
 



 

 
 

 املعلْمات يف علْو امللتبات ّ جمل٘ املركس العربٕ للبحْث ّالدراشات

 دّرٓ٘ إللرتّىٔ٘ علنٔ٘ حملن٘ ىضف شيْٓ٘

 

 

 ٍٔئ٘ التحرٓر

 

 د.شٍْــاو بادٖ مدٓر التحرٓر: الصنري حصني علٕ رئٔض التحرٓر:

 خريٖ ٍاشه اللطٔف عبد. د ْٓشف ابـــــــــــــــرح. د

 دـــــــــــــشع ّحٔــــد .د اللنٔشٕ علٕ لطٔفـ٘. د

 ــازكرٓ شرٓف حمنْد. د شعـــــــــاد بً شعريٗ. د

 شٔدٍه اءــــــٍي خالدٗ. د عليــــْش ىبٔــــــل. د

 :قْٓدر بْىعن٘ مضنه الغالف طــــــــُ آمــــــــــــال.د

 اهلٔئ٘ االشتشارٓ٘

 أ. د. جاشه حمند جرجٔض

املكتباث واملعلوماث، مدير برنامج املاجستير في علم 

 الجامعت ألامريكيت، إلاماراث

 اجلـرادات عنر. د

 كليت أربد الجامعيت نائب عميدارك شم أستاذ

 ْحــأ. د. ىاجٔ٘ قن

أستاذ بمعهد املكتباث والتوثيق، جامعت عبد الحميد 

 2مهري قسنطينت 

 غرارمٕ ٍّٔبــ٘. د.أ

 والتوثيق، املكتباث علم بقسم العالي التعليم أستاذة

 الجزائر جامعت

 أ. د. حمند عْدِ علْٖٔ

 أستاذ بقسم املعلوماث واملكتباث، جامعت البصرة

 اهلل عبد شعٔد عتٔق خالد.د

 .واملعلوماث املكتباث قسم. مشارك استاذ

 صنعاء جامعت

 أ. د. طالل ىـاظه السٍريٖ

 عت املستنصريتأستاذ بقسم املعلوماث واملكتباث، الجام

 جٍْرٖ عسٗ. د

 املعلوماث، علوم قسم مساعد، أستاذ

 سويف بني جامعت

 أ. د. حمنْد صاحل إمساعٔل

 قسم املعلوماث واملكتباث، جامعت املوصل،أستاذ 

 عٔد الباشط عبد شَري. د

 املعلوماث، علوم قسم  مساعد، أستاذ

 سويف بني جامعت

 د. حياٌ الضادق بٔـساٌ

قسم دراساث املعلوماث، أكاديميت  ،كأستاذ مشار 

 الدراساث العليا

 صْيف اللطٔف عبد ىْر.أ

 ألامريكيت املتحدة الوالياث. كارولينا نورث جامعت
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 مبــادئ النشــر

 اإلجنليزية: ترحب اجمللة بأنواع املقاالت التالية يف أي ٍّ من اللغتني العربية و -أ

  :مقاالت البحوث األصيلة 

كلمت. ويشتتر  أن جوتىن  7000و 3000بين ما يجب أن جتراوح مقاالث البحىر ألاصيلت  -

رومتتتتال بالل تتتتتت أصتتتتليت لتتتتش هاتتتتبي مشتتتتسرا يتتتتو أط موتتتتتان لكتتتتس يتتتتو أط و تتتتي  م بتتتتى  أو  ل ت

العسبيت أو إلانجليزيت أو أط ل ت أكسي أو أن جوىن جزء مو أطسوحت الباحث للماجاخير 

 أو الدكخىزاه. كما يجب أال جوىن قيد النظس للهشس يو موان لكس. 

-  
ً
 جديدا

ً
يجب أن جداش مقاالث البحىر بالعمي وألاصالت بحيث يم و أن جضيف شيئا

  لى املجال.

 يي مقاالث البحىر مو الناحيت العلميت باملساجع واملصادز والىزااي.يجب أن يخش جىز -

 ألصىل البحث العلمي. -
ً
 يجب أن يخش جهايي مقاالث البحىر وفقا

 :عروض الكتاب 

كلمتتتل  550و 450جسحتتب الدوز تتت ضعتتسوب ال ختتبل ترتتى أن يتتتراوح تتتدد الولمتتاث متتا بتتين 

أن حشمل البياناث الببليىجسافيت كاملت )بما يو ذلك بياناث ال خاب الببليىجسافيت(. ترى 

لل خاب وأن حع ا القازئ ملحت تامت تتو ال ختابل وجص تل النقتا  الساياتت الضتي جى ت  

 مىاطو قىة وضعف ال خاب.

 :األعنال املرتمجة 

جقبتتتل الدوز تتتتت ألاتمتتتتال املترجمتتتتت شتتتتس  أن يتتتتخش ازفتتتا  التتتتنل ألاصتتتترو حضتتتت  جتتتتخش مساجعتتتتت 

 .الترجمت

 :وقائع املؤمترات 

جتتتتتتب أن حشتتتتتتمل معلىمتتتتتتاث تتتتتتتو تنتتتتتتىان املتتتتتت جمس واملتتتتتتنظش )املنظمتتتتتتين(ل وجتتتتتتاز   وموتتتتتتان ي -

 الامعقاد. وتسب مىضى  للم جمسل ومحاوزه السايات.

 



 النشر مبادئ                                                                                     

 

    8102العدد التاسع ـ يناير  -اجمللد اخلامص 
8 

 تنشيق املقاالت:ب. 

يسجى مالحظت أنه يقع ترى تاجي امل لفين جهايي املقاالث وجعلها يو الشول امل لىب قبل  -

قاالث الضي ال جخىافي مع رره إلازشاداث وزدرا جقديمها. مع العلش أنه لو يخش قبىل امل

 مل لفيها ولو يخش النظس يو مشسرا حض  يخش  تادة جقديمها بالصىزة املالامت.

 يجب أن ُيقدّم مع كل مقال فسدط صفحت تنىان املقال ترى أن حشمل ما يرو: -

  تنىان املقال 

 ا ش امل لف وامل رل العلمي 

  املص ل 

 الولماث املفخاحيت 

 

جتتب أن ُيسفتتي متتع املقتتاالث بيتتان مقخضتتب بتتامل رالث العلميتتت واملهنيتتت للم لتتف / املتت لفينل ي -

.
ً
 بما يو ذلك املنصب الس مي الحالو وبياناث الاجصال كاملت

يو حال ماارمت أكثر مو م لف يو املقال يجب جحديد امل لف املنى  به تمليت املسا الث  -

.
ً
 و زفا  بياناث الاجصال به كاملت

: يهبغتتتو أن ُيسفتتتي متتتع املقتتتاالث مص تتتل يتتتو صتتتفحت تنتتتىان املقتتتال بالل تتتت العسبيتتتت خلصاتتت  امل -

 كلمت.  200و 100ترى أن يقع املص ل ما بين 

الولمتتاث املفخاحيتتت: يسجتتى جقتتديش كمتتم أو  تتذ كلمتتاث مفخاحيتتت الضتتي جص تتل املىضتتىتاث  -

املقتتال ترتتى أن يتتخش  الساياتتت للمقتتال وذلتتك بتتالل خين العسبيتتت وإلانجليزيتتت ترتتى صتتفحت تنتتىان

.
ً
 وضعها ضعد املص ل مباشسة

 يجب أن يخش الخىضيح الوامل للمص صحاث وامل خصساث تند ا خخدامها ألول مسة.  -

 1.5ل متتع جتتسا ماتتافت A4يجتتب أن جتتخش طباتتتت املقتتاالث ترتتى جانتتب واحتتد متتو وزقتتت مقتتا   -

  ش ترى الجىانب ألازبعت للصفحت.  3.17بين الا ىزل ترى أن جوىن الهىامش
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 ألابن ط: -

 ك  املق ال  ب للغة العربية :Simplified Arabic  زقيل لعنىان املقالل  18ل مقا

 يو الهامش. 12يو املتنل ومقا   14ماال للعناو و الفستيتل ومقا   16ومقا  
 

   ك   ب للغة إلانجليزية:املق الTimes New Roman  زقيل لعنىان املقالل  18ل مقا

 يو الهامش. 12يو املتنل ومقا   14ماال للعناو و الفستيتل ومقا   16ومقا  

 إلايض حي  : -

   يجتتتب أن جقتتتدم جميتتتع إلايضتتتاحياث والصتتتىز الفىجى سافيتتتت يتتتو الشتتتول إلال ترومتتتا فقتتت

ءة ومسقمتت ترتتى الختىالو باألزقتتام العسبيتت و جتتب أن ترتى أن جوتىن ذاث جتتىدة تاليتتو مقتتسو 

جحمتتل كتتل  يضتتتاحيت حاتتميت جىضتتتيحيت متتع زقتتتش إلايضتتاحيت. و وتتتىن امل لفتتىن ماتتتئىلىن 

تتتو الحصتتىل ترتتى حقتتى  الختترليف والهشتتس لوافتتت ألاتمتتال الفنيتتت املتتركىذة متتو مصتتادز 

 أكسي.

ضتتتتش كتتتتتل جتتتتدول حاتتتتتميت يجتتتتب جتتتتتسقيش الجتتتتداول باألزقتتتتتام العسبيتتتتت ترتتتتتى الختتتتىالو. و جتتتتتب أن ي -

 جىضيحيت وزقش الجدول.

الا دشتتتتتتتتهاداث واملساجتتتتتتتتع الببليىجسافيتتتتتتتتت: أ تتتتتتتتلىب جمعيتتتتتتتتت الل تتتتتتتتاث الحدي تتتتتتتتت لال دشتتتتتتتتهاد  -

 املسجعو. و جب أن جظهس قىااش املساجع يو نهايت املقالل وليم كما الحىاش ي. 

س ل جميع املشازكاث  لى البريد إلال تروما للدوز ت الخالو: -
ُ
 ج

researchlibrariesr@gmail.com 
                  

 حقوق التأليف والنشر: ج. 

امل خبتتتتتتاث  يمتتتتتتنح امل لفتتتتتتىن زكصتتتتتتت حصتتتتتتس ت للمسكتتتتتتز العسبتتتتتتا للبحتتتتتتىر والدزا تتتتتتاث يتتتتتتو تلتتتتتتىم

صتتت مهتتش يتتو املعلىمتتاث كجتتزء متتو اجفاقيتتت التتتركيلل و م تتو للمتت لفين ا تتخخدام املتتىاد ال ا

 
ً
مهشىزاث أكسي ضشس  أن ذكس أ بقيت مشسرا بالدوز ت وأن يخش  ك از زايم جحس س كخابت

.
ً
 مقدما

 
 

mailto:researchlibrariesr@gmail.com
mailto:researchlibrariesr@gmail.com
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 مالحظة:
 

حعبتتتتر ألازاء ووجهتتتتاث النظتتتتس التتتتىازدة باملقتتتتاالث تتتتتو امل لتتتتف )املتتتت لفين( ولتتتتيم بالضتتتتسوزة أن  -

 حع م أزاء ووجهاث نظس زايم الخحس سل أو ريئت الخحس سل أو الناشس.

 

 

 

 

 

 

 يت مو املسكز العسبا حقى  ال بع والهشس محفىظتل وال هامح بإتادة طبع أو مشس أط جزء مو املجلتل  ال بمىافقت ك

 للبحىر والدزا اث يو تلىم امل خباث واملعلىماث

  researchlibrariesr@gmail.com:جىجه جميع املسا الث ال اصت باملجلت  لى البريد الال تروما

 index.html://acrslis.weebly.comhttp/املوقع الالكتروني للمركز: 

mailto:researchlibrariesr@gmail.com


 

 
 

 الدزاسات دللُ املسكز العسبٌ للبخىث و

 املعلىمات يف علىو املكتبات و 

   1028 يايسي ـ تاسعلا العدد - امصاخل اجمللد
 

 الصفخُ املىضىع

 االفتتاحًُكلنُ ال

 د. عمر جرادات
 10ص

بعض تطبًقات  باستدداوالتدطًط لتقديه خدمات معلىماتًُ يف املكتبات اجلامعًُ 

 SMART PHONESاهلىاتف الركًُ 

 د.دمحم عبد هللا أحمد العطاب

 10ص

أعطاْ ًٍُٔ التدزيص بني  العلنٌ االتصاليف  االجتناعًُأمناط اإلفادَ مً مىاقع الظبكات 

 الطالبو

 أبرار عاطف حسين أصغر
 00ص

بسدلًات املصدز املفتىح ودلاالت اإلفادَ ميَا يف املكتبات اجلامعًُ : املكتبُ املسكزيُ 

 أمنىذجا 2 خده اجلزآسجلامعُ بً يىسف بً 

 أسماء طويلأ.

 35ص

 طبكات املكتبات واملسافق املعلىماتًُ: أسص علنًُ

 97ص د. إيمان صابر اليشار

 أسالًب الًقظُ املعلىماتًُ يف املكتبات و متطلبات تطبًقَا

 مقداد سعودي أ.د. سوهام بادي           
 003ص

والتقًًه واالستثناز واملظازكُ يف احملتىّ السقنٌ الصخٌ : ىظسَ معلىماتًُ ملدّ الىعٌ 

 اجلاىب املصسٍاملعسفُ مً 

 د. عسة جوهري 

 043ص

: دزاسُ حالُ طلبُ "مايكسوسىفت أوفًص" يف البخث العلنٌ لربامج املكتبًُاواقع استدداو 

 املسكز اجلامعٌ ايلًزٍ اجلزآس

 عبد الجليل طواهير أ.د. عبد الغني بً حامد                     

 083ص

 : دزاسُ حتلًلًُقآنُ زؤوض املىضىعات الطبًُ علِ اخلط املباطس

 018ص د. أحمد عادل إبراهيم العجيزي 

دزاسُ حالُ علِ : الشىداىًُ مً وجَُ ىظس العاملنييف املكتبات اجلامعًُ  التقىيه الراتٌ

 مكتبُ جامعُ أمد زماٌ االسالمًُ

 د. حسً صالح دمحم علي

 064ص



 

 
 

 اجلزآسٍ باب اجلامعٌظالواقع القساَْ احلسَ لدّ 

 د. سلطان بلغيث
 514ص

اجمللُ الًنيًُ للبخىث  بعض جىاىب التألًف واملؤلفني يف اإلىتاج الفكسٍ الززاعٌ امليظىز يف

 و(0105-0774والدزاسات الززاعًُ )

 د. خليل مىصور الشربجي    هادية صالح السليماوي     قائد يحي صالح

 555ص

ًُّ: استدداو اهل دكتىزاه:عسض لسسالُ  ًُّ يف تقديه خدمات املكتبات اجلامع ىاتف الّرك

ًُّ ًُّ اللبياى  دزاسُ مقازىُ بني مكتبات تكّتل املكتبات األكادمي

 د. سوزان محّمد بدر زهر

 531ص
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 د. عمر جرادات

 نائب زئيس الاثحاد العسبي للمكحبات و املعلىمات                                             

 نائب عميد كلية أزبد الجامعية، ألازدن                                                               

 

ملكحبات و املعلىمات  من  الن   تهدف مجلة املسكص العسبي للبحىث والدزاسات في علىم ا

هننننرا العننننندد حثننننساي البحنننننا العلمننننق فننننني مجننننا ت اسنننننح دام الح  يننننات  لك  ونينننننة و  ىسنننننبة 

و ثح ي ننننا  ،إذ أصننننبذ لألاننننرد ألا فنننناز دوز  اعننننا فنننني ط نننناي ث ا ننننة الع ننننس و ث ننننىزد  ،املعلىمننننات 

لح  يننننننننات لسؤيننننننننة اأجلننننننننة ازثننننننننلت هيثننننننننة الححسيننننننننس أن ث نننننننندم للبننننننننا   ن و املألاحمنننننننن ن فنننننننني مجننننننننا  ا

 لك  ونيننة و  ىسننبة املعلىمننات مجمىعننة منن  ألاطحنناث و الدزاسننات العننق ثل نني ال ننىي ع نن  

بعدها و هرد ال  ية طما يح ق الازث اي طمسحىي اأجلة م   يا ث ىع مىضىعاتها و جديتها 

سننننننيما أن هيثننننننة الححسينننننس جعمننننننا ع نننننن  محا عنننننة ألاطحنننننناث و عسضننننننألاا  ،عننننن  الاطحننننننرا  و السكاكنننننة 

 ،سنن ة أسنناثرخ مح   نن ن و محم نندي  م ننألاىد لألاننب طالك ننايخ و ألامانننة العلميننة للححكننيب طىا

و تهيب  ،كما أن هيثة الححسيس ثل دم طا   ام   ىق امللكية ال كسية و   ىق البا   ن كاملة 

بدأ  ا   ام طالبا   ن ثج ب الاقحباسات امل سطة العق   ث ح يها طبيعة ألاطحاث لحح يق م

امللكية ال كسية . و عليه  إن جألاد الألايثة يسع  دوما لحعصينص الحىاصنا و الحعناون العلمنق طن ن 

البننا   ن منن  أط نناي الننىط  العسبنني منن  أجننا  سننألاام فنني   ننس العلننب و املعس ننة طلطحنناث علميننة 

 الاشدهاز.عملية ثنهض طاألمة العسبية نحى الح ىز و 

عننندخ محننناوز ا لوطحننناث و الدزاسنننات ا جعنننال  و ث ننناق   ل ننند ضنننب هنننرا العننندد مننن  مجلح نننا

طنننننسق الاسنننننح ادخ مننننن  الةىسنننننبة املعلىماثينننننة للمكحبنننننات سنننننىاي كنننننان ذلننننن  عننننن  طسينننننق مىاقننننن  

الحىاصننا الاجحمنناوي أو الح بي ننات  لك  ونيننة ع ننن  الألاىاثننر الركيننة أو طسمجيننات امل نننادز 

و كننننرل   عننننض ال ننننسق  ،ثيننننة امل حى ننننة أو  عننننا أيننننة مىاقنننن  معلىماثيننننة ع نننن  ال ننننبكة الع كبى 

 الخاص طحىسبة املكحبات .

و الحاما ثحمنا هيثة الححسينس ع ن  كنا من  يحنا   إصندازات اأجلنة ثصويندها طلينة م   نات 

ث ننندم ال كنننس و ألا فننناز و ثسث ننني طاأجلنننة و جعنننال  الألا نننات و السننن اطات العنننق   ي لنننى منهنننا كنننا 

   س ع   ألازض . 
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التخطيط لتقديم خدمات معلوماتية يف املكتبات اجلامعية بإصتخدام 

 SMART PHONESبعض تطبيقات اهلواتف الذكية 

 العطاب أمحد حممد عبد اهللد.

 جامعة صنعاءبقظم املكحبات واملعلىمات  -مظاعد  أطحاذ
 

 :لخصامل

ثصييا ت طييعد فييظ  ييت ارحتييىزات ارحملنُيية املخظييازعة فييظ مجيياع ثكنىرىاُييا املعلىمييات وا

ة والخدمُة إلى ثى ُف ثلك ارحملنُيات واطيحدا م ما يا فيظ ػي    اركثير من ارملتاعات ارحجاٍز

ملُة ب وجعحأييييير املكحبييييييات باا يييييية أةىاع يييييا  ؼييييييات عييييييا  واملكحبييييييات  املجيييييا ت اةحااُيييييية وارخظييييييٍى

الجامعُية  ؼيات صياح ا يدي ايرط ارملتاعيات ار يع اطيحتاعد ال ثى يف ثليك ارحملنُيات فيظ 

مات معلىماثُييييييية ذات ايييييييى م عارُييييييية ثىا يييييييت ثليييييييك ارحتيييييييىزات وثل يييييييع ا حُاايييييييات ثمليييييييدًم صيييييييد

 املظحدُدًن ما ا على ا مت واه .

وميييين أاييييم اييييرط ارحتييييىزاتب   ييييىز اُييييت ادًييييد ميييين ار ىاثييييف ارنملاريييية أ ليييي  علُييييه اُييييت 

ب وايى ميا طياام فييظ ثتيىز صيناعة ارأرمجُيات وارحتبُملييات   smart phonesار ىاثيف ارر ُية

ثملييى  بارعدًييد ميين ارى ييا ف وثملييد  ارعدًييد ميين الخييدمات فييظ ػيي   مجييا ت الخاصيية ا ييا ار ييع 

 الحُام.

ميييين ايييييرط املنتلييييي  ثيييييال  بيييييد أل جظيييييخثمس املكحبيييييات ايييييرا الجُيييييت مييييين ار ىاثيييييف فيييييظ ثمليييييدًم 

صدمات معلىماثُة  دًثة ومحتىزم رلمظحدُدًن ما ا أي ماال وشمال بارؼات ارري ًحمل  

 واه.أادا  ا على أ مت 

سيييييييذع مييييييين ايييييييرط اردزاطييييييية ايييييييى ارح تيييييييُ  رحمليييييييدًم صيييييييدمات معلىماثُييييييية أل ار يييييييد  اطا

يييي  ثتبُملييييات ار ىاثييييف ارر ُيييية ب إ ييييا ة إلييييى  ُيييية عيييين  ٍس رلمظييييحدُدًن ميييين املكحبييييات الجامع

ثملييدًم زةٍيية مظييحملبلُة ميين وا يية ةملييس اربا ييم ملجييا ت ق ييا م ميين اييرط ارحملنُيية بمييا ًحمليي  

ج ارىريييا ملج لجميييو املعلىميييات مييين أايييدا  املكحبيييات الجامعُييية ب وقيييد اعحميييدت اردزاطييية املييين 

 صالع اطحملساء أ بُات املى ىع والخسوج بأام ما ااء ا ا.

وميين ارنحييا ت ار ييع صلصييد ارا ييا اييرط اردزاطيية أةييه بجماييال املكحبييات الجامعُيية اطييحدا م  
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ميين ثملنُيييات ار ىاثيييف ارر ُييية فيييظ ارملُيييا  بييبعب م ام يييا  محا عييية  لبيييات ار  وٍيييد باطيييح دا  

ُيية  WhatsApp – Viber  عييب ارحتبُملييات  ييي وغيراييا ميين ارحتبُملييات باإ ييا ة إلييى إمااة

يي    ييخ ا  الحصييىع علييى اربُاةييات ارببلُىغسا ُيية ملصييا ز املعلىمييات املىاييى م رييدا ا عيين  ٍس

 من   ازض املكحبات وقىاعد اربُاةات ارببلُىغسا ُة املجاةُة املحا ة على ػبكة قة رةد .

باػييسم  خظييحتُو املكحبييات الجامعُيية ثملييدًم معملييم ثلييك أمييا باربظييبة لخييدمات املعلىمييات امل

الخييدمات بجطييح دا   عييب ارحتبُملييات املحا يية علييى ار ىاثييف ارر ُيية ةيير س ما ييا علييى طيي ُت 

يييييييية باربييييييييم اةحملييييييييا ج رلمعلىمييييييييات بقاابيييييييية علييييييييى ؛ املثيييييييياع   الحصييييييييس صدميييييييية ق ا يييييييية الجاٍز

س.  اطحدظازات املساعُة وصدمة ارحصٍى

ــة  ــات امليتا يــ املكحبييييات  –صييييدمات املعلىمييييات  –ثتبُملييييات ار ىاثييييف ارر ُيييية : الكلمــ

 .الجامعُة

Abstract 

    In light of the rapid technological developments in the field of information 

and communication technologyب many commercial and service sectors have 

sought to employ these technologies and use them in various fields of 

production and marketing. Libraries of all types in general and university 

libraries in particular are one of those sectors that have been able to employ 

these technologies in providing services High-quality information that keeps 

abreast of these developments and responds to the needs of its beneficiaries to 

the fullest. 

One of the most significant developments in this regard is the emergence of 

a new generation of mobile phones called smart phonesب which has 

contributed to the development of its software and application industryب which 

provides many functionsب and provides many services in different areas of life. 

From this point of viewب libraries should have invested this generation of 

phones in providing modern and sophisticated information services to the 
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users from any place and time in a manner that achieves its objectives to the 

fullest. 

Against this backgroundب the main objective of this study is to plan the 

provision of information services to the users of the university libraries through 

the applications of smart phonesب in addition to providing a future vision from 

the point of view of the researcher to the areas of utilization of this technology 

to achieve the objectives of university libraries. This study is based a 

documentary method for collecting the required data.  

The most significant findings of the study is that university libraries can take 

advantage of smart phone technologies in performing its works such as 

following up acquisition using some applications like WhatsApp - Viber and 

other applicationsب as well as access to bibliographic data available by copying 

them from library’s indexes and free bibliographic databases available on the 

Internet. 

As for direct information servicesب university libraries can offer most of these 

services using some of the applications available on smart phones; for example: 

current awareness serviceب selective dissemination of informationب answering 

reference queriesب and photocopying service. 

Keywords: Smart Phone Applications - Information Services - University 

Libraries 
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 مشكلة الدراصة: -1

ُييييييف اطييييييحتاعد  ُيييييية ميييييين ثى  ُيييييية وغييييييير ارسيح اركثييييييير ميييييين ارملتاعييييييات وامل طظييييييات ارسيح

ثملنُات ار ىاثف ارر ُة فظ ثملدًم صدماب ا أو ارخظٍى  ر اب ويما أل املكحبات الجامعُة أ د 

ع ارملتاعييات الخدمُيية امل ميية فييظ ارعملُيية ارحعلمُيية واربحثُيية وارنييىام لطاطييُة رلبحييم ارعل يي

ُيييف ارحملنُيييات الحدًثييية فيييظ ثمليييدًم صيييدماب ا وارملُيييا   فيييظ أي  ورييية  ُجيييت علا يييا أل ثمليييى  بحى 

ااابة إلى وجظعى ارط اردزاطة ب بأعمار ا بما ًضمن ر ا اربملاء وارحملد  ومىا بة ارحتىزات

 على ارخظاة ت ارحارُة :

 ما هظ مأرزات اطح دا  ار ىاثف ارر ُة فظ املكحبات الجامعُة ؟ -

اًا اردىا د ار ع طحجنا ا املكحبات الجامعُة من اطح دا  ثتبُملات ار ىاثف ما املص  -

 صدماب ا ؟ وارر ُة فظ أعمار ا 

ما املحتلبات ارالشمة رحملدًم صدمات معلىماثُة فظ املكحبات الجامعُة عن  ٍس   -

 ار ىاثف ارر ُة أو لا صم ارلى ُة ؟

ة فييييييظ الخييييييدمات املعلىماثُيييييية مييييييا هييييييظ مجييييييا ت اطييييييحدا م ميييييين ثتبُملييييييات ار ىاثييييييف ارر ُيييييي -

 املباػسم وغير املباػسم ؟
 

 أهمية الدراصة: -2

اركثييييييير ميييييين ارملتاعييييييات ثييييييأجج أامُيييييية اييييييرط اردزاطيييييية ميييييين أامُيييييية املى ييييييىع ةدظييييييهب ثييييييىل 

الخدمُيييييية واةحااُيييييية  اطييييييحتاعد اطييييييحدا م ميييييين ثتبُملييييييات ار ىاثييييييف ارر ُيييييية أمييييييا رحملييييييدًم 

بيييييات الجامعُييييية أ يييييد ارملتاعيييييات اربحثُييييية صيييييدماب ا أو رلخظيييييٍى  ملنحجاب يييييا وصيييييدماب ا ب واملكح

امل مييية فيييظ أي مجحميييوب  ُيييم جظيييعى ايييرط املكحبيييات إليييى ثمليييدًم صيييدماب ا رلمظيييحدُدًن ما يييا فيييظ 

مكن رحلك املكحبات من ثحملُ  ذرك عن  ٍس  اطح دا  ثتبُملات  أطسع وقد وأقت ا د ٍو

ُييية  دًثييية فيييظ ارملُيييا  بأعمار يييا وثمليييدًم صيييدمات معلىماث smart phonesار ىاثيييف ارر ُييية  

ثىا ييييت ارحتييييىزات وثحمليييي  أاييييدا  ثلييييك املكحبييييات علييييى أ مييييت واييييه ب  مييييا ثييييأجج أامُيييية اييييرط 

اردزاطييييية مييييين ثىص يييييا ثمليييييد  ثصيييييىز رلمكحبيييييات الجامعُييييية باملحتلبيييييات ارالشمييييية رالطيييييحدا م مييييين 

 .فظ ثملدًم صدماب ا املعلىماثُة  smart phonesثتبُملات ار ىاثف ارر ُة 



حممد عبد اهلل أمحد العطابد.                                                                  

 

    8108العدد التاصع ـ يهايز  -اجمللد اخلامط 
6 

 أهداف الدراصة: -3

سيييييييذع مييييييين ايييييييرط اردزاطييييييية ايييييييى ارح تيييييييُ  رحمليييييييدًم صيييييييدمات معلىماثُييييييية ل ار يييييييد  اطاإ

يييي  ثتبُملييييات ار ىاثييييف ارر ُيييية ب إ ييييا ة إلييييى  ُيييية عيييين  ٍس رلمظييييحدُدًن ميييين املكحبييييات الجامع

ثملييدًم زةٍيية مظييحملبلُة ميين وا يية ةملييس اربا ييم ملجييا ت ق ييا م ميين اييرط ارحملنُيية بمييا ًحمليي  

  ارحعس  على : ب  ما جظعى ارط اردزاطة إلىأادا  املكحبات الجامعُة 

 مأرزات اطح دا  ار ىاثف ارر ُة فظ املكحبات الجامعُة . -

املصاًا اردىا د ار ع طحجنا ا املكحبات الجامعُة من اطح دا  ثتبُملات ار ىاثف ارر ُة  -

 فظ أعمار ا وصدماب ا.

ما املحتلبات ارالشمة رحملدًم صدمات معلىماثُة فظ املكحبات الجامعُة عن  ٍس   -

 ة أو لا صم ارلى ُة.ار ىاثف ارر ُ

مجييييا ت اطييييحدا م ميييين ثتبُملييييات ار ىاثييييف ارر ُيييية فييييظ الخييييدمات املعلىماثُيييية املباػييييسم   -

 املباػسم.وغير 
 

 مههج الدراصة وأدوات مجع البيانات: -4

ثىةييه املال ييم ملثييت اييرط ارنييىع ميين اردزاطيياتب وقييد  ارىرييا ملجاعحمييدت اردزاطيية علييى امليين ج 

مييين  حيييت وغيرايييا مييين مصيييا ز املعلىميييات  ؼيييملا ا اريييىز ظ  اطيييح د  اربا يييم أ بُيييات املى يييىع

 لجمو اربُاةات واملعلىمات املحصلة ببحثه . ثأ ام وقرك رو ج

 الدراصات الضابقة واملجيلة: -5
 

انييام مجمىعيية قلُليية ميين اردزاطييات وابحيياذ ار ييع ثناورييد اطييح دا  ار ىاثييف ارر ُيية 

ت صياحب ومين صيالع اربحيم وارحنملُيت فظ املكحبيات  ؼيات عيا ب وفيظ املكحبيات الجامعُية  ؼيا

فييظ مصييا ز املعلىمييات ارىزقُيية وقرك روةُيية واييد اربا ييم اردزاطييات رثُيية وار ييع ر ييا ازثبييا  

 إلى  د ما بدزاطحه:
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1- Dresselhaus، Angela; Shrode، Flora (2012). Mobile Technologies & 

Academics: Do Students Use Mobile Technologies in Their Academic 

Lives and are Librarians Ready to Meet this Challenge? ._ Information 

Technology and Libraries (Online) 31.2  (Jun): 82-101.(1) 

اد د ارط اردزاطة إلى ارحعس  مدي اطح دا  ار ىاثف ارر ُة مين قبيت  لبية اامعية 

Utah State University( USU)    مييدي اطييحعدا 
ا
فييظ  ُيياب م لثا ًمُييةب  ميا ثناورييد أًضييا

ملىاا يية ثحييدي ثكنىرىاُييا ار ىاثييف ارر ُيية وثملييدًم صييدمات معلىماثُيية  املكحبييات الجامعُيية

ثل ييييع ا حُااييييات املظييييحدُدًن ما يييياب وقييييد اطييييح دمد اردزاطيييية امليييين ج املظيييي ظ معحمييييدم علييييى 

( 25.000ات املحصييلة ا يياب وثاييىل مجحمييو اردزاطيية ميين  اطييح ُال فييظ امييو اربُاةييات واملعلىميي

ت ب  ميييييا ثناورييييد اردزاطيييية  زاييييية اطييييح دا  ار ىاثييييف ارر ُييييية ميييين قبييييت ارتلبييييية   ارييييت وصييييٍس

وأغساض اطح دا   ما اطحتلعد أزاء أمناء املكحبات ملعس ية صتت يم وثىا ياب م الحارُية 

عميييييار م و يييييررك فيييييظ ثمليييييدًم واملظيييييحملبلُة  يييييىع  ُدُييييية اطيييييحدا م مييييين ار ىاثيييييف ارر ُييييية فيييييظ ا

 ىزم رلمظحدُدًن من ثلك املكحبات.صدمات معلىماثُة محت

2- Paterson، Lorraine ; Low، Boon . Student attitudes towards mobile 

library services for smartphones._ Library Hi Tech، Vol. 29 Iss: 3 (2011)، 

pp.412 – 423. (2) 

اييييد د اييييرط اردزاطيييية إلييييى ثملييييدًم بُاةييييات  مُيييية وةىعُيييية عيييين اطييييح دا  ارتلبيييية ر ا ييييصم 

ثا ًمُةب ارنملارة و ُدُة اطحدا م ما ا فظ الحصىع على صدمات معلىماثُة من املكحبات ل

وقييييد اطييييح د  اربا ثييييال امليييين ج املظيييي ظ فييييظ  زاطييييف ما وثييييم اعحمييييا  علييييى اطييييح ُال فييييظ امييييو 

 ارت اامعظ  1716اربُاةات واملعلىمات املحصلة ا رط اردزاطةب وثاىةد عُنة اردزاطة من 

ميييييين املييييييس لحيل لورُيييييية وارعلُييييييا ب وقييييييد صلصييييييد اردزاطيييييية إلييييييى أل انييييييام ثتييييييىز فييييييظ اطييييييح دا  

ارنملارييية مييين قبيييت عُنييية اردزاطييية واثجييياط معمليييم ارتلبييية إليييى الحصيييىع عليييى اىاثيييف ار ىاثيييف 

ذات مىاصدات عارُة ثمكا م من اطحدا م من الحصىع على املعلىميات ار يع جظياعدام فيظ 

http://www.emeraldinsight.com/author/Paterson%2C+Lorraine
http://www.emeraldinsight.com/author/Low%2C+Boon
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ارعملُيية ارحعلُمُيية فييظ الجامعييةب  مييا اطحعس ييد اردزاطيية الخييدمات املعلىماثُيية ار ييع ًمكيين 

 ٍس  ار ىاثف ارر ُة.رلمكحبات الجامعُة ثملدًم ا عن  

3- Lippincott، Joan K. A mobile future for academic libraries.- Reference 

Services Review._ Vol. 38، Iss: 2 (2010)._ pp. 205-213.(3) 

ثناورييد اييرط اردزاطيية أرييس اطييح دا  ار ىاثييف ارر ُيية فييظ ارعملُيية ارحعلُمُيية  ؼييات عييا  

ب  مييييا ثناورييييد اييييرط اردزاطيييية اثجااييييات وارحتييييىزات وفييييظ املكحبييييات الجامعُيييية  ؼييييات صيييياح

ُيييييية فيييييييظ مجييييييياع ار ىاثيييييييف املحمىرييييييية واطحعس ييييييد امااةُاب يييييييا و ُدُييييييية ثى ُد يييييييا فيييييييظ  ارحكنىرىا

املكحبييييات لثا ًمُييييةب  مييييا ثتسقييييد اردزاطيييية إلييييى  ُدُيييية اطييييحدا م ميييين ار ىاثييييف ارر ُيييية فييييظ 

ُدًن ما ا و ررك ػس د ثملدًم صدمات معلىماثُة  دًثة ومحتىزم ثل ع ا حُااات املظحد

 وا يييييو اطيييييح دا  ثليييييك ار ىاثيييييف واردىا يييييد ار يييييع ثححملييييي  مييييين اطيييييح دا  رايييييت مييييين املكحبيييييات 

 لثا ًمُة واملظحدُدًن ما ا.

محسننننند دمحم اننننني   لهسنننننحيول  لهلننننن ة  لجامننننن د الةننننن  ل    ننننن  ل   مح ننننن    ا ل ننننن   -4

لن   ةحننني  ا ل نننرةمل لهح ألانننل مكد ه م   ننن ا كل ح  مننن ا ةحننن  دمحم ننن    _ ل ننن يةدمحم   

ننن بم    45-44ل    ن ا ل   مح ن   نل مه  نن  له  ه ن   _ ب محن  ال ن ، ةننةد له  ن   مند 

4105   4) 

اردزاطة إلى ارحعس  على اردوز ارري ًمكن أل ًلعبه ار اثف املحمىع فيظ ثمليدًم  اد د  

صيييييدمات املكحبييييية بصيييييىزم عامييييية وصيييييدمات املعلىميييييات بصيييييىزم صاصييييية فيييييظ املكحبييييية الجامعُييييية 

عضيييييياء اُديييييية ارحييييييدَزع واربييييييا ثيل وارتييييييالو بالجامعيييييية. طييييييىاء  اصييييييت املكحبيييييية أو صازا ييييييا ل 

با طحدا م من مصاًا ار اثف املحمىع من صالع ارحتبُمليات املحا ية علُيه ثارسطيا ت ارنصيُة 

ييييييد قرك رو ييييييج وػييييييباات ارحىاصييييييت ااحمييييييا ظ وثصييييييد  مىاقييييييو  وارحتبُملييييييات ارصييييييىثُة وارأًر

ات مكح ُييية ثحجييياوش  يييدو  ارصميييال واملايييال  حصيييت رلمظيييحدُد قة رةيييد مييين أايييت ثمليييدًم صيييدم

أًنمييييا ثيييييال وقحمييييا ػييييياء  ول أل ثحملُيييييد بمبايييي  املكحبييييية أو طيييياعات عمل يييييا بيييييت ثحييييا  عليييييى ميييييداز 

طيييياعات ارُييييى  وصييييالع أًييييا  لطييييبىع فييييظ الجامعيييية أو املاليييي ع أو املتعييييم أو ارظييييدس أو ثيييينملالت 

 ا اردزاطة أل ثتاب  ارأرمجُات بيل ار اثف ار ع ثىصلد إرا ارنحا ت املظحدُد املخحلدة. ومن

والحاطت ً رس على مدي قبىع او ز ب املظيحدُدب ا حليد مصيس املسثبية لوليى عليى مظيحىي 
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ملُيا فييظ أعلييى  ظيبة  ةخؼيياز ار ىاثييف  ُيم وصييت عييا   % ميين ار ىاثييف  68.7 ظيبة  2014إ ٍس

ملكحبيييييات مييييين املظيييييح دمة بمصيييييس اىاثيييييف ذ ُييييية وريييييررك  اربِدييييية طييييياةحة رحمليييييدًم صيييييدمات ا

ار ييييع أوصييييد ا ييييا اردزاطيييية  ييييسوزم اطييييحدا م ميييين إمااةييييات ار يييياثف  ارحىصييييُات صالر يييا. وميييين

املحمىع رحملدًم الخدمات املكح ُةب ارحىطو فظ ثملدًم الخدمات فظ املكحبة ارملىمُة وارعامية 

 والجامعُة من صالع ار اثف املحمىع.

  له صنن د ه مح نن ر لهل ألاننل أمنن ول   لهسنن ي  ل نن ليلا لهل لةنن  لجام هنن   ننل  ح  نن -5

لهحلبننننل   ا ل نننن    ي  نننن ا لهومننننل لهة نننن ال كمى م ةننننف _ مننننرةمل لجا نننن ر لهحلبننننل  ننننل 

  لهل نن    ب محن  ممنن ا   اند  نح ا ة نةم   –إلان  نن  له حني  ا كلهيم تن ا 

 (5  ا 5/01/4100-3ةةد له     مد 

اطييييييح دا  ار ىاثييييييف مملىمييييييات مجييييييدي ثييييييىا س اييييييد د اييييييرط اردزاطيييييية إلييييييى ارحعييييييس  علييييييى 

ويم  املححىي ارسق يع ارعسييجب وثحدًيد املؼيكالت وارصيعىيات ار يع ثحيىع  املحمىرة فظ إثا ة

 ول عملُة قثا ة واطحدا م من ذرك املححىيب وقد اطيح دمد اردزاطية املين ج ارىصيدج 

 ارححلُلييييظب واعحمييييدت علييييى اطييييح ُال وقا ميييية املسااعيييية ثييييأ وات لجمييييو اربُاةييييات واملعلىمييييات

الخاصييية بمديييس ات اردزاطييية ب وقيييد ثىصيييلد اردزاطييية إليييى عيييدم ةحيييا ت ما يييا: اقحصييياز املححيييىي 

و  مليي  ورييِع  ارسق ييع ارعسيييج املحييا  ميين صييالع ار ىاثييف ارر ُيية علييى املححييىي ارسق ييع ارظييَس

عيى   اركحت ارعلمُةب   ًصاع املححىي ارسق ع ارعسيج املحا  عأر ار ىاثف ارر ُة فظ بداًاثه َو

 رييك إلييى  ييعف ارتلييت علييى املححييىي ارسق ييع با عحمييا  علييى ار ىاثييف ارر ُييةب ارظيي ت فييظ ذ

ييييييية رلمححيييييييىي ارسق يييييييع مييييييين صيييييييالع ار ييييييياثف املحميييييييىع ب و  صيييييييعىية إ ازم  مليييييييىي امللكُييييييية اردكٍس

باإ يييييا ة إليييييى أل  عيييييب ارأرمجُيييييات املظيييييح دمة فيييييظ إثا ييييية املححيييييىي ارسق يييييع   ثيييييصاع ثىاايييييه 

 .مؼكالت مو ارلغة ارعسيُة

ة   هننن  ل  قبننن ب مسننن ى     ه  ننن ر ل    ننن ا لهل م ننن  دمحم ننن    هيننن ا  له ننن ن طنننةد نننن    له -6

  _ م  ح دمحم   0(  _ لج    لهحلل    ه    ه ب   ل ح  م ا _ ع4101لهل ة  لجام د )

 http://drtazzuhairi.blogspot.com.eg/2011/12/v-

behaviorurldefaultvmlo.html    6)  

http://drtazzuhairi.blogspot.com.eg/2011/12/v-behaviorurldefaultvmlo.html
http://drtazzuhairi.blogspot.com.eg/2011/12/v-behaviorurldefaultvmlo.html
http://drtazzuhairi.blogspot.com.eg/2011/12/v-behaviorurldefaultvmlo.html
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ثكنىريييى ظب بىصيييده ثملنُييية املظيييحملبت رلحعيييس  عليييى  ا يييد  اربحيييم إليييى  زاطييية مجييياع ارنييياةى

اةجييييياشات امل مييييية ار يييييع ثحململيييييد  ُيييييهب صاصييييية ثليييييك ار يييييع ر يييييا عالقييييية مباػيييييسم بحملنُيييييات صيييييصل 

ارحتيييىزات فيييظ مجييياع ارعميييت املكح يييع ومعالجيية واطييي رااع املعلىميييات. وإمااةُييية اطيييخثماز ايييرط 

مين صيالع اطيححداذ صيدمات ادًييدم جعحميد عليى أا يصم ار يياثف املحميىعب و ار يع مين ػييأص ا 

وقيد  اربحيم ةمياذج ممل ر ية لخيدمات معلىميات ًمكيين  املجحميو.أل ثسثمليج بيدوز املكحبيات فيظ 

ماز ارط ثملدًم ا رلمظحدُدًن بىاطتة اىاثد م املحمىرة.  ضال عن ممل ر ات لواه اطخث

لا يييصم فيييظ مجييياع إثا ييية املكحبيييات ارسقمُيييةب وثيييأرير ايييرط الخيييدمات عليييى مظيييحملبت م طظيييات 

  املكحبات وارعامليل  ا ا.

 مصطلحات الدراصة: -6

     لهل لة  لهذكSMARTPHONES    

ةملاريييية ثححيييىي علييييى صييييىاح محملدميييية مملازةييية بمثُالب ييييا ميييين ار ىاثييييف  –هيييظ اىاثييييف محمىريييية 

ٍيييية يييييد قرك رو ييييج و يييييح  لصييييسي ب  ميييييا ًى  الخلى اييييد ا يييييا مييييي م ثصييييد  قة رةيييييد ومصامنيييية ارأًر

 (7  ملدات لو ِع وجؼغُت ارىطا   املحعد م وثححىي على رى ة مداثُ  ثاملة.

   ل  ل ز له  حلTABLET   

ب وأام  ازي بُا ما أل الج اش  ارلىحظ ًيى س صاصيُة  (Laptop) اى ثتىز رلكمبُىثس املحمىع 

 (8  مللم صاح به أو بالصبو فظ  عب املى ًالت.اركحابة على ارؼاػة ب

     ل     ا ل   محUNIVERSITY LIBRARIES  

بؼييأاا وثمىر ييا وثييدًساا 
ه
عييس  اييازو  املكحبيية الجامعُيية بأص ييا : مكحبيية أو مجمىعيية ميين املكحبييات ار ييع ث

 (9  .الجامعة من أات ثلبُة ا حُااات ارتالو واربا ثيل وأعضاء اُدة ارحدَزع  ا ا

  يم ا ل ح  م ا ةINFORMATION SERVES  

 رلحداعيت ةخُجية ًحيأج  واريري املعلىميات مين املظيحدُد علُيه ًحصيت ارا يا ج اريري  هيظ ارنياثت

ة ما ًة مىاز  من املعلىمات لا صم ًحىا س ما بيل   ويؼٍس
ا
 ارعملُات  عب ثندُر عن  ضال

 ا حُاااب م وأةما  ناملظحدُدً  ؼا  بتبُعة الخدمات ھرط وثسثب  اردنُة وقاساءات

 (10  املعلىمات. إلى
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 أهمية املكتبات اجلامعية :أواًل : 

 هييع جظييعى  ب  ثمليت املكحبييات الجامعُية أامُيية عيين لةيىاع اصييسي ميين املكحبيات فييظ بنيياء املجحميو 

إليييييى جغرًييييية وثبؼيييييُ  اربحيييييىذ اثا ًمُييييية مييييين صيييييالع ميييييا ثملدميييييه مييييين صيييييدمات معلىماثُييييية رلبيييييا ثيل 

ع بالجامعة واردازطيل وأعض ال الحُيىي رعجامعيات  باء اُدة ارحدَز عحأراا اريبعب بمثابية ارؼيٍس َو

حىقييف  بواييرا ً  ييد ارييدوز الحُييىي ر ييا و اعلُف ييا فييظ عملُيية ارححصييُت لثييا ً ع واربحييم ارعل ييع  ب ٍو

زب ا و عارُف يييا فيييظ ثمليييدًم صيييدمات معلىماثُييية ثل يييع ا حُاايييات ةجيييا  املكحبييية الجامعُييية عليييى ميييدي قيييد

 املظحدُدًن ما ا فظ   رم شمنُة واي م .

بيييت ًحعيييدي ذريييك إليييى  بو  ًملحصيييس  وز املكحبييية الجامعُييية عليييى ثيييى ير أ يييدذ املعلىميييات  حظيييت 

ت املظيييحدُدًن ما يييا عليييى  ُدُييية اةحدييياع ما يييا ومييين مىاز ايييا وصيييدماب ا عليييى أ ميييت وايييه بيييد  و  بثيييدٍز

رلمكحبييييييات الجامعُييييييية مييييييين ارحىاصيييييييت املظييييييحمس بمظيييييييحدُدا ا مييييييين أايييييييت ثحظيييييييل صيييييييدماب ا بميييييييا ًل يييييييع 

 (11  مى اب م.

ومييييييييو   ييييييييىز ارد ييييييييازض علييييييييى اة رةييييييييد  واقييييييييساح املدمجيييييييية وقىاعييييييييد اربُاةييييييييات واملييييييييىاز  

ارك روةُييييية اصيييييسي باإ ييييييا ة اليييييى   ييييييىز أطيييييارُت ادًييييييدم مييييين الخييييييدمات والحصيييييىع علييييييى 

 وز املكحبة الجامعُة ًحغير وأصب  بجماال املظحدُدول اطحدا م من املكحبة املعلىمات بدأ 

ومىاز ايا ميين منيياشر م أو أي أمييا ن أصييسي باإ ييا ة إليى إمااةُيية وصييىر م إلييى مييىاز  املكحبييات 

 (12 لصسي  ول قُى .

 فيظ محيى لمُية املعلىم
ا
 بازشا
ا
اثُية فيظ  ما ثلعت املكحبات الجامعُة فظ اردوع املحملدمة  وزا

مجحمو الجامعة  ؼات صاح وفظ املجحمو املحلظ  ؼات عا  بجطح دا  املىاز  ار ع ثمحلك ا 

واراا ز امل ات ارري ٌعمت  ا ا عن  ٍس  ارأرامت ارحدٍز ُية ووزغ ارعميت ار يع ثمليى  ا يا ثليك 

 (13 املكحبات.

 أهداف املكتبات اجلامعية :ثانيًا: 

هييظ  أاييدا  ا  ييجل ويارحيالظ بذاب ييا  الجامعيية ميين ا  اوأايد واى اييا الجامعُية جظيحمد املكحبيية

 جعكييع اييرط ب ورييررك علا ييا أل الجامعيية زطييارة ميين ًحجييصأ   اييصء وزطييارف ا الجامعيية ب أاييدا 

الجامعية باا ية  رتلبية صيدماب ا ثمليد  رعجامعة  هيع ارمللت بمثابة هظ الجامعة فظ  املكحبة لادا ب

اب م وأعضاء اُدة ارحدَزع  (14 واربا ثيل  ا ا يل وارعامل مظحٍى
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مكن  صس أادا  املكحبات الجامعُة فظ ارحالظ  : (15  ٍو

يييي  اصحُيييياز و ديييي  املييييىا   -1 س وصدميييية املنييييااج اردزاطييييُة بالجامعيييية أو ارالُيييية عيييين  ٍس  عييييم وثتييييٍى

 املنااج.املكح ُة ار ع ثسثب  ا رط 

عس يييية ار ييييع ثِظييييير وطييييا ت اربحييييم واردزاطيييية ميييين صييييالع ثييييى ير املعلىمييييات ومصييييا ز اربحييييم وامل  -2

 ث صصه.ًححاج إرا ا لطاثرم وارتالو واربا ثىل ثت فظ مجاع 

ثمليييدًم الخييييدمات املعلىماثُيييية واملكح ُيييية رحِظيييير طييييبت اربحييييم واطيييي رااع وذريييك ميييين صييييالع مييييا   -3

 وغيراا.  ؼا اتب أ رةب ا ُاتب  ازض ببلىاس  متبىعاتبثصدزط من 

مل طظيييات ارعلمُييية باريييداصت لجامعيييات واثبيييا ع متبىعيييات الجامعييية وارالُيييات ارحا عييية ر يييا ميييو ا  -4

 .والخازج

ع بالخيييييدمات ار يييييع ثمليييييدم ا   -5 دُييييية رلتيييييالو وارتاربيييييات وأعضييييياء اُدييييية ارحيييييدَز إعيييييدا  بيييييسامت جعٍس

 املعلىمات.و ُدُة اطح دا  مصا ز 

 .  اطت  اصت املكحبة رلدزاطة واربحمب ُدة املناخ املن  -6

س علييييم املكحبيييييات  -7 ييييي  واملعلىمييييات املؼيييياز ة فييييظ ثتيييييٍى ت ارعيييييامليلعيييين  ٍس وإقاميييية املعيييييازض ب ثييييدٍز

 وعملد امل ثمسات وارندوات.

 مربرات اصتخدام اهلواتف الذكية واألجهشة اللو ية يف املكتبات اجلامعية:ثالجًا: 

ًمكيييين  صييييس املأييييرزات ار ييييع ثييييدعىا املكحبييييات الجامعُيييية إلييييى اطييييح دا  ار ىاثييييف ارر ُيييية 

ع ثليييييك املكحبييييياتب وثمليييييدًم صيييييدمات ولا يييييصم ارلى ُيييييةب واطيييييحدا م مييييين ثتبُملاب يييييا فيييييظ أعميييييا

 (16  معلىماثُة محتىزم رلمظحدُدًن ما ا فظ ارنملا  ارحارُة:

  ىاثف ارر ُة فظ ارعارم .ارنمى امل  اًد  طح دا  ار -

 مجا ت اطح دا  ار ىاثف ارر ُة  .جعد   -

 ثتبُملاب ا.ط ىرة اطح دا  ار ىاثف ارر ُة وارحعامت مو  -

ييية وثل يييع ا حُاايييات املظيييحدُدًن الحيييارُيلثمليييدًم صيييدمات معلىماثُييية ثىا يييت   -  ارحتيييىزات الجاٍز

 املححمليل.و 

واييييى  ارعدًييييد ميييين ارؼييييسثات املصيييينعة رل ىاثييييف ارر ُيييية ممييييا طيييياام فييييظ زصيييي  ارماص ييييا ويارحييييالظ  -

 إمااةُة اقحنائ ا من قبت معملم ػسا   املجحمو .  
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املكتبـات  مشايـا وووادـد اصـتخدام اهلواتـف الذكيـة واألجهـشة اللو يـة يف        رابعًا : 

 :اجلامعية

ًمكييين إامييياع اردىا يييد واملصاًيييا ار يييع ًى سايييا اطيييح دا  ار ىاثيييف ارر ُييية ولا يييصم ارلى ُييية فيييظ 

 املكحبات الجامعُة فظ ارنملا  ارحارُة:

إمااةُييية ثملييييدًم صيييدمات معلىمييييات  دًثييية ومحتييييىزم رلمظيييحدُدًن ميييين املكحبييية  ظيييي ىرة  -

ا م ازثبا  املظ ظس من أي ماال مما ٌظاام فظ ٍش  حدُدًن باملكحبة.َو

أ ام طييييييييي لة و عارييييييييية فيييييييييظ ثحدًيييييييييد ا حُاايييييييييات املظيييييييييحدُدًن املى يييييييييىعُة مييييييييين املعلىميييييييييات  -

 صدماب ا.   ومصا زاا باإ ا ة إلى ثملُُم املكحبة و

إمااةُية ارىريىج إلييى مىاقيو املكحبيات الجامعُيية لصيسي وارحعيس  علييى صيدماب ا واطييحدا م  -

 من ثجازا ا .

 فظ ػ   املجا ت املعلىماثُة.ارحعاول مو املكحبات لصسي  -

ثيييى ير امليييىاز  املارُييية ار يييع ثاةيييد ثصيييس  فيييظ ثمليييدًم صيييدمات املعلىميييات رلمظيييحدُدًن مييين  -

 املكحبة بارتسي ارحمللُدًة واطخثمازاا فظ ثملدًم صدمات معلىماثُة  دًثة. 

س امل ييازات ارحملنُيية رييدي ارعييامليل فييظ املكحبيية ممييا ًيينعكع علييى ارعمييت  اصييت املكحبيية  - ثتييٍى

.إً
ا
 جابا

ثدعُييييييت  وز املكحبيييييية فييييييظ مجيييييياع ارحعلييييييُم ارك رو ييييييج ممييييييا ًيييييينعكع علييييييى ثحملُيييييي  أاييييييدا   -

 الجامعة ار ع ثخبع ا املكحبة .

الحىاطيييِت رحمليييدًم صيييدمات ثيييى ير الحيييي  املايييا ج فيييظ املكحبييية وار يييع ثاةيييد ثححاايييه أا يييصم  -

 .املعلىمات

 .صدماب ا بتسي مباػسم وغير مباػسمارخظٍى  رلمكحبة و  -
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 علومـات يف املكتبـات اجلامعيـة عـو    : املتطلبات الالسمة لتقـديم خـدمات امل  خامضًا

 طزيق اهلواتف الذكية واألجهشة اللو ية: 

انارييييييك ارعدًييييييد ميييييين املحتلبييييييات لطاطييييييُة ارييييييالش  ثىا ساييييييا فييييييظ املكحبييييييات الجامعُيييييية رحملييييييدًم 

ُييييييةب وثنملظيييييييم اييييييي ُيييييية ولا يييييييصم ارلى  رط صييييييدمات املعلىميييييييات  ا ييييييا باطيييييييح دا  ار ىاثيييييييف ارر 

 املحتلبات إلى :

 ل حيلا  ك مبل   -

ذات مىاصييدات ثخناطييت و جييم  TABLETو أا ييصم رى ُيية   SMART PHONEأا ييصم  -1

وثحىا   ميو ةمليم ميصو ي صدمية لة رةيد ارالطيلاج  بلعماع والخدمات ار ع طحملدم ا

 فظ اربلد .

يييي  إ ADSLاػييي رام فييييظ صدميييية لة رةيييد لز ييييذع  -2 م فييييظ ارؼييييسثات املىاييييى  ي يييدعيييين  ٍس

 اربلد ويظسعة ثحالء  مو  بُعة عمت املكحبة والخدمات ار ع طحملدم ا . 

وزيت ا باملى   رحمكيل ارعيامليل مين ارىريىج إليى اة رةيد  router ثى ير عد  من أا صم  -3

ظس .  بىاطتة لا صم ارر ُة وارلى ُة  ظ ىرة َو

   ل ره  لها ا  لهبملا  -

ت وثييييييأا -1 ُيييييية  ييييييسوزم أل ثملييييييى  املكحبيييييية بحييييييدٍز ليل ارعييييييامليل املح صصيييييييل  ا ييييييا علييييييى  ُد

اطح دا  ار ىاثف ارر ُة ولا صم ارلى ُة فظ ثملدًم صدمات معلىمات محتىزم ثل ع 

 ا حُااات املظحدُدًن ما ا واطحدا م ما ا على أ مت واه .

ت ارعييامليل فييظ املكحبيية  ؼييات منييحملم و وزي رلحعييس  علييى ارأرمجُييات  -2 ارعمييت علييى ثييدٍز

 ًمكن اطحدا م ما ا فظ ثملدًم صدمات املعلىمات و ُدُة ارحعامت مع ا.الحدًثة ار ع 

  ل       له  مج  ا كله ي  ى ا  -

 ييسوزم أل ثملييى  املكحبيية بحييى ير ارأرمجُييات وارحتبُملييات املناطييبة رل ىاثييف ارر ُيية ولا ييصم 

تبُمليات ميو ارلى ُة ار ع جظح دم ا فظ ثملدًم صدمات املعلىمات ب و  بد أل ثيحالء  ثليك ارح

يحم ثحمُيت ايرط ارحتبُمليات مين  ارنملا  الخاح بار اثف ار اثف اررثج أو الج اش ارلىحظ ب ٍو

باربظبة رلأرامت ار ع ث   اىاثيف رًديىل و رى يات اًبيا ب  (App Store)محجس أو طحىز 
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و اريييييري ٌعميييييت عليييييى بملُييييية لا يييييصم  أةدزوٍيييييد أميييييا باربظيييييبة رلأيييييرامت املكحىيييييية بنمليييييا  ارخؼيييييغُت

 (Google Play)ي  ج اش طامظىةت و طى ج  ُحم ثحمُت ارحتبُملات من اىات بلظ لصس 
 

 صادصًا: جماالت االصتيادة مو تطبيقات اهلواتف الذكية يف املكتبات اجلامعية :

  ل   شل  ل خيم ا غي   -

 ار  وٍد : ًمكن اطحدا م من ثتبُملات ار ىاثف ارر ُة فظ مجاع ار  وٍد ثارحالظ : -1

ي  ثحدًد ا حُا - اات اربا ثيل املى ىعُة من مصا ز املعلىمات باا ة اػياار ا عين  ٍس

 عن  ٍس   عب ارحتبُملات مثت :
ا
 ار ع ًحد وص ا مظحملبال

- WHATSAPP – VIBER – MESENGER – E.MAIL  . املحا ة على ار ىاثف ارر ُة 

ن على ػبكة لة رةد واصحُاز مصا ز املعلىمات ار ع ث - ناطت اردصىع الى مىاقو ارناػٍس

املكحبييية ومظييييحدُدا ا بجطيييح دا   عييييب محسثييييات اربحيييم املحا يييية عليييى ار يييياثف ارييييرثج أو 

 . GOOGLEالج اش ارلىحظ  ي 

ازطيييياع ومحا عيييية ارتلبييييات رلمييييىز ًن أو اػيييي رام فييييظ قىاعييييد اربُاةييييات باطييييح دا   عييييب  -

 ارحتبُملات املىاى م على ار ىاثف ارر ُة وار ع ثم ذ س  عض ا أعالط .
 

صييييييييبُف : إماييييييييال املكحبيييييييات الجامعُيييييييية اطييييييييحدا م مييييييين ار ىاثييييييييف ارر ُيييييييية ارد سطييييييية وارح -2

ولا يييييصم ارلى ُييييية فيييييظ مجييييياع الحصيييييىع عليييييى ارخ يييييجُالت ارببلُىغسا ُييييية أو إ مار يييييا عييييين 

و ارحعاوةُيييية مثييييت  ييي  ارييييدصىع إلييييى مىاقييييو   ييييازض املكحبيييات املؼيييياا ة أو مىاقييييو املؼيييياَز  ٍس

ملحا ييييية عليييييى ثليييييك لا يييييصم مثيييييت ارد يييييسض ارعسييييييج املى يييييد  باطيييييح دا  محسثيييييات اربحيييييم ا

GOOGLE  و ارحعاوةُة فظ مجياع ارد سطية قاميد ب  ما ثجدز اػازم إلى أل  عب املؼاَز

  عمت ثتبُ  صاح ا ا محا  عأر ار ىاثف ارر ُة ثارد سض ارعسيج املى د. 

  ل   شل  ل خيم ا غي   -

ر ىاثييف ارر ُيية جظييحتُو املكحبييات الجامعُيية اطييح دا   عييب ارحتبُملييات املحا يية علييى ا

وغيرايا  MESSENGER – WHATSAPP – VIBER  - FACEBOOKولا يصم ارلى ُية مثيت 

 من ارحتبُملات فظ ثملدًم الخدمات املعلىماثُة :

 



حممد عبد اهلل أمحد العطابد.                                                                  

 

    8108العدد التاصع ـ يهايز  -اجمللد اخلامط 
06 

 وذرك من صالع ارملُا  بالعماع ارحارُة::  إلادمحم    -1

 املحأصسم.محا عة مصا ز املعلىمات املعازم  -

 املعلىمات. جص مصا ز  -

 قعازم.ثجدًد  -

 اعال  املظحدُدًن بملسو اةف اء مدم قعازم -

 : ةت ط  ل       -2

ب و ييييييررك الحدًثيييييية ار ييييييع وصييييييلد إلييييييى املكحبيييييية  اعييييييال  املظييييييحدُدًن بمصييييييا ز املعلىمييييييات

 صدمات وأ ؼتة املكحبة ار ع طحملدم ا صالع   رم معُنة .

 :ه مح  م ا له ث ةن ى ئل -3

ار ييع وصييلد إليييى املكحبيية وار يييع ثملييو  يييمن  اعييال  مظييحدُدًن  عُيييا م بمصييا ز املعلىميييات

 ااحماماب م املى ىعُة .

 ة  وس خ  كله ص  ل  -4

ثصوٍيييييييد املظيييييييحدُدًن بصيييييييىز ريييييييبعب مصيييييييا ز املعلىميييييييات امل مييييييية  ار يييييييع ًححيييييييااىل ارا يييييييا 

 مظح لصييات ارسطييا ت الجامعُيية باطييح دا  ثيياميرا الج يياش ارلييىحظ أو ار يياثف ارييرثج ب 

مكن ثمل ةدًم ارط الخدمة مملابٍو  . ت زطى  زمٍص

 :ةيم  ل للبع كةب ا  دمحم   ة   س  لا ل لبح   -5

اطحملباع اطحدظازات املظحدُدًن عن  ٍس  ارحتبُملات امليرثىزم أعيالط وإزػيا ام إليى 

املسااييو ار ييع ثدُييدام أو قاابيية علييى ثلييك اطحدظييازات باطييح دا  مصييا ز املعلىمييات 

 و ارك روةُة املىاى م على ػبكة لة رةد .املحا ة فظ املكحبة أو اطحعاةة باملساا

  :ل س   ي دةيم  ةي  ب  -6

ت املظحدُدًن ما ا على  ُدُة اطح دا   جظحتُو املكحبات الجامعُة عمت بسامت رحدٍز

بة بررك وعس  ا  املكحبة ومصا زاا على أ مت واه عن  ٍس  أما عمت  ُدًىاات ثدٍز

ب إ يييا ة إليييى YouTubeعليييى قنيييام املكحبييية عليييى  أو Facebookفيييظ صيييدحة املكحبييية عليييى اريييي 

بة باطح دا  بسةامت  وازطار ا رلمظحدُدًن عأر   Pdfأو  Wordإمااةُة عمت بسامت ثدٍز
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ارحتبُملييييييات املييييييرثىزم أعييييييالط ب  مييييييا ًمكيييييين رلمكحبييييييات الجامعُيييييية عمييييييت بييييييسامت ثدٍز ُييييييية 

 واطح دا  ثتبُملات ار ى 
ا
ة مثال اثف ارر ُة مح صصة فظ مجاع معيل ثارلغة قةجليً 

 فظ ذرك.

