أأطت بم أأا ه أأت تا أزاده ،والةاني أأت  ،Civicوجك أأون املة أأادرة م أ قة أ ا أزاد
واملجموعأأاث باملػ أأاركت ،والقي أأام بداػأأطت جطوعي أأت ادم أأت ل،ا أزاد واملجموع أأاث ،كع أأون لاخكوم أأت،
وااصت مل املناط التف ال ج لها الخدماث الخكوميت.
تمأأا دراضأأاث علأأت الابخمأأاع اقأأد اضأأخخدمذ امل أأطاج ولك أ باضأأت "املػأأاركت الابخماعيأأت"
ولهذا ركشث علا بانب الخطوع ،والعم مل ادمت املجخم بناء علا وعمل بادخياباث املجخم  ،وتيوا
الوعمل بدهميت الخطأوع ،واملطأاهمت الخطوعيأت ،ضأواء كأان لأك باألاكأار تم بالجهأد تم باملأا مأ تبأ
د أ أ مػأ أأكاث املجخم أ أ ومطأ أأاعدة جا أأز ودع أأت ب أ أزامب جطأ أأو ز املجخمأ أ (دعأ أأتظ ;2008 ,صأ أأابز,
.]8 ,7[ )1986
وتما مل علت املكخةاث اقد تبمعذ الدراضاث ( ;CSV Consulting, 2006; Goulding, 2009
) Kranich, 2005, 2012; Sung & Hepworth, 2013; Sunga & Hepworth, 2013علأا عأدد مأ
املظأأاهز التأأف يأأخت ممارضأأوها أأمل املكخةأأاث العامأأت وضأأميذ باملػأأاركت املجخمعيأأت أأمل املكخةأأاث ][9-13
وممل:
 -1اضخغا املطاداث (املة ي) بحطب الادخياباث.
 -2الدػارك واملػابكت م املؤضطاث ازا.
 -3إغزاك املجخم مل الخخطيخ والخطو ز لخدماث املكخةت.
 -4مػاركت املخطوعين مل جنفيذ القرامب وجقديت الخدماث.
 -5اػطت دو الكخاب واملعلوماث.
 -6الانخزاط مل الخواراث العامت وجنفيذ بزامب الخوعيت.
وبهذا تمك إدرال املػاركت املجخمعيت مل ضياضاث املكخةاث العامت ،وعشسث مأ الخكومأاث
ومؤضطاث القطاع الخاو ضم دماث دعائيت ودعت مالمل للمكخةاث العامت ،ووزقذ الخجارب أمل
دبيأأاث كاديميأأت والدراضأأاث الخجز تيأأت .كمأأا ساد الاهخمأأام بدهميأأت مػأأاركت املجخم أ وإغ أزاك أأمل
بوانأأب الخخطأأيخ لاخأأدماث العامأأت ،و لأأك ضأأعيا لخأأواير اأأدماث جناضأأب ادخيأأال املجخمأ والعمأ
علا اضخداموها.
وعلأأا لأأك لأأت حعأأد تدوار املكخةأت العامأأت الخقليديأأت ،املخمةلأأت أأمل جأأواير الكخأأب ومكأأان للقأزاءة
ال أأا بان أأب الدط أأليت كااي أأت لةق أأاء املكخة أأاث وممارض أأت ه أأذا ال أأدور اق أأخ ،ألن ه أأذا ق أأد تدا ال أأا إغ أأا
الكةيأأر مأ املكخةأأاث العامأأت أأمل كةيأأر مأ الأأدو الغزايأأت اضأأخجابت لطياضأأاث الخقػأأف التأأف جمارضأأها
الخكوم أأاث بط أأتب الو أأغوطاث املالي أأت .ال أأذا كان أأذ الاض أأخدامت له أأذه املؤضط أأاث ال ب أأد له أأا مأ أ تن
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جخكيأف مأ الخحأأدياث ،و لأأك بئداأأا تدوار بديأدة حطأأاعد علأأا بقائهأأا مأ ناديأأت ،وكأأذلك لخح أ
علأأا دعأأت املجخمأ املخواصأ مأ ناديأأت تاأأزا .وقأأد جحقأ لأأك مأ اأأا جة أأف املػأأاركت املجخمعيأأت
وإدا أأا مظأ أأاهز املػأ أأاركت املجخمعيأ أأت أ أأمل اطأ أأخ املكخةأ أأاث وضياضأ أأا ها ،ب أ أ حعأ أأدا لأ أأك إلأ أأا تدوار
املكخةأاث العامأت أمل بنأاء املجخمعأاث الديمقزاطيأت وجزضأي املواطنأت والهو أت )(Field & Tran, 2018
[ ]14وهذا بدوره عم علا:
 الخوعيت بقيمت املكخةاث العامت واهميوها كمؤضطاث حعم علا جقديت الخدماث للمجخم . جة ف املواهب واملةخكز و وي الادخياباث الخاصت. ابزاس ودعت القدواث ال الخت لبػز وجزضي القيت النتيلت مل املجخم . را اطةت ارجياد املكخةاث العامت ألغزا عديدة. جدهي مةاام املكخةاث العامت وحعدي ج ميمها بما يناضب املخطلةاث املطخقةليت. مط أأاعدة املكخة أأاث املخعم أأرة للة أأدء مأ أ بدي أأد والخق أأدم ،مأ أ ا أأا ج أأولمل تدوار ددية أأت يطل ه أأااملجخم .
و أأمل هأأذه الدراضأأت اع أأف باملػأأاركت املجخمعيأأت "مػأأاركت ا أزاد واملجوعأأاث أأمل إدارة وجنظأأيت
تاػ أأطت املكخة أأت وازامجه أأا لخحقي أ دي أأاة تاو أ ل،ا أزاد واملجموع أأاث كك أ أأمل الوق أأذ الخ أأالمل ،و أأمل
املطخقة ".
واع أأف بمظأأاهز املػأأاركت املجخمعيأأت "املمارضأأاث أأمل املكخةأأاث العامأأت ،والتأأف جأأؤدي إلأأا بنأأاء املأأواط
ال أأالج ،واملجخمأ العأأارف ،املطلأ والقأأادر علأأا املػأأاركت أأمل اجخأأا القأزاراث ،وتيوأأا املطأأاءلت ايمأأا
يقدم م ادماث عامت".
مشكلة الدراسة
لق أأد تظه أأزث ادخياب أأاث املجخم أ املعاص أأز تدوار بدي أأدة للمكخة أأاث العام أأت ،وم أأمل جم أأارص أأمل
كةير م املكخةاث الغزايت بحطب دبياث املبػورة مل علت املكخةاث واملعلوماث ،كما ازضذ هأذه
الادخياب أأاث حغييأ أراث عل أأا ج أأميماث املة أأاام مأ أ ا أأا إدا أأا جقني أأاث ددية أأت إل أأا بان أأب إيج أأاد
مط أأاداث أأمل املكخة أأت ألاػ أأطت املجخمأ أ مةأ أ مط أأادت ال أأاا  ، makerspaceواملق أأاممل ،وغ أأزف
الخدر ب ،وقاعاث املخاضزاث ،واملعار  ،وغزف الابخماعاث ،واالطة م ابقاء مطاداث للمكخةت
الخقليديت.
وهذا الخغيير مل تدوار املكخةت ،وج ميت مةانيها ػاهد بوضوم مل املكخةأاث هليأت بطألطنت
عم أأان إال تنأ أ ال جوب أأد دت أأي جن دراض أأت عأ أ ه أأذه املكخة أأاث جة أأين تهميوه أأا ،وطةيعوه أأا ،وتدواره أأا أأمل
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املجخم  ،ونوعيت الخدماث التف جقدمها ،وكذلك ال جوبد دراضت جوضج مدا اضخداموها كمؤضطاث
مجخمعيت قائمت علا الخطوع واملخطوعين.
وعلي أ ه أأدف ه أأذه الدراض أأت النوعي أأت إل أأا اضخكػ أأاف ه أأذه املكخة أأاث الفز أأدة م أ نوعه أأا م أ ا أأا
دراض أأت مظ أأاهز املػ أأاركت املجخمعي أأت الت أأف جم أأارص أأمل ه أأذه املكخة أأاث كمؤضط أأاث معلوماجي أأت تاػ أأدها
املجخم وجقوم علا الجهود الخطوعيت مل الخدضيظ والدػغي وجقديت الخدماث.
منوج الدراسة
اعخم أ أأدث الدراضأ أ أأت املأ أ أأنهج النأ أ أأوعمل أ أأمل الةح أ أأث [ ]17-15وادض أ أألوب املقأ أ أأاباث الشخ أ أ أأيت
باالعخمأأاد علأأا اضأأخمارة غأأة مفخودأأت لخيطأأير بأ الةيانأأاث مأ القأأائمين علأأا املكخةأأاث علأأا تضأأاص
د أأز تاػأأطت املػأأاركت املجخمعيأأت التأأف أأمل ضأأوئها جدضطأأذ هأأذه املكخةأأاث ،والكػأأف ع أ اعاليوهأأا
باضخقزائها م اا الةياناث التف تدلا بها القائمون علا هأذه املكخةأاث ،وجحليأ ألهأت الدراضأاث أمل
املوضأأوع والوصأأو إلأأا تهأأت املقاراأأاث م أ مأأا بأأاء أأمل هأأذه الدراضأأاث ،ملعزاأأت مطأأخوا مأأا يكأأون م أ
مػاركت مجخمعيت اطخطي م االها تن اعزف ما جحق م نجام مل ضوء تهداف الدراضت.
وقطأأمذ ضأأالت الأأا بأشتي  :و غأأم تضأأالت عأ ا أأائص هأأذه املكخةأاث .والجأأشء الةأأاام :إدرال
مظاهز املػاركت املجخمعيت الطخت كمحاور للةحث وممل:
 -1اضأأخغا املطأأاداث ( املة أأي)  -2الدػأأارك م أ املؤضطأأاث اأأزا  -3مػأأاركت املجخم أ أأمل جقأأديت
الخ أأدماث العام أأت  -4مػ أأاركت املخط أأوعين  -5اػ أأطت د أأو الكخ أأاب واملعلوم أأاث  -6الانخأ أزاط أأمل
الخواراث العامت.
واملكخةأأاث هليأأت ال أةار املخخأأارة للدراضأأت جقأأد أأمل محااظأأت الدااليأأت بطأألطنت عمأأان ،ومأأمل مكخةأأت
النأأدوة أأمل مدينأأت بهأأا ،ومكخةأأت مزكأأش مأأند الةقأأا مل أأمل مدينأأت مأأند ،ومكخةأأت وقأأف الخم أزاء أأمل مدينأأت
الخمأزاء ،جأأت جزميزهأأا ب أ ” “Aو ” “Bو ” “Cعلأأا الخأأوالمل .وقأأد غأأزع الةادأأث أأمل جحليأ الاضأأدةاناث علأأا
الخوالمل بمجزد اضخامها م املكخةاث وملاذ الةالةت بحوور الةادث ايما ػة املقابلت النوعيت م
مديز املكخةت كدضلوب مناضب لهذه النوعيت م الدراضاث.
النتائج
تظهأأزث نخأأائب الخحلي أ حػأأاب بأأين املكخةأأاث الأأةار املخخأأارة م أ ديأأث جأأار ااخخادهأأا ،ديأأث كانأأذ
ازبخأأان منهأأا ضأأةقخا صأأدور الئحأأت جأأزايص املكخةأأاث هليأأت م أ قة أ وسارة الض أرار والةقااأأت أأمل عأأام
1997م بعام ،والةالةت اخحذ بعده بعام ،تما م ديث املجموعاث اجميعهأا جحأوي مجموعأاث مأ
تكمر م  10000عنوان ،وتكقرها عددا مل مكخةت الندوة ديث ضمذ  40000عنأوان وهأو عأدد بيأد
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مقارنت بما حطمد ب الائحت وهو  500عنوان .كما تن عدد املخطوعين باملكخةأاث يخفأاوث مأ  10الأا
 60اأأزدا .ك أذلك جأأواز بمي أ املكخةأأاث اأأدماث املكخةأأاث العامأأت ضاضأأيت مة أ  :لعأأارة ،والانضرنأأذ
الاضأألكم ،والبس أ  ،والطةاعأأت ،وجأأدر ب املطأأخفيدي  ،وجأأدر ب املخطأأوعين واملأأوظفين ،وهأأذا مؤغأأز
علا وعمل ومعزات القائمين عليها بخدماث املعلوماث مل املكخةاث العامت.
تمأأا جحلي أ الجأأشء الةأأاام م أ ضأأالت والخأأاو بمحأأاور الدراضأأت دأأو مظأأاهز املػأأاركت املجخمعيأأت
باملكخةاث هليت ان إلا النخائب الخاليت:
 -1سسحخلسم ث ستك ن وستي ة ث:
َ
ائن م بين تهداف ارجياد املكخةاث العامت مل الوقذ الخاضز هو اضخخدام الخيز املكأاام إلأا بانأب
الاضأخفادة مأ اأأدماث املكخةأت .ااملكخةأأت العامأت ضأأميذ باملكأان الةالأأث لخكأون امخأأدادا للةيأذ الأأذي
ه أأو املك أأان و  ،والعم أ ال أأذي ه أأو املك أأان الة أأاام ،وه أأذا ب أأدوره عم أ عل أأا حغيي أأر ته أأداف املكخة أأاث
باعخةارهأأا مكانأا إلكدطأأاب الخقأراث واملػأأاركت والخمكأأين والابخكأأار ))Aabø & Audunson, 2012
[.]18
وعلي أ أ غأ أأدث املكخةأ أأاث العامأ أأت باالضأ أأاات إلأ أأا كو هأ أأا مكان أ أا للق أ أزاءة والخعلأ أأيت املطأ أأخمز مكان أ أا لعقأ أأد
الابخماعأ أأاث ،والن أأدواث ،واملخاض أ أزاث والادخفأ أأاالث وتضأ أأيف أ أأمل ج أأميت مةأ أأاام املكخةأ أأاث قاعأ أأاث
وص أأفوف دراض أأيت وورع ج أأدر ب ومط أأزم ،و ل أأك لخنظ أأيت تاػ أأطت واأ أزامب مخخلف أأت ض أأواء مأ أ قةأ أ
تعو أأاء املكخة أأت واملخط أأوعين به أأا تو حجشه أأا م أ قة أ مجموع أأاث وهيا أأاث تا أأزا د أأو املكخة أأت .وق أأد
عمأأدث املكخةأأاث هليأأت املدروضأأت إلأأا جأأواير دواث مة أ تبهأأشة العأأز  ،والكزاس أ ف ،والكأأاميراث
و بهأأشة ال أأوجيت ،ومعأأداث املطأأزم ليأأخت جدبيرهأأا تو إعار هأأا باملجأأان الضأأخخداماث املجخم أ دولهأأا
وهأأذا مأأا تضأأمخ )" (Johnson, 2016بمكخةأأاث غ أأياء" .]19[ Library Of Thingsوبهأأذا جك أأون
املكخةاث هليت مل عمان قد ضةقذ غيرها م املكخةأاث أمل اضأخخدام املكخةأاث كمكأان و أمل ممارضأت
مكخةاث غياء وممل بذلك جخدم تهدااا بديدة ملةاام املكخةاث العامت ،والتف كزها (Jochumsen,
) Hvenegaard Rasmussen, & Skot-Hansen, 2012بمطأ ي ا أأائص نمأأو ل الخيأأز املكأأاام
ربعت وممل :الالهام والخعليت والابخماع ( الخاقمل) والانجاس[.]20
 -2ستش عكت وستش ركت
تكأأد جحليأ النخأأائب تن املكخةأأاث هليأأت علأأا عاقأأت قو أأت مأ املؤضطأأاث املجأأاورة لهأأا ومأ بأأين جلأأك
املؤضطاث :املدارص ،واملزاكش اليخيت ،واملؤضطاث الخكوميت ،واملجموعاث الخطوعيأت ،والانديأت،
والاجأأان املخخلفأأت باملدينأأت ،كمأأا جقأأوم بالعم أ علأأا حشأأجي الخ أزاك الةقأأا مل ،والابخمأأاعمل م أ اأأا
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جنظأأيت ب أزامب وااػأأطت مػأأضركت ،ضأأواء داا أ املكخةأأت تو ااربهأأا بمأأا يفيأأد املجخم أ وقأأد عأأود عليهأأا
بعوائأد ماديأت بطأز مةاغأأزة وغيأر مةاغأزة الأأا بانأب حعش أش دور وتهميأأت املكخةأت للمجخمأ كمؤضطأأت
تهليت.
واحطب املكخةت )" (Aلدينا عاقاث قو ت وغزاكت م املؤضطاث دأو املكخةأت الخكوميأت والخاصأت
مة أ امل أأدارص ،واملزك أأش ال أ أ مل ،والةلدي أأت ،ومكخة أأت ال أأوالمل ،والاج أأان بالوالي أأت مة أ لجن أت الػ أأورا،
ولجنأت الشكأاة وغيرهأا" بحطأب إبابأأت املكخةأت ) .(Aكمأا جؤكأد إبابأأت املكخةأت )" (Bتن جأزابخ املكخةأت مأ
املؤضطأأاث اأأزا ضأأاهت أأمل الخ أزاك الةقأأا مل والابخم أاعمل بالواليأأت كمأأا بلأأب بع أ املنأأاا والأأدعت
املادي للمكخةت".
و يبةغأأمل عل أأا املكخة أأاث عمومأأا تن حط أ ا إل أأا بنأأاء وجط أأو ز غ أزاكاث دقيقيأأت م أ مؤضط أأاث املجخم أ
دولها والعم معا لخمكين املػاركت املجخمعيت بػك تكقر بما يحق اوائد للمجخم دو املكخةت.
 -3سشرسك سملجحمع في سيخلم ث ستقلمت وامل ث سلحخط ط وسلحطوير
لكم جحق املكخةأت تهأدااها ولخكأون اأدما ها وم أادرها مناضأةت لاجميأ دولهأا وامأا يناضأب
ادخيابأأا هت ايأأخت اغ أزاك املجم أ أأمل تمأأور الخخطأأيخ ،و لأأك م أ اأأا مػأأاركت تا أزاد املجخم أ أأمل
مجأأالظ لدارة والاجأأان مأ جقأأديت املػأأورة واملقضردأأاث مأ اأأا الاضأأدةاناث وصأأنادي املقضردأأاث
والػأأكاوي والوضأأائ الالكضرونيأأت .و لأأك كلأ لوأمان جحقيأ مطالأأب املجخمأ دأأو املكخةأأت وكأأذلك
جزجيب الاولو اث وجنظيت امليزانياث.
وقأأد اعخمأأدث اداراث املكخةأأاث الأأةار علأأا اأأذ ب أآراء النأأاص أأمل الخخطأأيخ والخطأأو ز عقأأر
وضأأائ الخواص أ الابخمأأاعمل وصأأنادي املقضردأأاث ،اعلأأا ضأأتي املةأأا أأمل املكختخأأين )" (A,Cجأأت حغييأأر
توقاث اخد املكخةت بناء علا مقضرداث رواد املكخةت ،كما تن هناك بزامب جت جنظيمها بناء علا طلةاث
املجخم " .وهذا يظهز قزب هذه املكخةاث م املجخم وتزز املخطوعين مل إدار ها.
وهذا ما هةذ الي دراضاث كأ مأ ) Goulding, 2009و )Kranich, 2012تن علأا املكخةأت مػأاركت
تازاد املجخم مل مجالظ الادارة ولجأان الخخطأيخ والخطأو ز لخقأديت املػأورة واملقضردأاث مأ اأا
الاضدةاناث وصنادي املقضرداث والػكاوي باالغكا الخقليديت والالكضرونيت [.]21 ,10
 -4سلحطوع وستحطواين
املكخةت العامت ازصت كةيرة كمكان ينظت الخطوع ويعلت ممارضت الخطوع لاازاد واملجموعاث ،وايأ
يق أأوم رواد املكخة أأت ب أأدور املوظ أأف أأمل جق أأديت الخ أأدماث وادارة غ أأؤون املكخة أأت وحػ أأغيلها وجنظيمه أأا
).]10[)Goulding, 2009
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ا أأالخطوع تص أأةد زقاا أأت دال أأذ عل أأا املكخة أأاث العام أأت م أ توض أ ب أأواب وتص أأةد الزاا أأد للمكخة أأاث
العامت واملعين علا قلت املوارد إلا بانب راأد املكخةأت باملخخ أين وا أخاب الخقأراث Casselden,
).]22[)Walton, Pickard, & McLeod, 2017
وهن أأاك مكخة أأاث عام أأت نج أأذ م أ ق أزاراث لغ أأا ألض أأاب مالي أأت نديج أأت دع أأت املخط أأوعين وتص أأةحذ
الكةيأ أأر منهأ أأا عخمأ أأد اعخمأ أأادا كليأ أأا علأ أأا املخطأ أأوعين أ أأمل الخنظأ أأيت والادارة وحط أ أ ي هأ أأذه النوعيأ أأت م أ أ
املكخةاث  ]23[ Community-managed librariesوحػ هها كةيرا املكخةاث هليت مل عمان.
وتن مأأا يميأأز املكخةأأاث هليأأت أأمل عمأأان ت هأأا تاػأأدث م أ قة أ املجخم أ إلضأأخخدام املجخم أ  ،وهأأذا مأأا
جؤكده إباباث املكخةاث الةار "هأذه املكخةأاث تضطأذ وجأدار مأ قةأ املخطأوعين وهأت عملأون علأا
جقأ أأديت اأ أأدماث املعلوم أ أأاث وجنظأ أأيت اػ أ أأطت والق أ أرامب" املكخةأ أأت ) ،(Bوهأ أأذا يوضأ أأج تن املػأ أأاركت
املجخمعيت هو ضاص الذي قامذ علي وم غدن هذه النوعيت م املكخةاث.
إال تن عم املخطوعين مل املكخةاث تيا كانذ يبةغمل تن يقبن باجفاقياث مكخوات جنظت العم الخطوعمل
و بةغأأمل تن يخلقأأا املخطأأوعين جأأدر ةاث وجدهيأ كمأأا ت هأأت يوقعأأون عقأأودا مأ املكخةأأاث بمأأا يوأأم لهأأت
الخقأو ويعأأزاهت بالوابةأأاث .هأذا مأ جأأواير تدلأت العمأ التأأف جأنظت عمليأأت الخطأأوع بأدءا مأ ااخيأأار
املخطوعين وجوظيفهت الا مكاااوهت وطز الخعام معهت وكذلك كيفيت حعام موظفم املكخةت معهت
اأأا تدائهأأت عمأأا اليوميأأت باملكخةأأت بمأأا يكف أ الخقأأو و وأأم الالض أزام والأأوالء وامللكيأأت لق أرامب
املكخة أأاث وانظموه أأا وام أأا يحقأ أ ب أأودة الخ أأدماث الت أأف جق أأدمها املكخة أأاث للمجخمأ أ ( Casselden,
) ،]24 ,22[ Pickard, & McLeod, 2015; Casselden et al., 2017وهأذا مأايبةغمل اجةاعأ أمل جنظأيت
املكخةاث هليت مل ضلطنت عمان.
 -5ألانشطت ةول سلكحب وسلقرسءة وستعلوم ث
يةقا الكخاب هأو تضأاص جكأو املكخةأت والغأز الزئي أ ف مأ إاػأائها .وعليأ جخفأ املكخةأاث
ال أأةار أأمل بوان أأب جنظ أأيت اػ أأطت والفعالي أأاث إلغ أأاعت الق أزاءة واملعزا أأت أأمل املجخم أ وج أأنظت له أأذا
الغز دلقاث لعز الكخب ونقدها الا بانب جنظأيت مطأابقاث القأزاءة والخطابأت علأا مطأخو اث
محليت ووطنيت وهناك حشجي ل،طفا للمػاركت مل مطابقاث قزاءة علا مطخوا اقلي ف ايوا.
إال ان علا املكخةاث هليت تن ال جكخفم بذلك ديث يمكنها تيوا تن جنظت دماث قزاءة اارل مة ي
املكخةأت و لأك أمل املأدارص والطأاداث العامأت والخأدائ وتن حعمأ علأا الطأ مل لخأواير داالأت مخنقلأت
لخدمت املناط الةعيدة ،لكم جكون بمةابت نوادي للقزاءة علا نطا واض ). ]21[)Kranich, 2012
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 -6جنظ م ستن قش ث ف م يخلم سلص يح سلع م
وه أأذا م أ دوار الخدية أأت للمكخة أأاث العام أأت دي أأث حعم أأد بع أ املكخة أأاث عل أأا اض أأخقطاب
بع أ الفعالي أأاث للمؤضط أأاث ا أأزا وجنظيمه أأا داا أ املكخة أأت دت أأي وص أ بع أ م أ املكخة أأاث أأمل
ال أأدو الغزاي أأت تن جك أأون كنقط أأت ل أأنادي الاقضأ أراع والخ أأو ذ ااص أأت بمنطقوه أأا أأمل ااخي أأار مأ أ
يمةلهت مل القرملاناث ب وانخخاباث رؤضاء الدو .
ولكأ نظأزا إلأأا وبأأود مؤضطأأاث تاأأزا قائمأأت بهأأذا الأأدور أأمل املأأدن العمانيأأت ايقخ أأز عمأ املكخةأأاث
هلي أأت أأمل ه أأذا املخ أأور عل أأا جنظ أأيت ب أزامب جوعي أأت ابخماعي أأت و أأخيت ال أأا بان أأب محاض أزاث تدبي أأت
وجار خيت وانيت وممل ممارضت جحطب لها ضم الادوار الخديةت للمكخةاث العامت تيوا.
ديأأث طأأخخدم م أ اأأا لأأك مزاا أ املكخةأأت كاملطأأزم والقاعأأت املخعأأددة غ أزا وال أأفوف أأمل
جنظأيت محاضأزاث ونأدواث مخنوعأت زقاايأت وابخماعيأت بأ وضياضأيت ايوأا & Al-Suqri, AlKindi,
) )Saleem, 2017بحطب املطموم مل قانون الدولت [. ]25
مناقشة النتائج
علأا الأأزغت مأ تنأ يداأأذ علأأا املكخةأاث هليأأت نقأأص أمل اأأدماث املعلومأأاث وقلأت أأمل م أأادر
املعلومأأاث والأأذي عأأشا إلأأا نقأأص املأأوارد املاليأأت والتػأأز ت ،غ أا تن هأأذه املكخةأأاث نديجأأت الدخوأأا ها
الخط أأوع أأمل بوان أأب إاػ أأاء املكخة أأت وإدار ه أأا و أأمل جق أأديت الخ أأدماث والق أرامب اا ه أأا مليا أأت ب أأالكةير م أ
الجوانب املهمت ازا واملخعلقت بخدماث املعلوماث املجخمعيت وجنميت املجخم وهأذه تدوار دديةأت
للمكخةأاث العامأأت و خمةأ لأأك أمل إدرال :مطأأادت ال أأاا وحعلأأيت لغأاث القرمجأت املخخلفأأت والزواأأوث
والخأأزف والاعمأأا اليدو أأت والخوعيأأت اليأأخيت والفعاليأأاث الضرايهيأأت ب أ دتأأي املناقػأأاث الطياضأأيت
وغيرها م القرامب ايما هت و خدم املجخم دو املكخةت.
ااملكخةأأاث هليأأت أأمل عمأأان مأأمل از أأدة مأ نوعهأأا مأ ديأأث لاػأأاء ولدارة والخأأدماث التأأف
جقأأدمها وبعوأأها يمأأارص تاػأأطت ال جخأأواز أأمل كةيأأر م أ املكخةأأاث التأأف جح أ علأأا الأأدعت الخكأأومم
و ديزها مخخ ون وموظفون بزواجب م الخكومت .ولهأذا اهأف مأ تاوأ النمأا ل أمل إجادأت ديأز
املكخةأأت ألاػأأطت املجخم أ  ،و خحق أ لأأك م أ اأأا غ أزاكت املكخةأأت م أ القطأأاع الخطأأوعمل واملجخم أ
د أأو املكخة أأت واملؤضط أأاث الخدمي أأت ا أأزا ،ه أأذا باالض أأاات ال أأا إغأ أزاك رواد املكخة أأت كمخط أأوعين
باملكخةت مل جقديت ادماث املكخةت وجنظيمهأا و أمل جنظأيت اػأطت والقأرامب والخأواراث العامأت والأذي
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مأ غأأدن جكأأو الفأأزد العأأارف واملطلأ والقأأادر علأأا املػأأاركت أأمل صأأن القأزار الأأا بانأأب قدرجأ علأأا
املطاءلت واملطاهمت الفعالت بما هو مل صالج املجخم والوط بػك عام.
وقأأد جةأأين مأ اأأا تبواأأت املكخةأأاث الأأةار تن مظأأاهز املػأأاركت املجخمعيأأت جمأأارص أأمل هأأذه
املكخةاث وممل ضأاص الأذي قامأذ عليأ هأذه النوعيأت مأ املكخةأاث .كأذلك يدةأين الخوااأ الكةيأر أمل
ممارضت مظاهز املػاركت املجخمعيت بهذه املكخةاث الخطوعيت م الدراضاث الطأابقت ولكأ ينق أها
علأأا عكأأظ املكخةأأاث الغزايأأت وبأأود تدلأأت العم أ وكأأذلك دعأأت املخخ أأين والأأذي يأأؤزز دخمأأا علأأا
بودة العم ومناضتخ لجمي تازاد املجخم .
كمأأا تن حػ أأاب املكخةأأاث هلي أأت أأمل ضأألطنت عم أأان م أ مةيا ه أأا م أ املكخةأأاث الغزاي أأت والت أأف
حط ي مل بز طانيا مةا  Community-managed Librariesمل تصالت املػأاركت املجخمعيأت مأ ديأث
ملكي أ أأت املخطأ أ أأوعين لق أ أ أرامب ادم أ أأت املجخم أ أ أ وبأ أ أأوهز العم أ أ أ الخط أ أأوعمل أ أ أأمل ادارة مناغأ أ أأخ املكخةأ أ أأت
)،]22 ,10[ )Casselden et al., 2017; Goulding, 2009وممل جخخلف عنهأا أمل قلأت الأدعت وااصأت أمل
بوانب الخقنين وتدلت العم وكذلك الدطو لخدما ها باالضاات الا عدم املػابكت م مةيا ها مأ
املكخةاث والعم املنعش تديانا.
اخلامتة والتوصيات
بن أأاء عل أأا ماجق أأدم يبةغ أأمل الاهخم أأام بهأ أذه املكخة أأاث وجق أأديت ال أأدعت له أأا ومط أأاند ها مأ أ قةأ أ
الجه أأاث املعني أأت وك أأذلك تن جح أ عل أأا دع أأت مط أأخديت م أ القط أأاع الخ أأاو ومػ أأاركوها أأمل جنظ أأيت
اػطت والقرامب بما يخدم املجخم واما يمكنها م ججو د ادما ها تيوا.
وكذلك يبةغمل جوضي اندػار مة هذه املكخةاث مل املدن والقزا العمانيت ،والتف جمخأاس بقلأت الخكلفأت
وتن ي أأخت العم أ عل أأا حػ أأتيكها بنظ أأام مكخة أأاث مود أأد واهزض أأت حعاوني أأت وجشو أأد حع أأاوام واغ أأضراكاث
الكضرونيأأت مودأأدة الأأا بانأأب جأأواير اأأزو الخأأدر ب للمخطأأوعين العأأاملين بهأأا وكأأذلك جأأواير الأأدعت
املالمل املطخمز بطز مخخلفت منها الوقف والاضدةمار واملند.
وتيو أأا يؤم أ أ علأ أأا الجهأ أأاث املخخ أ أأت مة أ أ بمعيأ أأت املكخةأ أأاث العمانيأ أأت وقطأ أأت دراضأ أأاث
املعلومأ أأاث بجامعأ أأت الطأ أألطان قأ أأابوص ودائأ أأزة املكخةأ أأاث بأ أأوسارة الض أ أرار الخعجي أ أ ومزابعأ أأت الئحأ أأت
املكخة أأاث الاهلي أأت وجطو زه أأا لخ أأةد ق أأانون املكخة أأاث العام أأت أأمل عم أأان والاضأ أزاع أأمل جنظ أأيت غ أأةكت
املكخة أأاث العام أأت العماني أأت واع أأداد الفه أأزص العم أأاام املود أأد وج أأواير م أأادر معلوم أأاث الكضروني أأت
باغ أأضراك حع أأاوام .ك أأذلك يق أ عل أأا عاجقه أأا ج أأميت تدل أأت العم أ باملكخة أأاث هلي أأت وجنظ أأيت دم أأاث
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الدعت لهذه املكخةاث وحطو ادما ها والط مل إلدرابها ضم الخطخ الوطنيأت وامليزانيأاث العامأت
. للدولت
:املراجع
https://www.mhc.gov.om/about- . الئحأأت املكخةأأاث هليأأت العامأأت. وسارة الض أرار والةقااأأت. 1
. م2019/5/2  جت الاطاع علي بخارus/laws-regulations/
 الخحدياث التف جواب املكخةاث العامت واملكخةاث هليت.)2017(  لجنت الةقاات بمجلظ الدولت. 2
.)مل ضلطنت عمان (جقز ز غير مبػور
3. Chowns, E., Is community management an efficient and effective model of public
service delivery? Lessons from the rural water supply sector in Malawi. Public
Administration and Development, 2015. 35(4): p. 263-276.
4. Hutchings, P., et al., A systematic review of success factors in the community
management of rural water supplies over the past 30 years. Water Policy, 2015.
17(5): p. 963-983.
5. Financial Times. Definition of community engagement. (2018). Available from:
http://lexicon.ft.com/Term?term=community-engagement. Access date 2/5/2019
6. Checkoway, B. and A. Aldana, Four forms of youth civic engagement for diverse
democracy. Children and Youth Services Review, 2013. 35(11): p. 1894-1899.
 دراضاث و بحور مل الانمرواولوبيا: ) املػاركت املجخمعيت و الخنميت املخواصلت2008(. م, دعتظ7.
. الةيطاع: الاضكندر ت.الابخماعيت
. املكخةت الع ز ت: بيروث.  الخغيير الخواري و جنميت املجخم. )1986 (.ا. م, صابز8.
9. CSV Consulting, Community engagement in public libraries: A toolkit for public
library staff ( 2006) , MLA London.
10. Goulding, A., Engaging with community engagement: public libraries and citizen
involvement. New Library World, 2009. 110(1/2): p. 37-51.
11. Kranich, N., Civic partnerships: The role of libraries in promoting civic engagement.
Resource sharing & information networks, 2005. 18(1-2): p. 89-103.
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ملحق:
سسحب ن ستش ركت سملجحمع ت ع تكحل ث ألاهل ت
تنا بادث مل مجا املكخةاث واملعلوماث ،وتجم ي منك املػاركت مل لبابت علا تداة الةحث هذه والتف
ضدط أأخخدم أأمل دراض أأت بعن أأوان املػ أأاركت املجخمعي أأت و دوار الخدية أأت للمكخة أأاث العام أأت :املكخة أأاث
هليت مل ضلطنت عمان نمو با.
دمحم ب عةدهللا الخطي ف هاجف 99358793:ايمي hosainim@gmail.com:
___________________________________________________________________
جار ااخخادها:
اضت املكخةت:
عدد املخطوعون*:
عدد املواد ازا:
عدد الكخب:
تبب بنعت او ال دو جواز الخدماث الخاليت:
البس والطةاعت :جأ أ أدر ب املط أ أأخفيدي :
لعارة :تبهشة الخاضوب :الػةكت الاضلكيت:
جدر ب املخطوعين:
__________________________________________________________________
تبب ع ضالت املفخودت الخاليت:
ما ممل اضخخداماث مة ي املكخةت وادوا ها م قة املجخم تازادا ومجموعاث؟
ماممل املؤضطاث والجهاث التف جخعاون معها املكخةت؟ وما مأمل الفوائأد التأف حعأود علأا املكخةأت مأ هأذا
الخعاون والدػارك؟
كيف حعكظ القزاراث املخخذة ،بخ وو اضخحدار ادماث باملكخةت وجطو ز تاأزا ،رتي املجخمأ
ورغةاج ؟
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ما توب املػاركت التف يقوم بها املخطوعون مل إدارة املكخةت وجنظيت موادها وجقديت الخدماث الفنيت
ولدار ت وجنفيذ القرامب و اػطت؟
مأأا مأأمل اػأأطت والفعاليأأاث دأأو الكخأأاب او اث العاقأأت بالكخأأاب والقأزاءة واملعلومأأاث والتأأف جقأأوم
بها املكخةت؟
مأأا مجأأاالث املػأأاركت لأأديكت – كأأونكت قأأائمين علأأا املكخةأأت  -أأمل الخأأواراث العامأأت والػ أدن العأأام
وال الج العام للمدينت؟
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مدى حتقق معايري املباني واألثاخ املكتبات العامة يف السودان:
دراسة استكشافية لوالييت اخلرطوم وسهار
د .فضل عبدالزحيم عبدهللا
أ .مػارك جامعة النيلين

صفاء عبدهللا محمود بخيت
أمين منتبة ضنار العامة

امللخص:
ته ددلد اللراض ددة د التع ددزد طب د نبيع ددة ااب ددا ف امل ددا ااط ددت ل د اانتب ددا العام ددة د
الطودان ،التعزد طب ملى مهابقتها أ طل مهابقتها للمعايير ااهلوبة هذا الخؿوؽ.
تتندا ى اللراضددة مفهددو ااعددايير اماهجهددا الخاؾددة باابددا ف املددا  ،تاليددل ااعولددا ال د تاددوى
د ن تهبيق ااعايير ااعتملة اانتبا مال اللراضة.
ظددل البان ددان ااددن ا الوؾددفف التاليب د أضددلوج اا ددً أضددظلة اازاجعددة ،ك د ط د م ن ددا
البدان ين مد لد ى الشتددارا ااباغددزة للتعددزد طبد الوالددمل د اانتبددا طينددة اللراضددة د اانتبددا
العامة الي الخزنو ضنار.
توؾلت اللراضة طدلد مد النتدامن مجهدا :أن يالبيدة مبدا ف اانتبدا مادل اللراضدة لد تؿدم
د د د اؾ د ددل لته د ددون منتب د ددة ،لد د د ُيزااد د د حه د ددا التوس د ددمل ام د ددل للقاط د ددا ؾ د دداال ااهالع د ددة لتلبي د ددة
الانتياج ددا الفعلي ددة للمط ددتفيلي الا دداليين أ ا اتمل ددين ،ب اؾ ددة لب ددار الطد د انف دداى ه
الانتياجا الخاؾة .تنهبق هلو أيكا طب املا بم تلل أغدهال ..تدي ف مػدن طدل تهبيدق
ااعايير م الغياج غب .التا ل قا ة اانتبة العامة ا جتمدمل ،طدل تهتمدا هدا رضدميا مد لبدل
الط ددلها ا الي ددة بااع ددايير اان م ددة لخ ددلماتها ،ته ددو ا دزاد اان م ددا الهوطي ددة اا ضط ددا
اااليد ددة للقيد ددا هد ددذا الد ددل ر ،ك د د ط د د طد ددل جد ددود غد ددزما مت ؿؿد ددة تهد ددت بتد ددو ير مطد ددتلشما
اانتبا الطودان.
ملماث مفتاحيت:
اانتبا العامة  -الطودان  /مبا ف اانتبا
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 فضل عبدالرحيم عبداهلل. د- صفاء عبداهلل حممود خبيت
Abstract
The study aims to identify the nature of the buildings and the furniture used in
the public libraries in Sudan and to identify the extent of their conformity or lack of
conformity with the required standards in this regard.
The study deals with the concept of standards and their models for buildings and
furniture, and identifies the obstacles that prevent the application of the standards
adopted in the libraries in question.
The researchers used the analytical descriptive approach, the survey method and the
review questions, as well as the observations of researchers through direct visits to
identify the reality in the sample study libraries, namely the public libraries in
Khartoum and Sinnar states.
The study found that the majority of library buildings were not originally designed to
be a library. The optimum distribution of halls and reading rooms was not considered
to meet the actual needs of existing or potential beneficiaries, especially the elderly,
children and people with special needs. The same applies to furniture in its various
forms. The problems of non-implementation of the standards are due to the almost
total absence of the culture of the public library in the society, the lack of formal
interest by the local authorities and the standards regulating its services. Individuals,
voluntary organizations and financial institutions volunteered for this role.
Keywords:Library Buildings / Public libraries - Sudan
املقدمة املهوذية للدراسة
تق ددل اانتب ددا العام ددة ل ددلماتها له ددل أ د دزاد ا جتم ددمل بم تل ددل ظ دداته العمزت ددة اهتمام دداته
 تنمي ددة ال قا ددة، ب ددالقي ال د الن يل ددة. عم ددل طب د تزلي ددة ض ددلوك ت ط ددان تاؿ ددنن.ااعز ي ددة
 هلددو ن لطددفة الخلمددة تؿددوج ااددو. بهددل مددا هددو اددا مل مفيددل. تشجيددة أ لددا زايدد،.العامددة لليدد
..عشتش د ر ااوان لإلضها ليادة الازلة الفنزتة ال قا ية العلميدة بمدا ي دل ا جتمدمل امامد
 ييدر،مبان أملا ق معايير مواؾفا معتمدلة
ال يتاقق هلو د ن تو ير البنيا التاتية م
ٍ
 عتب ددر اانتب ددا ان ددلة مد د أهد د.هل ددو مد د ااعين ددا ااادي ددة ال ػ ددزتة مؿ ددادر ااعز ددة ييرهد دا
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م ضطد ددا ااعلومد ددا ال د د عع د د بااعلومد ددا مد ددمل هلد ددو ا د ددل تهمنػد ددا ناؾ د د د د الد ددمل م د دداى اانتبد ددا
ااعلوم ددا بالط ددودان طب د مط ددتو ف العل د ااهن ددة ض ددواا م ددان ه ددذا التهم ددنؼ م د الجاا د الزض د الل لة
م ضط دداتها ا مد د جاا د ا جتم ددمل ا دزاد اانتب ددة العام ددة ال د د عع د اضاض ددا بتق ددلي ل ددلما ااعلوم ددا
لعامددة الندداص تفاددرف ان تددو ز د مددل ملينددة الددل ى بددل د مددل لد مد الانيدداا لددلحها رضددالة يايددة د الاهميددة
هد د عم ددل طبد د بد د ال ددوا ب ددين اا ددواننين ط دداطل د د ما ددو الامي ددة تزاد د ا ػ ددهة متع ددلدة مالن ددل ا
ا ااق دزا العامددة ييرهددا م د ا ػددهة تنموتددة  .ددالشامز ال اليددة م د اليددا الطددودان الا القليددل مجهددا ال
ي دل مهااددا للمنتبدة العامددة امدا طد العهدا بواليددة الخزندو طاؾددمة الدب د هد ال تتعدل اانتبددا العامددة
باؾابمل اليل طب للتها ا لها عا ف م ا قا ميضا تة م ني لدلماتها مبااحهدا م موطاتهدا  ،لد هدو
الادداى د منتبددة ضددنار  .م د أغددهز اانتبددا العام ددة د الطددودااية تارلددش د الي ددة الخزنددو  ،اهمددا منتب ددة
الػدهيل د الخزنددو  ،د أ درمددان منتبددة ال ػددير الدزتت العامددة ،منتبددة مزلددش طبدل النددزت ميريعد ال قددا ،
منتبة آى ململز الحجاس ،ب اا منتبة جامعة الخزنو ال د عدزد بددياايني تاتدو طبد مزاجدمل مهمدة د
العلددو التددارتت الالتؿدداد ،طددتفيل مجهددا ن د ج الجامعددا  ،أنيااددا ػددز أبوا هددا د جددو البددان ين ط د
ااعز ة .لمدا توجدل منتبدة اازلدش ال قدا الدونع بدالخزنو بادز  ،ب ااد منتبدة مزلدش يؿدل ال قدا  ،ال د
تاتددو طب د جندداح للنت د تلنار ايددة ،ضددامل نلي ددة للق دزااة .أمددا د اليددة ضددنار هددا طددلد م د اانتبددا
العامددة د منتبددة ضددن ة العامددة منتبددة الطددومف أيكددا منتبددة اازلددش الاللي د للتنددو ال قددا بطددنار هددو
م اغهز اانتبا الوالية تتميز بمعايير اابا ف الاملا .
تبلور مػهلة اللراضة طاؤالتها م المل اهتمدا الاتادادا الل ليدة تلليميدة الوننيدة العاملدة
د م دداى اانتبددا ااعلومددا بإطددلاد ااعددايير الخاؾددة ب ددودة اداا طمومددا د اانتبددا  ،ال أن البددان ين
الن ددا ييدداج التهبيددق الطددلي لهددذ ااعددايير باانتبددا ذ لددذا تزلددش غددهالية هددذ اللراضددة د التعددزد طب د
القدلر ااعمدوى بد .عد مد تهبيدق ااعدايير ااعتمدلة د اانتبدا العامدة مادل اللراضدة ،مدا اضدباج ااا عددة
للتهبيق ناى طل جود ؟ تادا ى البان دان تجابدة طد طداؤى رمدنظ هدو :مدا الدمل التهبيدق اعدايير اابدا ف
املا ؟ تتفز طن .أضظلة مل ملة -:
.1
.2
.3