 :ةيم ت   كإلادمحمةا كلهتس  ق دمحمد أومي  ل       -7

فييييييظ عملُيييييية  اطييييييحدا م ميييييين ثتبُملييييييات ار ىاثييييييف ارر ُيييييية  جظييييييحتُو املكحبييييييات الجامعُيييييية 

ارخظييييييٍى  لخييييييدماب ا ول ؼييييييتة اردعارُييييييات ار ييييييع طييييييحملى  ا ييييييا صييييييالع مييييييدم شمنُيييييية معيييييييل 

 ممييييا ٌظييياام فييييظ   ظيييت مظييييحدُدًن اييييد  رلمك
ا
حبييية ب وانييييا   بيييد رلمكحبيييية ميييين ارك روةُيييا

ثس ييي  املج ييى  فيييظ إ ؼيياء مححييىي ًجيييرو اةخبيياط املظييحدُدًن و ٌ يييجع م علييى اطيييح دا  

 املكحبة ومىاز اا

 
 :الهتادج

طياعد اةخؼياز ار ىاثيف ارر ُية ولا يصم ارلى ُية وزصي  ارماص يا وطي ىرة ارحعاميت مع يا  -

ة والخدمُة  وارعلمُة . من اطحدا م ما ا فظ ػ   املجا ت ارحجاٍز

انيييام ارعدًيييد مييين ارحتبُمليييات املحا ييية علييييى ار ىاثيييف ارر ُييية ولا يييصم ارلى ُييية بجماييييال  -

ييف بأ ؼييتف ا وارىصييىع إلييى  املكحبييات الجامعُيية اطييحدا م ما ييا فييظ ثملييدًم صييدماب ا وارحعٍس

ظس ويأقت ا د ووقد ممكنيل.  أ أر عد  من ارددات املظحدُدم ما ا  ظ ىرة َو

رر ُييية فيييظ اًيييا واردىا يييد ار يييع  ململ يييا اطيييح دا  ثتبُمليييات ار ىاثيييف اانييام ارعدًيييد مييين املص  -

الحيييي  املايييا ج رلمكحبيييات املكحبييات الجامعُييية  محيييى لمُيية املعلىماثُييية وارحملنُيييةب وثييى ير 

 .الجامعُة
  :التوصيات

صييييدماب ا  ثتبُملييييات ار ىاثييييف ارر ُيييية فييييظ ثملييييدًم بييييد رلمكحبييييات الجامعُيييية ميييين اطييييخثماز  -

مييييت واييييه ب و  بييييد ر ييييا ميييين ثييييى ير املحتلبييييات ارالشميييية رييييررك ميييين وثحملُيييي  أاييييدا  ا علييييى أ 

ت ارعييييييامليل فييييييظ املكحبيييييية علييييييى ار ىاثييييييف ارر ُيييييية ولا ييييييصم  أا ييييييصم ومعييييييدات و ييييييررك ثييييييدٍز

 ارلى ُة وثتبُملاب ا .
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اطحدا م من ثجازو املكحبات الجامعُة على املظحىي ققلُ ع واردولظ فظ مجياع ثمليدًم  -

 .  ار ىاثف ارر ُة ولا صم ارلى ُةالخدمات املعلىماثُة باطح دا

ُيية فييظ مجيياع عمييت  وزات ثدٍز ُيية ووزغ عمييت مح صصيية . - رلعييامليل فييظ املكحبييات الجامع

يييييييف  و ُدُييييييية اطيييييييحدا م ما يييييييا  اايييييييابومصاً بحملنُيييييييات ار ىاثيييييييف ارر ُييييييية وثتبُملاب يييييييابارحعٍس

فيييييييظ مجييييييياع الخيييييييدمات غيييييييير املباػيييييييسمب و يييييييررك ثمليييييييدًم واطيييييييح دام ا اطيييييييح دا  لمثيييييييت 

 . دماثُة املعلىماثُة رلمظحدُدًن من ثلك املكحباتالخ
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  ةاالجتىاعيأمناط اإلفادة وَ وواقع الشبكات 

 بني أعضاء هيئة التدريض والطالب العمىي االتصاهيف 

 أبرار عاطف حصني أصغر                                                                            

 ماجصحير ٌلم اإلاٍلومات، جامٍة اإلالك ٌبد الٍزيز                                                                         

 

 :امللخص

مدددل الدةاشدددات اإلا مدددة  ددد  ا  دددا ت  ةالاجحماٌيدددوالعدددب ات  2.0جٍدددد سةاشدددة ثلويدددة الويددد  

الحلويدددة وصؽوؼدددا  ددد  مصددداع الحواؼدددد الٍلهدددد. وةدددد اددددفد اددد   الدةاشدددة   ددد  الحٍددد   ٌ ددد  

  الاثؽدددددداع الٍلهددددددد ئددددددي  أٌفددددددا  اي ددددددة  دددددد ةالاجحماٌيددددددأنمدددددداك ؤلافدددددداسل مددددددل مواةددددددَ العددددددب ات 

بلدددد اددد   الدةاشدددة ٌ ددد  ٌيودددة مدددل أٌفدددا  اي دددة الحددددةوض ئلصدددم 
ُ
الحددددةوض والمددد ط وةدددد ل

ٌحمدددددت ٌ دددد  اإلاددددو   الوؼدددد   
ُ
ٌلددددم اإلاٍلومددددات ئصددددامٍود أك اللدددد ي واإلالددددك ٌبددددد الٍزيددددز وةددددد ا

ئصدامٍود % مدل أٌفدا  اي دة الحددةوض 83% و 72الححلي   ومل أئ ز نحائج ا   الدةاشة أ  

 الاثؽاع    ةالاجحماٌيالعب ات  اشحخداكاإلالك ٌبد الٍزيز وأك الل ي ٌ   الحوا   يؤيدو  

الٍلهدددد بصدددا  أفردددا ثدددوف  الوةدددد وال  دددد وجٍمددد  ث اٌدددد وفائددددل أ  دددر. وأو ددد د الوحدددائج أ  

ا كدداسال للحواؼددد الٍلهددد يدد  ال لصددبو  ويليدد  اشددحخدامالا ثددر  ةالاجحماٌيددمٍىددم العددب ات 

واليوثيددوط ، وةددد أوؼددد الدةاشددة ئرةامددة سوةات ثدةيايددة للمدد ط للحٍدد   ٌ دد  مزايددا  الحددوي ر

 دد  الحواؼددد الٍلهددد،  مددا أوؼددد أٌفددا  اي ددة الحدددةوض   ااشددحخدامو  ةالاجحماٌيددالعدب ات 

 الحواؼد الٍلهد مَ الم ط. وث ٍيد ل ق  ةالاجحماٌيئالعب ات  الااحماكئف وةل زياسل 

 الكمىات املفتاحية:

الحٍلدددديم  – الاجحمددددا  ظددددب ات الحواؼددددد  – 2.0الويدددد   – دددد  الحٍلدددديم  ةالاجحماٌيددددت العددددب ا

 .الٍا  
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Abstract 

The study of Web 2.0 technology and social networks are important studies in 

the technical fields, especially in the field of scientific communication. The 

study aimed to identify patterns of utilization of social networking sites in 

scientific communication between faculty members and students. This study 

was applied to a sample of faculty members in the Department of Information 

Science at Umm Al-Qura University and King Abdulaziz University. The study 

shows that 72% and 83% of faculty members at King Abdul Aziz University and 

Umm Al Qura, respectively, support the use of social networks in scientific 

communication because they save time and effort and give greater interaction 

and benefit. The study recommended training courses for students to learn 

about the advantages of social networks and their use in scientific 

communication. The faculty members also recommended the importance of 

increasing interest in social networks and activating ways of scientific 

communication with students.  

key words: 

Social Networks in Education - Web 2.0 - Social Networking - Higher Education 

 

 
 أوال: اإلطار الٍظري

 املكدوة:

ددددد ك    ددددد  الحٍلددددديم ئحيددددد   2.0والويددددد   ةالاجحماٌيدددددأسي  نخعددددداة وشدددددائد الٌا
َ
 اامدددددا

َ
سوةا

 وثباسع ألاف اة ئدٌم مل اإلاٍلمدي   مدا جصدحخدك لصدد ال صدول ئدي  
َ
يمكل للم ط الحٍلم مٍا

يددددل الدددد ل المالددد  واإلاٍلدددم ويمكدددل أ  ثصٍدددد الحٍلددديم أ ثددددر محٍدددة وفائددددل مدددل الحٍلددديم الحلل
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أحدددددد وشدددددائد الحكوولوجيدددددا الحٍليميدددددة  2.0يٍحمدددددد ٌ ددددد  ثللدددددي  المالددددد ، واددددد ا يصٍدددددد الويددددد  

دددافة   ددد  ألا ددد اؿ   ااشدددحخداميصددد   الوددددال ديددددل   والحواؼدددد مدددَ ألاصددد يل ةالاجحماٌيدددئاإـل

منرددا لرودد و  ٌددل الددومن الحلليدددل للددحٍلم،  مددا أ  اإلاٍلددم ٌوؽدد  م ددم  دد   الاشددح اسلفيصدد  

ٌود  ولكددل ٌليدد  ثمدوي  م اةاثدد  لححوا د  مددَ ثلويددات  الاشددحاوا يميددة و  يمكدل الٍمليدة الحٍل

 .ةالاجحماٌيالعب ات  اشحخداكول ق  2.0الوي  ال ديدل فيحٍ   ٌ   أسوات الوي  

  ددددد  ئدايدددددة الخصدددددٍيوات، ٌودددددداا ئددددددأ الك يدددددر مدددددل ألا دددددواػ  انخعددددد ت
َ
ؤلان رندددددد ٌاإلايدددددا

 اشددددحخداكالبيانددددات وكانددددد ادددد   ئدايددددة  عواشددددحلبامحؽدددد حات ؤلان رنددددد إلةشدددداع  اشددددحخداكئ

ات والعدددددددددب ات  ثمبيلدددددددددات ال ريدددددددددد ؤلالك رويددددددددد  والدةسظدددددددددة واإلاوحدددددددددديات ال واةيدددددددددة واإلاوشدددددددددٌو

 2.0وكاندددد اددد   الحمبيلدددات يددد  البدايدددة ال ليليدددة إلادددا يٍددد   ئحمبيلدددات الويددد   ةالاجحماٌيددد

 ؤلان رند.والودمات اإلاصحفافة ٌ ر  الاف راـيةووٍ   ئال يد ال اي  مل ا  حمٍات 

وأؼددبحد لدددي الددبٍق  ةالاجحماٌيددمواةددَ العددب ات  انخعدد تو دد  الصددووات ألاصيددرل 

جز    يحصز  مدل حيدامرم اليوميدة ئمدا فمردا مدل معداة ة وث اٌدد وثواؼدد مدَ الدزم   وةؼدد 

مددداة  ألف ددداةام وثصصددديد لهوؽددديامرم و يدددافرم  ددد  البل دددة ؤلالك رونيدددة مدددل كافدددة ال  دددات وألٌا

 .وألاجواس ا وحل ة

 ةالاجحماٌيوللد أؼبح مل ـ وةات ال يال الحٍامد مَ ثلوية اإلاٍلومات والعب ات 

 دد  ادد ا الٍؽدد ،  مددا أؼددبح الددبٍق يعددٍ  أ  الدد ل   يحصددل الحٍامددد مددَ الحلويددة ال دي ددة 

 ٌددل ٌمددا يحؽددد  دد  الٍددالم مددل أحددداذ، لدد لك ةامددد الدددوع اإلاحلدمددة و ٍددق 
َ
شددي و  بٍيدددا

  الحٍلدددديم لححصدددي    ددددا ل وفٍاليددددة أنىمهرددددا ال رئويددددة، وادددد   الددددوع الواميددددة ئدددددمج الحلويددددة  دددد

دددد ٌ ددد  اإلاٍلمدددي  ؤلاإلاددداك  ردددا   وائح ددداةإلاوا بدددة الحمدددوة   ااشدددحخدامو اإلاصدددحصدات الحلويدددة فـ 

أشددددددالي  جديدددددددل  اشددددددحخداكلدددددد ق جديدددددددل للحٍلدددددديم وسمددددددج الحلويددددددة مددددددَ الحٍلدددددديم مددددددل صدددددد ع 

لحخدددددددك  شددددددحخداكالا وشدددددد لة  للحدددددددةوض، ويحملدددددد  ولددددددك الحدددددددةي  والح كيددددددر  دددددد  لدددددد ق حدي ددددددة

اإلالدد ةات الدةاشددية و  يلحؽدد  ولددك ٌ دد  محخؽبددإد ال اشددوط و نمددا ل ميددَ الحخؽؽددات 

م دددددد اددددد   اإلا ددددداةات شددددديٍوس ئال ائددددددل ٌ ددددد  الححؽددددديد الدةا دددددإد للمددددد ط،  امدددددح  حيددددد  أ  

وأشدددهرد  اددد ا البحددد  أٌفدددا  اي دددة الحددددةوض حيددد  أ  اددد   ال  دددة جصدددحح  الدةاشدددة ف دددد 

  .1موي  وبوا  ا  حمٍاتٌوؽ  أشا إد    ث
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 أهىية ووشكمة الدراشة:

ال دي ة     الاثصاااتثلوية اإلاٍلومات    الٍملية الحٍليمية مل أئ ز  اشحخداكيٍد 

الحٍلددديم الٍدددا   الودددد لدددم ثحىددد  ئدددالك ير مدددل ؤلااحمددداك وجٍح دددر مدددل أئددد ز الححدددديات الودددد ثواجددد  

ثلويدددددددات  اشدددددددحخداكحيددددددد  أ   ال ليددددددات وال امٍدددددددات ويؽددددددددق ولدددددددك الواةدددددددَ ا   ددددددد  والٍ  ددددددد 

، وإلادددددددا للم حلدددددددة ال امٍيدددددددة مدددددددل أاميدددددددة  ددددددد  ئودددددددا  ا  حمٍدددددددات ومري دددددددة 2ااإلاٍلومدددددددات ةليلدددددددة جدددددددد

الحخؽؽدددددات ا وحل دددددة لصدددددوق الٍمدددددد وزيددددداسل اإلاٍ فدددددة الٍلميدددددة للمددددد ط ةامدددددد اللليدددددد مدددددل 

ال امٍات الٍ بية ئح ٍيد الحٍليم ٌل بٍد والحٍليم ؤلالك روي   ما ةامد بٍق ال امٍات 

 ا  دد  اشددحخدام دد  الحٍلدديم الوددد ي  ددرؿ  ةالاجحماٌيددوالعددب ات  2.0أسوات الويدد   اشددحخداكئ

الك ير مل ال امٍات الٍ بية إلاا ل ا مل فوائد ون َ يٍوس بع د  بير ٌ   المال  وإلاا ل ا مل 

 ةالاجحماٌيددأاميددة  دد  الحٍلدديم ومرددد  ادد   الدةاشددة   دد  ثحديددد أنمدداك ؤلافدداسل مددل العددب ات 

ٌفدددا  اي دددة الحددددةوض  ددد  الحواؼدددد الٍلهدددد مدددَ المددد ط حيددد  أظددداةت الٍديدددد مدددل مدددل ةبدددد أ

الدةاشددددات وألائحددددداذ الٍلميددددة  ددددد  الو يددددات اإلاححددددددل   دددد  أ  أٌفدددددا  اي ددددة الحددددددةوض يؤيددددددو  

، وةد و  ت ج يدل ٌ اه حدوع أحدداذ  فححدا  3   الحٍليم ةالاجحماٌيالعب ات  اشحخداك

الحوجي  وؤلاةظاس    وزاةل ال رئية والحٍليم ٌبدالك يم ملحلى الليم الصلو ية أ  "مدي  ٌاك 

كال لصددددبو  وثددددوي ر  الاجحمددددا  مددددل مواةددددَ الحواؼددددد  الاشددددح اسلال  بددددًو ظدددددس ٌ دددد  ـدددد وةل 

. 4واليوثددوط  دد  جٍزيددز ال ددرامج ال رئويددة والحٍليميددة الوددد ثلدددم ا اإلاددداةس  دد  مخحلدد  م احل ددا"

ٍدد دع إلاصددحخدم  ال لصددبو   دد  سوع مصلددض وةددد لدد لد اإلاملكددة الٍ بيددة الصددٍوسية أٌ دد  م

ٌددددس اإلاصدددحخدمي  أ ثدددر مدددل   2012الحٍددداو  الوليلددد  لٍددداك  مليدددو  مصدددحخدك  6حيددد  يؽدددد 

 3يعن ووٍح ر رال  موةَ ألا ثر زياةل    اإلاملكة الٍ بيدة الصدٍوسية، أمدا موةدَ ثدوي ر ف ودا  

 .5ية الصٍوسيةمليو  جا يدل ظ  يا    اإلالكة الٍ ب 50مليو  مصحخدك يعن يلومو  ئد 

 ويمكل ئلوةل مع لة الدةاشة    الصؤاع ال ئلسإد الحا  : 

 دد  ؤلاثؽدداع الٍلهددد ئددي  أٌفددا  اي ددة  ةالاجحماٌيددمدداي  أنمدداك ؤلافدداسل مددل مواةددَ العددب ات 

 الحدةوض والم ط ئلصم ٌلم اإلاٍلومات ئصامٍود اإلالك ٌبد الٍزيز وأك الل ي؟  
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 أهداف الدراشة:

 لي  ألاادا  آلاثية: جصع  الداةشة ا   ثح

  ددددددد   ةالاجحماٌيدددددددأٌفدددددددا  اي دددددددة الحددددددددةوض للعدددددددب ات  اشدددددددحخداكالحٍددددددد   ٌ ددددددد  أنمددددددداك 

 ئصامٍة اإلالك ٌبد الٍزيز وجامٍة أك الل ي. الحواؼد الٍلهد مَ ل  رم  

  م للعدددددددددب ات اشدددددددددحخدامثواجددددددددد  أٌفدددددددددا  اي دددددددددة الحددددددددددةوض  ددددددددد   الوددددددددددةؼدددددددددد اإلاٍوةدددددددددات 

 .ةالاجحماٌي

 الحٍليم الٍا  . ةالاجحماٌيت العب ات  راةل الو   ئاامية ثمبيلا    

 تصاؤالت الدراشة:

 جصع  الدةاشة لإلجائة ٌ   الخصاؤ ت الحالية:

 دددد  الحواؼددددد  ةالاجحماٌيدددداددددد يصددددحخدك أٌفددددا  اي ددددة الحدددددةوض ئمصحمددددَ الدةاشددددة العددددب ات  -1

 الٍلهد مَ ل  رم؟

 ةالاجحماٌيددلعددب ات مواةددَ ا اشددحخداكمددا اإلاٍوةددات الوددد ثواجدد  أٌفددا  اي ددة الحدددةوض أروددا   -2

    الحواؼد الٍلهد مَ ل  رم ؟

ا مدددددل ةبدددددد أٌفدددددا  اي ددددة الحددددددةوض  ددددد  الحواؼدددددد اشددددحخدام ةالاجحماٌيدددددمدددداي  أ ثدددددر العدددددب ات  -3

 ؟شحخداكالٍلهد مَ الم ط؟ وماي  أنماك الا 

 وٍهج الدراشة:

دددَ  داشدددحخدام الدةاشدددة اإلادددو   اإلاصدددر ، وادددو ل يلدددة موىمدددة لححليدددد وث صدددير الـو

شمات ا ا اإلاو   أن  يوؽ  ٌ   الوةد ال اـ  حي  يخواوع ألاظيا  اإلاوجوسل  ال ا   ومل

ئال ٍددد  دد  وةددد  جدد ا  البحدد  و دد  م ددا  محدددس. جٍح ددر البحددوذ اإلاردد ية اإلايدانيددة مددل أ ثددر 

  ددد  الوةدددد ال اـددد  وةبمدددا ي دددو  ولدددك بصدددا  لبيٍهردددا الٍمليدددة ألفردددا ثحددداوع 
َ
ا البحدددوذ ظددديٌو

اً اللائمة    اولة النروؿ  را ووـَ الومن أو ال رامج ال زمة لإلؼ   الكع  ٌل ألاـو

وثحاوع الوؼوع     جٍميمات يمكل ثمبيل ا لر ا ت اإلادةوشة أو ال ا ت ألاص ي اإلاعا رة 

اإلاردددل الوؼددد   والححلي ددد : ويددد  وؼددد  صؽدددائؾ ا  حمدددَ  اشدددحخداك ردددا. شدددحلوك الباح دددة ئ

مد َ الدةاشة ، وثلدي  النص     ا  حمَ، ٌو ثوةٍات محدسل ، فف  ٌَل الدةاشدات  مـو

 .الاةثبالية
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 جمتىع الدراشة:

يح دددو  مصحمددددَ الدةاشددددة مددددل أٌفددددا  اي ددددة ثدددددةوض ئلصددددم ٌلددددم اإلاٍلومددددات ئصددددامٍود 

( أ   جمدددا   مصحمدددَ الدةاشدددة 1اإلالدددك ٌبدددد الٍزيدددز وجامٍدددة أك اللددد ي، ويح دددل مدددل ال ددددوع  

 اشخبٍاسٌفو اي ة ثدةوض وةد ثم  41ئلصم ٌلم اإلاٍلومات ئصامٍة اإلالك ٌبد الٍزيز او 

الد ل ثمدد سةاشدح   ال ٍ د أٌفا  مبحٍ ي  إل ماع الدةاشات الٍليا، ليؽبح ٌدس الٍيودة  9

 ٌفو اي ة ثدةوض. 32

أمددا جامٍددة أك اللدد ي فلددد ئلددع  جمددا   أٌفددا  اي ددة الحدددةوض ئلصددم ٌلددم اإلاٍلومددات 

 وةددد ثددم  54
و
 مبحٍ ددي  إل مدداع سةاشددامر 19 اشددخبٍاسٌفددوا

و
أٌفددا  أصدد يل  5م الٍليددا وٌفددوا

بصددا  ث دد   م الٍلهددد وأشددباط أصدد ي، ئوددا و ٌ دد  مددا شددب  ثؽددبح ٌيوددة الدةاشددة اإلاصددهردفة 

 ٌفو اي ة ثدةوض. 62وال ٍلية لك  ال امٍحي  ئلصم ٌلم اإلاٍلومات ي  

 

 ( عدد أعضاء هيئة الحدريس بقسم علم املعلومات بجامعتي امللك عبدالعشيش وجامعة أم القزى 1جدول )

 
 الدراشات الصابكة:

 ةالاجحماٌيدددددددددال كددددددددد ل الوددددددددداػ ئالعدددددددددب ات ةامدددددددددد الباح دددددددددة ئالبحددددددددد  ٌدددددددددل ؤلانحدددددددددا  

امرا مل ةبد أٌفدا  اي دة الحددةوض والمد ط مدل صد ع ةواٌدد البياندات ا وحل دة اشحخدامو 

ددًو  وأسلددة ؤلانحددا  ال كدد ل ومح كددات البحدد ، وةددد ثبددي  للباح ددة أ  ؤلانحددا  ال كدد ل  دد  اإلاـو

حددددا  الٍ  ددد ، وةدددد ة ددددزت ةدددد ث  دددز  ددد  ؤلانحددددا  ال كددد ل ألاجوأدددد وأ  اوددددا  ةلدددة أو نددددةل  ددد  ؤلان

العدددددددددب ات  شددددددددحخداكالدةاشددددددددات الٍ بيددددددددة ٌ دددددددد  الحٍلدددددددديم مددددددددا ةبدددددددددد ال ددددددددامع  ولددددددددم ثحمدددددددد ق   

 ددددد  الحٍلددددديم الٍدددددا  . وةدددددد ثدددددم ثلصددددديم الدةاشدددددات الصدددددائلة للبحددددد    ددددد  محدددددوةيل  ةالاجحماٌيددددد

أٌفا  اي ة الحدةوض / 

 اإلا ثبة الٍلمية

أشحاو  أشحاو

 معاة 

أشحاو 

 مصاٌد

الٍدس  مٍيد محاـ 

   ؤلاجما

ةصددم ٌلددم اإلاٍلومددات ئصامٍددة 

 اإلالك ٌبد الٍزيز 

7 9 10 8 7 41 

ةصددم ٌلددم اإلاٍلومددات ئصامٍددة 

 أك الل ي 

0 10 18 8 18 54 
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 :
َ
: لدد ط الحٍلدديم  ةالاجحماٌيددالعددب ات  اشددحخداكةئلصدديي  ويدد : أو 

َ
 دد  الحٍلدديم الٍددا  ، رانيددا

 .ةالاجحماٌيالٍا   وثمبيلات العب ات 
 

 يف التعميي العالي:  ةاالجتىاعيالشبكات  اشتخداً -1

اإلاددو   الوؼدد   وأاحمددد ئاٌفددا  اي ددة الحدددةوض  ٍيوددة  حااشددحخداماوددا  سةاشددحا  

ومردددددددددد   Hartshorne  2008)6، و"ااةجعددددددددوة  "  Ajjanللبحدددددددد  ، أول مددددددددا سةاشددددددددة "اجددددددددا  " 

لححصدي  الحٍلديم  2.0يدا وفوائدد الويد  افدا  اي دة الحددةوض ئمز سةاشهرما     ثوشيَ سةايدة أٌ

     ال ؽوع الدةاشية وجٍمد  ف دم أففدد للد اةات أٌفدا  اي دة الحددةوض للحكييد  مدَ اد 

"، planned behavior (DTPB) modelنى يدددة الصدددلو  ا ومدددن " اشدددحخداكألاسوات ئ

ت ئصودددددوط ظددددد ق الو يدددددات ٌ ددددد  مدددددوو   الحٍلددددديم إلحددددددي أ  دددددر ال امٍدددددا الاشدددددحايا وبحوزودددددَ 

 2.0اإلاححدل أظاةت الوحدائج   د  أ  بٍدق أٌفدا  اي دة الحددةوض يعدٍ و  أ  ثلويدات الويد  

يمكددددددل أ  ثحصددددددل جٍلدددددديم المدددددد ط والح اٌددددددد مددددددَ أٌفددددددا  اي ددددددة الحدددددددةوض وثحصددددددي  ةدددددددةات 

الم ط الكحائية وةـاام ٌدل اإلاداسل وأظداةت الوحدائج أيفدا   د  أ  موةد   وةأل ٌفدو اي دة 

 .2.0الوي   اشحخداكض ي  مؤظ ات ةوية للٍزك ٌ   الحدةو

 Tinti-Kane، و"ثينددددددددد كددددددددايل"  Seaman، و"شدددددددديما "  Moranأمددددددددا سةاشددددددددة "مددددددددوةا " 

بٍودددددوا  " الحٍلددددديم والدددددحٍلم واإلاعددددداة ة:  يددددد  يصدددددحخدك أٌفدددددا  اي دددددة الحدددددددةوض  7(2011 

ئد الحواؼددد "  رددد  الحٍدد   ٌ دد  الحدداريرات الهوؽددية واإلا ويددة لوشددا ةالاجحماٌيددالعددب ات 

 الاجحمددددا  ٌ دددد  أٌفددددا  اي ددددة الحدددددةوض وةيدددداس مصددددحوي الددددو   إلاواةددددَ الحواؼددددد  الاجحمددددا  

دددة وةددداك ئاإلجائدددة ٌ ددد   ٌفدددو اي دددة الحددددةوض مدددل جميدددَ ثخؽؽدددات  1920 الاشدددحايا اإلاحوٌو

الحٍليم الٍا      الو يات اإلاححدل، وو   مل البح  أ  أٌفا  اي ة الحدةوض مل اإلاؤيديل 

، وأ  أ ثددددر مددددل ردددد ذ أةبدددداً أٌفددددا  اي ددددة الحدددددةوض ةدددداموا ئزيدددداةل الاجحمددددا  اؼددددد إلاواةددددَ الحو 

امرم الهوؽدية، ومدا يلداةط اشدحخدامولاد ؿ  ةالاجحماٌيدموةَ واحدد ٌ د  ألاةدد للعدب ات 

 ةالاجحماٌيدددددددالعدددددددب ات  اشدددددددحخداك% مدددددددنرم 90الوؽددددددد  ةددددددداك ئنعددددددد  مححدددددددوي فمردددددددا،  مدددددددا أ  

  او ألا ثر زياةل ويلي  اليوثيدوط ولكدل معداة ة للحدةوض أو ل يامرم اإلا وية، وكا  ال لصبو 

ددددد الدةاشددددة بٍددددق  ٌفددددو اي ددددة الحدددددةوض ئا  حويددددات فيدددد  أةددددد مددددل ال لصددددبو  ، مددددا ٌـ 



                                                                 أبرار عاطف حصني أصغر

 

    8102العدد التاشع ـ يٍاير  -اجملمد اخلاوض 
82 

منرددددا  ظددددٍوة أٌفددددا  اي ددددة الحدددددةوض ئدددداللل  مددددل  ةالاجحماٌيددددالعددددب ات  اشددددحخداكمعدددك ت 

ددك نزاادة  والوؽوؼدية والصد مة ةالاجحماٌيدالوةد ال ل يحملب  اإلاعاة ة    العدب ات  ٌو

بٍددددق المدددد ط ٌوددددد جصددددليم واجبددددامرم ٌو دددد  الدددد  م مددددل ادددد   ا ودددداو  يٍحلددددد أٌفددددا  اي ددددة 

ل دددا ةيمدددة  ددد  الحٍلددديم ومنردددا ال يدددديو والبوسكاشدددد  ةالاجحماٌيدددالحددددةوض أ  مواةدددَ العدددب ات 

 والوي  .

 ALECA   2012)8 ، " الي دا " MIHAI، " ممردال "  STANCIUوجٍدد سةاشدة " شحايصدو" 

و يصدداس ئل ددة ئديلدددة للددحٍلم" واددددفد  ةالاجحماٌيددداشددات ال دي دددة بٍوددوا  "العددب ات مددل الدة 

ٌ دد  ٌمليددة الحٍلدديم  دد  الحٍلدديم الٍددا    دد   ةالاجحماٌيددادد   الدةاشددة   دد  ثحليددد أردد  العددب ات 

. وثدددددددم أصددددددد  ٌيودددددددة مدددددددل المددددددد ط وألاكددددددداسيميي   ددددددد  أكاسيميدددددددة ؤلاةحؽددددددداس Romania"ةومانيدددددددا" 

 ةالاجحماٌيدددددددمدددددددل نحدددددددائج اددددددد   الدةاشدددددددة أ  مواةدددددددَ العدددددددب ات اإلادددددددو   الوؼددددددد   و  اشدددددددحخداكئ

% 16للحٍلدددديم وأ  يصددددبة  جددددداأؼددددبحد وات ظددددٍبية  بيددددرل ئددددي  المدددد ط وجٍح ددددر أسال ةيمددددة 

    ةومانيا .  ةالاجحماٌييوجد لديرم حصاط    مواةَ العب ات  فلن مل الم ط  

حدددددذ  ددد  العددددب ات فحٍح دددر ألا   Gunn  2013)9، و" دددي " Al-Aliأمدددا سةاشدددة " الٍ دددد  " 

"  ومردددد    ددد  ةؼدددد مددددي مصددداٌدل  2.0"ثوةٍدددات المددد ط واإلاٍلمدددي  مدددل الويددد   ةالاجحماٌيددد

 اشدحخداكالحكوولوجيدا للمد ط  د  ال ؽدوع الدةاشدية وال ؽدوع ٌ د  ف دم أففدد للمٍ فدة ئ

ٌيودة البحد  ٌ د    واظدحملدمنرا بع د فٍداع  د  ال ؽدوع الدةاشدية،  الاشح اسلو  2.0الوي  

( ئدولددة ؤلامدداةات الٍ بيددة AUSمٍلددم ئال امٍددة ألام يكيددة  دد  مديوددة العدداةةة   31  و لالدد 51

اإلاددددددو   الوؼدددددد   ثوؼددددددد الباح ددددددا   دددددد  ادددددد   الدةاشددددددة   دددددد  أ  مٍىددددددم  اشددددددحخداكاإلاححدددددددل. فب

 ةالاجحماٌيددددددددداإلاٍلمدددددددددي  لدددددددددم يحٍ فدددددددددوا ٌ ددددددددد  ؤلام انيدددددددددات والوددددددددددمات الودددددددددد ثلددددددددددم ا العدددددددددب ات 

ممدا  2.0صدمات الوي   اشحخداكدو أ  اإلاٍلمي  ةؽ وا     ا    الحٍليم. و ما يبشحخدام  

 أسي     ٌدك ث اٌد الم ط مَ مواس ال ؽد الدةا إد صاة  ال ؽوع. 
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و ددد ت الٍديدددد مدددل الدةاشدددات الودددد مردددحم ئمددد ط الحٍلددديم الٍدددا   فلدددد ةددداك البددداح و   

ئددرج ا   10(2007 دد  ٌدداك    Lampe، " مدد  "  Steinfield ، "شددخو يلد"   Ellison "ايلصددو "

ٌ دد   ةالاجحماٌيددلدد ط ال ليددة موةددَ العددبكة  اشددحخداكسةاشددة بٍوددوا  "فوائددد ال لصددبو  و 

ال لصددددددبو  وظدددددديًو موةددددددَ العددددددبكة ٌ دددددد   اشددددددحخداكالان رنددددددد"  رددددددد  سةاشددددددة الٍ ةددددددة ئددددددي  

، وةدددد ثدددم ثوزودددَ ؤلاشدددحايا  ٌ ددد  ٌيودددة جحمدددا  الا ؤلان رندددد وا  افىدددة ٌ ددد  ث دددويل ةأس اإلاددداع 

،  Michigan State Universityلال  مدل جامٍدة و يدة ملعدياا   800ٌعوائية ثح و  مل 

ال لصدددبو  والحصمٍدددات  اشدددحخداكئدددي   الاثؽددداعو أو ددد ت نحدددائج الدةاشدددة أ  اودددا  ةدددول  ددد  

لك رويدددد  لل ليددددة الكبيددددرل  مددددا أفرددددا جصدددد د ٌ دددد  المالدددد  ح ددددي ٌودددداويل ال ريددددد ؤلا ةالاجحماٌيدددد

مدددَ كليدددهرم  اثؽددداعال لصدددبو  يمكدددنرم البلدددا  ٌ ددد   اشدددحخداكٌودددما يحخددد   مدددل ال امٍدددة، وب

 اشدددددددحخداكوث دددددددو  وات ن دددددددَ  ددددددد  حالدددددددة وجدددددددوس فددددددد ػ ٌمدددددددد أو ثددددددددةي  و يرادددددددا.  مدددددددا يمكدددددددل 

ددددددة مددددددل البدددددداح ي  اإلا وددددددي  وأفدددددد اس ا  حمددددددَ ومددددددوو ي  العدددددد كات  الحكوولوجيددددددا لدددددددٌم مصمٌو

 ات مَ ألاص يل.وال  اه ٌ   الٍ ة

، "اددو  "   Wellens ، "ويليندد " Meek، "ميددك"  Madge مددا ةدداك البدداح و  " مدداس " 

Hooley  2009)11  والحٍلدددديم  يددددر ال شددددهد  دددد   الاجحمددددا  ئدةاشددددة ٌددددل ال لصددددبو  والح امددددد

ال امٍة، ويرد  البح      الحٍ   ٌ    ي ية الخر يد اإلاصدب  لر امٍدة ٌ د  ال لصدبو  

ٌ ددد  لددد ط  اشدددحايا ئحوزودددَ  ةالاجحماٌيدددالمددد ط ٌودددد الخرددد يد  ددد  العدددب ات وثاريرادددا ٌ ددد  

الب ددددالوةيوس اإلاردددد لي  ئالصددددوة الدةاشددددية ألاو دددد  وأث ددددل مددددل نحددددائج الدةاشددددة أ  الخردددد يد 

اإلاصدددب  ٌ ددد  ال لصدددبو  يٍح دددر وشددديلة للحٍددد   ٌ ددد  أؼددددةا  جددددس  ددد  ال امٍدددة والبلدددا  ٌ ددد  

.  مدا أث دل مدل اإلاردل أ  موةدَ ال لصدبو  لر امٍدة ثواؼد مدَ ألاؼددةا  والٍائلدة  د  اإلاند ع 

 شاٌد الم ط ٌ   ؤلاشحل اة    ال يال ال امٍية.

ال لصدددبو   ددد  الحٍلددديم وإلاٍ فدددة مصدددحويات موةددد  لددد ط ال امٍدددة  اشدددحخداكوحدددوع 

 Çakır، "كددددددددا  "  Kayriنصددددددددد سةاشددددددددة " كدددددددداي ل"  2.0نحددددددددو ثمبيدددددددد  ال لصددددددددبو  وأسال الويدددددددد  

ال لصبو     الحٍلديم كداسال مدل أسوات الويد   شحخداكميدانية   بٍووا  "سةاشة  12(2010 

لالدددد  مددددل جامٍدددددة  31" حيدددد  كانددددد ٌيوددددة البحدددد  مدددداصوول مددددل جددددامٍحي  ئدولددددة ث  يددددا 2.0
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Ankara ٍددددة  27و . وثوؼددددلد نحددددائج الدةاشددددة   دددد  أ  المدددد ط Yuzuncu Yilلالدددد  مددددل جام

 ددددد   ل شدددددحم اةيصددددداٌدام  ددددد  الحٍلددددديم حيددددد  أنددددد   ةالاجحماٌيدددددالعدددددب ات  اشدددددحخداكيؤيددددددو  

 الحٍلم. 

ئدةاشة للحٍ   ٌ    ي يدة  فلاموا Yuen   2010)13، و" يويل "  Hungأما " اونج " 

للمصحمددَ  الانحمددا كوشدديلة  ـددافية لحٍزيددز  حصدداس  ةالاجحماٌيددثلويددة العددب ات  اشددحخداك

 ئصامٍحي  ل 67ٌ    الاشحايا وبالحا   جٍزيز ثدةي  ل ط الحٍليم الٍا  ، وةد ثم ثوزوَ 
َ
البا

مدددل ال امٍددددات ال  وميددددة  ددد  ثددددايو ، وأظدددداةت الوحدددائج   دددد  أ   البيددددة اإلاعددداة ي   دددد  الدةاشددددة 

فيمدددا يحٍلددد  ئخ دددرامرم  ددد  الحٍلددديم  دددد   الاجحمددددا  لدددديرم ظدددٍوة  يصدددا   ةدددول ومٍ دددر للحواؼدددد 

 .كاسال مصاٌدل    الحٍليم  ةالاجحماٌيال ؽوع الدةاشية واإلاصحخدمي  إلاواةَ العب ات 

ئبحدد    اولددة ثمددوي  نمددوو  لحح يدد   lam   2012)14و دد  ن ددض الصددياق ةدداك الباحدد  "  ك " 

دديح أة دَ مزايددا لل لصدبو  ويدد : الح اٌدد، والاثؽدداع،  المالد  للددحٍلم ٌ در ال لصددبو  مدَ ثـو

، واإلاعاة ة. وكاندد ٌيودة البحد  ٌبداةل ٌدل لد ط ئال امٍدة الؽدلوية ةالاجحماٌيوالٍ ةات 

، وما و   مل نحائج الدةاشة ادوا  The Chinese University of Hong Kong   اونج كونج 

أ  اإلازايدددددا ألاة ٍدددددة ثدددددؤر  بعددددد د  بيدددددر  ددددد  ثح يددددد  المالددددد   ددددد  الحٍلددددديم  مدددددا أو ددددد د الدةاشدددددة 

 للمٍلمي   ي  أ  مزايا ال لصبو  ثح ز الحٍليم للمال .

ٍمدددددد سةاشدددددة ب Petrović 15و ددددد  ن دددددض الٍددددداك ةددددداك البددددداح و  " ي دددددروفيخغ و صددددد و  " 

ال لصددبو   دد  ئل ددة الحٍلدديم الٍددا  " وكددا  ال ددد  مددل البحدد  اددو  اشددحخداكبٍوددوا  " م انيددة 

 68ثلدديم فكدد ل ٌددل ال لصددبو  كداسال جٍليميددة مٍاؼدد ل. أمددا ٌيودة البحدد  ف انددد ٌبدداةل ٌددل 

، وةدد أو د ت  University of Belgradeلالبدا مدل كليدة الٍلدوك الحوىيميدة  د  جامٍدة ئلاد اس 

ال لصددددددبو  أسي   دددددد  زيدددددداسل  بيددددددرل  دددددد   اشددددددحخداك% مددددددل المدددددد ط يدددددد و  أ  97.7ة أ  الدةاشدددددد

% مل الم ط لحايير ئل ة الصدلو  الحٍليهدد ولد ق اإلاعداة ة 90.9مٍ فهرم،  ما ثم جه يَ 

 97.7، وكاندددددد يصدددددبة  ةالاجحماٌيدددددلدددددديرم ٌ دددددر العدددددب ات 
َ
% مدددددل المددددد ط ادددددم ألا ثدددددر حماشدددددا

فدددة مددددل صددد ع نىددداك سةاشددددة ندددا ل و وو جدددوسل جٍليميددددة للمعددداة ة  ددد  الددددحٍلم وا خصددداط اإلاٍ  

 . م ث ٍة
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بٍمدددد  Buzzetto  2012 )16 ددد  الحٍلددديم ال دددامع  ةددداك "ئي يحدددو"  ةالاجحماٌيدددوحدددوع العدددب ات 

اإلاددددو    اشددددحخداككدددداسوات جٍليميددددة ئ ةالاجحماٌيددددئحدددد  إلاٍ فددددة مدددددي فٍاليددددة نىددددم العددددب ات 

الباكددددالوةيوس  وكانددددد الوخيصددددة يدددد  أ  لالدددد   دددد  م حلددددة  218لدددددد  اشددددحاياناتاإلاصددددر  وثوزوددددَ 

وبودددددا   ا  حمدددددَ  الاثؽدددددا تال لصدددددبو  يٍح دددددر  يصائيدددددا لحٍزيدددددز  اشدددددحخداكالمددددد ط يددددد و  أ  

 اشددحخداكومعدداة ة ا  حمددَ مددل ص لدد   مددا أفرددم   ي يدددو  أ  ي ددو  الحٍلدديم ملحؽدد  ٌ دد  

ديدددة م ددد الصدددبوةل نىدددم ؤلاساةل الحٍليميددة الحللي اشددخبداعو  ي يددددو   ةالاجحماٌيددالعددب ات 

 ئاسوات أص ي.

فلدددد ةددداموا ئبحدددد   Salehi  2012)17 ، و"ؼددددالر  "   Yunusأمدددا الباح دددا  "يدددويض" 

للحٍددددد   ٌ ددددد  ثؽدددددوةات المددددد ط حدددددوع ثمبيلدددددات ال لصدددددبو   ددددد  الحٍلددددديم وثحصدددددي  الكحائدددددة 

 لالبددا  د  الصدوة ال ال ددة مدل م حلدة الب ددالوةيوس  د  كليدة الحٍلدديم 43وبحوزودَ ؤلاشدحايا  ٌ د  

، أو د ت الوحدائج Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)ئصامٍدة  يباياصدا  ئمالي يدا 

ات ال لصبو  جٍح ر أسا  فٍالة    ثحصي  م اةات الكحائة لدي الم ط. وصاؼدة  أ  مصمٌو

أرودددددددا  الٍؽددددددد  الددددددد اند لذف ددددددداة ةبدددددددد  حائهردددددددا، واددددددد   الوخيصدددددددة ثو دددددددل للمٍلمدددددددي  أ  سمدددددددج 

  يدل    الحدةوض.م والاثؽا تالحكوولوجيا 

مدددل صددد ع الٍددد ؿ الصدددائ  لإلنحدددا  ال كددد ل ثبدددي  أ  الدةاشدددات ةدددد ثميددد ت ئحددددارهرا 

ثواولدددد العدددب ات  الوددددك ومدددل اإلا حدددي أ  الدةاشدددات 2007حيددد  أج يدددد جميٍ دددا بٍدددد ٌددداك 

كانددددد ٌبدددداةل ٌددددل سةاشددددات وؼدددد ية مردددد ية ثمددددد ٌ دددد  أٌفددددا  اي ددددة الحددددددةوض  ةالاجحماٌيدددد

 اشدحخداكةاشات بع د ٌاك أ  أٌفدا  اي دة الحددةوض يؤيددو  والم ط وأو  د ا   الد

 دددد  الحٍلدددديم مددددَ أ  الددددبٍق   يٍ فددددو  جميددددَ الودددددمات  ةالاجحماٌيددددو العددددب ات  2.0الويدددد  

 مدل ئينرددا اددو موةددَ ال لصددبو  اشددحخدامالودد يمكددل أ  ثلدددم ا ادد   العدب ات ولكددل ألا ثددر 
َ
ا

ثمكدنرم مدل  الاجحمدا  مواةدَ الحواؼدد أما ئالنصبة للم ط ف ا  ألا ل  لدديرم حصدائات  د  

مَ جامٍهرم وأؼددةاهرم مدل ساصدد أو صداة  ال امٍدة ويمكدل أ  ث دو  وات ن دَ  د   الاثؽاع

ال لصددددبو  يٍح ددددر  اشددددحخداكحالددددة وجددددوس فدددد ػ ٌمددددد أو ثدددددةي  و يراددددا، ويدددد ي المدددد ط أ  

  ل حدد  مددل  يصائيددا  دد  الحٍلدديم وبوددا  ا  حمددَ وثح يدد  المدد ط ٌ دد  الددحٍلم، ويح ددل ممددا شددب
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 فٍا   د  الٍمليدة الحٍليميدة ويؤيدد ولدك كدد مدل  ةالاجحماٌيسةاشات أ  العب ات 
َ
ثؤسل سوةا

 الم ط ٍوأٌفا  اي ة الحدةوض .

 ثاٌيا: اإلطار التطبيكي:  

 رد  مٍ فة  الاشحايا    ا ا ال ز  مل البح  ةامد الباح ة بٍ ؿ نحائج ثحليد 

مدددل ةبدددد أٌفدددا  اي دددة الحددددةوض ئمصحمدددَ الدةاشدددة ا اشدددحخدامألا ثدددر  ةالاجحماٌيدددالعدددب ات 

 دد  الحواؼددد الٍلهددد ئددي  المدد ط  ةالاجحماٌيددالعددب ات  اشددحخداكومدداي  أنمدداك ؤلافدداسل مددل 

  .وأٌفا  اي ة الحدةوض

 العمىي ألعضاء هيئة التدريض: االتصاهوشائن 

الٍلهدد  الاثؽداعبصؤاع أٌفا  اي ة الحدةوض  مصحمَ الدةاشة( ٌل أففد وشائد 

( أ  أٌفددددا  اي دددة الحدددددةوض 2 مدددا يو ددددل جددددوع   الاشددددحايا المدددد ط، ثبدددي  مددددل ثحليدددد  مدددَ

مدد  اشدحخداكةصم ٌلم اإلاٍلومات ئصامٍة اإلالك ٌبد الٍزيز ي فدلو   ال ريدد ؤلالك رويد  ٌو

ددددة للملدددد ة  %( أمددددا أٌفددددا  اي ددددة الحدددددةوض ةصددددم ٌلددددم اإلاٍلومددددات 90ئنصددددبة   Groupمصمٌو

%( رددددددم يلمرددددددا ٌمددددددد 67ال ريددددددد ؤلالك رويدددددد  ئنصددددددبة   كاشددددددحخدائصامٍددددددة أك اللدددددد ي في فددددددلو  

%(، وثى دد  الوخيصددة 52لٍفددو اي ددة الحدددةوض ئنصددبة   ةالاجحماٌيددؼدد حة ئموةددَ العددب ات 

ال ريددددد ؤلالك رويدددد  ئمحوشددددن  اشددددحخداكأ  أٌفددددا  اي ددددة الحدددددةوض  دددد  ال ددددامٍحي  ي فددددلو  

  ردددددم يمحل دددددو  %( ويددددد  النصدددددبة ألٌا ددددد  واددددد ا يددددددع ٌ ددددد  أ  أٌفدددددا  اي دددددة الحددددددةوض ول78 

ال ريددد ؤلالك رويدد   دد  الحٍلدديم صمددول  اشددحخداكحصددائات  وؽددية لل ريددد ؤلالك رويدد  ووٍح ددر 

جيدل حي  أن  يٍح ر كوشين ئي  اإلاٍلم والمالد  فديمكل مدل ص لد  جصدليم الواجد  اإلان  د  

، أمدا أةدد الوشدائد ث فدي  مدل ةبدد أٌفدا  18وال س ٌ د  الاشح صداةات والاشخعداةات و يرادا

%( 12( وو دد   19 ددة الحدددةوض ئاللصددمي  الٍلميددي  يدد  ٌمددد موحدددي  لك رويدد  ئنصددبة  %اي

ال دددداث  ال ددددواع، وب نددددامج الددددواجض أط ، وموةددددَ  اشددددحخداكأصدددد ي ثم لددددد  دددد   اثؽدددداعوشددددائد 

وشدددائد الاثؽددداع الٍلميدددة  اشدددحخداك. وثددد ي الباح دددة أنددد   ددد  ٌؽددد  الحلويدددة و الاجحمدددا  ثدددوي ر 

ٍلدددددم والمالددددد  فيؽدددددبح المالددددد  يصددددداع ووٍمددددد  ةأيددددد  ويحدددددداوة ا وحل دددددة ثلدددددد ال صدددددول ئدددددي  اإلا
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ويخوددددداةغ مدددددَ اإلاٍلدددددم سو  صدددددو  أو ثددددد سس  مدددددا أفردددددا ثزيدددددد مدددددل فددددد ػ ؤلائدددددداً والح اٌدددددد لددددددي 

 الم ط.

 

( أفضل وسائل إلاثصال العلمي ألعضاء هيئة الحدريس بقسم علم املعلومات بجامعتي امللك 2جدول )

 عبد العشيش وجامعة أم القزى 

 
 :ةاالجتىاعيأعضاء هيئة التدريض حصابات مبواقع الشبكات  كاوتال

 ةالاجحماٌيدددددحصدددددائات ئمواةدددددَ العدددددب ات  امدددددح  جصدددددحٍ ؿ الباح دددددة نحدددددائج ثحليدددددد 

فا  اي ة الحدةوض ئلصم ٌلم اإلاٍلومات ئصامٍود أك الل ي واإلالك ٌبدالٍزيز.  أٌل

اإلاٍلومدات ئصامٍدة  مدل أٌفدا  اي دة ثددةوض ةصدم ٌلدم 18( أ  1ي حي مل ال شم البيداي   

دافة   دد  أ  ةالاجحماٌيدلدديرم حصداط ئاحددد مواةدَ العدب ات  21أك اللد ي مدل  جمدا    ، ئاإـل

 وشائد ؤلاثؽاع الٍلهد

 جامٍة أك الل ي 
جامٍة اإلالك 

 ٌبدالٍزيز
الٍدس 

ؤلاجما   

 لر امٍحي 

محوشن 

النصبة 

 النصبة ٍدسال النصبة الٍدس لر امٍحي 

ٌمد ؼ حة ئموةَ العب ات 

 لٍفو اي ة الحدةوض ةالاجحماٌي
11 52% 9 45% 20 49% 

 %78 32 %90 18 %67 14 ال ريد ؤلالك روي  اشحخداك

 شحلباع الملبة    الصاٌات 

 اإلاكحاية وال س ٌ   اشح صاةامرم
8 38% 12 60% 20 49% 

ٌمد مصمٌو  نلاط ئ يدية 

 Groupللمل ة 
5 24% 18 90% 23 57% 

 %19 8 %15 3 %24 5 ٌمد موحدي الك روي 

الؽ حة الهوؽية ٌ    اشحخداك

 موةَ ال امٍة
6 29% 7 35% 13 32% 

 %12 5 %5 1 %19 4 أص ي 
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مددددل أٌفددددا  اي ددددة ثدددددةوض ةصددددم ٌلددددم اإلاٍلومددددات ئصامٍددددة  19( يو ددددل أ  2ال شددددم البيدددداي   

 لديرم حصاط واحد ٌ   ألاةد ئاحد مواةَ العب ات 20اإلالك ٌبد الٍزيز مل  جما   

 . ةالاجحماٌيوا   س لة وا  ة ٌ   أامية العب ات  ةاٌيجحمالا 

 بجامعة أم القزى  ةالاجحماعي( إمحالك حساب بأحد مواقع الشبكات 1الزسم البياني )

 

 بجامعة امللك عبد العشيش ةالاجحماعيحساب بأحد مواقع الشبكات  امحالك( 2الزسم البياني )
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 :  ةاالجتىاعيوواقع الشبكات  اشتخداً

 

 مددل ةبددد اشددحخدام ةالاجحماٌيددوجعدير نحددائج الدةاشددة ال اليددة   دد  أ  أ ثددر العددب ات 
َ
ا

أٌفا  اي ة الحدةوض ةصم ٌلم اإلاٍلومات ئصدامٍود اإلالدك ٌبدد الٍزيدز وأك اللد ي ادو موةدَ 

%( وثح ددد  اددد   87   اشدددحخدام( حيددد  ئلادددد يصدددبة 3ال لصدددبو   مدددا ادددو مبدددي   ددد  جددددوع  

ويليد  موةدَ  Hester “ 19الصد ر”و Jeffجيد " ”و  Moran  "الوخيصدة مدَ نحدائج سةاشدة "مدوةا

%( وأظاةت الوحدائج   د  أ  موةدَ فليكد  ادو 44%( رم موةَ يوثيوط ئنصبة  51ثوي ر ئنصبة  

 حي  حؽد ٌ   يصبة  اشحخدامألاةد 
َ
%( وث جَ الباح ة الصا    د  أ  مصحمدَ الٍيودة 8ا

 مدددا أ  ثخؽؽدددامرم   مردددحم ئالؽدددوة مدددل ادددوال الحؽدددوي   وللصدددوا  يصدددحخدك الؽدددوة   يدددرا 

،  مدا أ  اإلاواةدَ ألاصد ي 
َ
د ك مد   والحؽوي  الاح را د   مدا يححاج دا اإلاحخؽؽدي   د  ةصدم الٌا

ثلدددددددوك ئخدمدددددددة ملاةبدددددددة لودمدددددددة ال ليكددددددد  مدددددددل ةفدددددددَ الؽدددددددوة وح ى دددددددا  ةالاجحماٌيدددددددللعدددددددب ات 

دددددافةومعددددداة هرا مدددددَ الاصددددد يل  ملدددددالَ   ددددد  معددددداة ة ا  حويدددددات ألاصددددد ي مدددددل الوؽدددددوػ و  ئاإـل

اصددددددد ي  اجحماٌيدددددددة%( أ  اودددددددا  مواةدددددددَ ظدددددددب ات 16ال يدددددددديو ومٍلومدددددددات مخحل دددددددة، وو ددددددد   

و جوجدد ئلدض  tumblrد  د   لض جامٍة أك الل ي ثم ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  اي ة ثدةيدددددددددددددددددددددديصحخدم ا أٌف

 ةالاجحماٌيدصد ع جٍددس أندواً العدب ات ، ومدل weeblyوأصيرا موةدَ sayat.me و   ask.fmو 

العددددددددددب ات  اشددددددددددحخداكيمكددددددددددل اللددددددددددوع أ  أٌفددددددددددا  اي ددددددددددة الحدددددددددددةوض ئال ددددددددددامٍحي  يلومددددددددددو  ئ

 بع د جيد. ةالاجحماٌي
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العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب ات 

 ةالاجحماٌيددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 اإلاصحخدمة

ةصدددددددددم ٌلدددددددددم اإلاٍلومدددددددددات 

ئصامٍدددة أك اللددد ي  ٌددددس 

 (19الٍيوة 

ةصددددددددددددددم ٌلددددددددددددددم اإلاٍلومددددددددددددددات 

ئصامٍدددددة اإلالدددددك ٌبددددددالٍزيز 

 (20  ٌدس الٍيوة

الٍددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس 

ؤلاجمددددددددددددددددددددددددددددددا   

 لر امٍحي 

محوشددددددددددددددددددددددددددددددن 

النصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبة 

 %لر امٍحي 
 %النصبة الٍدس %النصبة الٍدس

ال لصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبو  

facebook 
16 84 18 90 34 87 

 Twitter 9 47 11 55 20 51ثوي ر 

يوثيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوط 

youtube 
9 47 8 40 17 44 

 blogs 6 32 5 25 11 28اإلادونات 

مددددددددددددددددال شددددددددددددددددبلض 

Myspace 
2 11 1 5 3 8 

 wikis 2 11 4 20 6 15وي   

 flickr 1 5 2 10 3 8فليك  

ش يدظددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير 

slideshare 
1 5 5 25 6 15 

 16 6 5 1 26 5 أص ي 

 

ا من قبل أعضاء هيئة الحدريس بقسم علم املعلومات اسحخدام ةالاجحماعي( ألثر الشبكات 3جدول )

 بجامعتي امللك عبد العشيش وجامعة أم القزى 

 
 اليت يتي زيارتها يف املرة الواحدة:   ةتىاعياالجعدد وواقع الشبكات 

(     أ  النصبة ألٌا   مدل أٌفدا  اي دة الحددةوض ةصدم ٌلدم 3يو ل ال شم البياي   

اإلاٍلومات ئصامٍة أك الل ي يلومدو  ئحؽد ح مدوةٍي   د  اإلاد ل الواحددل مدل مواةدَ العدب ات 

وأشدددددحاو مصددددداٌد  %(  وحلددددد  الددددددةجات الٍلميدددددة مدددددل محاـددددد 21ويددددد  ئنصدددددبة   ةالاجحماٌيددددد

وأشدددحاو معددداة  وثحلدددداةط مٍ دددا يصدددبة جامٍددددة اإلالدددك ٌبددددد الٍزيدددز  ددد  ثؽدددد ح مدددوةٍي  ئنصددددبة 

%( لٍفدددددددو اي دددددددة الحددددددددةوض ئ ثبدددددددة ألاشدددددددحاو معددددددداة ، وثى ددددددد  الوحدددددددائج أ  أٌفدددددددا  اي دددددددة 20 
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مددددددوةٍي  مددددددل مواةددددددَ العددددددب ات  اشددددددحخداكالحدددددددةوض  دددددد   دددددد  اللصددددددمي  الٍلميددددددي  يلومددددددو  ئ

 واحدل.    اإلا ل ال ةالاجحماٌي

 
 التي ًحم سيارتها في املزه الواحدة للجامعحين ةالاجحماعيمواقع الشبكات ( 3الزسم البياني )

 
  :ةاالجتىاعيالشبكات  اشتخداًاألشباب وراء 

العدددددب ات  اشدددددحخداك( أ  أٌفدددددا  اي دددددة الحددددددةوض يلومدددددو  ئ4يح دددددل مدددددل ال ددددددوع  

ٍددة 70ك اللدد ي و ئنصددبة  %( ئصامٍددة أ68ئنصددبة   الاجحمددا  للحواؼددد  ةالاجحماٌيدد %( ل ام

مواةَ العب ات للحواؼد الٍلهد شوا  مَ ل  رم أو مَ  اشحخداكاإلالك ٌبد الٍزيز، ويلي  
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أٌفددا  اي ددة ثدددةوض مددل زم هرددم  دد  ن ددض الحخؽددؾ ليخبدداسلوا اإلاٍلومددات واإلاٍ فددة رددم يليدد  

%( 65صددددبة  %( ئصامٍددددة أك اللدددد ي وبن58لل رفيدددد  ئنصددددبة   ةالاجحماٌيددددالعددددب ات  اشدددحخداك

ئنصدبة  ةالاجحماٌيدالعدب ات  شدحخداكئصامٍة اإلالك ٌبد الٍزيز وظملد ألاشباط ألاصد ي   

 %( ٌ   الحواؼد مَ المالبات وزم   الحخؽؾ واإلا ل ألاص ي.3 

 

 ألاشباط
 جامٍة أك الل ي 

جامٍددددددددددددددددددددددددددددددددددة اإلالددددددددددددددددددددددددددددددددددك 

 ٌبدالٍزيز

الٍددددددددددددددددددددددددددددددددس 

ؤلاجمدددددددددددددددددا   

 لر امٍحي 

محوشددددددددددددددددددددددددددددددن 

النصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبة 

 %النصبة الٍدس %النصبة الٍدس %لر امٍحي 

 43 17 50 10 37 7 الحؽ ح فلن

 61 24 65 13 58 11 ؤلاثؽاع الٍلهد

 59 23 60 12 58 11 ال رفية

 الاثؽاع

 الاجحما  
13 68 14 70 27 69 

 5 1 أص ي 
  

1 3 

أعضاء هيئة الحدريس بقسم  ةالاجحماعيأعضاء هيئة الحدريس للشبكات  اسحخدام( أسباب 4جدول )

 ومات بجامعتي امللك عبد العشيش وجامعة أم القزى علم املعل

 
 :ةاالجتىاعيوعده زيارة الشبكات 

و ددد   ةالاجحماٌيدددو صدددؤاع أٌفدددا  اي دددة الحددددةوض ٌدددل مٍددددع زيددداةل مواةدددَ العدددب ات 

% مدل أٌفدا  اي دة الحددةوض ئاللصدمي  الٍلميدي   50( أ  أ ثر مدل 4حص  ال شم البياي   

 وثححدددددد ال لصدددددبو  وثدددددوي ر واليوثيدددددوط  ةجحماٌيدددددالا يلومدددددو  ئزيددددداةل مواةدددددَ العدددددب ات 
َ
يوميدددددا

النصدددبة ألٌا ددد  وثحوافددد  اددد   الوخيصدددة مدددَ ؤلاحؽدددائيات الٍاإلايدددة حيددد  أ  موةدددَ ال لصددددبو  

يٍح ددر رالدد  موةددَ ألا ثددر زيدداةل  دد  اإلاملكددة الٍ بيددة الصددٍوسية ووٍح ددر الحددوي ر مددل الصددحة موةددَ 

 9يددحم معدداادل اليوثيددوط ثؽددد   دد  أ ثددر مددل  ألا ثددر زيدداةل  دد  اإلاملكددة الٍ بيددة الصددٍوسية،  مددا

  د  اإلاملكدة الٍ بيدة الصدٍوسية والد ل يٍح در أٌ د  ٌددس معداادل  د  
َ
مليو  ملمَ فيديو يوميا

 .20الٍالم
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 من قبل أعضاء هيئة الحدريس بالقسمين ةالاجحماعي( معدل سيارة الشبكات 4الزسم البياني)
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يف االتصـاه العمىـي وـع     ةاالجتىاعيـ أعضـاء هيئـة التـدريض الشـبكات      اشتخداً

 الطالب:

 
 

في الحواصل  ةالاجحماعيالشبكات  اسحخدامأعضاء هيئة الحدريس الذًن سبق لهم  (5الزسم البياني )

 العلمي مع الطالب

 

( ثبي  أ  أٌفا  اي ة الحدةوض ئصامٍة أك الل ي شب  5ومل ص ع ال شم البياي   

%( ويدددد  71  الحواؼددددد الٍلهددددد مددددَ المدددد ط ئنصددددبة   دددد ةالاجحماٌيددددالعددددب ات  اشددددحخداكل ددددم 

%( 24%( ئصامٍة اإلالك ٌبد الٍزيز، ئلوما يصبة  47النصبة ألٌا   ئي  ال امٍحي  وبنصبة  

 دد  الحواؼدددد الٍلهدددد مدددَ المددد ط ئصامٍدددة أك  ةالاجحماٌيدددالعدددب ات  اشدددحخداكلددم يصدددب  ل دددم 

 اشحخداك  مل أئ ز أشباط ٌدك %( ئصامٍة اإلالك ٌبد الٍزيز وكا53الل ي ويلائل ا يصبة  

 دددد  الحواؼددددد الٍلهددددد  دددد  اللصددددميي  الٍلميددددي  اددددو ٌدددددك ثددددوف  الوةددددد  ةالاجحماٌيددددالعددددب ات 

 ا ويد و  أ  الصداٌات اإلاكحايدة أففدد للمواةعدة وال دواة ،  مدا أفردم يد و  شحخدامال ا     

ٌدددددك اإلاباظدددد   الاثؽدددداعأ  الاثؽدددداع الٍلهددددد ٌ ددددر العددددب ات   يٍمدددد  ن ددددَ للمالدددد  بٍكددددض  و

الٍلهددددددد مددددددَ  الاثؽدددددداعأو ئدددددداألسوات اإلاصدددددداٌدل  دددددد   ةالاجحماٌيددددددالعددددددب ات  اشددددددحخداك إلاددددددام م ئ

دددات ئ يديدددة  دددافة   ددد  أ  الدددبٍق ي فدددد ٌمدددد مصمٌو ل دددد ملددد ة ومدددنرم  Groupالمددد ط ئاإـل
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مددل يٍح ددر الحواؼددد ٌ ددر ال ريددد ؤلالك رويدد  كددا  ، أمددا  دد  حالددة الحٍلدديم ٌددل بٍددد فلصددحخدمو  

الوؽوؼددية  وايٍددداك الاص دراق( ويليد  الوددو  مددل EMESإلساةل الحٍلدديم   الوىداك ؤلالك رويدد 

و مددددددا و دددددد  الدددددددبٍق ئددددددا  المالبدددددددات   يمددددددحلكل حصدددددددائات  وؽددددددية ٌ ددددددد  مواةددددددَ الحواؼدددددددد 

دك جاازيهرل    الاجحما    ا   الحلوية    ا  اع الٍلهد. شحخداكٌو

 شحخداكأشباط ٌدك الا 
 جامٍة أك الل ي 

جامٍة اإلالك 

 ٌبدالٍزيز
دس الٍ

ؤلاجما   

 لر امٍحي 

محوشن 

النصبة 

 %النصبة الٍدس %النصبة الٍدس %لر امٍحي 

ٌدك ثوف  الوةد ال ا   

  اشحخدام  
1 20 4 36 5 28 

 15 2 9 1 20 1 أةي افرا مفيٍة للوةد

  أجيد الحٍامد مَ 

 ةالاجحماٌيالعب ات 
2 40 1 9 3 25 

ٌدك ؤلاإلااك ئاسوات 

 ةالاجحماٌيالعب ات 

إلاصاٌدل    الاثؽاع ا

 الٍلهد

1 20 2 18 3 19 

الاثؽاع الٍلهد ٌ ر 

   ةالاجحماٌيالعب ات 

يٍم  ن َ  بير للمال  

 ٌكض الاثؽاع اإلاباظ 

1 20 2 18 3 19 

أةي أ  الصاٌات اإلاكحاية 

أففد للمواةعة وألاش لة 

 وال واة

2 40 3 27 5 34 

الوو  مل الاص راق 

للكمبيوث  و يٍداك 

 الوؽوؼية

0 0 1 9 1 5 

 أص ي 
  

5 45 5 23 

 في الحواصل العلمي مع الطالب ةالاجحماعيالشبكات  اسحخدام( أسباب عدم 5جدول )
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 العمىي وع الطالب: االتصاهيف  ةاالجتىاعيملواقع الشبكات  اشتخداًالغرض وَ 

العدددددب ات  اشدددددحخداكبصدددددؤاع أٌفدددددا  اي دددددة الحددددددةوض ئال دددددامٍحي  ٌدددددل الاددددد ؿ مدددددل 

واددو أ   (6الٍلهددد مددَ ل  رددم جددا ت ةسوساددم مو دد ة ئال دددوع   ثؽدداعالا دد   ةالاجحماٌيدد

لادددد ؿ اإلاواةعددددة  ةالاجحماٌيددددأٌفدددا  اي ددددة الحدددددةوض  دددد  ال ددددامٍحي  يصددددحخدمو  العددددب ات 

ددددددَ ةوائددددددن م يددددددددل إلاواةددددددَ جٍليميددددددة ئنصدددددددبة 80ئنصددددددبة   وآلاةا وثبدددددداسع ال ددددددواة  %( ويلمردددددددا ـو

 72.)% 

الاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ؿ مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 

 شحخداكالا 

الٍددددددددددددددددددددددددددددددددس  مٍة اإلالك ٌبدالٍزيزجا جامٍة أك الل ي 

ؤلاجمدددددددددددددددددا   

 لر امٍحي 

محوشدددددددددددددددن 

النصدددددددددددددددددددددددبة 

 لر امٍحي 
 %النصبة الٍدس %النصبة الٍدس

ثباسع اإلال ات مَ 

الم ط ٌ ر العب ات 

 ةالاجحماٌي

9 60 6 55 15 57 

 30 8 27 3 33 5 ٌ ؿ فيديو جٍليهد

اإلاواةعة وثباسع 

ال واة والاةا  ٌ ر 

 ةالاجحماٌيالعب ات 

13 87 8 73 21 80 

َ ةوائن م يدل  ـو

 إلاواةَ جٍليمية
12 80 7 64 19 72 

ٌ ؿ ومواةعة 

 ث الي  الم ط
7 47 5 45 12 46 

اج ا   شحم ٌات 

 إلاٍ فة أةا  الم ط
3 20 1 9 4 15 

 

 في الاثصال العلمي مع الطالب ةالاجحماعيالشبكات  اسحخدام( الغزض من 6جدول )

 يف التعميي وودى فائدتها: ةجتىاعياالالشبكات  اشتخداًوعوقات 

%( مل أٌفا  اي ة الحدةوض ئصامٍة أك اللد ي 83و ما ثبي  مل ثحليد الوحائج أ   

ئلصم ٌلم اإلاٍلومات ئصامٍة اإلالك ٌبد الٍزيز يؤيددو   %( مل أٌفا  اي ة الحدةوض72و 
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ل  ددددد  دددد  الحواؼددددد الٍلهددددد يددددوف  الوةددددد وا ةالاجحماٌيددددالعددددب ات  اشددددحخداكوج ددددة نىدددد  أ  

ووٍمددد  ث اٌدددد وفائددددل أ  دددر للمددد ط ولكدددل اودددا  الٍديدددد مدددل اإلاٍوةدددات الودددد ثواجددد  أٌفدددا  

اي ددددة الحددددددةوض ئصامٍدددددة أك اللددددد ي ومنرددددا ـدددددٍ  رلافدددددة الحلويدددددة لٍدددددس ةليدددددد مدددددل المالبدددددات 

مدددَ  الاثؽددداعو  ئالحددد م  وث فددديد ؤ ؼدددٍوبة ثحميدددد اإلال دددات مدددل ةبدددد بٍدددق المددد ط فيبددددو 

 مددددا أ  بٍددددق لالبددددات الصددددكل ال ددددامع  يؽددددٍ  ٌلددددمرل  ٌفددددو اي ددددة الحدددددةوض وج ددددا لوجدددد 

لٍدددددددك ثددددددوف  ؤلام انددددددات لددددددديرل  دددددد  الصددددددكل ملاةنددددددة ئبددددددا    ةالاجحماٌيددددددالعددددددب ات  اشددددددحخداك

والحواؼدد الزائدد مدَ المد ط   مدا  الاةثبداكالمالبات، و  ي يد بٍق أٌفا  اي دة الحددةوض 

ا مددددل وج ددددة نىدددد ام، أمددددا ئاإلن رنددددد أحيانددددا ةددددد ي ددددو  أحددددد ألاشددددباط أيفدددد الاثؽدددداعأ  ئددددن  

الٍلبددددات الوددددد ثواجدددد  أٌفددددا  اي ددددة الحدددددةوض ئصامٍددددة اإلالددددك ٌبددددد الٍزيددددز ف ددددو ؼددددٍوبة ةفددددَ 

 .الاجحما  اإلال ات وات ألاح اك الكبيرل ٌ   مواةَ الحواؼد 

 

 
 

 العلمي مع الطالب لالاثصافي  ةالاجحماعيالشبكات  اسحخدام( ًوضح نسبة فائدة 6الزسم البياني )
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اليت حتتوي عمى مميـسات وتعطـي فائـدة     ةاالجتىاعيتكييي وواقع الشبكات 

 أكرب عَ غريها يف االتصاه العمىي وع الطالب:

اإلاٍ وفددددددددة  ةالاجحماٌيدددددددد( أ  ثليدددددددديم مواةددددددددَ العددددددددب ات 7يخبددددددددي  مددددددددل ال شددددددددم البيدددددددداي   

 ةالاجحماٌيدمدل العدب ات ال لصبو  واليوثيوط والحوي ر حؽلد ٌ   أٌ   يصبة ٌدل  يرادا 

فلدددد ثدددم ثليددديم اددد   اإلاواةدددَ ٌ ددد  أفردددا ثححدددول ٌ ددد  مميددد ات وجٍمددد  فائددددل أ  دددر ٌدددل  يرادددا  ددد  

الاثؽدددداع الٍلهددددد مددددَ المدددد ط فلددددد حؽددددلد ٌ دددد  ثليدددديم ممحدددداز مددددل ةبددددد جامٍددددة أك اللدددد ي، 

 مل جامٍة اإلالك ٌبد الٍزيز.
َ
 وحؽلد ٌ   ثلييم جيد جدا

 
التي ثححوي على مميزات وجعطي فائدة ألبر عن  ةالاجحماعياقع الشبكات ( ثقييم مو 7الزسم البياني )

 غيرها في الاثصال العلمي مع الطالب
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العمىــي وــع  االتصــاهيف  ةاالجتىاعيــوواقــع الشــبكات  شــتخداًأفضــن الطــر  ال

 الطالب:

مواةدددددَ العدددددب ات  شددددحخداكيدددد ي بٍدددددق أٌفددددا  اي دددددة الحددددددةوض أ  أففددددد المددددد ق   

الٍلهددددد يدددد  ٌمددددد ظددددبكة صاؼددددة ئاإلادددداسل ٌ دددد  ال لصددددبو  أو الحددددوي ر  اعالاثؽدددد دددد   ةالاجحماٌيدددد

ٌ دددد  أ  يددددحم ث ٍيل ددددا بعدددد د مصددددحم  ويعدددد  ٌواؼدددد  محدددددسل مددددل حيدددد   شددددحخداكالا لصدددد ولة 

 ئددددددداوع ويمكدددددددل ل دددددددد ٌفدددددددو اي دددددددة ثددددددددةوض أ  
َ
الددددددد وائن وألاصبددددددداة والحٍليلدددددددات الصددددددد وٍة أو 

ٍددي  للمواةعددة وال ددواة ٌ ددر العددب ات   دد  مواـدديَ محدددسل ل ددا  ةيددالاجحماٌيخؽددؾ وةددد م

ٌ ةددددة ئالٍمليدددددة الحٍليميدددددة والبح يددددة، أمدددددا اإلاددددددونات فددددديمكل مددددل ص ل دددددا لددددد   ا  اـددددد ات 

ددددددات محخؽؽددددددة لنعدددددد  اإلاددددددواس  والدددددددةجات والواجبددددددات،  مددددددا يدددددد ي الددددددبٍق أ   يعددددددا  مصمٌو

مددل المدد ق اإلا فددلة أيفددا،  واثصااددامرمالحٍليميددة ومعدداة ة اإلاٍدداة  ومٍ فددة ميددوع المدد ط 

واو نىداك جٍلديم  لك رويد  إلانصدو    اجحماٌيةأحد أٌفا  الحدةوض ٌل موةَ ظبكة وأظاة 

ف و يصٍد ا  حدوي الدةا دإد أ ثدر فٍاليدة مدل   21acaDoxال امٍات أو اإلادةاس "أكاسو ض" 

وأوةدات جصدليم اإلاعداةوَ والبحدوذ ووـدَ  الامححاندات  لإلٌ   ٌل مواٌيدد اشحخدامص ع 

ددددافية للملدددد ةات  الدةاشددددية أو الوددددد ثدددددٌم كددددد محاـدددد ل فحوشددددَ أفدددداق المدددد ط اإلاؽدددداسة ؤلـا

سو   لدددزاك ـدددٍي   اإلاصدددحوي. فددديمكل أ  يؽدددبح م جدددَ للمددد ط  الاشددد  اسلالددد يل ي  بدددو   ددد  

ئددددي  المدددد ط و يددددر ولددددك لحلليددددد ٌمليددددة صلدددد   آلاةا اإلاحايبدددي  ٌددددل حفددددوة ا  اـدددد ل وثبدددداسع 

 أٌ اة اإلاهراوني  مل الم ط، ووص د ٌ د  ٌفدو اي دة الحدد
َ
ةوض الحٍامدد مدَ المد ط، وأصيدرا

للصددد الم يلددة اإلا  دد  للحواؼدددد  ةالاجحماٌيددو دد  أحددد أٌفددا  اي ددة الحدددةوض أ  العدددب ات 

أ ثر ولكل مي مرا ألاشاشية    الحواؼد الٍلهد ي   الاجحما  الٍلهد أل  ادف ا او الحواؼد 

 الحواؼد بع د  ير ةشهد.
 