ما ااعايير ال سمة ابا ف اانتبا العامة تيمليثها؟
ما المل تهبيق معايير اابا ف املا اانتبا العامة الطودان.
مددا ااػددن ال د تاددوى د ن التهبيددق الطددلي ااتهامددل اعددايير اابددا ف املددا  ،مددا الهددز
النفيل ددة بااعالج ددة ال د د تمند د اانتب ددا ما ددل اللراض ددة بتهبي ددق ااع ددايير الخاؾ ددة بمبااحه ددا
أملاثها؟
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تهدف هذه الدراست إلى التعزف على ما يلي-:
 .1المل تهبيق معايير اابا ف املا اانتبا العامة؟
 .2ما اضباج ال تاوى د ن التهبيق الطلي ااتهامل للمعايير؟ ما الالدوى العمليدة ال د
طدداطل د التهبيددق الطددلي للمعددايير بمددا يطدده د جددودة الخددلما ال د تقددلمها اانتبددا
العامة الطودان.
أهينة البحح :
تتي ى أهمية هذ اللراضة م موجها تزلش طب ملى تهبيق معايير اابا ف املا د اانتبدا
العامددةذ هميتهمددا لبنيددة تاتيددة السمددة لتقددلي لددلما معلومددا ها امددلة جتمددمل ااطددتفيلي .
بم ددا أن ه ددذا ااوق ددو لد د يا ددا بلراض ددا أماديمي ددة ما ي ددة – نطد د طلد د الب ددان ين – ددإن ه ددذ
اللراضة يمن أن طل زايا مقلرا ا جاى.
ظل البان ان اان ا الوؾفف التاليب أضلوج اا ً أضظلة اازاجعدة  ،Check Listكد
ط م ن ا البان ين م ل ى الشتارا ااباغزةذ للتعزد طب الوالمل اانتبدا طيندة اللراضدة
اانتبا العامة الي الخزنو ضنار.
التؿ ددز ن ددل د اللراض ددة د د التع ددزد طب د م ددلى تهبي ددق مع ددايير ااب ددا ف امل ددا د د اانتب ددا
العامددة د الي د الخزنددو ضددنار د  :منتبددة ال ػددير الددزتت العامددة د أ درمددان ،اانتبددة العامددة
بم ممل الػهيل بالخزنو  ،منتبة مزلش الفيؿل ال قا بح الزتاف بالخزنو  ،أليرا منتبدة د
تنتددوك العامددة ااعز ددة ناليددا بمنتبددة ضددنار العامددة د ملينددة ضددنار اا ددش اللراضددة د النؿددل
ال ا ف م العا .2017
يدزاف هددذ اللراضددة يقددل البان ددان هنددا عزتفددا جزاميددة لددبعل ااؿدده اا ال د ػددهل
-:
ماور اللراضة ،طب أن تزد أية مؿه اا ألزى ملنايا اللراضة .هذ ااؿه اا
 .1اانتبة العامة :منتبة ل جميمل ب اضتثناا ،تقل للماتها بد مقابدل ،د للمدة طامدة -مد
اافارف -أن تقلمها الل لة للمواننين منهقة جغزا ية معينة.
 .2مبع د اانتب ددة :ه ددو ااه ددان ال ددذ ػ ددغل .أ منتب ددة ،ي ددت م د ل ل دد .تق ددلي ل ددلما ااعلوم ددا
لز داهددا ،طبد أن ُيؿددم مد لبددل مهنلضددين م تؿددين بندداا طبد اضتػددارة أمندداا منتبددا اادشاى
رؤاه طب لزتهة اابعى.
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ُ
 .3امل ددا  :يقؿ ددل ب دد .م ددل الت هيد دزا ااادي ددة ال د د توج ددل دال ددل اانتب ددة توظ ددل لتق ددلي ل ددلما
ااعلوما م ل لها ػمل ر ود النت نا ال الان ااقاطل ييرها.
 .4ااعددايير :أ ااقدداينظ همددا ااؿدده اان ااقدداب ن اؿدده ً  standardsلمددا نددلدهما م مددمل اللغددة
العزبي ددة د مؿ ددز يأ طي ددة ااعلوم ددا ال د تؿ ددلرها الهيظ ددا الونني ددة الل لي ددة ؾ ددانبة الػ ددين
لتاليل ااطتوتا ااواد ااؿنوطا  ،ل ير م أ طيدة النػدام الفندز ال قدا طدهي
1
للت ارة تبادى الخلما ااعلوما ي
تنا لت العليل م اللراضا الطابقة مفهو ااعايير الخاؾة باابدا ف املدا د اانتبدا بياواطهدا
م هذ اللراضا -:
دراضدة ليدنن د ز دف مدو 2بتهليدل مد الاتاداد الدل لجمعيدا اانتبدا م ضطدا ااعلومددا
م تمز التاضمل اربعين ميوات لتهوتز معايير اانتبا الجامعية الل ى النامية.
معددايير مبددادم طامددة د ن تفؿددي با رلددا تؿد ً للتهبيددق بؿددفة طامددة ،طددمت بتغييدرا ماليددة
لليمية ننيةذ باطتبار أن اانتبا الجامعية تهون ها مط لية لاؾة لهوجهدا تقدو د بعدل
ان ددواى بمه ددا اانتب ددة الونني ددة .رد د د اللراض ددة ط ددلد طػ ددزة  10مد د ااع ددايير ،مجه ددا ااعي ددار
الط ددادص الخ دداؽ بيبني ددة اانتب ددا أن ته ددون ااط ددانة مناض ددبة للم موط ددا أط ددلاد ااط ددتفيلي ،
أن يهددون اابعددى جاهبددا د مددل مهوااتدد .مد نيد تقددااة التهوتددة الطدديهزة طبد الادزارة الزنوبددة
الز ود أمننة العزف مطانا القزااة.
تن د ددا ى العن د ددزع 3أملد ددز التقنيد ددة الالي د ددة د د مب د ددا ف اانتب د ددا تؿ د ددميمها ،أملزه د ددا طب د د مط د ددانا
الاضدت لا منددانق العمددل ،مددا أقددا ت .مد أطبدداا جليددلة طبد م مددل بنظتهدا طبد ااددو يطدداطل طبد
اض ددتيعاج مهلوب ددا التقني ددة الالي ددة .توؾ ددلت اللراض ددة أن التقني ددة للؿ ددت د مط ددانا بع ددل
اازا ددق ،لنجه ددا ساد د مط ددانا مزا ددق ألددزى .ه ددذ الشت ددادة امتؿددت م ددا زت دد .م د مط ددانا د
م مددل اابددا ف لمددا جعل ددت اابددا ف ألددل أمن ددا ألثددر عقيددلا ،زقددت الع ددا جليددلا يتعلددق با ق دااة
التنييل التان الكوقاا.
4
طبددلاالو الطددب طتيقددة الاددوانف هددل ا م د دراضددتهما تنددا ى معددايير اانتبددا العامددة م د
ني د تهبي ددق مع ددايير الج ددودة د اابع ددى امل ددا  ،د رهم ددا د تاقي ددق مهلوب ددا جمالي ددة تتا ددق حه ددا
ااز ا ددة ،مهاا ددا التوض ددمل نه ددا التؿ ددمي د اابع ددى امل دا ذ لخل ددق بنظ ددة جاهب ددة بم ددا يت ددوام م ددمل
التقنيددة الالي ددة .للؿددا د أن مددا يعددزد بددالقزااة تلنار ايددة ،بددزي أهميتهددا ،ال أجهددا طػددوامية
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ييددر منت مددةذ ممددا يلدش تددو ير مهلوباتهددا مد دالددل مبددا ف اانتبددا  ،أ مد أ مهددان ،د أ لددت
الضتقهاج الذي هجز ا بنظاتها التقليلية تاارات.
5
م د اللراض ددا الط ددودااية الػ ددبحهة للراض ددة العن ددزع رؾ ددل طب ددل العشت ددش ج ددابز أمل ددز تقني ددة
ااعلوما الاتؿاال طبد مبدا ف اانتبدا معدايير تؿدميمها .هدل ت دراضدت .د تبدين أملدز التقنيدة
ٌ ُ
طب ااهان الفكاا الذي تلار م ل لهما ظدامل اانتبدة مهامهدا .توؾدل د تيليدل أملدز التقنيدة
طبد مبددا ف اانتبددا  ،قددز رة تاقيددق ااز اددة الاافتدداح القددلرة طب د اضددتيعاج مهلوبددا التقنيددة،
ال م اى للتؿمي التقليل الطع للموالبة م ل ل..
رض ددالة اااجط ددتير لعب ددل الط دديل ط م ددان أنم ددل 6ال د تن ددا ى حه ددا ااواؾ ددفا ااع ددايير العااي ددة
لت هيدزا اانتبدا الجامعيددة .هدلد مد دراضدت .تلمددظ ضدها ااعددايير د جددودة اابدا ف الت هيدزا
د د اانتب ددا  .توؾ ددل د د أن مول ددمل اانتب ددة اازلشت ددة د د لد د العزق ددة بملين ددة أ درم ددان العاؾ ددمة
الوننيددة للطددودان ييددر مناض د لبعددل ط د مع د ااطددتفيلي  ،أن ااطددانة ماددل دة ،ال م دداى
للتوض ددمل حه ددا ،ال تتناضد د م ددمل أط ددلاد ااط ددتفيلي  .أن البنظ ددة اللاللي ددة د د اانتب ددا يي ددر مهي دداة،
ب اؾد ددة املد ددا ااهد ددون م د د أر د ددل نليليد ددة ند ددا ال مقاطد ددل متند ددا زة مؿد ددنوطة م د د الخػ د د
الاليل.
7
ال ت تلل دراضة طبيلهللا دمحم بدزاهي أنمدل طد ضدابقتها ال أجهدا دراضدة م داية لعدلد مد
اانتبد ددا د د الطد ددودان ،أل ددل أن اانتبد ددا الجامعي ددة د د الطد ددودان ال تنهبد ددق طلحه ددا ااواؾد ددفا
ااعايير العااية م اى اابا ف املا الت هيزا ا ختلفة.
بعددل اضددتعزاف اللراضددا الطددابقة ت نددا تزليزهددا طبد أهميددة تهبيددق مددل ااعددايير الكددابهة
للمبا ف املا  ،م ني ااعايير العامة لما اللراضة الخاؾة بمعايير ت  ،لمدا ت ندا أيكدا
اهتم ددا ه ددذ اللراض ددا الط ددابقة بك ددز رة أن ته ددون موالب ددة التقني ددة ق ددابو أض دداص اع ددايير اابعد دى
امل ددا طموم ددا .تزل ددش اللراض ددة الاالي ددة طبد د اضتنػ دداد ال ددمل تهبي ددق مع ددايير ااب ددا ف امل ددا د د
ٌ
اانتبا العامة الطودان ،م منهلق م ن ة البان ين المل الااى اانتبدا مادل اللراضدة،
ييداج التهبيدق الطدلي لهددذ ااعدايير باانتبدا ذ لددذا جداا غدهالية هدذ اللراضددة د التعدزد طبد
القلر ااعموى ب .ع مد تهبيدق ااعدايير الل ليدة ااعتمدلة د اانتبدا العامدة مادل اللراضدة ،مدا
اضباج ااا عة للتهبيق ناى طل جود .
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مفاهيم وأدبياث الدراست
عددل اانتب ددة العام ددة مزل دشا للمعلوم ددا د ا جتمددمل ،تنػ ددي د اهددا جغزا د ما ددلد لتق ددل
ُ
8
للماتها لها ة ااقيمين م ااا د ن تمييز ،اانتبة العامة  Public libraryهدذا الفهد عدزد بيجهدا
ي اانتبة ال تقل للماتها با جان لفظا الػع بل ن تمييز بط اللون أ اللي أ الجنظ
أ يير هلو ،تقل للماتها لجميمل اطمار...ي أ لما يعز هدا دمحم تحد طبدلالهاد  9د يمنتبدة
الجميددمل د منهقددة معينددةي ال غددو أن مفهددو اانتبددة العامددة الالي ددة ظيفتهددا لددل تهورتددا بػددهل
يمن م توظيل ما ة أغهاى مؿادر ااعلوما  ،تو ير مهااا الباد العل د  ،الوؾدوى الادز
للمعلومددا  ،ييددر هلددو مد لددلما ااعلومددا ا ختلفددة جامعددة للػددع مد هنددا يمند التيليددل
طبد أن اانتبددة العامدة د م ضطدة تاقددق أهدلا ا ملقا يددة ،تزبوتدة ،اجتماطيددة ،ط ميدة ،افعيددة
ي مها ااواننون  -نوطا د ن لزا بإي ابية  -غبا ناجاته اهتماماته القزامية.
اهتم ددت من م ددة امد د ااتا ددلة للاربي ددة ال قا ددة العل ددو  UNESCOمن ددذ ػ ددااها باانتب ددا
العام ددة باطتباره ددا م ضط ددا ملقا ي ددة أضاض ددية ال يع ددى طجه ددا لت ددلطي الط ددل التف دداه ب ددين الد ددل ى
ُ
الػعوج .تيليلا مجها لهذا الل ر قل أؾلر ط اا مهما منذ العا  1949أطيل تيليل العا
 1972بمناضددبة العددا الددل للنتدداج .ضددلو تطد ن الكددوا طبد أهميددة اانتبددا العامددة باطتبارهددا
م ضطددا ملقا يددة لهددا د ر ينمددل د ر االرضددة ،مزلددش معلومددا للم تمددمل ،لمددا ألددل طبد مطدداالتها
دطمهددا بالوضددامل ال سمددة مالتػددز عا الكددز رتة ،الددلط ااددا م د ميزاايددا الددل ى .أن اانتبددة
ُ
العام ددة د اافه ددو الع ددا تنػ ددي م د لب ددل ض ددلهة مالي ددة  /أ المي ددة ،تم ددوى م د ميزااي ددة الط ددلهة
ا الي ددة  /أ الوالمي ددة ،أن مزتادحهد ددا يقؿ ددل جها بما ددل رادته د د بد د جب ددار ال ل د دزا بازت ددة اد ددا
ي تار ن تقزؤ ن ،أجها ت ل العامة بم تلل ظاته  ،أطماره  ،مطتوتاته التعليمية ،بل ن
ُ
تمييد ددز بط د د الجد ددنظ أ الد ددلي أ العد ددز  ،تقد ددل لد ددلماتها ب د د مقابد ددل ذ بمد ددا تد ددو ز م د د مؿد ددادر
ااعلوم ددا بيغ ددهالها ا ختلف ددة بم ددا يتناضد د بنظته ددا ا الي ددة .أليد درا عم ددل اانتب ددة العام ددة لمزل ددش
معلوما ا جتممل Community Information Center
تتف ددق رؤت ددة ا ربي ددين ام ددزتنيين م ددمل ماايفط ددتو اليو ط ددهوPublic Library Manifesto
 UNESCOالذ يزلش طب املع طػز هل ا ظيفة ،مجها تقوتة طادا القزااة بدالزا ،تدو ير دزؽ
تب ددلا الابته ددار ،التع ددزد طب د الا درا ب اؾ ددة الػ ددفا من دد ،.ددجيمل الا ددوار ب ددين ال قا ددا ،
أليرا تيليل الوؾوى الاز للمعلوما  .أما ا جلظ ا ربف مػز ط .لتهوتز اانتبدا العامدة د
م تممل معلوما القزن  21يرلش طب تهوت منتبة طامة نلي ة توؾل ل جل طا ف م ازن بي
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غ ددهل مد د أغ ددهاى الالا د دزان ،م ددمل ج ددود غ ددبها دطد د عد د لإلبا ددار البا د د الوؾ ددوى طد د بعد ددل
للمعلوما  .أليرا إن الزؤتة امزتنية ها الطيا ارلش د أيكاد طب أن تهون اانتبا العامة
مزلد دشا موايد دا لنار ايد دا للمعلوم ددا  ،للتعل ددي م ددلى الاي دداة ،اقه ددة مفتاني ددة اعلوم ددا الاهوم ددة
تلنار اية يير هلو مما يطاه تاقيق تنمية مطتلامة غاملة.
أهنية املعايري يف املكتبات العامة
ن ددى تنػددي اانتبددا العامددة ،عمددل د جددو م د التن ددي العل د ااعيددار  ،م د ااه د قددبو
لها اانتبا العامة بإجزااا معينة معايير مكبونة ،م ل ى لواطل رغادا أ توجحها
ؾ ددفية لمي ددة ط دداطل تدارة د التع ددزد د الا ددل اد ددى م د اا ددلل ااتعلق ددة ب ددااواد ا دزاد
التطهي ااادية ،ملى جودة م زجاتها.
يت قمل ااعايير م لبل الهيظا ااهنية أ الجها ااعارد ها ماليا د ليا م ل اا ضطدا
الاهومية هيظا التقينظ العااية ،هذ ااعايير عنظ ما يمند أن يهدون طليد .الادل اد دى ممدا
ي د د أن يه د ددون طلي د دد .تقد ددلي لد ددلما ااعلوم د ددا للمطد ددتفيلي م د د هد ددذ اا ضط د ددا باطتباره د ددا
عليم ددا توجحهي ددة ا ددا يمن د أن ته ددون طلي دد .العملي ددا أ تج دزااا النموهجي ددة ،م د ل له ددا ي ددت
التمييددز بددين أاددوا اانتبددا م د ني د الخؿددامـ الوظددامل الخددلما ذ لددذلو دإن جددود معيددار
مونل للمنتبا العامة يعتبر اقهة لوة ا ا ح اانتبة اانت يين ،العمل بنظة معيارتدة يكدم
تاقيددق أهددلاد اانتيددا العامددة  ،تهوتزهددا بمددا يتوا ددق ااتهلبددا الالي ددة .لمددا يكددم ت ددا ظ
اانتبددا ضددواا م د اانيددة مهاااته ددا لددلماتها ،ام ددز الددذ يط ددهل طب د اانتب ددا بم تلددل أاواطه ددا
العمل بػهل عا ف.
أوالً :معايري مباني املكتبات العامة.
عتب ددر مب ددا ف اانتب ددا العام ددة بم اب ددة دج ددز اض دداص د د ا دداح الخ ددلما ا ػ ددهة ااقلم ددة
لجمهددور اااددرددي طب د تل ددو اانتبددا  ،تتولددل ا دداح هددذ اانتبددا د تاقيددق أهددلا ها ال قا ي ددة
الاجتماطيددة ييرهددا ،طب د مددلى دداا مبااحهددا للمعددايير الخاؾددة بااطددانة ام ددل ،ااولددمل اا م د ،
الت هيدزا ال سمدة ...لد  .ااعدز د أن مبدا ف اانتبدا ال تنتطد أهميتهدا طبد تاقيدق اهدلاد
قو ،بل ن هذ اابا ف تلته نلها ما يقزج م اؿل تهاليل ػاا اانتبة مبا ف ،ت هيزا ،
معلا  ،مقتنيا ...
ُ
ن ػددنيل اابددا ف يددزتبو بم موطددة م د ااهلوبددا  ،مجهددا اا دواد ييددر القابلددة ل غددتعاى مقا مددة
الازتق ،أن تتو ز نفايا الازتق ممل الفاـ الل ر لها ،قمل أرلا هواتل الل ا اادل ف د
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أمددال بددارسة يطد ُدهل الوؾددوى لحهددا .البددل م د تؿددمي م ددارو الهددوارم باي د تفددتت م د الددلالل د
الخددارو ،مددمل قددمل غددارا تزغددل د أبددواج الخددز و ،أن يتناضد طددلد ا خددارو ا طدداطها مددمل طددلد
مط ددتفيل اانتب ددة .لم ددا يا ددز الت ددللين لهعي ددا ،م ددمل ت هي ددز جمي ددمل مهوا ددا اابع ددى بػ ددبنة ا ددذار
تلق دداوف ،ت ددو ير ؾ ددنل تض ددعا ا ا لي ددة .مد د ااه د ج ددلا نماي ددة ااعلوم ددا نف ه ددا د د د
انتياني ددة .ق ددا ة د د ت ددو ير التنيي ددل د د اانتب ددا ض ددواا د د اان ددانق الا ددارة أ الب دداردة هميت دد.
للع دداملين للمط ددتفيلي لطد د مة ااقتني ددا افط ددها باانتب ددة .لم ددا تا ددف تق ددااة بيهمي ددة لاؾ ددة
هلو ن مع التوجها ااعمارتة م اى اانتبا ت لل طب الاضتفادة مد تقدااة الهبيعيدة.
عتبر تقااة الؿناطية قز رتة هلو لعل مهااية الاطتماد طب تقااة الهبيعية مدل مهدان
مل لت اانتبة العامة.
الب ددل أن يبع ددل مول ددمل اانتب ددة ط د اله ددز الزمنط ددية الط ددز عة ،سنم ددة ااؿ ددا مل ال ددورع
ا خ دداسن ،تتمي ددز بمط ددانا لك دزاا .لم ددا ن للم دداهز الجمالي ددة د مبع ددى اانتب ددة د را ي ابي دا د
تيمين الزانة النفطية للز اد العاملين طب نل ضواا ،الجلوص لفارا نوتلة دالل مهان جميل
ه أل ددوان من د ددجمة تزتن د د نط د د لون ددا جذابد ددة أمد ددز مهلد ددوج ق ددز ر لاط د د ضد ددير العمد ددل
تلباى طب القزااة ،لما أن الاهتما بيلوان جلران القاطا أ ألوان املا أمدز ه أهميدة لبيدرة
با لـ منتبا انفاى ه أن هذ الوان عمل طب جذج لياى الهفل ملارت .طلحها.
مساحة مبهى املكتبة العامة
10
جل ى رل  1يوضً ااطانة ااعيارتة ابعى اانتبة التالية-:
الوظيفة
مطانة ا جموطا
مطانة ااطتفيلي
مطانة للم ظفين
مطانة يير مالدة

ااطانة التقزت
 2 .09بم موط ددة ل ددلرها  111م ل ددل أ م ددادة د د
ااار اازبمل
 2 2.7لفكدداا ددزد  ،أ  5مطددانا زديددة لهددل
ظة للرها  1000زد
 2 13.9لهل زد
 %25م ااطانة الؿا ية
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ن ددوى الاند د طبد د الت ه دديو ال ددلالب ابع ددى اانتب ددة العام ددة تؿ ددميم .ا ددل أن هن دداك ط ددلدا مد د
11
الاطتبارا ي تفؿيلها معايير مطتقلة التالية-:
 .1أن يه ددون اابع ددى لؿ ددـ أؾ د ليه ددون انتب ددة طام ددة اض ددتغ ى جمي ددمل الفزاي ددا ااوج ددودة د
اابع أنط اضتغ ى.
 .2مزالبة الحجزا القاطا ال يطت لمها جمهور اانتبة بيلل طلد ممن م موظفحها.
 .3ت د ددو ير ما د ددة الخ د ددلما ا خؿؿ د ددة ل جمه د ددور الاض د ددتع ما الق د دزااة اللاللي د ددة ،الفه د ددارص
تطارة اللاللية الخارجية
 .4لفاية منانق العمل الفع تدار لاطا ااهالعة م اسن النت ااواد.
 .5تو ير ضامل الزانة م تل ظة ،تبريل ،تهوتة ،قااة ،هل ا ،مزا ق صاية.
 .6ضهول .الوؾوى لي .لاؾة بالنطبة لفظا انفاى لبار الط ااعولين.
 .7تو ير مطانا لكزاا ن تو ز مناظز مزتاة للز اد.
 .8أن يهددون اابع د جيددلا م د النانيددة ت ػ ددامية ارقدديا  ،اوا ددذ  ،أبددواج  ،ده ددان ،تق ددااة،
ؾ نية الجلران
ل ان طب ؾ نية مبعى اانتبة طامة ينبغ مزاطاة ااعايير التالية-:
 .1ؾ نية اابعى :م ني اا هز ،ضعت .للم موطا  .ضدهولة الاغدزاد طبد لاطاتد ،.م ممتد.
يزاف الخلمة لبر طلد متولمل م ااطتفيلي .
 .2ضددعة اابعددى :باي د يطددمت بإلامددة ػددام قددا ييددر الق دزااة م ددل تن ددي ا ااقدزا النددل ا
ييرها
تالد ااعيار العزبف ااونل أن يتكم مبعى اانتبة ااهواا آلاتية-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

12

البهو الضتقباى مزتاد اانتبة.
ا خشن ا خؿـ لتن ي نفا ااقتنيا .
مهات العاملين.
لاطا للما ااطتفيلي التؿوتز – أرمان اانالػا  -ا ااقزا ...
لاطا الان .
للوا البان ين.
لاطا الوضامو تلنار اية تاارات.
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 .8لاطا الاجتماطا .
 .9اازا ق الخلمية د را اايا – الها اريا – أمال العبادة...
 .10لاطا يزاف متنوطة ااطهاا الخكزاا.
معايري أثـــاخ املكتبات العامة
يعتبر املا النموهج م أه طوامل ا اح اانتبة العامة أداا ظامفها ،بمهواات .ا ختلفدة
م ر ود مناقل مقاطل ؾناديق الفهارص نوامل طزف ا ج مهات العاملين ييرها.
ط ددت ل د د اانتب ددة العام ددة اوط ددان مد د امل ددا هم ددا ااع ددل ف الخػد د  ،ت ددزتبو ا ددو امل ددا
بهبيعة اانا  ،ت تلل مواؾفات .م منتبة ألز ذ لذلو إن هنالو قز رة لوقمل ااعايير
القياضية لألملا ااناض لجميمل اانتبا العامة.
13