 :يف التعميي ةجتىاعياالالشبكات  اشتخداًاملىيسات اليت حيككها 

 دد  الحٍلدديم ئ ددد مددل ةصددهد  ةالاجحماٌيددالعددب ات  اشددحخداك( يو ددل مميدد ات 7جدددوع ةةددم  

ٌلدددم اإلاٍلومدددات ئصامٍدددة اإلالدددك ٌبدددد الٍزيدددز وجامٍدددة أك اللددد ي ويى ددد  مدددل نحدددائج الححليدددد أ  

( %80ا  انيددة كانددد أ ثددر اإلاميدد ات الوددد ثددم  صحياةاددا ئنصددبة   ةالاجحماٌيددصدددمات العددب ات 
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مددددل ةبدددددد أٌفددددا  اي دددددة الحددددددةوض لكدددد  اللصدددددمي  الٍلميددددة وثلمردددددا ميددددد ل جصدددد يد الحٍامدددددد ئدددددي  

%( الح اٌدددد ئدددي  أٌفدددا  اي دددة 66%(  وبنصددبة  73المدد ط وأٌفدددا  اي دددة الحددددةوض ئنصدددبة  

%( أفرددا وشدديلة ليحٍدد   المدد ط ٌ دد  بٍفدد م الددبٍق 63ئنصددبة   يلمردداالحدددةوض والمدد ط رددم 

مددددد ط للعددددداةكوا  ددددد  ثحمدددددد مصدددددؤولية الدددددحٍلم وي ددددد  ولدددددك ئنصدددددبة وأفردددددا وشددددديلة يصدددددحخدم ا ال

%( جصحخدك لحدٌيم 54%( ئافرا جصاٌد الم ط ٌ   ثموي  م اةامرم البح ية و ئنصبة  59 

بٍفدددد م الددددبٍق  آلةا ثبددددي  سٌددددم أةا  المدددد ط ونلدددددام اإلاوددددال  الدةاشددددية أمددددا ٌددددل ميدددد ل أفرددددا 

 ا، شدددحخدامل دددد ألاسيدددى مدددل اإلا ددداةات   %( أفردددا ثحملددد  ا33%( وبنصدددبة  47ف اندددد النصدددبة  

 ئنصددددددبة  
َ
%( أفرددددددا جصدددددداٌد المدددددد ط ٌ دددددد  الاشددددددحل اة  دددددد  ال يددددددال ال امٍيددددددة وث ددددددويل 20وأصيددددددرا

 .ٌ ةات جيدل مَ ال ميَ شوا  مل الم ط  أو أٌفا  اي ة الحدةوض
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 اإلامي ات

ةصم ٌلم 

اإلاٍلومات ئصامٍة 

 أك الل ي 

ةصم ٌلم اإلاٍلومات 

ئصامٍة اإلالك 

 يزٌبدالٍز 

الٍدس 

ؤلاجما   

 لر امٍحي 

محوشن 

النصبة 

 %لر امٍحي 
 %النصبة الٍدس %النصبة الٍدس

ث اٌددددددد ٌ ددددددد  كددددددد مدددددددل ٌفدددددددو 

 اي ة الحدةوض والم ط أ ثر
11 65 8 67 19 66 

ثحملددددددددددد  ال دددددددددددد ألاسيدددددددددددى مدددددددددددل 

  اشحخداماإلا اةات   
4 24 5 42 9 33 

وشددديلة ليحٍدددد   المددد ط ٌ دددد  

 بٍف م البٍق
10 59 8 67 18 63 

جصددد يد الحٍامدددد ئدددي  المددد ط 

فو اي ة الحدةوض  ٌو
15 88 7 58 22 73 

معددددددداة ة المالددددددد   ددددددد  ثحمدددددددد 

 مصؤلية الحٍلم
13 76 5 42 18 59 

العدددددددددددددددددددددددددددددددددب ات  اشدددددددددددددددددددددددددددددددددحخداك

لحدددددددٌيم اإلاوددددددال   ةالاجحماٌيدددددد

 الدةاشية

10 59 6 50 16 54 

جصددددداٌد المددددد ط ٌ ددددد  ثمدددددوي  

 اإلا اةات البح ية
10 59 7 58 17 59 

ط ٌ دددددددددددددددددددددد  جصدددددددددددددددددددددداٌد المدددددددددددددددددددددد  

 الاشحل اة    ال يال ال امٍية
4 24 2 17 6 20 

صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمات العدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب ات 

 مصانية ةالاجحماٌي
13 76 10 83 23 80 

ثبدددددددددددددددددي  سٌدددددددددددددددددم أةا  المدددددددددددددددددد ط 

 ونلدام ألةا  بٍف م البٍق
9 53 5 42 14 47 

ث يدددددد أرودددددا  الٍؽددددد  الددددد اند 

 لذف اة ةبد الكحائة ال ٍلية
9 53 7 58 16 56 

 

 في الاثصال العلمي مع الطالب ةالاجحماعيالشبكات  داماسحخ( مميزات 7جدول )
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 الٍتائج:

 اظحملد الدةاشة ٌ   ٌدل نحائج ثم  جمال ا كالحا  :

ال ريددددد ؤلالك رويددد   دددد   اشدددحخداك% مدددل  جمدددا   أٌفددددا  اي دددة الحدددددةوض ي فدددلو  78أ   .1

 الحواؼد الٍلهد مَ ل  رم.

% مدددل جامٍدددة اإلالدددك ٌبدددد 95% مدددل أٌفدددا  اي دددة الحددددةوض ئصامٍدددة أك اللددد ي و 86أ   .2

 .ةالاجحماٌيالٍزيز  يمل و  حصائات    مواةَ العب ات 

 مددددل ةبدددد أٌفدددا  اي ددددة الحددددةوض اددددو اشدددحخدام ةالاجحماٌيدددأ  أ ثدددر مواةدددَ العددددب ات  .3
َ
ا

 .facebookموةَ ال لصبو  

مددل ةبددد أٌفددا  اي ددة الحدددةوض مددل  جمددا    ةالاجحماٌيددالعددب ات  اشددحخداكأ  مٍ فددة  .4

.ٌيوة البح  ث راو 
َ
   ئي  اإلامحاز وال يد جدا

للحواؼددد  ةالاجحماٌيددالعددب ات  اشددحخداك% مددل  جمددا   ٌيوددة البحدد  يلومددو  ئ69أ   .5

 .الاجحما  

. ةالاجحماٌي% مل أٌفا  اي ة الحدةوض يلومو  ئزياةل مواةَ العب ات 60أ    .6
َ
 يوميا

 داكاشدحخأ  أٌفا  اي ة الحدةوض ئلصم ٌلم اإلاٍلومات ئصامٍة أك الل ي شب  ل م   .7

% أمدددا ئصامٍدددة اإلالدددك ٌبدددد الٍزيدددز 71الٍلهدددد ئنصدددبة  الاثؽددداع ددد   ةالاجحماٌيدددالعدددب ات 

 %.53ف اند النصبة 

العددددب ات  اشددددحخداكأ  أٌفددددا  اي ددددة الحدددددةوض ئمصحمددددَ الدةاشددددة الدددد يل   يلومددددو  ئ  .8

% ويلمردددا 34يددد و  أ  الصددداٌات اإلاكحايدددة أففدددد للمواةعدددة وال دددواة ئنصدددبة  ةالاجحماٌيددد

 %.28 ا ئنصبة شحخدامد ال ا     ٌدك ثوف  الوة

 ةالاجحماٌيددددمواةددددَ العددددب ات  اشددددحخداكٌيوددددة البحدددد  يلومددددو  ئ  جمددددا  % مددددل 80أ    .9

 .وآلاةا لا ؿ اإلاواةعة وثباسع ال واة 

% مدددل جامٍدددة اإلالدددك ٌبدددد 72% مدددل أٌفدددا  اي دددة الحددددةوض ئصامٍدددة أك اللددد ي و 83أ    .10

الٍلهدددد ألفرددا ثدددوف  الوةدددد  ثؽددداعالا دد   ةالاجحماٌيدددالعدددب ات  اشددحخداكالٍزيددز يؤيددددو  

 وال  د وجٍم  ث اٌد وفائدل أ  ر.

 أفرا مصانية.  ةالاجحماٌي% مل مصحمَ الدةاشة ي و  أ  أئ ز ممي ات العب ات  80أ   .11
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 التوصيات : 

     ما ثوؼلد  لي  نحائج الدةاشة، ثوصإد الباح ة ئاآلج : اشخواسا

وث ٍيد ل ق الحواؼدد  ةالاجحماٌي ات ئالعب الااحماكٌ   أٌفا  اي ة الحدةوض زياسل  .1

 الٍلهد مَ الم ط.

لحبددددداسع الٍلدددددم واإلاٍ فدددددة وال لافدددددة واإلاٍلومدددددات  ةالاجحماٌيدددددالعدددددب ات  اشدددددحخداكـدددد وةل  .2

 اإلا يدل ل   جٍوس ئالو َ ٌ   الم ط وأٌفا  اي ة الحدةوض.

 ةٌيددددالاجحما ةامددددة اإلازيددددد مددددل الدددددوةات الحدةيايددددة للمدددد ط للحٍدددد   ٌ دددد  مزايددددا العددددب ات  .3

  ا    الحواؼد الٍلهد.اشحخدامو 

العدددددددب ات  شدددددددحخداك ٌددددددداس مزيدددددددد مددددددل الدةاشدددددددات حدددددددوع مدددددددي ثلبدددددددد وثاييدددددددد المدددددد ط    .4

    الحواؼد الٍلهد. ةالاجحماٌي

العددددددددب ات  اشددددددددحخداكٌ دددددددد  ال امٍددددددددات الٍ بيددددددددة أ  ثدددددددددفَ أٌفددددددددا  اي ددددددددة الحدددددددددةوض   دددددددد   .5

  ط.بع د مخمن ومدةوس يرد      جص يد الح اٌد مَ الم ةالاجحماٌي

ئدددددددالم ط ئحدددددددوفير مخحلددددددد  المددددددد ق لإلفددددددداسل مدددددددل اإلالددددددد ةات الدةاشدددددددية  الااحمددددددداكـددددددد وةل  .6

ال يديو ٌ    اشحخداكوالحوووَ    اإلاؽاسة اإلاصحخدمة ل     يعٍ  المال  ئاإلالد م د 

يعددددددد  اإلالدددددددا ت وةوائدددددددن  موةدددددددَ اليوثيدددددددوط أو ظددددددد ائح الٍددددددد ؿ  ددددددد  موةدددددددَ الص يدظدددددددير أو

ات اإلا ثبمة ئاإلال ة ال ٌو  دةا إد ٌ   موةَ ال لصبو  أو الحوي ر و يراا.اإلاـو

 دددد  الحواؼددددد الٍلهددددد مددددَ لدددد ط الحٍلدددديم الٍددددا    ةالاجحماٌيددددالعددددب ات  اشددددحخداكثمددددوي   .7

اإلاواش  منرا ل د ٌفو اي ة ثدةوض حص   اصحياةأ ثر مل موةَ رم  اشحخداكفيمكل 

 الودمات الود يححاج ا لدٌم مل ةات ثخؽؽ  الٍلهد.
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 اجلامعًة:برجمًات املصزر املفتىح وجماالت اإلفارة منوا يف املكتبات 

 أمنىسجا 1املكتبة املركزية جلامعة بن يىسف بن خزه اجلزائر 

 أمساء طىيل أ.                                                      

 املنحبات والحىريق باحثة دلحىراه، معهد                                              

 2جامعه قسنقينة                                                

 امللدص:

يهدددددب البلددددل ئ ددددء جسددددديك الؾددددىب ت ددددء يحددددد ثرددددار  املنحبددددات ا  امعيددددة ا   اة  ددددة  ددددد  

اسددددح دام ب مريددددات املغدددددر املرحددددىع، وندددد  ثر خددددة جامعددددة بدددد   ىسدددد  بدددد   ددددده مدددد   دددد ى 

هددددا  دددد  ثلسددددلو  دددددمات املعدىمددددات باملنحبددددة، ومدددددي اسددددح  لها  دددد  مع فددددة مرددددا ت  فدددداد  م 

ثقدددد ت وثقدددى   خدددته ا قددددمات. و قدددد ياهددد ت دحددداة  الدراسدددة  سدددح دام  لددد  الرعددداى لهدددته 

الب مريدددددات دخيردددددة دقدددددػ املدددددىارد الصضددددد  ة املدخدددددة اهدددددا، ودقدددددػ الدددددى   لددددددي مح دددددت  القددددد ار 

ريدات املغدددر املرحدىع  لحقددد ت  دددمات با  امعدة وتدددم ئدرالهدت لنمهادددات الحدا ثخيلهددا ب م

فعالدددة  ات جدددىد  . وثقددددم البلدددل تعدددد  اقإ احدددات يخخهدددا:  ئ مددداب الدددى   بدددلو مح دددت  القددد ار 

با  امعددددددددددات ا   اة  ددددددددددة بامهادددددددددددات ب مريددددددددددات املغدددددددددددر املرحددددددددددىع وخحددددددددددىاف  ثقبيقددددددددددات لهددددددددددته 

ار  د  املدىارد الب مريات مر خة ومدتىمة، ويو الحقى      خته الب مريات م    ى  سخثخ

الصضددد  ة اصقحغدددة  ددد  الب مردددة  فعدددد قيخدددة مؾدددافة ملإسسدددات املعدىمدددات ولدخرحخددد  بهامدددده. 

دمدددد  ب مريدددددات املغددددددر املرحدددددىع ؽدددددخ  البدددد ام  الحعديخيدددددة بخعاخدددددد ويقسدددددام تددددددت املنحبدددددات 

 لؾخاو    رلو مدخلو تسبل اسح  ى و سحراد  م  خته الب مريات.

املغدددددر املرحددددىع،  دددددمات املعدىمددددات، املنحبدددددات ب مريددددات : الكلمــــــــــات املفتا ًــــــــــة

 ، ا   اة . ا  امعية، املنحبة امل ل  ة   امعة ب   ىس  ب   ده

Summary: 

The research aims to shed light on one of the experiences of the Algerian 

university libraries in the use of open source software. This is the experience of 

Ben Youssef Ben Khdeh University through knowledge of the areas of 

utilization in improving the library's information services and the extent to 
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which they are used to provide and develop these services. The results of the 

study showed the ineffective use of this software due to lack of human 

resources, lack of awareness among university decision-makers and lack of 

awareness of the potential of open source software to provide effective quality 

services. The research offers a number of suggestions, including: raising 

awareness among Algerian decision makers of the potential of OSS and the 

availability of proven and supported software applications, and that the 

development of this software through investment in the human resources 

concerned with programming is an added value to the information institutions 

and the society as a whole. The integration of open source software into 

educational programs in the institutes and departments of librarianship to 

ensure graduates who are familiar with the ways to exploit and benefit from 

this software. 

Keywords 

      open source software, university library, information services, University 

Benyoucef Benkhadda Central Library, Algeria. 

 

 مقزمة : .1

فقدد يحددرد     خن  ثراخل ثأرل  الحقىرات العدخية والحقنية ت ء املنحبات ا  امعية،

مددد   ددد ى وسددداةدها وثقبيقاتهدددا ج لددد ات جتر دددة ت دددء مسدددحىي ب  دددة تخدددل خدددته املإسسدددات، ئ  

 ل ت م  الىااة  وا قدمات الحا ثقىم اها لخا ير ت ت ء فبيعة اححياجات واسح دامات 

جخهىر املسدحريد  ، حددذ خدتا  د  ادل النقددة دىتيدة  د  يجيداى الى دف واهدىر الرهدار  ت دء 

ت  جحخاتيددة، و ثردداه دلددى اقحندداب ورضدد  مغددادر املعدىمددات ال قخيددة، مدد  ا قددك، والضددبها

ثقىر اثراخات  صإ اك    الدور ات  لنإ وديدة،م  اهدىر اثراخدات ح لدة الىعدىى ا  د  

لدخعدىمددددات و ل خددددا مدددد  الحقددددىرات، ولعددددل يخددددت مددددا فضددددهده العددددالت الحق ددددا مدددد  ثقددددىرات خددددى 
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هىر ما فع ب بب مريات املغدر املرحىع، خدته خ لد   الخسارع النبل     ثقىر الب مريات وا

الحدددددا يعدددددبلد لدددددديها القددددددر  ت دددددء منافسدددددة البددددد ام  الحرار دددددة مددددد  حيدددددل الىاددددداة  املقدمدددددة 

وا  دارددة وقدددرتها ت ددء الحهامددل مدد  ثقبيقددات الى ددف، حيددل ثخددي  ئمهاديددة  فدد ع ت ددء صددر   

ثىزيعهدا وخالحدا   القددر  ت دء ثقدى   املغدر ا قاعة اهدا مد  ئمهاديدة الحعدد ل تدوهدا ورودقها و 

الب ددددددام  وئعددددد ع خ قددددداب الناثردددددة تندددددد  سدددددح دام وثقىيددددد  الب ددددددام  وفقدددددا ل ححياجدددددات، 

وحيدل جعحبد  املنحبدة امل ل  دة   امعدة بد   ىسد  بد   دده يقددم منحبدة جامعيدة  د  ا   اةدد ، 

 ت  دددددددددماتها ومدددددددد  بددددددددلو يواةددددددددل املنحبددددددددات املسددددددددح دمة لب مريددددددددات املغدددددددددر املرحددددددددىع  دددددددد  ثقددددددددد

املعدىماثية، ودظ ا لددور اص ىر  الت  ثدعبه  د  ثقدى   وثلدد ل اص حخد  العدادا بدا   اة  . 

وسددعوها املسدددحخ  ئ دددء سدددد  ححياجدددات املعدىماثيددة واملع فيدددة صقحدددد  ف دددات املسدددحريد   مددد  

ذ باحثلو وفدبة    م حد  خفىار ا  امعية ، فها جعخل ت ء ملاولة ثقد ت يحد يساثت ،

املعدىمدددددددات صدددددددن  ومؾدددددددخىدا مددددددد   ددددددد ى  ثقدددددددى    ددددددددمات جد دددددددد  ثحخا ددددددد   مددددددد  املعقيدددددددات 

الحننىلىجية م  جهة، ومحقدبدات الحعدديت العدا   والبلدل العدادا مد  جهدة ي د ي، ووسديد ها 

 دددددد   لددددددو م دددددددمات املعدىمددددددات م الحددددددا جعحبدددددد  الهدددددددب ال ة  دددددد ا مدددددد  ئرضدددددداب املنحبددددددات وم الدددددد  

 هدددددىد املبتولدددددة   ددددد  سدددددصيل  ثدددددىفل  الظددددد وب املناسدددددبة لحدبيدددددة املعدىمدددددات، واملددددد    العالسدددددة ل 

 ححياجدددددددددات املح لددددددددد   واملحقدددددددددىر  صقحدددددددددد  املسدددددددددحريد   وثلقددددددددديقهت ل دحرددددددددداع و سدددددددددحراد  

 القغىي م  املعدىمات.
 مشكلة الزراسة : 

املنحبات ا  امعيددددددة الدبنددددددة خساسددددددية لدخع فددددددة  دددددد  ا  امعددددددات وم لدددددد  ئصددددددعاع  نلدددددد  دجعدددددد

 ددمات  خية و قك البلدل العدادا، حيدل جسدنء مد   د ى مهاد هدا ئ دء ثدىفل العخدية الحعدي

ي ؾا جعخل ت ء ثىفل  الىقد وا  هد املبتوى    سصيل الىعىى .ثدبا اححياجات املسحريد  

ئ دددء املعدىمدددات  ات الغدددددة باخحخامدددات املسددددحريد   العدخيدددة والبلثيدددة. وخاتحباردددددا  ددد  تغدددد  

املعدىمددات و ثغدداى والحىجدده دلددى  درحدداع املعدىمدداج  فقددد الحقددىر املخسددارع  دد   ثننىلىجيددا 

ج لددددددددد ت وجعقدددددددددددت محقدبددددددددددات واححياجددددددددددات املسدددددددددحريد   املعدىماثيددددددددددة، ويعددددددددددبلد  دددددددددددمات 

املعدىمددددددددات الحقديد ددددددددة   جسددددددددد و  جضددددددددب  خددددددددته ا  اجددددددددات واملحقدبددددددددات، وخددددددددالنظ  ئ ددددددددء خددددددددته 

بددديت املنحبددات ا  امعيددة الحقددىرات املحعدددد  ا  ىادددف الحددا فع ضددها ققدداع املعدىمددات فقددد 
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مندددددت فإددددد    ددددد  الإ للددددد  ت دددددء ثدددددىفل  املعدىمدددددات ملسدددددح دموها وثقدددددى   ا قددددددمات املقدمدددددة ئلدددددوهت 

باسخثخار الحقبيقدات الحننىلىجيدة ا  د ثدة وم هدا ب مريدات املغددر املرحدىع، حيدل يو خدته 

بأقدل  خ ل   ثخن  املنحبات برؾل  غاةغها ومخل اتها مد  ثلسدلو  ددم ها بقد ا فعالدة و

 ثهدرة. 

وت ء ال  ت م  يو املنحبات ا  امعية ا   اة  ة ل سد    مندأي تد  م حدد  الحىجهدات 

الحننىلىجيدددددة ا  د ثدددددة، ئ  يتهدددددا ثبقدددددت محدددددأ    دىتدددددا مدددددا  ددددد  ثب دددددا واسدددددخثخار خدددددتا الندددددىع مددددد  

الب مريات، وثبقت املنحبة امل ل  ة   امعة ب   ىس  ب   ده    فديعة املنحبات ا  امعية 

 اة  ددة الحددا ثىجهددد ئ ددء ئدمدداا ب مريددات املغدددر املرحددىع  دد  دظامهددا املعدىمدداج  مدد   دد ى ا  

 اسخثخارخا لعدد م  ب مريات املغدر املرحىع لحرسيد مض وع ج اة  ات .  

تديدده سددنلاوى مدد   دد ى خددته الدراسددة جسددديك الؾددىب ت ددء خددته الحر خددة مدد   دد ى  و

ثلسدددلو  ددددمات املعدىمددات باملنحبدددة، ومددددي  مع فددة مرددد ت  فددداد  مدد  خدددته الب مريدددات  دد 

اسددددح  ى خددددته الحقنيددددات ا  د ثددددة  دددد  ثقددددد ت وثقددددى    دددددمات املعدىمددددات باملنحبددددة امل ل  ددددة 

 ل  امعة.

 أسئلة الزراسة : .2

 جسنء الدراسة ئ ء   جابة ت  الخساؤ ت آلاثية:

 ة بددددد  مدددددا نددددد  مردددددا ت اسدددددح دام ب مريدددددات املغددددددر املرحدددددىع باملنحبدددددة امل ل  دددددة   امعددددد

 ؟-1ا   اة  - ىس  ب   ده 

   مدا دور ب مريدات املغدددر املرحدىع املسدح دمة باملنحبددة امل ل  دة   امعدة بدد   ىسد  بدد

  ده    ثلسلو  دماتها املعدىماثية؟

   مددددددا مدددددددي اسددددددح  ى خددددددته الحقنيددددددات  دددددد  ثقددددددد ت وثقددددددى    دددددددمات املعدىمددددددات باملنحبددددددة

 امل ل  ة ل  امعة؟ 

 أهزاف الزراسة : .3

 دراسة ئ ء:تهدب خته ال
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  الحع  دد  بددأخت ب مريددات املغدددر املرحددىع املسددح دمة  دد  املنحبددات ا  امعيددة وئلقددداب

 الؾىب ت ء يخت مخل اتها.

  الحعدد ب ت ددء مدددي مسدداخخة ب مريددات املغدددر املرحددىع  دد  ثقددى    دددمات املعدىمددات

 باملنحبات ا  امعية. 

   املنحبدددددددات جشدددددد ي  اسحنضددددددداب، ثقددددددى   واسدددددددح دام ب مريددددددات املغددددددددر املرحددددددىع  ددددددد

ا  امعيددددة ا   اة  ددددة لدحلددددىى مدددد  مرحخدددد  مسدددد هدو لدحننىلىجيددددا ئ ددددء مرحخدددد  مقددددىر 

 ومنح  لها .

 :  منوج الزراسة و أروات مجع البًانات .4

اثبعنددا  دد  خددته الدراسددة مددنلح دراسددة ا  الددة والددت  فسددخ  بالحلديددل املعخددق لدظدداخ    دد  

 دددة   امعدددة بددد   ىسددد  بددد   دددده، سدددياقها و دو دراسدددخنا سدددحهىو حدددىى ثر خدددة املنحبدددة امل ل  

فهدددددددداو  بددددددددد مدددددددد  ا حيددددددددار خددددددددتا املددددددددنلح، والبلددددددددىذ العدخيددددددددة  دددددددد  مافددددددددة مسددددددددحى اتها وم حددددددددد  

ث غغددددداتها بلاجدددددة ئ دددددء اسدددددح دام مرخىتدددددة يو تعدددددؿ مددددد  يدوات ثلغددددديل املعدىمدددددات،  ددددد  

سدصيل ثىايرهددا دا ددل مددإو البلددىذ. ولقددد مادددد خدوات املسددح دمة  دد  دراسددخنا مرسددد   دد  

و املقابدددة مددد  ملددافة املنحبددة و املهندددد  املسددإوى تدد  خدظخدددة  باملنحبددة امل ل  دددة امل حظددة 

 . 1  امعة ب   ىس  ب   ده ا   اة  

 الزراسات الشابقة:   .5

الدراسةةةةل  بعةةةة   نظةةةةغال : داةةةةمل تبةةةةلرق بة ارت اة املةةةة:  ال   رةةةةل   اغ ةةةةل اة ةةةةدر :   .1

  1إل ارت اة امل:  ال   رل Dspaceدا:م  ي سمليس 

د الدراسددددددددددة الددددددددددنظت املرحىحددددددددددة املغدددددددددددر املحددددددددددىاف    دار  اص حى ددددددددددات ال قخيددددددددددة، وثناولدددددددددد

ئمهاديددات جع  اهددا وثنييرهددا لدددتت الد ددة الع خيددة واص خىتددات الع خيددة. واسددحع ؼ الباحددل و 

يحدددددددد الدددددددنظت مرحىحدددددددة املغددددددددر  دار   Dspaceثر خددددددة جامعدددددددة يم القددددددد ي  ددددددد  ثقبيدددددددق دظددددددام 

املددددو تبدددد ب بددد  تبدددد الع  ددد  ال قخيدددة. وثىعددددد  اص خىتدددات ال قخيدددة وجضددد يده  ددد  منحبدددة

الدراسدددددددة ئ دددددددء تدددددددد  دحددددددداة  يب زخدددددددا درددددددداع الحر خدددددددة وفاتديدددددددة النظدددددددام وم بمحددددددده  ححياجددددددددددات 
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ا  امعددددددة  قددد و واسدددإ جاع وجسدددهيل الىعددددددىى ئ دددء مرخىتدددات ال سددداةل ا  امعيددددددة فوهدددا. لخدددا 

مقدقددة، حيددل يتهددا ثلحدداا ئ ددء  بدد ات يلدددت النحدداة  ت ددء يو مراديددة الددنظت املرحىحددة ل سددد 

ثقنية  تاد  ثنييرهددا وعياد ها، مخا  حقدف تقدد مقارددة لدحهدرددددة بي هدا وخدلو الدنظت الحرار دة 

قبدددل اث ددددددا  قددد ار ثصنوهدددا  اعدددة  ددد  املإسسددددات الحدددا ل سدددد لدددديها  بددد اب  ددد  الب مردددددة وثقنيدددددات 

 املعدىمددات.

علىمــات يف رصــر املكتبــات الر مًــة    خــزمات امل الزراسة الثانًة بعنىان : .2
2 

 خنددداوى خدددتا البلدددل  ددددمات املعدىمدددات  ددد  تغددد  املنحبدددات ال قخيدددة ، لدحعددد ب تددد  قددد   

وثقييت واق   دمات املعدىمات ال قخية املقدمة م    ى منحبة املدو تبد ب ب  تبد 

نحبددددة وتقددددد مقاردددددة بددددلو خددددته امل –منحبددددة جامعددددة يم القدددد ي ال قخيددددة  –الع  دددد  ال قخيددددة 

مىؽدددىع الدراسدددة وارنحددداو مددد  املنحبدددات ال قخيدددة العخ قدددة ، و لدددو اهددددب ثلد دددد دقددداـ 

الؾع  والقى  بخنحبة جامعة يم الق ي ال قخية باتحبارخا منحبة رقخية حد ثة النضأ  

واسدحنباـ مرخىتدة مد  الحىعديات الحدا جعخددل ت دء  رثقداب بخسدحىي ا قددمات ال قخيددة 

وقددد ثىعدددد الدراسددة ئ ددء مرخىتددة مدد  النحدداة  والحىعدديات  لدددي خددتا املىلددىد ا  ددد ل ،

لعدددددل يخخهدددددا يو منحبدددددة جامعدددددة يم القددددد ي جعدددددارت مددددد  قغدددددىر  ددددد  تددددددد لبلددددد  مددددد   ددددددمات 

املعدىمدددات ال قخيدددة ، فؾدددد  تددد  يو الددددنقػ املعدىمددداج  دا دددل مرحخعاثنددددا الع خيدددة  ددددإر  

بخرخىتدددددة  سددددددبا ت دددددء ئثاحدددددة وثدددددىفل  تعدددددؿ ا قددددددمات ال قخيدددددة ، لخدددددا يوعدددددد الدراسدددددة

ثىعدددديات يخخهددددا: ؽدددد ور  اسددددحنخاى البنيددددة خساسددددية ملضدددد وع منحبددددة جامعددددة يم القدددد ي 

لدد خك مافددة ا قدددمات مدد    لهددا وئثاحددة  Gatewayال قخيددة  اعددة البىابددة  لنإ وديددة 

  .ئمهادية الحغر  و بلار يمام املسحريد

مراكــــز  الزراســــة الثالثــــة بعنــــىان : المجمًــــات مفتى ــــة املصــــزر للمكتبــــات و  .3

املعلىمــــات: معــــايرت مقال ــــة الختًــــار  نحــــاص مفتــــىح املصــــزر  إلرارة املكتبــــات    

العربًة
3 

خددددفد خدددته الدراسدددة ئ دددء الحعددد ب ت دددء الب مريدددات مرحىحدددة املغددددر املحاحدددة املنحبدددات 

ويدىاتهدددا اصقحدردددة و اعدددة الدددنظت املرحىحدددة  دار  املنحبدددات ئؽدددافة ئ دددء الب مريدددات خ ددد ي 
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 دم م  قبل اصقحغلو    مراى املنحبات. لخا خدفد الدراسة ئ ء وؽ  الحا  خن  يو جسح

مرخىتة م  املعا ل  الحا  خن  يو جسح دم   حيار دظام مرحىع املغدر م ةت  ححياجات 

  ددددددد  مرحدددددددىع املغددددددددر  دار  املنحبدددددددات ، اتحخددددددددت  13املنحبدددددددات الع خيدددددددة مددددددد   ددددددد ى فلدددددددػ 

لددددنظت املحاحددددة حاليددددا ت ددددء صددددبنة  دإ دددددد لخددددا الدراسددددة ت ددددء املددددنلح املسدددد   لدحعدددد ب ت ددددء ا

اتحخددت الدراسدة ت دء املدنلح الحلدي د  لدحىعدل ئ ددء قاةخدة معدا ل  لحقيديت ثددو الدنظت، حيددل 

معيار يساس ا  خن  يو جسح دم ئ ء جادف املعا ل  الحا  115ثىعدد الدراسة ئ ء قاةخة م  

  حيددار دظددام مرحىحددة املغدددر  ف ح هددا دراسددة رددددا ئبدد اخيت لحقيدديت الددنظت الحرار ددة و  لددو

    م ةت و  خن   تحخاد تديه    ئدار  املنحبات الع خية.        

 مفوىص برجمًات املصزر املفتىح: .6

اهدددد ت ح لددددة ب مريددددات املغدددددر املرحددددىع ملىاجهددددة  تحخدددداد العددددالاا ت ددددء دظددددت البدددد ام  

ليددددة لدبدددد ام  والحددددا    مح ليددددة املهدرددددة الحددددا ثرعددددل املإسسددددات معحخددددد  ت ددددء ر غددددة امح 

 خندد  جعددد دها يو تهي  هددا ،ووفقددا ملرهددىم خددته ا   لددة  ددىزع مب مادد  املغدددر املرحددىع الضددر   

املغدددر ة باص دداو واهددته الق  قددة فسدداخخىو  دد  جعظدديت املغدد  ة  جحخاتيددة بىاسددقة جعددل 

اليدددة البدد ام  محاحدددة بل  دددة بليددل  خنددد  لدخسدددح دملو اسدددح دامها وتهي  هددا   عدهدددا يل ددد  فع

 . 4  ى ب  ات جض يل م حدرة

وخ مريات املغدر املرحىع ن  ثدو الب مريدات الحدا جسدخ  بحىزيد  الضدر   املغددر ة مد  

 frankالب ددددام  مددد  ثرخيعهدددا وح  دددة جعدددد دها وثلخيدهدددا تبددد  الضدددبنة العننبىثيدددة ، ويع فهدددا 

carven  ىد يو ثرعدل؟مم  ت ء يتها ثددو الب مريدات الحدا ثؾد  املسدح دم يمدام سدإاى ممدا ا ثد

 دد ى ئثاحدددة مددىد املغددددر لدب دددام  بخدددا  خناسدددف مدد   ححياجدددات ا قاعددة ملسدددح دميه، لخدددا 

.  البددددا مددددا ثهددددىو خددددته 5 خندددد  دمدددد  خددددته الب مريددددات مدددد  بدددد ام  ي دددد ي  قدددددق وادددداة  جد ددددد 

الب مريددددات مراديددددة، ئ  يتهددددا قددددد ثهددددىو بخقابددددل يحيادددددا. لثلدددد وو قددددد فعحقدددددوو يو ب مريددددات 

رحىع جع ا ثدقاةيا يتها ب مريات مرادية ومحاحة بدوو مقابل ماد  وختا  تحقداد املغدر امل

 افئ، دو الب مريات اص ادية قد  خيلها داص وخا بدوو مقابل ولن هت  لحرظىو ددرسهت 

لخا يو صر تها املغدر ة  ل  محاحدة لدعامدة. يمدا  بلقىا النض  والنوخ والحىزي  والحعد ل،

رحدددىع فهدددا محاحدددة ل  خيددد  مددد  ث  يغدددها وصدددر تها املغددددر ة و البدددا مدددا ب مريدددات املغددددر امل
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، فبامهددداو ي   دددقػ يو صددد لة ا  غدددىى 6ثهدددىو مراديدددة، ئ  يتهدددا قدددد ثهدددىو بخقابدددل يحياددددا

ت ددددددء ب دددددددام  دو مغدددددددر مرحددددددىع  وجعد ددددددده ومدددددد  رددددددت بيعدددددده، ولندددددد   حىجددددددف ثؾددددددخلو الضددددددر   

 دها ملددد  فضدداب، والىاقدد  يو خندداك العد دددد املغدددر ة مدد  الب دددام   ثاحدددة  فدد ع تدوهددا يو جعددد

الحدا ثقد   googleم  الض مات النب ي دج د    ثقى   ب مريات املغددر املرحدىع لضد لة 

وراب دظدددام الخضددد يل املرحددددىع املغددددر يددرو دددد ئ ددددء جدددىار ما ن وسدددىفد الحددددا وؽدددعد  قددددة 

و إلددددددد يو  وخدددددتا مددددددا  ى دددددد   7لحلى دددددل العد ددددددد مدددددد  يدواتهددددددا الب مريدددددة ئ ددددددء مرحىحددددددة املغدددددددر

الب مريات املغدر املرحىع ل سد مر د اسخثخار لدهىا  واملبحدةلو ولن  الىاق  يتها معحخد  

. وححدد   هددىو ب دددام  مددا  NBC ،CBC ،SONY دد  لب  ددات الضدد مات واملإسسددات العامليددة مثددل 

 : 8دو مغدر مرحىحة   بد يو ثحىافق ص وـ ثىزيعه م  املعا ل  الحالية

   رددف يو  قيددد الإد  يػ د  فدد ب مد  بيدد  يو ث  دد . و  البردة: ::   يةل ةاةة: ت يغ  ةة   (1

  حقدف الإ  يػ ي  رسىم ل  ؼ البي .

  رف يو  حؾخ  الب دام  ت ء الضر   املغدر ة م  ح  ة ثىزيعها.  الب  ت اة دريل: (2

الإدددددد  يػ  رددددددف يو فسددددددخ  بادحدددددداا ب مريددددددات مضددددددحقة يو معدلددددددة مدددددد   الن ةةةةةةق اةبةةةةةةا : (3

 م  ح  ة ثىزيعها ثلد ص وـ ث  يػ الب دام  خع   .الب دام  خع   ،

قد  قيد الإ  يػ ثىزيد  الضدر   املغددر ة لدنودقة  سال ل الب  ت اة دريل اةؤل ل: (4

املعدلة ت ء صـ  السخاع بحىزي  املدرات الحا ثلحى  ت ء الحعد  ت ئ ء جادف الضر   

بن دد مد  الضدر   املغددر ة خعدية، و رف يو فسخ  الإ  يػ بحىزي  الب مريات الحا 

املعدلة. قد  حقدف ث  يػ البد ام  املضدحقة يو ثلخدل اسدت يو رقدت ئعددار   حدد  تد  

 الب دام  خع  .

الإددددد  يػ    ردددددف يو  خلددددد  بدددددلو  دددددقػ يو   ال ي ريةةةةة  شةةةةةيل ملجةةةةة::   ب ا   غاةةةةة: : (5

 مرخىتة م  خ قاظ.

الإ  يػ ي   قػ مد      رف يو  قيد ال يجب يحديد  ج:ال  اساخدام البرد: :: (6

 سحراد  م  الب دام     مراى معلو. ت ء سصيل املثاى قد فسح دم الب دام     ختخاى 

 الحرار ة يو    الحعديت .
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ا  قدىا امل ثبقدة بالب ددام   ردف يو ثقبدق ت دء مدل ب ددام  مدىزع دوو  يغ    التةرير:: (7

 ا  اجة ئ ء ث  يػ ئؽا   لحنريت ثدو خج اب.

ا  قىا امل ثبقدة بالب ددام     ردف يو جعحخدد   ل ال ي غل  حد  ةظا:: الترير: يجب (8

ت دء مىتهدا جد ب مد  ثىزيد  بد ام  معينددة. ئ ا ثدت اسدح  اا الب ددام  مد  ثىزيعده واسددحعخل 

يو وزع ؽددددددخ  صدددددد وـ ثدددددد  يػ الب دددددددام  فرخيدددددد  خجدددددد اب الحددددددا ثددددددت ئتدددددداد  ثىزيعهددددددا مدددددد  

 حخح  اها ثىزي  الب دام  خع  .الب دام   رف يو ثهىو لها درس ا  قىا الحا  

الإدددد  يػ  رددددف يو    ؾدددد  قيددددىد ت دددددء التةةةةرير: يجةةةةب  ل ال يارةةةةد البةةةةرا : مليةةةةة  :   (9

البدد ام  خ دد ي الحددا  ددحت ثىزيعهددا جنبددا ئ ددء جنددف مدد  البدد ام  امل  غددة بخع دد   رددف يو   

 غددددددد   الإددددددد  يػ ت دددددددء يو جخيددددددد  البددددددد ام  املىزتدددددددة  ددددددد  دردددددددس الىسددددددديك  ردددددددف يو ثهدددددددىو 

وخنتا جسحقي  الب مريات املرحىحة املغدر يو ثحعافط م   ت مرحىحة املغدر.ب مريا

 الب مريات املخدىلة    وسك واحد.

بخع دددد  يو الإدددد  يػ  خندددد  يو   التةةةةرير: يجةةةةب  ل ي ةةةةغل ي ظغلغ رةةةة:  ح:يةةةةدت: (11

: خدددى ح  دددة خفددد اد 9فسددخند ئ دددء ثننىلىجيدددا ف د دددة يو دخدددك الىاجهددة. م ا  يددداد الحننىلدددى  

 حيار الحننىلىجيا خل د  م ةخدة و مناسدبة  ححياجاتهدا ومحقدبدات الحنخيدة املنظخات   و 

 و قحناب و سح دام يو الخسى ق.م

ئو الهددددددب خساسددددد ا مددددد  ب مريدددددات املغددددددر املرحدددددىع خدددددى فهدددددت ف  قدددددة تخدهدددددا والعثدددددىر ت دددددء 

ية العيدى  واملضدامل خمنيدة ومعا   هددا وثلسدي ها باسدخبداى صدر   يفؾددل مد  الضدر   خعددد

وئتاد  اسحعخاى يج اب مد  الضدر    د  بد ام  ي د ي واسدحلداذ ب مريدات قدادر  ت دء العخدل 

 بغىر  جيد . 

 تاريذ برجمًات املصزر املفتىح:  .7

 دخضار الىاس  ل  ىاس ف  لنإ وديدة حيدل   1975و  1945ت فد الرإ   املخحد  بلو 

ت ت دء ثبدادى ا قبد ات وخفهدار. تخد مقىرو الب مريدات ئ دء ثبدادى البد ام  بل  دة، ح عدا مد ه

ومدددد  تها ددددة السددددبعينات ج لدددد ت خمددددىر ثدددددر ريا ويعددددب  ثقددددى   الب مريددددات فعددددد مغدددددر  ردددد اب 

لدخبدد مرلو، جعددل النثلدد     حىجهددىو ئ ددء بيدد  بدد امرهت م دقددة الضددر   املغدددر ة فدد    خندد  

املاضدددد ا، اهدددد ت   فددد ع تدوهددددا وجعددددد دها  ئ  خددددت يدرسدددهت. ومدددد  بدا ددددة الثخاد نددددات مددد  القدددد و 
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 Richardفندددددد   الب مريددددددات ا  دددددد   لدح دددددددف ت ددددددء اححهددددددار الب مريددددددات املخدىلددددددة فددددددأفدق 

Stallman   دد  جامعددة MIT  ثخدد دا لدحلدد ر مدد  قيددىد الب مريددات املخدىلددة فارضددأ   1983تددام

. 11 ؤسسةةةةةةةل البر جرةةةةةةة:  ا  ةةةةةةة تمإسسدددددددة  لددددددد  حهىميدددددددة  لددددددد  رخليدددددددة سدددددددخيد:  1984سدددددددنة

ثندداد  بخددن  املسددح دم ح  ددة اسددحعخاى البدد ام  وح  ددة دراسددة والب مريددات ا  دد   ندد  ح لددة 

 Netيرادت صد لة  1998. و د  تدام 11مغادرخا وح  دة جعدد دها وح  دة ثىزيعهدا مد  دوو قيدىد

Scape ئفدددد ا الضددددر   املغدددددر ة ملحغددددر   دإ دددددد ا قدددداظ اهددددا، فاسددددحعادد   ERIC 

Raymond   يحد رواد الب مريات ا  د  ، وععدد اجحخاتده مدnet scape   قد ر ثأسد س مبدادر

. فضدددل  مغدددق   املغدددادر املرحىحدددة ئ دددء دخدددى ا ثقدددى   فعحخدددد ت دددء فدددح  12املغدددادر املرحىحدددة 

مغددادر الب مريددات لخسدد ي  دؾددىجها وز دداد   دددم ها وثلسددلو جىدتهددا تدد  ف  ددق ز دداد  تدددد 

 لدددد  املضدددارللو  ددد  الحقددددى  .  خدددتا النخددددى ا   فعقددد  املسدددألة تعددددد فدسدددريا يو سياسدددديا، بدددل  

 la د  لحابدده م   ERIC Raymondفقدك ت ددء ا  دادبلو الحق ددا و قحغداد  وخددى مدا يصددار لده 

cathédrale et le bazar  . م 

 الزرم الزولٌ لمجمًات املصزر املفتىح :  .8

جسددنء خمدددت املحلدددد  مدد   ددد ى دتخهدددا املحىاعدددل وجشدد ي  اسدددح دام ب مريدددات املغددددر 

ثؾددد يق الهدددى   ددد  مرددداى الحننىلىجيدددا ال قخيدددة وجودددقل  املرحدددىع  ددد  مافدددة مردددا ت ا  يدددا  ئ دددء 

خدددته الحقنيددددات د ددد اؼ الحنخيددددة ،حيدددل ثددددإد  صدددبنة خمددددت املحلدددد  دورا ملىر ددددا لخغدددددر 

لحبددادى املعدىمددات وجضدداف  ا قبدد ات  اعددة فيخددا جعدددق بددأل   البلددىذ ابحهددارا ويخددت ا  دددىى 

لغددددادر تدددد  وحددددد  الحرحدددد ط الحقنيددددة املسدددداتد  ت ددددء الحنخيددددة. وحسددددف مددددا جدددداب  دددد  الحق  دددد  ا

املضإ لة لألمت املحلد  ،فهته خ ل     خن ها ئقامة ص الة م  الب دام  القاةت ت ء الخض يل 

املحدا ل لحقد ت  دمات ا  هىمة  لنإ ودية  خورخية الحدات  ل ثلداد خورعد  والدت     دء 

خارسددات  دد  ب مريددات املغددادر املرحىحددة، مدد   دد ى مىقدد  النإ وردد    مدد  ئ ددء رضدد  يفؾددل امل

املغددددددددددر املرحدددددددددىع، ويخدددددددددت ا  ددددددددددىى املرحىحدددددددددة املغددددددددددر الحدددددددددا  خنددددددددد  ثقبيقهدددددددددا  ددددددددد  ا  هىمدددددددددة 

 . 13 لنإ ودية

، يفدددددددق ب دددددددام  خمددددددت املحلددددددد   دخددددددات  ب دامرددددددا تامليددددددا لدددددددتت اسددددددحعخاى 2003و دددددد  يوا دددددد  

 14اب ون :ب مريات املغدر املرحىع مأدا  لحنخية القدرات. ولهتا الب دام  يرععة يخد
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ئقامدددة م الددد  ئقديخيدددة و لددد  ئقديخيدددة ثددددتت اسدددحعخاى ب مريدددات املغددددر املرحدددىع  ددد  يرعددد   (1

 مرا ت: السياسة العامة، ثنخية القدرات، واص حىي والحقبيقات، وثنخية املضاري .

جع  ددد  السياسدددات ا قاعدددة بب مريدددات املغددددر املرحدددىع الحدددا ثهددد  يوؽددداتا محهاف دددة لهدددته  (2

 بالبداةل خ  ي. الب مريات مقاردة

ئقامددددة صددددبهات جد ددددد  لب مريددددات املغدددددر املرحددددىع وجع  دددد  مددددا خددددى قدددداةت م هددددا وجخدددد  مددددل  (3

ثقبيقددات ب مريددات املغدددر املرحددىع  ات الغدددة، مدد  الإ للدد  ت ددء ا  هىمددة  لنإ وديددة 

 وخخداب  دخاةية لأللرية.

لعددددالاا تضددددأو جشدددد ي  ثبددددادى ا قبدددد ات ويفؾددددل املخارسددددات ت ددددء الغددددعيد    قدياددددا وا (4

 اسحعخاى ب مريات املغدر املرحىع.

وقدددد يفددددق ب ددددام  خمدددت املحلدددد   دخدددات  وخ ددددام  معدىمدددات الحنخيدددة  ددد   سددديا واص ددديك 

الهددددداد  الضدددددبنة الدوليدددددة لدخغدددددادر املرحىحدددددة، والحدددددا اتإددددد ب بأتهدددددا م لددددد  امحيددددداز لب مريدددددات 

ثبدددددادى املعدىمدددددات املحعدقدددددة املغددددددر املرحدددددىع  ددددد  منققدددددة  سددددديا واص ددددديك الهددددداد  يهددددددب ئ دددددء: 

بب مريددددات املغدددددر املرحدددددىع، بندددداب القدددددرات، دتدددددت ا  هددددىد  قديخيددددة. املسددددداتد   دددد  ثنسددددديق 

البددد ام  واملبدددادرات مددد   ددد ى ثقاسدددت املعدىمدددات والددد خك الضدددبه . وقدددد ثىجدددد خدددته الضدددبنة 

بالنردددددداع البدددددداخ  ،حيددددددل قامددددددد بارضدددددداب بىابددددددة ب مريددددددات املغدددددددر املرحددددددىع وثنظدددددديت يرضددددددقة 

 .15ثدر صية وحدقات دراسية ت  ف  ق ئعدار س سل محعدقة بب مريات املغدر املرحىع 

ومددددد  جهدددددة ي ؾدددددا  نضدددددك مدددددإثخ  خمدددددت املحلدددددد  لدحردددددار  والحنخيدددددة خودنحددددداد  ددددد  الإددددد و   

لب مريددات املغدددر املرحددىع تدد  ف  ددق الحىتيددة برىاةددد ب مريددات املغدددر املرحددىع، مدد   دد ى 

حننىلىجيدددددا املعدىمدددددات مددددد  بي هدددددا صددددد الة ثحعددددددق بالحددددددر ف ت دددددء ئسدددددهام الضددددد مات املحعدقدددددة ب

ب مريددات املغدددر املرحددىع وخددتا مدد  يجددل  سددهام  دد  ردم الررددى  ال قخيددة، بحخنددلو البدددداو 

الناميددة مدد  ثلسددلو اسددح دام خددته الب مريددات، واملسدداخخة  دد  ثلسددلو عدديا ة السياسدددات 

مدددددد  جع  دددددد  الحعدددددداوو  دددددد  ثقددددددى   ثدددددددو الىفنيددددددة والدوليددددددة املحعدقددددددة بقؾددددددا ا ثدددددددو الب مريددددددات 

الب مريات وثىزيعها، واملساخخة    ثقى   القدرات الصض  ة  دحاا ثدو الب مريات وعياد ها 

   16واسح  لها 
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لخدددا اصدددإ لد منظخدددة خ ت دددة وال راتدددة وخددد ام  خ ت دددة العدددالاا  ددد  وؽددد  دظدددام ثردددات   

نظدددام فضددهل جدد با لبلددد ا مدد  دظدددام ل سددت ا قدد اةك قددداةت ت ددء الب مريددات املرحىحدددة، وخددتا ال

GeoNetwork  دار  البيادددددات ا    افيددددة املعحخددددد ت ددددء ب مريددددات املغدددددر املرحددددىع  ،عددددخت 

 ثاحة الىعىى ئ ء قاتد  البياددات ا    افيدة الحدا جضد ب تدوهدا منظخدة خ ت دة وال راتدة، 

 .17والهدب منه رض  املعدىمات ا    افية و ثقاسخها    يرجاب العالت

ا   عد منظخدة خمدت املحلدد  لدإ بيدة والثقافدة والعددىم ساليىرسدهى( الحعداوو الددو   لخ

ورضدد  املعدىمددات  دد  ميدداد   الإ بيددة و العدددىم والثقافددة و ثغدداى، وثؾددقد  اليىرسددهى تعدددد 

مددددد  خرضدددددقة دتخدددددا لدب مريدددددات املرحىحدددددة املغددددددر. فخددددد   ددددد ى ئرضدددددا ها لبىابدددددة اليىرسدددددهى 

حدددددىع، ثخدددددي  دققدددددة وعدددددىى ئ دددددء الىرددددداةق امل جعيدددددة املحعدقدددددة بب مريدددددات لب مريددددات املغددددددر املر

املغدر املرحدىع، ولدتلو ئ دء املىاقد  املؾديرة لدب مريدات  ات الراةدد   د  ميداد   ا حغداظ 

اليىرسدددهى. لخدددا قامدددد با صدددإ اك مددد  مضددد وع املنحبدددة ال قخيدددة  ددد  ديىز دنددددا الحدددات    امعدددة 

روقة محعدد  الد دات مد  ح مدة ب مريدات املغددر     ئدحاا  human infoوا هاثى ومنظخة 

. دوو يو دن    جعاوتها م  امل ل  الىف ا لدخعدىماثية    18املرحىع  ملنحبة    نسحىو ال قخية

الددت  فعحبدد  يدا  جد ددد   open eNRICHدلهددا و صددبنة املعددارب املرحىحددة  دد  وؽدد  مضدد وع 

 .  19الناميةجسخ  بارضاب وثبادى اص حى ات واملعارب    البدداو 

برجمًات املصزر املفتــىح يف املكتبــة املركزيــة جلامعــة بــن يىســف بــن         .9

 خزة: معطًات الىا ع ومتطلبات التطىير

جعحب  املنحبة امل ل  ة   امعة ب   ىس  ب   ده، م  يقدم املنحبات    ئف  قيا والعالت 

بدالحعديت العدا    بخقحضد   امل سدىم املحعددق 1909دفسدخب  30الع ع ، حيل فعدىد منضدأخا ئ دء 

. ثخحدددداز مدددد  الناحيددددة الحنظيخيددددة وا  ؾددددار ة يتهددددا 1879دفسددددخب  20 دددد  ا   اةدددد ، واملددددإر   دددد  

ثخدددار  وثدددحقخػ تعددددؿ مهدددام املنحبددددة الىفنيدددة مددد  داحيددددة ا  ردددة بددددالنظ  ئ دددء رعدددديدخا  و 

 الغب ة الحار  ية ومساخخ ها    حرة ج ب م   ال   خمة. 

مل ل  دددة ئ دددء ح  ددددق مهدددىى يدي ئ دددء ئثدددد ب يل ددد  مدددد  جع ؽدددد املنحبددددة ا  1962جدددىاو 7 ددد  

لحا ،لخدا ي  دق يؽد ار ماد دة معحبد   باصقدازو وقاتدات القالعدة ، تعدد  سدحق ى  400000
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ثت ئرضاب ال  نة الدولية  تاد  بناب املنحبة ا  امعية والحا ادغف جدوى يتخالها ت ء جخ  

ددددو ت دددء الهبدددات والهددددا ا مددد  فددد ب رعددديد مددد  الىرددداةق وئتددداد  ثنخيدددة رعددديدخا معحخدددد   ددد  ث

املنظخددات ا  هىميدددة والدوليددة ،وععدددد سددحة سدددنىات مدد  العخدددل املسددحخ  ثدددت افححدداع وثدصدددلو 

و منددت خددتا يعددب  مدد  يولى اتهددا اسددح  ى الحننىلىجيدددات 1968.21يف  ددل12املنحبددة رسددخيا  دد 

بدددا  ها مدد  املحددىف    دد  مددل م حدددة مدد  م احددل الحقددىر الحننىلددى    لحلسددلو  دددماتها فهادددد 

 اسح دام املين وف ط وعىى ئ ء اسح دام ب مريات املغدر املرحىع . 

وجعحبددددد  ب مريدددددات املغددددددر املرحدددددىع صدددددهل جد دددددد مددددد  يصدددددهاى الحننىلىجيدددددا املعحخدددددد   ددددد  

م حدددد  املإسسدددات بخدددا فوهدددا مإسسدددات املعدىمدددات و اعدددة املنحبدددات ا  امعيدددة، حيدددل بددددي 

وقددد عددخخد العد ددد  ،21م 1999املعدىمددات منددت تددام  خحخددام اهددا  دد  مردداى املنحبددات وئدار  

م هدددا  سددددح دامها  دددد  يتخدددداى تد دددد  م هددددا مأدظخددددة محهامدددددة لخسددديل  املنحبددددات، بندددداب املنحبددددات 

ال قخية، ئدار  اص حىي ال قاا ...ا خ. و خند  ثقسديت ب مريدات املغددر املرحدىع املسدح دمة 

    املنحبات ئ ء: 

  و ندد  ثدددو الب مريددات املسددح دمة  دد  جسدديل   :املنحبددات ب مريددات املغدددر املرحددىع لخسدديل

م حددددددد  العخديددددددات املنحصيددددددة مدددددد  ئدار  الرددددددىاثل ، الره سددددددة، الحغددددددني ،  تددددددار ، ئدار  

حسابات املسح دملو و العامدلو، ئؽافة ئ ء ئثاحة الره   لدبلل ت ء ا قدك املباصد  

ت ا  امعيددة والحددا يربخددد و مدد  يمثدددة خددته الب مريددات املسددح دمة  دد  العد ددد مدد  املنحبددا

 pmb  ،koha .22فاتدي ها واسحراب ها  ححياجات املنحبات ا  امعية درد : 

  ب مريددددات املغدددددر املرحددددىع  دار  اص حددددىي ال قاددددا :  و ندددد  ثدددددو الب مريددددات املسددددح دمة

 ثاحة اص حىي ال قاا ت ء صبنة  دإ دد وئدارثه دوو ا  اجدة ئ دء وجدىد  بد   ب مريدة 

ا مإسسات املعدىمات بغرة تامة واملنحبات ا  امعية بغرة  اعة  د  ئرضداب وجسح ده

مىاقعها  لنإ ودية وثقد ت  دماتها امل جعية اصقحدرة ما حافة ا  ار ة ،اسأى منحبا 

...ا ددددخ و ل خددددا مدددد  النخددددا ا الحددددا  خندددد  ئؽدددداف ها  دددد  خددددته الب مريددددات و سددددحراد  م هددددا  دددد  

 wordpress joomla،drupal .23,ة خته الب مريات:ثلسلو  دمات النحبة، وم  يمثد
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   ب مريددددات املغددددددر املرحددددىع  رضددددداب املنحبددددات ال قخيدددددة:  وندددد  ثددددددو الب مريددددات الحدددددا ثخدددددي

قىالف جاخ   لحغخيت املنحبات ال قخية،  حت ئدراا اص حىي ال قاا بدا دها، م  ثدىفل  

ال قخية، املعا  ة ال قخيدة،  يساليف ثقنية  دار  ختا اص حىي ،م  فه سة  لية لدىراةق

الحنضددي  آلا دد ، بلددل الددنػ الهامددل، يسدداليف تدد ؼ اص حددىي ، ليددات بلددل واسددإ جاع 

اص حىي، رض  اص حىي تب   الضدبنة العننبىثيدة . ومد  يبد ز الب مريدات املرحدىع املغددر 

 .greenstone، Dspace  24املسح دمة    ختا اص اى 

   يدظخة الخض يل املرحىحة املغدر كالب مريات املساتد : و ثحخثل   Lunix . 

و قددد اتحخدددت املنحبددة امل ل  ددة   امعددة بدد   ىسدد  بدد   ددده ت ددء ب مريددات املغدددر املرحددىع 

 د  ثرسديد مضد وع منحب هدا  GREENSTONEم، حيدل اسدح دمد ب مريدة  2006ابحداب مد  

بد   ىسد  بد   دده  ال قخية م ج ا   ات م. وخى مض وع ادرد دت بده املنحبدة امل ل  دة   امعدة

، حخلددددىر حددددىى رقخنددددة مرخىتاتهددددا سلحددددف، مردددد ت، رسدددداةل جامعيددددة،  دددد اةك، وردددداةق( الحددددا 

    ا دددد  يو الحددددا لهددددا ت قددددة بددددا   اة   دددد  مددددل ميدددداد   ثحقدددد ا ل   اةدددد  و تعدددددخا ا  ؾددددار  و ا

املع فددددة. ج قدددد  الرإدددد   منددددت اهددددىر القباتددددة ئ ددددء  ىمنددددا خددددتا مدددد  خ ددددت تعددددلو  تحبددددار حقددددىا 

لبنداب املنحبدات  Dspaceثت ج يل  خته الب مرية واتحخد ت ء ب مريدة  2010املإل . و   تام 

 : 26لحالية، والحا ثحخل  با قغاةػ ا25واملسحىدتات ال قخية

 ثت جع  به بالهامل م  ف ب جامعة يم الق ي السعىد ة. -

 . linuxو  windowsفعخل ت ء ب  ة جض يل  -

 . UTF-8 دتت دظام الإ مل  العالاا اى -

 لحبادى املعدىمات . OAT_PMH دتت ب وثىمىى  -

   رة العنىادلو م  ج يل  است اص اى. handle.net دتت دظام  -

ثخددددددي  ث غدددددديػ العد ددددددد مدددددد  ا  هددددددات و بندددددداب العد ددددددد مدددددد  خيهدددددددة النظددددددام م دددددددة بليددددددل  -

 اص خىتات .

 م  مرخىتة م  دظت ئدار  قىاتد البيادات.  dspaceمحىافق دظام  -
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و   ج  سدصف خدتا الح يلد  حسدف ملدافة املنحبدة امل ل  دة   امعدة بد   ىسد  بد   دده  

اةق وخهافدة يصدهالها ثحخل  بقدرتها  سخيعابية لنخية لبل   م  الىرد dspaceئ ء مىو ب مرية 

ويدىاتهددددددا، با ؽددددددافة ئ ددددددء سدددددددهىلة وسدددددد تة الحعامددددددل معهددددددا، اسدددددددح دامها مدددددد  فدددددد ب لب  دددددددات 

املنحبدددات العامليدددة ومددد  بي هدددا املنحبدددة ا  امعيدددة   امعدددة لخبددد دا، ومىتهدددا ي ؾدددا  ثخحددداز بقددددر  

ر، لبل   ت ء ا  رة ال قاا يل   م   ل خا م  ب مريدات املنحبدات ال قخيدة املرحىحدة املغدد

ئؽددددددافة ئ ددددددء جسددددددهيل الحعدددددداوو مدددددد  املنحبددددددة ال قخيددددددة الع خيددددددة حيددددددل  دددددددتت اسددددددحل اد وثغددددددد   

واعددرات امليحاداثدددا ولدددتلو ب وثىمدددى ت ثددددتت اسددحل اد وثغدددد   الىرددداةق اصقحدددد . وجسددداخت 

 ( لحددف6س 27املنحبددة امل ل  ددة   امعددة بدد   ىسدد  بدد   ددده  دد  املنحبددة ال قخيددة الع خيددة تسددحة

 دا ر  ون : 

، ل ة ا   اةد م  ثألي  الضدي  ئبد اخيت اليداز  ، خلىاو ال اخية    د ىاو يع  العحاخية 

  لحدددددا   سددددد م والنغددددد ادية مددددد  العددددددت واملدديدددددة ،لحدددددا  ا  خدددددل لد جدددددا   ، ا  ددددد ب خوى مددددد

فلىى الع      تدت خد  : صد ع د دىاو تدقخدة بد  تبدد  الحخيادا املضدهىر تعدقخدة الرلدل، 

 ا   ب الثار  م  لحا  فلىى الع      تدت خد  : ص ع د ىاو ت و  ب  الىرد العص  ا. 

يمددددا بالنسددددبة لحىجدددده املنحبددددة امل ل  ددددة   امعدددددة بدددد   ىسدددد  بدددد   ددددده  سددددح دام الب مريدددددات 

در  لخسددددديل   املنحبدددددات فقدددددد يصدددددار املهندددددد  املسدددددإوى تددددد  خدظخدددددة باملنحبدددددة املرحىحدددددة املغددددد

لخسددددديل  املنحبددددات، مدددد  يجدددددل  kohaامل ل  ددددة ل  امعددددة، ادددددده فعخددددل حاليددددا ت دددددء ثر  ددددف دظددددام 

تسدددصف خ قددداب العد دددد  املىجدددىد  فيددده، ئؽدددافة ئ ددددء  syngebاسدددح دامه لبدددد ل تددد  دظدددام 

 .28عده   فسحريف لدخحقدبات ا  الية لدخنحبةتدم ثلي نه مند فإ   فى دة، و ختا ما  ر

وت دء الد  ت مد  اتحبدار ب مريدات املغدددر املرحدىع ا قيدار خفؾدل لدخنحبدة امل ل  دة   امعددة 

  ب   ىس  ب   ده لألسبا  الحالية:   

ب مريدددات املغددددر املرحدددىع جعدددد  يدددار اقحغدددداد  مخحددداز لدخنحبدددات ا  امعيدددة دظددد ا لقدددددة  -

    اة  ثخ  بخ حدة اقحغاد ة ععبة س ثهالي  الإ ا يػ(.مل ادي ها  اعة و يو ا

سهىلة معا  ة املضن ت الرنية الحا ثظه     النظام، فاملنحبة قادر  ت ء ئع ع ا قدل  -

 يو املضهدة  اثيا دوو ادحظار م   قىم بتلو.

http://kadl.sa/item.aspx?id=YBb8QQY4MFcoeVPDV2i5Dna7NjZQqWEJFr4ZwPCuSH87Ypec7fHvvDn8iTxK0Vk
http://kadl.sa/item.aspx?id=YBb8QQY4MFcoeVPDV2i5Dna7NjZQqWEJFr4ZwPCuSH87Ypec7fHvvDn8iTxK0Vk
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ثخحددداز ب مريدددات املغددددر املرحدددىع تسدددهىلة ئدار  م حدددد  يددددىاع ويصدددهاى الىرددداةق بخدددا فوهدددا  -

 ساةك املحعدد .  الى 

منندددددد ب مريددددددات املغددددددر املرحددددددىع املنحبدددددات ا  امعيددددددة مددددد  ثنييدددددد  ب مري هدددددا حسددددددف    -

اححياجاتها بخع   يو تخدية جعد دها و ثقى  خا ثحت دا ل املنحبة واهتا ثخن  م  ثقد ت 

  دمات ئلنإ ودية ثدبا اححياجات روادخا. 

 ا خ.  OAI-PMHو  Z39 .50يار ثدتت ب مريات املغدر املرحىع املعا ل  العاملية لخع -

ئ  يو املهنددد  املسدددإوى تددد  خدظخدددة   دد  املنحبدددة  ردددد عدددعىخة  دد  ئقنددداع املسددد ىللو تددد  

ا  امعددددة  دددد  بؾدددد ور   سددددخثخار  دددد  خددددته الب مريددددات مدددد  اجددددل ال فدددد  مدددد  مسددددحىي  دددددمات 

جهدددة املعدىمدددات باملنحبدددة ، و لنددد  الح دددىب العدددام مددد  تددددم دراحهدددا ، و دقدددػ املل اديدددات املى 

لدحرهل  باملنحبات ا  امعية س و الحا م    ى  خن  ص اب ثقبيقات مريد  ل رثقاب بالنظام 

dspace    املسح دم حاليا باملنحبة ( خخا م  يخت خسبا  الحا لت جسخ  با سدح  ى الرع د

 و الرعاى لهتا النىع م  الب مريات.
 

بة املركزية جلامعة خزمات املعلىمات والمجمًات املصزر املفتىح باملكت .11

 بن يىسف بن خزه: املمًزات والتحزيات

جعحب   دمات املعدىمات خخ   الىعل بلو املسحريد م  املعدىمات م  جهة  واملعدىمات 

الحددددددا ثدبددددددا اححياجاثدددددده مدددددد  جهددددددة ي دددددد ي ف دددددددمات املعدىمددددددات ندددددد   سددددددخثخار خمثددددددل لثددددددىر  

فدداد  مدد  املعدىمددات، وثدد ثبك خددته املعدىمددات و حىقدد  سدد مة وقدد ة القدد ار ت ددء فاتديددة   

ا قددددمات بقبيعدددة املسدددحريد   و يدخددداـ اححياجددداتهت ئ دددء املعدىمدددات ،ي  يو مدددل  دمدددة مددد  

  29ا قدمات تهدب ئ ء مساتد  املسحريد ت ء ث ق  تقبة معينة م  العقبات

و قددد ت فهددا حضددخد قاسددت ت ددء يتهددا الندداث  الددت   لغددل تديدده املسددحريد مدد  ملعدىمددات 

  دخيرددة لدحراتددل بددلو مددا  حددىاف  دجهدد   املعدىمددات مدد  مددىارد ماد ددة وعضدد  ة فؾدد  والددت   ددأج

تدددددد  ثنريددددددت تعددددددؿ العخديددددددات و جدددددد ابات الرنيددددددة وثدددددد ثبك خددددددته ا قدددددددمات بقبيعددددددة رضدددددداـ 

 : 31. و تهدب  دمات املعدىمات ئ ء31املسحريد   ويدخاـ اححياجاتهت ئ ء املعدىمات
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مددل مددا  نضدد  ت ددء السدداحة مدد  املعدىمددات مدد  ئثاحددة ئمهاديددة وعددىى املسددحريد   ئ ددء  -

مخارسددددة تخديددددة الحقيدددديت و قحندددداب و الإ للدددد  ت ددددء النيدددد  والنددددت مل اتددددا  مددددا  ناسددددف 

 املسحريد  .

 ئحافة املسحريد   بخغادر املعدىمات وخالس تة املخننة. -

 ملاولة سد النقػ ا  اعل ت  جضخد النحاا الرن  . -

اتحخددددداد ثننىلىجيددددددا ثدددددح بم مددددد  ئمهادددددددات  ئو ثقدددددد ت  ددددددمات معدىمدددددات حد ثددددددة  حقددددددف

وقدددرات املنحبددات ا  امعيددة ، و صددو يو ثقددد ت خددته ا قدددمات  حقدددف مدد  الناحيددة املاد ددة 

ث غددددديػ ئمهاددددددات لبلددددد  ، ثحخثدددددل يساسدددددا  ددددد  م حدددددد  الحرهلددددد ات والب مريدددددات الؾددددد ور ة 

النظدددام،  لددد  لحغددخيخها وئثاح هدددا. وجعدددد الب مريدددات ئحددددي العناعددد  خساسدددية املهىددددة لهدددتا 

يتهدددددا قدددددد جسدددددصف  ددددد  الىقدددددد درسددددده تعدددددؿ الغدددددعىخات لدخنحبدددددات ا  امعيدددددة. والحدددددا ثظهددددد   ددددد  

عددددعىخة اقحندددداب مددددا  ناسدددداها مدددد  ب مريددددات وراةقيددددة ثخناسددددف مدددد  اححياجاتهددددا و غىعددددياتها، 

ععىخات ثحعدق بخحقدبات العخل اها، ي ؾا تسصف ثهاليرهدا الباخظدة ومضدامل اسدح دامها، 

م  ثبعية ثهاد ثهىو مقدقة ملنح  الب مريدة املسدحعخدة. وت دء تندس خدتا وما  إ ثف ت   لو 

فب مريددات املغدددر املرحددىع جعددد بددد   فعددا  تدد  الب مريددات املخدىلددة املغدددر ملددا ثخيلدده مدد  

قدددددددرات لبلدددددد    لدخنحبددددددات ا  امعيددددددة لحغددددددخيت  دددددددمات معدىمددددددات بأقددددددل الحهددددددالي  ويسددددددهل 

   32الق ا املخننة

 امعية م    ى اسح دام ب مريات املغدر املرحىع م : وسخحخن  املنحبات ا  

ثلسددد  ا قددددمات املعدىماثيدددة وجسددد يعها:  و ظهددد  خدددتا مددد   ددد ى  مهاددددات الحدددا ثخيلهدددا  -

مددددث  حيددددل  RSSب مريددددات املغدددددر املرحددددىع  دددد  دمدددد  م حددددد  ثقبيقددددات الى ددددف ل دمددددة 

 ثخن  املسحريد م  الىعىى تس تة ئ ء املعدىمات دوو جهد لبل  .

ى    دددمات املعدىمددات حسددف ج لدد  اححياجددات املسددحريد : ئو الح لدد ات ا  اعدددة  دد  ثقدد -

الب  دددددة الحعديخيددددددة وادخضددددددار النضددددد   لنإ وردددددد  بغددددددىر  لبلددددد   يدي ئ ددددددء ج لدددددد  اححياجددددددات 

املسحريد وثنىتها ، فقد مادد جعام ت املسحريد سابقا ثدحت مد  خوتيدة الىرقيدة، ولننده 

يدددددىاع ويصددددهاى املعدىمددددات خددددتا الحعدددددد والحنددددىع يلدددد م يؽدددد ء حاليددددا ملدددداـ بالعد ددددد مدددد  

تدوهت ج يل  اححياجاتهت و مقالاهت ،ويعب  ل مدا ت دء املنحبدات ا  امعيدة يو جسدا   خدتا 
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الح لدددد  وثلدددداوى قدددددر  مهدددداو  سددددحرابة  ححياجددددات املسددددحريد   فيخددددا  حعدددددق بأصددددهاى 

نحبات م  جسحقي  مردارات املعدىمات، ودو ب مريات املغدر املرحىع ثخن  الر عة لدخ

خدته الح لدد ات مدد   د ى ئمهاديددة الحعددد ل ت دء صددر تها املغدددر ة  ودمد  م حددد  يصددهاى 

 ويدىاع املدرات، م  مدرات دغية ،عىثية، عىر،فيد ى...ئ خ .

 Unicodeال البية العظا  م  ب مريات املغدر املرحدىع  دحت ثقى  خدا بندابا ت دء معدا ل   -

يدددا ت دددء دتدددت الد دددة الع خيدددة، واهدددتا جسدددحقي  املنحبدددات الع خيدددة بخع ددد  يتهدددا سدددحلحى  ثدقاة

ثقدددددد ت  ددددددماتها بالد دددددة الع خيدددددة و اعدددددة  ددددد  ثقدددددى   واجهدددددات البلدددددل وثرعيدددددل  اعدددددية 

البلددل باملإ ادفددات وحددل مضددهدة ساى( الحع  ريددة وساى( خعدددية . لخددا ثددحخن  مدد  ئرضدداب 

اب والحددددقيق  م تددد  مننددد  مح غدددػ  ددد  مدددل اص دددا ت العدخيدددة  مددد  يجدددل ث ددد ي  الل ددد

لهدخددات البلددل وثىجيدده املسددح دم ئ ددء مدددا ل بلددل ي دد ي  دد  حالددة تدددم حغددىله ت ددء 

 دحاة  .

ثخنددد  ب مريدددات املغددددر املرحدددىع مددد  ثلقيدددق الددد خك الضدددبه  بدددلو العد دددد مددد  املنحبدددات  -

ا  امعيددة ،سددىاب ت ددء مسددحىي الدولددة الىاحددد  يو ت ددء مسددحىي ئقددديت معددلو ، مخددا  رددح  

حعاوو بلو ا  امعات ا   اة  ة    ثقد ت م حدد  ا قددمات امل جعيدة و خدتا مدا اص اى لد

فسدددددددخ  باسدددددددح  ى مافددددددددة مغدددددددادر املعدىمدددددددات املحددددددددىف   باملنحبدددددددات ا  امعيدددددددة ا   اة  ددددددددة 

 ،وج قيد النقػ املىجىد بخنحبات جامعية ي  ي.

ر  ئثاحددددددة املعدىمددددددات واملع فددددددة   خيدددددد  البدددددداحثلو :حيددددددل ثخندددددد  خددددددته الب مريددددددات مدددددد  ئدا -

املع فددددة وخندددداب مسددددحىدتات رقخيددددة مسددددحدامة قديدددددة الحهدرددددة و خنددددتا ثخندددد  البدددداحثلو  دددد  

م حد  ا  امعات مد  الىعدىى لدبلدىذ والدراسدات والحقدار    د  جامعدات ي د ي  د  ي  

 وقد دوو ا  اجة ئ ء الحنقل   امعات ي  ي.  

د منحبددة رقخيددة ثددىف  ب مريددات املغدددر املرحددىع لبندداب املنحبددات ال قخيددة الر عددة لحرسددي -

لألف وحدددددددات ا  امعيددددددددة ا   اة  ددددددددة اهدددددددددب ثرعيددددددددل اسددددددددح دام مغددددددددادر املعدىمددددددددات  لدددددددد  

املنضدددددددىر   باملنحبدددددددات ا  امعيدددددددة ا   اة  دددددددة وتددددددددم ثنددددددد ار البلدددددددىذ العدخيدددددددة مددددددد  جهدددددددة، 

حخا  ها م  الس قات العدخية م  جهة ي د ي تخد   بخبددي م ثاحدة مد  اجدل ا  خا دة م و 

الىرددداةق ال ماد ددددة   خنددد  مددد  اسددددح دامها ت دددء مسدددحىي يوسدددد  دو ئثاحدددة خدددتا النددددىع مددد  
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فداححىاب  ب مريدة     رض  ي  ملاولة لنسف ي  تخل ل ل  عداحبه.و ت دء خدتا خسدا و 

DSPACE   ت دددء دظددددامhandle  و الددددت  فعحبدددد  ثقبيددددق املعدددد ب ال قاددددا لدنيدددداو،DOI  يخددددت

رضدداب ب  ددة النإ وديددة ثقبيقاثدده ،حيددل  فعقدد  فىاةددد لبلدد   لهددل البدداحثلو و فسدداتد ت ددء ئ

لدعددىم  دد  املسددحقبل الق  ددف. حيددل يو مددل اص حددىي العداددا املودد ل سدديخن  ئثاححدده تدد  

ف  دق فهددار  املنحبدات مدد   د ى الدد خك املباصد  بدداص حىي  د  م حددد  د دار النضدد  وخددتا 

ثىسددديعا لنقددداا  ددددمات املنحبدددات ا  اليدددة بق  قدددة يل ددد  م وددددة و ثراتديدددة.  لخدددا فشددد   

قاددددددا لدنيددددداو م حددددددد  خسدددددداثت  والبددددداحثلو ت ددددددء الحىجددددده لدنضدددددد   لنإ وردددددد  املعددددد ب ال  

 املساخخة    ئر اب رعيد املنحبات ال قخية با  امعات ا   اة  ة.  و 

 Theses س TAPIRو برؾددل ثقبيددق  DSPACE دد  درددس النققددة السددابقة ثخندد  ب مرددة  -

Alive Plugin for Institutional Repositories )   دار  حيدا  خف وحدات الدت  فسدخ  بدا

 د  الب  ددة  لنإ وديددة بهددل سددهىلة،م   دد ى وؽدد  مسدداحة  اعددة بهددل يف وحددة  ددحخن  

املضدد فلو مددد  م اقبدددة تخدددل القدبدددة ،ووؽدد  الح يلددد ات و ثقدددد ت  قإ احدددات والحعديقدددات 

، و اهددتا  رددح  اص دداى لدحىاعددل بددلو القدبددة و املضدد فلو تدد  تعددد  و ددد  ي  33ت ددء يتخددالهت

  اجددددددة ئ ددددددء الحنقددددددل ل  امعددددددة. وقددددددد ثهددددددىو خددددددته ادق قددددددة لحرسدددددديد الحعددددددديت وقددددددد دوو ا

  لنإ ور     م حدة الدلحىراه با  امعات ا   اة  ة.  

و ت ددء الدد  ت مددد  خددته امل ا ددا العد دددد  الحددا ثىف خددا ب مريدددات املغدددر املرحددىع لدخنحبدددات 

ملقدددددى   دددد  املنحبددددة ا  امعيددددة  دددد  ثلسددددلو وثقددددى    دددددماتها، ئ  يتهددددا  لدددد  مسددددح دة بالضددددهل ا

امل ل  دددة   امعدددة بددد   ىسددد  بددد   دددده، فقدددد اقحغددد ت ا قددددمات املحاحدددة بىاسدددقة ب مريدددة 

DSPACE     املسدددح دمة  ددد  بنددداب منحب هدددا ال قخيدددة ت دددء ملددد ك البلدددل و دمدددة امل قدددػ الدددىا

. و ححدددد  يو واجهددددة الب مريددددة املحاحددددة لدخسددددحريد     ثدددد اى بالد ددددة  دردل  ددددة، RSSلدخىاقدددد  

حبة امل ل  ة   امعة ب   ىس  ب   ده لدت جسدحرد مد  النودقة املع خدة لهدته الب مريدة فاملن

والحددا قامددد بحع  اهددا جامعددة يم القدد ي باملخدنددة الع خيددة السددعىد ة،  و  جدد  السددصف  دد  تدددم 

اسددح  ى خددته الب مريددة بالضددهل الهددا   ئ ددء ثددىف  املنحبددة ت ددء مهنددد  واحددد  دد   تدد م آلا دد  

ام م حدرددة م هدا ثغددخيت مىقدد  املنحبدة و صدد اب ت ددء خدظخدة دا ددل املنحبددة ثدى ء لدده تدد  مهدد

...ا ددخ. و اهددتا فهددى لدد س لد دده الىقددد ححدد  لدحرنلدد   دد  ثقددى   خددته الب مريددة. و مدد  املإلددد يو 
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ثقى   خته الب مرية  لحاا ئ ء ثؾاف  جهىد تد  مب مرلو، ويو ثهىو مهخ هت الىحيد  ن  

 خدية الب مرة ل سد بادم  الهلو. ثقى   خته الب مرية  و ت
 نتائج الزراسة:

 ثىعدد الدراسة ئ ء النحاة  آلاثية:

دقددددػ املددددىارد الصضدددد  ة املدخددددة اهددددتا النددددىع مدددد  الب مريددددات باملنحبددددة امل ل  ددددة   امعددددة بدددد   -

  سح  ى خمثل . dspace ىس  ب   ده خى يخت سصف    تدم اسح  ى ب مرية 

در املرحىع لبناب املنحبات ال قخية  بق  قدة  لد  فعالدة ت دء  حت اسح دام ب مريات املغ -

الد  ت مدد  ثىف خدا ت ددء  غداةػ ومخلدد ات ثخن هددا مد  ثقددد ت  ددمات محقددىر  ومحعدددد  

ثدبددا اححياجددات املسددحريد  . دظدد ا لددنقػ الىرصددات الحهى نيددة  دد  ا   اةدد   دد  خددتا النددىع 

 م  الب مريات .

 ىسددد  بددد   دددده حدددىى يخخيدددة ب مريدددات  دقدددػ الدددى   لددددي مح دددت  القددد ار برامعدددة بددد  -

ومددددا ثحخحددد  بدددده مددد  جددددوي اقحغدددداد ة و مهاددددات الحددددا ثخيلهدددا لد هددددىؼ  املغددددر املرحدددىع،

باملنحبة امل ل  ة ل  امعة ، اعة فيخا  حعدق باملل ادية املىجهة لحقدى   خدته الب مريدات 

 ت ء سصيل املثاى . handleما سحراد  م  الحقبيقات الحا  قدمها دظام 

جسددنء جامعددة بدد   ىسدد  بدد   ددده مدد   دد ى مبددادر  ج اة  ددات ئ ددء وؽدد  يرؽددية ملضدد وع  -

وف ا صامل   رة الإ اذ، بالحنسيق م  املنحبة الىفنية ووزار  الحعدديت العدا   والبلدل 

العداددا، ثلددداوى ي ؾدددا مددد   ددد ى خدددتا املضدد وع ثنددد يس فنددد   الىعدددىى ا  ددد  لدخعدىمدددات 

 ف وحات  ات القيخة العدخية النبل   .م    ى ئثاح ها دتداد خاةدة م  خ 

ئ ددددء املسدددداخخة  دددد  رضدددد   1جسددددنء املنحبددددة امل ل  ددددة   امعددددة بدددد   ىسدددد  بدددد   ددددده ا   اةدددد   -

 اص حىي ال قاا الع ع  م    ى مساخخ ها    مض وع املنحبة ال قخية الع خية.

 مقال ات الزراسة :

رحدىع ت دء الغدعيد اص  د ، جع    وثقد ت ا  دىاف  ملىاعددة الددتت لب مريدات املغددر امل -

م  اجل اسدخثخار املدىارد الصضد  ة ا   اة  دة  د  مرداى الب مردة ص اولدة ال هدىؼ بغدناتة 

 وثقى   الب مريات    ا   اة . 
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جشددددد ي  ودتددددددت اسددددددح دام ب مريدددددات املغدددددددر املرحددددددىع باملنحبدددددات ا  امعيددددددة ا   اة  ددددددة،  -

بلدددل العدادددا باتحبارخدددا الدددىزار   خنددد  يو ثأ دددت خدددته ا ققدددى  وزار  الحعدددديت العدددا   و الو 

الىعدية ت ددء خددتا الققدداع، و خددتا مدد   دد ى وؽدد   قددة صددامدة  جسدد هدب ئدراا ا  دددىى 

وا قددمات القاةخدة ت دء ب مريدات املغددر املرحدىع ووؽد  خفد  العامدة لحقبيدق الحلدىى 

 ئ ء اسح دام خته الب مريات ورض  خته املبادب وجعخيخها ت ء ا  امعات ا   اة  ة . 

 مدددددداب الددددددى   بددددددلو مح ددددددت  القدددددد ار با  امعددددددات ا   اة  ددددددة بامهادددددددات ب مريددددددات املغدددددددر ئ -

 املرحىع وثىاف  ثقبيقات لهته الب مريات مر خة ومدتىمة .

تقد ورش ثهى نيدة ثلحدى  ت دء مىؽدىتات مهخدة  د  مرداى اسدح دام ب مريدات املغددر  -

 املرحىع    املنحبات ا  امعية ا   اة  ة، 

ت ا  امعيدددددددددة فيخدددددددددا   دددددددددػ ثقدددددددددى   اسدددددددددإ اثيرياتها وسياسددددددددداتها ثدددددددددىفل  الددددددددددتت لدخنحبدددددددددا -

 وئج ابات الحا ث ػ اسح دام ب مريات املغدر املرحىع .

ئدماا ب مريات املغدر املرحىع ؽخ  الب ام  الحعديخية بخعاخد ويقسام تددت املنحبدات  -

 با  امعات ا   اة  ة.

 Cambridgeمثددل جامعددة  فدد ع ت ددء م حددد  الحرددار  الدوليددة ال اةددد   دد  خددتا اص دداى  -

 و سحراد  م ها.  Edinburghوجامعة 

حل املنحبات ا  امعية ا   اة  ة ت ء الحىجه دلى اسح دام ب مريات املغدر املرحىع  -

مدد  اجددل اسددخثخار الحقبيقددات العد ددد  الحددا ثحددىف  تدوهددا  دد   ئرسدداب مضدداري  جعاوديددة بدددلو 

بيددددق املعددددا ل  الدوليددددة لنقددددل البيادددددات املنحبددددات ا  امعيددددة ا   اة  ددددة، و سددددحراد  مدددد  ثق

الدددددت   خندددددد  مددددد  ثبددددددادى البياددددددات بددددددلو دظدددددت ئدار  اص خىتددددددات  OAI ,PMHمثدددددل معيددددددار 

 ال قخية اهدب ثقاست اص خىتات ال قخية املحىف      خته املإسسات.

 خامتة: 

 نخى اسح دام ب مريات املغدر املرحىع باملنحبات ا  امعية وم حد  مإسسات 

بالعالت تضهل لبل ، و لن   بقت ئدراا وثقبيق خته الب مريات ت ء مسحىي املعدىمات 

املنحبدددددددات ا  امعيدددددددة ا   اة  دددددددة جسدددددددحىقره تدددددددد  تىامدددددددل يساسدددددددية ونددددددد : درجدددددددة الدددددددى   

و خحخددددددددام اهددددددددتا النددددددددىع مدددددددد  الب مريددددددددات واتحبارخددددددددا  يددددددددار محخلدددددددد  ولدددددددد ب ل سددددددددح دام 
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ئدار  وجسددددديل  املنحبدددددات وخنددددداب باملنحبددددات ا  امعيدددددة ا   اة  دددددة مدددد   ددددد ى اسدددددح  لها  دددد  

املنحبدات واملسدحىدتات ال قخيددة ، ئؽدافة ئ دء ثددىف  مقدىر   دو مهدارات تاليددة  د  مردداى 

الب مرددددددة مدددددد  يجددددددل جوددددددقل  مافددددددة  مهادددددددات الحددددددا ثقدددددددمها خددددددته الب مريددددددات لدخنحبددددددات 

ا  امعيدددة و  بقدددت ثدددىف  خدددإ ب املقدددىر   م خدددىو بخددددي ئدمددداا خدددته الب مريدددات ؽدددخ  
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الدهيبددا ، م مبددارك . دظددت جضدد يل وئدار  املنحبددات ال قخيددددة مرحىحددة املغدددر: دظددام د   .1

 -مرددددددددددة املنحبدددددددددات واملعدىمدددددددددات الع خيدددددددددة . - دار  املنحبدددددددددات ال قخيدددددددددة . Dspaceسدددددددددب س 
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 : محداع ت دء الد ابك  ]ت دء ا قدك [ال قاةق و املغدر : ا  دى حىى الب مريدات املرحىحدة : .13
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e+software+in+hospitals&ots=dnDJvvlMzb&sig=4bKZSSWddXl-

EfMd6v72wDAgQzk&redir_esc=y#v=onepage&q=an%20empirical%20inv

estigation%20into%20the%20adoption%20of%20open%20source%20soft

ware%20in%20hospitals&f=false   :  
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دومينيددددو: السياسددددات الددددخس ثخبعهددددا مإسسددددات منظىمددددة خمددددت املحلددددد  -و دددددراو ى،لى   .16

محدددىف  ت دددء  ] قدددكت دددء ا [تضدددأو اسدددحعخاى ب مريدددات املغددددر املرحدددىع د ددد اؼ الحنخيدددة 

https://www.unjiu.org/ar/reports-الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ابك: 

notes/JIU%20Products/JIU_REP_2005_7_Arabic.pdf  

هدددا مإسسدددات منظىمدددة منظخدددة خ ت دددة و ال راتدددة لألمدددت املحلدددد  : السياسدددات الحدددا ثخبع .17
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https://books.google.dz/books?hl=fr&lr=&id=ppha5zh35dYC&oi=fnd&pg=PR10&dq=an+empirical+investigation+into+the+adoption+of+open+source+software+in+hospitals&ots=dnDJvvlMzb&sig=4bKZSSWddXl-EfMd6v72wDAgQzk&redir_esc=y#v=onepage&q=an%20empirical%20investigation%20into%20the%20adoption%20of%20open%20source%20software%20in%20hospitals&f=false
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https://books.google.dz/books?hl=fr&lr=&id=ppha5zh35dYC&oi=fnd&pg=PR10&dq=an+empirical+investigation+into+the+adoption+of+open+source+software+in+hospitals&ots=dnDJvvlMzb&sig=4bKZSSWddXl-EfMd6v72wDAgQzk&redir_esc=y#v=onepage&q=an%20empirical%20investigation%20into%20the%20adoption%20of%20open%20source%20software%20in%20hospitals&f=false
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 شبكات املكتبات واملرافق املعلوماتية: أسس علمية

 
 د. إميان صابر النشار                                                                    

 دكحوزاه في ثكىولوجيا املعلومات                                                                      

 جامعة إلاطكىدزيةـ  قظم املكحبات واملعلومات                                                                  

 امللخص:

يخىـــاوذ  ـــرا الب ـــل يطـــع العلمليـــة لمـــب ات املكحبـــات ومسا ـــ  املعلومـــات ومـــا يح لـــ          

ـــة و  ـــ   التــــ إلومــــامنا مـــــً م وهــــات ماديــ ـــيثحملثــ ـــاذاملظـــــحذدمةا ووطــــا    يجهــــص  فــ ـــاا ب الاثصــ نــ

ا الاثصــا توكــرلا اواواهــ  الح ىيــة الهشمــة لهــا مــً هبــم جمــوي  المــب اتا و سوثو ــو ت 

 وهبم إداز  المب ات.

دز ا ملايـة مصــبحعلـ  ثو كملـا شاـازت  ـره الدزاطـة إملـط املح لبـات الحذصيييـة ويزاـي ية          

 السقمــ وا ــا م حمــً دــهذ ا ــ  مــً ااطــاحس وا بهــا بــال س  امله ملـة  يــةسقملالعلومـات امل

Preservation املاية الوطا ط ا وكرلاConservation. 

ـــ  وث ـــــس   ـــــرا الب ـــــل إملـــــط اواواهـــــ  ال ىيـــــة الهشمـــــة لحى يـــــر اـــــب ات املكحبـــــات           واملسا ــ

ـــــة ــ ـــاملعلوماثيـ ــ ــ ـــــسثبط بـ ــ ـــل ثـ ــ ـــــة ال كــــــــس  الحىبيم ا ايـــ ــ ــــات السقمليـ ــ ـــــادز املعلومــ ــ ـــيي  ملصـ ــ ــ ا والحصـ

 مصادز املعلومات السقملية.ا وإثااة رجاعوالاطتا وإم اهات الب ل املوضوعيوالحص ح 

ـــوشديــــــراا بييــــــد الدزاطــــــة ش مليــــــة املح لبــــــات ال مــــــسية          ــــط  ةاملىوحـــ ـــــر املهــــــا  واوط ــ بخى يـ

ال ـة الولـ   بملثابة  ه واملسا   املعلوماثيةا اب ات املكحبات الحى يرية لح  ي  ش داف 

 واملظح يديً مً ددماتنا وثسمومتر ك اءتنا. نابين

والـــرت يحمليـــد بالعديـــد  IPV6بسوثو ـــوذ ولعـــ  ش ـــم هحـــا ر  ـــره الدزاطـــةا ضـــسوز  ث بيـــ          

ـــ  ا IPمـــــــً اململيـــــــدات  ـــــــً بسوثو ـــــــوذ  ــ ـــا شهــ ــ ــــد شكثـــــــر مسوهـــــــةا ومننــ ـــ  ي ـــ ــ ـــا شهــ ــ ـــ   كملــ ــ ـــة ش  ــ ــ املايــ

 . للملعلومات
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لول  مصـادز املعلومـات السقمليـة مًـ دـهذ  ال كس  بالحىبيم  الا حملا باإلضا ة إملط ضسوز  

ـــبط ال ــ ـــة ال ـــ ــ ـــوجساف ملليــ ــ ـــ ح  يببليــ ــ ـــيي  والحصـــ ــ ـــرلا الحصـــ ــ ـــاا وكــ ــ ـــايير امليحاداثـــ ــ ـــحذدا  معــ ــ باطـــ

 .اب ات املكحبات واملسا   املعلوماثيةلحى ير  املوضوعي

ـــا  ـــيكملــ ـــعة  ييبغـــ ـــد املوطـــ ـــة الح ويـــ ـــ  لوــ إلومــــــاء ا ـــــوذ امليحاداثــــــا املحعل ــــــة بملصــــــادز  XMLث بيـــ

 املعلومات السقملية  لط جعدد شهوا ها.

 الكلمات املفتاحية:  

إومـاء اـب ات  - مح لبات اـب ات املكحبـات - املسا   املعلوماثيةاب ات  - ملكحباتاب ات ا

 املكحبات.

 

Extract: 

        This research deals with the scientific foundations of library networks and 

information facilities and what they require to create from the physical components 

which are the devices usedا the means of communicationا as well as the technical 

aspects of network operating systemsا communication protocols and network 

management systems. 

         The study also referred to the storage and archiving requirements related to the 

protection and preservation of digital information resources by appropriate meansا 

by preserving their digital contentا as well as protecting the media. 

         The research dealt with the technical aspects of the implementation of library 

networks and information facilities. They relate to the intellectual organization of 

the sources of digital informationا the classification and the objective browsingا the 

possibilities of research and retrievalا and the availability of sources of digital 

information. 

        Finallyا the study showed the importance of human requirements to implement 
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the tasks and operational plans to achieve the objectives of the networks of libraries 

and information facilitiesا as a link between them and beneficiaries of its services 

and thermometer efficiency. 

        The most important results of this studyا the need to implement the protocol 

IPV6ا which features many features of the IP protocolا which is more flexibleا and 

provides better protection of information. 

In addition to the need to pay attention to intellectual organization to describe the 

sources of digital information through the process of bibliographic control using the 

standards of metadataا as well as the classification and objective browsing for the 

implementation of library networks and information facilities. 

The XML coding language should be applied to the creation of metadata fields 

related to digital information sources of various types. 

key words: 

Library networks - Networks of information facilities - Library networks 

requirements - Establishment of library networks. 

 

 متويد:

 بــــال  يرــــس        
 
ملــــا ث دمــــ  ثكىولوجيــــا املعلومــــات  ا صــــسها او ــــاملط فــــياــــهد ماــــاذ املكحبــــات ث ــــوزا

ومننـــا  Information and Communication Technologyوث ىيـــات املعلومـــات والاثصـــا ت. 

و يـة  امـة شدت إملـط الاهح ـاذ باملكحبـات ه لـ  ه الت Internet اب ات الاثصا ت العاملية )الاهترهد(

المـــ   اواديـــد الـــرت بـــدشت ثحاـــ  إليـــ  وثةدـــره  يملـــا يذـــ  هو يـــة امل حييـــات  فـــيوكبيـــر  وثحملثـــ  

ايـــل اوعكـــع  ـــرا الح ـــوز الحكىولـــورط الها ـــ   لـــط حـــس   اث ـــدمها للملظـــح يديً التـــ واوطـــدمات 

 معاواة املعلومات وا بها وه لها واطترجا ها وإيصالها للملظح يديً.
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ات مً ال سن العمسيً شدرت املكحبات ثحا  ه و الح ـوذ شو الاهح ـاذ مًـ   د الخظعييي  ي      

عـــسف باملكحبـــات السقمليـــة  مواكبـــة  لح ـــوز  صـــس  اDigital Librariesاملكحبـــات الح ليديـــة إملـــط مـــا ات

ـــم لهـــست او اجـــة إملـــط اـــب ات املكحبـــات ( 1)الـــرت وعـــ،   يـــ ا Information Ageاملعلومـــات 
ظ
ً ر ومـــ

 .واملسا   املعلوماثية 

ف         يملــا البياهــات ثبــادذ  لــط ال ــدز  لهــا التــ  او اطــبات مــً ماملو ــة المــبكة بةانــا وجعــس 

مسكصيـةا  كملبيـوثس مـع ثس  هـا شو بع ـا بع ـها مع ثس  ها الت  الاثصاذ د وط بواط ة بيننا

 ثلا  بر البياهات وإزطاذ  طح باذ والبرمايات يجهص  مً ماملو ة مً ثح ون "  شانا هي شو

 الخمـــوي  هبـــم ماملو ـــة ثملثـــ   هـــ [ البرمايـــات] شمـــا" الـــبع  بع ـــها مـــع املسثب ـــة جهـــص ي 

 (2) املل ات. ه   بسوثو و ت و المبكة  لط الح بي ية والبرامر

باثااــــة مصــــادز املعلومــــات السقمليــــةا مــــً  واملسا ــــ  املعلوماثيــــةوثحمليــــد اــــب ات املكحبــــات          

ولوج إملـط مظـحود ات املكحبـات السقمليـة الدادليـة دهذ ب،ئة  مل  ثذـح  بنـا ايـل ث ـو  بـال

مً ددماتنا  ً حسي هاا طواء  اهد م لية شو موطعة شو  بر ابكة  والاطح اد واوطازجية 

  إلاهترهد.

 مشكلة الدراسة: 

ـــيممــــ لة الدزاطــــة  ثخبلــــوز         هــــدز  الدزاطــــات  ــــً اـــــب ات املكحبــــات ومسا ــــ  املعلومـــــات  فــ

وهاتنــا بمـــ   دــاها ومـــً  ــرا املى لـــ  ثخىــاوذ  ـــره الدزاطـــة بمــ    ـــا ا و يملــا يحعلـــ  بمل 

 يطع العلملية املحعل ة بالمب ات باملسا   املعلوماثية وكرلا املح لبات الهشمة إلومامنا.

 اهلدف من الدراسة:

إملـــــط الحعـــــسف  لـــــط املح لبـــــات يطاطـــــية الهشمـــــة إلومـــــاء المـــــب ات  تنـــــدف  ـــــره الدزاطـــــة      

ـــ ــ ــــاملسا   املعلوماثيـ ةا وذلــــــا مــــــً مح لبــــــات ماديــــــةا وث ىيــــــةا وثذصيييــــــة شزاــــــي يةا و ىيــــــةا بــ

ــــاء  ـــً إومــ ـــها الــــــبع  وث  يــــــ  الهــــــدف املسجــــــو مـــ ــــا مــــــع بع ـــ ـــة بمــــــسية وذلــــــا لح املهــ وثة يليـــ

 المبكة.
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 أهمية الدراسة:

 لـــــط يطـــــع العلمليـــــة الهشمـــــة إلومـــــاء المـــــب ات باملكحبـــــات ال ـــــوء  ثل ـــــ   ـــــره الدزاطـــــة      

وثيبــــع ش مليمنــــا مــــً ضـــــسوز  ثبــــادذ مصــــادز املعلومــــات وممــــازكمنا بـــــين  واملسا ــــ  املعلوماثيــــةا

 مذحل  املسا   املعلوماثية وإثاامنا بم   واطع الى ا  لح،ظير طب  إلا اد  مننا.

ـــ   ــ ـــــات واملسا ــ ـــــب ات املكحبــ ــــاء اــ ــ ـــــة ب ومـ ـــــة املحعل ــ ـــ  الح بي يــ ــ ـــــ  اواواهــ ـــــحم بملذحلــ ــــرلا تنــ لـــ

 املعلوماثية.

 :تساؤالت الدراسة

 ؟اب ات املكحبات واملسا   املعلوماثيةملادية الهشمة إلوماء ما املح لبات ا .1

 ؟املسا   املعلوماثيةب ةابكما املح لبات الح ىية الهشمة إلوماء  .2

ــــبكمـــــا املح لبـــــات الحذصيييـــــة ويزاـــــي ية الهشمـــــة ملصـــــادز املعلومـــــات ب .3 ـــ  املكحبـــــات و  ةمـ املسا ــ

 ؟املعلوماثية

ـــر مــــــــا املح لبــــــــات ال ىيــــــــة الهشمــــــــة ملصــــــــادز امل .4 ــ ــ ــــات لحى يـ ــ ــــبكعلومــ ــ ـــــات و  ةاــ ــ ـــ  املكحبـ ــ ــ املسا ـ

 ؟املعلوماثية

 ما املح لبات الحة يلية ال مسية الهشمة لحى ير المبكة؟ .5

 منوج  الدراسة:

املكحبـــات  فـــيالحعـــسف  لـــط يطـــع العلمليـــة للمـــب ات  فـــي الىبـــس  اثبعـــد البااثـــة املـــى          

  لـــــط املصـــــادز العلمليـــــة امل
 
سثب ـــــة بملوضـــــوع الدزاطـــــةا وذلـــــا واملسا ـــــ  املعلوماثيـــــةا ا حملـــــادا

 لحو ية  ا ة جواه  وم اوز مح لبات ثى ير ابكة باملسا   املعلوماثية.

 شبكات املكتبات واملرافق املعلوماتية:   دوافع إنشاء أسباب و -1

 ا  يملا يلط:إوماء اب ات املكحبات واملسا   املعلوماثيةثحملث   ره دوا ع 

 معلومات زقملية اديثة. خبادذ مصادزرساء مىبومة املكحبات السقملية ب -1
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 ومااذ الحدزيع. العلم ددمة الب ل  -2

 ممازكة البااثين باااا ت العلملية ااطحل ة بملصادز معلومات محعدد . - 3

إثااـــة الولـــوذ إملـــط مصـــادز املعلومـــات بمـــ   ش  ـــ  وشاظـــس ومه ـــم ل بيعـــة ااحياجـــات  -4

 .البااثين

 املعلوماتية: املرافق و باملكتبات كاتالشب املالمح التطبيقية إلنشاء -2

يخىـــــاوذ  ـــــرا اوااهـــــ  دزاطــــــة مـــــا ثح ـــــملى  املهمـــــح الح بي يــــــةا وهـــــط املح لبـــــات املاديــــــةا 

واملح لبـــــات الح ىيـــــةا واملح لبــــــات الحذصيييـــــة ويزاـــــي يةا واملح لبــــــات ال ىيـــــةا واملح لبــــــات 

 ال مسيةا وهط كملا يلط:

  -خباث واإلاسافق اإلاػلوماجيت:شبكاث اإلاك اإلاخطلباث اإلااديت إلوشاء 2/1

اب ات املكحبات إلوماء  املظحذدمة يجهص  فيجعد امل وهات املادية للمب ات ثحملث  

 بناا وذلا  يملا يلط: الاثصاذا ووطا    واملسا   املعلوماثية
 

 ألاحهصة اإلاسخخدمت إلوشاء شبكاث اإلاكخباث واإلاسافق اإلاػلوماجيت: 2/1/1

ا مــً جهـــاش اــب ات املكحبــات واملسا ـــ  املعلوماثيــةة إلومـــاء ثخىــوع يجهــص  املظــحذدم

اوطـــــــــاد ا واو اطـــــــــبات إلالكتروهيـــــــــةا وال ـــــــــابهتا و ـــــــــازت المـــــــــبكةا والولـــــــــهتا ود ـــــــــوط 

 الاثصاذا ويطهك املحىو ة وغير ا مً يجهص .

     Network  Serverحهاش خادم الشبكت   1/ 2/1/1

وهط  مللية الـح كم  هنـا بمـ    ـا ا مـً  المبكة فيي و   را اواهاش بملهملة ز ،ظية 

ثىبـــيم وجمـــوي  وه ـــ  املعلومـــات والبياهـــات مـــً ااطـــبات وحابعـــات وهبـــم اثصـــا ت وإداز  

وشن  ان ث ــون طــعح  الحذصيييــة كبيــر  ييبغــيمل ــات قوا ــد البياهــات املسثب ــة بالمــبكة كملــا 

ـــازكين يحمليــــــد بالظـــــــس ة العاليــــــة  لل يـــــــا  بولي حـــــــ  مــــــً  ثـــــــداوذ البياهــــــات واملعل ــ ــــات  للملمــ ومـــ

 المبكة. فيا  هو بملثابة اواهاش ي   والس ،ع (3)بالمبكة
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المــبكة جهــاش دــاد  وااــد شو شكثــر وذلــا اظــ  ااــم المــبكةا  عــاد  مــا  فــيوقــد ي ــون 

ـــــا ت File Serverي ــــــــون  ىــــــــاك رــــــــهذ ااطــــــــبات دــــــــاد  : دــــــــاد  مل ــــــــات  ــ ـــــاد  اثصـ ــ ا دـ

Communication Server ،داد  حبا ة Print Server. 

  طــــس ة و مسوهــــة يداء فــــيوالهــــدف مــــً  ــــرا الحذصــــي   ــــو ث  يــــ  معــــدذ  ــــاذ 

جهــاش دــاد  مثــ  دــاد   ش  فــيوثــداوذ البياهــات بالمــبكةا باإلضــا ة إملــط شهــ  إذا اــدذ   ــ  

ال با ـــــة   هـــــ  ي ـــــون باإلم ـــــان الحعامـــــ  مـــــع دـــــاد  املل ـــــات والاثصـــــا ت وذلـــــا  لـــــط  كـــــع 

ها  الثهرةا   ن جع ل  اع ـ   ملليـة الاثصـاذ اطحذدا  ااط  داد  وااد لل يا  بنره امل

باامعـــة  (ASUNET)مثــ  اــبكة املعلومـــات اواامعيــة  (4) مــا بــين ااطـــبات المــبكة جمليعـــا.

ـــــــــــــــــــــجمـــحمل   لـــط رهرـــة شجهـــص  دـــاد  بالمـــبكة ب ظـــم املعلومـــات واو  التـــ  ـــين اـــملع و  اط  ــ

 (5) .آلاملط

 
 

 Server( حهاش الخادم 1شكل زقم )

Source:URL:// http://arabteam2000-

forum.com/index.php/topic/267508- 
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جمــــحمل  م  ــــات العملـــ   لــــط او اطــــبات   Work Stationمحطااااث الػ اااال   2/1/1/2 

 NIC) ( Networkامل وهـــة للمـــبكة ا ومـــصود  بكـــسوت الاثصـــاذ بالمـــبكة  PCالشطصـــية 

Interface Card  صـا ت قا ملة براتنا ثحص  ب اط  داد  المبكة  ً حسي  وطا ط الاث

مثــــــ  يليــــــاف ال ــــــو يةا ويطــــــهك املبرومــــــةا والكبــــــ  اا ــــــوزت وذلــــــا لحبــــــادذ املعلومــــــات 

 (6) والبياهات واملل ات والبرامر مع ااط  اوطاد  شو ااطبات اوطاد  للمبكة.

                                                                                              Routerمحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادد خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  (     ) حهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ش الخوحيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    2/1/1/3

ي ـــو   ــــرا اواهـــاش بح ديــــد املظـــازالرت جظــــلك  ماملو ــــات السطـــا   مــــً ه  ـــة إزطــــالها إملــــط 

لح ـويً  LANز ط شكثر مً اـبكة م ليـة  فيا  را باإلضا ة إملط اطحذدام  (7)ه  ة ولولها 

 WAN . (8)ابكة واطعة الى ا  

ث ـاف إملــط   هــاش يح ـون مـً لواـة شو اــسي ة  إلكتروهيـةج     Modem  اإلااودم   2/1/1/4

ــــود   ـــط الهـــــاث . و لملـــــة مـ ـــهذ دــ ـــً دــ ـــاذ  با هترهـــــد مــ ـــ  لهثصــ ــــوت وجظـــــحذد  لمني حــ او اطـ

Modem   هط ادحصاز ل لملتى Demodulate) – Modulate . )  

اظــحذدمها    التــ ،  Signals  Digitalوي ــو   ــرا اواهــاش  بح ويــ  إلااــازات  السقمليــة   

) هــــوع مــــً  املوجــــات    Analog Signalsإملــــط  إاــــازات  قياطـــية  Modulate اطـــوت او

اظــحذدمها  إلاوظــان  بــر د ــوط الهــاث  ( ا كملــا ي ــو    الت ه ــ  الصــوت  ــ فــياملظــحذدمة  

ـــط  ثحملثــــ   ـــة العكظــــية وهـ ـــياملــــود  شي ــــا  بالعملليـ ث ويــــ  إلااــــازات ال ياطــــية إملــــط إلااــــازات  فـ

ـــة  ــ ـــــ   ،Demodulateالسقمليــ ـــــس ات وثذحلــ ـــل الظــ ــ ـــً ايــ ــ ــــبع  مــ ـــها الـــ ــ ـــً بع ــ ــ ـــــات  ــ املودمــ

المائعة الاطحذدا   زطاذ البياهاتا ومً ايل حبيعة  مللها  هىاك مودمات دادلية  لـط 

اواهــاش وشدــست دازجيــة يملكــً ه لهــا مــً جهــاش إملــط  دــس وثحمليــد بوجــود  فــياــ   ب اقــة ثث ــد 

 طلكية.واجهمناا و ىاك مودمات لوير  اوحاما وشدست    فيمصابيح ازاادية 

  ث حـوت  لـط معـاو    التـ  ـً يجهـص    بـاز    Terminus ألاحهاصة الطسفيات      2/1/1/5

 (9) .مسكصت وذاكس ا  ويح ون  را اواهاش  مً  اااة  باإلضا ة  إملط  لواة  امل اثيح 
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 Hub    املج ػاث  2/1/1/6

ال س يــــة  لخمــــ    يجهــــص  بحامليــــع إلااــــازات ال ادمــــة مــــً شجهــــص  الكملبيــــوثس ث ــــو   ــــره

ملكً وامليع شجهص  الكملبيوثس با ثصاذ ابكة وااد  ثملكً مً الاثصاذ  يملا بيننما ايل ي

 (10).مبااس  مع بع ها البع 

و ـو لـ  ال ـدز    لـط   Activ  Hubاااملـع اليمـط  هـو ين: فـياااملعـات  وثحملثـ   ـره

ى ر شو شكثر جظـح يع شجهـص  م 12-8إ اد  ثوليد وإزطاذ إاازات المبكة ولدينا  اد  ما بين 

 الكملبيوثس الاثصاذ ب  . 

 وهــط جعملـ  كى ــاط اثصــاذ Hub Passiveشمـا  الىــوع الثـاو    هــو اااملعـات اوطاملــة 

و   ث ــو  بح ويــة شو ثوليــد إلااــازات املــاز  مــً دهلهــاا ويملكــً ثوطــيع المــبكة بتركيــ  شكثــر 

 مً ماملع وااد  وي ل   لهنا اااملعات ال ايىة.

اااملعــات بمليــدات  ديــد ا ايــل وظــح يع اطــحذدا  مىا ــر محعــدد  ثحوا ــ   وثحمليــد

مـــع شهـــواع مذحل ـــة مـــً يطـــهكا وجظـــملح اااملعـــات بحوطـــيع المـــبكة وجوييـــر م وهاتنـــا ب ـــ  

طهولة ودون جع ي  للمبكة  إلضا ة كملبيوثس جديد للمبكة يحم ثوليل  بملى ر  ـاز  مـً 

ـــً ااا ـــد شهــــواع  ديــــد  مـ ملعــــات جظــــح يع  ــــصذ املمــــا    لــــط المــــبكة مىا ــــر اااملــــعا وثوجـ

الرت ط   املم لةا كملا جظا د اااملعات  لط املساقبة املسكصيـة  بح ديد الوللة شو اواهاش

ثملس  الت ليماط المبكة واسكة املسوز  لهناا  را وجظح يع شغل  اااملعات  اص  البياهات 

دينا ام اهيــــة اكخمــــاف لــــرلاا كملـــا شن لــــ دادلــــيمـــً دهلــــ   لــــط المـــبكة ايــــل لــــدينا معـــاو  

  اص  البياهات املسطلة. فياملما   
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 بالشبكت  Hub ( املج ػاث2شكل  زقم )

Source:URL: 

http://webpage.pace.edu/ms16182p/networking/router.html 

 

 

 

 

 

 

http://webpage.pace.edu/ms16182p/networking/router.html
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                                                                             Switchesاإلابدالث      2/1/1/7

 16جظملح  بح ظيم المبكة ال لية إملط  دد مـً امل ـاحع املظـح لةا ايـل ث ـوت  ملومـا    

للمـبكةا كملـا يملكـً إضـا ة  ال  ـس  شو العملود  الس ،س  بوابةا و وابة وايد  للس ط باوطاد  

 (11) .بوابة شو ارىين بظس ة  ا  ة

 

 للشبكت Switches( اإلابدالث 3شكل )

Source:URL: 

http://webpage.pace.edu/ms16182p/networking/router.html 

 

 Bridge    القىطسة    2/1/1/8

ـــــس        ـــاش ال ى ــ ــ ــــو  جهـ ـــينBridgeي ــ ــ ـــــس ط بـ ـــحذدمان للـ ــ ـــــبكحين اظـ ه ــــــع بسوثو ـــــــو ت  اــ

البياهات ما بين ااطبات المبكحين بمـ   معـين ثىبيم مسوز  فيالاثصا تا وثح دد مهملح  

 (12)طس ة اام البياهات املحبادلة بين ثلا او اطبات. فيشو الح كم 

ــــو   Gatewayالبوابااااااااات       2/1/1/9 ــ ــ ـــــاش  ي ـ ــ ـــــرا اواهــ ــ ـــين Gateway ــ ــ ــ ـــــس ط بــ ــ ـــــبكحين  للــ ــ اــ

 Internetworkجظــحذدمان بسوثو ــو ت الاثصــا ت مذحل ــة   يملــا بيــننما مثــ  بسوثو ــوذ 

Packet Exchange (IPE)   ـــــحذد ــ ـــرت اظــ ــ ــ ـــبكة   فـــــــــيالــ ــ ــ و سوثو ـــــــــوذ  (Novell)اــ

http://webpage.pace.edu/ms16182p/networking/router.html
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Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)    فـيو ـو اظـحذد 

 Unix.(13) ابكة إلاهترهد ويوهكع

ث دد ولي ة م وت إلااازاتا بح وية إلااازات   Repeater   مقوى  ؤلاشازاث   2/1/1/10

 شو واطـعة الى ــا   LAN اـبكة الاثصـا ت طـواء  اهـد م ليـة فـي ااطـبين املسطـلة مـا بـين 

WAN.(14) 

 Firewall     حدزان الح ايت الىازيت          2/1/1/11

  ىد ز ط المب ات معاا دالة  ىد LAN جداز او ملاية  و جهاش يحم ثسكيب  في مدد        

حذد  جــــداز او ملايـــة قوا ــــد اظـــ . اثصـــاذ اــــبكة دالـــة بمــــبكة العامـــةا مثــــ  إلاهترهـــد

املعلومات داد  ودازج المبكة اوطالةا و ملايـة مظـحذدمي المـبكة  لحص ية اسكة مسوز

 .اوطالة والبياهات مً املخظللين

 . جـدزان او ملايـة الىازيـة هـي إمـا يجهـص  شو البـرامرا ا حملـادا  لـط الاطـحذدا  امل صـود مننـا

 (15) .بين جهاش الحوجي  والمبكة يظحذد  و ملاية المبكة وي ون مث حا   هنا و 

 

 ( اإلاكوهاث اإلااديت للشبكاث4شكل  زقم )

http://fcit.usf.edu/network/chap3/chap3.htm Source:URL: 

http://fcit.usf.edu/network/chap3/chap3.htm
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 الشبكاث : فيوسائل الاجصال  2/1/2

جظحذد  المب ات العديد مً وطا   الاثصاذ لحولي  املعلومـات مـً بـين املمـتركينا         

ه ــ  املعلومــاتا وهــط ال وابــ  املعدهيــة مثــ  ال ــابهت اا وزيــة   فــيوالدقــة  مــً ايــل الظــس ة

Coaxial Cable ا وال ابــ  املــصدوج املل ــوفTwisted-Pair Cable  ،ويليــاف ال ــو ية 

Fiber-Optic  ،  ووطــــا ط الى ــــ  الهطــــل Wireless Network ،ـــة المــــبكة  و  اقـ

Interface Network Card . 

مــً شكثــر شهــواع  اا ــوز اعــد ال ابــ     Coaxial Cableكاااب ث املحوزياات ال  2/1/2/1     

 هخياة وط ة وشه  وطهولة ثسكيب  وقلة ث ل ح ا ويح ون  را ال ابـ   
 
 وثداو 

 
ال ابهت اهخمازا

واولـــــ  مـــــاد   اشلـــــة  كهس ا يـــــة  ( 16)مـــــً طـــــلا مـــــً الى ـــــاض يـــــ مً ه ـــــ  إلااـــــازات الكهس ا يـــــة 

مصىوع مً  دازريى    بر المبكة مً الخموي ا وشديرا مً غ اء ث الت و ملاية إلااازات  

مصايــــا و يــــوت ال ابــــ    الحــــامليويوضــــج اواــــدوذ  ،(17) مــــاده غيــــر هاقلــــة  البهطــــخيا شو امل ــــاط.

  . اا وز 

 
 ( الكابل املحوزى5شكل  زقم )

Source:URL: http://fcit.usf.edu/network/chap4/chap4.htm 

 

http://fcit.usf.edu/network/chap4/chap4.htm
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 ( 1حدول زقم )  

 مقازهت ب ن مصايا وغيوب الكابل املحوزى

 غيوب الكابل املحوزى مصايا الكابل املحوزى زقم

اظـــــــــــــــــــملح بى ـــــــــــــــــــ  البياهـــــــــــــــــــات   1

 بظس ة 

 يحةرس بال وضاء ولكً بدزجة شق  مً ال اب  املصدوج ااادوذ.

 500مظــا ة شقـ  مــً  فـيل اظــملح بحـداوذ البياهــات  م ـدود املظــا ة ايـ قو  إلازطاذ 2

 مظا ات شبعد. فيجظحذد   الت متر وإن  ان  ىاك بع  يهواع 

  يحملحــــــع بالظــــــسية الحامــــــة  ايــــــل يملكــــــً الــــــددوذ  مــــــً دهلــــــ   وثــــــداوذ  طه  التركي  والصياهة  3

 البياهات مً المبكة.

  كظد يا  املايح  مً املاء واملواد امل زدي  الثملً  وظ يا 4

 

يح ـون  ـرا الىـوع مـً ال ـابهت     Twisted-Pair Cardالكابل اإلاصدوج اإلالفاو      2/1/2/2

مـــــً ماملـــــو حين مـــــً يطـــــهك الى اطـــــية معـــــصوذ  ـــــ  مـــــننم   ـــــً آلادـــــسا ومل ـــــو ين بمـــــ   

ظـــــحعمل  شاــــد الظــــلكين  ـــيالصووــــ ا ايــــل ات ـــس  فــ ـــ  البياهــــاتا وآلادــ اطــــح باذ البياهـــــاتا  فــــيه ـ

 ره ال ابهت  ملا : ويوجد هو ين مً  

  الكابال اإلااصدوج املجادول Unshielded Twisted-Pair (UTP   يح ـون مـً شزةعـة ششواج

مـــً الظـــلا اااـــدوذ ويكثـــر اطـــحذداما هبـــسا لـــسد  رملننـــا وطـــهولة ثسكي نـــاا ولكـــً مـــً 

 ويوضج الم   الحاملط ا    را ال اب .(18) يو   اه   سض  للحداد  الكهسوموىاح،س ى.
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 UTP( الكابل اإلاصدوج املجدول  .6شكل  زقم )

Source:URL: http://www.networkcablinglosangeles.com/unshielded-

twisted-pair-cable/ 

   الكاباال اإلاااصدوج اإلاػااصول Shielded Twisted-Pair (STP)   ًويح ــون مــً غــهف مــ

 طلا اب   ي يط ب   شوج مً يطهك وغهف  دس م يط بامليـع يطـهكا والهـدف

 ـــو ث ليــــ  إلااــــازات الكهس ا يــــة بــــين يطـــهك املحاــــاوز ا و ــــرا يــــ دت إلزطــــاذ إلااــــازات 

 ملظا ات شحوذ وةظس ة  الية.

 
 ( الكابل اإلاصدوج اإلاػصول7شكل زقم )

Source:URL: http://networking116.wikispaces.com/Wire+Media 

http://networking116.wikispaces.com/Wire+Media
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وي  ــــ  اطــــحذدا  ال ابــــ  املــــصدوج املعــــصوذ  ــــً اااــــدوذ وذلــــا  هــــ  شقــــ   سضــــة للحــــداد  

 الكهسوموىاح،س ىا كملا شه  اظح يع د م إلازطاذ ملظا ات شبعد.

 Fiber-Optic      ألاليا  الضوئيت   2/1/2/3

ا ت ملـا  ـالم ثكىولوجيـا الاثصـ فـيوااـد  مـً ش ـم الثـوزات  هييلياف البصسية  جعد       

 لها مً ممليدات ثمليد ا  ً غير ا مً شهبملة التراط .

بظــــملا اـــــعس   الى ــــيويليــــاف ال ــــو ية  بـــــاز   ــــً ديــــوط ز يعـــــة وحويلــــة مــــً الصجـــــاج      

ـــــع  ـــــسشضا وثحاملـ ـــيالـ ــ ـــــحذد   فـ ــــو يةا وجظـ ـــــا ضــ ـــــمى شليا ـ ـــعيرات جظـ ــ ـــ   اـ ــ ـــياـ ــ ه ــــــ  إلااــــــازات  فـ

 ال و ية  بر املظا ات ال ويلة.

وهــــط حويلــــة وز يعــــة   يحعــــدت طــــملكها  الى ــــي ية مــــً الصجــــاج وثصــــىع يليــــاف ال ــــو      

اــص  دادـ  ال ــابهت البصـسية وجظــحذد   فـيطـملا المـعس  ايــل ثاملـع العديــد مـً يليــاف 

 مً: ال وئيه   إلااازات ال و ية ملظا ات بعيد  جداا ويح ون اللي   في

 و و  باز   ً شجاج ز يع ييح    ي  ال وء.(:  Core)ال ل       -

وجعملــ   لــط  كــع ال ــوء مــس  شدــست  الصجــاري(: مــاد  ث ــيط باللــ  Claddingاكع )العــ -

 إملط مسكص اللي  البصست.