يما يب ضزد لبعل أاوا املا ال سمة للمنتبا العامة م ل-:
 .1نلا ر ود النت الل رتا .
 .2مناقل نا ال للقزااة ،جهشة الااضوج م اقاتها.
 .3مقاطل لزاس للعاملين القزاا.
 .4مهات العاملين ،مقؿورا البا الخلوا
صال طزبا اقل النت .
 .5نوامل الل رتا م
 .6د الي لشااا لافا ااواد ارغيفية الوضامو.
 .7اجهد د ددشة ااع د د ددلا أد ا التػ د د د يو ،الاواض د د ددن م اقاتهد د ددا ،مالين د د ددا التؿ د د ددوتز،
الهواتل ،ماميرا اازالبة ،البوابا تلنار اية...
هندداك اوط ددان م د ار ددل يطتاط د التن دداا انددلة مجه ددا د ار ددل ييددر معلاي ددة أغ ددهزها
ااؿددنو م د للدديو م د الخػد الفورمايهددا ااعددلن ،ددا ايو مؿددنو م د الخػ د ال دشان بننمددا
الز ددود مؿددنوطة م د الفورمايهددا ال د تزتنددش بددل رها طب د دطامددا معلايددة ،هددذ الز ددود طددمت
بوقددمل ال تددا رغددادية طلحهددا ،هددذا النددو ال ياتدداو د دطامددا لتد نيد يددت تزليد الددلطاما
مد تطبد ذ أمددا لياضددا هددذا النددو يهددون الارتفددا النب د  210ضد  ،ارتفددا الددزد ا ى ط د ارف
 10ض نوى الزد مار انل.
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الندو آلالدز هدو ار ددل ااعلايدة نيد يهدون الارتفددا تجمدا  215ضد ااطدا ة بددين ارف
الزد  1.5ض  ،نوى الزد  90ض دطاما النت هنا منفؿلة ،الز ود متازلة.
ت د طنددل التيددار نددا ال ااهالعددة ااناقددل  14أن تتددو ز بإغددهاى متعددلدة مجهددا اازبددمل ااطددتليز
الػددهل اازبددمل يهددون بمقاضددا  92×92ضد الارتفددا  73ضد  ،الطددمو 2.5ضد  ،ااطددتهيل بهددون
150×90ض  ،الرتفا 73ض  ،الطمو  2.5ض .
أن تتند ددو ااقاطد ددل النزاس د د ب ددالت د اي د دزاف ال د د ط ددتعمل م د د أجله ددا ،القيد دداص العد ددا
ل رتفا النب  75ض  ،ارتفا ااعقل  45ض العمق  42ض .
ته ددت بع ددل ال ددل ى باز ت ددل اانتب ددا بيمل ددا تد د تؿ ددميم .لؿيؿ ددا للو دداا باالنتياج ددا
اضاضددية نبقددا للمواؾددفا النموهجيددة ااعيارتددة لألملددا ااعتمددل طاايددا ،هندداك بعددل الػددزما
اات ؿؿة تقو بذلو ممل مزاطاة ااعايير ااهلوبة.
طنددل التيددار املددا للمنتبددا العامددة ي د أن تهددون ر ددود اانتبددة ب ج د مونددل ،بدديلوان
متناض د ددقة ..ط د ددتوج أن يه د ددون امل د دا متنن د ددا مزتا د ددا للمط د ددتفيلي  ،أن يه د ددون ن د د ا اض د ددهت
متماضددها نوا دد .ملطدداا .أن يتددو ز أملددا لدداؽ بقاطددا الق دزااة الاددزة ،مددمل مقاطددل لاؾددة لددذ
الانتياجا الخاؾة.
د هددذا تنددار الن ددز يمند أن ي ددجل البان ددان بعددل تغددهاال ال د تواجدد .اانتبددا
15
العامة تهبيق ااعايير م أهمها-:
 .1ط ددل ال ددوا بيهمي ددة ال ددل ر ال ددذ تق ددو ب دد .اانتب ددة العام ددة د تنمي ددة الجواا د الفنزت ددة العلمي ددة
ال قا ية الاربوتة.
 .2بعل اانتبا العامة تفتقز للماى الذ يطداطل طبد تدو ير املدا ااناضد اجهدشة الوضدامو
التننولوجية ال طاطلها طب تالي أضالي الخلما لفظا ااطتفيلي .
 .3اعيقددا تدارتددة ااتم لددة د ييدداج التػددز عا الخاؾددة بقيددا اانتبددا العامددة افطددها ،لددذلو
ييدداج اللددوامت الطياضددا اان مددة اللتيددار ااؿددادر تن يمهددا تانتهددا .طددل تبعد نددز أضددالي
دارة الجودة الػاملة ،قا ة قعل تط التعزتل ب لما اانتبة.
 .4طدل ؾد نية اابعد ضددعت .ضدوا التيملند ذ بمددا يد ملز طبد أداا اانتبددة اهامهدا اضاضدية اانملددة
م ل ا ػهة ال قا ية ااعارف.
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الدراسة التطبيقية
التعريف باملكتبات العامة عيهة الدراسة
يتند ددا ى البان د ددان د د هد ددذا الفؿد ددل التعزتد ددل باانتبد ددا العامد ددة –ماد ددل اللراضد ددة -د د الي د د
الخزن ددو ض ددنار ب مهورت ددة الط ددودان ،تم ددل منتب ددا  :ال ػ ددير ال ددزتت ،الػ ددهيل ،منتب ددة مزل ددش
الفيؿل ال قا  ،منتبة ضنار العامة ،بيان ملى لازامها بمعايير اابا ف املا .
املبحح األول :التعريف باملكتبات العامة حمل الدراسة
يتن ددا ى البان ددان هن ددا عزتف ددا طام ددا باانتب ددا العام ددة ما ددل اللراض ددة ،م د ني د ظ ددز د ػ دديتها،
مولعها ،تبعيتها تدارتة نبيعة رضالتها ا جتممل.
ً
أوال  :منتبت البشيرالزيح (املوردة ،أم درمان)
ُ
أ ػددمت منتبددة ال ػ ددير الددزتت العام ددة ت ليددلا ل ددذلزى الزانددل ال ػ ددير الددزتت .أضط ددها ابندد .طب ددل
جيل .لفا لز ح الدل  .لنند .تدو لبدل لمداى
الزنم  ،ني لا بػزاا اابع بلأ جزااا
تجزااا لتقو بعلها أضزت .باتما الت جيل دارة اانتبة شخـ ابنتد .الدللتورة ستند طبدل
الزنم .
تق ددمل منتب ددة ال ػ ددير ال ددزتت د أ درم ددان جن ددوج ي ددزج م ددجل الخليف ددة ج ددوار مالي ددة أ درم ددان
ُ
ُ
النب ددرى لؿ ددـ مجه ددا ج ددشا لقاط ددة مهالع ددة لاطت ددان ألزتت ددان للت ددلرت طب د الااض ددوج تتب ددمل ا د
لجامع ددة انف دداد ال ددزى طب ددارة ط د م ددورد اض ددت مار لتعل ددي اللغ ددة تا ليزي ددة .تق ددلر م موطاته ددا
16
باوا  4000م للا
منتبت الشهيد(الخزطوم ،املقزن)
تم ددل منتب ددة الػ ددهيل ن ددلى أه د اا ضط ددا ق ددم مب ددا ف م ددجل الػ ددهيل د منهق ددة مق ددزن
النيلددين ابدديل اسر بددالخزنو  .د م ضطددة طلميددة نزتددة ملقا يددة اجتماطيددة ت ددل ا جتمددمل
بؿ ددورة طام ددة ،ب ددالزليز طب د تاقي ددق رض ددالة اا ددجل الخاؾ ددة بد د يب د الهميانن ددة اشت ددل م د ال ددوا ي
اانتبة ينية بالنت ال تتم ل د ما دة ا جداال  .تقدلر مقتنياتهدا بادوا  12000م لدلا ،تهوادت
ط نزتق تهلاا م دالل لارو الب د ،أهليت النقا مقتنيا منتبة القبة الخكزاا العامة
مهلددمل  . 2002ياتددل مبع د اانتبددة الددل ر تاددت اري د يػددتمل طبد لاطددة لإلن د ألددزى للبددانيثن
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العلم دداا ،مهات د الع دداملين .توج ددل د را مي ددا ل ددارو اابع ددى ،ا تتا ددت رض ددميا لب ددل جهاي ددة الع ددا
17
 ، 2001تقو رضالتها طب دط رضالة اا جل
منتبت مزلزالفيصل الثقافي (الزياض ،الخزطوم)
منتبة طامة أ ػيها بنو يؿل تض مف الطودا ف نار ااط لية الاجتماطية للبندو.
تقدمل مبااحهدا د الدل ر ال دا ف قددم مبعدى اازلدش الدذ يػدتمل طبد لاطددة لإلند د غدهل دامدزة ملد
مهات للموظفين منت مدين اانتبدة ،لمدا توجدل أمدال منفؿدلة ل جدزااا الفنيدة ااػدز طا
ال د ت ددـ اانتبددة تدارة العامددة للمزلددش ،ت اددق هددا لاطددة للمااقدزا ااد تمزا ؾددالة لنبددار
الطد د ه الانت اجد ددا الخاؾ ددة ،هد ددا لاطد ددة للملارض ددة الجماطيد ددة النقاغ ددا  ،حهد ددا ما تيريد ددا
نلي ددة .قد منتبددة رليددة ألددزى لنار ايددة .تقددل لددلماتها لجمهددور ملينددة الزتدداف بددالخزنو ،
ُ
ت مه ددا بؿ ددفة لاؾ ددة اله د ج ه ددا منتب ددة م ه ددشة لألنف دداىذ لؿ ددل مجه ددا لته ددون ا ددواة ازل ددش متهام ددل
حهلد تنمية للرا انفاى طب القزااة الاند الباد  ،لد .طدلد مد الفدز  .تقدل اانتبدة
للماتها نفاى م ضد  8د  .13تقدل لهد لدلما الاند الدلالب  ،تطدارة الخارجيدة .تتندو
النػد ددانا م د ددل ض دداطة القؿد ددة ،ااطد ددابقا ا ختلف ددة ،نيد دداا ااناضد ددبا الانتفد دداال  ،لامد ددة
ال د ددل را التلرت ي د ددة لتاف د دديا ت وت د ددل الق د دزان الن د ددزت تض د ددعا ا ا لي د ددة ،الزض د د  ،تغ د ددغاى
الفنية ،تن ي الزن الشتارا لجماطة أؾللاا اانتبة.
منتبت ودجنتوك العامت (محليت سنار،واليت سنار)
تيضطددت منتبددة دتنتددوك العامددة د اليددة ضددنار د  2016بماليددة ضددنار د مطددانة تم ددل
جددشاا م د مطددانة مبعددى اازل ددش ال قددا التددابمل لألمااددة العامددة ل د د يضددنار طاؾددمة ال قا ددة الاض د مية
2017ي هددل ها هووو الددلط اضدداص ػددز الددوا ال قددا د اانهقددة ،بمددا تاوتدد .مد مؿددادر مزاجددمل
18
تقلر بد  7500م لل ،تتبمل اانتبة درايا لوسارة ال قا ة الاط بالوالية
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املبحح الجاني :عرض بيانات الدراسة
ي دزاف جد دزاا اللراض ددة التهبيقي ددة ي ددت ت ددزلي اانتب ددا ما ددل اللراض ددة با رل ددا مد د 4 – 1
يما يب بيان هلو-:
جدول رقم ( )2يوضح البياهاث ألاساسيت
اسم املنتبت
تارتت ت ػاا
مطانا الخلما
منانق العمل
طلد العاملين
ام الط مة
التموتل

البشيرالزيح
1984
170
يير متو زة
4
ال تتو ز
ها ف

الشهيد
2001
400
متو زة
6
ال تتو ز
ها ف

الفيصل
2013
200
َ
متو زة جشميا
8
متو زة
بنو يؿل

سنار
2016
170
يير متو زة
6
ال تتو ز
الوالية

مد الجددل ى رلد  2ددإن ػدداا اانتبددا اربعددة طينددة اللراضددة يزجددمل ربددمل لددزن مًد أ مد
العددا  1984ن ددى العددا  2016مل د منتبددا م د أربعددة أ بنطددبة  %75يزجددمل تددارتت تيضنطددها د
القزن الاا ذ مما يعهف م غزا – م اافارف -أن تهون درجة الالازا بااعايير بنطبة طالية.
ي ن ددا طموم ددا مال دي ددة الفك ددااا –ااط ددانا ا خؿؿ ددة لتق ددلي الخ ددلما للق دزاا -ط ددلا
اانتبة رل  2ن ااطانة ااتانة الهدابق تادت اريد د مدل ااطدانة ال د تقدمل تادت صدا
اا ددجل .أم ددا ااط ددانا ا خؿؿ ددة ان ددانق العم ددل أ ال د يػ ددغلها الع دداملون ه د يي ددر مت ددو زة د
اانت تددين  4 1مت ددو زة جشمي ددا د اانتب ددة رل د  3ه ددذا ي غ ددز بلاي ددة د يي دداج معيارت ددة ااب ددا ف ال د
التددو ز مطددانة ما يددة للقدزاا ال للعدداملين .الاالددة الخاؾددة باانتبددة رلد  2د نالددة اضددتثنامية ن
الجهد ددة ااهلفد ددة بتػد ددنيل اا د ددجل رأ أن ي ؿد ددـ الهد ددابق تاد ددت اري د د لم مد ددمل ت د ددار ل د ددلط
اا ددجل ،لند طنددلما اضتعىد ى طبد الجهددة ا ختؿددة اضددتنماى اابعددى عهددل أنددل ااتبددرطين بإلمدداى
اابعى بػزم أال ي ؿـ الهابق تات اري لم ممل ت ار  .طلي .ما مان ل جهة ا ختؿة ليارا
ضددوى تاوتددل مقددز اانتبددة ااقاددرح م د ؾددالة جاا يددة ا د الهددابق اري د  .م د هنددا اؿددل د اتي ددة
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أضاضددية د أن اانتبددا اربددمل لد تنػددي د اؾددل لتهددون منتبددة ،اانتبددة رلد  1د ملددزى مد جز،
اانتبة رل  2جشا م مطانة تو ز بعل بناا اا جل ،أما اانت تان  4 3هما يقعدان قدم
مبعددى م مددمل ملقددا لنطددت منتبددا تددو ز مهواددا تقددلي الهددلد التقددا لمددا هددو معلددو مد أهددلاد
اانتبددة العامددة .ال تتددو ز معينددا الطد مة مد بوابددا النار ايددة مدداميرا ييرهددا ،عددود الطد
لهون اانت تين  2 1عتملان طب مدوارد هاتيدة تبرطدا هبدا  ،أن اانتبدة رلد  4تمولهدا نهومدة
المي ددة ه ددو أيك ددا تموت ددل ما ددل د ،لن د اانتب ددة رل د  3تم ددوى ق ددم ميزااي ددة ااط د لية ا جتمعي ددة
لبنو.
جدول رقم ( )3يوضح منوهاث املبنى املخصصت ألهواع الخدماث
اسم املنتبت
لاطا الان
القاطا اات ؿؿة
اانتبة الالنار اية
منتبة انفاى

البشيرالزيح
متو زة
يير متو زة
-

الشهيد
متو زة
لاطة البان ين
-

سنار
الفيصل
متو زة
متو زة
النبار  +انفاى -
متو زة
متو زة
متو زة

تتو ز لاطا الان الزمنطة مل اانتبا مال اللراضدة بؿدورة طامدة ال أن اانتبدة رلد
 2تو ز لاطة لاؾة للبان ين ،ألزى لإلاارات لنجها ييدر مطدت لمة لعدل تدو ز أجهدشة نواضدن .
أم ددا اانتب ددة رل د  3ت ددو ز لاط ددة للنب ددار منتب ددة مت ؿؿ ددة لألنف دداى منتب ددة لنار اي ددة .اانتب ددة
اليرة رل  4تو ز منتبة لنار اية.
جدول رقم ( )4يوضح شهل ألاجاث
املا
طلد الز ود
طلد نا ال الان
طلد ااقاطل
طلد الاواضن
الت هيزا الزى

لػ
30
8
30
1
-

نليل
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لػ
61
50
200
2
متو زة جشميا
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لػ
40
25
200
16
متو زة

نليل

لػ
68
28
125
20
-

نليل

صفاء عبداهلل حممود خبيت  -د .فضل عبدالرحيم عبداهلل
مد الجددل ى رلد  4يتضددً أن مهواددا املددا د م ملهددا للدديو مد الخػد الاليددل ،أن
طلد الز ود هو  30ر ا اانتبة رل  61 1اانتبة رل  40 2ر ا اانتبة رلد  68 3ر دا د
اانتبددة رلد  .. 4أن طددلد نددا ال الاند الارابيددز د اانتبددا اربعددة بالارتند د 25 50 8 :
 28هذ اطلاد تزتبو بااطانا ااتانة.
أما يما يتعلق الاواضن الت هيزا الزى إن تو ز الاواضدن بالارتند د  :جهداس اندل
الضت لا أمين اانتبة ،طلد جهاست املندين قدو همدا م ؿؿدان لألطمداى الفنيدة 16 ،جهداس 12
مجه د د ددا للمنتب د د ددة تلنار اي د د ددة ااتبقي د د ددة ط د د ددلدها أربع د د ددة لألطم د د دداى الفني د د ددة ،الي د د ددرة  20باانتبد د ددة
تلنار ايددة ..مددا د ن هلددو اانتبددة رلد  2هددا مالينددة تؿددوتز انددلة ،لند اانتبددة رلد  3تتددو ز
حهدا يالد الت هيدزا الددزى م دل الهواتددل مالينددا التؿددوتز جهداس تطددارة تلنار ددف مدداميرا
اازالبة ييرها.
جدول رقم ( )5يوضح شهل طاوالث الاطالع وسعتها الاستيعابيت املعياريت
اانتبة

طلد ااطتفيلي بالها لة

الهوى بالطنتيمار

الارتفا بالطنتيمار

1
2
3
4

 8أشخاؽ
 8أشخاؽ
 10اشخاؽ
 6اشخاؽ

100
100
120
100

90
90
90
100

الجددل ى رلد  5يوضددً أبعدداد نددا ال تند د اانتبددا اربددمل مد نيد موا قتهددا للمعيددار،
نيد ياتدداو القددارم ا د مطددانة تنفيدد .لوقددمل مطددتلشمات .مد مددواد ل دد .بػددهل مددزتت .ااطددانة
ااناضبة للفزد الوانل نط ااعيار  90×60ض م جود ملمااية أ ضتة أشخاؽ للها لة
الوانددلة تقتكددي .دج د الها لددة ..أن طددلد نددا ال الان د الارابيددز د اانتبددا اربعددة بالارتن د
د د  28 25 50 8 :ت د ددزتبو هد ددذ اط د ددلاد بااط د ددانا ااتاند ددة ،د د د د د م مله د ددا بمقاض د ددا
) 90x100ط ددلا د د اانتبد ددة رل د د  3ه د د  90x120ت ه ددز أن هنال ددو الت د دا د د أبعد دداد الهد ددا ال
باانتبا طينة اللراضةذ لنجها تقارج ااعيار بلرجة لبيرة.
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جدول رقم ( )6يوضح شهل رفوف النتب ومعياريتها
اانتبة

الارتفا بالطنتيمار

1
2
3
4

200
180
180
220

العزف العمق النو
90
90
90
90

م الاليل ها ج .ا1نل
لػ ها جهين
لػ ها جهين
لػ ها ج .انل

25
25
30
25

د بالارتند نطد اانتبددا 61 30 :
يتضددً مد الجددل ى رلد  6أن طددلد ر ددود النتد
 68 40د د ها ج دد .ان ددل أ جه ددين ،أن ااقاض ددا اللاللي ددة للز ددود د د مل مل ددة منتب ددا د د
 25x16طلا اانتبة رل  3ه  .20x15طموما تتفق ممل ااعايير بلرجة لبيرة.
جدول رقم ( )7يوضح شهل املقاعد (النزاس ي) ومعياريتها
اانتبة

الارتفا

العلد

النو

1
2
3
4

16
16
16
16

30
200
200
125

الاليل +الب ضتو
الاليل +الب ضتو
الاليل  +القماع
الاليل  +القماع

ي نا م الجل ى أط أن طلد ااقاطل اانتبدا اربدمل بالارتند 125 200 200 30 :
مقع ددلا ،جميعه ددا ؾ ددنعت م د الالي ددل ،بعك ددها بالب ض ددتو آلال ددزى مغهاهد د بالقم دداع .أن أبع دداد
أنواى ااقاطل أ ارتفاطاتها ملابتة لن الالت د العلد ناؾل .ري هلو ه طمومدا مهابقدة
للمعايير.
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جدول رقم ( )8يوضح املشنالث التي جحول دون جطبيق املعايير
البيان
اابا ف ل تؿم اؾل لتهون منتبة
الطعة الاضتيعابية يير ما ية
البنظة العامة للمنتبة مهيية
املا ر ود نا ال مقاطل مهابق للمعايير
الت هيزا الاواضن  ...ل  .متو زة
طل ا ااط لين بيهمية تهبيق ااعايير
طل جود غزما تو ز أملا اانتبا