(: يح ـــون مـــً حب ـــة  اشلـــة مـــً غـــهف بهطـــخي   ي مـــى Buffer Coatingالو ـــاء الـــوا ط ) -

 (19) .ال وئ  مً السحو ة والكظساللي  

 

 
 ( مكوهاث الليف الضوئى8شكل زقم )

Source URL: http://www.startimes.com/?t=30384198 

http://www.startimes.com/?t=30384198
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 ( قلب الليف الضوئيت9شكل زقم )

Source:URL: http://networking116.wikispaces.com/Wire+Media 

 

 ت إلوشاء شبكاث اإلاكخباث واإلاسافق اإلاػلوماجيت:اإلاخطلباث الخقىي 2/2

 ملــــ  بسمايــــات المــــبكة  لــــط جهــــاش ااطــــ  اوطــــاد        
ت
ث  يــــ   فــــيوثتركــــص مهملمنــــا  Serverث

المبكة  ً حسي  ممازكة املصـادز  فيمملكىة مً املوازد ويجهص  املوجود   اطح اد شقص ى 

Resources Sharing (20) ، : ًوثح ون  ره البرمايات م 

                                    Network Operating System (NOS)  هظام حشغيل الشبكت   2/2/1

وثـــىبم ثبــــادذ (21) ملـــ  المـــبكة  فــــيثـــح كم  التـــ مــــً البرمايـــات  يح ـــون مـــً ماملو ـــة        

البياهات واملعلومات  بر ااطبات المـبكةا وكـرلا ثىبـيم مظـاز الحعليملـات لى ـ  البياهـات 

  ي ـــدذ دلـــط شو ضـــياع للبياهـــات شرىـــاء اهح الهـــا مـــً ااطـــ   دـــسا كملـــا جعملـــ   لـــط ب يـــل 

 (22) . قد ث دذ لل اطبات بالمبكة الت مساقبة ي  اذ 

و ملــا يقــوت مــً ايــل   Windows NT- Novell Netwareومــً شاــهس  ــره الــىبم     

  .الح كم واملساقبة واملاية البياهات شرىاء مسوز ا  بر المبكة

عـد بسوثو ـو ت الاثصـاذ    Communication Protocol   الاجصااالثبسوجوكاول  2/2/2
ت
ج

ـــد والصــــــي   هـــــي ـــً ال وا ـــ ــــ بملثابــــــة ماملو ــــــة مـــ ـــيثــــــح كم  التـ ــــط  فـــ ـــً وإملــ ــــلة مـــ املعلومــــــات  املسطــ

http://networking116.wikispaces.com/Wire+Media
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الــرت جظــحذدم  اــبكة TCP/IP المــبكةا ومــً شاــهس ا بسوثو ــوذ  فــياو اطــبات املمــتركة 

 .FTP ا اطحذدا  بسوثو وذ ه   املل ات ا كملا ث ترح البااثة شي(23)إلاهترهد

ا والـــرت اعـــد مـــً شاـــدذ الح ىيـــات او ديثــــةا  IPV6وكـــرلا ث تـــرح اطـــحذدا  بسوثو ـــوذ        

 يطاطــية ي ــداف و اهــد IPv6 اطــم  ليــ  وشحل ــد مسوهــةا شكثــر IP مــً جديــد هملــوذج  هــو

 :مننا

ـــــ      ــ ــ ـــــً مليــــــــــازات مــــــــــع الحعامـ ــ ــ ــــات مـ ــ ــ ـــــة الننايــ ــ ــ ـــــديما وث(Terminals)ال س يـ ــ ــ ـــــة  ـ ــ ــ ـــــ  املايـ ــ ــ  ش  ـ

ا والظـــملاح املوجـــود [ IP] مـــً( دصولـــية +مصـــداقية)للملعلومـــات
 
 ال س يـــة للننايـــات االيـــا

املظـح ب  لهـرا البروثو ـوذا كملـا شن  فـي الح ـوز  باإلضا ة إم اهيـة  ىوااناا جوير دون  بالحى  

  واواديــد  ال ديملــة( البروثو ــو ت) املواريــ  ثواجــد  ىــاك إم اهيــة
 
 وقــد .قادمــة لظــىوات معــا

  (24)جيد. بم   امل لو ة ي داف  ره IPv6 ا  

ايل جظحذد  ابكة اواامعات املصسية  ره الح ىية ضملً املمسو ات او ديثة املمـتركة 

  هنا.

 Network Management   هظم إدازة الشبكت    2/2/3

 بملثابــة قا ــد  بياهــات  امــة  ــً المــبكة ثح ــملً البرمايــات هــيهبــم إداز  المــبكة        

 والهيا   ااطحل ة للمبكة وم وهاتنا  واالمنا شرىاء الخموي  وجداوذ ث ديد مظاز او ص  .

 (25) وجمويلها. مللها  فيمساقبة شداء المبكة والح كم  فيوجظحذد   ره املعلومات       

االــة إومــاء قوا ــد بياهــات ملصــادز املعلومــات السقمليــةا ث تــرح البااثــة اطــحذدا   فــيو

 .MS-Sqlا Oracleبسامر 

 اإلاكخباث واإلاسافق اإلاػلوماجيت: اإلاخطلباث الخخصيييت وألازشيفيت لشبكاث 2/3 

ثحعــسم مصــادز املعلومــات السقمليــة لكثيــر مــً ااطــاحس وكــرلا وطــا ط ثذصيننــاا  هىــاك       

ـــ لها ال فــــيشطــــبات  ديــــد  ثــــ دت إملــــط   ــــدان مصــــادز املعلومــــات  وكــــرلا املعلومــــات  سقمــــ اـ

ـــدعط اـــودزت السقمليـــةا وقـــد شاـــا ا ومننـــا Chowdhury  ز شاـــد البـــااثين إملـــط  ـــره ااطـــاحس ويت

لهـاا  املـاد ثولد الد م  الت شومةت مصادز املعلومات السقملية  شو  الت املىبملة  فيالحويرات 



                                                                 د. إميـــــان صابر النشــــار

 

    :810العدد التاسع ـ يناير  -اجمللد اخلامس 
;9 

  د ي دذ لها ثوق   ت ط   مً يطبات الاقحصادية وغير اا كملا شه  قد ث و  الهيئات 

ال ا ملـــــــة  لـــــــط إ ـــــــداد وإهحـــــــاج وومـــــــس مصـــــــادز املعلومـــــــات السقمليـــــــة ب  ـــــــاد  ثىبـــــــيم اا حـــــــوت 

لهــــاا   ــــد يــــحم إلــــداز بسمايــــات جديــــد  دالـــة بنــــا مملــــا يــــ دت إملــــط الحوقــــ   ــــً  املعلومـــاجي

ـــهعلصــــــــدوز واليمــــــــس ل تــــــــر  مملــــــــا ياعــــــــ  ا ــ ــ ـــا  الاحـ ــ ــ ـــة وقساءتنـ ــ ــ ــــات السقمليـ ــ ـــــادز املعلومــ ــ ـــط مصـ ــ ــ  لـ

واطــترجا ها غيــر مملكــً. كملــا شن  ىــاك شطــبات شدــست ثحعلــ  باواواهــ  الح ىيــةا ومننــا شواذ 

ـــة املظـــــحذدمة و  صيـــــد مـــــً  التـــــ الح ىيــ ثسجـــــع إملـــــط مـــــا جمـــــهده البـــــرامر مـــــً ث ـــــوز محهاـــــ  مملـــــا يت

 زقمـــ مصـــادز املعلومـــات السقمليـــة ومـــا يحعلـــ  بنـــا مـــً م حـــوت  ااحملـــا ت  ـــد  إم اهيـــة قـــساء 

 بم    ا  هخياة لح اد  البرمايات الهشمة لرلا وشوالها.

تنـــدد شمـــً املعلومـــات واملايمنـــا بـــةكثر مـــً  التـــ  ـــرا باإلضـــا ة إملـــط العوامـــ  يدـــست 

د   ال وازذ ال ب حعمل  د   الحذسي  والادترا  شو غير مت حعمل   يعية.لوز  طواءا  اهد مت

ـــة  ــ ـــا ط الالكتروهيــ ــ ـــا شن الوطــ ــ ـــ كملــ ــ ـــ يـــــــحم ا ـــــــ  اا حـــــــوت ال التــ ــ ـــادز  سقمــ ــ ــًـ مصــ ــ ـــا مــ ــ  هنــ

املعلومــات السقمليــة  ومــا يحعلــ  بنــا مـًـ معلومــات شدــستا ث ــون شكثــر  سضــة للحلــ  ل صــس  ملس ــا 

ـــ الا تراضـــــــ   م ازهـــــــة بـــــــاملواد امل بو ـــــــة والوطـــــــا ط الحىالسيـــــــة  الب اقـــــــات املث بـــــــة  ــ ـــــــد  التــ عت
ظ
لـــــــم ج

ظحذد   وطيط 
ت
الوقد او اضس  ـرا باإلضـا ة إملـط شن يجهـص  ال از ـة لهـره الوطـا ط  فيثذصيً ج

 (26) قد ثصوذ بصواذ اطحذدا  الوطا ط ه ظها.

ويحعلــ  املايـــة مصـــادز املعلومـــات السقمليـــة مــً ااطـــاحس وا بهـــا بـــال س  امله ملـــة 

 بااهبين شطاطيين و ملا:

: والـرت اظـ ط للمل ا بـة Preservation سقم ا   مصادز املعلومات وم حوا ا ال -1

 االة ثل  املاد  يللية شو دماز ا. في لط اا حوت اتى 

  (27) .سقم جمحمل   لط اا حوت ال  الت  Conservationاملاية الوطا ط  -2

وو  ـــ  مصـــادز املعلومـــات السقمليـــة  وكـــرلا  واملايـــة وطـــا  ها ااطحل ـــة املحااـــة 

ـــ ـــً بمــــب ات املكحبــــات واملسا ـــــ  املعلوماثيــــةا   هــ ـــة شو  ا ومــ ـــ  ثذ ي يـ ـــد شن ثــــحم بملسااــ    بـ

 فـيرم ثةج  مسالة الحى ير بعد ذلـاا وثـحم مسالـة الحذ ـيط  -سقم ضملننا مظحوت او    ال

 ة اطتراثياية مه ملة لل    ال
ت
 ملصادز املعلومات السقملية. سقم  مللية وضع د



                                                                 د. إميـــــان صابر النشــــار

 

    :810العدد التاسع ـ يناير  -اجمللد اخلامس 
;: 

  يملا يلط : سقم وثحملث  اوط ط الاطتراثياية لل    ال

 راثياية الحىبيملية:ش.  اوط ة الاطت

وثحعلــ   ــره اوط ــة باواواهــ  إلادازيــةا ومننــا ثــو ير امليداهيــة والعــاملين املــدز ين ووضــع  

ــــط  بــــــا يالظياطــــــات ااطحل ــــــة و ــــــره اوط ــــــة الاطــــــتراثياية الحىبيمليــــــة  شمــــــة لحى يــــــر  اوط ــ

 يدست لعمللية او    ملصادز املعلومات السقملية.

 ت. اوط ة الاطتراثياية ال ىية: 

ـــة و  ــ ــــات السقمليــ ــ ـــــادز املعلومـ ـــــة مصــ ـــملان قابليــ ــ ـــــحذدمة ل ــ ـــة املظــ ــ ـــــ  الح ىيــ ــــ  باواواهــ ــ ثحعلـ

 ل  الحويرات الح ىية املظح بلية طواء للبرامر شو للوطا ط. فيلإلثااة والاطحذدا  

ـــة لل  ــــ  ال  ـــتراثيايات  ىيـ ملصــــادز املعلومــــات  املعلومــــاجيللمل حــــوت  سقمــــ و ىــــاك رــــهذ اطـ

 السقملية وثحملث   يملا يلط: 

 

  Technology preservationحفظ الخقىيت  -1

 التـ ثملثـ  ب،ئـة العملـ   التـ  ره إلاطتراثيايةا با اح ـا  بالعحـاد والبـرامر  فيويحم 

جظــملح بخمــوي  املصــادز السقمليــة ـ مــع مسا ــا  ه ــ  املعلومــات مــً وطــيط إملــط  دــس مــً الىــوع 

 ه ظ      تر  شمىية ل ملان املاية املعلومات مً ال  دان.

 

 Technology Emulation اة الخقىيتمحاك -2

مـــع بىـــاء ب،ئـــة  يلـــلياـــ لها  فـــيا  يـــحم  هنـــا ا ـــ  املعلومـــات الاطـــتراثيايةشمـــا  ـــره 

إوماء املصادز السقملية وجمويلها بعد ث اد  ب،ئة العملـ   فيمظح به ث ا   ثلا املظحذدمة 

 يللية وشوالها.

  Information Migrationهجسة اإلاػلوماث  -3

 ره إلاطتراثيايةا يحم ه   املواد السقملية مً موال ات بسامر إملط شدستا  فيب،ىملا 

ـــة  فــــيشو مــــً جيــــ  ااطــــبات إملــــط جيــــ   دــــسا و  ــــ  ثلــــا املــــواد  ـــرات املححابعـ ـــ  الحوييـ  التــــ لـ

 (28) جمهد ا الح ىية.
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الهشمــة لحملثيـــ   Metadataالا حملـــا  ب ومــاء والـــ ات البياهــات امليحاديحـــا  ييبغــيكملــا 

ل شن او  ــ  اوايــد للملصــادز السقمليــة بمــ    ــا  يح لــ  ثــوا س هبــا   عــاذ البياهــاتا ايــ

 ييبغيوضملان ا بها و را  Retrievedللمليحاديحا لول  ثلا املصادز وإداز  الولوذ إلهنا 

  عل  شي ا مع مصادز املعلومات السقملية املحااة بمب ات املكحبات واملسا   املعلوماثية. 

و ــة لــد م ادحيــاز د ــة اطــتراثياية او  ــ  املحبعــة ايــل شن  ىالــس امليحاديحــا م ل

ث بي ـــ   لــــط مصــــادز  ييبغــــيي ــــم مصـــادز معلومــــات زقمليـــةا و ــــرا مـــا  زقمـــ ممــــسوع  ش  فـــي

ـــةا شو  ــ ـــ  الح ىيــ ــ ـــــةا ا ـ ـــــ  املعلوماثيـ ـــــات واملسا ـ ـــــب ات املكحبـ ـــة بمـ ــ ـــــة املحااـ ــــات السقمليـ املعلومــ

ل ات املظحذدمة. و ،ئة اا ا ا ا شو ال اس ا ايل ثخيح معلومات م صلة لول  شا اذ امل

البرامر والعحادا وقد ثح ملً بياهات امليحاديحا معلومات اوذ ضبط إثااة الولوذ وكرلا 

 .(29)اوذ إداز  او  و  

كملــا ييبغــط ادحيــاز وطــيط الحذــصيً امله ــما ايــل ثذحلــ  وطــا ط الحذــصيً السقمليــة 

ا مـً مـواد   ثحعـسم  اهـد ثحمليـد ب ـوذ العملـس لصـىا من التـ  ً وطا ط الحذصيً الح ليديـة 

اعحبـر قصـيرا  سقمـ للحل  بظس ةا ايـل شن العملـس الا تراضـ ى للكثيـر مـً وطـا ط الحذـصيً ال

جعـد شحــوذ  ملــسا ومــً وطــا ط الحذــصيً ااطحل ــةا  التــ  ييبغـط الا حملــا  بنــره الوطــا ط اتــى 

ا DVDث ـم شهوا ـا محعـدد  مننـا شقـساه  التـ و   Optical discsيقساه املليـدز  )ال ـو ية( 

CD Rom اCD-R اCD-RW ا وثحمليــد بظــعة  اليــة للحذــصيً وث ل ــة م ــدود   ــرا باإلضــا ة

 ثحمليد بملسوهة الحذصيً وال ابلية الظسيعة للى  . الت و  hard drivesإملط يقساه الصلبة 

ـــ ا و Tapesكملــــا ثوجــــد ياــــسحة  ـــا  التـ ـــة اا ــــدود  و  امنـ ـــة والح ل ـ ـــد بالظــــعة العاليـ ثحمليـ

طـىة وذلـا إذا ثملـد مسا ـا  ثذصيننـا ب سي ـة جيـد ا ومننـا  30قـد ثصـ  إملـط  ل ترات شمىيـة حويلـة

 Digital linear سقم والمسيط ال وملط ال Digital Audio Tap (DAT) سقم المسيط الصوج  ال

Tape (DLT). 

ـــدا   سقمــــ ومــــً العوامــــ  الهشمــــة و  ــــ  اا حــــوت ال ملصــــادز املعلومــــات السقمليــــة الالتـ

الابحعـــاد  ـــً شاـــ اذ املل ـــات غيـــر املعيازيـــة  انـــا  ييبغـــيل ـــاتا ايـــل شاـــ اذ امل فـــيباملعيازيـــة 
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صــدز ا شو ث ويس ــا  اــ اذ  التــ ث ــون شكثــر  سضــة للــصواذ مــع ااحملــا ت ثوقــ  المــس ات 
ت
ث

 جديد .
 

 اإلاخطلباث الفىيت لخىفير شبكاث اإلاكخباث واإلاسافق اإلاػلوماجيت: 2/4

للمــــبكةا الحىبــــيم  لحى يــــر ة املح لبــــات ال ىيــــة ــــرا اوااهــــ  إملــــط دزاطــــ فــــيث سقــــد الدزاطــــة 

ا وإم اهــات الب ــل وإلاطــترجاعا وإثااــة املوضــوعيللملس يــاتا والحصــيي  والحصــ ح  ال كــس  

 مصادز املعلومات السقملية ا وهط كملا يلط:

 الخىظيم الفكسى لوصف مصادز اإلاػلوماث السق يت : 2/4/1

 ،ظ،حين و ملا:ث و   مللية الحىبيم ال كست  لط شطاض  ملليحين ز 

 : ) مػاي   اإلايخاداجا (فيالضب  الببليوحسا 1/ 2/4/1

شدت لهــوز اـــبكة إلاهترهــد وث وز ـــا و الحـــاملط ثىــوع مصـــادز املعلومـــات السقمليــة املحااـــة مـــً 

يملكـــً مـــً دهلهـــا ولـــ  مصـــادز املعلومـــات إلالكتروهيـــة  التـــ دهلهـــا إملـــط جعـــدد يطـــالي  

 املحااة بنا.

ـــة وزشت الـــــــبع  ضــــــــسوز  ابح ـــــــا ــ ـــــع ال بيعـــ ـــــ  مـــ ـــــد  ثخىاطــ ـــــالي  جديـــ ــــويس شطــ ــ ز وث ــ

ـــة  ــ ـــة العامليــ ــ ــــبكة العىكبوثيــ ـــة للمـــ ــ ــــ الديىاميكيــ ـــــادز  التـــ ـــــة مصــ ـــ  وإثااــ ــ ـــــا ثملثيــ ـــــً دهلهــ ـــــحم مــ يــ

املعلومــات السقمليــةا مملــا شدت إملــط لهـــوز شدوات جديــد  ومحىو ــة لحامليــع مصــادز املعلومـــات 

ـــ فــــيالسقمليــــة  ـــة الويــــ  وضــــب ها ببليوجسا يــــا باطــــحذدا  شطــــالي  ال ـ بط املعسو ــــة لــــدت ب،ئـ

 املكح يين.

 باطــحذدا  معــايير امليحاداثــا  فيالببليــوجسا وثــسثبط  ملليــة ال ــبط
 
 وري ــا

 
 فــيازثباحــا

 بىاء وضبط واطترجاع مصادز املعلومات السقملية .

وجعـــسف امليحاداثـــا بةانـــا بياهـــات  ي ليـــة مسمـــص  ثصـــ  دصـــا   كياهـــات معلوماثيـــة 

  ها وإدازتنا.ث ديد  ويمنا وإطحكما فيم دد ا جظا د 

 وثسجع ش ملية امليحاداثا  يملا يلط:

جظــهي  اطحكمــاف مصــادز املعلومــات السقمليــة مــً دــهذ ث ديــد  ويمنــا  (1

 وشماكً ثواجد ا.
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ـــيثـــــــو ير م ـــــــددات زقمليـــــــة رابحـــــــة وممليـــــــد ا جظـــــــا د  (2 ــ ـــــان  فــ ـــين كيــ ــ ـــد بــ ــ الحملييــ

 معلوماج  و دس.

بياهات ا الرت اظملح بخبادذ الInteroperabitityإم اهية الخموي  البينى  (3

بةقــ  قــدز مـــً الولــا   واو ـــد مــً ضـــياع اا حــوتا بصـــسف الىبــس  ـــً 

 ادحهف العحاد شو ب،ئة البرمايات شو بيية البياهات شو واجهات الحعام .

ـــيثـــــــو ير م ـــــــددات زقمليـــــــة رابحـــــــة وممليـــــــد ا جظـــــــا د  (4 ــ ـــــان  فــ ـــين كيــ ــ ـــد بــ ــ الحملييــ

 معلوماج  و دس.

 مـــــــً دــــــهذ ث ـــــــويس امليحادا (5
 
ـــة ضــــــملان إثااــــــة املصـــــــادز مظــــــح به ــ ـــــا املعىيــ ثـ

 باو    وإلادتدان الحازيخط للملصادز السقملية.

 (30) ثوري  وثخبع معلومات مظحويات ا و  اليمس والاطحيظاخ. (6

 وثوجد رهرة حس  لس ط امليحاداثا باملصدز:

  Embedded Metadataالح ملين  .1

 .وقد إوماء املصدز ه ظ  ومح ملىة مع لوة ث ويً الوري ة فيايل يحم إوماء امليحاداثا 

  Associated Metadataاملصاابة  .2

 ويحم  هنا إوماء مل  ي حوت  لط امليحاداثاا ويصاا  املل  املصدز م   الول .

  Third-Party Metadataاملظح لة  .3

ايــل يــحم إلااح ــا  بامليحاداثــا بملظــحود ات مظــح لة  ــً املصــادز مــً قبــ  م طظــات قــد 

ـــيثمللــــا شو   ثمللــــا اــــ  الــــح كم    فـ
 
ـــيمــــا ث ــــون امليحاداثــــا مذصهــــة اا حــــوتا وغالبــــا ـــد  فـ قوا ـ

 (31) بياهات.

ـــا  ــ ــ ـــــد امليحاداثـ ـــــا    فــــــــيوجعحملـــ ــ ـــد الورـ ــ ـــــات ث ويـــ ــــط لوـــ ــ ـــــ ى  لــ ـــ   شطائـــ ــ ـــا بمـــ ــ ـــــ ها و ىامنـــ ــ ولـ

Document Mark Up Language   ث ـو  ب ىـاء هبـم ث ويـد البياهـات  التـData Encoding 

Schemes  بنــدف ث،ظــير  ملليــات ثملثيــ  البياهــاتData Representation ماملو ــة مــً  فــي

ا ويظـا د ذلـا  لـط وضـع مصـادز املعلومـات إلالكتروهيـة  Data Elements ىالس البياهات 
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يملكــً الحعــسف  لهنــاا وجعــسف  ــره العملليــة ب ىــاء  Structureاــ   قوالــ  لهــا بييــات رابحــة  فــي

معيـــاز للمليحاداثـــا يح ـــملً بييـــة رابحـــة ملصـــدز املعلومـــات الـــرت ثصـــ  ا مملـــا اظـــا د  لـــط بىـــاء 

 بياهات بعىالس بياهات امليحاداثا.قوا د 

بىـاء معـايير امليحاداثـا يملكـً مـً دهلهـا  فيلرلا يملكً ال وذ شن لوات ث ويد الورا   جظا د 

لــوز  قوا ــد بياهــات ثح ــملً هملــاذج معيازيــة لخةــايهت ال هسطــة ا حملــدت  فــيبىــاء  هــازض 

 . ره الخةايهت في لط قوا د معيازية بوسم ث  ي  الح اب  والحوايد 

 ا وهط:(XML)و لط  را ث ترح البااثة اطحذدا  لوة الح ويد املوطعة 

  Extensible Mark Up Language (XML)              لغت الخكويد اإلاوسػت:

 

 1998لهست  ره اللوة  ا  
 
 ـرا الصـددا كملـا  فـيا وجعحبر وجعحبر شكثر اللوات ث وزا

ــــو   ـــر اللوـــــات قـ ـــر شكثــ ـــا جعحبــ  لـــــط املظـــــحوت العـــــالمى مـــــً دـــــهذ اـــــبكة ثبـــــادذ البياهـــــات  فـــــيشانــ

 إلاهترهد.

ا وهــــط شاــــد  ــــسوع لوــــة 8879زقــــم   ISOبىامنــــا  لــــط معيــــاز  فــــي (XML)وجعحملــــد لوــــة 

SGML ا وقد ثم ث ويس  ره اللوة مً قب  اث اد المبكة العىكبوثية العامليةWorld Wide 

Web Consortium س الويـــ  مـــً وهـــط م طظـــة دوليـــة جعاوهيـــة امـــازك  هنـــا املهحملـــين بح ـــوي

 (32) جمليع شه اء العالم .

إم اهيـة ثملثيـ  البياهـات ب سي ـة طـهلة ومسهـة وم ـسوء  مـً جاهـ   (XML)وثخيح لوة 

ـــس واو اطـــــبات  ـــيال مــ ـــة  فــ ــــط شن لوــ ـــا إملـ ـــ ا ويسجـــــع ذلــ ـــد ذاثــ ـــط معـــــايير  (XML)الوقــ جعحملـــــد  لــ

 ئــــة  ثملثيــــ  الورــــا   ثيحمــــى إملــــط فــــيكملــــا شن ي ــــواد املظــــحذدمة  Standard Openم حواــــة 

ا وجعنـى شهـ  يملكــً إلاحـهع  لـط  ـره ي ـواد وجعـديلها بملــا  Open Sourceاملصـادز امل حواـة 

 يحه م مع ااحياجات    م طظةا 

جظــ ط  التــ وجعحبــر اسكــة املصــادز امل حواــة مــً املهمــح اململيــد  للمــبكة العىكبوثيــة و 

 (33) املظح ب  . فيللحوطع 
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بــد م اطــحذدامها مــع يو يــة  (XML)ة ثمليــد لوــ التــ وثوجــد العديــد مــً الصــ ات 

إلالكتروهيــة  لــط وجــ  العملــو  ومصــادز املعلومــات السقمليــة   لــط وجــ  اوطصــوها وهــط كملــا 

 يلط:

لوــة بظــي ة مــً ايــل بىامنــا للورــا   وكــرلا مــً ايــل اطــحذدامها  بــر   (1

 إلاهترهد.

 ن وااــدا ك ــدزتنا  لــط  فــيجظــا د  لــط ث بيــ   ــد  ولــا    التــ املسوهــة  (2

مــع قــدزتنا  لــط ال يــا   HTMLث ــو  بــ  لوــة  التــ بــس ط الىصــوه ال يــا  

 .SGMLباإل حملا  بمل حوت الوري ة الرت ثخظم ب  لوة 

 التركي  مملا اظه  قسا منا. فيالوضوح  (3

 ذات ثسكي  مذحصس. (4

إلامحـــدادا بملعنـــى شانـــا ث بـــ  إاـــداذ  ىالـــس ثسميـــد جديـــد   ىـــد او اجـــة  (5

 (34) لرلا.

ا كملا طيوض   الم   الحاملط زقم (XML) ً امليحاداثا بلوة و يملا يلط مثاذ يوضج الحعبير 

(10) 
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 ( 10شكل زقم )  

 (XML)يوضح ه وذج للخػب   غً اإلايخاداجا بلغت 

 

 

 

 

 

 



                                                                 د. إميـــــان صابر النشــــار

 

    :810العدد التاسع ـ يناير  -اجمللد اخلامس 
018 

 :اإلاوضوعيالخصييف والخصفح  2/ 2/4/1

 

ـــد   ـــم يدوات املحمليــ ـــيي  مـــــً ش ــ ـــ ح   طـــــحذدا جعـــــد  ملليـــــة الحصــ  املوضـــــوعيالحصــ

Subject Browsing  للملعس ـة ال مـسية يحـداعط مــً  مى  ـيدمـ  مـً ث ظــيم مــً دـهذ مـا ي

ي ــم إملــط العــا  إملــط اوطــاه  ــا د   وذلــا لبيــان اواواهــ  املحعــدد  للملوضــوع والعهقــات 

 ال ا ملة بين املوضو ات .

ــــوعيواشدادت ش مليــــــة الحصـــــــ ح  ـــي املوضــ ــ ـــــاتا  فــ ــــع املعلومــ ـــــديات ماحملــ ـــ  ث ــ ــ ــــ لـ  التـــ

 وز اق ا Aaron J.Louieزلد ا  زون لوت 

 يلط:  يملا 

  Imperfect Knowledge representationالحملثي  غير ال ام  للملعس ة  (1

ـــً  ــ ـــ   ملــ ــ ــــة...ا و ليــ ــ ـــر مهي لـ ــ ـــة وغيــ ــ ـــر رابحــ ــ ــــا غيــ ــ ـــــسية ب بيعمنـ ـــــة ال مــ  املعس ــ

 الصع  ثملثيلها دون   دان لبع  معاههنا.

    Multiple seeking strategiesجعدد اطتراثيايات الب ل (2

ـــتراثياي ـــر مــــً اطـ ـــا  املظــــح يد اظــــحذد  شكثـ ـــترجاع إلياــــاد مـ ـــل واطـ ة ب ـ

 ي حاج  مً مصادز معلومات.

  Complexityالحع يد  (3

املعس ــــة او  ي يــــة محعــــدد  املظــــحويات ويبعــــادا ايــــل يــــ دت املعنــــى إملــــط 

 م ا يم محعدد .

 .Chang over timeالحوير  (4

هبــــم اطــــترجاع اوطــــط  فــــياطــــحذدامات  ــــد  للحصــــيي   Svenoniusكملــــا ولــــ  طــــ ىيوض 

 املبااسا وهط:

 والح  ي . الاطحد اءظين معد ت ث  .1

 .املوضوعيطياقها  فيإم اهية ب ل املص ل ات  .2

 إم اهية الحص ح. .3
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الب،ئـــة الح ليديـــة  ـــو ه ظـــ   فـــيالـــرت يلعبـــ  الحصـــيي   يطائـــ  لـــراا يحأـــج شن الـــدوز         

 إليــــ  دوزه  فــــيالــــرت ي ديــــ  
 

الب،ئــــة السقمليــــة و ــــو ثــــو ير ه  ــــة اطــــترجاع موضــــو يةا م ــــاف

  اهد جظمليح     Subject Directoriesاملوضوعيإوماء شدلة الحص ح  في،ظية  ةدا  ز 
 
ا شو شيا

 وط ــــة شو وظـــــ  موضــــوعط م 
 
 و  ــــا

 
  Shemeدد ـــــــــــــــ ا طــــاض شهــــ  دليــــ  م ظــــم موضــــو يا

 (35) إلاطترجاع. فيواء ) مص ل ات شو زموش (  وااد  مً ال س  امل بوحة ـــــــــــــــط

 

ـــة ذ       ـــة الهامـ ـــة ال ىيـ إ ــــداد م حويــــات اــــب ات  فــــيات ضــــسوز  بح بي هــــا ولعــــ   ــــره العملليـ

ا يطـلوت الـرت   غنـى  ىـ  املوضـوعياملكحبات واملسا   املعلوماثية لح،ظير  مللية الحص ح 

  مللية إلاطترجاع والب ل والحص ح بالمب ات. في

 

 امكاهاث البحث وؤلاست حاع بشبكاث اإلاكخباث واإلاسافق اإلاػلوماجيت: 2/4/2

عــــد  ملليــــة الب ــــل 
ت
مــــً ش ــــم  بمــــب ات املكحبــــات واملسا ــــ  املعلوماثيــــة والاطــــترجاعج

يص  مـً دهلهـا البـااثون إملـط مصـادز املعلومـات السقمليـةا  الت العملليات بناا  انا الوطيلة 

 ولح  ي  الهدف مً العمللية الب ثية.

اوايد والب ل الهادف بالمب اتا ثصبح به  ا ـد ا لـرا ياـ  الحذ ـيط  الاطترجاع بدون 

 مليد وامله م للعمللية الب ثية وإلاطترجا ية بنا بملا ي    الهدف امليمود مننا.املح

     

 آلاثية بالمب ات: وث ترح البااثة ثىوع ال س  الب ثية وذلا بالعىالس 
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 (2حدول زقم ) 

 املكحبات واملسا   املعلوماثية بمب ات وإلاطترجاع الب ل ام اهات

 الػىاصس الفسغيت م.  يس ىالػىصس السئ م.ز

1. 8 

 Boolean Searchالبحث باإلاىطق البولينى 

 

 And 

 Or 

 Not 

 -  Theasaurusالبحث باإلاكاهص  9 .2

 -  Natural Languageالبحث باللغت الطبيػيت  10 .3

 -  البحث بإسخخدام اإلافهوم. 11 .4

 -  يساز ( -بكافت أشكال  ) ي  ن Truncationالبحث بالبت   12 .5

 -  البحث بالدشاب  13 .6

 -  Proximity Searchالبحث الخجاوزى  14 .7

 -  البحث الصوحى 15 .8

 اجاحت مصادز اإلاػلوماث السق يت بشبكاث اإلاكخباث واإلاسافق اإلاػلوماجيت:  2/4/3

ـــــة ــ ــــات السقمليـ ــ ـــــادز املعلومــ ــ ـــــة مصـ ــ ـــــة إثااـ ــ ـــر  ملليـ ــ ـــ   جعحبـــ ــ ــ ـــــات واملسا ـ ــ ـــــب ات املكحبـ ــ بمـ

 ىـــد ثصـــمليم اـــب ات  الا حبـــاز ـــين  فـــيوضـــعها  ييبغـــي  التـــا مـــً اواواهـــ  الهامـــة املعلوماثيـــة

 املسا   املعلوماثية وما ثح ملى  مً مصادز معلومات زقمليةا وهط:
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  ـــي ــــــدد املظــــــح يديً ااطــــــوذ لهــــــم اطــــــحذدا  ه ــــــع مصــــــادز املعلومــــــات السقمليــــــة  فـــ

ا) وذلـــا لحذ يـــ   Simultaneous Usersالوقــد ه ظـــ  ) إلاطــحذدا  املتـــدامً (

 ل ملان شداء ش لط وطس ة شكبر(.او مل   لط المب ات 

  حس  إربات املظح يدا    مً دهذ  لملات مسوزا ش   ً حسي   ىاويً بسوثو وذ

 . Proxyا ش  داد  م وم IPإلاهترهد 

 ث بي ـات ث ييـد إلاثااـةEnforcement of Limits on Access  ا وهـط طـب  إجبـاز

ثـــ  لهـــوز زطـــالة املظـــح يد  لـــط ثى يـــر اـــسوط إلاطـــحذدا  شو م يـــدات إلاثااـــةا م

 .الااتراكإ  بعد المساءا شو  سقم بعد  إثااة مصدز املعلومات ال

ا وشن ث ـون ذات دقـة  اليــة 
 
وث تـرح البااثـة ضـسوز  اثااـة مصـادز املعلومــات السقمليـة مااهـا

 لح،ظير طب  إلا اد  بم   مسض ى لدت البااثين.
 

 ث واإلاسافق اإلاػلوماجيت:اإلاخطلباث الخأهيليت البشسيت ال شمت لشبكاث اإلاكخبا 2/5

امل تراــةا  العىصــس  املسا ــ  املعلوماثيــةجعحبــر املــوازد ال مــسية مــً ش ــم  ىالــس اــب ات        

 ال مست  و املىوط بخى ير املها  واوط ط الحى يرية لح  ي  ش داف المب ات.

 رهذ  ئات ز ،ظةا وهط كملا يلط: فيوثست البااثة شن ال وادز ال مسية ثى صس     
 

  جخضاا ا ا شاابكاث اإلاسافااق  التاا املجاااالث الػل ياات  فاايالفئاات ألاو:اامل: اإلاخخصصااون

 اإلاػلوماجيت:

ث ــــــون مهملــــــمنم ادحيــــــاز قوا ــــــد بياهــــــات مصــــــادز املعلومــــــات السقمليــــــة املحعل ــــــة باااــــــا ت       

 .املسا   املعلوماثيةالعلملية العديد  بمب ات 
 

  ػلوماث:مجال اإلاكخباث واإلا فيالفئت الثاهيت: اإلاخخصصون 

لول  مصادز املعلومات السقمليةا مً  ملليات  ال كس  ث ون مهملمنم محعل ة بالحىبيم       

 للملعـــايير الدوليـــة 
 
 التـــ  ـــرا اااـــاذا وث ليـــ  قوا ـــد البياهـــات  فـــيال هسطـــة والحصـــيي  و  ـــا
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ـــة  فــــــــيطيصــــــــململها املبرماــــــــونا كــــــــرلا يملكــــــــً شن امــــــــاز وا  ــ ــ ــــات امل تراـ ــ ـــد البياهــ ــ ــــاء قوا ـــ ــ إومــ

 بالمبكة.
 

 والشبكاث: آلا:يمجال الحاسب  فيفئت الثالثت: اإلاخخصصون ال 

ث ون مهملمنم ثى ير اواواه  الح ىية للمب اتا مً ثصمليم قوا د البياهات امل تراة   

 لهاا وثصمليم المب ات ذاتناا وكرلا إداز  البرامر املظحذدمة  هنا.
 

  الصياهت: فيالفئت السابػت: اإلاخخصصون 

 املــــاد يجهــــص  بمــــب ات املسا ــــ  املعلوماثيــــةا وال يــــا  بالحولــــي   ث ــــون مهملــــمنم لــــياهة      

 لألجهص  ال س ية بناا وال يا  بالصياهة بم    ا  وامليع مح لباتنا.

 نتائج البحث والدراسة:

 

ــــوع ثــــــس _ ـــة بىــ ــ ـــــات واملسا ــــــ  املعلوماثيـ ــــاء اــــــب ات املكحبـ ـــــة ب ومــ ـــة امل لو ـ ــــات املاديـــ ثبط املح لبــ

  لو ة طواء طلكية شو  طلكية.المبكة امل

ومننــا ا IPوالــرت يحمليــد بالعديــد مــً اململيــدات  ــً بسوثو ــوذ  IPV6بسوثو ــوذ وز  ث بيــ  ضــس _

 . املاية ش    للملعلومات كملا شه  ي د شكثر مسوهةا شه  

ـــا ضــــسوز  _ ـــالحىبيم  الا حملـ ـــة  ال كــــس  بــ ـــهذ  ملليــ ــًـ دـ ـــة مــ ـــات السقمليـ ـــادز املعلومــ ـــ  مصـ لولــ

ـــوجسا ـــبط الببليــ ـــ ح ب فيال ــ ـــيي  والحصــ ـــرلا الحصــ ـــاا وكــ ـــايير امليحاداثــ ـــحذدا  معــ ـــوعياطــ  املوضــ

 .اب ات املكحبات واملسا   املعلوماثيةلحى ير 

ـــعة _ ـــد املوطــ ـــة الح ويــ ـــ  لوــ إلومـــــاء ا ـــــوذ امليحاداثـــــا املحعل ـــــة بملصـــــادز املعلومـــــات  XMLث بيــ

 السقملية  لط جعدد شهوا ها.

وهـــطا حبـــات واملسا ـــ  املعلوماثيـــة املك م تراـــة لمـــب ات واطـــترجا ية ة إم اهـــات ب ثيـــة اضـــا_

ـــل ــ ـــاهص الب ـ ــ ـــلTheasaurus  بامل ـ ـــة ا والب ـــ ــ ـــة باللوـ ــ ـــلNatural Language ال بيعيـ ــ  ا الب ـ

 الصـوجي ا الب ـلProximity Search الحاـاوزت بالخمـاب ا الب ـل امل هو ا الب ل باطحذدا 
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م قوا ـــد يكثـــر اطـــحذداما بملعبـــ Boolean Search البـــولينى باإلضـــا ة إملـــط الب ـــل بـــاملى  

 البياهات بمب ات املكحبات واملسا   املعلوماثية.

بـال وادز ال مــسية املحذصصـة لح  يــ  شقصـ ى دزجــات الك ـاء  وال عاليــة  الا حملــا وز  ضـس _

 املكحبات واملسا   املعلوماثية. لحى ير اب ات

 مصادر الدراسة:

املعلومـــات : دزاطـــة االـــة مكحبـــة   صـــس فـــي  دمحم يوطـــ  مـــساد. املكحبـــات الا تراضـــية (1

ــــــــــــــــــــــــــإلاهترهــد الع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدزاطــات  س ي -.امةــ  3ع ا8مــر  املكحبــات و لــم املعلومــات. فــية ــ

 .  120-111(. ه ه 2003) ط حملبر

2) Webopedia Weekly.NetWork.available at: 

http://URL: http://www.webopedia.com/TERM/N/network.html. 

Cited in: 11/4/2017.10 am. 

3) The Florida Center for Instructional Technology.Hardware.(2013).  Available 

at: URL://http://fcit.usf.edu/network/chap5/chap5.htm 

Cited in: 18/04/ 2017. 6:57.pm. 

           

إبـــــــسا يم الدطـــــــو ي البىــــــــدزا . الـــــــىبم اا ظـــــــبة فــــــــي املكحبـــــــات ومساكـــــــص املعلومــــــــات.  (4

 .186-185. ه ه 2001ا لث ا ة العلمليةإلاطكىدزية: داز ا

( باامعــة  ــين ASUNETرىــاء إبــسا يم موئــ ى  ساــات. اــبكة املعلومــات اواامعيــة ) (5

ــــــــــــــــــــــــــــــمالـــة املكحب -اـــملع: دزاطـــة ث ليليـــة ميداهيـــة.  26ض -ات واملعلومـــات العس يـــة.ــ

 .33ه  -( .2006) ابسي   2اع

6) The Florida Center for Instructional Technoloy. Op. Cit . 
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ـــة  فــــــــيإينـــــــات طـــــــعيد شبــــــــو العىـــــــين زجــــــــ . اطـــــــحذدا  الــــــــىبم آلاليـــــــة  (7 ــ ــــات جامعـــ ــ مكحبـ
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 أساليب اليكظة املعلوماتية يف املكتبات

 و متطلبات تطبيكها

 مكداد سعودي أ.                 بادي سوهـام  د.

 تبظة، الجصائس –جامعة العسبي التبس ي 

      

           

 امللخص :

تعتبر املعلومة املفيدة صعبة املنال في ظل الانفجاز املعلوماتي و كثرة مصادزها، إضااةة 

لتنااااااةع خاااااملؤ ماتلاااااي امل طظااااااح السو ياااااة و مملااااار السو ياااااة، و هااااارا لحااااااج    ل اااااا لحسكياااااة ا

الب ااااااااي كل ااااااااا فااااااااي واااااااال الاتجاهاااااااااح  طااااااااتادام ا و مواج ااااااااة ماتلااااااااي الت ااااااااد اح و كظاااااااا  و 

السهاناااااح، و كرااااذ مااااساز هاااارك امل طظاااااح نجااااد املوتباااااح ك  طظاااااح معلوماتيااااة و ال ااااي تعااااد 

ةهاااي مجبااارة للظاااذي وزال هااارك املعلومااااح  ألاهااا  خ وااا  م ان  اااا و مجاااال جؼاااا  ا فاااي ا جت ااا ،

الحصول كلي ا خ ل الطسق امل ونة. حيي ُسخسح ألجل ذلك ماتلي الظبل و مل اا اليظةاة و 

املعلوماتيااااة رصااااد زصااااد و ج اااا  واااال معلومااااة مفياااادة،  تااااااذ الظااااسازاح املناطاااابة فااااي الوراااا  

 املناط  خ ا  ادم أهداة ا.

هاارك تظااليض العااول كرااذ أطااالي  اليظةااة  و مااه هاارا املنطلاان حاولنااا مااه ااا ل دزاطاا نا

 املعلوماتية و املتطلباح العسوزية لتطبيظ ا في املوتباح.

 

ــة  ــات املاتاةي  -أطااالي  اليظةااة املعلوماتيااة –اليظةااة املعلوماتيااة  –اليظةااة :  الكلم

 املوتباح. –املتطلباح العسوزية 

 

Abstract : 

The useful information is difficult to obtain in the light of the explosion of 

information and the abundance of sources, in addition to the dynamics of 

competition between the various profit and non-profit organizations, and this 
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need for them and search in all directions to use and meet the various 

challenges and win bets, As information institutions, which are the most 

important by virtue of their position and field of activity in society, they are 

obliged to seek this information and obtain it in all possible ways. Where it 

harnessed for this various ways, including the vigilance informatics in order to 

monitor and collect all useful information, to take appropriate decisions in a 

timely manner to serve their objectives. 

From this perspective, we have tried to shed light on the methods of 

information vigilance and the necessary requirements to be applied in libraries. 

 

Keywords: vigilance - Informational alertness - Informational methods - 

Requirements - Libraries 

 
 :مكدمة

ادة صاعبة املناال فاي ظال الانفجااز املعلومااتي و كثارة رنتاا  الفواس   أصاب   املعلوماة الجية

وتنوكاا ، خاكتبازهااا مصاادز حيااو  و اطااتراتيملي  ختلااي امل طظاااح خصاافة كامااة و امل طظاااح 

الوثائظيااة خصااافة ااصاااة، ملاااا ل اااا ماااه ري اااة فاااي وضااا  الاطاااتراتيجياح العاماااة و ت د اااد ألاهااادا  

لظااسازاح الفاكلااة. حيااي أؤ الحصااول كرااذ هاارك املعلوماااح    تاااال فااي واال ألاوراااح و   اتااااذ او 

ة الحسكااااااة التناةظااااااية و تطااااااوز  خالوطااااااائل املعتااااااادة أو البظاااااايطة، ومسجاااااا  ذلااااااك  عااااااود ا ااااااذ ػاااااادة

أطاااليا ا فااي البالااة الواحاادة، الاار  حاات  كرااذ هاارك امل طظاااح الوثائظيااة و كرااذ زأطاا ا املوتباااح 

جنيد ول  ارات ا البؼسية لسصد و مساربة البالة املعلوماتية، بغية الحصول تغيملر وطائل ا و ت

 كرذ املعلوماح الجيدة و املفيدة لتوظيف ا في صن  الظسازاح الاطتراتيجية.   

 للتطااااوزاح الحد  ااااة و تنااااو  
 
و املوتباااااح فااااي كصااااسنا الحااااا ي تواجاااا  ت ااااد اح كباااارت، نةااااسا

لدؤوب إلزضال زوادها ماه املظاتفيد ه و ت ظيان الوظائي و تعدد الخدماح، و كرا طعي ا ا

زمبااااات   خ وااااا  أا اااا  زأض مال اااااا الفعراااااي و طااااب  تواجااااادها، وكااااارا تغملاااار و تناااااو  احتياجاااااات   
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زمبات  . إضاةة ا ذ ذلك، التغملراح ال ي  اسأح كراذ البالاة التناةظاية، كة اوز العوملاة و ماا و 

يااااة و مملرهااااا، و ت ثملرات ااااا كرااااذ أةسشتاااا  مااااه تطااااوزاح ثظاةيااااة، اجت اكيااااة، طياطااااية و تونولوج

ماتلااااي البالاااااح. ةااااسك كرااااذ هاااارك املوتباااااح مظااااا سة هاااارا التغملاااار، ةطااااوزح مااااه أطاااااليا ا و 

آلياااااح الب ااااي للةفااااس خ ااااا ت تاجاااا  مااااه معلوماااااح ذاح البعااااد الاطااااتراتيملي و امل  ااااة ملتااااار  

توسة، الظسازاح، لت بي  أردام ا كؼسيك ةاكل لل  طظاح ألااست، و مه هرك ألاطالي  املب

ة السصد وج   املعلوماح ال ي تظاكد كرذ اتاااذ الظاسازاح  إجؼال نةام لليظةة توول ل  م  ة

 الناجعة لع اؤ البظال و الاطت سازية. 

حيي تعد اليظةة خ اتلي أنواك ا، الاطتراتيجية، التونولوجية، التناةظية، التجازية، 

ظاااح ال ادةاة ا ااذ البااروش و التطااوز املعلوماتياة و مملرهااا، جؼااار ضاسوز  و ذو أه يااة فااي امل ط

مظا سة نةملرات ا، فاي خالاة امتااشح خوثارة التغملاراح و الاضاطساخاح املظات سة، ملاا ل ارا ال ؼاار و 

اااال فااي زصاااد ومساربااة البالاااة ا حيطاااة خ اتلااي كناصاااسها، و ج اا  وااال املعلومااااح  مااه دوز ةعة

بعااد ت ليل ااا و معالج  ااا. ذاح الظي ااة ل اارك امل طظاااح، و تظااد   ا لل ظااسزيه الاطااتراتيجيملؤ 

مه هرا املنطلن ةاملوتباح مجبرة كرذ تبني نةام لليظةة ض ه هياول ا التنةي ية و ااصاة 

اليظةاااااة املعلوماتياااااة، و هااااارا ماااااه اااااا ل تاااااوةملر وااااال املتطلبااااااح العاااااسوزية  لتطبيااااان ماتلاااااي 

روش أطاليا ا ب اد  ت ظيان ماا تصابو إليا ، ماه كظا  مملاساح تناةظاية إضااةية ت ول اا ماه البا

 وض  أردام ا كرذ الطسين الصحيح و ح ا ة نفظ ا مه ال  د داح ا حدرة ب ا.  و 

اااااة الدزاطااااااح حاااااول اليظةاااااة املعلوماتياااااة و ماتلاااااي أطااااااليا ا، و ت د اااااد املتطلبااااااح 
ة
و لظل

العاااااسوزية لتطبيااااان هاااااارك ألاطاااااالي ، أطاااااباب دةعتنااااااا للب اااااي بغاااااسك التعسيااااااي ب اااااا و إخااااااساش 

ملوتباااح، و مظاااكدة نفظاا ا كرااذ تااوةملر املعلومااة العااسوزية، أه ي  ااا فااي السةاا  مااه تناةظااية ا

اااد حسكاااة مناةظاااي ا ملواج اااة الت اااد اح و الاطاااتعداد و  ت بااا  ماتلاااي التغملاااراح البيّياااة و تسصة

  ختلي السهاناح املظتظبلية.  
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 :اإلطار املنهجي

 :مشكلة الدراسة  -1

 طظااااااح الارتصااااااد ة  عتبااااار جؼاااااار اليظةاااااة ماااااه خاااااملؤ ألاجؼاااااطة الفاكلاااااة و امل  اااااة فاااااي امل

الخدماتية، ومل ا امل طظااح الوثائظياة، و ذلاك لتطاويس ذات اا و ت ظاملؤ اادمات ا، و مسارباة و 

 مل ااا لتفاااد  ال  د ااداح 
 
ت سواااح املناةظااملؤ، لت د ااد نظااار الظااوة و العااعي لاادا  ، حسصااا

  متناااام الفاااس  املتاحاااة، رصاااد كظااا  مملاااساح تناةظاااية إضااااةية ملواج اااة الت اااد اح و 
 
طاااعيا

ت ظين ألاهدا  املظطسة. و كراذ ااات   أناوا  اليظةاة و بيعاة جؼاار وال مل اا، ةاليظةاة و 

املعلوماتيااة كااارلك، كنااو  آااااس لاا  دوز زيااااد  فاااي تسصااد البالاااة املعلوماتيااة و كؼاااي ماتلاااي 

مليلة و رػازاح و ت د د دزجة روت ا و ضعف ا، خ و  أؤ البالة التناةظية معطسوة كادة 

ااااا ازة. و ماااااه امل طظااااااح الوثائظياااااة املوتبااااااح و ال اااااي تعتبااااار أهااااا  م طظاااااة خاملفاجااااارح مملااااار الظة

معلوماتياااة، ألااااي ألاااااست معنياااة خ بناااي جؼاااار اليظةاااة املعلوماتياااة ماااه اااا ل تطبيااان ماتلاااي 

أطاليا ا لتطويس ذات ا و ض اؤ البظال. و ح ى نظي كرذ حظيظة هرا ال ؼار الجد د للسصد 

العسوزية لتطبين ماتلي أطاليب ،  عصت خنا رجاخة  املعلوماتي و ةوائدك، و كرا املتطلباح

 -كرذ ال ظاؤل الجوهس  التا ي:

 فيما ثحمثل أساليب اليقظة املػلىماثية، و ما املحطلبات الضسوزية لحطبيقها باملكحبات؟

 :تساؤالت الدراسة-2

 ما املظصود خاليظةة املعلوماتية ؟ .1

 ةي ا تت  ل أطالي  اليظةة املعلوماتية ؟ .2

 ماتلي املتطلباح العسوزية لتطبين أطالي  اليظةة املعلوماتية ؟ماألاي  .3

 :أهمية الدراسة  -3

تو ه أه ية هرك الدزاطة في أه ية موضوك ا، و املت  ل في تظليض العاول كراذ جؼاار 

اليظةاااااة و أنواك اااااا، و خصااااافة ااصاااااة كراااااذ اليظةاااااة املعلوماتياااااة و ماتلاااااي أطااااااليا ا، و ذلاااااك 
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فااااي ت ظياااان اململااااسة التناةظااااية لاااادت املوتباااااح، و معسةااااة ماتلااااي  للتعسيااااي ب اااارا النااااو  و دوزك

 املتطلباح لتطبين هرك ألاطالي  و مه ا ل ا تفعيل جؼار اليظةة املعلوماتية ب ا.

 :أهداف الدراسة-4

 الحصس:و من أهدافها نركس غلى سبيل املثال ال 

لبالااة ا جد ااد فااي مساربااة و متابعااة تطااوزاح التعااس  كرااذ جؼااار اليظةااة، و طاالوب .1

 ا حيطة و زصد تغملرات ا.

 التعس  كرذ اليظةة املعلوماتية ك ؼار لسصد املعلوماح و كرا ماتلي أطاليا ا. .2

تظاااااااليض العاااااااول كراااااااذ ماتلاااااااي املتطلبااااااااح العاااااااسوزية لتطبيااااااان أطاااااااالي  اليظةاااااااة  .3

 املعلوماتية.

 :الدراسات السابكة -5

دزاطاااح  5دزاطاااح،  6اكت اادنا فااي دزاطاا نا كرااذ مج وكااة مااه الدزاطاااح الظاااخظة خ ج ااو  

 كسوية و دزاطة أجنبية. و ألاي مفصلة كرذ النجو التا ي :

أنظمةةةةةة السعةةةةةةد املػلىمةةةةةاج   ةةةةةة  امل س ةةةةةةات بػنةةةةةةىا  :  غمةةةةةةس، ةةةةةةابىنية،دزاسةةةةةة  .1

: دزاطاااااااااة حالاااااااااة م طظاااااااااة صاااااااااوميك  إلاقحصةةةةةةةةةادتة دوز املحصامةةةةةةةةة   املػلىمةةةةةةةةةات

SOMIK  ،طاااااونا ساك طاااااويودة. ماااااركسة ماجظاااااتملر: جامعاااااة منتاااااوز ، رظاااااانطينة

2228  . 

دزاسةةة يلي،ةة ، الميةةة بػنةةىا  : دوز اليقظةةة إلاسةةلذاثي ية و الةةر ا  إلاقحصةةاد   .2

: دزاطاااااة حالاااااة م طظااااااة  ةةةةة  جػصيةةةةةص ثناف ةةةةةية امل س ةةةةةات الصةةةةةة  ذ  و املحىسةةةةةطة 

 ظس  الظعيد ألػغال البنال. مركسة ماجظاتملر، جامعاة أح اد خاورسة، خاومسداض، 

2229  . 

ىلىجيةةةةةة  ةةةةةةدا  لصيةةةةةاد  القةةةةةدز  دزاسةةةةةة كسألةةةةة ، أسةةةةةما  بػنةةةةةىا  : اليقظةةةةةة الحكن .3

: دزاطاااة مسجعياااة مظازناااة للبناااوك العاملاااة خ ظاااس و  اااة الباااويسة. الحناف ةةةية للبنةةةى 

 .2214مركسة ماجظتملر، جامعة أدمحم خورسة، خومسداض، 
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دزاسةةةةةةة ن يبةةةةةةة الػاتةةةةةةب بػنةةةةةةىا : ثطبيةةةةةة  اليقظةةةةةةة املػلىماثيةةةةةةة  ةةةةةة  امل س ةةةةةةات  .4

كتاد الح ولة و التود ع بعملؤ  : دزاطة ميدانية خ  طظةالاقحصادتة الجصائسية 

 . 2211. مركسة ماطتر، جامعة منتوز ، رظنطينة، GERMANط ازة رظنطينة 

: دزاسةةةةة ينةةةةا  بىزويةةةةد بػنةةةةىا : اليقظةةةةة و ثطبيقاة ةةةةا  ةةةة  امل س ةةةةات إلاغ ميةةةةة  .5

دزاطااااااااااة ميدانيااااااااااة خاإلذاكااااااااااة الج ويااااااااااة لو  ااااااااااة جيجاااااااااال. مااااااااااركسة ماطااااااااااتر، جامعااااااااااة 

 . 2213، رظنطينة، 2رظنطينة

6. Jean-Paul, Pinte : La veille informationnelle en éducation pour 

rependre au défi de la société de la connaissance au XXI siècle : 

Application à la conception d'une plateforme de veille et de partage de 

connaissance en éducation : Commun@utice. Th. Doct.  Paris : Univ. Marne-

La-Vallée, 2006.  

 :منهج الدراسة -6

املااانهو هاااو  سيظاااة موضاااوكية   بع اااا الباحاااي لدزاطاااة ظااااهسة معيناااة، ت ااادد ماااه ا لااا  

ماتلاااااي املساحااااال خظصاااااد تأخيصااااا ا و معسةاااااة أطاااااباب ا، و كااااارا  اااااسق ك ج اااااا. و كليااااا  ةظاااااد 

إكت اااااادنا فااااااي دزاطااااااا نا هاااااارك كراااااااذ املاااااانهو الوصفاااااااااااااااااااي الااااااار   ظاااااا  د  ت ليااااااال و تفظااااااملر هااااااارك 

وصااااااول خاااااااألاملر ا ااااااذ معسةااااااة جؼااااااار اليظةااااااة املعلوماتيااااااة و ماتلااااااي أطاااااااليا ا الةاااااااهسة، و ال

املتطلباااح ضااسوزية التااوةملر لتطبياان هاارك ألاطااالي  فااي املوتباااح خ واا  أناا  املاانهو املناطاا  و 

الغسك ت ظياان هاارا طن اول  وامل ئاا  للدزاطاااح رجظااانية و الاجت اكيااة كرااذ حااد  طااوال. و 

 لل  اوز التالية : ه التفصيلامبش يل مه ا ل التعسك 

 ماهية اليظةة. -1

 اليظةة املعلوماتية و ماتلي أطاليا ا. -2

 املتطلباح ضسوزية التوةملر لتطبين أطالي  اليظةة املعلوماتية. -3

معت د ه في دزاط نا كراذ املساجا  النةسياة ال اي تعاالو موضاو  اليظةاة و اليظةاة املعلوماتياة 

 .  خاألاص و متطلباح تطبين أطاليا ا في املوتباح
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 :اإلطار النظــري

  :ماهية اليكظة -1

 :مفهىم اليقظة-1-1

و ال ااااي تعنااااي الحساطااااة  vigilanciaأصااال ول ااااة اليظةااااة  وناااااجي و ألاااااي ول ااااة مؼاااتظة مااااه ول ااااة 

املساربااااة ا حو ااااة لشاااا يل أو ظاااااهسة معينااااة. و ظ ااااسح اليظةااااة فااااي كلااااوم ال ظاااايملر و جؼاااا ح فااااي و 

ك ال و في ألاوطار ال ي ت
ة

 (1) ت  خاملعلومة و تظيملرها. أدخياح إدازة ألا

1-1-1- : 
ً
 لش يل ما، أ  جػسيف اليقظة ل ة

 
  ل  و أار الحيطة من . ان ب نظول تيظظ تيظةا

1-1-2- : 
ً
ألاااي نااات  كااه مف ااوم السراخااة خااالسداز، و  ظصااد خاملساربااة جػسيةةف اليقظةةة اعةةط يا

  (2)لوماح. ذلك الع ل املنة  و املظت س لسصد خالة امل طظة بغسك الوؼي كه املع

 ولظد حةي  اليظةة خج لة مه التعازيي ا ختلفة و مه أه  ا :

اليظةاة ألااي ذلاك ال ؼاار املظاات س الار  ا اد  ا اذ املساربااة الفعالاة لل  ايض للت با  خ اال  -

 (  3)التغملراح و الت سواح املعادة. 

التظنيااااااااااة )*(: ألااي م حةاة و ت ليال البالاة العل يااااااااة و François Jakobiakاليظةاة حظا   -

و التونولوجياة و ثثااز الارتصااد ة ثنياة و املظاتظبلية، للتظليال ماه ال  د اداح إمتناام 

 (4)الفس . 

و تعااااااسة  اليظةااااااة كااااااارلك كرااااااذ أا اااااااا نةااااااام معلومااااااااتي  توفاااااال خج ااااااا  و معالجااااااة و توش ااااااا   -

 (5)املعلوماح الخاصة خبالة امل طظة خصفة مظت سة و د ناميوية. 

ااااااال ملسارباااااة البالااااااة ا حيطااااااة و ماااااه التعااااااازيي  الظااااااخظة، نااااااست أؤ اليظةااااااة ألااااااي جؼااااااار ةعة

خامل طظااااااااااة و زصااد واال ت سواااح املناةظااملؤ، بغااسك ج اا  و معالجااة و توش اا  املعلوماااح ذاح 

و مااااااه ا ل اااااااا ت د ااااااد رػااااااازاح ذاح ال  د اااااااد املباػااااااس لل  طظااااااة، ثااااااا   الاطااااااتراتيمليالبعااااااد 

الظاااااسازاح املناطااااابة، ادماااااة  اتاااااااذاطااااا  رصاااااد إ صاااااال ا للأاااااخص املناطااااا  فاااااي الورااااا  املن

 ألهدا  امل طظة إلضفال مصا ا تناةظية كلي ا.  

                         
، مكمف باليقظة التكنولوجية و الذكاء  فرنسي الجنسية ،تشار في الذكاء اإلقتصاديمس:  فرونسوا جاكوبياك  - )*(
 .  9002هو كذلك أستاذ في الذكاء اإلقتصادي منذ  القتصادي في عدة جامعات فرنسية، ا
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 اليقظة:أهمية -1-2

حيي تعتبار ال ؼاار  اطتراتيجيات اتو س ي اليظةة أه ية خالغة خال ظبة إلدازة امل طظاح و 

و تظاكد  الوؼا  للبالة ا حيطة  و العنصس املظاكد كرذ ج   و ت ليل و توش   معلومات ا

 خامل طظة. و تتجرذ أه ي  ا في النظار التالية : الاطتراتيجيةفي إتااذ الظسازاح 

 الظااسازاح خ ااا تظدماا  مااه  اتااااذحيااي تظاااه  اليظةااة بؼاا ل ةعااال فااي  الظااسازاح: اتااااذ

 معلوماح تاص البالة التناةظية لل  طظة.

 ؼاااااا  ا حياااااي التعاااااس  كراااااذ البالاااااة ا حيطاااااة خامل طظاااااة: و ذلاااااك كاااااه  سيااااان أطاااااالي  ج

ت ول ا مه التعس  كه ك   خ ا  دوز مه متغملراح و حصس ول معلومة تاص كناصاس 

 هرك البالة.

  تظاا ح خت د اااد نظااار الظاااوة و كؼااي كوامااال ال  د اااد ال ااي ماااه ػاا ا ا أؤ تعسرااال مظااااز

امل طظاااااة و مااااااه  اطااااااتراتيجيةامل طظاااااة فاااااي ت ظياااااان أهاااااداة ا و ال اااااي تظاااااااه  فاااااي تغيملااااار 

 (  6)ةاكلي  ا التناةظية. 

 و تبرش أه ي  ا كرلك في ووا ا:

 .وطيلة تظ ح خت رل  امل طظة خبال  ا 

 .
 
 أداة ل رتصاد في املوازد، ألؤ الت اس في زدة الفعل   لي ك ملرا

 .أداة  ك ظاب مظتفيد ه جدد، و م انة تناةظية أكثر ةاكلية 

  اطت سازي  اإ جاد ػسوال و حلفال جدد لدك  خظال امل طظة و. 

 ة  ط باق التغملراح البيّية.اليظةة وطيل 

 .تظ ح كرلك خت ظملؤ ك رة امل طظة بع  ئ ا و موزدا ا 

 .تظ   خ لة املؼاول خصفة طس عة 

  .(  7)تظاكد كرذ إكظاب امل طظة مور  روة خملؤ نةسائ ا في البالة ا حيطة   
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 أنىاع اليقظةةةةةةة:-1-3

 :  الاسلذاثي يةاليقظة -1-3-1

 -كرذ أا ا : اتيجيةالاطتر كسة  اليظةة 

لل  طظااااااااااااااااااااااااااة،  ظاااكد كرااذ ت ظااملؤ  الاطااتراتيجيةأطاالوب ماانة  و م ي اال ضاا ه ردازة  -

 ارتناااااااا تناةظااااااي  ا و الظااااااايطسة كراااااااذ م يط اااااااا و ذلااااااك خوؼاااااااي ال  د اااااااداح ا حدراااااااة و 

 الفس  املتاحة.

و مالااااا  ك راااااة الظاااااسازاح كاااااه  سيااااان السصاااااد و الت ليااااال البي اااااي  اتاااااااذنةاااااام  ظااااااكد فاااااي  -

الظااائدة ثنيااة  الارتصاااد ةخالجاناا  العل اااااااااااااااي و التظنااي و التونولااواي، و كاارا امل ػااساح 

   (8)مل ا واملظتظبلية. 
 

: تتجظااااد اليظةااااة التونولوجيااااة فااااي واااال الج ااااود املبرولااااة مااااه اليقظةةةةة الحكنىلىجيةةةةة-1-3-2

اح التظنياااااااة و العل يااااااااة  اااااااس  امل طظااااااااة لدزاطاااااااة و مساربااااااااة م يط اااااااا و زصااااااااد وااااااال التطااااااااوز 

 خاا :  اتااذالتونولوجية ال ي ت   ا كادة في و 
 
 رسازات ا. حيي ت ت  اليظةة التونولوجية ك وما

 ج   املعلوماح العل ية و التظنية و التونولوجية. -

 ت د د مج ل التظنياح املتبعة و املطبظة مه  س  املناةظملؤ. -

 ترا .العل ية و خسالاح الاا خا ك ؼاةاح الاهت ام -

 في:
 
 -ك ا أا ا تظت د ةاكلي  ا مه مصادزها ا ختلفة و املت  لة أطاطا

 .ال يلاح ا ختصة خالب ي العلمي و كرا الجامعاح 

 .الدزاطاح الدوزية ل ل البرالاح ال ي ل ا ك رة خال ؼار 

 .خنوك املعلوماح 

 .املؼازكة في امللتظياح العل ية و امل ت ساح 

  املناةظملؤ.الت ليل الدرين ملنتوجاح 

 (9)و مملرها مه املصادز ال ؼطة خ  يض امل طظة أو املوتبة.
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:  ظصاااااد ب اااااا مج اااااو  ألاجؼاااااطة ال اااااي ت ااااادد ماااااه ا ل اااااا املوتباااااة اليقظةةةةةة الحناف ةةةةةية-1-3-3

، اطاتراتيجيات  مناةظي ا الحاليملؤ وا حت لملؤ، مه حيي الع ال، الع راح...الخ، و معسةاة 

تظبلية و ال ااااااااي مااااااااه ػاااااااا ا ا أؤ تاااااااا ثس كرااااااااذ حاضااااااااسها ال ااااااااي ت ول ااااااااا مااااااااه توراااااااا  اطط اااااااا  املظاااااااا

   (12)مظتظبل ا.و 

و تع ل اليظةة التناةظاية كراذ خ اي و ة ا  وال ماا لا  ك راة خامل طظاة املناةظاة و هارا ماه 

 -ا ل:

 منتجاح امل طظة املناةظة. -

 تظنياح البي  و  سق التوش  . -

 الؼسوال. -

  .الخ(..الااترا الب ي و التطويس )التونولوجياح، خسالاح  -

 ت صيص الظوق. -

 مساربة مدت طسكة و خضل الظطا  في الظوق. -

 (  11)و نصا  املناةظملؤ. اات ةاحزصد  -
 

ألااااااي ال ؼاااااار و الوطااااايلة ال اااااي ت واااااه املظاااااملر ه أو املتيظةاااااملؤ ماااااه اليقظةةةةةة الح ازيةةةةةة: -1-3-4

معسةااااااة التطااااااوزاح الحاصاااااالة خالبالااااااة ال ظااااااويظية لل وتبااااااة أو امل طظااااااة الوثائظيااااااة. و ت اااااات  

 -ظةة التجازية بعنصس ة الظوق وه ا :الي

ةااوا خالظااوق الخلفيااة لل  طظااة، و إحتياجااات   كرااذ املاادت الطوياال  - الصوااائه: أو ك ااا كسة

 ك ر    خاملوتبة.و 

املااااااااااااااااااااااااااوزدوؤ: و هاا  الظااوق ألاماميااة، و هاارا مااه ااا ل ت باا  تطااوز و كااسك منتوجااات    -

ل ااااا خ راااال  احتياجاااااحخاملوتبااااة و كاااارا إم انيااااة املااااوزد ه لتظااااد    الجد ااااااااااااااااادة و ك راااا   

 ت لفة.