2

1

-

3

- 



-


-





4















الجل ى رل  8يتيلل بما اليل م اال للػو أن مبا ف اانتبا مال اللراضة ل ت ضظ
اؾل لتهون منتبة .أن الطعة الاضتيعابية بمقتً ى هلو يير ما ية ،ال د نالدة اانتبدة رلد 2
ُ
إن ااطانة ال لؿؿت للمنتبة قل تو ز ل ز د لاؾة بااتبر الدذ اغدارم أال ي ؿدـ
الهددابق تاددت اريد لم مددمل ت ددار ذ لددذا قددل لؿددـ جبدرا ليهددون منتبددة لمددا ضددبق توقدديا .د
الجدل ى رلد  2بالتددا يمند القددوى أن الطددعة الاضددتيعابية البنظددة ااهيددية بمددا يتوا ددق مددمل ااعددايير
لل تاقق منت تين قو بنطبة  %50قو أ اانت تين بالزلمين  4 3اللتدان أ ػديتا ندلي ا
بمبان م اقة بمزلشتين ملقا يين ل ين ا ػاؤهما اؾل لمنتبة.
لن
ٍ
أم ددا يم ددا يتعل ددق با مل ددا ددإن ر ددود النت د ن ددا ال الان د ااقاط ددل إجه ددا د درج ددة لبي ددرة
ا قت ااعايير ،ب اؾة نالة اانتبة رل  3هلو لقلرة الجهة الزاطية للمنتبدة بتدو ير املدا ،
ااعلا اجهشة م لارو الب د.
تفتقدز البنظدة العامدة بطددو مقومدا تهبيدق ااعدايير مد نيد التهوتدة التنييدل تقددااة،
ااع د ددلا الت هي د دزا اازا د ددق ال د ددزى باض د ددتثناا اانتب د ددة رلد د د  3ل د ددنفظ الطد د د اا د ددذمور آاف د ددا،
اانت تان رل  2 1تفتقزان مال تنا ى الهعا د را ااياهد ،اليرة تتو ز حها د را ااياهد
ا خؿؿة أؾ للمؿلين التوجل د را مياهد لاؾة باانتبة.
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ُ
مد الددمل مددا هلددز ،مددا تاؿددل طليدد .البان ددان م د معلومددا ااط د لين ااباغددزت باانتبددا
ما ددل اللراض ددة أن هنال ددو ط ددل اد د مد د دارا ه ددذ اانتب ددا بيهمي ددة ااع ددايير ،يي دداج ال قا ددة
الخاؾددة بااعددايير طمومددا لددلحه  ،ك د ط د للددو الطددو ا اب د م د الػددزما اات ؿؿددة د أملددا
ُ
اانتب ددا  ،ن ج ددل بع ددل أا ددوا امل ددا م ددل الز ددود مد د ا ؾ ددل حه ددا أجه ددا أط ددل نؿيؿ ددا
للما الت ارتة الطيوبزمارك البقاال النبيرة طب أنط انواى اعارف النت الت ارتة.
خامتــــــــة (الهتائر والتوصيات)
ل د يع ددل لا ي ددا طب د أن ددل أهمي ددة اانتب ددة العام ددة د ا جتم ددمل ،ل د ي ددي الاهتم ددا بوق ددمل ااع ددايير
الل لي ددة العزبي ددة الونني ددة الخاؾ ددة باانتب ددا العام ددة ال د ن ددار ه ددذ اهمي ددةذ هل ددو م د أج ددل
توظيل اانتبا العامة تاليلا بما تقلم .م للما جتمعهدا ا ابد مد أجدل تاقيدق أهدلاد
التنمية ااطتلامة أجنلة ام ااتالة .2232
الهتائر
توؾلت اللراضة النتامن آلاتية-:
ُ
ُ
 .1لد د تؿؿد د مب ددا ف اانتبد ددا ارب ددمل –ما ددل اللراضد ددة -لته ددون منتب ددة ،ل د د تزااد د حه ددا معد ددايير
التؿمي الخاؾة بمبدا ى اانتبدا ذ نيد ؾدممت يدزاف ألدزى تد اضدتغ لها النقدا نالدة
منتب ال ػير الزتت أ درمان الػهيل بمنهقدة ااقدزن بدالخزنو  ،أمدا اانت تدان الزتتدان:
ُ
منتبة مزلش الفيؿل ال قا بالخزنو منتبة ضنار العامة قل لؿـ لهما جشاا م مبعى
ُ
ؾم أؾ لمزلش ملقا
 .2تفتقددز اابددا ف ج دزااا ام د الط د مة ب اؾددة معينددا نفدداا الازامددق ،البوابددا آلامنددة،
اام د دزا الخاؾ د ددة ب د ددذ الانتياج د ددا الخاؾ د ددة لب د ددار الط د د  ،م د ددزو اله د ددوارم ،م د دداميرا
اازالب ددة ،باض ددتثناا منتب ددة مزل ددش الفيؿ ددل ال ق ددا ال د د ت ددو ز البواب ددا تلنار اي ددة م دداميرا
اازالبة.
 .3ل د ُيزاا د د اانتبددا التوس ددمل ام ددل للقاطددا ؾ دداال ااهالعددة لتلبي ددة الانتياجددا الفعلي ددة
للمطد د ددتفيلي الاد د دداليين أ ا اتملد د ددين ،ب اؾد د ددة لبد د ددار الط د د د انفد د دداى ه الانتياجد د ددا
الخاؾددة ،لد تددو ز اانتبددة تلنار ايددة منتبددة انفدداى ال د منتب د مزلددش الفيؿددل منتبددة
ضنار العامة.
 .4املد ددا د د م ملد دد .ند ددا ال مقاطد ددل ر د ددود لت د د تنهبد ددق طلحهد ددا معد ددايير لياضد ددا اند ددواى
ااطددانا بلرجددة معقولددة ،ال أجهددا مؿددنعة مد مددواد ماليددة نليددل أ لػد ييددر ها جددودة
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تو ز الت هيزا

ااعلا

آلا الاواضدن ال سمدة لتاطدين جدودة

طالية .تفتقز لذلو
للما القزاا.
 .5تارلش مػن طل تهبيق ااعايير يياج ملقا ة اانتبدة العامدة د ا جتمدمل ،طدل تهتمدا
هددا رضددميا م د لبددل الطددلها ا اليددة بااعددايير اان مددة لخددلماتها ،تهددو ا دزاد اان مددا
الهوطيد ددة اا ضط د ددا ااالي د ددة ه د ددذا ال د ددل ر ،د د ظد ددل ط د ددل ت د ددو ز الػ د ددزما ال د د ته د ددت بت د ددو ير
مطتلشما اانتبا الطودان.
التوصيات:
بنااا طب النتامن ال ت التوؾل الحها . .يقو البان ان بوقمل بعل التوؾيا ال ى م غيجها ستادة
اطلية الجودة اانتبا العامة -:
 .1قددز رة جددذج الااتبددا للددل ر الايددو للمنتبددة العامددة د ا جتمددمل ،مددمل مزاطدداة أن تؿددم مبددا ف
اانتبا العامة أملاثها ق ااعايير قمااا لتقلي للما معلوما لها ة ظا ا جتممل.
 .2ي د أن يػ ددتمل اابع ددى طب د لاط ددا ؾ دداال لها ددة ااناغ ددو الفعالي ددا ال د تق ددلمها اانتب ددة
العامة ممل قز رة تهامل اابعى ممل اازا ق الخلمية ،بنظة ااطهاا الخكزاا.
ُ
 .3ل ددلما اانتب ددا العام ددة ل ددلما أضاض ددية الب ددل أن ته ددت ه ددا الل ل ددة تزطاه ددا أض ددوة ب ددلما
ام التعلي ال تو ز لجميمل ااواننين.
هوامش الدراسة
 - 1يط ددزتة دمحم طب ددلالالي ساي ددل.ااعايير ااون ددلة للمنتب ددا
اللبنااية – .1998،ؽ.27

ااعلوم ددا  -.الق دداهزة  :ال ددلار ااؿ ددزتة

 -2ليدنن ،بيفز د  .معدايير اانتبددا الجامعيدة /تازتدز بيفز د ليددنن ،رتتػدارد د ز دف ،هدااش البرلددت
مددو ذ تزجمددة منطددون نبند نطددو -.طددال النتد  – .م لددل  ،10طددلد  3ماددز  – . 1410ؽ ؽ
.334 - 331
 -3العن ددزع ،طب ددلالزنم ب د نم ددل .أمل ددز التقني ددة الالي ددة د مب ددا ف اانتب ددا  – .د  :ل دداومل اا د تمز
ال ددا ف طػددز ل تادداد العزبددف للمنتبددا ااعلومددا اانعقددل بتددارتت اددو مبر  2001د الػددارلة بل لددة
تم د د د د د د د د د ددارا العزبي د د د د د د د د د ددة ااتا د د د د د د د د د ددلة  – .م لد د د د د د د ددل  ،2ؾد د د د د د د ددفاا  – .550 – 537مت د د د د د د د دداح د د د د د د د د :
http://search.mandumah.com/Record/38660
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 -4اب الطدب  ،طبدلاالو .معدايير مبدا ف اانتبدا العامدة د رهدا د تفعيدل جدودة لدلما القدزاا د
ظد ددل تاد ددليا البنظد ددة الزلميد ددة /طبد ددلاالو ب د د الطد ددب  ،طتيق د ددة لاد ددوانف – .د د  :اا د د تمز الخ د ددامظ
العػزت ل تااد العزبف للمنتبا ااعلوما اانعقل بالاماما  ،تو ظ بتدارتت  30 – 28ألتدوبز
 2014بالتع د د د د ددا ن م د د د د ددمل اانتب د د د د ددة الونني د د د د ددة التو ط د د د د ددية – .ؾ د د د ددفاا  – .722 – 708متد د د د دداح د د د د د :
http://search.mandumah.com/Record/651993
 -5ىعبد ددلالعشتش جد ددابز دمحم طمد ددز .أملد ددز تقنيد ددة ااعلومد ددا الاتؿ د دداال طب د د مبد ددا ف اانتب د ددا مع د ددايير
تؿددميمها – .ا جلددة العلميددة لجامعددة تمددا ااهددل ]الجشتددزة أبددا ،الطددودان[  – .العددلد  ،5ؾددفاا
 228 – 193مايو  – . 2015متاح http://search.mandumah.com/Record/696816 :
 -6طبلالطدديل ط مددان أنمددل .ااواؾددفا ااعددايير العاايددة لت هيدزا اانتبددا الجامعيددة ] /طددلاد
[طبلالط دديل ط م ددان أنم ددلذ غد دزاد طبد د ؾ ددالً لد دزار – .أ درم ددان ،الط ددودان  :جامع ددة أ درم ددان
تضد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د مية – .2002 ،رض د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددالة ماجط د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددتير  – .متد د د د د د د د د د د د د د د د د د د دداح د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د :
http://search.mandumah.com/Record/696816
 -7طبيلهللا دمحم بزاهي أنمل .ااواؾفا ااعايير العااية لت هيدزا اانتبدا الجامعيدة ] /طدلاد
[طبيد ددلهللا دمحم ب د دزاهي ذ اغ د دزاد لاض د د ط م د ددان ا د ددور – .أ درم د ددان ،الط د ددودان  :جامع د ددة أ درم د ددان
تض مية.1999 ،
 -8أنمد ددل بلر.أضاضد دديا د د طل د د ااعلومد ددا اانتبد ددا  – .الزتد دداف  :دار ااد ددزتت للنػد ددز- .1996 ،
ؾفاة .271
 -9دمحم تح د طبددل الهدداد  .اانتبددا العامددة /دمحم تح د طبددلالهاد  ،ا يلددة لليفددة جمعددة – .الهبعددة
ا  –.القاهزة  :اللار ااؿزتة اللبنااية - . 2001 ،ؾفاا .18 -17
 -10الاتادداد العزبددف للمنتبددا ااعلومددا  .ااعيددار العزبددف ااونددل للمنتبددا العامددة /طددلاد ااجيددة
لم ددوح ،ض ددمية الشالد د  ،للي ددة ب ددو لالف ددةذ مزاجع ددة جاضد د دمحم ج ددزجنظ ،أنم ددل العزب ددف ،بل ت ددة
بطيو فذ غزاد نط طواد الطزتح ] – .تو ظ [  :الاتااد – .2013 ،ؽ ؽ .52 - 51
 -11العنددزع ،طبددلالزنم بد نمددل .أملددز التقنيددة الالي ددة د مبددا ف اانتبددا  - .– .مزجددمل ضددابق -.
ؽ .11
 -12الاتادداد العزبددف للمنتبددا ااعلومددا  .ااعيددار العزبددف ااونددل  – ...مزجددمل ضددابق – .ؽ ؽ - 54
.63
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 -13هػددا ب د طبددلهللا العبدداص ،قددبو الجددودة د اانتبددا مزالددش ااعلومددا باضددت لا مفهددو
دارة الجودة الػاملة - .م لة اانتبا ااعلوما العزبية – . 2002 -.ؽ ؽ .37 – 23
 -14طبلالزنم نمل العنزع .الت هيو ابا ف -...مزجمل ضابق - .ؽ ؽ.255-203
 -15أضامة يزت طبلالعانف .م غزا دارة اانتبا نزتقة أم ل لإلدارة الالي ة : – .ااد تمز
الخامظ العػزت ل تااد العزبف للمنتبا ااعلوما اطل  - .تو ظ :التوبز. 2014 ،
 -16ضماح دمحم لماى ،م س منتبة – .مقابلة شخؿية بتارتت 2016/7/11
 -17موس ب يت ،مليز اانتبة الػهيل - .مقابلة شخؿية بتارتت 2016
 -18امين ن اة الااو ،مليز منتبة ضنار العامة - .مقابلة بتارتت 2016/10/30
قائنة املصادر واملرادع
أوال :النتب:
 .1الاتا دداد العزب ددف للمنتب ددا ااعلوم ددا  .ااعي ددار العزب ددف ااون ددل للمنتب ددا العام ددة /ط ددلاد ااجي ددة
لمددوح ،ضددمية الشال د  ،للي ددة بددو لالفددةذ مزاجعددة جاض د دمحم جددزجنظ ،أنمددل العزبددف ،بل تددة
بطيو فذ غزاد نط طواد الطزتح ] – .تو ظ [  :الاتااد.2013 ،
 .2أنمل بلر.أضاضيا

طل ااعلوما

اانتبا  – .الزتاف  :دار اازتت للنػز.1996 ،

 .3أضامة يزت طبلالعانف .م غزا دارة اانتبدا نزتقدة أم دل لدإلدارة الالي دة – .د  :ااد تمز
الخامظ العػزت ل تااد العزبف للمنتبا ااعلوما اطل  - .تو ظ :التوبز. 2014 ،
 .4دمحم تح طبدل الهداد  .اانتبدا العامدة /دمحم تحد طبدلالهاد  ،ا يلدة لليفدة جمعدة – .م–. 1 .
القاهزة  :اللار ااؿزتة اللبنااية– . 2001 ،
 .5يط ددزتة دمحم طب ددلالالي ساي ددل.ااعايير ااون ددلة للمنتب ددا
اللبنااية.1998،
الزسائل الجامعيت:

ااعلوم ددا  -.الق دداهزة  :ال ددلار ااؿ ددزتة

 .1طبلالطدديل ط مددان أنمددل .ااواؾددفا ااعددايير العاايددة لت هيدزا اانتبددا الجامعيددة ] /طددلاد
[طبلالطدديل ط مددان أنمددلذ اغدزاد طبد ؾددالً لدزار – .أ درمددان ،الطددودان  :جامعددة أ درمددان
تض د د د د د د د د د د د د د د د د د د مية – .2002 ،رض د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددالة ماجط د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددتير  – .مت د د د د د د د د د د د د د د د د د دداح د د د د د د د د د د د د د د د د د د د :
http://search.mandumah.com/Record/696816
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 .2طبيلهللا دمحم بزاهي أنمل .ااواؾفا ااعايير العااية لت هيزا اانتبا الجامعية ] /طلاد
[طبي ددلهللا دمحم ب دزاهي ذ اغ دزاد لاض د ط م ددان ا ددور – .أ درم ددان ،الط ددودان  :جامع ددة أ درم ددان
تض مية.1999 ،
ألاوراق العلميت:
 .1اب الطب  ،طبلاالو .معايير مبا ف اانتبا العامة د رهدا د تفعيدل جدودة لدلما القدزاا د
ظ ددل تا ددليا البنظ ددة الزلمي ددة /طب ددلاالو ب د الط ددب  ،طتيق ددة لا ددوانف – .د  :اا د تمز الخ ددامظ
العػ ددزت ل تا دداد العزب ددف للمنتب ددا ااعلوم ددا اانعق ددل بالامام ددا  ،ت ددو ظ بت ددارتت 30 – 28
ألت ددوبز  2014بالتع ددا ن م ددمل اانتب ددة الونني ددة التو ط ددية – .ؾ ددفاا  – .722 – 708مت دداح د د :
http://search.mandumah.com/Record/651993
 .2طبددلالعشتش جددابز دمحم .أملددز تقنيددة ااعلومددا الاتؿدداال طبد مبددا ف اانتبددا معددايير تؿددميمها/
طبددلالعشتش جددابز دمحم طمدز – .ا جلددة العلميددة لجامعددة تمددا ااهددل ]الجشتددزة أبددا ،الطددودان[ – .
الع د د د د د د د د د د د د د د ددلد  ،5ؾد د د د د د د د د د د د د د ددفاا  228 – 193م د د د د د د د د د د د د د د ددايو  – . 2015مت د د د د د د د د د د د د د د دداح د د د د د د د د د د د د د د د د :
http://search.mandumah.com/Record/696816
 .3العنددزع ،طبددلالزنم ب د نمددل .أملددز التقنيددة الالي ددة د مبددا ف اانتبددا  – .د  :لدداومل اا د تمز
ال ددا ف طػ ددز ل تا دداد العزب ددف للمنتب ددا ااعلوم ددا اانعق ددل بت ددارتت ا ددو مبر  2001د د الػ ددارلة
بل ل د د د د ددة تم د د د د ددارا العزبي د د د د ددة ااتا د د د د ددلة  – .م ل د د د ددل  ،2ؾ د د د ددفاا  – .550 – 537متد د د د دداح د د د د د :
http://search.mandumah.com/Record/38660
 .4لينن ،بيفز  .معايير اانتبا الجامعية /تازتز بيفز د ليدنن ،رتتػدارد د ز دف ،هدااش البرلدت
مد ددو  ،تزجمد ددة منطد ددون نبن د د نطد ددو -.طد ددال النت د د  – .م ل ددل  ،10طد ددلد  3ماد ددز – . 1410
ؾفاا .334 - 331
 .5هػددا ب د طب ددلهللا العب دداص .قددبو الج ددودة د اانتب ددا مزالددش ااعلوم ددا باض ددت لا  :مفه ددو
دارة الجودة الػاملة - .م لة اانتبا ااعلوما العزبية – . -.ؽ 2002ؽ .37 – 23
ااقاب :
 -1امين ن اة الااو ،مليز منتبة ضنار العامة – .مقابلة سخؿية بتارتت 2016/10/30
 - 2ضماح دمحم لماى ،م س منتبة – .مقابلة شخؿية بتارتت 2016/7/11
 - 3موس ب يت ،مليز اانتبة الػهيل - .مقابلة شخؿية بتارتت 2016
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حسان مداسي -د .خلضر فردي
اسرتاتيجية تطوير مصاحل األرشيف:
دراسة ميدانية مبصلخة أرشيف جامعة اإلخوة مهتوري بكشهطيهة

حسان مداس ي
باحث في السكحىضاه ،معهس علم املكحبات والحىرُق
جامعة قؼىعُىة  2عبس الخمُس مهطي

د .لخضرفردي
أػحاش محاضط أ كلُة الشطَعة والاقحصاز
جامعة ألامير عبس القازض للعلىم إلاػالمُة

امللخص:
ًخىاول هصا البحث مىضىع اػتراثُجُة ثعىٍط مصالح ألاضشُف ،على اعحباض أن القُاام با ي
عمل أو مهىة ًحعلب وضع اػتراثُجُة واضخة املعالم قبل الشطوع فاي هاصا العمال أو املهىاة ،وعااز
مااا ثطثكااع هااصه الاػااتراثُجُة علااى ضمٍااة واضااخة مااً دااالل الخقاالُا والسضاػااة املعمقااة لىاقااع هااصه
املهىة في املُسان ،ومً رم ثحسًس ألاهساف وإلاجاطااات الىاجاب اثذاشهاا ع ار مطاحال ظمىُاة محاسز ،
وقااس ثاام ادحُاااض مصاافخة أضشااُف جامعااة إلادااى مىحااىضي بقؼااىعُىة كمُااسان لهااصا البحااث ،خاولااة
الحعطف على اػتراثُجُة ثعىٍط مصفخة ألاضشُف بهصه الجامعة ،وأهم املعىقات التي ثىاجه ثعبُق
ه ااصه الاػ ااتراثُجُة ،فا ااال ع ااً صف ااا املؼ ااحقبلُة ملص افخة ألاضش ااُف ف ااي ا اال محُعه ااا امل ػؼ اااج
والعام.
وقس ثم الاعحماز على املىهج الىصف الصي ٌعح ر ألاوؼب في مثال هاصه املىاضاُع ،وقاس دلاا
البحااث ى ااى مجمىعااة مااً الىحاااجو أهمهااا وجااىز اػااتراثُجُة لحعااىٍط مصاافخة أضشااُف جامعااة إلادااى
مىحىضي بقؼىعُىة ،مع وجىز بعض املعىقات التي ثصعب مً ثجؼُس هصه الاػتراثُجُة على أضض
الىاق ااع ،لُيح ااي ف ااي ألادي اار ى ااى ثق ااسًم بع ااض املقترح ااات ،والت ااي ثطثك ااع عل ااى وش ااط ال ااىري ل ااسي ىزاض
الجامع ااة با ااطوض ثطقُ ااة مص اافخة ألاضش ااُف ،واملؼ اااهمة ف ااي ث ااصلُل العقب ااات وال ااسفع هح ااى ثع ااىٍط
وثطقُة مصالح ألاضشُف في الجامعات الجعاجطٍة.
الكلمات اإلافتاحية:
مصالح ألاضشاُف  -املهىاة ألاضشاُفُة  -الاػاتراثُجُة  -الحعاىٍط  -جامعاة إلاداى مىحاىضي  -قؼاىعُىة
– الجعاجط.
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 خلضر فردي.د- حسان مداسي
Abstract:
This research deals with the strategy of developing the interests of the archive, since
the performance of any work or profession requires the development of a clear
strategy before embarking on this work or profession. This strategy is usually based on
a clear vision through diagnosis and in-depth study of the reality of this profession in
the field, Then select the objectives and actions to be taken over specific time periods.
The archive of the brotherhood of Mentori University of Constantine was chosen as a
field for this research to try to identify the strategy of developing the archives interest
in this university. The main obstacles facing the implementation of this strategy For
the future of the archive in the light of its institutional and public environment.
The research was based on a descriptive approach that is considered the most
appropriate in such subjects. The research concluded with a set of results, the most
important of which is the existence of a strategy to develop the interest of the archive
of the brotherhood university Menturi Constantine, with some obstacles that make it
difficult to reflect this strategy on the ground. The presentation of some proposals,
which are based on raising the awareness of the university administration of the need
to upgrade the interest of the archive, and contribute to overcoming the obstacles and
push towards the development and promotion of the interests of archives in Algerian
universities.
Keywords :
Archive service - Profession Archived - The strategy – Development - University of
Mentori Brothers – Constantine – Algeria.
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مكدمة:

ماً املعااطوف أن أي عمال أو مهىااة ًحعلاب وضااع دعاة واػااتراثُجُة قبال بساًااة العمال ،هااه فاي ُااا
ه ااصه اللعا ااة والاػا ااتراثُجُة ٌعؤا ااى عا ااسم وض ااى ،الطمٍا ااة لا ااسي فطٍا ااق العما اال م ااً جها ااة ،وداا ااىع العما اال ى ا ااى
الاضثجالُااة والعشااىاجُة مااً جهااة راهُااة ،ونالحااا ي ي هيح ااط الكثياار مااً عماال ياار مااى م و ياار ممااىهج لاام ثحااسز
فُه ألاهساف وكُفُة ثحقُقها ى ى ير شلك ،دصىصاا ىشا جعلاق ألاماط بحعاىٍط مصافخة ىزاضٍاة معُىاة ،والاصي
وعىُااه فااي هااصه السضاػااة ااي مصاافخة ألاضشااُف ،واهعالقااا مااً واقااع مصااالح ألاضشااُف الااصي ٌعكااؽ الكثياار مااً
الصااعىنات والححااسًات هااسضة أهمُااة هااصا املىضااىع ،كىهااه ٌؼاالغ الاااىا علااى الاػااتراثُجُة الكفُلااة بحعااىٍط
مصااالح ألاضشااُف عمىمااا ،وعلااى مؼااحىي الجامعااات الجعاجطٍااة بشا ل دااا  ،ض اام أن الكثياار مااً امل ػؼااات
ي ثىلُااه ألاهمُااة الالجقااة ،وهااصا مااا ًااىعكؽ بعبُعااة الخااال علااى كُفُااة جعاماال ىزاض امل ػؼااات مااع مصااالح
ألاضشُف ومحعلباتها وثحسًاتها.