و ا حصااالة ماااه هااارا ولااا  هاااو تفااااد  اظاااساؤ أحاااد املظاااتفيد ه أو كااادد مااال  ، ألا ااا  السكملاااسة 

 (  12). الاطتراتيجيةألاطاطية ال ي تظوم كلي ا و ألجل ا املوتبة و ماططات ا 
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ماااااه كناصاااااس البالاااااة ا حيطاااااة ال اااااي لااااا   ااااات   : و ألااااااي تااااااص ماااااا تبظااااا اليقظةةةةةة البي يةةةةةة-1-3-5

 فااااااي التغملااااااراح الظياطااااااية 
 
التعااااااسك إلي ااااااا ومسارب  ااااااا فااااااي ألانااااااوا  ألاااااااااااست و املن صااااااسة أطاطااااااا

وال ؼاااس عية وال ظاةياااة، و كااارا الخاصاااة خ اتلاااي التطاااوزاح الحاصااالة. حياااي  الارتصااااد ةو 

ة البالاااااااة و تعااااااادد تعتبااااااار اليظةاااااااة البيّياااااااة م  اااااااة صاااااااعبة خاملظازناااااااة خنةملرات اااااااا خ وااااااا  ػظااااااااك

 (13)كناصسها. 
 

:  ألااي ناو  آااس فاي املعناى و رتجااك، أ اه ت ات  خاملعلومااح الخاصاة اليقظة الخ ىيقية-1-3-6

خاألطااااواق ا حيطااااة خامل طظااااة أو املوتباااااة، حيااااي تسكااااص خاألطاااااض كراااااذ مساربااااة واااال تطاااااوزاح 

د ه، و آلياااااااح الظااااااوق وكاااااارا مظازنااااااة صااااااوزة ملوتبااااااة خ رساا ااااااا، و وضااااااعية الصوااااااائه و املظااااااتفي

رتصاااااال خاااااملؤ ماتلاااااي املناةظاااااملؤ. هااااارا الناااااو  ماااااه اليظةاااااة  ظاااااذذ ا اااااذ التعسياااااي خاألطاااااواق 

الجد ااااااادة و ماتلاااااااي منتوجات اااااااا و اااااااادمات ا ال اااااااي تظااااااادم ا لل ظاااااااتفيد ه و أطاااااااعازها و اااااااسق 

       (14)توش ع ا و كرا دزاطة املظتفيد ه.

ليااااح املنة اااة و ال ادةاااة ا اااذ : ألااااي كباااازة كاااه مج وكاااة ماااه الع اليقظةةةة املػلىماثيةةةة-1-3-7

تعظ  املعلوماح ماه اا ل م اس مظات س و دائا  للبالاة الداالياة و الخازجياة، بغياة كؼاي 

ماتلااااي التغملااااراح البيّيااااة و زصااااد واااال ال  د ااااداح و الفااااس  املتاحااااة، و خالتااااا ي ةهااااي ك ليااااة 

املوتباااااة، و ذلاااااك ماااااه اااااا ل ماااااا تج عااااا  الي  اااااا ماااااه معلومااااااح  اطااااات سازيةحيوياااااة ماااااه أجااااال 

  ( 15)و رسازات ا. اطتراتيجي  اتسصدك مه إػازاح و ال ي   وه أؤ تغملر مه و 
 

 :اليقظة املػلىماثية و مخحلف أساليب ا-2

املعلومااة و مساربااة ا حاايض فااي ظاال  ارتنااا تعاد اليظةااة املعلوماتيااة مااه ألاجؼااطة السائاادة فااي 

املتوالياااااة للبالاااااة  التطاااااوزاح امل ظاااااازكة فاااااي مجاااااال التونولوجيااااااح الحد  اااااة و كااااارا التغملاااااراح

كرذ م ل هرك ألاطاالي  فاي مسارباة و زصاد  الاكت اد. م ا  تطل  اطتظسازهاالتناةظية وكدم 

وااااال املظاااااتجداح البيّيااااااة فاااااي املوتباااااااح و ماتلاااااي امل طظاااااااح ألاااااااست. و مااااااه هناااااا ةاليظةااااااة 

لل وتباح خ و  أا ا م طظة معلوماتية تظذذ لت ظين  اطتراتيجيةاملعلوماتية تعد ضسوزة 

هاداة ا املظاطسة، و ذلاك ختااوةملر املعلومااح العاسوزية  تاااذ ماتلااي الظاسازاح خ اا  عاا ه أ

 .اطت سازي  اخظالها و 
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و التفصايل فاي  -اليظةاة املعلوماتياة –مه هارا املنطلان طان اول التعاس  كراذ هارا ال ؼاار  

ماتلااااااي جوانباااااا ، ماااااااه حيااااااي املف اااااااوم و ألاه يااااااة و املساحااااااال و امل  لااااااملؤ ل اااااااا وكاااااارا ماتلاااااااي 

 ألاطالي  املعت دة لتطبيظ ا.     

 مفهىم اليقظة املػلىماثية:1-2-

(، مف ااااوم ػااااا  إطااااتادام  فااااي شماننااااا la veille informationnelleاليظةااااة املعلوماتيااااة )

املعاصااس و الاار  أحاادا تغملااراح كرااذ خالااة ألاك ااال و امل ازطااة ال ظااويظية، و ألاااي فااي الحظيظااة 

علومااااح خبكتباااازك ثاااسوة إطاااتراتيجية و راااوة  ختلاااي أطااالوب جد اااد فاااي التعامااال مااا  كنصاااس امل

امل طظاااااح طااااوال التجازيااااة أو الخدماتيااااة ال ااااي تظااااذذ للبااااروش و التطااااوز و املناةظااااااة فااااي خالااااة 

 إمتاشح خالتغملراح والاضطساخاح.

،  عا ه و  سار  البالة ا حيطة خ اتلي الطسق بغسك ج   املعلوماح و زصاد  ك ا أا ا ةهة

املظتظبااااااااااااااااااااااال  خاط ؼااااسا يااااي تظاااا ح اليظةااااة املعلوماتيااااااااااااااااة لل وتباااااح ماتلااااي رػااااازاح. ح

لل  اةةاااااة كراااااذ حاضاااااسها و وضاااااع ا، و كااااارا مجاب اااااة املناةظاااااملؤ فاااااي وااااال ألاورااااااح خ اااااا تعسةااااا  

 مااااه أجاااال و 
 
 حيويااااا

 
تج عاااا  كااااه البالااااة مااااه معلوماااااح. لاااارا ةاليظةااااة املعلوماتيااااة تعااااد جؼااااا ا

وتبااااة، و ااصااااة فااااي ظاااال املناةظااااة الاااادائسة ال ااااي ت تاااااش ب ااااا البالااااة ااصاااااة إطاااات ساز و خظااااال امل

   ( 16)الخازجية، الظسيبة مل ا و البعيدة.

، اليظةااااااااة املعلوماتيااااااااة ألاااااااااي  جؼااااااااار مظاااااااات س )*( SergeCacalyو حظاااااااا  طااااااااملر  واوااااااااا ي  

اااا   خياناااااح أو معلوماااااح ماصصااااة وت ااااد   ا بؼاااا ل دوز  ثاااا  ود نااااامي ي، و ألاااااي ك ليااااة تاعة

الخباارة ةي ااا  تعلاان خ وضااو   خاطااتادامتج ملسهااا وةظااا ألمساضاا ا الخاصااة إ ااذ املتلظااي، وذلااك 

 ( 17)أو  بيعة املعلوماح ال ي ت  ج ع ا. 

رم انياااح التونولوجيااة ملعسةااة  اطااتادامو   وااه تعسيااي اليظةااة املعلوماتيااة كرااذ أا ااا 

 (18)و ال ؼغيلية لبالة امل طظة. الاطتراتيجيةاصس و الت سواح ول العن

و مااه التعااازيي الظاااخظة نااست أؤ اليظةااة املعلوماتيااة ألاااي ذلااك ال ؼااار املظاات س ملساربااة 

زصااااد واااال تغملااااراح و إػااااازاح البالااااة ا حيطااااة بغااااسك ج اااا  معلومات ااااا، ثاااا  تنةي  ااااا ضاااا ه و 

                         

 فرنسا.-مسؤول طور ليسانس مهني بجامعة باريس  ي عموم المعمومات و االتصاالت،: أستاذ و باحث ف سيرج كاكالي –)*( 

http://biblio.hmr.qc.ca/veille.htm#1
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 اااااااا، ثااااااا  الظياااااااام خ ؼاااااااسها و توش ع اااااااا رواكاااااااد معلومااااااااح آلياااااااة مصااااااانفة، لتاصيل اااااااا بعاااااااد معالج 

 لل ظتفيد ه الل ائيملؤ في الور  املناط   تااذ الظسازاح املناطبة.
 

 أهمية اليقظة املػلىماثية:-2-2

إك ظاا  اليظةااة املعلوماتيااة أه يااة خالغااة خااالنةس ا ااذ الفوائااد ال ااي ت ظظ ااا املوتبااة ختطبيظ ااا 

مااااه معلوماااااح حااااول البالااااة ا حيطااااة ل اااارا النااااو  مااااه اليظةااااة، و ذلااااك مااااه ااااا ل مااااا تااااوةسك 

 وت سواح املناةظملؤ. و تتجرذ أه ية تطبين اليظةة املعلوماتية ةي ا  ري:

 .تاه ميو تطويس ادماح املوتبة لتت لم م  زمباح مظتفيدا ا و  -

 الاطااااتراتيجيةالظااااسازاح  اتااااااذالظااااسازاح، حيااااي تظاااااكد اليظةااااة املعلوماتيااااة كرااااذ  اتااااااذ -

الب اااي كاااه املعلوماااة املناطااابة و توصااال ا فاااي الورااا  املناطااا  خصاااوزة ةعالاااة، ماااه اااا ل 

 للأخص املناط .

الظاااااااااادزة كرااااااااااذ املناةظااااااااااة و مجاب ااااااااااة الت ااااااااااد اح و مظااااااااااا سة التطااااااااااوزاح و التغلاااااااااا  كرااااااااااذ  -

 الفس  و تجن  ال  د داح ا حت لة. امتنامالصعوواح مه ا ل 

 من . الاطتفادة التعس  كرذ البالة ا حيطة م ا  ظاكدها كرذ الورو  كرذ ول جد د و -

 تظ ح اليظةة املعلوماتية خالت ر س مه ا خاا س البيّياة و الت با  خاالتغملراح املظاتظبلية. -

(19)   

 أهداف اليقظة املػلىماثية:-2-3

 ظذذ جؼار اليظةة املعلوماتية ا ذ ت ظين ج لة مه ألاهدا  ال ي تادم خالدزجاة ألاو اذ     

 املوتبة و مه هرك ألاهدا  : اطتراتيجية

 معسةة ماتلي التغملراح، تظنياح جد دة، آ ح جد دة و ت سواح مناةظملؤ. -

، ااادماح، تؼااس عاح ااتاارا تافيااي ا خااا س ال ااي تاا  التعااس  كلي ااا و ت اات  كااه خااسالاح  -

 رانونية...الخ.

مظازناااااااااة ألادال و تطاااااااااويسك، ماااااااااه حياااااااااي مورااااااااا  املوتباااااااااة فاااااااااي البالاااااااااة املناةظاااااااااة، مظاااااااااتوياح  -

 ، خاملظازنة خاملوتباح ألااست.   الاخت ازاحو  الااتراكاحاااااااادا  و التطويس، الب ي، رخاااااااااااااااااااااااا

 معسةة دزجة الن و أو الفوازق البازشة خملؤ املوتبة و مملرها مه املناةظملؤ. -
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معسةاااااااة ألاة ااااااااز و الحلاااااااول الجد ااااااادة و ماتلاااااااي رخاااااااداكاح خالبالاااااااة ا حيطاااااااة، أو لااااااادت  -

 املوتباح املناةظة.

، احتياجاااات  ه حياااي املعلومااااح، أ  معسةاااة الؼاااسوال الجااادد، املظاااتفيد ه و التوطااا  مااا -

 (  22)الخبرال واملتعاونملؤ.
 

 املػلىماثية:ممثلى اليقظة -2-4

أو خ عاااصل كااااه الع ااال ضااا ه ةسياااان  انفساد ااااإؤ الظياااام خ ؼاااار اليظةاااة املعلوماتيااااة     اااوؤ 

ة أةااساد خ ااال مااه ألاحااوال، خ واا  أؤ اليظةااة جؼااار موطاا  ضاا ه خالااة كس  يعااة ت تااا  لعاادة

 ذوو م اااااااااااااااااااااازاح و ردزاح، حيي  عتبر املتيظظ العنصس ألاطاض في جؼار اليظةة. 

تت  اال اليظةااة املعلوماتيااة خاليااة تظاامى خاليااة اليظةااة املعلوماتيااة تنااار ب ااا م  ااة ت ؼاايط ا 

 وتفعيل ا في البالة ا حيطة. 
 

 مللية اليقظة املػلىماثية :-2-4-1

تت اااوؤ ماااه مج وكاااة أةاااساد تتاااو ذ ج ااا  و اطاااتع ال املعلومااااح انط راااا ماااه البالاااة ا حيطاااة  

وزصاااااد تغملرات اااااا، بؼااااا ل تطاااااومي و اطااااا باوي خ اااااا  اااااادم أهااااادا  املوتباااااة و   ظااااان ل اااااا البظاااااال 

 مه العناصس التالية : (21')والاطت سازية.
 
 ، وتت وؤ الية اليظةة املعلوماتية ك وما

 و ه دوزه  في كسك نظار الاط  دا  ذاح ألاولوية كرذ الخلية  متار  الظسازاح: حيي 

 و ت ليل النتائ  في ػ ل تظازيس إضاةة ا ذ الب ي كه رخدا  و املصا ا التناةظية. 

  املااد س:  و هاااو ه اااصة وصااال خاااملؤ الياااة اليظةاااة و متاااار  الظاااسازاح.  ت تااا  خظااادزاح تظااايملر ة

 وم ازاح إدازية وهو مه  تو ذ تظيملر الخلية.

  املتيظةاااااوؤ الوباااااااز: و هاااااا  ماااااه  ظومااااااوؤ خت لياااااال و تسكيااااا  املعلوماااااااح ا ج عااااااة وتصااااااحيح

 الخطواح املتبعة.

  حااول  خاطااتط  املتيظةااوؤ املؼااترووؤ:  ظومااوؤ خت د ااد مصااادز املعلوماااح و كاارا الظيااام

 البالة املظ  دةة.

 ومااااح املوظفاااوؤ: م  ااا    تو اااه فاااي دكااا  جؼاااار اليظةاااة املعلوماتياااة ماااه اااا ل ج ااا  املعل

   (  22.)وتسكي  امللفاح



د.  بادي سوهـام                 أ. سعودي مكداد                                                                  

 

    8102العدد التاسع ـ يناير  -اجمللد اخلامس 
083 

 املحيقظ املػلىماج : -2-4-2

هااااااو مصاااااااطيس حااااااد ي ال ؼااااااا ة ظ ااااااس خة اااااااوز  Veilleurإؤ مصااااااطيس املتاااااايظظ املعلومااااااااتي 

اليظةاااااة، ورااااااد ظ ااااااس فااااااي أوطااااااار امل ااااااه و الوظااااااائي ال ااااااي تعنااااااى خاملعلومااااااة و إدازت ااااااا. تاتلااااااي 

ظاا ، املت باا ، الساصااد ا ااذ مملاار ال ظاا ياح الو ملاارة ال ااي أ لظاا  كرااذ هاارا املصااطيس، مل ااا املتع

ذلااااك مااااه ال ظاااا ياح. وكرااااذ مااااساز امل ااااه ألااااااست ةفااااي م نااااة املوتباااااح و املعلوماااااح، املتاااايظظ 

املعلوماااااااتي هااااااو املظاااااا ول كااااااه جؼااااااار اليظةااااااة املعلوماتيااااااة، حيااااااي  ت  اااااال دوزك فااااااي إاطاااااااز 

أصااااااحاب الظااااااساز خااااااالتطوزاح الحاصاااااالة فااااااي م اااااايض املوتبااااااة ملظاااااااكدت   فااااااي اتااااااااذ ماتلااااااي 

 (23) سازاح املناطبة خ ا  ادم أهدا  ذاح املوتبة.الظ

 :مفهىم املحيقظ املػلىماج -2-4-2-1

 في مجال املعلوماح،  ظاوم خت ويال متاار   
 
 متاصصا

 
 عتبر املتيظظ املعلوماتي شخصا

الظااااااااااسازاح خاملعلوماااااااااااح و إاطااااااااااازه  خااااااااااالتطوزاح و التغملااااااااااراح البيّيااااااااااة العل يااااااااااة، التظنيااااااااااة، 

ة و مملرها، و كرا مظاكدت   في اتااذ الظسازاح. حيي  ظاوم خت ؼايض التناةظية والارتصاد 

 (  24)اليظةة املعلوماتية خ عية الية اليظةة املعلوماتية في م يض املوتبة.

 كرااذ أناا  وطاايض معلوماااح، و هااو املظاا ول كااه جؼااار اليظةااااااة و  ظااوم خت لياال ُ عااس  
 
أ عااا

ز تواجااااااادها، ثااااااا   ظااااااااوم خج ع اااااااا ثااااااا  ودزاطاااااااة الاحتياجااااااااح ماااااااه املعلومااااااااح و ت د اااااااد مصااااااااد

 (25)معالج  ا و خ  ا وتوش ع ا ا ذ املظتفيد ه الل ائيملؤ الر ه  ظتادموا ا في اتااذ الظسازاح.

ك ااااا  عااااد املتاااايظظ املعلوماااااتي الأااااخص ا خااااتص فااااي املعلوماااااح  و هااااو م لااااي خسصااااد و ت باااا  

مل ااااااا أو الخازجياااااااة، املعلوماااااااح مااااااه مصاااااااادزها ا ختلفااااااة خالبالاااااااة ا حيطااااااة طااااااوال الداالياااااااة 

 خرلك كرذ اتااذ الظسازاح.
 
 و مظاكدا

 
    ( 26)اكت ادا كرذ ردزات  و م ازات ، داك ا

و مااه التعااازيي الظاااخظة جظااتالص، أؤ املتاايظظ املعلوماااتي هااو الأااخص امل لااي خت ؼاايض 

 الاطااااااتراتيجيةاليظةااااااة املعلوماتيااااااة فااااااي م اااااايض املوتبااااااة، بغااااااسك زصااااااد و ت د ااااااد املعلوماااااااح 

رػااازاح البيّيااة و ج ع ااا و معالج  ااا و تاصيل ااا، ثاا  جؼااسها للأااخص املناطاا  فااي ماتلااي و 

 الور  املناط   تااذ الظساز املناط ، ادمة لألهدا  املظطسة.    
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 أنىاع املحيقظ   املػلىماثي   -2-4-2-2

 هناك نوكاؤ مه املتيظةملؤ املعلوماتيملؤ ه ا :

ألاحيااؤ، أو املتيظظ الجالع ك ا  ظامى فاي بعا   :املحيقظ املػلىماج  امل حقس-2-4-2-2-1

و هاااو ماااه  ظاااوم بع لااا  أو جؼاااا   امل لاااي خااا  و املت  ااال فاااي ج ااا ، ت ليااال، معالجاااة و تااااصيه 

املعلومااااااح ثااااا  خ  اااااا،  ماااااه ماتلاااااي مصاااااادزها وثاااااائن وزرياااااة، خناااااوك معلومااااااح، مساكاااااص خ اااااي 

وطاااائل و تج ملاااساح معلومااااح أو أنترنااا ، ماااه م انااا  الجاااالع ةيااا  أ  ماااه موتبااا  ماااه اااا ل و 

 .
 
 متاصصا

 
 تونولوجية ماصصة ل را الغسك، و كادة ما   وؤ ه  ل متلظملؤ ت وينا

  ت ملس املتيظةوؤ املظتظسوؤ خا :

ت اماااااال و اج ااااااجام جيااااااد داااااااال املوتبااااااة، م ااااااا   اااااايح ل اااااا  معسةااااااة ماتلااااااي احتياجاااااااح  -

 املظتفيد ه.

 رتصاد . ت تعوؤ خت ويناح متاصصة في اليظةة املعلوماتية و الروال الا -
 

 خاملتجول أو املتيظظ امليداجي املحيقظ املػلىماج  املحنقل-2-4-2-2-2
 
ويت  ال : و  ظمى أ عا

هااا  ل    بظاااوؤ و دوزك فاااي الب اااي كاااه املعلومااااح ماااه ماتلاااي املصاااادز و ااصاااة خالبالاااة ا حيطاااة، 

و خااااملتنظلملؤ. تت  ااال مصاااادز معلوماااات   فاااي الاتصاااا ح  واألشاااخا ، كراااذ ماااساز و خ  ااااتا   لااارلك طااا ة

املظااااااااااتفيد ه، املااااااااااوزد ه، املناةظااااااااااملؤ، مساكااااااااااص الب ااااااااااي واملعلوماااااااااااح، املعااااااااااازك ومملرهااااااااااا، و هاااااااااا  ل 

 في مجال جؼا   . 
 
 املتيظةوؤ ل   تلظوا في الغال  ت وينا

و منا  ُ عاد املتيظةااوؤ املظاتظسوؤ هاا  املتيظةاوؤ الوبااز الاار ه  ظوماوؤ خت لياال و تسكيا  املعلوماااح 

   (27). مه املتيظةملؤ املتنظلملؤ و ه  الصغازال ي وصل    

 نشاطات املحيقظ املػلىماج   -2-4-2-3

 ظاوم املتاايظظ املعلوماااتي بعاادة جؼاا اح مااه أجاال تفعياال جؼاار اليظةااة املعلوماتيااة خالبالااة 

 -ا حيطة و مل ا كرذ طبيل امل ال   الحصس :

 دزاطة و ت ليل احتياجاح املظتفيد ه مه املعلوماح. -

، ت د ااد، ج اا  و معالجااة املعلوماااح و إكاادادها فااي ػاا ل معااملؤ )جااداول، زطااوم خيانيااة، الب ااي -

 تظازيس... الخ(.

 تظد   و خي التظازيس و املعلوماح ال ي ت   معالج  ا و إكدادها ملتار  الظسازاح. -
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 مهازات املحيقظ  املػلىماج  -2-4-2-4

 ماااه م  تااا 
 
امل لاااي ب اااا ضااا ه الياااة اليظةاااة    واااه الظاااول أؤ املتااايظظ املعلومااااتي و انط راااا

املعلوماتيااااة و ألاااااي زصااااد و متابعااااة واااال التغملااااراح البيّيااااة،  خااااد مااااه تااااوةسك كرااااذ كاااادة م ااااازاح 

ردزاح م نية ت ون  مه ت ب  و حظه مساربة ول التطاوزاح الحاصالة خاا حيض. إضااةة ا اذ و 

اااادة لاااااع مااااه الظاااا ل ت صاااايل ا مااااه  ااااس  رليرااااي الخباااارة و  كااااد مي هاااارا، أؤ املعلوماااااح الجية

ي تت  اال امل ااازاح ال ااي  جاا  أؤ  ت رااذ ب ااا املتاايظظ املعلوماااتي ةي ااا ااااااااااااااااااااااااالظاادزة و الوفااالة. حي

 - ري :

 ردزة كالية كرذ الاتصال. -

 ردزة و م ازة في ال ظيملر رداز . -

 حظه إدازة املعسةة. -

 ردزة كرذ التفاوك و الحواز. -

 الخبرة في امل ازطة امل نية. -

 كرذ الت ليل و التركي  لل علوماح.الظدزة  -

       (28)النةسة الناردة و بعد النةس. -

 أساليب اليقظة املػلىماثية:-2-5

ألاطلوب هو تلك الطسيظة امل رذ لتفعيل و ت ؼيض اليظةة املعلوماتية في املوتبة، مه ا ل  

ثاا  ج ع ااا.  تاات وه اليااة اليظةااة املعلوماتيااة مااه ت د ااد املعلوماااح املفياادة و حصااسها و مااه

تاتلاي هارك ألاطااالي  ماه أطاالوب ا اذ آاااس ماه حياي ةاكلي  ااا و نجاك  اا فااي جؼاار اليظةااة و 

املعلوماتياااااة، إذ نجاااااد ماااااه ألاطاااااالي  املعت ااااادة فاااااي ت ؼااااايض اليظةاااااة املعلوماتياااااة فاااااي املوتبااااااح 

 نوكاؤ، أطالي  مباػسة وأطالي  مملر مباػسة.
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 ألاساليب املباةس :-2-5-1

 ت و الحكىين:  اللذبصا -2-5-1-1

:  عس  الترخص كرذ أن  ةترة إكداد اة تطبيظياة   عاي ا الطالا  جػسيف اللذبص-2-5-1-1-1

أو املترخص خاملوتباة أو امل طظاة،  ت اسؤ ةي اا كراذ ماتلاي الخادماح و ألاك اال ال اي تت ا ا ى 

 .
 
 من  لوظ  م ه ح م نية رد تفيدك في حيات  الع لية مظتظب 

 
 وت وين ، طعيا

فااي مسجعاا  )التاطاايض للتاادزي  فااي  يػةةسف أيمةةد جمةةال بس ةة : جػسيةةف الحكةةىين-2-5-1-1-2

 ك ليااة تعااد ل إ جااابي ذو اتجاهاااح ااصااة ت ناااول طاالوك مجااال التن يااة( الت ااويه كرااذ أناا  

الفسد مه الناحية امل نية أو الوظيفية، و هدة  إكظاب املعاز  و الخباراح ال اي   تاا  الي اا 

ماااااااح ال ااااااي تنظصاااااا ، و الاتجاهاااااااح الصااااااالحة للع اااااال و ألان ااااااار رجظاااااااؤ، و ت صاااااايل املعلو 

الظااااالوكية، و امل اااااازاح امل ئ اااااة والعااااااداح ال شماااااة ماااااه أجااااال زةااااا  مظاااااتوت كفالتااااا  فاااااي ألادال 

   (29)شيادة إنتاج .و 

 : أنىاع الحكىين-2-5-1-1-2-1

وتباااح : و فااي هاارا الناو  مااه الت ااويه،   اوؤ ااتصا اا ي املالحكةىين الةةراج  -2-5-1-1-2-1-1

 مظااا ولية مباػاااسة تجااااك نفظااا ، و   اااوؤ لااا  دوز كبملااار فاااي 
 
أو املظاااتفيد خصااافة كاماااة مظااا و 

، و ذلااااااك خالب ااااااي ك ااااااا  فياااااادك و  نمااااااي م ازاتاااااا  و أة ااااااازك و ردزاتاااااا ، طااااااوال فااااااي 
 
ت ويناااااا  ذاتيااااااا

م طظااات  أو فاااي مملرهاااا. وكليااا  ةااابؤ ااتصا ااا ي املوتبااااح مطالااا  خااا ؤ    نظطااا  كاااه الاااتعل  

 خ بااادأ أو راكااادة  الظاااسالة و الب ااايو 
 
  و الظاااذي للتااادزب الاااتعل  مااادت الحيااااة املظااات س كاااام 

كراااذ وطاااائل ك ااال جد ااادة ت ظاااه ماااه ةاكليتااا  امل نياااة و الوظيفياااة، و هاااو ماااا  صاااطيس كليااا  

ؤ نفظااا  خنفظااا  دوؤ اليجاااول ا اااذ مساكاااص الت اااويه أو أؤ  ؼاااس   خاااالت ويه الاااراتي، أ  أؤ   اااوة

ؤ. ِّ
 كلي  م وة

 ت  هرا النو  مه الت ويه  :   امل س ات الحػليمية املحخصصةالحكىين -2-5-1-1-2-1-2

كاااادة فاااي معاهاااد و م طظاااااح تعلي ياااة ت ااا  إػاااسا  متاصصااااملؤ، حياااي تعااادة لااارلك خااااسام  

ومظااسزاح دزاطااية تت ا اا ى و احتياجاااح املت ااونملؤ، لفتااراح شمنيااة متفاوتااة مااه  ااوز ا ااذ آاااس 

يااااة و م نيااااة ت وااااه املظااااتفيد أو مااااه حيااااي املاااادة. تاتاااات  ةتااااراح الت ااااويه خ اااانح ػاااا اداح كل 

 (32)الطال  مه الالت اق خالحياة الع لية خ زي ية دوؤ مسك  نظص.
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: ماه مةااهس التعااوؤ خاملؤ املوتبااح الحكىين    اطةاز الحػةاو  بة   املكحبةات-2-5-1-1-2-1-3

 ألاي تبادل املناة ، و مل ا إجسال دوزاح ت وي ية ملوظفي ا، و ذلك خاطتظبال كدد مه املوظفملؤ

مه ماتلي املوتباح املتعاونة في موتبة مل  ، ت اوؤ لادا ا رم انيااح ال شماة، بغياة ت اويل   

و تاادزيا   كرااذ ماتلااي ألاك ااال و امل ااه املوتبيااة و الوطااائل و املعااداح املظااتادمة، لتظويااة 

م اااازات   و تن ياااة رااادزات   و إكظااااب   اباااراح إضاااااةية ت وااال   ماااه تطاااويس أدائ ااا  الااااوظيفي 

       (   31)اتي. والخدم
    

 اللذبصات و الحكىين  ةسلىب من أساليب اليقظة املػلىماثية:    -2-5-1-1-3

تظاااااا ح الترخصااااااااح و الت اااااااويه ألةااااااساد الياااااااة اليظةاااااااة املعلوماتيااااااة خاااااااا     كراااااااذ رااااااادزاح 

نة، و تعل  أػيال جد دة م ل كيفية تظد   الخدماح  وإم انياح املوتباح و امل طظاح امل وِّ

عسةااااااة الخبااااااراح املتااااااوةسة وواااااال مالاااااا  صاااااالة خالظاااااادزاح البؼااااااسية و م ه ت ااااااا و كيفيااااااة و كااااارا م

اطاااااا   از الاااااااسأض املااااااال الفواااااااس  لاااااادا ا، والتج ملاااااااساح املظااااااتادمة و الوطاااااااائل التونولوجياااااااة 

املتاحااة و البنااى الت تيااة امل ااخسة ومملرهااا. و ول ااا  الاا  ماادة التاارخص أو الت ااويه ول ااا واناا  

ال لج اا  أكباار راادز م وااه مااه املعلوماااح الاطااتراتيجية امل  ااة. و الوراا  متاااو الفسصااة مواتيااة 

ماااااه هناااااا تعتبااااار الترخصااااااح و الت اااااويه أطااااالوب ذو ري اااااة اطاااااتراتيجية و مصااااادز ماااااه مصاااااادز 

 املعلوماح امل  ة لليظةة املعلوماتية. 
 

 السملص و ألاذونات: -2-5-1-2

 سيااان بعااا   إذ   واااه لل تااايظظ املعلومااااتي ماااه الحصاااول كراااذ معلومااااح ل اااا ري اااة كاااه

الخدماح أو التعام ح املتاحة أو الحصاول كلي اا خطسيظاة تبادلياة م ال البرمجيااح أو النفااذ 

لظواكاااد البيانااااح الخاصاااة و مملرهاااا م اااا   تاااا  ا اااذ تاااسايص و إذؤ ماااه املوتباااة أو امل طظاااة 

املالواااة خ ظاخااال مااااد  أو اااادماتي. هااارك الااااساص أو ألاذونااااح تااات  كاااادة فاااي كاااالمي الصااااناكة 

ا  الخدماح، وهو أطلوب ةاكل في زصد و ت د د املعلوماح املفيدة و مه ث  ج ع ا في إنتو 

 ػ ل تظازيس تفيد في اتااذ الظسازاح الاطتراتيجية املعادة.
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 الدغىات:   -2-5-1-3

ماه ألاطاالي  املعت ادة فاي تطبيان جؼااار اليظةاة املعلوماتياة نجاد أطالوب الاادكواح، أ  

وتباااااح أو امل طظااااح ألاااااست بغااااسك شيازت اااا لحعاااوز جؼااااا اح أو ال اااي تظااادم ا أو تسطااال ا امل

شيااااازاح ك اااال مؼااااتركة م ااااا تظاااا ح هاااارك الاااادكواح خااااالورو  كرااااذ أػاااايال جد اااادة و أطااااالي  

حد  ااة فاااي الخاادماح ورنتاااا . حيااي أؤ جااالة الاادكواح ت اااوؤ لغااسك إػااا از  تظااويظي لتلاااك 

 
 
 لسصااااد املعلوماااااح  املوتبااااة أو امل طظااااة الداكيااااة. و مااااه هنااااا ت ااااوؤ الاااادكواح مصاااادزا

 
اصاااابا

 (32)املفيدة و املب وا كل ا مه  س  كناصس اليظةة املعلوماتية.

 املػاتةةةةةةس :  -2-5-1-4

عتبااار املعاااا سة  سيظاااة م راااذ لل ظازناااة كراااذ أطااااض معيااااز مسجذاااي و هاااو أطااالوب 
ُ
 اختدكتااا ت

ة فااي ألامسيويااة فااي طاابعي ياح الظااسؤ العؼااسيه لصااد املناةظااة الدولياا RANK XEROXػااسكة 

 ل اارا ألاطاالوب تظااوم املوتبااة خت د ااد أو 
 
موتبااة زائاادة فااي  ااتيااازطااوق ث ح الناسااخة. وةظااا

مااااه حيااااي ااااادمات ا، وشا ااااا، مباني ااااا،  الامتياااااشمجااااال جؼااااا  ا كن ااااوذ ،   ااااوؤ ل ااااا الظاااابن و 

، تعام ت ااااااااا...الخ، وتظاااااااااع أدائ اااااااااا ب ااااااااا، م ااااااااا  ظااااااااا ح ل ااااااااا خ عسةااااااااة الفجاااااااااواح اطااااااااتراتيجيات ا

ا ا، و ال اااد  ماااه هااارك الطسيظاااة هاااو إ جااااد معيااااز جد اااد أكراااذ مظاااتوت  ظااااض النظاااائص لااادو 

 -كلي  أدال املوتبة، و ذلك مه ا ل املساحل التالية :

 ت د د الخدماح ال ي ت تا  ا ذ ت ظملؤ. -

 ت د د أةعل موتبة زائدة في مجال جؼا  ا. -

 تج ي  معلوماح كه هرك املوتبة الن وذ . -

 املظتويملؤ. دزاطة الفسق خملؤ ألادال ه أو -

 ت د د اطة الت ظملؤ لل ظاو  م  املناةع أو التفوق كلي . -

 خالخدماح موضو  الت ظملؤ. ازتبارتؼويل ةسق ك ل ل ا  -

 تنفير ك لية الت ظملؤ و مساربة التظدم.       -

و تصداد أه ية املعا سة كند معسةاة الفجاواح خاملؤ املوتباة املتيظةاة و املوتباة الن اوذ ، و 

تظصاااي ا و تعاااعي ماااه م ان  اااا. لااارا  تطلااا  ألاماااس مسارباااة مظااات سة إلدزاك  ال ااي ماااه ػااا ا ا أؤ
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الظااااسازاح  اتااااااذرجااااسالاح الع جيااااة ال شمااااة لظاااادة هاااارك ال غااااساح و  اتااااااذهاااارك الفجااااواح و 

 فاااي جؼااااار اليظةااااة املعلوماتيااااة أو 
 
 زياد ااااا

 
املناطااابة للتعاماااال مع ااااا. وب اااارا تعااادة املعااااا سة أطاااالووا

.املوتبة املتيظةة معلوم
 
    (33)اتيا

حياااي تعاااد ألاطاااالي  الظاااالفة الاااركس أطاااالي  و  اااسق مباػاااسة، أماااا ألاطاااالي  مملااار املباػاااسة 

 -ةتن صس ةي ا  ري:

 ألاساليب أ ذ املباةس : -2-5-2

ماااه ألاطاااالي  مملااار املباػاااسة ال اااي ل اااا ألاثاااس ر جاااابي كراااذ جؼاااار اليظةاااة املعلوماتياااة ماااه 

أطااالوب امللتظيااااح و املااا ت ساح الو نياااة مل اااا و  حياااي وةاااسة املعلومااااح و تعااادد مصاااادزها هاااو

 جاااادة ةعااااال، وهاااارا ملااااا  ااااوةسك مااااه معلوماااااح، و ذلااااك كااااه  سياااان 
 
الدوليااااة، والاااار   عااااد أطاااالووا

اللظااااالاح املتوااااسزة و الجلظاااااح العل يااااة خااااملؤ العل يااااملؤ و الباااااح ملؤ و أهاااال الااتصااااا . م ااااا 

رااااح كل ياااة و خ  ياااة خيااال  . ماااا   ااايح ل ااا  التعااااز  و تباااادل ألاة ااااز والخباااراح و ت طااااع لع 

  حظ في هرا ألاطلوب هو ت لفتا  الادنيا خاملظازناة ما  ألاطاالي  املباػاسة و كارا صا حيت  فاي 

   (34)حلة املؼو ح املعترضة لدت البع  ومظاكدت   كرذ تاطي ول العظباح.

 :أساليب أملسي -2-5-3

بوة ألانترناااا  و ال ااااي تعاااادة ماااه ألاطااااالي  ألااااااست السائاااادة ل ؼااااار اليظةااااة املعلوماتيااااة، ػاااا

 لل علوماااح خ واا  توةسهااا كرااذ مااا  ظااازب ماااه 
 
 مت ملااسا

 
 لل ؼااس، و مصاادزا

 
 واطااعا

 
%  82ةعااالا

مه املعلوماح متاحة كرذ الخض املباػس، و خفعال ا أصاب   املوتبااح راادزة كراذ الحصاول 

  كراااااذ ماااااا ت تاجااااا  ماااااه معلومااااااح خت لفاااااة منافعاااااة. إضااااااةة ا اااااذ هااااارا تظااااا ح ألانترنااااا  خت بااااا

مساربة ول املتغملاراح فاي حيل اا كاه  سيان أدوات اا املتعاددة و موارع اا ا ختلفاة. و ماه أدوات اا و 

امل ملااسة و ال ااي تعاادة ألاةعاال كرااذ ر اا ق خال ظاابة لل تاايظظ املعلوماااتي و هااو امليخااص الااوافي 

RSS   و هااااو كبااااازة كااااه تظنيااااة ت وااااه مااااه الحصااااول كرااااذ آاااااس ألااباااااز و أحااااد  ا بؼاااا ل دوز

ماااه أجااال ج ااا   RSS READERخاااسام   طلااان كلي اااا إطااا   خاطاااتاداملظاااا ي، و ذلاااك بؼااا ل تو 

تصاااافح املعلوماااااح كرااااذ ج اااااش الحاطااااوب الخااااا  خاااا ، حيااااي   تظتصااااس هاااارك الخدمااااة كرااااذ و 

 املعلوماح املوتووة ة ظ  خل تتعداها ا ذ امللفاح الظ عية و املسئية. 
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في  1995حيي ةوس طنة ، )*(RAMANATHAN V. GUHAا ذ العال   RSSتسج  ةوسة ادمة 

أناات   1999إخت اااز  سيظااة أو أطاالوب إلكااادة هي لااة املواراا  و واصاافاح م تواهااا، وفااي مااازض 

و وانا  تلاك الدزاطااح تجاس   RSS 0.9أول إصاداز ماه امليخاص الاوافي و أ لان كليا  تظا ية 

 اااااااوز هااااااارا امليخاااااااص لاؼااااااا ل امللفاااااااااح  2222، و فاااااااي كاااااااام Netscapeت ااااااا  إػاااااااسا  ػاااااااسكة 

راااام مسكاااص اااادماح ألانترنااا   2223، و فاااي كاااام RSS 2.0ااااااااااااااة و البصاااسية ت ااا  إطااا  الظ عياااا

 (  35)خجامعة هازةازد ألامسيوية ختوحيدها ك عياز كالمي.

 -ك ا  ظاكد ةعال ألانترن  كرذ ت د د مصادز املعلوماح التناةظية و مه أه  ا :

 مساربة كسوك ك ل املناةظملؤ املعسضة كرذ صف اح الوي . -

 مساربة زطائل املناةظملؤ املسطلة ملوزدا   و شوائل  . -

 كه رك ناح الخاصة خ نتجاح و ادماح املناةظملؤ. الاطتع م -

 ت ليل التجاوب الر    عا خ  إنتا  املناةظملؤ و ادمات   املعسوضة. -

و ول ا تص  في اانة التفعيل ر جابي ل ؼار اليظةة املعلوماتية. و لتنةي  ك لياة الب اي 

  -رذ صف اح الوي   تطل  مه املتيظظ املعلوماتي ت ب  الخطواح التالية ة:ك

 BOOKتعلي  املصادز، أ  ج ا  وال املوارا  ذاح ألاه ياة و حفة اا فاي وثيظاة تظامى  -

MARKER 

 ض اؤ مساربة أوتوماتوية كرذ الوي .  -

 تستا  و تنةي  املعلوماح. -

 توش   املعلوماح كرذ ػ ل صف اح وي . -

رنااا  و التعامااال مع اااا،  تطلااا  م اااازاح و رااادزاح ةائظاااة و هاااو ماااا  صاااطيس كليااا  و كليااا  ةاألنت

خال ظاةااااة املعلوماتيااااة و ال ااااي تعااااد ضااااسوزة م نيااااة ل اااال متاااايظظ معلوماااااتي فااااي ظاااال التطااااوزاح 

  (36)املعلوماتي، و كرا ال ؼس رلوتروجي املتنامي. الانفجازالتونولوجياااااااااااة و 

 
                         

له تجربة واسعة  9002منذ عام  في جوجليعمل  كمبيوتر : عالم راماناثان جوها   - )*(
  .7291في تصميم البرامج في عدة مؤسسات معموماتية منذ 
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 :يقظة املػلىماثيةمحطلبات ثطبي  أساليب ال-2-6

ت تاااااا  أطاااااالي  اليظةاااااة املعلوماتياااااة خالعاااااسوزة ا اااااذ بعااااا  املتطلبااااااح لتطبيظ اااااا و ذلاااااك 

لعا اؤ ت ظياان ال اد  وزصااد مااا ت تاجا  اليااة اليظةاة مااه معلوماااح ماه البالااة ا حيطااة، 

كااارا الع ااال امل  اااس ملعسةاااة التغملاااراح الطازئاااة ال اااي ماااه ا ل اااا تعاااصش املوتباااة م ان  اااا و ت ظااان و 

 . و مه هرك املتطلباح ما  ري :   سازي  ااطت 
 

 الىسائل الحقنية:  -2-6-1

تعتبر الوطائل التظنية مه أخسش ضسوزاح الع ل و ت ؼيض اليظةة املعلوماتياة خ وا  أؤ 

الوطاااااائل التظنياااااة تظااااااتادم فاااااي ت لياااااال و تستاااااا  و تنةاااااي  و تاااااااصيه و اطاااااترجا  املعلوماااااااح 

ه خالبالاااااة ا حيطاااااة. وااااااألج صة السر ياااااة م اااااال ا ج عاااااة ماااااه  اااااس  كناصاااااس اليظةاااااة املن ؼااااااسي

ال واتااي الركيااة و اللوحيااة و ال ااامملراح السر يااة، إضاااةة ا ااذ الؼااب اح العامليااة و مااا وةااسح 

ماااه وطاااائل اتصاااال طاااس عة و موارااا  للتواصااال و أنة اااة املعلومااااح امل بتاااة كراااذ هااارك ألاج اااصة 

صيل معلوماات   ا اذ متاار  الركية، م ا ط ل ك ل ا  ا اليظةة في ماتلي وظائف   و تو 

الظسازاح في أرل ور  و ج د م وناملؤ ن يجاة إم انياة معالجاة الحواطاا  لو يااح هائلاة ماه 

البياناااااح و تنةااااي  املعلوماااااح ا حصاااالة و إتاح  ااااا ألصااااحاب الظااااساز فااااي املوتباااااح.  لاااارا ة اااارك 

ه وجاا ، الوطاائل تعاد ضااسوزة خ وا  أا اا تظاااكد الياة اليظةاة كرااذ الظياام بع ل اا كرااذ أحظا

ااصاااة فاااي ظااال التطاااوزاح الحد  اااة و كاااال  الاتصاااال السرماااي، ح اااى ت اااوؤ املعلوماااة فاااي ور  اااا و 

 املطلوب لدت متار  الظسازاح. 
 

 املىازد املالية:      -2-6-2

إضاةة للوطائل التظنية، ة طالي  اليظةة املعلوماتية تتطلا  مملسانياة ااصاة ت ول اا فاي 

د البؼاااسية و ت ااااليي املظت يااااح التونولوجياااة و معاااداح جؼاااا ات ا وأك ال ااااي مصاااازيي املاااواز 

لاااواشم الوتاخاااة وال  اااخ و املسارباااة و التنظااال و مملرهاااا ماااه املظاااتلصماح و النفظااااح. حياااي  عاااد و 

 (37)املوزد املا ي الدكامة ألاطاطية ال ي تظوم كلي ا ول ألاك ال و ال ؼا اح.
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 املىازد البشسية:      -2-6-3

املااااوزد البؼااااس  الناااااومي و املظصااااود خااااالنومي الااااار  لاااا  الوفا ااااااح مااااه املتطلباااااح كااااارلك، 

ال شمااااة وماتلااااي امل ااااازاح و الخبااااراح العااااسوزية لتطبياااان م اااال هواااارا أطااااالي ، و الاااار  تاااا  

التفصاااااايل ةياااااا ، وامل ااااااوؤ لعناصااااااس اليااااااة اليظةااااااة املعلوماتيااااااة، خ واااااا  أا ااااااا الاااااارزا  الطولااااااا  

ؼ ى جؼاا ات ا امل لفاة ب اا ماه ربال املوتباة ليخلية، ب ا تت سك وتج   و ت لل وتظسز و تظوم ب

 . (38)املتيظةة

 حيي  عد املوزد البؼس  ذو أه ية خالغة و تت  ل أه يت  في ما  ري :

 عتبااار املاااوزد البؼاااس  املصااادز الفسياااد الااار   ااا ثس كراااذ ألادال فاااي ػااا ى ال ؼاااا اح،  ؤ ماااا  -1

مباػس و  ثس بؼ ل كبملر   تلو  ألاةساد مه معاز  و ابراح و م ازاح و تعلي  و ردزاح ت

كرذ املوتباح م  ا واؤ نوك ا و خ  تظتطي  املناةظة و ةسك وجودها كؼاسيك اجت اامي 

 ةاكل في الظوق املواشية.

  ظاكد في الن معاز  و إخداكاح و اخت ازاح جد دة. -2

  ظاه  في ت ظين اململسة التناةظية لل وتباح.     -3

ك اااال و ت ظيااان الجاااودة و الوفا اااة فاااي أنااا   ظااااكد كااارلك فاااي شياااادة كفاااالة الخااادماح و ألا  -4

 هرك املوتباح. 

 :النتائج و التوصيات

 النتائج :

 مه ا ل هرك الدزاطة توص  الباح اؤ ا ذ ج لة مه النتائ  نوجصها ةي ا  ري :

 لسصاااد البالاااة املناةظاااة و اطاااتا   معلومات اااا  -1
 
 م  اااا

 
تعاااد اليظةاااة املعلوماتياااة جؼاااا ا

زصاااد التطاااوزاح التونولوجياااة، الاك ؼااااةاح العل يااااة، متابعاااة ت سوااااح املناةظاااملؤ و و 

خاااااسالاح الااتااااارا ، ت د اااااد التظنيااااااح التونولوجياااااة املظاااااتادمة ماااااه  اااااس  املناةظاااااملؤ 

 مملرها. و 
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تفعيااااال اليظةاااااة املعلوماتياااااة فاااااي املوتبااااااح ضاااااسوزة اطاااااتراتيجية و هااااارا ملعسةاااااة ماتلاااااي  -2

ذلااااااك مااااااه اااااااا ل الفااااااس  املتاحااااااة و اطاااااا   ازها و تجناااااا  وااااااال ال  د ااااااداح ا حت لااااااة و 

 ماتلي رػازاح البيّية املسصودة، ااصة الععيفة مل ا.   

اليظةاااة املعلوماتيااااة جؼاااار  عاااا ه البظااااال و الاطااات سازية لل وتباااااح ماااه ا ل ااااا تطااااوز  -3

 ادمات ا و تغملر أطالي  ك ل ا، م ا  ظ ح ل ا خوظ  ثظة زوادك و مجاب ة مناةظي ا.

التظنياااااة، البؼاااااسية، و املاااااوازد املالياااااة تعاااااد تاااااوةملر ثليااااااح و املتطلبااااااح م ااااال الوطاااااائل   -4

ضاااسوزة لتطبيااان أطاااالي  اليظةاااة املعلوماتياااة خاملوتبااااح، ل طاااتفادة ماااه جؼاااار ا  اااا 

اليظةة املن ؼسة خبال  ا خالويفية امل رذ، ح ى تصل ا اذ ت ظيان أهاداة ا و الباروش ضا ه 

 مناةظي ا. 

املظااااااتظبلية ال ااااااي   وااااااه أؤ تظاااااا ح اليظةااااااة املعلوماتيااااااة خالت اااااار س و الت باااااا  للعسارياااااال  -5

 تواج  ا املوتباح.

 تو ه أه ية اليظةة املعلوماتية في تنو   مصادز و مجا ح تدةن املعلوماح. -6

 عاااد ج ااا  املعلومااااح و معالج  اااا ماااه أهااا  الع ليااااح ال اااي  ظاااوم ب اااا املتيظةاااوؤ خالبالاااة  -7

 ل اااااااا  
 
لصاااااااان  الخازجيااااااااة و تظااااااااد   ا ملتااااااااار  الظااااااااسازاح خاملوتباااااااااح املتيظةااااااااة، تظاااااااا ي 

 الظسازاح الاطتراتيجية.  

تعااااااد ألاطااااااالي  ا ختلفااااااة و ااصااااااة ألاطاااااااالي  مملاااااار املباػااااااسة و مل ااااااا ػاااااابوة الانترنااااااا ،  -8

الطسيظاااة امل راااذ لتفعيااال و ت ؼااايض اليظةاااة املعلوماتياااة فاااي املوتباااة، ماااه ا ل اااا تااات وه 

  الية اليظةة مه ت د د املعلوماح املفيدة و حصسها و مه ث  ج ع ا.

املعلوماتي ا ذ م ازاح و ردزاح و ابراح واةياة ت هلا  ا اذ الظياام خسصاد    تا  املتيظظ -9

 البالة ا حيطة لل وتبة و حصس موا ه املعلوماح ةي ا.
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 :التوصيات

 م ا نو  ي خ  مه ا ل هرك الدزاطة،

الع ل كراذ تفعيال جؼاار اليظةاة املعلوماتياة خاملوتبااح ك  طظااح صااجعة و متي اة   -1

 ا  اها. لل علوماح و ت طاع

حاااي أمناااال املوتبااااح كراااذ إاعاااا  ماااوظفي   لجلظااااح ت ظظاااي  حاااول أه ياااة و ري اااة  -2

اليظةاااااااة املعلوماتياااااااة و دوز ا  اهاااااااا فاااااااي مظااااااااكدة متاااااااار  الظاااااااسازاح و املظااااااااه ة فاااااااي 

 ت ظملؤ و تطويس هرك املوتباح، م ا   ظن الجودة الؼاملة لدا ا.

تاحة ةس  خعااااسوزة إإلداز ة إدازة األك ال ا  تولااااوؤ ل املوتباااااح الاااار ه منات ظاااااع أ -3

إلدازة الحداثاااااة و العصاااااسنة  سق الة ة  كفل وادزهاااااا البؼاااااسية لاااااسوالت هيل التااااادزي  

 ملوتباح.ا

  بغااااي إداااااال نةااااام اليظةااااة ضاااا ه ألانة ااااة ردازيااااة املظااااتادمة خاملوتباااااح و تفعياااال  -4

 ا  اك ب د  ت ظملؤ ادمات ا و تطويس ذات ا.  

 
 :خامتــــــة

 ملا طبن، نظو 
 
 اتاما

 
 م  ا

 
ل أؤ اليظةة املعلوماتية مه ال ؼا اح السائدة ال ي تلع  دوزا

فاااااي دكااااا  و مظااااااكدة ماتلاااااي امل طظااااااح الظااااااكية للتغيملااااار و التطاااااوز و مظاااااا سة ألاحاااااداا، 

ة تناةظاااااية فاااااي البالاااااة ا حيطاااااة ب اااااا، و  ااصاااااة أؤ أكثر   اااااا تواجااااا  ت اااااد اح ماتلفاااااااااااااااااااااااااااة و حااااادة

علومااااة فااااي وضاااا  الخطااااض الاطااااتراتيجية وهااااو دوز املتاااايظظ املعلوماااااتي فااااي إضاااااةة ا ااااذ ري ااااة امل

زصااااادها و ج ع اااااا و معالج  اااااا و توصااااايل ا ملتاااااار  الظاااااسازاح ب ااااارك امل طظااااااح. و كراااااذ ماااااساز 

امل طظااااااااح السو ياااااااة و الخدماتياااااااة نجاااااااد املوتبااااااااح خ اتلاااااااي أػااااااا ال ا، تظاااااااذذ ألااااااااي ألاااااااااست 

لت ملااااااس فاااااااي تظااااااد   ااااااادمات ا و الظياااااااام للتواجااااااد ضاااااا ه ال وكباااااااة ألاو ااااااذ مااااااه حياااااااي التنااااااو  و ا

خ ك ال اااا، والباااروش بؼااا ل  ةااا  ل ن بااااك فاااي خال  اااا الداالياااة و الخازجياااة.  و    تااا ت  ل اااا هااارا 

التطوز و البروش، الا كه  سين ت ؼيض اليظةة املعلوماتية خ اتلي أطاليا ا لسصد ماتلي 

تظاااكدها كرااذ زوااح جااو ح فااي تاطااي املعلوماااح املفياادة فااي اتااااذ رسازات ااا الاطااتراتيجية، ال ااي 



د.  بادي سوهـام                 أ. سعودي مكداد                                                                  

 

    8102العدد التاسع ـ يناير  -اجمللد اخلامس 
010 

ا خاا س و مواج ااة ماتلااي ال  د ااداح و الان باااك  ختلااي رػااازاح، ااصااة العااعيفة مل ااا، 

 ح ى ت ظن أهداة ا و توظ  زضال زوادها. 

و ماااه اااا ل هااارا ر ناااا خدزاطااا نا، ملعسةاااة ماتلاااي أطاااالي  اليظةاااة املعلوماتياااة و املتطلبااااح 

 ملوتباح. ضسوزية التوةملر لتطبيظ ا في ا

 :قائمة املصادر و املراجع

 

حالااااة ػااااسكة ازسةةةةا  نظةةةةام تقظةةةةة ثناف ةةةةية كىسةةةةيلة ج ةةةةي ذتة يدتثةةةةة : كاااا وة، طاااالمى.  (1)

 .  85.  . 2228. ماجظتملر. الجصائس : جامعة الجصائس، نفطال

دزاطاة اليقظة الحكنىلىجية  ةةدا  لصيةاد  القةدز  الحناف ةية للبنةى  : كسمري، أط ال.  (2)

. ماجظااااتملر. خااااومسداض : جامعااااة ادمحم بنااااوك العاملااااة خ ظااااس و  ااااة خااااويسةمسجعيااااة مظازنااااة لل

 .  .  52.  . 2214خورسة، 

  .51،   . املسجؼ نف هكسمري، أط ال  (3)

 (4) -ANTONIO, Lopes Da Silva. L'information et l'entreprise , des savoirs à 

partager et à capitaliser : Méthodes, Outils et application à la veille. Thé. 

Doct. Univ.aix-marseille III, 2002.P 39. 

(5)  JEAN-Françoi, Miaux.opcit. P 13.      

دزاطاة ميدانياة خاإلذاكاة اليقظة و ثطبيقاة ا  ة  امل س ةات إلاغ ميةة : خوزويد، حناؤ.  (6)

 .  26.  . 2213، 2. ماطتر. رظنطينة : جامعة رظنطينةالج وية لو  ة جيجل

أهميةةةة اليقظةةةة الاسةةةلذاثي ية  ةةة  ثت ةةة   القةةةسازات كسوماااي، طاااعيد ، ك سطااا ي، أح اااد.  (7)

. امللتظااااااا  الااااااادو ي السابااااااا  حاااااااول : املناةظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الاسةةةةةةةلذاثي ية و الحناف ةةةةةةةية للم س ةةةةةةةة

الاطااااتراتيجياح التناةظااااية لل  طظاااااح الصااااناكية ااااااز  رطااااا  ا حسوراااااح فااااي الاااادول و 

 .8لعسوية،]د.ح[.  . ا

دوز اليقظةةةةةةةة الاسةةةةةةةلذاثي ية  ةةةةةة  السفةةةةةةةؼ مةةةةةةةن شزوخااااااي، ةملاااااااروش ،  طااااااوس، ةا  اااااااة الصهااااااسال. ( 8)

. امللتظ  الادو ي السابا  حاول: املناةظاة والاطاتراتيجياح ثناف ية امل س ات الاقحصادتة
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التناةظاااااية لل  طظااااااح الصاااااناكية اااااااز  رطاااااا  ا حسورااااااح فاااااي الااااادول العسوياااااة. ]د.م[ : 

 . 9 . ]د.ح[.

 .191-192.    . مسجؼ ساب حد د، زتابة ، حد د، نوةيل.  (9)

دوز اليقظةةة و طةةسن املنحىجةةات الجدتةةد   ةة  شيةةاد  القةةدز  الحناف ةةية خاااوغ، أح ااد.  (12)

 .43.  . 2227. ماجظتملر. الجصائس: جامعة الجصائس، للم س ة

 .192.   مسجؼ ساب حد د، زتابة ، حد د، نوةيل.  (11)

 .132-131.     مسجؼ ساب د، حناؤ. خوزوي (12)

. اليقظةةةةةة الحكنىلىجيةةةةةة  ةةةةة  عةةةةةل ثكنىلىجيةةةةةا املػلىمةةةةةات و الاثصةةةةةالشواويااااه، كد لاااااة.  (13)

 .  74.   . 2228لاظاجع : إدازة اك ال. املد ة : املسكص الجامذي  حي ةازض، 

(14)  Jean-François Miaux.Opcit. P. 16.                                                                          

ثطبيةة  أنظمةةة اليقظةةة خااه الظااب ي، كبااد املالااك ، خيااوك، نوجااود ، الحااوا ي، كتيظااة.  (15)

. : دزاطاااة ميدانياااة خامل طظااااح البنوياااة لو  اااة جيجااالاملػلىماثيةةةة بامل س ةةةات البنكيةةةة

 -18 الظاوداؤ، (. امل ت س ال اجي و العؼاسيه ل ت ااد العسباي لل وتبااح و املعلومااح )إكلا

 .1882 .  .  2011د ظ بر  21

 .  1882.   . مسجؼ ساب ، خيوك، نوجود  ، الحوا ي، كتيظةخه الظب ي، كبد املالك  (16)

 (17) veille informationnelle.  visité le : 05/01/2015 à 16:23, sujet disponible 

à l'adresse url  ci-après. http://biblio.hmr.qc.ca/veille.htm#1                                                                                        

(18)  Jean-Paul Pinte. La veille informationnelle en éducation pour 

répondre au défi de la société de la connaissance en XXIième siècle. 

Application à la conception d'un plateforme de   veille et de partage de 

connaissance en éducation : Commun@utrice. Thé. Doct. Paris : univ. 

Marne-la- vallé, 2006. P.345.  

- .    . مسجةةؼ سةةاب ا ي، كتيظااة. ( خااه الظااب ي، كبااد املالااك ، خيااوك، نجااود ، الحااو 19)

18821883  . 

http://biblio.hmr.qc.ca/veille.htm#1
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دوز  أنظمةةةةةةةةةة السعةةةةةةةةةةد املػلىمةةةةةةةةةةاج   ةةةةةةةةة  امل س ةةةةةةةةةةات الاقحصةةةةةةةةةةادتة،ػااااااااااخونية، ك ااااااااااس.  (22)

. طااااونطساك طااااويودة somik:دزاطااااة حالااااة م طظااااة صااااوميك  املحصامةةةة   املػلىمةةةةات

 .141-142مسج  طاخن.    . 

 .82.   مسجؼ ساب ( ك وة، نصملرة. 21)

:  ثطبيةة  اليقظةةة املػلىماثيةةة  ةة  امل س ةةات الاقحصةةادتة الجصائسيةةة العا اا ، نجيبااة. (22)

 .GERMANدزاطة ميدانياة خ  طظاة كتااد الح ولاة و التواد ع بعاملؤ طا ازة رظانطينة

 . 41-39   . . 2211ماطتر. رظنطينة : جامعة منتوز ، 

دوز  أنظمةةةةةةةةةة السعةةةةةةةةةد املػلىمةةةةةةةةةاج   ةةةةةةةةة  امل س ةةةةةةةةةات الاقحصةةةةةةةةةادتة،.  ػاااااااابونية، ك اااااااااس. (23) 

. طااااونطساك طااااويودة somik:دزاطااااة حالااااة م طظااااة صااااوميك  صامةةةة   املػلىمةةةةاتاملح

 .222-198.    . مسجؼ ساب 

. مسجةؼ سةاب . الادوز الجد اد ألاصاا ي املعلومااحالسعةد املػلىمةاج  : ػااخونية، ك اس.  (24)
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 ىظرة معلوماتية الصحي:احملتوى الرقني 

 ملدى الوعي والتكييه واالستثنار واملشاركة يف املعرفة مً اجلاىب املصري

 

 د. عزة فاروق جوهري                                                                

ف -ظم علوم املعلومات أطحاذ مظاعد ق                                                       جامعة بني طٍو

 :امللخص

فففد          الحوظُفففف امليداًفففد لالاعففف م ملعثوفففاى ملاملعلومفففات صفففس م تفففز    ففف ة أ ففف   طفففتة ثت  

 لدملز املعسفة، ملزأض املاى الب سي صس ث وز 
ً
عالم الُوم. لتا ًقوم على فهم جدًد ألثر عتقا

ات الظفففاع عقحوفففات ملثقفففدم افمحتففف  فتففف  ة آلار ملثتاشفففُا مففف   ملرفففا  الظفففابد  بففف ر رفففسملٍز

علفففى الظففففالة الدمللُففففة ععحتففففات علففففى اقحوففففات املعسففففة لدزجففففة اعح ففففاز  مفففف  ق ففففز اف حوفففف ر   

  ل اقس الق اعات عقحواتًة الحقلُدًة 
ً
 ملباأللسى منت 

ً
الق ا  المدًد الري أ    إلصامُا

ت ملاملعسفففففففففة ملاملهففففففففازات املعسملفففففففففة  لففففففففدى المتُفففففففف  ، مل ففففففففرا ًلففففففففصم بفففففففف ر ثهففففففففور أتبُففففففففات املعلومففففففففا

 م  ا حتام مافة املؤطظات ملالق اعات ملالدملى .ملمنها المانب  
ً
الحننولوجُة ملالسقتُة  جصءا

الوفيس . مللُفت جعفد رنيرنفد ألبفر شف نة لت ُفوثس صفس العفالم ملثوفز بف ر م ًف ر ال واطفِب، 

تهلهي ملالنتو املر ز  لالانيرند قد جلب عالم جدًفد مف  املعلومفات لهفز مف  مح ومف ي ملمظف

الصفففففف ة صففففففس الو ففففففوى إ ففففففى املعلومففففففات الصفففففف ُة لُففففففت ًحففففففوافس طلظففففففة عٍس ففففففة مفففففف  املواقفففففف  

الص ُة ملم  خ ى  ر  املواق  الص ُة على رنيرند ًتنف  للتظفحدُد الو فوى إ فى أخ فاز 

الص ة، ملمعلومات ع   مساض، ملباإلمهار أًً ا املظا تة صس م توعات املناق ة ملالدعم 

فقد أ    بئمهفار املفٍسالا عثوفاى ملالو فوى إ فى ال دمفة  .الص ُةأمل لتى شساء املنح ات 

ظحعسض جتُ  ال فدمات ال  ُفة عف   الص ُة مل و جالع حوا ز م  ال  ِب مَل صس مندله مٍل

 .بعد
 الللنات املفتاحية:

 موس. -وى السقمي الويس، املعسفةحاف 
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Summary 

        The increasing recruitment of information، communication and 

information in all activities has become a feature of today's world. It is also 

based on a new and deeper understanding of the role of knowledge and human 

capital in the development of the economy and the progress of society. Among 

the necessities of the hour and in line with the prevailing conditions in the 

international arena is the reliance on the knowledge economy to the degree 

that it is recognized by specialists; the new sector، which has become 

mandatory and rather complementary to the other economic sectors Which is 

known to all. This requires that the literature of information، knowledge and 

technological and digital skills be part of the interest of all institutions، sectors 

and countries. With the world's largest computer network and millions of 

computers، the stunning growth of the Internet has brought a new world of 

information for health professionals and consumers to access health 

information where a wide range of health sites are available and through these 

health websites، Health news، and disease information، and can also 

contribute to discussion groups and support or even purchase health products. 

The patient can call and access the health service while sitting at home، 

communicating with the doctor and reviewing all medical services remotely. 
 