أ -اإلشكالية:
لقس أربخد السضاػات العلمُاة حاىل وضاعُة ألاضشاُف فاي امل ػؼاات العمىمُاة ماسي الحا دط
فاي ثحقُاق الجااىز فاي جؼاُير وىزاض ألاضشااُف ،دصىصاا مااا جعلاق بالبىاًاة ألاضشااُفُة ،وثاىفط ال ااىازض
الةشطٍة امل هلة ،وثىفط الحجهيزات الاطوضٍة ،وىشا ثم الخسًث عً اػحذسام الحكىىلىجُا الخسًثة
ف ااي ألاضش ااُف فه ااى شا ا ن يد ااط ،ن مص ااالح ألاضش ااُف املفخق ااة بامل ػؼ ااات العمىمُ ااة مهم ااا ثىىع ااد
أوشااع ها ااي أًاااا مح ا دط فااي هااصا ا جااال ،ض اام وجااىز بعااض ا خاااويت هىااا وهىاااة ،لكااً الصااىض
الغالبة لِؼد ىًجابُة ،وهصا ٌؼحسرى بالاطوض وضع اػتراثُجُة لحعىٍط مصالح ألاضشُف.
م ااً ه ااصا املىعل اق ٌؼ ااذى ه ااصا البح ااث العل ااي ى ااى جؼ االُغ الا ااىا عل ااى هم ااىش اػ ااتراثُجُة ثع ااىٍط
مصاافخة ألاضشااُف مااً دااالل الخؼااامل الطجِ:االي الحااا ي :ى ااى أي مااسي جعحمااس مصاافخة أضشااُف جامعااة
إلادى مىحىضي بقؼىعُىة على اػتراثُجُة لحعىٍط املصفخة ؟
ب -تشاؤالت البخث:
ىهعالقا مً الخؼامل الطجِ:لي ملش لة البحث ًمكً ظط ،الخؼاميت الفطعُة الحالُة:
 ما هى واقع مصفخة أضشُف جامعة إلادى مىحىضي بقؼىعُىة ؟ ما ي الححسًات والصعىنات التي ثىاجهها مصفخة ألاضشُف ؟ هل ثمحلك مصفخة ألاضشُف اػتراثُجُة لحعىٍط وثطقُة املصفخة ؟ هل واجهد مصفخة ألاضشُف معىقات في ثعبُق اػتراثُجُة الحعىٍط ؟ ما ي صفا املؼحقبلُة لحعىٍط املهىة ألاضشُفُة على مؼحىي مصفخة ألاضشُف ؟اجمللد الشادس – العدد الثاني عصر ـ يوليو 1029
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ج -أهداف البخث:
يهسف هصا البحث ى ى ثحقُق ما ًلي:
 الحعطف على واقع مصفخة أضشُف جامعة إلادى مىحىضي بقؼىعُىة. الحعطف على الصعىنات والححسًات التي ثىاجهها مصفخة ألاضشُف. جؼلُغ الاىا على اػتراثُجُة ثعىٍط مصفخة ألاضشُف ،وأهم املعىقات التي جعترض ثعبُقها. الحعطف على صفا املؼحقبلُة يػتراثُجُة ثعىٍط مصفخة ألاضشُف.اإلطار الهظري للبخث:
مً املهم الحعط ى ى العىاصط املطثبعة بمىضىع البحث مً أجل ىععاا صىض ه طٍة عً املىضىع،
ومً رم الحعط ى ى الجاهب املُساو مً أجل ىػقاط الى طي على املُساو مً جهاة ،ولفهام عىاصاط
ال اهط محل السضاػة مُساهُا وواقعُا مً جهة راهُة.
 -1-1املوهة األرشيفية:
ىهعالقا مً مفهىم املهىة كما جعطفها " هىس علىي " و ي باحثة في علم املكحبات ب نها " حطفة جشاحمل
على مجمىعة مً املعاضف العقلُة ومجمىعة مماضػات ود رات وثعبُقات تهُ ل املهىة وثام:
 ثىافط ألاوشعة واللسمات املفُس . ثىافط قسض مً املهاضات والل رات الفىُة املحذصصة. ثىافط إلاهحا الفكطي املحذصا. وجىز قىاعس أدالقُة وػلىكُة ثحكم وثى م العمل بين أفطاز املهىُين وظمالئهم.()11
 وجىز ثجمع للعاملين باملهىة ًححسذ باػمها وٍسافع عنها" .ومااً الاااطوضي ثقااسًم جعطٍااف ل ضشااُف  ،حُ ااث ٌعطفااه " أحمااس و الشااام والؼااُس حؼ ااب "
وهمااا مااً املحذصصااين فااي مصااعفخات املكحبااات واملعلىمااات وألاضشااُف ب هااه القاالا املحذصااا
ا خترف ّ
الساضغ ملهىة ألاضشُف ،واملحسض مهىُا ،شو الل ر في ىزاض املىاز ألاضشُفُة .وهى املؼئىل
القا ّاُم علااى ال ااجالت والىراااجق التااي ًىفطهااا للباااحثين عىااس العلااب ،كمااا ًقااسم دااسمات املعلىمااات.
وٍ ىن مؼئىي عً وشاط أو أكثر مً ألاوشعة ألاضشُفُة الحالُة:
 ثقىٍم الىراجق والحذلا منها .appraisal and disposition التزوٍس .acquisition الترثِب .arrangement -الىصف .description
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 الصُاهة .preservation اللسمات املطجعُة .reference service اللسمات املمحس  outreachملً ي ثصلهم اللسمات بالعط الحقلُسًة. ىقامة املعاضض .exhibitsوف ا ا ا ااي الىيً ا ا ا ااات املحح ا ا ا ااس ٌ ،ؼ ا ا ا ااحذسم اللف ا ا ا ا ل ش ا ا ا اااض ى ا ا ا ااى أم ا ا ا ااين ا لعىظ ا ا ا ااات أو الق ا ا ا ااُم عل ا ا ا ااى
()12
ا لعىظات .manuscript curator
ًمكاً جعطٍاف املهىااة ألاضشاُفُة ب نهاا مجمىعااة ماً املهاام ًحكفاال بهاا كاازض بشااطي م هال علمُاا وعملُااا
لحى ُم وجؼُير م ػؼة أو مطكع أو مصفخة أضشُف ،مً دالل املعالجة العلمُة والفىُة ل ضصاس
الىراجقُا ا ااة وما ا ااً را ا اام ىعا ا ااساز وػا ا اااجل بحا ا ااث ثا ا ااىفط معلىما ا ااات ضا ا ااطوضٍة وهاما ا ااة لحلبُا ا ااة اححُاجا ا ااات
املؼااحفُسًً ،ػااىاا باػااحعمال العااط الحقلُسًااة أو الخسًثااة والتااي جعح اار ألافااال مااً حُااث السقااة
والؼطعة والححكم في الدجم الكبير للىراجق واملعلىمات )13( ،داصة باعحماز الى م صلُاة فاي جؼاُير
ألاضشُف مً أجال حىػابة العملُاات العلمُاة والفىُاة مثال الحصايُف ،الترثِاب ،الفهطػاة ،الترمياز،
()14
ىعساز وػاجل البحث ،وجؼُير عملُة إلاظالع...الخ.
 -2-1مصاحل األرشيف:
البا ما ثطثبغ مصالح ألاضشُف بامل ػؼات العمىمُة مهما ادحلفد وشاظاتها ،ػىاا كاهد
دسماثُا ااة أو اقحص ا ااازًة ،حُا ااث ثمث ا اال مص ا اافخة ألاضشا ااُف وح ا ااس ىزاضٍ ا ااة ضا اامً الهُ ا اال الحى ُ ا ااي
للم ػؼة ،وث ىن ثابعة لهُئة معُىة حؼب الحى ُم املعمىل به في هصه للم ػؼة ،وعاز ما ثقاىم
مصاافخة ألاضشااُف بخؼااُير وىزاض ألاضشااُف ،بااسا بحجمُااع الىراااجق ألاضشااُفُة ،معالج هااا ،وحف هااا فااي
أحؼ ااً ال ااطوف وم ااً ر اام ىثاح ه ااا لالظ ااالع م ااً ظ ااطف املؼ ااحفُسًً ،حؼ ااب الىص ااى الخش ااطَعُة
والحى ُمُة.
 -3-1املوام والوظائف األرشيفية:
ثخىاىع م ػؼاات ومطاكاع ومصاالح ألاضشاُف بحؼااب ظبُعاة عملهاا ،وكاصا ظبُعاة امل ػؼااات
التي ثيح ي ىليهاا ،ولكاً املهاام والىاااجف التاي ثقاىم بهاا ثقطٍباا ث اىن مخشاابهة ،ماع الفااض اليؼا ي باين
ألاضشا ا ااُفات الحاضٍذُ ا ا ااة ( وظىُا ا ااة أو جهىٍ ا ا ااة أو محلُا ا ااة ) ومثُالته ا ا ااا إلازاضٍا ا ااة املفخق ا ا ااة بامل ػؼ ا ا ااات
العمىمُة ،وٍمكً حصط هصه املهام والىااجف فُما ًلي:
 ثجمُع ألاضشُف وحماًحه مً مذحلف ألادعاض. معالجة ألاضشُف بايعحماز على العط العلمُة والفىُة.اجمللد الشادس – العدد الثاني عصر ـ يوليو 1029
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 حف ألاضشُف في اطوف مالجمة لخماًحه مً الحلف والاُاع. ىعساز وػاجل البحث الاطوضٍة كالفهاضغ والكشافات. ىثاحة ألاضشُف لالظالع بايعحماز على الىصى القاهىهُة والحى ُمُة. ثق ا ااسًم د ا ااسمات هىعُ ا ااة للب ا اااحثين مث ا اال :إلاجاب ا ااة عل ا ااى الاػحفؼ ا اااضات ،ىع ا اااض الىر ا اااجق ألاضش ا ااُفُةللمؼحفُسًً ،الحصىٍط والاػحيؼاخ ،ىقامة املعاضض ودسمة الترجمة و يرها.
 دسمااة إلاحاظااة الجاضٍااة والبااث الاهحقاااذ للمعلىمااات وهااصا بندعاااض الباااحثين امل ااجلين فااي مطاكااع()15
ألاضشُف بما وضز ىليها مً مجمىعات جسًس مً الىراجق مع وصف وثفلُا مححىاها.
 ثعوٍااس امل ػؼااات بالىراااجق واملعلىمااات الاااطوضٍة مااً أجاال زعاام عملُااات الخؼااُير إلازاضي واثذاااشالقطاضات.
 دسمة البحث العل ي في العسًس مً الحذصصات ونالى ط لعبُعة ألاضصس الىراجقُة. ث ىًٍ املتربصين في ألاضشُف على ادحالف فئاتهم على مماضػة املهىة ألاضشُفُة. الحعاون مع امل ػؼات ألاضشُفُة ألادطي في ثجؼُس املشاضَع التي ثطم ى ى ثطقُة قعاع ألاضشُف.ونالحااا ي فالعماال الااصي ًقااىم بااه ألاضشااُف ًذاااع للعااة مطػااىمة وهازفااة ثجعاال مااً الىرُقااة شات
قُمااة ثفُااس املؼااحفُس )16( ،ونايعحماااز علااى الحقىُااات ألاضشااُفُة واملىهجُااة العلمُااة فااي القُااام باملهااام
()17
والىااجف.
 -4-1االسرتاتيجية:
كلمة إلاػتراثُجُة لِؽ لها مطازف في اللغة العطنُة و ي مىقىلة بلف هاا ألاصالي ماً اللغاة الُىهاهُاة
Stratégosاملشاحقة ماً كلمحاين :كلماة  Stratosوالتاي جعؤاي عؼاكطي وكلماة  Agoوالتاي جعؤاي قُااز ،
ف ي جشير ى ى القاجس العؼكطي دالل العصط الُىهاو  ،رم أصبح ٌع ار هاصا املصاعفح عمىماا عاً فاً
الحذع ااُغ للعملُ ااات الخطنُ ااة ،أو ف ااً القُ اااز العؼ ااكطٍة )18( ،ر اام اجؼ ااع ه ااصا املفه ااىم لِش اامل ف ااً
الحذعُغ لقعاع ألاعمال ومذحلف القعاعات ألادطي ،وقس أصبح الُىم ضزًفا ي ػُاػة أو ىزاض
في جمُع مجايت الخُا لحصبح الاػتراثُجُة جع ر عً فً الحذعُغ إلازاضي.
كمااا ٌعطفهااا شااىسلط ب نهااا ثحسًااس املى مااة هااسافها و اًاتهااا علااى املااسي البعُااس ،وثذصااُا امل ااىاضز
لححقُق هصه الغاًات وألاهساف ،وناليؼبة وؼىف ف ي عباض عً ثصىض املى مة لعبُعاة العالقاة
املحىقعة مع البِئة اللاضجُة ،والتي في ضاىئها ثحاسز هىعُاة ألاعماال التاي ًيبقاي القُاام بهاا علاى املاسي
()19
البعُس.
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وَعطفه ااا اػ ااماعُل و الؼ ااُس ب نه ااا ثل ااك اللع ااغ أو ألاوش ااعة الت ااي ثص اامم بغ ااطض دل ااق زضج ااة م ااً
الحعابق بين أهساف املى مة وضػال ها ،وا لاظط التي ثحعطض لها لححقُاق أهاساف الاػاتراثُجُة ماع
()11
الح كس مً ثىفُص اللعغ وال رامو ا خسز .
وهىاااة مااا ٌؼا ى بااالحذعُغ الاػااتراثُوي وهااى أػاالى ىزاضي ًذحلااف عااً يااره مااً أػااالُب إلازاض ،
حُ ااث ث ااىن مبازج ااه ألاػاػ ااُة وأػ ااالُبه وه طٍاث ااه ق ااس ج ااطي ثعىٍطه ااا بم ااعٍو م ااً الحج اااض العلمُ ااة
املُساهُااة )11( ،بهااسف ثعااىٍط امل ػؼااات وضاامان اػااحمطاضها علااى املااسي البعُااس ،فاااال عااً ثحؼااين
أزاا العا اااملين وتهُئا ااة ك ا اال ال ا ااطوف املؼا اااعس ف ا ااي ثحقُا ااق أها ااساف امل ػؼ ا ااة ونا ااالى ط للحع ا ااىضات
الخاص االة والبِئ ااة ا خُع ااة م ااً د ااالل اػ ااحذسام يلُ ااات الُق ااة املعلىم ااات ،ونالح ااا ي ف ااالحذعُغ
الاػتراثُوي ً ىن شامال وعلى املسي البعُس.
وهىاااة مصااعفح أشاامل مااً الحذعااُغ الاػااتراثُوي و ااي إلازاض الاػااتراثُجُة وجعااطف ب نهااا مى ىمااة
م ااً العملُ ااات املح امل ااة شات العالق ااة بححلُ اال البِئ ااة السادلُ ااة واللاضجُ ااة ،وص ااُا ة اػ ااتراثُجُة
مىاػا اابة وثعبُقها ااا وثقُُمها ااا بما ااا ًاا اامً ثحقُا ااق ألاها ااساف الاػا ااتراثُجُة للمى ما ااة ضا اامً ضمٍ ها ااا
()12
املؼحقبلُة.
وعاز ما ثمط الاػتراثُجُة بثالرة مطاحل أػاػُة و ي:
أ -مطحلا ااة صا ااُا ة الاػ ااتراثُجُة :م ااً د ااالل ثحسًا ااس الطػا ااالة وألاه ااساف ،ثحلُا اال البِئا ااة السادلُا ااة
واللاضجُة وثحسًس اللُاضات والبساجل.
 مطحلااة ثىفُااص الاػااتراثُجُة :وث ااىن بىاػااعة فطٍااق عماال محااسز ًعبااق مجمىعااة مااً اللعااىاتوإلاجطااات ضمً بطهامو مابىط وفي فترات ظمىُة محسز .
 مطحل ااة الطقاب ااة والحقُ ااُم :م ااً د ااالل ثحسً ااس مؼ ااحىٍات ألازاا املؼ ا هسفة ،ىع ااساز ه اام القُ اااغوالا اابغ ،مقاضه ااة ألازاا الفعل ااي بمؼ ااحىٍات ألازاا املؼ ا هسفة ،بااض ااافة ى ااى ثقُ ااُم الىح اااجو واثذ اااش
()13
الحسابير وإلاجطااات الاطوضٍة لحصخُح ألادعاا.
 -5-1اسرتاتيجية التطوير:
ىن الخؼااُير والحى ااُم الىاااألاح ملصاافخة ألاضشااُف فااي أي م ػؼااة كاهااد ًقح االي وضااع دعااة
عم اال ،وه ااصه اللع ااة ثطثك ااع عل ااى ضمٍ ااة واض ااخة ل ااسي الق اااجمين عل ااى ضػ اام ه ااصه اللع ااة ،وي ًمكىى ااا
الخ ااسًث ع ااً الطمٍ ااة الص ااخُحة والعمُق ااة زون القُ ااام بسضاػ ااة وجق االُا وفه اام وثحلُ اال وض ااعُة
مصاافخة ألاضشااُف فااي املالاالي والخاضااط ،فمااً دااالل عمااق وزقااة هااصه الطمٍااة ًمكااً ثحسًااس مااىاظً
القااى والاااعف فااي املصاافخة ،ونالحااا ي ثحسًااس ألاهااساف املاطاز ثحقُقهااا ،وضاابغ إلاجاطااات الىاجااب
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اثذاشهااا لححقُااق هااصه ألاهااساف ،وفااق مطاحاال معُىااة عاااز ث ااىن علااى املؼااحىي القطٍااب ،املحىػااغ
والبعُس.
وٍمكً ثفلُا اللعىات التي ًيبقي اثذاشها كما ًلي:
 جقلُا الىضع.– ثحسًس إلاًجابُات والؼلبُات.
– ثحسًس ألاهساف.
– ثحسًس إلاجطااات على املسي القطٍب املحىػغ والبعُس.
وٍطارى في وضع هصه الاػتراثُجُة ما ًلي:
 ثطثِب ألاولىٍات. البسا بااجطااات املؼحعجلة. ثحسًس أهساف وىجطااات قابلة للحىفُص. مطاعا ا خُغ امل ػؼاج والعام ملصفخة ألاضشُف. ض ااطوض اقحى اااع فطٍ ااق العم اال به ااصه الاػ ااتراثُجُة داص ااة ىشا كاه ااد هابع ااة م ااً اقتراح ااات م ااىافمصفخة ألاضشُف.
وقس ثم الاثفا بين عسز مً الباحثين على مجمىعة مً الاػاتراثُجُات الفاعلاة للحغُيار ماً
أهمه ااا الاػ ااتراثُجُات املعُاضٍ ااة وجش اامل اػ ااتراثُجُة املش اااضكة والحعل ااُم والح ااسضٍب )14( ،وه ااصا ٌعؤ ااي
الاهحم ااام بالعىص ااط الةش ااطي دصىص ااا م ااا ًحعل ااق ب ااالح ىًٍ والح ااسضٍب ،ه ااه مهم ااا ث اام ث ااىفير مذحل ااف
املحعلبات ألادطي لححقُق ثعىٍط ىزاض وجؼُير ألاضشُف ،فنن املىافين هم مً ػِؼحذسمىن هصه
الىػاااجل وألازوات ،فبقااسض الاهحمااام بح ااىًٍ العىصااط الةشااطي والعماال علااى ثااىفير ال ااطوف املالجمااة
له ا يا امل ااىافين ،دصىص ااا زع اام ىزاض امل ػؼ ااة لحع ااىٍط وعص ااطهة إلازاض بشا ا ل ع ااام ،ومص اافخة
ألاضشااُف بش ا ل دااا  ،فاانن الىحاااجو ححمااا ػااىف ث ااىن مطضااُة ىشا كاهااد إلاػااتراثُجُة املىضااىعة
شاملة وكاهد على املسي البعُس.
ونا ااالى ط لىاقا ااع ألاضشا ااُف بامل ػؼا ااات العمىمُا ااة الا ااصي ًخشا ااابه عمىما ااا ،ما ااع وجا ااىز بعا ااض
الف ا ااىاض حؼ ا ااب امل ا ااان وامل ػؼ ا ااة والقع ا اااع ،وله ا ااصا ًمك ا ااً ثحسً ا ااس بع ا ااض ا خ ا اااوض الت ا ااي جش ا ااملها
اػتراثُجُة ثعىٍط املهىة ألاضشُفُة كما ًلي:
 تهُئة بِئة عمل مىاػبة دصىصا ما ًحعلق بالبىاًة والحجهيزات وال ىازض الةشطٍة امل هلة و يرها. ث هُل مصالح ألاضشُف لاللححا باازاض إلالكتروهُة.اجمللد الشادس – العدد الثاني عصر ـ يوليو 1029

346

حسان مداسي -د .خلضر فردي
 ثحُين املى ىمة القاهىهُة. مىاكبة الحعىضات الخسًثة في مجال ألاضشُف. جععٍااع ظااط الاثصااال والحعاااون مااع امل ػؼااات والهُئااات شات العالقااة زاداال الااىظً وداضجااه مااًأجل الاػحفاز مً جمُع الحجاض في هصا ا جال وثبازل املعلىمات املفُس .
 -6-1اسرتاتيجية اجلزائر اإللكرتونية 2113م:
ىن الحىجااه الخ ااىم الخااا ي هحااى الخ ىمااة إلالكتروهُااة فااي مذحلااف القعاعااات وامل ػؼااات
هااى ًىااسض ضاامً اػااتراثُجُة ثعااىٍط إلازاض الجعاجطٍااة باػااحذسام ثكىىلىجُااا املعلىمااات والاثصااال،
ولحجؼ ااُس مش ااطوع الخ ىم ااة إلالكتروهُ ااة ث اام وض ااع اػ ااتراثُجُة الجعاج ااط إلالكتروهُ ااة 2113م ،م ااً
دالل الاعحماز على  13عىصطا و ي:
 ثعىٍط الاقحصاز الطق ي. جععٍع البيُة ألاػاػُة لالثصايت شات الحسفق الؼطَع وفاجق الؼطعة. ثعىٍط القسضات الةشطٍة. ثسعُم البحث في مجال الحعىٍط وإلابساع. ث هُل إلاظاض القاهىو ( الخشطَذي والحى ُ ي ). املعلىمة والاثصال. ثثمين الحعاون السو ي. وضع يلُات الحقُُم واملحابعة. ثحسًس إلاجطااات الحى ُمُة.()15
 الحذعُغ واملىاضز املالُة. -7-1اإلدارة اإللكرتونية يف قطاع التعليم العالي والبخث العلمي:
فااي ا اال ص ااسوض الق اطاض ال ااىظاضي ضق اام  51امل ا ضخ ف ااي  21ج اااهف 2118م املحا اامً ىوش اااا لجى ااة م لف ااة
بال ااسعم الحقؤا ااي لعملُا ااة ضقمىا ااة ىزاض قعا اااع الحعلا ااُم الع ااا ي والبحا ااث العل ا ااي ،و ا ااي هُئا ااة للحيؼا ااُق
والخشاوض واملحابعة ،والتي مً ضمً مهامها:
 محابعة وضع حيز ثىفُص الخؼُير إلالكتروو للىراجق وثقُُم ثعبُقه وثعىضه، -محابعة عملُة ىنهاا ضقمىة الخؼُير البُسا ىجي وجؼُير اللسمات الجامعُة،
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 محابع ا ااة عملُ ا ااة ضقمى ا ااة مطاك ا ااع وهُئ ا ااات البح ا ااث ،جؼ ا ااُير امل ا ااىاضز الةش ا ااطٍة وجؼ ا ااُير امل ا ااىاضز املالُ ا ااة()16
وا خاػةُة والىػاجل.
وها ااصا الق ا اطاض ًمثا اال هقلا ااة هىعُا ااة فا ااي مجا ااال ثجؼا ااُس إلازاض إلالكتروهُا ااة علا ااى مؼا ااحىي امل ػؼا ااات
الجامعُة ،حُث ٌشمل اػحذسام الحكىىلىجُا الخسًثة كل الىااجف واملهام زادال الجامعاة بماا فاي
شلااك جؼااُير وىزاض ألاضشااُف ،وهااصا ٌؼااهم بقااسض كبياار مجااال ثعااىٍط املهىااة ألاضشااُفُة هااه ًحقااق مااا
ًلي:
 الححكم في الدجم الهاجل للىراجق واملعلىمات. الطفع مً كفاا وأزاا ودسمات ومطزوزًة م ػؼات ومطاكع ومصالح ألاضشُف. ثىفير الجهس الىقد والح لفة فاال عً أماكً الحذعًٍ. الاػحفاز مً ىم اهُة القُام بالعملُات إلازاضٍة والفىُة و يرها عً بعس. املؼ اااهمة ف ااي ثطقُ ااة املهى ااة ألاضش ااُفُة وثعا ااىض امل ػؼ ااات عل ااى اد ااحالف أهىاعه ااا ونالح ااا ي ثحقُا ااقالحىمُة الىظىُة املؼحسامة.
اإلطار امليداني للبخث:
 -1-2جماالت البخث:
املجال اإلاكاني:
كاها ااد زضاػا ااخىا بمصا اافخة أضشا ااُف جامعا ااة إلادا ااى مىحا ااىضي قؼا ااىعُىة ،والتا ااي ثقا ااع بمجما ااع شا ااعا
الطصا القطٍبة مً محعة املؼافطًٍ الشطقُة ،وٍمكً الىصىل ىليها بعس املطوض علاى كلُاة صزا
وقعع املىحسض امل زي ى ى كلُة العلىم السقُقة.
املجال الزمني:
ثمد زضاػخىا دالل املطحلة ما بين  11فُفطي  2119ى ى اًة  21فُفطي .2119
املجال البشري:
شملد زضاػخىا املىافين إلازاضٍين ملصفخة ألاضشُف في جمع البُاهات مً دالل املقابلة ،ممثلين في
ضجِؼة مصفخة ألاضشُف بطثبة مفخق باملكحبات الجامعُة املؼحىي الثاو .
 -2-2عيهة البخث:
العُىة ي عباض عً همىش ٌشمل جاهب مً وحسات ا جحماع ألاصالي املعؤاي بالبحاث ،وث اىن مماثال
له بحُث ثحمل صفات مشتركة فطاز مجحمع السضاػة ،ونما أن زضاػخىا هصه ي عبااض عاً زضاػاة
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حال ااة ،فق ااس ث اام الاعحم اااز عل ااى ضجِؼ ااة مص اافخة ألاضش ااُف جامع ااة إلاد ااى مىح ااىضي بقؼ ااىعُىة ممثل ااة
ملصفخة ألاضشُف.
 -3-2أدوات مجع البيانات:
ً ااحم الاعحم اااز عل ااى أزا أو مجمىع ااة م ااً ألازوات ف ااي أي بح ااث عل ااي لجم ااع البُاه ااات ،وه ااصا حؼ ااب
ظبُع ااة املىض ااىع وك ااصا مجحم ااع السضاػ ااة وع ااسز أف اطاز العُى ااة ،فف ا زضاػ ااخىا ه ااصه باعحباضه ااا زضاػ ااة
حالااة ،وعااسز أف اطاز العُىااة محااسوز جااسا ،فقااس ثاام الاعحماااز علااى املقابلااة ك ا هم أزا لجمااع البُاهااات،
بااضافة ى ى املالح ة.
أ -اإلالابلة:
والتااي جعااس ىػاخباهة شاافىٍةً ،قااىم مااً داللهااا الباحااث بجمااع معلىمااات بعطٍقااة شاافىٍة مباشااط مااً
املفح ااى  ،والف ااط ب ااين املقابل ااة والاػ ااحةُان ثكم ااً ف ااي أن املفح ااى ه ااى ال ااصي ًكح ااب إلاجاب ااة عل ااى
ألاػئلة ،بِىما ًكحب الباحث بىفؼه ىجابات املفحى في املقابلة؛ واملقابلة ي عباض عً حىاض بين
الباحااث والقاالا املقصااىز باملقابلااةً ،بااسأ هااصا الخااىاض بذلااق عالقااة وجااام بُنهمااا ،لُااامً الباحااث
الخاس ألازوام ماً جعااون املؼاحجُب ،رام ٌشااط ،الباحاث الغاطض ماً املقابلاة ،واعاس أن ٌشاعط الباحااث
()17
ب ن املؼحجُب على اػحعساز للحعاون ًبسأ بعط ،ألاػئلة التي ًحسزها مؼبقا.
ثمحىضت أػئلة املقابلة حىل أضاعة محاوض:
ا خىض ألاول دا بىاقع مصفخة ألاضشُف ومذحلف الصعىنات والححسًات التي ثىاجهها.
ا خىض الثاو دا باػتراثُجُة ثعىٍط مصفخة ألاضشُف.
ا خىض الثالث ًحعلق بمعىقات ثعبُق اػتراثُجُة الحعىٍط.
ا خىض الطابع حىل صفا املؼحقبلُة.
لقس ثمد املقابلة مع ضجِؼة مصفخة ألاضشُفً ،ىم 18 :ف راًط  2119في اطوف جس حؼىة ،وفي جى
مااً الخ ااىاض العل ااي الهااازف والبى اااا ،حُ ااث كاه ااد الؼااُس عل ااى جع اااون كبي اار فااي إلاجاب ااة عل ااى ألاػ اائلة
املعطوحة ،ومحاولة ىفاز هصا البحث ب قصلى قسض مً املعلىمات.
ب -اإلاالحظة:
و ااي اػ ااحذسام الخ ااىاغ والعق اال ف ااي زضاػ ااة ا اااهط م ااا ،م ااً د ااالل الحع ااطف عل ااى م ىهاته ااا وفح ااا
ثفاصااُلها وثحسًااس العالقااات والح ا ريرات فُمااا بااين املحغي ارات ،ف ااي ىشن مالح ااة مقصااىز جؼ ا هسف
ضصااس أي ثفؼاايرات ثحااسذ علااى مىضااىع املالح ااة ػااىاا كاهااد ااااهط ظبُعُااة أو ىوؼاااهُة )18( ،وعلااى
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الااط م مااً أنهااا جؼااحذسم أكثاار فااي العلااىم الحجطٍةُااة ،ف ااي مفُااس أًاااا فااي مجااال العلااىم إلاوؼاااهُة
والاجحماعُة ومنها علم املكحبات.
وقااس اعحمااسها علااى املالح ااة باملشاااضكة " و ااي التااي ًقااىم فيهااا الباحااث بااسوض العاااى املشاااضة فااي حُااا
الجماعااة )19( " ،وشلااك بجمااع البُاهااات واملعلىمااات حااىل املىضااىع عااً قااط  ،فالباحااث مىاااف بهااصه
املصفخة مىص ػىىات ،ونالحا ي فهى ًقىم بطصس وثقصلي حُثُات املىضىع ،ومً رم ضنعها مع بُاهات
املقابلة مً أجل فهم ال اهط ومؼةباتها للىصىل ى ى هحاجو السضاػة.

 -4-2التعريف مبكان الدراسة:
لقااس كاهااد بااساًات ىوشاااا مصاافخة أضشااُف جامعااة إلادااى مىحااىضي فااي أعقااا الُااىم السضا االي
الصي ه محه الجامعة ًىم  17ماضغ  1994بعىاىان " ماً أجال جؼاُير أحؼاً للم ػؼاات الحىرُقُاة
" ،وقس ثامً الحقطٍط النهاذ لهصا الُىم السضا لي ثىصاُات عسًاس وهاماة للنهاىض بقعااع ألاضشاُف
بالجامعة ،وكاهد رمط هصه الحىصُات الحفكير في وضع القىاعس ألاو ى لهُ لة ىزاضٍاة جسًاس  ،جؼاىس
()21
ىليها مهمة حف التراذ ألاضشُف لجامعة قؼىعُىة.
ثم ىوشاا مصفخة ألاضشُف ػىة  1996لح ىن هقلة هىعُة ضشُف الجامعة بعس الىضعُة الؼاِئة
التااي كااان عليهااا مااً حُااث ػااىا الحى ااُم والخؼااُير والخف ا  ،وٍقااع مقااط املصاافخة فااي مجمااع شااعا
الطصااا علااى بعااس حااىا ي  1كُلااىمتر مااً مقااط إلازاض املطكعٍااة لفجامعااة ،ض اام أن هااصا املقااط لاام ًكااً
معسا لح زًة واُفة حف ألاضشُف ،ىي أهه كاان ا لاط الىحُاس املحاىفط لاسي ىزاض الجامعاة فاي ثلاك
الفتر  ،وقس ثم تهُئة هصا املقط لُ زي هصه الىاُفة قسض إلام ان لحيح ي ألاشاغال باه فاي فُفاطي ػاىة
()21
.1997
ٌعمل بمصفخة ألاضشُف  7مىافين ،أضاعة محذصصين ومىافاة يار محذصصاة بااضاافة
ى ى عااملين مهىُاين ،وثح اىن املصافخة ماً  3م اثاب للعمال و 5مذااظن لخفا ألاضشاُف ،و اي مجهاع
ب ااالطفىف املعسهُ ااة واع ااض اللا اعاجً منه ااا املعسهُ ااة واللش ااةُة ،كم ااا ثح ااىفط عل ااى بع ااض الحجهي ا ازات
الحكىىلىجُ ا ااة كالخىاػ ا ااِب والعابعا ااات يا اار أنها ااا جعح ا اار يا اار كافُا ااة ب ا ااالى ط لدجا اام امله ا ااام وع ا اسز
املااىافين ،ىشا أدااصها فااي الاعحباااض  5محمهىااين بمصاافخة ألاضشااُف ًيحمااىن للمعهااس الااىظؤي املحذصااا
فااي الح ااىًٍ املبااي عبااس الخااق بااً حمااىز – قؼااىعُىة ،-وهااصا مىااص شااهط أفطٍاال  2118ى ااى اًااة شااهط
ماااي  ،2121فاااال عااً املتربصااين فااي ىظاااض الخصااىل علااى شااهاز لِؼاااوؽ وماػااتر فااي علاام املكحبااات
والحىرُق مً جامعتي قؼىعُىة  2عبس الخمُس مهطي و 8ماي  1945بقاملة.

اجمللد الشادس – العدد الثاني عصر ـ يوليو 1029

353

حسان مداسي -د .خلضر فردي
 -5-2حتليل بيانات املكابلة:
بع ااس ثجمُ ااع البُاه ااات م ااً د ااالل املقابل ااة م ااع ضجِؼ ااة مص اافخة ألاضش ااُف بمص اافخة إلاد ااى مىح ااىضي
بقؼىعُىةً ،قىم الباحث بعملُات الححلُل باػحذسام أػلى ثحلُل ا خحىي ،وهصا ظبعا حؼب
محاوض املىضىع و ي كما ًلي:
أ -املحور ألاول :واكع مصلحة ألارشيف ومختلف الصعوبات والتحدًات التي ثواحهها
ىن واقع مصفخة أضشُف جامعة إلادى مىحىضي بقؼاىعُىة لاِؽ بعُاسا عاً واقاع مصاالح ألاضشاُف
بامل ػؼات والقعاعات ألادطي ،فعلى الط م مً وجىز بعض إلاًجابُات ىي أن هىاة ػلبُات ث رط
بش ل مباشط على وضعُة املصفخة ،ودصىصا ثعلعاتها هحاى الحعاىض والحىمُاة ،وٍمكاً ىجماال كال
مً إلاًجابُات والؼلبُات فُما ًلي:
أوال :ؤلاًجابيات
 املص ا اافخة ثق ا ااىم باػ ا ااحالم ألاضص ا ااس الىراجقُ ا ااة اللاص ا ااة بالجامع ا ااة ومعالج ه ا ااا وحف ه ا ااا وىثاح ه ا اااللمؼحفُسًً.
 هىاة جهىز بصلد مً ظطف مىاف املصفخة مىص وش تها لخؼُير وثى ُم أضشُف امل ػؼة. املص اافخة ثق ااسم د ااسمات إلاظ ااالع عل ااى الىر اااجق لفئ ااات عسً ااس م ااً املؼ ااحفُسًً ( هُئ ااات ىزاضٍ ااة،أػاثص  ،مىافين ،ظلبة...الخ).
 مصفخة ألاضشُف جؼاحقبل عاس فئاات ماً املؼاحفُسًً اجاطاا بحاىذ علمُاة وزضاػاات مُساهُاة أوالقُااام بتربصااات مهىُااة مثاال ظلبااة علاام املكحبااات ثذصااا ثقىُااات أضشااُفُة فااي مؼااحىي اللِؼاااوؽ
واملاػتر والسكحىضاه ،بااضافة ى ى ظلبة الحمهين مً املعاهس الىظىُة للح ىًٍ املبي ،وظلبة الح ىًٍ
ما ااً مطاكا ااع الح ا ااىًٍ املبا ااي والحمها ااين ،فاا ااال عا ااً ألاضشا ااُفُين املا ااىافين فا ااي امل ػؼا ااات العمىمُا ااة
دصىصا قعاع الحعلُم العا ي والبحث العل ي.
 ًحم الاعحماز على اػحذسام ثكىىلىجُا املعلىمات بهصه املصفخة وؼةُا. املصفخة جعمل على ثعىٍط أزائها ودسماتها.ثانيا :السلبيات
 البىاًة ير معابقة للشطوط واملعاًير ،وبها العسًس مً املشاكل مثل جؼطنات املُااه ،هقاا ال هىٍاةوإلاهاض العبُعُة واضثفاع وؼبة الطظىنة و يرها.
 -الدجم الكبير ل ضصس ألاضشُفُة الصي ًذلق مشكالت في الحذعًٍ واملعالجة والخؼُير.
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 اػ ااحالم أضش ااُف ي اار م ااى م مم ااا ًص ااعب عملُ ااة املعالج ااة العلمُ ااة والفىُ ااة فا ااال ع ااً ثذص ااُاأماكً للحذعًٍ.
 هق ااا ف ااي ع ااسز امل ااىافين املحذصص ااين وك ااصا هق ااا ف ااي ثجهي ازات ووػ اااجل العم اال مث اال الخىاػ ااِبوعلب ألاضشُف و يرها.
 هقا فط الح ىًٍ دصىصا في مجال ثكىىلىجُا املعلىمات والاثصال. صعىنات في اػترجاع الىراجق مً بعض ألاضصس ه طا لعطٍقة معالج ها ػابقا بعط ير علمُة. ُا الاعحماز على بطمجُة أضشُفُة في جؼُير أضشُف هصه املصفخة.وَعح ر زوض أدصاجيي املكحبات والحىرُق في ثطقُة مصفخة أضشُف جامعة إلادى مىحىضي يقحاا ،ماً
دا ااالل الجها ااىز املبصولا ااة فا ااي جؼا ااُير وثى ا ااُم ألاضشا ااُف با ااالعط العلمُا ااة ،وثقا ااسًم دا ااسمات هىعُ ا ااة
للمؼا ااحفُسًً ،فاا ااال عا ااً محاولا ااة ىًجا اااز حلا ااىل للمشا اااكل املعطوحا ااة باػا ااحذسام كا اال إلام اهُا ااات
املحاحة.
ب -املحور الثاني :استراثيجية ثطويرمصلحة ألارشيف
ثمحلااك مصاافخة أضشااُف جامعااة إلادااى مىحااىضي بقؼااىعُىة اػااتراثُجُة لحعااىٍط املصاافخة ،وقااس ثاام
وضاع هااصه الاػااتراثُجُة بىاااا علاى جقاالُا وضااعُة مصاافخة ألاضشاُف وثحسًااس هقاااط القااى وهقاااط
الاعف مع اػحذسام أػلى ثطثِب ألاولىٍات ،وثحفلا اػتراثُجُة ثعىٍط املصفخة فُما ًلي:
أوال :ثحدًد ألاهداف
تهسف اػتراثُجُة ثعىٍط مصفخة ألاضشُف ى ى ثحقُق ما ًلي:
 ثحؼين اطوف حف ألاضصس الىراجقُة وعمل املىافين. ثعىٍط ظط العمل وشلك بايعحماز على ثكىىلىجُا املعلىمات والحقىُات الخسًثة. ثقسًم دسمات شات جىز عالُة للمؼحفُسًً. مىاكبة املؼحجسات والحعىضات في مجال ألاضشُف. املؼاهمة في املشاضَع القاهىهُة والفىُة والحعاوهُة اللاصة با ضشُف.ثانيا :ؤلاحراءات على اإلادى اللريب
 حل املشاكل املؼحعجلة للبىاًة. الححكم في حجم ألاضصس ألاضشُفُة مً دالل الخث والح كُس على فطظها في املصالح إلازاضٍاة قبالزفعها.
 جععٍع ظط الاثصال باملصالح املىحجة مً أجل الحى ُم الجُس ضشُفاتها.اجمللد الشادس – العدد الثاني عصر ـ يوليو 1029
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ب ااه وك ااصا وػ ااُلة بح ااث

 ىع اااز ثى ااُم و ثطثِ ااب الطص ااُس الق ااسًم م ااع ىع ااساز س ااجل ج ااطز د اااىلكتروهُة ،وكصلك الخال باليؼبة لطصُس املطاقب املا ي.
ثالثا :ؤلاحراءات على اإلادى اإلاتوسط
 القُ ا ااام ب ا ااسوضات ثسضٍةُ ا ااة ازاضَ ا ا مص ا ااالح الجامعا ااة م ا ااً أج ا اال ثحؼا ااين مؼ ا ااحىاهم فا ااي الحقىُ ا اااتألاضشُفُة.
 اقحىاا بطمجُة وراجقُة ثقىم بجمُع عملُات الؼلؼلة ألاضشُفُة. املشاضكة في الىسوات وامللحقُات والح اهطات العلمُة والثقافُة اللاصة با ضشُف.رابعا :ؤلاحراءات على اإلادى البعيد
 اقترا ،ىوشاا بىاًة أضشُفُة حؼب الشطوط واملعاًير املعمىل بها عاملُا ووظىُا. ثق ااسًم مقترح ااات ح ااىل ىص ااساض هص ااى قاهىهُ ااة جسً ااس داص ااة با ضش ااُف ملىاكب ااة املؼ ااحجساتوالحعىضات الخسًثة.
 ضنااغ عالقااات مااع امل ػؼااات العلمُااة واملهىُااة مااً أجاال ثبااازل املعلىمااات وملؼاااًط املؼااحجسات فاايمجال ألاضشُف.
 املش اااضكة ف ااي املش اااضَع الحعاوهُ ااة الت ااي جع ااىز بالفاج ااس عل ااى امل ػؼ ااة واملص اافخة واملهى ااة ألاضش ااُفُة()22
بش ل عام.
وم ااً د ااالل ه ااصه الاػ ااتراثُجُة ًب ااسو م ااسي ور ااي م ااىاف مص اافخة أضش ااُف جامع ااة إلاد ااى مىح ااىضي
بقؼ ااىعُىة بالحح ااسًات املعطوح ااة عل ااى مؼ ااحىي املص اافخة ،وض ااطوض العم اال م ااً أج اال ىًج اااز حل ااىل
للمشكالت والححسًات مً جهة ،وثبؤي كل ما مً ش هه أن ًعاىض وَؼاهل العمال ألاضشاُف باملصافخة
مااً جهااة راهُااة ،دصىصااا اػااحذسام الحكىىلىجُااا الخسًثااة فااي ألاضشااُف ،والحعاااون مااع كاال الهُئااات
شات الصلة مً أجل ثبازل املعلىمات والسفع باملهىة ألاضشُفُة هحى الحعىض والترقُة.
ج -املحور الثالث :معوكات ثطبيم استراثيجية التطوير
هىاااة مجمىعااة مااً املعىقااات جشا ل عقبااة فااي ظطٍااق ثعبُااق اػااتراثُجُة ثعااىٍط مصاافخة ألاضشااُف،
وٍمكً حصط هصه املعىقات في العىاصط الحالُة:
 ع ااسم جع اااون إلازاض بالسضجا ااة ال افُ ااة م ااً دا ااالل الش ااعىض بحح ااسًات مصا اافخة ألاضش ااُف والؼا ااذيالجااسي اًجاااز حلااىل للصااعىنات املعطوحااة ،والعماال علااى ثعااىٍط وثطقُااة مصاافخة ألاضشااُف ،وهااصا
بعااس املطاػااالت العسًااس مااً ظااطف مصاافخة ألاضشااُف ،والاثصااايت القلصااُة مااع ىزاض الجامعااة،
والقُام بالشط ،الحفصُلي لجمُع املشاكل التي ثىاجهها مصفخة ألاضشُف.
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 جعطض املىافين لبعض ألامطاض مثل الطنى والخؼاػُة مما ً رط بش ل مباشط على معىىٍاتهم. كثر املهام بمصفخة ألاضشُف واهىض بعض املشكالت العاضجة والتي ث زي ححما ى اى جغُيار فاي دعاةالعماال ،ونالحااا ي ىم اهُااة ىضجاااا وث جُاال بعااض اللعااىات وإلاج اطااات املحعلقااة بالححؼااين والحعااىٍط
ى ى أوقات أدطي مؼحقبال.
وجعم اال ه ااصه املعىق ااات عل ااى الخ ااس م ااً هج ااا ،اػ ااتراثُجُة ثع ااىٍط مص اافخة ألاضش ااُف ،مم ااا ٌؼ ااحسري
البح ااث ع ااً الع ااط املىاػ اابة لحج اااوظ ه ااصه املعىق ااات ،أو الخ ااس منه ااا عل ااى أق اال ثق ااسًط ،ولع اال ث ااارف
الجهااىز وإلاص اطاض علااى ثحقُااق ألاهااساف مااً ش ا هه أن ًااصلل الصااعىنات وٍااسفع باثجاااه الحغلااب علااى
هصه املعىقات.
د -املحور الرابع :حول آلافاق اإلاستلبلية
صفا املؼحقبلُة لحعىٍط مصافخة أضشاُف جامعاة إلاداى مىحاىضي بقؼاىعُىة ثطثكاع علاى محاىضًٍ
أػاػُين هما:
أوي :مىاصلة الجهس لحجؼُس اػتراثُجُة ثعىٍط مصفخة ألاضشُف ،مً دالل وري مىاف مصفخة
ألاضشُف باطوض الاػحمطاض في بصل الجهىز الطامُة ى ى ثعىٍط وثطقُة مصفخة ألاضشُف ،على الط م
ماً الصااعىنات التااي ثىاجااه ها يا املااىافين فااي القُااام بمهااامهم علاى مؼااحىي املصاافخة ،دصىصااا مااا
جعلااق بالبىاًااة ياار املالجمااة وهقااا املااىافين املحذصصااين بااالى ط ى ااى ك اار حجاام ألاضصااس ألاضشااُفُة
وكصا هقا الحجهيزات والىػاجل الاطوضٍة في العمل.
راهُااا :ثىجااه قعاااع الحعلااُم العااا ي والبحااث العل ااي هحااى إلازاض إلالكتروهُااة مااً دااالل صااسوض الق اطاض
الااىظاضي ضقاام  51امل ا ضخ فااي  21جاااهف 2118م املحااامً ىوشاااا لجىااة م لفااة بالااسعم الحقؤااي لعملُااة
ضقمىااة ىزاض قعاااع الحعلااُم العااا ي والبحااث العل ااي ،وهااصا م شااط ىًج ااا فااي ظطٍااق ثعااىٍط وعصااطهة
ىزاض امل ػؼا ااات الجامعُا ااة ،ومصا ااالح ألاضشا ااُف بها ااصه امل ػؼ ا ااات ا ااي جا ااعا ما ااً البيُا ااة الهُ لُ ا ااة
لفجامعااة ،دصىصااا أن ألاضشااُف لااه عالقااة عاااىٍة باليشاااط إلازاضي ل اال هُئااة أو مصاافخة زاداال
الجامعة ،ونالحا ي فنن العمل مً أجل ثجؼُس إلازاض إلالكتروهُة ػىف ٌشمل ألاضشُف ،ونعبُعة
الخااال فاانن هااصا ٌؼاااهم بش ا ل مباشااط فااي ثعااىٍط وثطقُااة املهىااة ألاضشااُفُة علااى مؼااحىي الجامعااات
الجعاجطٍة.
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 -6-2الهتائج العامة للبخث:
وؼحذلا في نهاًة هصا البحث الىحاجو الحالُة:
 واقع مصفخة أضشُف جامعة إلادى مىحىضي بقؼىعُىة لِؽ بعُسا عً وضعُة مصالح ألاضشُفبامل ػؼ ااات العمىمُ ااة ،م ااع ج ااجُل بع ااض إلاًجابُ ااات مث اال الجه ااىز املبصول ااة م ااً ظ ااطف م ااىاف
املصاافخة فااي جؼااُير وثى ااُم ألاضشااُف ،فاااال عااً بعااض الؼاالبُات مثاال البىاًااة ياار املالجمااة وهقااا
امل ا ااىافين املحذصص ا ااين ب ا ااالى ط لدج ا اام املص ا اافخة وضص ا ااُسها الىر ا اااجق  ،وك ا ااصا هق ا ااا الحجهيا ا ازات
واملعسات الاطوضٍة في العمل.
 ثمحلااك مصاافخة أضشااُف اػااتراثُجُة لحعااىٍط املصاافخة و ااي مبيُااة علااى جقاالُا الىضااع ،ثحسًااسألاهساف ومً رم ثحسًس إلاجطااات الىاجب اثذاشها على املؼحىي القطٍب ،املحىػغ والبعُس.
 هى اااة بع ااض املعىق ااات ثص ااعب عملُ ااة ثجؼ ااُس اػ ااتراثُجُة الحع ااىٍط عل ااى أضض الىاق ااع دصىص اااهقا جعاون ىزاض الجامعة لحجاوظ الصعىنات املعطوحة.
 هىاااة بع ااض امل ش اطات إلاًجابُ ااة لفااحح يف ااا جسً ااس م ااً أجاال ثع ااىٍط وثطقُ ااة مص اافخة ألاضش ااُفباالى ط ملؼاحىي الاىري لاسي ماىاف مصافخة ألاضشاُف ،وفاي اال ثىجاه وظاض الحعلاُم العاا ي والبحاث
العل ي هحى ثعبُق إلازاض إلالكتروهُة.
 -7-2املكرتحات:
مً أجل ىهجا ،اػتراثُجُة ثعىٍط املهىاة ألاضشاُفُة علاى مؼاحىي مصاالح ألاضشاُف الجامعُاة هقاسم
املقترحات الحالُة:
 وشاط الاىري لاسي ىزاض الجامعااة بااطوض ثطقُاة مصاافخة ألاضشاُف والعمال علاى حاال مشااكلها ملاا لهااامً زوض كبير في مجال الخؼُير إلازاضي وحف شاكط امل ػؼة و يرها.
 ضااطوض العماال علااى ثااىفير اااطوف مىاػاابة لعماال املااىافين وحف ا الىراااجق مااً دااالل ىوشاااا بىاًااةأضشُفُة حؼب املعاًير.
 الح كُ ااس عل ااى أهمُا ااة اػ ااحذسام الحكىىلىجُ ااا الخسًثا ااة ف ااي ألاضش ااُف ما ااً د ااالل ث ااىفير املحعلبا اااتالاطوضٍة حتى ثلححق مصفخة ألاضشُف باازاض إلالكتروهُة.
 الاهحمااام بااالح ىًٍ املؼااحمط ملااىاف ألاضشااُف دصىصااا فااي ا جااال الحكىىلااىجي مااً أجاال الطفااع مااًكفاااتهم املهىُة وثحقُق مطزوزًة أفال في العمل.
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 اػحذسام كل العط املمكىة لحبازل املعلىمات والل رات بين مصفخة ألاضشُف وجمُع امل ػؼاتوالهُئاات العلمُاة وألاكازًمُاة واملهىُاة شات العالقاة زادال الاىظً وداضجاه دصىصاا أنهاا جؼااهم فااي
ثعىٍط وثطقُة مصالح ألاضشُف.
خامتة:
ىن ثبؤي اػتراثُجُة لحعاىٍط وثطقُاة مصاالح ألاضشاُف فاي أي م ػؼاة ٌعح ار دُااضا ضاطوضٍا ي
مفااط مىااه ،ن أي عماال ًذاااع بالاااطوض ى ااى عملُااة الحذعااُغ مااً أجاال ثجىااب العشااىاجُة التااي ي
ظاجل مً وضائها ،وعلى قسض جىز هصه الاػتراثُجُة في جقلُا وضعُة مصفخة ألاضشُف وثحسًس
ألاهساف املطاز ثحقُقها ،فاال عً إلاجطااات التي ًيبقي ثىفُصها ع ار مطاحال محاسز  ً ،اىن هجاا،
ه ااصه الاػ ااتراثُجُة دصىص ااا ىشا ث ااىفطت إلاضاز الص ااازقة واملحابع ااة الا ااطوضٍة م ااً ظ ااطف الجه ااات
املعىُة ،هه ٌعىل عليها الكثير في زعم جمُع الجهىز الطامُة ى اى ثعاىٍط وثطقُاة مصاالح ألاضشاُف فاي
الجامعات الجعاجطٍة.
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The Evolution of Free: An Introduction
20th century free
Free is such a powerful word. It has the uncanny ability to elicit
strong responses. To the consumer, “free” is instinctively met with
excitement. After all, who wouldn't want to get a product or a service
without paying for it? But the same consumer also asks, “What is the
catch?” Experience tells us that most of the time, free is not really
free. As Anderson (2010) explained, “Free is a marketing tool where
companies give away one thing to create demand for another” (p. 17).
Although marketers have used such a technique since the 18th century,
the commercial use of “free” was amplified in the 20th century. Mobile
networks have introduced the idea of “free phones” for a year-long
commitment to their plan. Consumer brands lure us to buy their
products (even if it is not within our budget) under the guise of a “buy
one get one free promo.” Amazon gets us to fill our shopping carts
through “free shipping” once we reach a certain amount. In all of these
examples mentioned, the concept of “free” is a smokescreen, designed
to make us believe that we are getting additional value when, in
reality, these “free” items or services have already been tucked into
the cost that we paid for. That is why we have become weary of free;
we have come to equate it with gimmicks. There is no such thing as
truly free. Or is there?
21st century free
According to Anderson (2010), “free” came from the Latin
words, liber (which means freedom) and gratis (which means with