Key  words: 

Digital Health Care، Knowledge - Egypt. 
 أهنية الدراسة :

ففف العففام فمحتفف  املعسفففة فانففه ً فف  ر ظففار لداعففز أطا فف ي،        إذ  ففو  بففالسجو  إ ففى الحعٍس

ة لع فو  سصفس ملاملفاتي،مع ر ربفدا  الدنفسي ملاملع لتفا أنفه الياًفة املسجفو  مف  الحنتُفة الب فٍس

حففف رس مٍل فففد  لندظفففه مللي فففر  مففف  خففف ى شففف هات الح فففاتى ملالح ا فففب ملالحداعفففز،  فاعفففز ًفففؤرس مٍل
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لُت أر املعاتلفة عقحوفاتًة المدًفد  ع جعحتفد أطاطفا علفى ملففس  املفوازت ال  ُعُفة ملع علفى 

ة ملالندففففاءات ملاملهففففازات، أي علففففى الحقففففدم العلمففففي مل  ففففس ملفففففس  املففففوازت املالُففففة، بففففز علففففى املعسففففف

ة ملالحقنُفففات املحقدمفففة مففف  أ فففم أطفففع 1عبحهفففاز ملعطفففحتساز صفففس الح دًفففد . فالندفففاءات الب فففٍس

ة زأض املفاى الب فسي، الدنفسي، الظفو ،  م حتعات املعسفة فهي ثححاج إ ى أزب  أطع جو ٍس

ثقنُة املعلومات ملثننولوجُا عثواعت ملرتاز  ملعلُه ً ب إزطاء مدهوم اقحوات املعسفة مل 

عفففد الق فففا  ال يفففي ب فففقُه الوفففيس ملالع  فففس  صفففس خدمفففة الحنتُفففة عقحوفففاتًة ملعجحتاعُفففة. مَل

م  ألثر الق اعات ث ر را صس لُا  الدست ملافمحت ، ملازث ا ا بحُفا   ففسات ملثفنعنع   فا اثه 

ًفففة الصففف ُة ملالفففًدا مففف  ألبفففر علفففى قفففو  افمحتففف  ملأتابفففه ملإنحاجُحفففه ، لُفففت ًت فففز ق فففا  السعا

باملابة  10ملنظًسا ألر  را الق ا  ًندق ألثر م   .الق اعات ملألثر ا نتًوا على مظحوى العالم

 مفف  اقحوففات أي  مفف  النففاثح اف لففس رجتففا س
ً
ملعظففم الففدملى املحقدمففة، فئنففه ٌ ففهز جففصًءا  ففاب 

ئفففة السقتُفففة ململفس هفففا مففف   نفففا جفففاءت أ تُفففة الدزاطفففة للوقفففوا علفففى مفففدى اطفففخ تاز ال ِ .2تمللفففة

املعلوماثُفففة صفففس تعفففم الق فففا  الوفففيس بححفففوى معسصفففس ً تفففس عنفففه نحفففاج أملففففس اقحوفففاتًا ملتاعتفففا 

تنففففف  القفففففوى بففففف ر أ فففففم عنا فففففس الن فففففا  صفففففس ث نفففففي نظفففففم إتاز  املعسففففففة ملثحقُقفففففه  اجحتاعُفففففا. مٍل

 أل داا م حت  املعسفة  و ن ا  المصء املحعلق بت ازلة املعسفة.

 مشللة الدراسة:

لقفففد ثنفففامي  اف حفففوى رلنيرمل فففي ب فففهز م  فففوب علفففى ال ففف نة العنن وثُفففة ملشات رق فففاى         

 علففى املهحتفف ر بحففداملى ملاطففح دام املعلومففات مل ففو مففا 
ً
  امففا
ً
علُففه . مٍل ففس   ففرا رق ففاى جظففاعع

مففففدى عطففففحدات  ال قُقُففففة مفففف   ففففرا اف حففففوى ملأملجففففه اطففففخ تاز ا النوعُففففة   ملمففففا جففففوت   ففففرا 

ثدامللفففه مل  فففس  ملعطفففحدات  منفففه عبفففر شففف نة رنيرنفففد صفففس ق اعفففات معُنفففة  اف حفففوى الفففري ًفففحم

ملمنهفففا الوفففيس   ملمفففا مفففدى ثفففوافس الفففولس يهفففرا عطفففح دام ملالفففولس بتعفففاً ر ال نفففم علفففى جفففوت  

ملثحت ففففز م ففففهلة الدزاطفففة صففففس بحففففت مففففدى الففففولس ملامل ففففازلة  .3اف حفففوى مفففف  ق ففففز املظففففحدُدً  

أتملا هفا صفس موفس لفدى عُنفة مف  املوفٍس ر، ملالحقُفُم رلنيرملنُفة مل  ملدهفوم الصف ةملعطخ تاز 

 لُففففت جعففففسالنتففففاذج مفففف   ففففرا اف حففففوى ملعسفففففة جوتثففففه ملمففففدى إطففففهامه صففففس م حتفففف  املعسفففففة . 

الصففف ة رلنيرملنُفففة : ب مهفففا م توعفففة مففف  الح  ُقفففات صفففس م فففاى املعلوماثُفففة ال  ُفففة لخظفففهُز 



                                                                 يرهاروق جوــــــــــد. عزة ف                                                                  

 

    8102العدد التاسع ـ يياير  -اجمللد اخلامص 
042 

علومفففففففففات املحعلقفففففففففة إتاز  ملثقفففففففففدًم ال فففففففففدمات الصففففففففف ُة ملج فففففففففتز  فففففففففر  الح  ُقفففففففففات   فففففففففس امل

 ملث ٍص  ملث اتى ال ُانات ملثوف ر الحداعز ب ر املٍسالا ملال  ِب ع  بعد.  ،بالص ة

 أهداف الدراسة :

 ثحدًد مدى رفات  الدعلُة فمحت  الدزاطة م  املواق  ال  ُة . -

 .بالدعزًحم عطحدات  منها  السقتُة التيمعسفة أ م  تملات  -

تُفففة  طاطفففُة التفففي ثقفففدمها ال ِئفففة السقتُفففة صفففس افمفففاى الحعفففسا علفففى ال فففدمات الصففف ُة ملالعل -

 ال يي

 تملز ا ب هز م تس ال  ُة لحتازضثحدًد العنا س التي ً ب أر ثحوفس صس املواق   -

 .ملأشهالهالحعسا على   ُعة اف حوى السقمي الري ً س   -

 الوقوا على مدى جوت  اف حوى السقمي الري ٌعحتد علُه. -

 سفُة صس الق ا  ال يي م  ال ِئة السقتُة .ثحدًد أنتاط رفات  املع -

 :الدراسةتشاؤالت 

  ز  ناك إفات  فعلُة فمحت  الدزاطة م  املواق  ال  ُة  .1

 . ما نتط رفات  التي جعوت على افمحت  م  اف حوى ال يي صس ال ِئة السقتُة  2

 .ما أ م املواق  التي ًحم عطحدات  منها بالدعز  3

 لص ُة ملالعلتُة  طاطُة التي ثقدمها املواق  صس افماى ال يي .ما ال دمات ا4

 تملز ا ب هز م تس  ال  ُة لحتازض.ما العنا س التي ً ب أر ثحوفس صس املواق  5

 .ما   ُعة اف حوى السقمي الري ً س  ملأشهاله  6

 .ما مدى جوت  اف حوى السقمي الري ٌعحتد علُه 7

 ميهج وأدوات الدراسة :

تففففففففد الدزاطففففففففة املففففففففنوف الو ففففففففدي الححلُلففففففففس  للوقففففففففوا علففففففففى ظففففففففا س  الففففففففولس ملعطففففففففخ تاز جعح     

ملامل فففازلة مففف  جانفففب م حتففف  الدزاطفففة ،لتفففا جعحتفففد أً فففا علفففى ألفففد أتملات  فففرا املفففنوف مل فففو 
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 ملعاً ر ًحم ععحتفات علههفا لحقُفُم املواقف  ال  ُفة عُنفة الدزاطفة، 
ً
منوف ثحلُز اف حوى  ملفقا

 امل اشس  للتواق  رلنيرملنُة م تملات أمللُة لمت  املعلومات.  باإلرافة إ ى امل لظة

.ملقد قامد ال ال ة بحوتُم قابتة مساجعة م تا  أمل ى ليسض الحقُُم للتححوى السقمي بعد 

ملأعفدت قابتفة مساجعفة ثهونفد  ،على تزاطات طابقة ذات ع قفة بتورفو   الدزاطفة  ع   

 محاملز زبِظة : 5معُاز غ د  45م  

ٌ ر املحى  -  مورو  الدزاطة ملث ت  ختظة معاً ر. العامة للتواق شتز املعلومات  :ألاو

ة للتواق  مورو  الدزاطة ملث ت  ع س  معاً ر.املحىر الثاوي -  : املظئولُة الدنٍس

 ثوتُم ملطهولة اطح دام املوق  ملث ت  ارنتي ع س معُازا. :الثالثاملحىر   -

 ة معاً ر.: اف حوى املعلوماجي ملث ت  طح املحىر الزابع -

 ال دمات الحداعلُة ملث ت  ارنتي ع س معُازا.:الخامظاملحىر  -

 

ُففة  -لتففا ثففم  ففس  اطففحبُار إلنيرمل ففي لح ُففب علُفففه   Google drive ففتم عبففر  - تا  ال ان

عُنفففة ع فففوابُة مففف  مسثفففاتي عنيرنفففد لقُفففاض مفففدى ثدفففاعلهم مففف  املواقففف  الصففف ُة ملخفففدما ها 

معهففا مللففرلو ثلتففع تملز ففا صففس م ففازلة املعسفففة الصفف ُة ملمففدى الففولس يهففا ملال قففة صففس الحداعففز 

 ملاطخ تاز ا ملتعم مدهوم الص ة علنيرملنُة .

 حدود الدراسة :

: ثسلففففص الدزاطففففة علففففى مففففدى رفففففات  مفففف  ال ِئففففة السقتُففففة  صففففس الق ففففا   الحدددداوو اعىةددددى    -

 الويس  )عُنة ع وابُة م  أفسات افمحت  ( م  مسثاتي رنيرند .

ج فففتز الدزاطفففة عُنفففة مففف  أففففسات افمحتففف  املحدفففاعل ر مففف  عنيرنفففد بوفففدة  :ياه ددد اعالحددداوو  -

 .عامة

ج فففتز الدزاطفففة ثنففففاملى بعفففالا املواقفففف  ال  ُفففة العسبُففففة بفففالحقُُم ملعسفففففة  :الىى  دددد الحددداوو  -

مدى جوت ها ملاطح دامها ملقفدز ها علفى ال فدمات الصف ُة  طاطفُة التفي ثقفدمها صفس افمفاى 

تملز ففففا  الصفففف ُة لحتففففازضعنا ففففس التففففي ً ففففب أر ثحففففوافس صففففس املواقفففف  الوففففيس. ملمففففدى ثففففوافس ال
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ب ففففهز فعففففاى مفففف  خفففف ى شفففف نة عنيرنففففد ملثففففم اخحُففففاز ع ففففس  مواقفففف  جعففففد   فففف ة ملصففففس افمففففاى 

 الويس املوسي بالدعز .

: ث ففففففسى الدزاطففففففة خفففففف ى الدوففففففز الدزا فففففف ي ال ففففففا ي مفففففف  العففففففام المففففففام س الحدددددداوو الشمى دددددد  -

 م2015/2016
 عيية الدراسة :

ب هز زقمي أجابد علُه عُنة قدزت   29/2/2016 -1/2/2016س  عطحبُار ملد  شهسثم   -

ة  ملاجحتاعُة ملرقافُة ملجعلُتُة    250ب )    ( مدست   شتلد عد  شساب  عتٍس

م  املواق  التي ثقدم أمل  هحم باف حوى الويس ملجعفد   ف ة بالدعفز  10لتا اخحازت ال ال ة  -

 ملواق  لتا ًوض ها المدملى الحا س:طة ملماند  ر  الحقُُتها للححقق م  أ داا الدزا

-  

 ( عُنة الدزاطة م  املواق  الص ُة العسبُة1جدملى زقم )

 هىع اعىكع  ىىان اعىكع اضم اعىكع الزكم

 بىاب  www.altibbi.com الطبي 1

 بىاب     http://www.doctoori.net وهتىري 2

مىكع  http://www.tabeae.org/home طب عي للعالج الطب عي والتأه ل الطبي 3

 شخص ي

 بىاب  http://www.sehha.com/about.htm صح  4

مىكع  http://www.123esaaf.com/n_staff.html إضعاف ووت هىم 123 5

 شخص ي

 بىاب  /http://www.egypt-medical.com/ar بىاب  مصز الطب   6

 بىاب   http://www.esbitalia.com إضبتال ا  7

 مىكع تجاري  http://www.alter-medicine.com كع الطب البايل مى  8

 بىاب  http://www.dailymedicalinfo.com ول يىم معلىم  طب    9

 بىاب  https://elhealthbeauty.com الصح  والجماٌ  11
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 :الدراسةمصطلحات 

 :الطبياللطاع 

ٌعتفففز علففففى  النظفففام عقحوفففاتي  فففو ق فففا  صففففس الق ففففا  ال يفففي أمل ق فففا  السعاًفففة الصففف ُة إر

السعاًففففففففففففففففففففففففة  ثفففففففففففففففففففففففوف ر الظفففففففففففففففففففففففل  ملال ففففففففففففففففففففففففدمات ملعالمفففففففففففففففففففففففة املس فففففففففففففففففففففففف ى مففففففففففففففففففففففف  خفففففففففففففففففففففففف ى ثقفففففففففففففففففففففففدًم

ُففففففففة أمل الع جُففففففففة ُففففففففةالح أمل الوقاب مفففففففف   محعففففففففدت  الح ووففففففففاتفففففففففس   ، لتففففففففا ٌعحتففففففففد علففففففففى   ُل

 .5 4 خوابُ ر لحل ُة علحُاجات الص ُة لألفسات ملافمحتعات

 : لىتروه  الصح  إلا

: ب مهفففففا م توعفففففة مففففف  الح  ُقفففففات صفففففس م فففففاى املعلوماثُفففففة ال  ُفففففة جعففففسا الصففففف ة رلنيرملنُفففففة

لخظهُز إتاز  ملثقفدًم ال فدمات الصف ُة ملج فتز  فر  الح  ُقفات   فس املعلومفات املحعلقفة 

 . 6ملث ٍص  ملث اتى ال ُانات ملثوف ر الحداعز ب ر املٍسالا ملال  ِب ع  بعد ،لص ةبا

 املحتىي الزكمي : 

ٌعفففسا ب نفففه ذلفففو النفففم الهابفففز مففف  املعلومفففات النوفففُة ملالوفففوثُة أمل التفففي علفففى شفففهز  فففوز أمل 

ق ال  نة   .7فُدًو ملالتي ًحم ث اتلها ع   ٍس

 اععزف  :

م التي ًوز إلهها لُار مع ر )فست أمل مؤطظة أمل م حت ( " املعسفة هس ثلو  فهاز أمل املدا ُ

  8ملالتي جظح دم عث اذ طلوك فعاى نحو ثحقُق أ داا النُار"

 اكتصاو اععزف  :

جفففاء صفففس بسنفففامح  مففففم املححفففد  رنتفففاةي بفففف ر عقحوفففات املعسصفففس  ففففو : "   فففس املعسففففة ملإنحاجهففففا 

: عقحوات ملافمحت  املد ي ملالظُاطة  ملثوظُدها بنداًة صس جتُ  م اعت الن اط افمحت س

ملال ُا  ال ا ة مل وع ليرقُة ال الة ر ظانُة با سات أي إقامة الحنتُة ر ظانُة با سات . 

ة" ة املتننة ملالحوشَ  الناجح للقدزات الب ٍس ح لب ذلو بناء القدزات الب ٍس   9مٍل

 مػاره  اععزف  : 

لرلو م فازلة  ،جد صس الظو  باةع ر ملم يًر للتعسفة فنتا ًو  م ز طو  م ازلة املعسفة 

املعسفة ثححاج إ س جرب لم م   ففسات ال فال  ر للتعسففة مل فم امل فيًر  مف   ففسات املفالن ر 

 . 10 للتعسفة مل م ال اةع ر لتى ًحم الحداعز بُنهم ملالخ ازك صس املعسفة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 :الشابكةالدراسات 

 :العزب  الاراضات 

ففاض صفس عقفد مفؤثتس عفف   الصف ة رلن- ففات  2008مفازض  17يرملنُفة بالٍس ، ملمففار دهفدا إ فى    ٍش

الحوعُففة باملعلوماثُففة الصفف ُة ملأ تُتهففا صففس ثحظفف ر جففوت  السعاًففة الصفف ُة املقدمففة ملرففتار 

ُففففففففات ملاملظففففففففح دات صففففففففس الصفففففففف ة  عطففففففففح دام  م ففففففففز للتففففففففوازت مل ر فففففففف   علففففففففى ألففففففففدذ الحقن

ملعلومفففففففات صفففففففس م فففففففاى املعلوماثُفففففففة رلنيرملنُفففففففة ملإثالفففففففة ففففففففسر الحعفففففففازا ملث فففففففاتى ال بفففففففرات ملا

الصفف ُة لتففا ًسلففص املففؤثتس علففى محففاملز عففد  أ تهففا ثحدًففد طُاطففات ملاطففيراثُ ُات الصفف ة 

ُففففة ملال نُفففففة  ُففففة لحقففففدًم خفففففدمات الصفففف ة رلنيرملن ُففففة ملعث ا ففففات ملال بفففففرات العامل رلنيرملن

الحف م ر ال يفي الحححُة ملالح  ُقات املحوفس  للصف ة رلنيرملنُفة ملامللفف ال يفي رلنيرمل في مل 

ملاليرم ففد ال يففي ملثقنُففة املعلومففات الصفف ُة لأل  ففاء ملال ففاقم ال يففي ملالحقنُففات املظففح د  صففس 

 .11املعلوماثُة الص ُة

( صس تزاطحه انخ از املعلومات ال  ُة ب هز  ابز 2005) ًناقش فساض جاطم جسجِع -    

عواقففففففففب ملخُتففففففففة  علففففففففى رنيرنففففففففد ملالتففففففففي ً ففففففففحلط فههففففففففا الصفففففففف ُ  ملامليلففففففففوط متففففففففا ًخظففففففففبب صففففففففس

لألشف ار، املفٍسالا ملالظففوي علفى لففد طفواء مففا لفم ًحفوفس لدًففه قفدز مفف  ال قاففة ال  ُففة، أمل 

م املعلومففففات  نصففففح مظففففح دمي رنيرنففففد بحقففففٍو قففففدز  علففففى الحتُ ففففد  بفففف ر الوففففواب ملال  فففف ، مٍل

فففحم ذلفففو مففف  خففف ى   للحعفففسا علفففى مفففدى موروقُفففة ملموفففداقُة  فففر  املعلومفففات مٍل
ً
ال  ُفففة ذاثُفففا

م التففي ً لففق علههففا )ث  ُففق معففاً  املعلومففات ، ( ملثحت ففز صففس: الهففدا مفف  املوقفف PILOTر الحقففٍو

 .12الحناطب الصمني، محسزمل املوق  ، السملابط ،التي ًح تنها املوق 

 الاراضات ألاحىب  :

م  التففي ألففدت علففى أر  شفف نة رنيرنففد  2012 عفام   Weitzel، et al. " " Leilaتزاطفة لففف       

ُدً  الففففرً  ً ح ففففور عفففف  معلومففففات السعاًففففة الصفففف ُة تملر أي ثوجُففففه موففففدز مهففففم للتظففففحد

إع أر  ر  املعلومات متن  أر ثؤتي إ ى آراز ص ُة  خ  ر . ملم   نا فئر الهدا م   ،منهي

 ففففففر  الدزاطفففففففة  ففففففو ثفففففففوف ر إ ففففففاز عتفففففففز لحقُفففففففُم املعلومففففففات الصففففففف ُة علففففففى رنيرنفففففففد خا فففففففة 

للححقففق مفف  صفف ة اف حففوى الوففيس علففى  للتظففحدُدً  الففرً  ًدحقففسملر إ ففى املعسفففة الهافُففة

ملثقيفففر  الدزاطفففة لححقُفففق  فففرا الهفففدا منومُفففة جدًفففد  ل ظفففاب مفففدى ال قفففة علفففى  ،رنيرنفففد 
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أطففففاض الظففففتعة ملم توعففففة مفففف  مؤشففففسات المففففوت  . ملقففففد أظهففففست املنومُففففة املقيرلففففة فعالُففففة 

 .13عالُة لحقُُم جوت  مواتز املعلومات  الص ُة على رنيرند

م" إ ففى اطحن ففاا ململ ففف 2009عففام " " ".Mona Al Huziah، et al ، ففدفد تزاطففة    -

اف حوى العسبي الويس على رنيرند للتهنُ ر الص ُ ر ملاملس  ى صس الدملى العسبُفة، ملثقُفُم 

املواقفف  الصفف ُة العسبُففة ، ملثحدًففد علحُاجففات ال ا ففة ل نففاء القففدزات، ملفهففم العففامل ر صففس 

اتز املعلومات الص ُة بالليفة العسبُفة، ملثحدًفد م اى الص ة العسبي م  خ ى  لوس مو

ملثوفففففففنُف ملثقُففففففففُم اطففففففففح دام املعلومففففففففات الصفففففففف ُة علففففففففى رنيرند.ثت ففففففففز  مففففففففم العُنففففففففة صففففففففس 

ا و  ،موق  م  املواق  الص ُة ملالتي ثم ثحدًد ا م  خ ى محسمات ال حت جوجز 120 مٍل

ُففز املواقفف  الصفف ُة  العففامل ر صففس م فففاى  أ ففم مففا ثو ففلد إلُففه الدزاطففة  أر ،باإلرففافة إ ففى تل

 . 14الص ة العسبُة  ع ً قور صس املواق  الص ُة العسبُة لتودز للتعلومات الص ُة

س نظفام ثقُفُم 2007عفام  "  ".Sathi  Marath، et al ،  مانفد تزاطفة   - م   هفدا إ فى  ث فٍو

فففة لفففوى "التهفففاب  معفففاء" لححدًفففد نوعُتهفففا ملمفففدى  املواقففف  التفففي ثححفففوي علفففى معلومفففات ثسبٍو

نح ر م   بتتهففففا للتظففففحدُدً .ملثم ثقُففففُم عففففدت قلُففففز مفففف  املواقفففف  صففففس بنففففو الحنتُففففة بفففف ر  مففففٍس

 بواطفففف ة ال بففففراء صففففس  ففففرا افمففففاى. مللنفففف  نحففففابح الدزاطففففة لففففم ثنفففف  لاطففففتة فت تففففو  
ً
ا ًففففدمٍل

 .15ال ُانات لم ًن  ل  ر بتا فُه النداًة ألي اطحنحاجات لقُقُة صس  را ال  ر

م  إ فى أر ثهفور نق فة ان ف   لححدًفد مهفار 2006عفام  "   Gray ، Caryl فدفد تزاطفة لفف " -

م  خ ى تزاطة م توعة م  املواقف  الصف ُة علفى شف نة  ،مورو  به للتعلومات الص ُة 

ملعطفففُتا   رنيرنفففد. المفففصء  ملى مففف   فففر  الدزاطفففة ًسلفففص علفففى الحقُفففُم اطفففح دام املعلومفففات 

فففففففب ذات ال املعلومفففففففات املوجفففففففوت  علفففففففى رنيرنفففففففد. المفففففففصء ال فففففففا ي وفففففففلة اطفففففففحعسض مواقففففففف  الٍو

مواقففف   جتعُفففات  مواقففف  لهومُفففة     تلُفففز ،بوابفففات املواقباملظفففحدُد مسث فففة لظفففب الدئفففات:

 .16مواق  املعلومات الدملابُة  ال ب ال دًز ملالحيرًة ، ملم امز ص ُة أخسى 

 م بوابفففة موقففف  صففف ة ملعًفففة إنفففدًانا2005عفففام " Barbara Plattsu، " ثنامللفففد تزاطفففة  -     

فففق اطفففحعساض املعلومفففات ملال فففدمات التفففي ثخُحهفففا  فففر  ال وابفففة  نُح ر عففف   ٍس ملآعطفففها  مفففٍس

 
ً
 شفففام 

ً
التفففي ب تهفففا املنح فففة القومُفففة ال  ُفففة. ملأملضففف د الدزاطفففة أر  فففر  ال وابفففة ثقفففدم تعتفففا
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ة لظهار الفوعًح ر  لتفا ثخفُ  موفاتز معلومفات أ تهفا لهومُفة ملمن فوزات  ،ملمعلومات جاٍز

س ملقواعفففد بُانفففات ملأبحفففاذ ملمقفففاعت محالفففة ب فففهز م فففا ي ملزملابفففط ل  فففر  علفففى ال فففط امل اشففف

نُفففة لوعًفففة إنفففدًانا ٌعفففسض  ملواقففف  صففف ُة. ملقفففد ثو فففلد الدزاطفففة إ فففى أر موقففف  الصففف ة  مٍس

م توعفففففففة ملاطفففففففعة ملمحهاملفففففففة مففففففف  موفففففففاتز محالفففففففة علفففففففى ال فففففففط امل اشفففففففس مسث  فففففففة بالصففففففف ة 

زملابفط ًفحم تعتهفا مف  ق فز مؤطظفات ملاف حوى ًفحم عسرفه مف  خف ى  ،ملثحظُنها صس الوعًة 

نُة قومُة هس املنح ة القومُة ال  ُة  ملاملؤطظات  ماتًتُة ململماعت لهومُة أخسى  ،أمٍس

ملالودحات فهها بظُ ة  ملمنظتة ث رب املظحدُدً  مللرلو ثقدم معلومات لل فال  ر صفس  ،

 ،اطفففف هم افمففففاعت الصفففف ُة ملالعامففففة الففففرً  ًسغ ففففور صففففس ال وففففوى علففففى معلومففففات صفففف ُة ثن

سلفففففص املوقففففف  علفففففى املعلومفففففات ال  ُفففففة ملالصففففف ُة  ملالصففففف ة ملال ِئفففففة ملالحعلُتُفففففة ملاملوفففففاتز  ،مٍل

 . 17ال هومُة

م  هفففدا إ فففى جظفففلُط  ال فففوء علفففى املعلومفففات 2004عفففام   Petch " Teresaمانفففد تزاطفففة "  -

الصففففففففف ُة  ملالخظفففففففففاب فهفففففففففم أف فففففففففز ملا ُفففففففففة املعلومفففففففففات ملاملنح ففففففففف ر ملمفففففففففدى  ملشفففففففففتولُة  فففففففففر  

. ملباإلرفففافة إ فففى لُفففف ًفففحم إ  فففاء مواقففف  املعلومفففات الصففف ُة علفففى شففف نة رنيرنفففد املعلومفففات

س أتا  بحفت لححلُفز ملمقازنفة مححفوى طف عة مواقفف   س فا ملاف افظفة علههفا. ملقفد ثفم ث فٍو ملث ٍو

مواقففففف  معلومفففففات صففففف ُة علفففففى شففففف نة رنيرنفففففد  5ثقفففففدم معلومفففففات صففففف ُة. ملشفففففتلد العُنفففففة 

املححفففد ، ملأطفففيرالُا، ملموقففف  دهفففدا لفففسب  علفففى شففف نة  بسعاًفففة ال هومفففة  مففف  لنفففدا، ملالوعًفففات

ففففد مقففففاب ت شفففف ه منظتففففة مفففف   ففففة. ملأجٍس رنيرنففففد، ملموقفففف  ملالففففد علففففى شفففف نة رنيرنففففد الح اٍز

اف يرف ر املسث   ر ب زبعة م  املواق  على ش نة رنيرند الظ عة. مف  النالُفة امل الُفة ففئر 

حعلقففة بحوطفف ة نظففام السعاًففة الصفف ُة، نحففابح ال حففت جظففهم صففس فهففم الق ففاًا ملالححففدًات امل

عطفففُتا فُتفففا ًحعلفففق ب فففتولُة املعلومفففات الصففف ُة علفففى شففف نة رنيرنفففد. باإلرفففافة إ فففى ذلفففو 

ملرفففعد الحو فففُات مفففف  أجفففز مظففففاعد  منح ففف ر املعلومففففات الصففف ُة علففففى شففف نة رنيرنففففد ، 

 مففففففس الففففففري ٌعنففففففع م توعففففففة محنوعففففففة مفففففف  علحُاجففففففات مفففففف  املعلومففففففات الصفففففف ُة.ملخحتد 

 .18لدزاطة بت توعة م  عقيرالات فُتا ًحعلق  باث ا ات ال حوذ صس املظحق زا

م صفس تزاطفحه أر شف نة رنيرنفد ألفدرد 2004عفام    " .Benotsch، Eric G، et al، "ملذلفس  -

تنف  ع ف   علفى معلومفات قُتفة عبفر رنيرنفد، إع  رفوز   للو فوى إ فى املعلومفات الصف ُة مٍل
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  علففففى شفففف نة رنيرنففففد ثححففففوي علففففى معلومففففات غ ففففر تقُقففففة أمل م ففففللة. أر العدًففففد مفففف  املواقفففف

شففففففف ن موفففففففاب ر بد فففففففرملض نقفففففففن املناعفففففففة ٌظفففففففح دمور   324ملثت لفففففففد عُنفففففففة الدزاطفففففففة صفففففففس  

رنيرنففد ل  وففوى علففى املعلومففات الصفف ُة. رففم ثقُففُم املعلومففات الصفف ُة التففي ملجففدت علففى 

امل فففازمور أقفففز ا حتفففام  ب فففوت  عنيرنفففد مففف  ق فففز امل فففازل ر ملأصففف اب املهففف  ال  ُفففة. ملمفففار 

املعلومفات الصفف ُة علفى عنيرنففد ملأقفز قففدز   صفس الحتُ ففد بف ر املعلومففات ذات المفوت  العالُففة 

نخُ فة ان دفاض الفدخز ملالححوفُز العلمفي،  ،ملمن د ة الموت  م  أصف اب املهف  ال  ُفة

ات رملفففففام بففففالقساء  ملالنحابففففة، ملاملعحقفففففدات غ فففف ر العق نُفففففة فقففففس القففففساء ، ملان دفففففاض مظففففحٍو

الصففففف ُة. ملأ فففففم مفففففا ثو فففففلد إلُفففففه الدزاطفففففة أر املس ففففف ى ع ًقومفففففور بحقُفففففُم املعلومفففففات علفففففى 

 .19عنيرند ملع ًدزمور أر  ر  املعلومات قد ثهور خا ئة ملخ  ر 

م  املعُاز الري ثم ثقُُته ب ر مظح دمي 2003" عام  MICHAEL،et alمللدتت تزاطة  "   -

ى املعلومفففات الصففف ُة علفففى شففف نة رنيرنفففد العاملُفففة. لُفففت رنيرنفففد صفففس لالفففة ثوفففنُف ملتخفففو 

ألتفففففز امل فففففازل ر ب فففففهز نفففففاجح الدزاطفففففة القابتفففففة علفففففى شففففف نة رنيرنفففففد العاملُفففففة مففففف  خففففف ى 

معُففاز مفف  أجففز ثقُففُم املعلومففات الصفف ُة ملهففس اف حففوى، ملالحوففتُم، ، ملشففهس   12ثوففنُف 

ففففة، ملطففففل ة املوففففدز، ملطففففهولة  عطففففح دام، ملقابلُففففة الففففدخوى املففففؤلد ر، ، ملاملعلومففففات الماٍز

ملرثالففة، ملالففسملابط، ملرطفففهام ملالحورُففق، ملالحفففدقُق الليففوي، ملمعالمفففات عثوففاى أمل ملتعفففم 

املظفففففح دم. .مففففف  خففففف ى ث  ُفففففق بعفففففالا معفففففاً ر الحقُفففففُم  فففففر  ملثوفففففنُف جفففففوت  ر رفففففة مواقففففف  

ملمانفففففد املعفففففاً ر ع فففففاز  عففففف   إلنيرملنُفففففة خا فففففة بالصففففف ة ملثحدًفففففد  تاء ال فففففار بهفففففز موقففففف .

حنبئفف ر م حوفف ر باخحُففاز المففوت  العالُففة للتعلومففات الصفف ُة علففى شفف نة رنيرنففد إع أنففه م

دزلففففففة، لففففففم ثنفففففف  ملجهففففففات نظففففففس امل ففففففازل ر لففففففوى المففففففوت  العالُففففففة 
ت
بتقففففففازنتهم مفففففف  أ تُففففففتهم امل

للتعلومفففات الصففف ُة علفففى رنيرنفففد محدفففق علههفففا صفففس لالفففة اخحُفففاز جفففوت  املواقففف  رلنيرملنُفففة. 

الح  ُقفففات ال ا فففة بتعُفففاز الحقُفففُم فُتفففا بففف ر مظفففح دم ر رنيرنفففد لفففدتت  فففر  الدزاطفففة 

س املواق  رلنيرملنُة  .20ملمهنُ ر الص ة ملالقابت ر على ث ٍو

 

 

 



                                                                 يرهاروق جوــــــــــد. عزة ف                                                                  

 

    8102العدد التاسع ـ يياير  -اجمللد اخلامص 
011 

 :الصحيمفهوو احملتوى 

فف  ففسات ملالمتاعفات بصف تهم ملصف ة    بِئفتهم  جعسا الص ة ب مها: العلفم الفري دهفحم بحعٍس

 ملزففف  مظففحوا  الوففيس إ ففى أعلففى يهففدا النهففوض بففافمحت  ملنتابففه اجحتاعُفف
ً
ا  ملل ففاٍز

ً
 ملرقافُففا

ً
ا

 . 21مظحوى متن 

ملجعففسا الصففف ة رلنيرملنُفففة : ب مهفففا م توعفففة مففف  الح  ُقفففات صفففس م فففاى املعلوماثُفففة ال  ُفففة   

لخظهُز إتاز  ملثقفدًم ال فدمات الصف ُة ملج فتز  فر  الح  ُقفات   فس املعلومفات املحعلقفة 

 . 22ف ر الحداعز ب ر املٍسالا ملالح  ِب ع  بعدملث ٍص  ملث اتى ال ُانات ملثو  ،بالص ة

أمفففففففا مففففففففا ًحعلفففففففق باملعلومففففففففات الصفففففففف ُة فحعفففففففسا ب مهففففففففا: " املعلومففففففففات الناث فففففففة مفففففففف   بحففففففففاذ    

ملعخح ازات العلتُفة  صفس م فاى العلفوم ال  ُفة ملالصف ُة ملهفس ا عهفاض ملفا ًفدملز صفس العفالم مف  

ة  .23"الخ افات ملأبحاذ ملتزاطات ث  ُقُة ملنظٍس

 :الصحيةدمات خصائص اخل

: فال دمففة الصفف ُة غ ففر ملتوطففة مللففِع لهففا لُففار مففاتي ملبالحففا س ع  ددام التجطددا اعدداوي -1

ملع ًتنفففففف  عسرفففففها أمل ثتلنهففففففا أمل نقلهففففففا أمل فحوففففففها ق ففففففز  ال تففففففع،ًتنففففف  إتزالهففففففا بففففففال واض 

 .إنحاجهافهي جظتهلو ل ظة  .الظلعةال ساء لتا جعسض 

 ملم   نا فئر مقدم ال دمة علُه : ع ًتن  ث ٍص  ال دمة بيسض ب الفىاء -2
ً
ُعها مظحق  

 أر ًنظم اطح دامها  قدز رمهار ملفق الحُاجات ال لب.

ف فففوت  ال فففدمات الصففف ُة ثفففح شم ملع ثندوفففز عففف  ،: ال دمفففة ثففح شم مففف  مقفففدمها  الدددتالسم -3

 مهاز  ملخبر  مقدمها .

نففففد مقدمففففة مفففف  ٌعنففففي عففففدم الح ففففا ع صففففس جففففوت  ال ففففدمات الصفففف ُة لتففففى لففففو ما التبددددايً : -4

الش ن ندظه أمل صس املهار ندظه فقفد ث حلفف جفوت   عف ج مفٍسالا معف ر مف  ملقفد  خفس صفس 

 مهار ثقدًم ال دمة ألط اب محعدت  متا ًنحح عنه  عوبة صس ثحدًد امل هلة .

بتعنفففى أمهفففا ثقفففدم ل متُففف  يهفففدا ثحقُفففق  تتميدددل الخدددامات الصدددح   بمامددد   العمىم ددد  -5

 أمل منظتات أمل  ُئات.مندعة عامة ملم حلف المهات 
ً
 طواء مانوا أفساتا
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ألمهفا مسث  فة بصفف ة ،الخدامات الصدح   يلشم دا تن تىدىن  سدو مطددتىي حدىو  مىاضدب  -6

ر ظففار ملقدزثففه علففى الحتحفف  بحُففا  أف ففز.لرلو فففئر معُففاز  تاء ل  دمففة الصفف ُة  ًلصمففه 

ة ملالدنُة  التي ث ت   را امل  ظحوى العا س. تاء العا س ملال  و  للسقابة رتاٍز

خا فة فُتفا  ،تتأثز الخامات الصح   باللىاهين وألاهظم  الحىىم   بطزيل  مباغدز   -7

ًحعلفففففق بخ عُتهفففففا لدمللفففففة أمل الق فففففا  ال فففففار .مل فففففرا ًحعلفففففق بححدًفففففد مفففففنوف العتفففففز باملنظتفففففات 

 . ملالنُدُة التي ثقدم يها ال دمات،ملال دمات الص ُة التي ثقدمها  ،الص ُة 

ملقففد ثقففدًتها فف  ًتنفف  الن ففف لخامدد  بىحددىو اعطددتف ا مدً الخامدد  يدزتب  تلددايم ا -8

 إع على املٍسالا. 

مَل يرك صس ثقفدًم ال دمفة عفدت مف     فاء العمل في اعىظمات الصح   معلا ومتىىع  -9

 . 24ملالدنُ ر ملرتاٍز ر لحندُر م توعة محهاملة م  رجساءات

 .تدهوم املعلوماثُة الص ُةمل را ما لدله مدهوم الص ة رلنيرملنُة بدم ه ب

 الصحة اإلللرتوىية يف الدول اليامية :

م الصفف ُة صففس ال لففدار من د ففة ملمحوطفف ة الففدخز ثواجففه ثحففدًات ل  ففر  أمففام 
ت
إر الففُنظ

ا   ففففن   لفففرلو ًقفففوم  ت
ً
. ملاطفففح ابة

ً
حالفففة عاملُفففا ثفففوف ر زعاًفففة عالُفففة المفففوت  ب طفففعاز مناطففف ة  ملمت

ففففرمل البففففرامح بال حففففت عفففف ند  
   سابففففق م حنففففس  للففففح لن مفففف  العوابففففق الميسافُفففففة الظُاطففففة ملمت

ملنفحح عف  ذلفو ثصاًفد ع حتفام بئمهانفات السعاًفة الصف ُة رلنيرملنُفة  ،ملاملالُة أمفام الصف ة

الففففففففة مففففففف  خفففففففف ى اطفففففففخ تاز أتملات شفففففففف نة رنيرنفففففففد التففففففففي ثسلفففففففص علففففففففى الصفففففففف ة  ملالصففففففف ة المو 

 :لح صس عوامز القووز الحالُة   .رلنيرملنُة

ُة الحححُففففففففة للتعلومففففففففات الق ففففففففا  الوففففففففيس  -
 
صففففففففس العففففففففالم ال الففففففففت ٌعففففففففا ي مفففففففف  رففففففففعف ال ففففففففف ن

 . ملعثواعت

 . عدم لداء  الحعلُم ملالح  ُز صس م اى املعلومات الص ُة مل ال  ُة -

ففففز    فففف ة ال ا ففففة يهففففرا افمففففاى تملر خ ففففة  - ثحففففاب  بعففففالا الففففدملى ثندُففففر امل ففففاَز  ملثتٍو

 .مل نُة محهاملة
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 بفف ر املؤطظففات الصفف ُة ملال  ُففة ملع ًحتفففز إر الحعففاملر بفف ر الففدملى ًهففات ًهففور محفففد -
ً
ملتا

 .25ال اب  املؤطس ي

 اخلدمات الصحية على شبلة اإلىرتىت : 

التي  ثسث ط ال دمات الص ُة م اشس  بحُا  ر ظار ملص حه ملث جي صس مقدمتها ال دمات     

حل ُة جعتز صس بِئة تًنامُنُة نخُ ة للحعامز امل اشس م   فسات ملال حت ع  أف ز ال س  ل

ملالحقفففدم العلمفففي صفففس املعسففففة ،الحُاجفففا هم مففف  ال فففدمات الصففف ُة املحي فففر  بانخ فففاز  مفففساض 

ال  ُفففة مل هفففدا الفففدملى ملاملنظتفففات مففف  خففف ى خ  هفففا للحنتُفففة عجحتاعُفففة ملعقحوفففاتًة إ فففى 

  عزثقاء بتظحوى معِ ة موا نهها م  خ ى عزثقاء باملظحوى الويس لهم.

قوففففففففد ب ففففففففدمات املعل     ثصملٍففففففففد املظففففففففحدُدً  طففففففففواًء  :الدزاطففففففففةومففففففففات الصفففففففف ُة صففففففففس  ففففففففر  مٍل

املح ووففف ر أمل غ فففر املح ووففف ر باملعلومفففات ملال قفففابق ال  ُفففة ملالصففف ُة يهفففدا الو فففوى 

ُفففففت ثتنففففف   إ فففففى العففففف ج املناطفففففب. ملهفففففس البفففففرامح مل   ففففف ة التفففففي ثوفس فففففا املواقففففف  الصففففف ُة بح

 .  26ب  نة رنيرند املظحدُدً  م  ال حت ملالو وى إ ى املعلومات عبر عثواى

 ملوقفففف      
ً
ملثخنففففو  ال ففففدمات الصفففف ُة علففففى شفففف نة رنيرنففففد التففففي ًتنفففف  ال وففففوى علههففففا ملفقففففا

ملنوعُففففة املظففففحدُدً  مفففف  ال دمففففة فتنهففففا ،مل  ُعففففة ال ففففدمات املحففففوفس  صففففس املوقفففف   ،ال ففففدمات

ملمواقففف  منظتفففات تمللُفففة ملجامعفففات  ،مل مواقففف  ش وفففُة  ،مواقففف  لهومُفففة ، ملمواقففف  خا فففة 

 ص بح ُة.ملمسال

أمل  ،الففففففحعلم  ،ملثيفففففرامل  ال فففففدمات صففففففس  فففففر  املواقففففف  بفففففف ر ال وفففففوى علفففففى املعلومففففففات ال  ُفففففة     

أمل مواقفففففف  ثففففففوفس م ا  ففففففة ال  ِففففففب ملال وففففففوى علففففففى العفففففف ج  أمل مواقفففففف  ال بففففففراء مل ،الح قُففففففف 

لتففا ًتنفف  تخففوى املواقفف  الصفف ُة اف حلدففة ل  وففوى علففى معلومففات ،املؤطظففات الصفف ُة 

 ،ملمعلومفففات الق اعفففات ال هومُفففة ل  فففدمات ال  ُفففة  ،زشفففاتات الصففف ُة عامفففة عففف  بلفففد ملر 

 ،ملعنففففامٍل  ملأتلففففة    ففففاء ملاملظخ ففففدُات  ،ملمعلومففففات عفففف   مففففساض مل ففففس  الوقاًففففة ملالعفففف ج 

فففففة  صفففففس لففففف ر ًقفففففوم بعفففففالا    فففففاء بئ  فففففاء مواقففففف  خا فففففة يهفففففم لالاجابفففففة علفففففى  ،معلومفففففات  تمٍل

 . 27عطحدظازات
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 :االللرتوىيفوائد التطبيب 

 : 28للح  ِب علُنيرمل ي فوابد ل  ر   أ تها ماًلس

د م  ثحظ ر السعاًة الص ُة .1  .جعدت ملطابط ال س  قد ثٍص

 .ثقلُز ندقات انحقاى املٍسالا إ ى أمال  مح ووة بعُد  .2

 الحوا ز ب ر املٍسالا ملال  ِب بتا ًوفس ألبر قدز م  السالة للتٍسالا .3

  ملعنحقففاى ملظففافات بعُففد  بتففا ً ففس الحقلُففز مفف  محاعففب طففدس املففٍسالا إ ففى املففدر الن  ففر  .4

 .بص حه

س م ففاتا السعاًففة الصفف ُة ب ففهز أطففس  فُعففصش الحعففاملر ال يففي ملثقاطففم املعلومففات  .5 امهانُففة ث ففٍو

 .ملال برات املح ووة

 :مً بين ابزس الخامات التي يلام ا التطبيب  ً بعا

- Télé-consultati :هس ال دمة ال ا ة باعطخ ازات ال  ُة ع  بعد. 

- Télé-surveillance:هس املساق ة ال  ُة على بعد مظافة معُنة. 

- Télé- urgence: هس رجابة ال  ُة صس إ از ثنظُم ال وازا. 

 

 اعميلات التي تلام ا غبى  إلاهترهت للمتمصصين في املجاٌ الطبي:

ثقدم ش نة رنيرند للتح وو ر صس افماى ال يي م توعة م  ال وابن ًتن  إً اش ا 

 :مالحا س

املسرُة التي ثحم معالمتها على ال اطب آلا س م  مافة املعلومات ال  ُة  أزشدة ال اعت .1

 بناء بنو معلوماجي للتس  ي الرً  ثحم معالمتهم. آلا س،على ال اطب 

عثوفففاى بتسالفففص  بحفففاذ ال  ُفففة ملال وفففوى علفففى نحفففابح املفففؤثتسات مل بحفففاذ مففف  خففف ى  .2

 .ش نة رنيرند 

ملات ال  ُة اف لُة ملالعاملُة عبر ش نة رنيرند م  خ ى ثقنُفة امل ازلة صس بعالا الند .3

عطخ ففففففازات  صففففففس طففففففاعات  مففففففؤثتسات الدُففففففدًو باإلرففففففافة إ ففففففى ثقففففففدًم النوففففففاب  ال  ُففففففة مل

 .محدت  على ش نة رنيرند
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 إزطاى معلومات ع  بعالا ال اعت ال  ُة ال ا ة عبر ش نة رنيرند . .4

 .29ث ن اخحوا هم صس عُاتا همثوف ر  تملات ال  ُة ال دً ة التي  .5

 رهت للمطتف ايً مً املجاٌ الطبي:اعميلات التي تلام ا غبى  إلاهت   

 اضتماام إلاهترهت للىمٌى إلو اععلىمات الصح   إلو: الطبب فييزحع 

 .ملعطيرجا ثوفس لتُات  ابلة م  املعلومات ملأتملات ال حت الظَس    -1

مف  املنففدى أمل العتفز صففس أي  الصفف ُة ب وو فُة إمهانُفة الو فوى بظففهولة إ فى املعلومفات -2

 ملقد. 

الو ففففوى إ ففففى املعلومففففات تملر لففففسج ملتملر ال اجففففة إ ففففى    الصفففف ُة جظففففت مواقفففف  عنيرنففففد   -3

 الححدذ ملجها لوجه م  ال  ِب.

 .30ثوف ر  مواى صس لالة مانوا بحاجة إ ى اطخ از  ال  ِب -4

 أىواع املواقع على شبلة  اإلىرتىت:

 رند على أنوا  م حلدة م  املواق  ثقدم مححوا ا بووز م حلدة، منها:ج حتز ش نة رني

ة م ز مواق  بُ  الظل  على ال ط امل اشس .1  / املواق  الح اٍز

 / مواق  ثداعلُة : ثسلص  ر  املواق  على عتلُة الحداعز م  الصملاز. 2

دُة : ثقوم  ر  املواق  بالحعٍسف ب    ة ملفعالُات املؤطظ3  ات التي أطظتها .                                                / مواق  جعٍس

                                / مواقفففففففففففففففففف  إع مُففففففففففففففففففة ثنتُلُففففففففففففففففففة : ثحهامففففففففففففففففففز  ففففففففففففففففففر  املواقفففففففففففففففففف  مفففففففففففففففففف  مؤطظففففففففففففففففففات إع مُففففففففففففففففففة.                                                              4

  .31ص دُة إلنيرملنُة بححة/ مواق  ص دُة : جعد  ر  املواق  5

سجفف  ذلفففو   لففرلو ًتنفف  ثقظففُم املواقفف  الصففف ُة علففى شفف نة رنيرنففد إ فففى عففد   أنففوا  مٍل

لعفففففد  أطففففف اب منهفففففا ملنُفففففة  فففففر  املواقففففف  ملنفففففو  املعلومفففففات ملال فففففدمات التفففففي ثقفففففدمها مل  ُعفففففة 

تن  ث  ُوها  مالحا س: ،المتهوز املظتهدا    مٍل

تففففففي ثوففففففدز عفففففف  ملشازات الصفففففف ة ملالففففففدملابس الصفففففف ُة ملهففففففس املواقفففففف  الاعىاكددددددع الحىىم دددددد :  -1

 ملاملظخ دُات ملاملؤطظات الص ُة ال هومُة .
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ملهففس مواقفف   مح ووففة بتورففوعات صفف ُة محففدت  ملثهففور مىاكددع صددح   متمصصدد  :  -2

 موجهة إ ى فئة معُنة م  املس  ى أمل املهحت ر بال ووى على املعلومات صس م اى مع ر.

ثقدم املعلومات ال  ُة ملالص ُة صفس م حلفف افمفاعت ملهس مواق  مىاكع صح    ام  :  -3

 ملثهور موجة إ ى فئة ل  ر  م  افمحت . ملثقدم أغلب موروعا ها ب هز مبظط.

 مىاكع صح   تعل م   :وتىلطم إلو هى ين: -4

مواقفففففف  جعلُتُففففففة مح ووففففففة: ثقففففففدم معلومففففففات   ُففففففة ملصفففففف ُة عامففففففة ملمح ووففففففة عفففففف   - أ

 فر  املواقف  موجهفة ب فهز  رنيرند،اطتها على  مساض مل س  ع جها ملثقدًم بسامح لدز 

افمفاى ال يفي ملذلفو مف  خف ى ثصملٍفد م باملعلومفات  للدازطف ر صفسأطا  ي ليفسض جعلُمفي 

 التي ثق  صس م اى ا حتامهم.

ع  الدزاطة صس  ر  المامعات أمل الهلُات ملع   ثقدم ن ر  :واليل اتمىاكع الجامعات  -ب

ن فففا ات التفففي ثقفففوم يهففففا باإلرفففافة إ فففى ثقفففدًم بعففففالا البفففرامح الدزاطفففُة ملالعفففامل ر فههففففا ملل

 املعلومات ال  ُة ملالص ُة.

ملالتففي ثقففوم بففدملز ا بحقففدًم املقففاعت ملالنحففب صففس افمففاى ال يففي مىاكددع اعىتبددات الطب دد  :  -5

 ملالويس .

ثقففدم آخفس  خ فاز ملاملقفاعت العامفة ملاملح ووفة صففس مىاكدع املجدالت الطب د  والصدح   :  -6

 ملالويس . افماى ال يي

ملهس مواق  ملنظتات ص ُة غ ر لهومُة  هفحم بافمفاى مىاكع اعىظمات غير الحىىم   :  -7

 الويس ملثقدم أخ از ع  املنظتة مل  ا ها باإلرافة إ ى معلومات ص ُة.

 ثح ت   ر  املواق  آخس  خ از  ملعلخ افات صس افماى الويس .مىاكع ألاخبار :  -8

ملهففس مواقفف  ألشفف ار ٌعتلففور صففس افمففاى ال يففي ملالوففيس ملهففس مىاكددع شخصدد   صددح   :  -9

 .  32عات  ثقدم معلومات ع   الب املوق  ملإنحاجهم العلمي

 الصعوبات اليت تواجه احملتوى الرقني العربي:

 يػير إبزاه م الخزاش ي إلو تن محتىي غبى  إلاهترهت يتصف بما يسي :

 ثدحقس ش نة رنيرند إ ى مححوى عسبي جُد. -1
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د  ع   -2 % م  مححوى رنيرنفد بِنتفا عفدت الظفهار العفسب ًوفز 0.3اف حوى العسبي ع ًٍص

 % م  إجتا س طهار العالم.5إ ى 

ثدحقففففس شفففف نة رنيرنففففد إ ففففى  تملات املظففففاعد  علففففى الحوففففد  علففففى طففففبُز امل ففففاى : محففففسك  -3

 .33قوامِع ،ثسجتة آلُة  ،بحت عسبي 

 االللرتوىية:مفهوو جودة اخلدمة 

نفففو  مففف  ال فففدمات التفففي ثقفففدم علفففى شففف نة عنيرنفففد أملر عًففف   هفففسال دمفففة علنيرملنُفففة جفففوت  

ملفههفففا ًقفففوم املظفففحدُد بتظفففاعد  ندظفففه صفففس ال وفففوى علفففى ال دمفففة علنيرملنُفففة بحُفففت ثهفففور 

 . 34ال دمة م اشس 

ملجفففوت  ال دمفففة علنيرملنُفففة مففف  أ فففم عوامفففز ن فففا  أي   فففاط النيرمل فففي لُفففت ث فففرب املظفففحدُد 

ة أملر عًففف  ،  بسغ حفففه تملر  م امل فففد  الحنافظففُف ط محدفففص مفففاتي ، فهفففي القفففاتز  علفففى جعظففُف ثفففدخز ملطففُف

ملمفف  خ لهففا ًتنفف  الخظففاب زرففا املظففحدُد ملال وففوى علففى ملعء  ، ملمفف   نففا ملجففب علففى أصفف اب 

تهم  املواقففففف  علنيرملنُفففففة أر ًوجهفففففوا ا حتامفففففا هم ل  وفففففابن التفففففي ًح ل هفففففا املظفففففحدُدملر صفففففس ثقُففففُف

   35ملنُةل موت  ل  دمة علنير

 أبعات جوت  ال دمة علنيرملنُة:

 : 36أر خد العدًد م  الدزاطات أر جوت  ال دمة علنيرملنُة ج حتز على أبعات هس

 طهولة الدخوى إ ى املوق  . -1

 طسعة الحعامز م  آلُة الرالس  . -2

 الحوتُم الدني للتوق  ملعوامز المرب للدخوى إ ى  را املوق  تملر غ ر . -3

نوسا ملوق  آخسمعدى عطح ابة للحد -4  اعز ال ا ز لتى ع ًواب املظح دم بامللز مٍل

ة املعلومفات للتظفحدُدً  ملطف مة  -5 ال وو ُة صفس مفور املوقف  قفاتز علفى علحدفاب بظفٍس

ملالتففففي ثحت ففففز صففففس عنا ففففس الندففففاء  ملثل ُففففة علحُاجففففات ملطففففهولة الففففدخوى إ ففففى  معلومففففا هم.

 . 37م2005عام parasuraman  النظام ملال وو ُة ملفقا لسأي بازاشوزمار
 

 



                                                                 يرهاروق جوــــــــــد. عزة ف                                                                  

 

    8102العدد التاسع ـ يياير  -اجمللد اخلامص 
011 

 

   (Knowledge Sharing)  :ةمشاركة املعرف

حة أمل ال فتنُة  جعسا م ازلة املعسفة ب مها العتلُة التي ًحم م  خ لها  نقز املعسفة الوفٍس

إ ففى  ففففسات آلاخفففٍس   مففف  خففف ى عثوففاعت التفففي ثفففحم بففف ر  فففؤعء  فففسات. ملصفففس  فففرا ر فففاز فانفففه 

 ت مهتة  ًتن  ثنامللها ملهس: ًتن  النظس إ ى ر رة ثدظ را

ُففت  .1 ًتنفف  ثدظفف ر م ففازلة املعسفففة علففى أمهففا ال حففت عفف  املعسفففة صففس أمففال  ثواجففد ا، بح

 ًخ ازك  فسات ملالمتاعات املعسفة اف يدنة صس أمال  م ووة ل صر املعسفة.

إتزاك الحدظف رات اف حلدفة املعحتفد  علفى ًتن  اعح از م ازلة املعسففة علفى أمهفا عتلُفة   .2

لتففففففا ًنخظففففففب  ،للتعسفففففففة باطفففففح دام  ففففففر  املعسففففففة ًقففففففوم املظفففففحق ل رمعسففففففة مففففففا بحُفففففت 

 .الخظايهااملظحق ل ر للتعسفة قابلُة القُام ب عتاى معحتد  على  ر  املعسفة التي ثم 

فز الدعفاى للتعسفففة مل فرا ٌعنفي أر ًهفور مف   .3 ًتلفو املعسفففة امل فازلة باملعسففة جعنفي الححٍو

قاتزا ملزاغ ا صس م ازلتها م  آلاخٍس  فقد ثهور املعسفة موجفوت  إع أر ملجفوت املعسففة صفس 

  38 مهار ما ع ٌعني ذلو أر  ناك م ازلة صس املعسفة.

ملم   ر  امل ام ر ال  ذ ًحطح أر م ازلة املعسفة ثحم صس رفوء الفولس املعسصفس الهامفز مف  

ق لة للتعسففففففففة الففففففري ً فففففففدأ بال حففففففت رفففففففم إتزاك الحدظففففففف رات جانففففففب   فففففففساا املانحففففففة ملاملظفففففففح

 املعحتد  على املعسفة رم اطخ تاز املعسفة صس أعتاى م  خ ى الححوى الدعاى لها . 

ملم   نا ملجدت ملجهات نظس ثسى أر م ازلة املعسفة هس م ز  طو  للتعسفة فنتفا ًوجفد صفس 

جففرب لففم مفف   فففسات ال ففال  ر  لففرلو م ففازلة املعسفففة ثححفاج إ ففس ،الظفو  بففاةع ر ملم ففيًر 

للتعسفففة مل فففم امل فففيًر  مففف   ففففسات املفففالن ر للتعسفففة مل فففم ال فففاةع ر لتفففى ًفففحم الحداعفففز بُفففنهم 

  . 39ملالخ ازك صس للتعسفة مل را ما ملفسثه بامحُاش ال ِئة السقتُة ملأتملا ها

 ( هم:(knowledge ownerو او  مالىين اععزف  

سغ .1   ور صس م ازلتها م  جتاعات ً قور يهم.إما مالن ر ًتلهور املعسفة مٍل

 مالن ر املعسفة ًونعور الظسملا املناط ة للت ازلة  صس املعسفة. .2
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مالن ر املعسفة ًسغ ور صس ال وفوى علفى مفستملت مفاتي مقابفز ث فاتى أمل م فازلة معفسفتهم  .3

  .م  آلاخٍس .مل را أً ا ملفسثه املواق  علنيرملنُة لقنوات ثوا ز ب ر أ ساا

 ( ف م هما يسي:knowledge seekerين للمعزف )تما الطالب

ظفففحعُنور بت فففاشر املعسففففة   Knowledge فففم أشففف ار ًسغ فففور بال وفففوى علفففس املعسففففة مَل

repository   .فففس الظفففسملا  ملظفففاعد هم صففس ال وفففوى علفففى املعففازا ملعفففات  ًححفففاجور إ ففى ثقٍس

 .40ال شمة علخظاب املعسفة
 اجلاىب التطبيكي : 

 لدراسة :تكييه املواقع عيية ا

د الدزاطة على عُنفة مف  املواقف  الصف ُة ال  ُفة شفهلد ع فس  مواقف  ملمانفد عنا فس  أجٍس

 (2جوت  اف حوى للتواق  لتا ًوض ها المدملى الحا س زقم )

 ( ثوافس عنا س الحقُُم املقيرلة لعُنة مواق  الدزاطة2جدملى زقم )
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% مف  90ز مواق  العُنة لححقُقه   ظ ة إطعاا أف  123ملم   ر  العُنة ث  ر أر موق  

عنا فففففس الحقُفففففُم الع فففففٍس   املوجفففففوت  بالمفففففدملى الظفففففابق زغفففففم انفففففه موقففففف  ش مففففف ي ملثففففف   صفففففس 

رفم مانفد  زبعفة  الحقُُتُفة% مف  العنا فس 75اليرثِب موق  اطبحالُا  لُت ثوافس يها  ظف ة 

ى صفس املسث فة ال ال فة مواق  ملهس ال يي ، ملتلحوزي ، ملمز ًوم معلومة   ُفة ، ملالصف ة ملالمتفا

% مل ففرا ًؤلففد أر نوففف العُنففة مواقفف  ثففوافست فههففا شففسملط ثقُففُم بنظففب 65بنظفف ة ثقُففُم  

عالُفففففة متفففففا ًؤلفففففد ث  لهفففففا ل فففففدمات زقتُفففففة فاعلفففففة صفففففس م الهفففففا الح ومففففف ي ، ملالحلفففففد املواقففففف  

% مل ففففو موقفففف   ث ففففازي رففففم  55 زبعففففة الحالُففففة  النظففففب  قففففز بداًففففة مفففف  موقفففف  ال ففففب ال ففففدًز 

%  مل موقفف    ُ ففس لففم ًحقففق ثففوافس  أي عنا ففس  40%مل موقفف  صفف ة 45موففس ال  ُففة  بوابففة

 .  اً ابُة رت  ثقُُته

 ( ما يتىافز مً ب اهات بالصفح  الزئيط   للمىكع3حاٌو ركم )
 123 صح  طب عي وهتىري الطبي  ىصز التل  م

 اضعاف

بىاب  مصز 

 الطب  

الطب  اضبتال ا

 البايل

ول يىم 

معلىم  

 طب  

 الصح 

 والجماٌ

معلىمات  ً 

 اعىكع .

* *   * * * * * * 

 * * * * * * *  * * ول ل املحتىيات

الج   اعطئىل  

  ىه

* *   * * * * *  

وضائل الاتصاٌ 

 ٌ  باعطئى

* *   * * * * * * 

 * *  * * *   * * غعار الج  

 * * *  * * *  *  إ الهات

 * *   * * *  *  تخبار

      *   *  تاريخ اليػأ 

  *   * *   * * تاريخ التحايث

     * *   *   ااو سوار

 6 8 5 5 9 10 3 - 10 6 رجتا س

ففة ملفاعلُففة املوقفف   ،  123شففن  موقعففا تلحففوزي مل إطففعاا ثففوافس مافففة العنا ففس اف ففدت  لهٍو

يرثِفب ث  تا صس اليرثِب ال ا ي موق  بوابة موس ال  ُة رم موق  مفز ًفوم معلومفة   ُفة صفس ال
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ال الت رم ماند السث ة السابعة ملوق س ال يي ملالص ة ملالمتاى  ملال امظة عطفبحالُا ملال فب 

عنا س ملموقف   3ال دًز بحوافس ختع عنا س م  ع س  ملمار تملر املظحوى موق  ص ة ب

  ُ فففس ع عنا فففس أ ففف  .مل فففرا مفففا ًؤلفففد أً فففا أر نوفففف عُنفففة الدزاطفففة ثحفففوافس يهفففا عنا فففس 

 %  منها .      60بتا ًدو  اى  الحقُُم عً ابُة

 (   ُعة  املعلومات التي ثححودها املوق  عُنة الدزاطة4جدملى زقم )

 صح  طب عي وهتىري الطبي  ىصز التل  م
123 

 اضعاف

 بىاب  مصز

 الطب   
 اضبتال ا

 الطب 

 البايل

 ول يىم 

 معلىم  طب  

 الصح  

 والجماٌ

 احمالي 

الخام  

 للمىاكع

 6  * *   * *  * * إ الم  

 6  * *   * *  * * تجاري 

 6  *  * * *   * *  الح  

 9 * *  * * * * * * * إرغاوي 

 4  *  * * *     وكائ  

 لم   

 وبحث  

*    *      2 

 4  *  *  * *    تى ىي 

            خام  

تفا سي 

 شخص ي

    *  *    2 

اجتا س 

 املعلومات

5 4 1 4 8 3 5 2 6 1  

ًفففوم  123موقففف  شفففهز   اطفففعاا قتفففة ثنفففو  املعلومفففات التفففي ًوفس فففا ل فففدمات ًلُفففه موقففف  مفففز 

معلومففففة صفففف ُة رففففم مففففوق س ال يففففي ملاطففففبحالُا ملشففففهلد املواقفففف  الظففففد ال اقُففففة لتففففا ًوضفففف ها 

 ( قلة ثنو  املعلومات التي ث س  ال دمات باملوق  .4المدملى زقم )

مواقفف  مفف   9زشففاتًة ثوافس ففا صففس ملمفف  نالُففة   ُعففة املعلومففات شففهلد املعلومففات ل ففدمات إ

فففة ملع جُفففة بنظففف ة   6الع فففس  ، ث  فففا صفففس اليرثِفففب ال فففا ي املعلومفففات ل فففدمات إع مُفففة ملث اٍز

مواقففففففف  مل ثففففففففوافست  4مواقففففففف  مففففففف  العُنففففففففة ،لتفففففففا ثفففففففوافست املعلومففففففففات الوقابُفففففففة ملالحوعُفففففففة صففففففففس 

 املعلومات العلتُة ملال ح ُة ملالحداعز الش م ي صس موقع ر .
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ات املواقف  أنتفاط إففات  مفف  املعلومفات ملفقفا ل  ُعتهفا ب فهز إزشفاتي رففم ملعلُفه شفهلد خفدم

ع  ففففففس ، ملث ففففففازي ملإع مففففففي  ، رففففففم  ملقففففففاةي ملثوعففففففوي ، رففففففم علمففففففي بح ففففففي ملثداعففففففز ش مفففففف ي ملإذا 

أتم د  ر  ال فدمات ب فهز مقفنر ن فد  فر  املواقف  صفس   ُعتهفا )إزشفاتًة ملقابُفة ملثوعُفة ( 

ففة صففس الير  ُففة ملالحداعففز الش مفف ي صففس املقدمففة رففم اع مُففة ث اٍز ُففة ملال ح  ِففب ال ففا ي رففم العلت ث

 ال دمي صس املسث ة ال ال ة  

مواقف  ، ملثفوافست  فوز صفس مفوقع ر فقفط ، مل فوثُة صفس مفوقع ر  9ملماند املعلومات نوُة صفس 

أً ففففففا ، ملفُففففففدًو صففففففس موقفففففف  ملالففففففد متففففففا ًففففففدى علففففففى رففففففعف تعففففففم اف حففففففوى السقمففففففي بالوطففففففابط  

 املحعدت   بعُنة الدزاطة 

جففففدت طففففهولة صففففس اطففففح دام املواقفففف  مففففا عففففدا موقفففف    ُ ففففس ، ملار جتُفففف  املواقفففف  ث ففففس  لتففففا مل 

ُففففة مواقففففف  منهفففففا خفففففدما ها م انُفففففة ملر رفففففة  خففففدمات النيرملنُفففففة مفففففا عفففففدا موقففففف    ُ فففففس ملار رتان

ففحم الففدف  ب  اقففات عبحتففار 123خففدما ها مدفوعففة ملهففس ال يففي مل  اطففعاا ملال ففب ال ففدًز مٍل

حم الحوا ز م  المتهوز عبر ال د علنيرمل ي امل الححدذ عبر الححدذ السقمي.مٍل  بًر

 ( الخامات واملحتىي اعلام باعىاكع   ى  الاراض 5حاٌو ركم )

 123 صح  طب عي وهتىري الطبي املحتىي اعتىفز 

 اضعاف

 بىاب  

 مصز الطب  

 الطب  اضبتال ا

 البايل

 ول يىم 

معلىم  

 طب  

 الصح  

 والجماٌ 

الاحمالي 

للعىامز 

 باعىاكع 

 8 * *  * * * *  * * معلىمات تضاض   طب  

 3    *  * *    خامات تفا ل  

 7 * *  * * *   * * معلىمات تضاض    الح  

 2      *    * ت ماٌ  لم   وبحث  

 5 *    * *   * * تى    وكائ  

 6 * *  *  *   * * اضتػارات طب  

 6 * *  *  *   * * اضتػارات  الح  

خام دددددددددددددد  طب دددددددددددددد  إ الهددددددددددددددات 

 و الح  
 *   * * * * *  6 

 4   *  * *   *  معلىمات  ً ألاووي 

 ىدددددددددددددددداويً وتولدددددددددددددددد  ألاطبدددددددددددددددداء 

 واعطتػف ات
 *   * *     3 
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 4 *    * *    * إرغاوات صح  

 2    *      * مماطب  الطبيب مباغز 

 6 * *  *  * *   * الزو  سو الاضتفطارات

  7 6 2 7 7 12 3 0 8 8 عجتا س للعنا س باملوق  

 ( اثطح أر 5م  ثحلُز المدملى الظابق زقم )

إطعاا املوق   لثر شفتوع ف حفوى خفدمي ًلُفه مفوق س ال يفي ملتلحفوزي  123شهز موق   -

صفففس اليرثِفففب ال فففا ي رفففم الففف  ذ مواقففف  ، بوابفففة موفففس ال  ُفففة ملاطفففبحالُا مل الصففف ة ملالمتفففاى صفففس 

 ق  لتا ثحطح م  المدملى الظابق اليرثِب ال الت رم ثحالد بقُة املوا

مففار أعلففى مححففوى مت ففز ل دمففة  ففس  املعلومفففات  طاطففُة ال  ُففة صففس رتانُففة مواقفف  ، رفففم  -

ُففففففة صففففففس  مواقفففففف  ، عطخ ففففففازات الع جُففففففة ملال  ُففففففة ملالففففففست علففففففى  7املعلومففففففات  طاطففففففُة الع ج

لفد النظفب صفس قلفة مواقف  ، رفم ثحا 6عطحدظازات ملرع نات ال دمُة ملال  ُة ملالع جُة صس 

 اف حوى ال دمي فُتا بعد .