959

1029 اجمللد السادس – العدد الثاني عشر ـ يوليو

Khulud Sahhari
thanks). Free, as it was intended, meant “to give freely.” But it seems
that, in the face of trade, free has no place in modern economics. This
is most evident in the collapse of the Soviet Union. As the communist
ideology fell, capitalism rose. That being said, there are still
manifestations of free ingrained in the fabrics of society. As Anderson
(2010) pointed out, there is the concept of progressive taxation that
provides free benefits to those who can’t afford them. There is also the
idea of charity in which individuals and organizations give to those in
need without any expectation of anything in return. But those
examples are confined within the sociopolitical sphere. Free, in its true
essence, seems to be ironically absent in the “Free Market.” Then, the
21st century came along.
“The most disruptive way to enter a market is to vaporize the
economics of existing business models” (Anderson, 2010, p. 35). And
what better way to disrupt the market than make your offer free – no
hidden cost, no gimmick, no commitment. Trends have shown that
free significantly increases participation, develops brand affinity and
creates demand. Anderson (2010) illustrated this point through the
Microsoft case study. For the longest time, the company has attempted
to fight the piracy of its software in China. After much effort, they
realized that piracy will never stop. Moreover, company executives
had the insight that there is an opportunity in piracy. Free use equals
free exposure. People who can’t afford the paid version (yet), use the
pirated version. When they see the value of the product, there is a high
probability that they will be paying customers later on. True enough,
Microsoft remains to be the market leader in China. Taking it to a
level further, Microsoft has released a free version of their products
that people can access. Should they want to upgrade to a professional
version, they are free to do so. Free in the 21st century does not mean
loss. On the contrary, free seems to be the way to a new profit model.
But it is more complicated than we think. This essay will
explain how this new concept has come about and how businesses, as
963
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well as consumers, are navigating the free economy. Moreover, this
paper will also uncover the intangible cost of the free to individuals
and society at large. Finally, the writer will connect how the free
model affects libraries.
The Road to the Free Economy
The Digital Age
Before writing Free: The Future of Radical Price, Anderson
wrote The Long Tail. This book focuses on how the Internet has
shattered the economic and cultural beliefs about “hits.” According to
Anderson (2008), markets thrived on the idea of best sellers and
blockbusters. He went on to explain how traditional economics were
centralized on limited choices. Based on what was offered, consumers
gravitated toward what they consider to be the “best.” Of course,
“best” was measured based on what their friends said, what the media
showcased, and what businesses advertised. It has become a cycle
through which consumers pushed the next best thing, and the markets
pushed back with more of the said product or service. This approach
created a purchase bubble that highlighted the few and ignored the
rest. The Internet turned this model upside down, offering seemingly
unlimited choices and making them accessible for free or almost free.
As a result,“ the markets have fragmented into millions of niches”
(Anderson, 2008, p. 53). True enough, now, consumers can live
stream songs and build their own playlists. People can download
audiobooks and e-books to their heart’s content. The digital age has
even circumvented large communication network companies by
offering different services of interacting with people. There is now
Facebook Messenger and Viber, both free of charge. At this point, it is
worthy to note that the Web is unique in that it can offer a plethora of
things because of two critical elements. First, the cost of production
has become so low thanks to the improvement in technology (i.e.
faster bandwidth, larger storage and more sophisticated information
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processing). Second, the Internet has moved away from the material to
the ideal. No longer constrained by physical barriers (except for a few
optic fiber connection), ideas can flow freely from one part of the
world to another.
Not only did the Internet introduce free in its present form, but
it has also introduced different versions of free. There is Google,
which offers more than 90% of its products and services at zero cost.
Then, there is the open-source aspect where programmers and
developers make their work available to the public. Finally, there is
the Free and Paid model (“Freemium”). This is the essence of the free
alongside the premium. For example, if you only need the basic
features, you can always access Microsoft online. However, should
the time come that you and your needs require more advanced
features, you can opt to pay for upgrade. In the same manner, you can
build your own program based on the code instruction in open source
forum, or you can pay so that someone will do it for you. “The Free
plus Paid approach can span the full psychology of consumerism”
(Anderson, 2010, p. 52).
The Internet also has blurred the line between content
consumers and producers, creating a new breed of online users: the
prosumers. Gerhardt (2014) defined prosumers as “the eager adopters
of the web who create content as much as they consume them” (p. 3).
The prosumers are the bloggers, the active members of different social
media platforms and forumers who exchange information, advice, as
well as stories. Instead of passively accepting information, prosumers
are empowered to pick and choose the content they will pay attention
to and the content they will share to their network. One sure way of
engaging prosumers is through Free offerings.

Duplicating the Free Economy Offline
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While the digital space is at the forefront of the free economy,
it is not confined to the Internet. Different companies across different
industries have adapted to the new model. This is most apparent in the
publishing world. Now, you can see free newspapers and magazines.
At this point, one can’t help but wonder, “how do free newspapers
create profit?”
Along with the development of a new model comes the rise of
new currency: information. As Robertson (2009) pointed out, more
and more companies are learning to sell information in the form of
buyers’ insights (demographics and psychographics) that advertisers
are more than willing to pay for. Going back to the publishing
example, publications have learned that one marketing advantage of
free is that it allows you to reach more people that you would not have
reached otherwise. And the more people you connect with, the more
information you can gather. The more data you have, the better your
bargaining chip to advertisers.
Google: The Flagbearer of the Free
Free is now the name of the game. And arguably, there is no
better player in the free landscape than Google. No other company has
grown so much in a short span of time – all while giving away stuff.
With a net worth of $20 billion, how does Google make it work?
In the Google framework, free is not optional; it is the default.
Indeed, most of Google’s products and services are free – Gmail,
Google Docs and YouTube. In his book, Bradley (2015) dissected
how Google made an empire by handing things out for free. First,
there is innovation. Google has a knack for creating offerings that
people actually need and want. This guarantees that consumers will
use Google products and services. Second, Google has built a reliable
knowledge base designed to help people with their problems. When
people have questions, the first thing that they do is search for answers
on Google. Because both are free in nature, the Google ecosystem is
able to reach the global market and be part of consumers’ daily lives.
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And herein lies the gold mine. Google collects every question, every
keyword and every search, and then organizes them into databases.
These pieces of information translate to valuable data advertisers need
to target the right consumers, produces the right content and shows
them at the right time. “89% of Google’s revenue comes from its
advertising arms: ad words, and ad sense” (Bradley, 2015, p. 5).
Bradley (2015) further explained that Google was able to monetize
information by creating a system by which companies compete to be
shown first when a particular keyword comes up. And because Google
has a plethora of marketing insights about its users, it is able to match
the ads most relevant to potential consumers, making it a win-win
situation for everyone.
But what makes Google immensely successful is its basic
principle of providing users with helpful content free of charge. One
such example is Google Scholar. Using the Internet portal, Google
Scholar is a new way of researching academic literature. Compared to
a bibliographical databases, Google Scholar finds documents based on
keywords and terms. Just like the Google methodology, Google
Scholar ranks literature based on the most popular, which in the
academic setting is the most cited (De Graff, De Graff, & Romesburg,
2013). True enough, its accessibility 24/7 and its large scope make the
service attractive to students and researchers.
Without a doubt, Google has spearheaded the free economy as
we know it. Not only did the company show a free model works, but it
also has largely profited from it. As a matter of fact, Google remains
unmatched in the free space so much so that Bradley (2015) referred
to the tech giant’s dominance as Google-opoly. According to
Anderson (2010), “While everyone can use the Free business model,
only the number one company can get really rich with it” (p. 100). By
being the first to recognize the revenue potential of the free, Google
has secured its place in this new world.
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The Cost of the Free Economy
“Money may not be involved, but that does not make it free”
(Herrera-Gonzales, 2008, par. 5). Hence, we go back to the question,
“how free is free?” While the free economy has provided service with
no charge, it is not devoid of consequences. One such consequence
can be observed in the field of education. Because technology (or a
large chunk of it) is free, students have greatly depended on it to the
point that it is now seen as a shortcut to learning. As Cookson (2009)
explained, “Many believe that we can Google, blog, Skype and tweet
our way to enlightenment” (p. 9). Many research studies have shown
that the path to knowledge begins with data collection, moving on to
data organization and finally application in real-life. However, with
the influx of information, most students stop at data collection.
Moreover, many individuals drown from too much material that
discerning between what is fact from fiction, and what is useful from
nonsense, becomes doubly challenging. Many end up accepting every
bit of data as gospel truth. Hence, the sarcasm that “If it’s on the net; it
must be true.” As a result, there is as much misinformation as much as
there is information.
Another cost of the free model is the conflict with intellectual
property rights, causing what Lichtman (2011) referred to as the
“gridlock economy.” Case in point: Google Books. Google uses a
proprietary software that scans books then uploads it online for search
purposes. However, Google Books does not ask permission from the
authors and the publishers, leading to a collective lawsuit against the
company. To Google’s defense, CEO Eric Schmidt released a
statement: “The book search project would be an enormous boon to
society, increasing the visibility and accessibility that the need for
permission is not necessary” (Lichtman, 2011, p 135). Moreover,
Google assured publishers and authors that they will not publish the
whole book and that users cannot view the excerpts of the book too
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many times. The Google Books example illustrates how the Free
Economy erodes current policies, regulations and institutions.
The Impact of the Free on Libraries
So what does the library have to do with the free? This new
economic landscape presents an opportunity and a challenge. To this
point, it is important to understand the realities of libraries. First, there
is a close relationship between libraries and publishers. Libraries put
a lot of money in purchasing journals for their users. “These
purchases are expensive, annual price increase, and lock-in
agreements” (Wilson, 2012, p. 260). In contrast, open access journals
allow libraries and users to gain access to content for free. Moreover,
these journals are available online, making them accessible 24/7.
However, many libraries still opt to partner with big publishers
because of the second reality: Libraries’ success are largely dependent
on reputation. This reputation is tied to the content and quality of
resources. Big publishers are credible because of years of experience.
As such, established and aspiring authors want to post their works
with these publishers. In the same manner, users prioritize these
publishers based on their positive reputation, creating a profitable
cycle. What libraries can do is work closely with open access journals
to build their credibility and reputation. They can be involved in the
process as well as content that most users want and need.
Another opportunity for libraries is to expand their services.
One consequence of free is that people have come to expect it all the
time. Free is equated with accessibility (Kennwell, 2005). In the past,
libraries have been the pillar of knowledge and information. Now,
computers and online technologies are slowly taking the library’s
place. Chan (2006) reported that an average of 2 million e-books are
downloaded every month. An average of 200,000 education sites are
also visited monthly. The reason for this shift is that these resources
are available all the time, so as long as there is Internet. To keep up,
libraries have begun creating online portals (with search capabilities)
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and digitizing books. School libraries are also working to strengthen
Internet bandwidth for a better infrastructure support.
What libraries should address next is how they can offer nonprint resources that users can access (i.e.,.e videos). This is in line
with the rise of online educational videos through Hulu and Netflix.
Most of these videos are also free of charge.
Finally, the libraries have the potential to capitalize on the
freemium model for supplementary income. This new revenue source
can help augment libraries’ tightening budget. The important thing is
libraries should apply the freemium model right. Klapperstuck (2009)
discussed the right and wrong approach when it comes to the
freemium model in the context of libraries. Following the law of
supply and demand, the Dallas Public Library charges for bestsellers
but keeps other sources free. Their reason is to make the library
experience more efficient by limiting wait times and holds for an item.
Those willing to pay will pay for a high demand item. On the other
hand, the East Brunswick Public Library charges for every
reservations. As a result, users moved to another library because they
feel the charge is unfair. According to Kapperstuck (2009), “The
important lesson to remember here is that if you must charge, find a
way to add value. Simply charging something, especially services that
used to be free could ruin a library’s goodwill” (par. 7).
The Future of the Library in the Free Economy
Trends show that free is the new phase of today’s economy.
But its impacts go beyond the demonetization of products and
services. A free model will affect every sector of society, especially
information and knowledge. Libraries have always been a learning
hub. To be able to fulfill its mission, libraries must be fluid and
flexible to adapt to this ever-changing world. But given that libraries
have stood empires, wars and the test of time, I am confident it will be
able to keep up with this new economic landscape.
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جملة املركز العربي للبحوث والدراسات يف علوم املكتبات واملعلومات
دورية إلكرتونية علمية حمكمة نصف سنوية
األستاذ الدكتور جاسم حممد جرجيس

األستاذ الدكتور شعبان عبد العزيز خليفة
• حمل وتاريخ الوالدة 29 :سبتمرب 1941م ،حمافظة املنوفية  -مصر.
• حمل وتاريخ الوفاة 23 :يونيو  2019م ،حمافظة املنوفية – مصر.
املؤهالت العلمية:
دكتوراه  ،مكتبات  -جامعة القاهرة  ،كلية اآلداب .1972 ،

*

حمل وتاريخ الوالدة 13 :أبريل 1946م ،مدينة املوصل (مركز حمافظة نينوى) -
العراق.
حمل وتاريخ الوفاة 15 :أبريل  2019م ،إمارة الشارقة  -اإلمارات العربية املتحدة.

*

اللقب العلمي  :أســتـاذ.
الشهادات :

ماجستري  ،مكتبات  -جامعة القاهرة  ،كلية اآلداب 1966 ،
ليسانس آداب  ،مكتبات ووثائق -جامعة القاهرة  ،كلية اآلداب .1963 ،

• الدكتوراه يف علم املكتبات واملعلومات / 1981 ،روتكرز  -جامعة والية
نيوجريسي ،الواليات املتّحدة.

أستاذ ورئيس قسم  -جامعة القاهرة  ،كلية اآلداب  ،قسم املكتبات ،

• املاجستري يف علم املكتبات واملعلومات / 1977 ،روتكرز -جامعة والية
نيوجريسي ،الواليات املتّحدة.

.2000 - 1994
أستاذ  -جامعة القاهرة  ،كلية اآلداب  ،قسم املكتبات 1984 ،

•
•

الوظائف السابقة

*

أستاذ مساعد  -جامعة القاهرة  ،كلية اآلداب  ،قسم املكتبات .1978 ،
مدرس  -جامعة القاهرة  ،كلية اآلداب  ،قسم املكتبات .1972 ،

*

مدرس مساعد -جامعة القاهرة  ،كلية اآلداب  ،قسم املكتبات .1966 ،
معيد  -جامعة القاهرة  ،كلية اآلداب  ،قسم املكتبات .1967 ،
اخلربات املهنية

الدبلوم العالي يف التوثيق  /جامعة بغداد.1973 ،

البكالوريوس يف اللغة األنكليزية  /جامعة بغداد.1968 ،
املهام اإلدارية و العلمية:

•

عني مدرساً يف قسم املكتبات واملعلومات يف كلية اآلداب يف اجلامعة

املستنصرية عام  .1981عني عميداً ملعهد الوثائقيني العرب عام .1982
• شغل مديراً عاماً ملركز التوثيق اإلعالمي لدول اخلليج العربي التابع جمللس
وزراء اإلعالم لدول اخلليج العربي يف عام 1985

* *

للبحوث اإلمام
عبدالعزيز  ،وجامعة
املركزامللك
جملة  ،وجامعة
التدريس جبامعات مصر
والدراسات يف علوم املكتبات واملعلومات
العربي

• يف نهاية عام  1990عاد الدكتور جاسم إىل اجلامعة املستنصرية أستاذاً مشاركاً
يف قسم املكتبات واملعلومات ومن ثم رئيساً للقسم.

حممد بن سعود اإلسالمية  ،وجامعة قطر.
إعداد أدوات العمل يف املكتبات ومراكز املعلومات.

•

تقديم االستشارات واملشروعات

كلية اآلداب قسم املكتبات وعلم املعلومات  ،أستاذاً زائراً ورئيساً للقسم.

عضويات

• ويف نهاية عام 1999م سافر إىل دولة األمارات العربية املتحدة ليعمل أميناً عاماً
مساعداً ملركز جمعة الماجد للثقافة والرتاث بدبي.

دورية إلكرتونية علمية حمكمة نصف سنوية

*

اجلمعية املصرية للمعلومات واملكتبات واألرشيف( رئيس جملس اإلدارة
سابقاً
عضو مجعية املكتبات األمريكية(ALA).
االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات (أعلم)  :رئيس فخري.
اإلنتاج الفكري
يزخر إنتاجه الفكري يف العد يد من املؤلفات يف ختصص املكتبات
واملعلومات ،وأشرف على حنو  350رسالة ماجستري ودكتوراه يف خمتلف
اجلامعات املصرية والعربية وهناك قيد اإلشراف حنو  50رسالة أخرى.
ونال العديد من جوائز التكريم و شهادات التقدير نظري ما قدمه
للمهنة والتخصص.

ويف مطلع عام  1996م سافر إىل اجلمهورية اليمنية وألتحق جبامعة صنعاء -

*
*

• ثم عمل مديراً ملكتبة املركز الوطين للوثائق والبحوث يف أبو ظيب يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة منذ العام .2003

•

ويف عام 2011عمل رئيساً لربنامج الدراسات العليا يف علم املكتبات واملعلومات

يف اجلامعة األمريكية يف اإلمارات.
• ويف جمال التأليف كان للدكتور جاسم حممد جرجيس نشاطاً ملحوظاً حيث
ألف ما يزيد عن مخسة وعشرين كتاباً باللغتني العربية واإلجنليزية.

•

كما نشر ما يزيد على ستني حبثاً ودراسة يف الدوريات العربية املتخصصة يف

جمال التوثيق واألرشيف واملكتبات واإلعالم واملعلومات واالتصال
• كما أشرف الدكتور جاسم على العديد من الرسائل اجلامعية يف كل من
اجلامعة املستنصرية ،وجامعة صنعاء اجلامعة األمريكية يف اإلمارات.
• وقدم العديد من االستشارات ملؤسسات املعلومات يف العراق واليمن واإلمارات،
كما شارك يف أكثر من مخسني مؤمتراً علمياً على املستوى الوطين والعربي
والدولي يف جماالت املعلومات واإلعالم واالتصال واملكتبات واألرشيف.
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