مل مففف   فففرا المفففدملى اثطفففح رفففساء اف حفففوى املقفففدم لُفففت ثفففوافس ر رفففة ع فففس نفففو  مففف  ال فففدمات 

 امل سمللة صس املواق  عُنة الدزاطة ملبنظب محداملثة .

 مدى رفات  م  اف حوى السقمي الويس :

ففففد الدزاطففففة علففففى عُنففففة مفففف  ملفُتففففا ًحعلففففق بتففففدى رفففففات  مفففف  اف حففففوى السقمففففي الوففففيس أج ٍس

املظففحدُدً  اف حتلفف ر مفف  افمحتفف  املوففسي ملالتففي ثففم اطففح ابتها لعُنففة ع ففوابُة مفف  خفف ى 

فف  لُفت اطفح ابد عُنفة قفدزت ب   Google drive فس  اطفحبُار النيرمل في علفى جوجفز تٍز

 (6مدست  ماند خوابوها لتا ًوض ها المدملى الحا س زقم ) 250
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 بن عُنة الدزاطة( خوا6جدملى زقم )

 إحمالي خصائص الع ى 

 املجمىع اليطب   العاو 

 %100 %56،4 141 ذلس  الىىع 

 %43،6 109 أن ى 250

 %34،8 87 30أقز م   العمز 
100% 

250 
 %58،8 147 50أقز م   -30

 %6،4 16 فتا فو   50

 %100 %96 240  عم اتصاٌ وائم الاهترهت 

 %4 10 ع 250

 ر  اضتماام الاهترهت يىم ا لعملةزو 

 تو وراض   

 %100 %81،2 203  عم 

 %18،8 47 ع  250

 الىكت الذي يلض ى يىم ا باالتصاٌ 

 بػبى  الاهترهت

 %0،8 2 أقز م  طاعة

100% 

250 

 %8 20 طاعة2-1م  

 %17،2 43 طاعة3-2م  

 %26،4 66 طاعة5-3م  

 %22 55 طاعات 5ألثر م  

 %25،6 64 ل  اجة ملفقا

 مجاٌ العمل 

  

 %18 45 ع و  ُئة ثدَزع

100% 

250 

 %18 45 ثدَزع

 %8 20 ثننولوجُا معلومات 

 %7،6 19 بالت 

 %7،6 19 زبات مندى 

 %6،8 17  ب 

 %6،8 17 مندملبي م ُعات مل ُدلة

 %5،2 13 أعتاى لس  
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 %5،2 13 اخواةي معلومات

 %5،2 13 اتث مُنات ملمعاش

 %5،2  13  الب

 %2،8 7 مقاملعت 

 +%2،8 7 شزاعة 

 %0،8 2 محاما 

 (ث اً  خوابن العُنة على النحو الحا س :6اثطح م  المدملى الظابق زقم )

أر  ظفففف ة الففففرموز أعلففففى مفففف   ظفففف ة رنففففاذ صففففس عطففففح ابة مفففف  عطففففحبُار ملالحداعففففز مفففف  ال ِئففففة  -

 % لالاناذ.43،6% صس مقابز 56،4لرموز املظح ُ ة  السقتُة ، لُت بليد  ظ ة ا

ة م     - % 58،8عفام مفا ًدفو  نوفف العُنفة املظفح ُ ة    50ألقز مف  30شهلد الدئة العتٍس

% لدئففففة 34،8ملهففففس الدئففففة التففففي ثت ففففز ثداعففففز مورففففولس جففففات مفففف  ال ِئففففة السقتُففففة صففففس مقابففففز ، 

صفففس الواقففف  السقمفففي ، ملمانفففد  عفففام  التفففي زبتفففا جعفففصا عففف  ملففف  عطفففحبُانات 30ال ففف اب اقفففز مففف  

% ملهففس فئففة تابتففا اقففز إق ففاع علففى 6،4عففام ملم لففد ب    50النظفف ة  قففز مفف  فئففة  لثففر مفف  

الحعامففففز السقمففففي ، لتففففا أر  ففففر  النظففففب زبتففففا جعنففففع ال ففففساب  النظففففبُة ال قُقُففففة بففففافمحت  

س المهاش املسلصي للحع ئة العامة ملرلواء لعام    41م 2015املوسي لتا ملزت صس ثقٍس

% صففس مقابفففز 96شففهز عثوففاى الففدابم باعنيرنفففد النظفف ة  علففى صففس عُنفففة الدزاطففة ملقففدزت ب -

% اثوفففالها غ فففر تابفففم ، لُفففت أ ففف   عثوفففاى باعنيرنفففد مح لفففب أطا ففف ي صفففس ماففففة مناشفففط 4

% مفففففف  العُنففففففة أر عثوففففففاى مح لففففففب رففففففسملزي 81،2ال ُففففففا  الُومُففففففة ، ملعلُففففففه  أقففففففست  ظفففففف ة 

% أقفففست بعفففدم رفففسملزثه لهفففا صفففس العتفففز أمل 18،8لفففس صفففس مقابفففز  ظففف ة  لن فففا ها العلمفففي أمل العت

الدزاطففففففة . ملعلُفففففففه مانففففففد املفففففففدت  لبففففففر التفففففففي ثق فففففف ى صفففففففس عثوففففففاى باعنيرنفففففففد أعلففففففى  ظفففففففب صفففففففس 

طاعة رم 5 -3( فهاند أعلى  ظ ة ما ب ر 6عطح ابات لتا اثطح م  المدملى الظابق زقم )

عات ، رففم ثففدزجد صففس عن دففاض لتففى مففار ثلتهففا  ظفف ة ملفقففا ل  اجففة ، رففم أعلففى مفف  ختففع طففا

 اقلها ما ٌعاتى اقز م  طاعة ًومُا . 



                                                                 يرهاروق جوــــــــــد. عزة ف                                                                  

 

    8102العدد التاسع ـ يياير  -اجمللد اخلامص 
010 

فئفففة مففف  افمحتففف  مفففار صفففس مقفففدمتها فئفففات أع فففاء  ُئفففة  14غ فففد شفففساب  العُنفففة املظفففح ُ ة  -

%  زبتففا ألمهففا الدئففة التففي 18الحففدَزع ملالقففابت ر بتهنففة الحففدَزع ملالتففي م لففد مففز منهففا بنظفف ة 

طحقواءات ، ملمدى الحُاج ال فال  ر لهفرا العتفز ملمف   نفا مفار ثدزك أ تُة رجابة على ع 

الحداعز ألثر اً ابُة م   ر  العُنة،  رم ث اًند الدئات املي فا  لتفى مفار صفس مهاًفة القابتفة 

% .ملعلُففه ثففصعم ال ال ففة مورففوعُة آلازاء الناث ففة مفف   ففر  0،8ثت ُففز ملهنففة اف امففا  بنظفف ة 

 الدئات املت لة للت حت  . 

 ( مدى الولس السقمي ملالحداعز م  عنيرند ملخدما ها لدى عُنة الدزاطة 7زقم )جدملى 

 إحمالي الىعي والاضتماام 

 املجمىع اليطب   العاو 

 هل تعزف تووات الاهترهت التي تىفز 

 لً اعصاور؟ 

 %111 %88 221 وعم 

 %12 31 ال 251

 هل ضمعت وتعزف الفزق بين تووات 

 الاهترهت التال  ؟

  %99،2 248 محزوات البحث

 %69،6 174 اعىتبات الزكم  

 %66 165 كىا ا اععلىمات

 %55،6 139 البىابات 

 %25،6 64 ألاول  

 %22،4 56 محزوات البحث اعامج 

  %89،6 224 الػبيات الاحتما    ما مصاور الاهترهت التي تلزت مً خالل ا

 %76 191 البحث في املحزوات

 %73،2 183 البريا إلالىترووي

 %67،2 168 تصفح اعىاكع

 %46،4 116 الصحف الالىتروه  

 %36،8 92 اعىتايات

 %31،2 78 اعاوهات

 %24 61 مجمى ات الىلاع

 %9،6 24 غير ذلً
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 هل ضبم وتعاملت مع مىاكع خام   

 تم الاضتفاو  مىه؟ا

 %111 %85،2 213 وعم 

 %14،8 37 ال 251

  %71،4 176 تعل مي  مجاالت إلافاو 

 %49،2 123 منهي 

 %47،2 118 تثل في

 %42 115 تزف هي

 %36،8 92 ويني

 %33،6 84 محي

 %32،4 81 تطىيلي

 %11،8 27 كاهىوي

 %11،8 27 غير ذلً 

 

عطفففففح ابات لتفففففا ملمفففف  لُفففففت ثفففففوافس الفففففولس السقمفففففي ملالحداعفففففز مفففف  عنيرنفففففد ملخفففففدما ها مانفففففد 

 ( ملالري عسض الحا س :7ملض ها المدملى الظابق زقم )

% ع جعفسا  فر  12% م  عُنة الدزاطة جعسا أتملات عنيرنفد صفس مقابفز 88أر  ناك  ظ ة  -

 تملات التفففي ثحفففوافس مففف  خ لهفففا املوفففاتز ملال فففدمات متفففا ًؤلفففد ازثدفففا   ظففف ة الفففولس السقمفففي  

  .بت حت  الدزاطة

لسقمي بتعسفة بتحسمات ال حت م تا  زبِظة م  أتملات عنيرند لنظ ة شهلد  ظ ة الولس ا -

ُففة رففم قواعففد املعلومففات فال وابففات بنظففب 99،2 % مفف  العُنففة ثلههففا املعسفففة للتنح ففات السقت

عالُففة ثدففو  نوففف العُنففة ، ملثسجفف  ال ال ففة الظففبب صففس  ففرا لوجففوت  ظففب عالُففة مظفففح ُ ة 

تعُة أخسى متا زف   ظب الحداعفز ملالفولس يهفر  م  ال ال  ر ملال  ب ثدو  أي شساب  م ح

  تملات 

% مففف  العُنفففة ث  فففا 89،6لتفففا شفففهلد ال ففف هات عجحتاعُفففة أعلفففى موفففاتز الحوا فففز بنظففف ة  -

د علنيرمل ي فحود  املواقف  لتوفاتز ًفحم مف  خ لهفا الحوا فز  ال حت صس اف سمات رم البًر
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خففسى   فففوط صففس النظفففب لتففا اثطفففح بال ففدمات ملاملعلومففات ملموفففاتز ا رففم شفففهلد املوففاتز   

 م  المدملى 

% لم 14،8% امها جعاملد ملاطحداتت م  مواق  خدمُة بالدعز صس مقابز 85،2ذلست  ظ ة  -

ُففففة ، ملشففففهلد أملجفففففه عطففففحدات  صففففس أع  ففففا ل مانفففففب  ثحعامففففز أمل جظففففحدُد مفففف  أًفففففة مواقفففف  خدم

ُففت لففمز  ظفف ة % مفف  العُنففة رففم خدمففة المانففب املنهففي بدففاز  ل  ففر ل70،4الحعلُمففي بنظفف ة 

%رفم اليرفُهفي فالفدًني 47،2% ، ملثقازب المانب الح قُدي م  املنهي لُت شفهز  ظف ة 49،2

قي فالقانو ي رم  غساض  خسى .  فالويس فالخظٍو

ملجفففد أر المانفففب الوفففيس لفففنتط إففففات  صفففس م حتففف  الدزاطفففة مفففار صفففس اليرثِفففب الظفففاتض رفففت   -

% متا ٌعنع مدى ع حتام بالمانب 33،6جظ  فئات إفات  ملم ز بتا ًقسب م  رلت العُنة 

 الويس يهر  النظ ة فقط .

 ( مدى الولس ملالحداعز ملرفات  م  املواق  الص ُة لدى عُنة الدزاطة8جدملى زقم )

 إحمالي الىعي والاضتماام 

 املجمىع اليطب   العاو 

 هل تعلم تن هىان مىاكع صح   طب   

 يمىً إلافاو  منها؟

 %111 %63،6 159 وعم 

 %36،4 91 ال 251

هل ضبم وتىاملت مع مىاكع صح   

 طب  ؟

  %22،4 56 وعم 

 %77،6 194 ال 

هل تعا اعىاكع الصح   الطب   مف ا  

 لً بالفعل؟

 %111 %62،4 156 وعم

 %37،6 94 ال 251

 %111 %75 42 مزات  5 –مزتين  هم مز  تمت الاضتفاو  منها بالفعل؟

 %7،2 4 مزات 11- 5اهثر مً  56

 %8،9 5 مزات  21-11اهثر مً 

 %8،9 5 حطب الحاح 

بالصاف  مً تصفح  مً تيً  لمت بهذه اعىاكع الصح  ؟

 الاهترهت

133 53،2%  

 %21،8 52 مً تحا ألاماكاء
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 %5،2 13 لىىوي مػارن بها

مددددددددددددً بعدددددددددددد  اعىاكددددددددددددع 

 الا اله  

51 21،4% 

 %28 71 غير ذلً 

 عػاره  في بع  اعىاكع هل حاولت ا

 بمبرتً العالح   تو الصح  ؟

 %111 %6،8 17 وعم 

 %93،2 233 ال  251

 %111 %61.4 151 وعم  هل تثم بهذه اعىاكع؟

 %39،6 99 ال 251

 هل يعا التىامل مع هذه اعىاكع فائا  

 اكتصاوي  لً؟

 %111 %66 165 وعم

 %34 85 ال  251

ر تطىيم للطب هل هذه اعىاكع مصا

 والص ال ؟

 %111 %32،4 81 وعم 

 %67،6 169 ال 251

 إذا هىت ممارص للطب او الص ال  

 هل هىان مىاكع تط م في توائً لعملً؟

 %111 %26،4 66 وعم

 %73،6 184 ال 251

هل مف ىم الصح  الالىتروه   يمثل 

 واكعا مف اا 

 اكتصاويا إذا اضتثمز بجاي ؟

 %111 %75،6 189 وعم

 %24،4 61 ال 251

 

ُففة الصفف ُة لففم اثطففح مفف   ملصففس رففوء ا حتففام ملثداعففز رلففت العُنففة فقففط باإلفففات  ال دم

( طففففعد الدزاطففففة ل حففففت عوامففففز رففففعف رفففففات   ففففر  صففففس المانففففب الوففففيس ملمانففففد 7جففففدملى )

  .( لُت ث  ر م  خ له8النحابح لتا ًوض ها المدملى الظابق زقم )

% ع ٌعلتففففففوا 36،4% صففففففس مقابففففففز 63،6قفففففف    ُففففففة صفففففف ُة أر  ظفففففف ة مفففففف  ٌعلتففففففوا بوجففففففوت موا -

% ، مقابفز 22،4بوجوت ا ، ملار  ظ ة م  ثوا لوا بالدعز م   ر  املواق  ال  ُة الصف ُة 

 % لم ًحوا لوا معها . 77،6

ملعفف  الظففؤاى عفف  مففدى القناعففة بدابففد   ففر  املواقفف  الصفف ُة ال  ُففة مفف  ملجهففة نظففس عُنففة -

 % أمها غ ر مدُد  .37،6مدُد  صس مقابز % أمها 62،4الدزاطة ألدت  ظ ة 
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% متففف  ثوا فففلوا مففف   فففر  املواقففف  أر ثفففستت م علههفففا ثفففسامل  بففف ر مفففسث ر  75ملألفففدت  ظففف ة  -

% متف  8،9مفس  مل ظف تهم  20-10ملختع مسات ، لتا مفار  نفاك مف  ثفستت علههفا ألثفر مف  

 ا .ثستتملا، مل را ًؤلد ملجوت إفات  لقُقُة م   ر  املواق  للدئة املظح دمة له

% أمهفا علتفد يهفر  املواقف  بتحفالا الوفدفة مف  53،2ملشهلد النظ ة  لبر مف  العُنفة  -

قي ملرع  فففي عففف   فففر  املواقففف  رفففت   ثوفففد  عنيرنفففد متفففا ًؤلفففد قوفففوز المانفففب الخظفففٍو

 % م ازلة بالدعز صس  ر  املواق  .5،2اف حوى العسبي . ملالنظ ة  قز م  العُنة 

% مففف  العُنفففة 6،8اقففف  بتححففوى أمل خبفففرات ألفففدت  ظففف ة ملعفف  مفففدى امل فففازلة صفففس  فففر  املو  -

أمهففا بالدعففز ج ففازك ب برا هففا صففس بعففالا املواقفف  الصفف ُة ملال  ُففة ملالع جُففة ، مل ففر   ظفف ة 

لِظد بالقلُلة صس روء أر امل ازل ر صس  را النو  عبد أر ثحوافس فههم املقومات ال  ُة 

صس إرفافة مححفوى ملامل فازلة  ملالحعلُتُة ملا ًح ل ه الق ا  الويس م  لرز ملث ووُه

 % أمها ع ج ازك بتححوى صس  ر  املواق  .93،2به ، صس ل ر ألدت  ظ ة 

% أمهفففففا ث فففففق يهفففففر  املواقففففف  ملفففففدى ث ووفففففُتها ، صفففففس لففففف ر أبفففففدت  ظففففف ة 60،4ألفففففدت  ظففففف ة  -

% عفففدم ال قفففة صفففس  فففر  املواقففف  ل فففسملز  ازث فففاط المانفففب الوفففيس بالحداعفففز امل اشفففس 39،6

 .ب ر املٍسالا ملال  ِب

% مففف  العُنفففة أر الحوا فففز مففف   فففر  املواقففف  لفففه مفففستملت ثفففوف ري مل فابفففد  66تعتفففد  ظففف ة  -

% أر مدهفففففوم الصففففف ة رلنيرملنُفففففة ًت فففففز ملاقعفففففا 75،6اقحوفففففاتًة، ملعلُفففففه ألفففففدت  ظففففف ة 

 مدُدا اقحواتًا إذا اطخ تس ب هز جدي 

قُا فمففففاى ال ففففب 32،4لُففففت ألففففدت  ظفففف ة   - % أر  ففففر  املواقفففف  جعففففد أً ففففا موففففدزا جظففففٍو

% أر  ففر  املواقفف  جظفهم صففس  تاء املنهففي للقففابت ر بتهنففة 26،4ُدلة ، ملألففدت  ظفف ة ملالوف

 .ال ب ملالوُدلة 
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 :الدراسةىتائج وتوصيات 

 اليتائج :

% لم 14،8% أمها جعاملد ملاطحداتت م  مواق  خدمُة بالدعز صس مقابز 85،2ذلست  ظ ة  -

 ثحعامز أمل جظحدُد م  مواق  خدمُة .

% مففف  العُنفففة رفففم خدمففففة 70،4صفففس أع  فففا ل مانفففب الحعلُمفففي بنظففف ة  شفففهلد أملجفففه عطفففحدات  -

% ، ملثقففازب المانففب الح قُدففي مفف  املنهففي 49،2المانففب املنهففي بدففاز  ل  ففر لُففت لففمز  ظفف ة 

قي فالقفانو ي رفم رغفساض 47،2لُت شهز  ظف ة  % رفم اليرفُهفي فالفدًني فالوفيس فالخظفٍو

  خسى .

م حتففف  الدزاطفففة مفففار صفففس اليرثِفففب الظفففاتض رفففت  ملجفففد أر المانفففب الوفففيس لفففنتط إففففات  صفففس  -

% متا ٌعنع مدى ع حتام بالمانب 33،6جظ  فئات إفات  ملم ز بتا ًقسب م  رلت العُنة 

 الويس يهر  النظ ة فقط .

 % ع ٌعلتوا 36،4% صس مقابز 63،6ملجد أر  ظ ة م  ٌعلتوا بوجوت مواق    ُة ص ُة  -

% لفم 77،6% ، مقابفز 22،4اقف  ال  ُفة الصف ُة أر  ظ ة م  ثوا لوا بالدعفز مف   فر  املو  -

 ًحوا لوا معها.

% أمهففففا علتففففد يهففففر  املواقفففف  بتحففففالا الوففففدفة مفففف  53،2ملشفففهلد النظفففف ة  لبففففر مفففف  العُنففففة  -

قي ملرع  فففففي عفففففف   فففففر  املواقففففف  رففففففت   ثوفففففد  عنيرنفففففد متففففففا ًؤلفففففد قوفففففوز المانففففففب الخظفففففٍو

 بالدعز صس  ر  املواق % م ازلة 5،2اف حوى العسبي . ملالنظ ة  قز م  العُنة 

% أمهفا 37،6% أمها مدُفد  صفس مقابفز 62،4ملم  لُت قناعة العُنة يهر  املواق  ألدت  ظ ة  -

 غ ر مدُد  .

% مفف  العُنففة أمهففا 6،8ملعفف  مففدى امل ففازلة صففس  ففر  املواقفف  بتححففوى أمل خبففرات ألففدت  ظفف ة  -

 بالدعز ج ازك ب برا ها.

% عفففدم 39،6تها ، صفففس لففف ر أبفففدت  ظففف ة % أمهفففا ث فففق يهفففر  ملفففدى ث ووففف60،4ُألفففدت  ظففف ة  -

ال قففففففة صففففففس  ففففففر  املواقفففففف  ل ففففففسملز  ازث ففففففاط المانففففففب الوففففففيس بالحداعففففففز امل اشففففففس بفففففف ر املففففففٍسالا 

 ملال  ِب.
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% مففففف  العُنفففففة أر الحوا فففففز مففففف   فففففر  املواقففففف  لفففففه مفففففستملت ثفففففوف ري مل فابفففففد  66تعتفففففد  ظففففف ة  -

ملاقعفففا مدُفففدا % أر مدهفففوم الصففف ة رلنيرملنُفففة ًت فففز 75،6اقحوففاتًة، ملعلُفففه ألفففدت  ظففف ة 

 اقحواتًا إذا اطخ تس ب هز جدي .

قُا فمففاى ال ففب ملالوففُدلة ، 32،4ألففدت  ظفف ة  - % أر  ففر  املواقفف  جعففد أً ففا موففدزا جظففٍو

% أر  ففر  املواقف  ًتنفف  أر جظفهم صففس  تاء املنهفي للقففابت ر بتهنفة ال ففب 26،4ملألفدت  ظف ة 

 ملالوُدلة.

عُنففة الدزاطففة ملفقففا لقابتففة املساجعففة  إطففعاا أف ففز املواقفف  املقُتففة صففس 123ربففد ار موقفف   -

 التي أعد ها ال ال ة .م  لُت اف حوى املعلوماجي ملال دمي ملالحوتُمي .

ملجفففد أر ختفففع مواقففف  مففف  املواقففف  الع فففس عُنفففة الدزاطفففة  ثفففوافست يهفففا عنا فففس الحقُفففُم بتفففا   -

%مف  عنا فس الحقُفُم متفا ًؤلفد ثفوافس مححفوى  50% .ملار أزبعة مواق  فقفط تملر 65ًدو  

 زقمي جُد ًتن  رفات  منه .

شهلد   ُعة املعلومات التي ثوفس ال دمات على  املواق  عُنة الدزاطة صس   ُعتها إزشاتًة  -

فففففة صففففففس اليرثِفففففب ال فففففا ي رففففففم العلتُفففففة ملال ح ُففففففة  ملقابُفففففة ملثوعُفففففة  صففففففس املقدمفففففة رفففففم إع مُففففففة ث اٍز

 ملالحداعز الش م ي ال دمي صس املسث ة ال ال ة  .

الدزاطففففة مفففف  املواقفففف  لُففففت  بالوطففففابط املحعففففدت  بعُنففففةوى السقمففففي ملجففففد رففففعف تعففففم اف حفففف -

مل فففوثُة صفففس مفففوقع ر  فقفففط،ملثفففوفس  فففوز صفففس مفففوقع ر  مواقففف ، 9ملجفففدت املعلومفففات نوفففُة صفففس 

 ملفُدًو صس موق  ملالد . أً ا،

ثوافس مححوى معلوماجي خدمي ملا ًقسب م  ر رة ع فس نتفط بفاملواق  عُنفة الدزاطفة مفار صفس  -

املعلومات  طاطُة ال  ُة صفس رتانُفة مواقف  ، رفم املعلومفات  طاطفُة  مقدمتها خدمة  س 

مواقففف  ، عطخ فففازات الع جُفففة ملال  ُفففة ملالفففست علفففى عطحدظفففازات ملرع نفففات  7الع جُفففة صفففس 

ُففة ملال  ُفففة ملالع جُفففة صفففس  ُففة الوقابُفففة صفففس  6ال دم مواقففف  ،إزشفففاتات صففف ُة  5مواقففف  ، الحوع

ة  صس  مواقف  ، خفدمات ثداعلُفة ملعنفامٍل  ملأتلفة لأل  فاء ملاملظخ فدُات  4ملمعلومات ع   تمٍل

 مواق  ، ثوافس أعتاى علتُة ملبح ُة ، ملم ا  ة ال  ِب م اشس  صس موقع ر . 3صس 

 الحو ُات : ملفقا لمتلة النحابح التي ل دد عنها الدزاطة ثوص ي ال ال ة بتا ًلس :
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ثوفففاعت صفففس املُفففدار الوفففيس بئً فففات ثوعُفففة املفففوا   بفففدملز ملأ تُفففة ثننولوجُفففا املعلومفففات مل ع -

بففسامح خدمُففة قابتففة علففى املعسفففة مفف  خفف ى تعففم م ففدأ الففولس املعسصففس ملعطففحدات  املحوا ففلة 

 م  العلوم السقتُة ال الُة التي جعِ ها افمحتعات ال الُة املح وز .

ات مل نُفففة للفففولس السقمفففي  بفففاليرل د مففف  خففف ى ال ُانفففات ملاملعلومففف ملاطفففيراثُ ُاتملرففف  خ فففط  -

املحوفس  ملاف صنفة ملربفدا  املحوا فز ملزمل  امل فاتز  صفس رطفسا  صفس عتلُفة الحنتُفة عقحوفاتًة 

ملعجحتاعُفففففففة ملالحعلُتُفففففففة ملالصففففففف ُة ملاطفففففففحعتالها صفففففففس م فففففففاعت محنوعفففففففة بتفففففففا فههفففففففا : الحعلفففففففُم 

 ال هومة علنيرملنُة، الص ة رلنيرملنُة . الح از  علنيرملنُة، علنيرمل ي،

ي معاًف - ملاطخ تاز النتفاذج المدًفد  مف  املعسففة  . ر أطاطُة ل دمات الص ة رلنحفسملنُةث ن  

ملم حتعفففات املعسفففففة القابتففففة علففففى ثننولوجُفففا املعلومففففات ملعثوففففاعت ملاطففففحي لها ملثوظُدهففففا 

 لنتوذج مح وز للحعلم ملالولس ملامل ازلة صس املعسفة ملث اتلها صس العوس السقمي.

مة تاخففز م حتفف  املعسفففة ملإثالففة  تملات السقتُففة صففس مففز   الو ففوى إ ففى ثحقُففق م ففدأ عطففحدا -

ففق ثفف م ر قنففوات مدحولففة جظففت   مفف  مسالففص السعاًففة الصفف ُة  مللُففة ملاملظخ ففدُات عفف   ٍس

 للدست باع    الدابم ملاملحوا ز إ ى املعلومات ملشتولُتها 
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: "مايلروسوفت أوفيص" يف البحح العلني لربامج امللتبيةاواقع استخداو 

  دراسة حالة طلبة املركز اجلامعي ايليزي اجلزائر

 عبد اجلليل طواٍري  - عبد الغين بً حامدد. 

صيير، اإلاركز الجامعي ايليزي 
ّ
 .معهد العلوم الاقتصادية والّتجارية وعلوم الت

 
 امللخص:

تعدر  عىددا واقددخ اشدتلدام الاددرامة اإلا تليددة لدي ال  دد  العل دد  تهدد  ذددال الدراشددة لل

لدى طل دة اإلاركدز الجدامعي ايليدزي، الجزالدر. لهداا الندرب قدادا ساعدداد اشدتليا   دا ، و   

التدد  عىددا البل ددة س صددا مصددتواذ  الدراكدده ، وللددل عهددد  التصددور عىددا سيا ددا  الدراشددة، 

املجدوعدددا  ؤلاتصدددالية  ار دددامةعا ة سعولجدددم سدجدوعدددة مدددت الا ت دددارا  ؤلاتصدددالية، سا شدددت

سأ ددل لددنض ذاددار هي ارو ددا  لو . وقددد هرهددر   تددالة الدراشددة SPSS V.20للعلددوم الامتداعيددة 

د لدددة ئتصدددالية سدددي  متنيدددرا  الدراشدددة، كددددا و دددي  ه  ذادددار عدددرو  لدددي ئماسدددا  البل دددة و عدددا 

ل ددددددة سددددددامتالر،   تالعدددددداته  الديدو راعيددددددة تددددددور م دددددداور الدراشددددددة، كدددددددا إلاصدددددداا اذتدددددددام الب

 اشتنالر والت    لي الارامة اإلا تلية واشتلدامها لنرب ال    العل  .

 

 سر امة هوعنض، س   عل  ، امتالر، اشتنالر، و   . :يةالللنات املفتاح

 

Abstract: 

This study aims to identify the reality of the use of office programs in scientific 

research among the students of the University Center, Ilizzi, Algeria. For this 

purpose, we prepared a special questionnaire, distributed to students according 

to their level of study, in order to obtain the data of the study, which were dealt 

with a series of statistical tests, using the program of statistical groups for social 

sciences SPSS V.20. The results of the study showed that there was no 

statistically significant correlation between the study variables; there were also 
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differences in the responses of students according to their demographic 

differences around the study's axes, we also noticed the students' interest in 

owning, exploiting and controlling office programs and using them for the 

purpose of scientific research. 

Keywords: office program, scientific research, acquisition, exploitation, 

mastery.  

 

 
  أ. متَيد:

 سالبالدا الجدامعي لدي مصدارل  عداد  وادا  التد  ألانشدبة هذد  مدت العل د  ل  د ا يعدد

 يعدد العل د  ال  د  ه  ئل عدام بشدل  العدايي ومإشصدا  التعلدي  الجامعدا  لدي ألاكدادي   

 سدافعراد حهدت  عهدو الثقدالي والف دري، الامتددايي، الاقتصدادي، للتنييدر الفعالدة الاشدرراويجية

ا جتدخسدامل كددا ا هصد   عقدد ومصدتق ال، تاضدرا  بشدل  رلن ده  يعتددد الددور  وقددم ه  واضدتا

 ومراكدزواإلادارس العليا   واإلاعاذد سالجامعا  وتدث  الت  والت اولوميا العل  مإشصا  عىا

ال  ددددوم. ومددددت همدددد  وبددددوير العددددد  لددددي ال  دددد  العل دددد  لددددي الجامعددددا  يصددددتن  ه لددددا البل ددددة 

وميددا اإلاعلومددا  والاوصددا   كددأدا  لودمددة ووبددوير ال  دد  سدإشصددا  التعلددي  العددايي  و اول

، ومت سي  هدوا  و اولوميا اإلاعلوما  والاوصا   الرالجة  اكر الادرامة (3102)جاد، آلايي

اإلا تليدددددددة التابعدددددددة لشدددددددركة ماي روشدددددددوعم  هو مدددددددا يعدددددددر  سالتب يقدددددددا  التاشدددددددو ية الواصدددددددة 

وتوعر عىا وقايا  متقدمة تصاعد البالا  سافعدار اإلا تلية وهي الارامة ألاكثر شهر  كوجها

ك اتدد  لددي وددأطير س وءددل شددواي مددت الااتيددة العلديددة سصددفة عامددة واإلاا جيددة سصددفة  اصددة، 

ضددإ ئيدددا للددل كدددو  ه  البالددا لدددي ه لدددا ألاتيددا  يتعدددر  عىددا التقايدددا  اإلاصددتعدلة لدددي ذدددال 

الاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرامة كددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالتوءي  وال هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  وؤلاعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد ألاووومدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداويل  لقالدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

وئعددداد الارو اطددا  التشددع ية سبريقددة وجعلددل  يددر متقدددم و  (،0998دالرحيم،)عب  اإلاصددادر

مدددت    لدددي اشدددتنالر مثددد  ذدددال الارمجيدددا ، ألامدددر الددداي يجعلدددل يصدددتعي  سدددأطرا  مصددداعد  

وقددوم سالعدليددة لددي الوقددم الددداي كددا  ساملا ددل اشددتيعاعها لددي صدددفو  الجامعددة شددواي لددي وتدددد  



عبد اجلليل طواٍري     -  د. عبد الغين بً حامد                                

 

    8102العدد التاسع ـ يياير  -اجمللد اخلامص 
021 

التعددر  هكثددر عىددا واقددخ اشددتلدام ذددال الاددرامة اإلا تليددة  اإلاا جيددة هو ؤلاعددالم آلايدديأ ومددت همدد  

 لدى طل ة اإلاركز الجامعي ايليزي "الجزالر"، ماي  ئشلالية الدارشة عىا الا و التايي: 

م   ا و     ساخ     اا   مادار س   رامف ماًكرسا    ار  سا   ف          اه     ا ا م   ً     ر  

  لبة املر س الجامعي اًليزي ؟

 ب. التشاؤالت الفرعية للدراسة:

واشدتناللل لهدا  ادرامة ألاوعدنضسدي  امدتالر البالدا ل لو د لدة ئتصداليةذ  ذادار ارو دا  . 1

 ودرمة و  دل عيها ؟ 

ئماسدددا  هعدددراد العيادددة حالبل دددة  تدددور املتدددور  لا  د لدددة ئتصدددالية سدددي  ذددد  ذادددار عدددرو . 2

 ؟ألاور: امتالر سرامة ألاوعنض، وللل و عا للدتنيرا  الديدو راعية للدراشة 

ئماسدددا  هعدددراد العيادددة حالبل دددة  تدددور املتدددور  لا  د لدددة ئتصدددالية سدددي    ذادددار عدددرو . ذددد3

 ؟الثان : اشتنالر سرامة ألاوعنض، وللل و عا للدتنيرا  الديدو راعية للدراشة 

ئماسدددا  هعدددراد العيادددة حالبل دددة  تدددور املتدددور  لا  د لدددة ئتصدددالية سدددي  . ذددد  ذادددار عدددرو 4

 ؟ض، وللل و عا للدتنيرا  الديدو راعية للدراشة الثال : الت    لي سرامة ألاوعن

 ت. فرضيات الدراسة:

1 ..H1 ذاددددددار ارو ددددددا  لو د لددددددة ئتصددددددالية عاددددددد مصددددددتوى د لددددددة ح ...5 متنيددددددرا     سددددددي

 الدراشة حامتالر سرامة ألاوعنض، اشتناللها والت    عيها . 

2 ..H2  لا  د لدددددة ئتصدددددالية عادددددد مصدددددتوى د لدددددة ح وومدددددد عدددددرو ...5   متوشدددددب   سدددددي

ئماسددددا  هعددددراد العياددددة تددددور املتددددور ألاور: امددددتالر سددددرامة ألاوعددددنض، وللددددل و عددددا للدتنيددددرا  

 الديدو راعية للدراشة.

3 .H3.  لا  د لدددددة ئتصدددددالية عادددددد مصدددددتوى د لدددددة ح وومدددددد عدددددرو ...5 متوشدددددب     سدددددي

ا للدتنيدددرا  ئماسددا  هعددراد العيادددة تددور املتدددور الثددان : اشددتنالر سدددرامة ألاوعددنض، وللدددل و عدد

 الديدو راعية للدراشة.
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4 .H4.  لا  د لدددددة ئتصدددددالية عادددددد مصدددددتوى د لدددددة ح وومدددددد عدددددرو ...5 متوشدددددب     سدددددي

ئماسا  هعراد العياة تور املتور الثالد : الدت    لدي سدرامة ألاوعدنض، وللدل و عدا للدتنيدرا  

 الديدو راعية للدراشة.

 أٍداف الدراسة:

 ألاكاديديددة عامددة هءادداي دراشدد ه لجامعددة مددخ ذددال الاددرامة التعددر  عىددا تجدد  تعامدد  طل ددة ا -

 و شيدا ئعداد س وثه .

 التعر  عىا هذدية ذال الارامة مت ومهة  ظر البل ة. -

التعددر  عىددا مدددى ود ددت البل ددة مددت الددت    لددي التقايددا  ال  ثيددة اإلاصددتعدلة لددي ال  ددوم  -

عدروب التقديديدة ساشدتعدار ذددال كدالتوءي  وال هددن  وئ جدا  الرشدوما  ال يا يدة وئعدداد ال

 الارامة.

 معرعة كيفية ود ت البالا مت اشتعدار ذال ألادوا  الارمجية. -

 معرعة ما ئ  كا  ألاشاوا  ذ  كالل يصتنلو  ذال ألادا  ساإلاوا ا  هءااي وقدي  دروشه . -

 معرعة مدى هذدية التصص الدراشية الت  ودرس عيها ذال الارامة سالنص ة للبل ة. -

 معرعة مدى ئدرار البل ة لنسخ سرامجه  اإلا تلية اإلاتوعر  عىا همهزته . -

 معرعة مدى هذدية ووعر همهز  تاشوب  اصة سالبل ة. -

تصدددددددر بعددددددد  اإلاعوقدددددددا  التددددددد  و دددددددور دو  اشدددددددتعدار البل دددددددة لددددددد ع  التقايدددددددا  ال  ثيدددددددة  -

 اإلاصتعدلة لي ذال الارامة.

 ي  الدراشة ئيا: ومت هم  ؤلاماسة عىا تصاؤ   الدراشة و  وقص

  سال: ثقدًم سرامف املجم عة ماًكرسا ار  ساف ؛ 

 ثاهيا:  ومية الب امف في البحث العلمي؛

 ثالثا: املجمم  إلاحصائي سعيىة الد ااة؛

  ابعا: ثحليل همائف الاامبيان؛

 خامسا: الااميماجات سالم صيات.
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 :((Microsoft Office تكديه برامج اجملنوعة مايلروسوفت أوفيص -أوال

يقصدددددد عهدددددا التب يقددددددا  التددددد  صددددددددم مدددددت ق دددددد  شدددددركا  متلصصددددددة لدددددي الارمجيددددددا  

س يدددد  وقددددوم ولددددل التب يقددددا   .،التاشددددو ية اإلاتاوعددددة عهددددد   دمددددة عدددددوم ألاعدددددار اإلا ت دددد 

سلدمددددة العديددددد مددددت ألاعدددددار لددددي شددددتي التلصصددددا  والقباعددددا ، وهددددي لددددي النالددددا لدددد  وومددددل 

فاد  منهددددددددا ولددددددددو بشددددددددل  مز دددددددد  لددددددددي عددددددددد  بشددددددددل   ددددددددا  لقبددددددددا  دو  ه ددددددددر سدددددددد  يد ددددددددت الاشددددددددت

زمددددة م تليددددة مددددت ئ تددددا  ت ، كدددددا تعتاددددر  ماي روشددددوعم هوعددددنض(3101)الص    راًر ،قباعددددا 

 (.http://sullamunnajah0602.compost.html،2.1) شددددركة ماي روشددددوعم للارمجيددددا 

يددددة كار دددامة و ريددددر الاصدددو  و ر ددددامة قواعدددد ال يا ددددا  و وضددد  مجدوعدددة مددددت الادددرامة اإلا تل

و ر دددامة العدددروب التقديديدددة و ر دددامة القدددوال  املتاشدددلية و يرذدددا ومدددت  دددالر ذدددال الدراشدددة 

.
ا
  شنصتعرب ولل التب يقا  وهكثرذا شيوعا

 (: Microsoft Office Word) الللنات . برامج معاجلة اليصوص و1

ر الصددددد روارية وط اعددددة ال تدددددا وألاس ددددام و يرذدددددا، وقددددد ا تشددددر  ذدددددال الارمجيددددا  لدددددي هعدددددا

 وا  كا ددم تصددتلدم س ثددر  لددي ودددرجض اللنددا  
ا
ويد ددت اشددتلدامها لددي ودددرجض اإلاادداوا عدومددا

 واإلاواد الامتداعيةأ ومت الودما  الت  وقدمها ولل الارمجيا  ما يىي:

-  .
ا
 شهولة كتاسة التقارير والتعام  معها بشل  هشر  مت ولل اإلااجز  يدويا

 قدرتها عىا ئعداد التقارير اإلاتاوعة الت  وفيد لي هعدار اإلادرشة. -

القدر  عىا تفظ القوالا الصاسقة بصهولة عالقة وشرعة الوصور ئليهدا واشدتلدامها  -

  إلارا  عديد .

 :Microsoft Office Excel)) برامج اجلداول اإلللرتوىية .2

ال ررو ية مقصدة ئيا  اليا، و وي ذال الارامة لي العاد  عىا مداور ش يهة سأورا  

وهددي وتدددألإ مدددت شددد  ة ملو دددة مدددت  بدددو  عدوديدددة و بدددو  هعقيدددة تشدددل   اليدددا هو  ا دددا  

مصدددتبيلة الشدددل  ويد دددت مدددت  دددالر مثددد  ذدددال التب يقدددا  ئد دددار معددداد   رياضدددية سالندددة 

http://sullamunnajah0602.compost.html/
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، ومدددت ءددد  اشدددتلال  الاتدددالة سلددد  يصدددر 
ا
التعقيدددد وتااشدددا مدددخ درمدددة وبدددوير الار دددامة عدومدددا

 وشهولة. 

 :(Microsoft Office Access) برامج قواعد البياىات. 2

ذدو  ظدام ادار  قواعددد ال يا دا  ولدل وامهددة رشدومية، يتديدز ذدداا الاظدام سقدرودل عىددا 

  Oracleاشددددتدعاي ال يا ددددا  مددددت  ظدددد  ملتلفددددة لقواعددددد ال يا ددددا  كقواعددددد سيا ددددا  هوراكدددد  ح

  . ODBCوهي قاعد  سيا ا  مفتوتة الاوصار ح  SQLحو

عدلل مبدددورو الادددرامة ومصدددتلدمو ال يا دددا  لصددداخ قواعدددد سيا دددا  معقدددد ، ووصدددلها مدددخ يصدددت

  و رمجيدا  VBملتلإ ه وا  الارامة اإلاصدتدعية ويابدوي و دم للدل الادرامة اللالنيدة مثد  ح

ؤلا رر ددددم سنادددددا يصددددتبيخ اإلا تدددددلو  ه  يصددددتعدلول لصدددداخ قواعددددد سيا ددددا   ددددتي ة هو ئنشدددداي 

  لدددددددي مإشصدددددددا  اإلاعلومدددددددا  واإلا ت دددددددا  كددددددددا تصدددددددتفيد مادددددددل Accessوقدددددددارير عنهدددددددا، يصدددددددتعد  ح

اإلاإشصدددا  واإلاددددارس لا  النصددددا مروفعدددة العدددددد مدددت اإلاددددورفي  والبل دددة ادار   ددددجالته ، 

ذدددددددو سواسدددددددة   Access  (https://products.office.com/ar/access،2.13و ا تصدددددددار عدددددددا  ح

يد دت  .اإلااليي  مت اإلاعلومدا  س يد  يد دت اشدتدعالها ل طدال  هو تعدديلها لدي هي وقدم لتفظ

  ه  يدددرس لددي اإلادددارس لصددفو  اإلارتلددة اإلاتوشددبة وللددل لصددهولة التعامدد  Accessلار ددامة ح

معل، وبشل  عام يد ت إلاإشصا  اإلاعلوما  ووريإ الاظام ف راب سااي قواعد سيا ا  لي 

 املجا   آلاوية:

 .ي  ظام ئدار  اإلاصتلدمي  وألامور ساا -

 سااي قاعد  سيا ا  سدلتلإ مصادر اإلاعلوما . -

 . سااي  ظام ئعار  اإلاصادر حاإلا ت ة  -

  :(Microsoft Office Publisher) . برىامج التصنيه4

يد ددددت مدددددت  ددددالر ذددددداا الار ددددامة وصددددددي  كدددد  مب وعاودددددل سدلتلددددإ ه واعهدددددا وهلواجهدددددا 

يد ال مت  الر ذاا الار امة وصدي  منشورا  شدرجعة، و داتهي الجدار سضنبة  ر كدا 

هس دددددام مدددددومز ، ئعال دددددا ، سباقدددددا  التعريدددددإ اإلاهايدددددة، سباقدددددا  سريديدددددة، سباقدددددا  ودايدددددا ، 

https://products.office.com/ar/access
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سباقدددا  دعدددو ، سباقدددا  عاو دددة، وقويددددا ، رشدددال  ئ  اريدددة، شدددير لاويدددة، شدددهادا  وقددددير، 

عال يدددددة ومواقدددددخ ئ رر دددددم شدددددهادا  ئذدددددداي،  عتدددددا ، لدددددوال  طعدددددام، نشدددددرا  ئعال يدددددة،  ددددددال  ئ

ماذز ، و يرذا مت مجدوعا  التصامي ، ك  ذاا لي شدل  قوالدا مداذز  ألاشدلار وألالدوا  

مددخ تريددة وامددة لددي التنييددر وئضدداعة التددأءيرا ، يد ددت إلاددورف  الصدد روارية ه  يجيدددول لددي عرددر  

  ماية قصير .

 (Microsoft Office Power Point) برىامج العرض. 5

مجدوعددددة مددددت ألادوا  ا تددددا  ملفدددا  ئل ررو يددددة و تددددوي عىددددا شددددرال   يدددوعر الار ددددامة 

اعرراضية عليها كتاسا  وصور تصتلدم عىا مها  عدرب مدرو ب س اشدوب مدت ق د   دوص 

حاإلاقدم  لي تضور مجدوعة مت ألا دوا  حاملجتدعدي   وذدو كثيدر الاشدتلدام لدي الشدركا  

يصدددتلدم لدددي العدددروب اإلات ركدددة والنيدددر  واإلاراكدددز التعليديدددة التددد  وتدددوعر عهدددا اإلاعددددا  الال مدددة.

مت ركة،وجصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتلدم هيضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي اللوتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  اإلاتنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  اإلاتتاليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

(https://ar.wikipedia.org/wiki/microsoftpowerpointe،2.12)   ويد ددددددددت هيضددددددددا ئدرا

د ددت هيضددا ئدرا  اإلاقدداطخ هو الددرواسب، ويد ددت مددت  اللددل هيضددا وي الصدور اإلات ركددة والثاستددة،

يومدددددددددددد العديدددددددددددد مدددددددددددت النسدددددددددددخ اإلابدددددددددددور  عتومدددددددددددد نسدددددددددددوة  ،اشدددددددددددتلدام الدددددددددددرواسب التشدددددددددددع ية

2..7،2..9،2.1.. 

 أٍنية الربامج يف البحح العلني باليشبة للطالب: ثاىيا: 

 اتددد  عامدددة تعتادددر الادددرامة الصدددالفة الددداكر هدا    يد دددت الاشدددتنااي عنهدددا مدددت ق ددد  ال

والبالدددا الجدددامعي  اصدددة لدددي الت ضدددير اإلادددادي لل  ددد  تيددد  يعتادددر و ريدددر وونصدددي  ال  ددد  

شدواي  كتاستددة هو  تهدنشدل هو ئدار  اوومدداويل  لقالددة اإلارامددخ والفهدارس ساشددتعدار وورد كدددا 

وجدددددددخ بعدددددد   الدراشددددددا  عىددددددا ه  اشددددددتلدام سر ددددددام ي ؤلاكصدددددد  و ال ور وينددددددم يددددددإءر بشددددددل  

كااتصاي والرياضيا   اذيل عت  البالب ووبوير عهده  ل ع  الوتدا  ايجاب  عىا هداي

 اشتعدار ذال الارامة كوشيلة ووضي   وووشيب للدعلوما  هءااي عرب ووقدي   ال  وم.

https://ar.wikipedia.org/wiki/microsoftpowerpointe،2012
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 اجملتنع اإلحصائي وعيية الدراسة: -ثالجا

 اجملتنع اإلحصائي:   -1

راشدددددة لدددددي مديدددددخ ودثددددد  املجتددددددخ ؤلاتصدددددا   الددددداي ا تدددددارل ال اتثدددددا  ليقومدددددا عهدددددال الد

البل ددددددة التددددددابعي  للدركددددددز الجددددددامعي ايليددددددزي سجديددددددخ مصددددددتوياته  وولصصدددددداته  حهويددددددا، ءا يددددددة 

 وءالثة .

طال ا، تي  يدرس ك  عااصر املجتدخ سدصار  177ي لغ العدد ؤلامدايي للدجتدخ ؤلاتصا   

  ، ويتو عددددو  SEGCواتددددد ويتدثدددد  لددددي ميدددددا  العلددددوم اقتصددددادية والتصدددديير والعلددددوم وجاريددددة ح

 تصا اإلاصتوى كدا يىي:

 طالا شاة هوياأ 75 -

 شاة ءا يةأ .6 -

 طالا شاة ءالثة. 42 -
 عيية الدراسة:  -2

مددت كدد  مصددتوى، تيدد  سلنددم عياددة  %.5قددام ال اتثددا  ستب يدد  عياددة عاقوديددة، ودثلددم لددي 

طال ددا مصددتجو ا، والجدددور التددايي ي ددي  تصدديلة وو جددخ  89الدراشددة لددي كدد  املجتدددخ ؤلاتصددا   

 إلاو عة واإلاصررمعة.الاشتليا ا  ا

 (: حصيلة ث زي  الاامبياهات.0الجدسل  خم )

وسبة  العدد املست ج  العدد امل زع املسم ى 

 الاات جاع

 %89 34 38 الصاة ألاويا

 %63 19 .3 الصاة الثا ية

 %.8 17 21 الصاة الثالثة

 %78 71 89 املجم ع

 .املصد : مً إعداد الباحثان
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 أداة الدراسة:  -3

اتثددددددا  ستصدددددددي  ذدددددداا الاشددددددتليا  الدددددداي حهددددددد  ئيددددددا التصددددددور عددددددت ال يا ددددددا  قددددددام ال 

الضرورية اإلاتعلقة واقخ اشتعدار طل دة اإلاركدز الجدامعي سدايليزي، للادرامة اإلا تليدة واإلاعروعدة 

سارامة هوعنض كأدا  س ثية. اتتدوى الاشدتليا  عىدا معلومدا  ديدو راعيدة هشاشدية للدراشدة 

ل، ملددا  ئقامتددل دا ىددي حؤلاقامددة الجامعيددة  هو  ددار ي، ووتدثدد  لددي مددنض اإلاصددتجوب، مصددتوا

ع ار  ولدم املتاور ألاشاشية للدراشة وهي عىا التوايي: امدتالر البل دة  16كدا اتتوى عىا 

لارامة ألاوعنض، اشتناللها والت    لي اشتعدالها. قداا بعرب هدا  الدراشة عىا مجدوعة 

اوا  ، الددددايت هعبددددوا بعدددد  اإلاالتظددددا  التدددد  مددددت ألاشدددداوا  الجددددامعيي  املت دددددي  حءالءددددة هشدددد

 شد م لاا ستعدي  بع  الع ارا ، لي ألا ير قداا سا را  الاشتليا  لي صورول النهالية.

 صدق أداة الدراسة:  -4

قددددام ال اتثددددا  ستو جددددخ الاشددددتليا  عىددددا عياددددة عشددددوالية ملو ددددة مددددت عشددددر  طل ددددة، لددددي 

  اخ، تي  وصلم درمة الث ا  ئيدا مدوي  ملتلفتي ، وللل لقياس معام  الث ا  هلفا كرو 

، وهددددي درمددددة ء ددددا  ميددددد  لددددي ذدددداا الاددددو  مددددت الدراشددددا ، وماددددل هصدددد   الاشددددتليا  قاسدددد  79%

طالددددا، وما ددددوا الوقددددم اللددددالي  92و عاددددا اشددددتدارا  الاشددددتليا  عىددددا للتو جددددخ النهددددا  أ تيدددد  

 4.عد ا اشددتدار . بعددد ع ددص الاشددتدارا  اإلاصددررمعة اشددت  .7ل ماسددة، ءدد  قداددا ساشددررما  

 اشتدار  قاسلة للدعالجة. 66اشتدارا  اوضح هجها  ير قاسلة للدعالجة، س ي  و قى لاا 

 األساليب اإلحصائية املشتخدمة يف الدراسة: -5

اشددددتلدماا لددددي ذددددال الدراشددددة مجدوعددددة مددددت ألاشدددداليا ؤلاتصددددالية مددددت همدددد  ا ت ددددار 

 :(3118)اليمان،  تة الفرضيا  ووتدث  ذال ألاشاليا عيدا يىي

   للتعر  عىا درمة ء ا  مقياس الدراشة.Alpha Cronbachعام  الث ا  حم -

اإلاتوشددددددبا  التصدددددداسية، الا  راعددددددا  اإلاعياريددددددة للتعددددددر  عىددددددا  صددددددالص عياددددددة الدراشددددددة،  -

 وقياس مدى تشتم هو ودركز ئماسا  اإلاصتجو ي  عت اإلاتوشبا  املتاشلية للد اور.
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: يعدددد معامددد  (Le Coefficient de Corrélation Pearson)معامددد  الارو دددا  سيرشدددو   -

 الارو ا  سيرشو .

 : إلاعرعة معاوية الفرو  سي  متوشبا  ئماسا  هعراد العياة.Tا ت ار  -

 .   لعد  عياا  مصتقلةANOVAا ت ار و لي  الت ايت ألاتادي " " ح -

 حتليل ىتائج االستبياٌ: -رابعا

تتددددددوى الاشددددددتليا  املوصددددددص لهددددددال ا :ثحلي      ل املماي       ات الدًم  رااي      ة  ا      راد العيى      ة -0

مددت  اللهددا مددت معرعددة  ا الدراشددة عىددا ءددالم متنيددرا  ديدو راعيددة هشاشددية، يددتد ت ال اتثدد

البالددا اإلاصدددتجوب معرعددة دقيقدددة ومعدقددة مدددت تيددد  منصددل،  دددو  ئقامتددل، ومصدددتوال، ذدددال 

 اإلاتنيدددرا  الدددثالم شتصددداعد ا لدددي ؤلاماسدددة عىدددا تصددداؤ   ذدددال الدراشدددة واء دددا  هو  فددد   دددتة

 عرضياتها.

 (: ث زع  اراد العيىة على حسب الجي .3الجدسل  خم )

 

 

 

 

 

 (.SPSS V.20املصد : مً إعداد الباحثان ساالعمماد على مارجات )

 

 39البل ددددة الدددداكور اإلاصددددتجو ي  سلددددغ  التددددظ سددددأ  عدددددد   2حعدددددت  ددددالر الجدددددور رقدددد  

. 40,90%طال ددة سنصددد ة قددددرذا  27، همدددا عدددد ؤلا دددام عقددد سلدددغ 59,10%طالددا سنصددد ة قدددرذا 

 وذو مابق  كو ل  يعار عت التو   العام لبل ة اإلاركز حمجتدخ الدراشة  

 

 

 

 املماي 

 الدًم  رافي

 الجي 
 املجدو 

  هثى ذ ر

 66 27 39 الت رار

 %..1 40,90% 59,10% النص ة
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 اراد العيىة على حسب ه ع إلاخامة(: ث زع  2الجدسل  خم )

 

 

 

 (.SPSS V.20املصد : مً إعداد الباحثان ساالعمماد على مارجات )

طالدا سنصد ة قددرذا  14هرهر ه  عدد البل دة الددا ليي    يتجداو    3حالجدور رق  

وهدددددي  تيجدددددة  ، 78,80%الدددددا سنصددددد ة ط 52، همدددددا عددددددد البل دددددة الودددددارميي  عقدددددد سلدددددغ %21,20

 مواعقة لتو   طل ة اإلاركز هو مجتدخ الدراشة تصا ؤلاقامة 

 

 زع  اراد العيىة على حسب املسم ى (: ث  4الجدسل  خم )

 

 .(SPSS V.20ساالعمماد على مارجات )مً إعداد الباحثان املصد : 

 

سدددأ  عدددد البل دددة اإلاصدددتجو ي  مصددتوى شددداة هويدددا   4ح لتددظ مدددت  دددالر الجدددور رقددد  

، كددا سلددغ عددد البل ددة اإلاصدتجو ي  مصددتوى شداة ءا يددة 51,50%طالددا سنصد ة قدددرذا  34سلدغ 

 15صددددتوى شدددداة ءالثددددة ، و لددددغ عدددددد البل ددددة اإلاصددددتجو ي  م25,80%طالددددا سنصدددد ة قدددددرذا  17

   22,7%طالا سنص ة قدرذا 

 

 

 املماي 

 الدًم  رافي

 خامةإلا
 املجم ع

 خا جي داخلي

 66 52 14 الت رار

 %011 78,80% 21,20% اليسبة

 املماي 

 الدًم  رافي

 املسم ى 
 املجم ع

 ثالثة ثاهية  سلى

 66 15 17 34 الت رار

 %..1 22,70% 25,80% 51,50% النص ة
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 المحليل ال صفي إلجاسات  اراد العيىة على مح   اممالك الطلبة لب امف  ساف : -3

امدددتالر البل دددة لادددرامة اوجهدددم ئماسدددا  هعدددراد العيادددة عىدددا ع دددارا  املتدددور ألاور واإلاتدثددد  لدددي 

 7.11ب  امدددددايي الع دددارا  سلددددغ   ئيددددا ؤلايجددداب سدتوشددددب تصدددا5و عدددا للجدددددور رقددد  ح ألاوعدددنض

، ويفصدر للدل ساوفدا  البل دة اإلاصدتجو ي  ووقدارب ئماسداته ، 689..و ا  را  معيداري قددرل 

عدداالتظ مددت  ددالر اإلاتوشددبا  التصدداسية سالجدددور هد ددال سددأ  معظدد  البل ددة يدتللددو  مهددا  

  .كد يوور م دور هو م ت  ، وتعر  معظده  عىا نسوة ألاوعنض اإلاتوعر  سجها ذ 

 العيىة على عبا ات املح    سل  (: إجاسات  اراد5الجدسل  خم )

 العبا ات
املم اط 

 الحسابي

الاهحرا  

 املعيا ي 

 432.. 1.24 ذ  ودتلل مها  كوم يوور ؟

 499.. 1.42 ئلا كا م ؤلاماسة ساع ، ما  وعل ؟

 475.. 1.33 ذ  تعر  نسوة ألاوعنض اإلاتوعر  سجها ر ؟

 488.. 2.25 ؟ ساع ، عدا هي ذال النسوة ئلا كا م ؤلاماسة

ذددددددد  يدددددددوعر اإلاركددددددددز الجدددددددامعي الوشددددددددال  والتقايدددددددا  والاددددددددرامة 

 الال مة ؟
1.5. ..5.4 

 1.689 7.00 : اممالك الطلبة لب امف  ساف  سل  املح   

 .(SPSS V.20ساالعمماد على مارجات )املصد : مً إعداد الباحثان 

الع دار  ألا يدر  مدت ذداا املتدور مااصدفة سدي  البل دة  كدا ماي  ئماسا  البل ة تور 

الدايت يعتاددرو  ه  ئدار  اإلاركدز وعددر  الوشدال  والتقايددا  والادرامة الال مددة، والدايت   يددرو  

للددل. عدددت  ددالر ئماسددا  البل ددة عددت ذددال الع ددار  يد ااددا دعددو  ئدار  اإلاركددز لرركيددز الجهددود 

يددي، همهددز  ؤلاشددقا  وتدد  البل ددة عىددا اشددتعدالها للرعددخ مددت عدددد املودداسر، همهددز  ؤلاعددالم آلا

 كدا  ج  شإار معرعة البل ة سنسوة ألاوعنض  اإلاتوعر  سالجها  مت هضعإ اإلاتوشبا  

 :ااماالل الطلبة لب امف  ساف  المحليل ال صفي إلجاسات  اراد العيىة على مح    -2

ع دددارا  املتدددور   عقدددد اوجهدددم ئماسدددا  هعدددراد العيادددة عىدددا 6مدددت  دددالر الجددددور رقددد  ح

ئيددا ؤلايجدداب سدتوشددب تصدداب  امدددايي  اشددتنالر البل ددة لاددرامة ألاوعددنضالثددان  واإلاتدثدد  لددي 
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. عاتدددالة الع دددار  ألاويدددا سيندددم ه  الار دددامة 1.9.6و دددا  را  معيددداري قددددرل  6.87الع دددارا  سلدددغ 

ألا ير    وليExcel  ء  معالا الجداور حWordاإلا ت   ألاكثر اشتعدا  ذو معالا الاصو  ح

 ، وو عددددا للدتوشددددبا  التصدددداسية ل ددددا ي الع ددددارا  Powerpointسدرمدددة هقدددد  سر ددددامة العددددرب ح

عقدددددد مددددداي  كلهددددددا ايجاسيدددددة عدددددداوف  معظددددد  البل ددددددة عىدددددا اشددددددتنالر ذدددددال الاددددددرامة لدددددي س ددددددوثه  

الجامعية، كدا اوفقوا عىا ه  هشاواته  يصتلدموجها لي وقدي  دروشه  مدا يعب  ا ب اعا 

 البل ة عىا اشتعدار ذال الارامة  الر مصارذ  الدراكه . ايجاسيا عىا تعود

 (: إجاسات  اراد العيىة على عبا ات املح   الثاوي6الجدسل  خم )

 

اإلاتوشب  الع ارا 

 التصاب 

الا  را  

 اإلاعياري 

 1.431 1.73 .روا الارامة اإلا تلية ألاكثر اشتعدا  سالنص ة لل

 4.456 1.29 ؟قدي  س وءل الجامعية ذ  اشتعدلم سرامة ألاوعنض لي ئعداد وو

 ..5.. 1.57 ؟ ئلا كا م ئماستل ساع ، عدا هي درمة اشتعدالل لتلل الارامة

 441.. 1.26 ؟ذ  تصتن  ذال الارامة هءااي ئعداد س وءل الجامعية 

 475.. 1.33 ؟ ذ  يصتلدم هشاواول سرامة ألاوعنض لي وقدي  دروشه 

 0.916 6.87 ة لب امف  ساف ااماالل الطلب الثاوي:املح   

 . SPSS V.20سا عتداد عىا ملرما  حاإلاصدر: مت ئعداد ال اتثا  

 المحليل ال صفي إلجاسات  اراد العيىة على مح   ثحكم الطلبة في سرامف  ساف : -2

و  د  البل دة لدي اوجهم ئماسا  هعراد العياة عىا ع ارا  املتور الثال  واإلاتدث  لدي 

و ددددددا  را   .12.2، ئيددددددا ؤلايجددددداب سدتوشددددددب تصدددددداب  امددددددايي الع ددددددارا  سلددددددغ نضسدددددرامة ألاوعدددددد

، س يدددد  لددددوتظ مددددت  ددددالر ئماسددددا  البل ددددة اإلاصددددتجو ي  سددددأ  ه ل يدددد ه  1.565معيدددداري قدددددرل 

ار ددامة اإلا ت دد  وورد، و درمدددة هقدد  سر دددام ي التقايددا  ال  ثيدددة  لليت  دددو  سدرمددة ميدددد  لددي 

 اكص  و ساور وا م.
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عددددد تصدددص اشدددتعدار مهدددا  ؤلاعدددالم آلايدددي  يدددر معظدهددد  اوفقدددوا عىدددا ه  كددددا  تظادددا سدددا   

كاعيددددة، و دددددأ  تصدددددة ؤلاعدددددالم آلايدددددي تعدددددد مدددددت هعضدددد  التصدددددص لددددددى البل دددددة، مددددددا يددددددر عىدددددا 

 اشتعداد البل ة لدراشة ذال الارامة ووق له  وا جااعه  لها.

 (: إجاسات  اراد العيىة على عبا ات املح   الثالث7الجدسل  خم )

اإلاتوشب  ا الع ار 

 التصاب 

الا  را  

 اإلاعياري 

 611.. 2.56 ما درمة ود ال مت اشتنالر التقايا  ال  ثية لار امة وورد ؟

 .62.. 8..2 ؟اكص   ما درمة ود ال مت اشتنالر التقايا  ال  ثية  لار امة

 721.. 1.94 ؟ساور وا م  ما درمة ود ال مت اشتنالر التقايا  ال  ثية  لار امة

 734.. 2.65 ود ام مت الت    لي اشتنالر ذال الارامة ؟كيإ 

 4.1.. .1.8 ؟ ذ  ورى ه  عدد تصص اشتعدار مها  ؤلاعالم آلايي لي كاعية

 312.. 1.11 ؟ ذ  تعد مت هعض  التصص لديل الت  تصتلدم عيها ؤلاعالم آلايي

 0.565 03.31 ثحكم الطلبة في سرامف  ساف  الثالث:املح   

 .(SPSS V.20ساالعمماد على مارجات )مً إعداد الباحثان  املصد :

 همائف معامل الا ثباط سين مماي ات الد ااة: ثحليل  -4

ذادددار ارو دددا  لو د لدددة ئتصدددالية    ت دددار  دددتة الفرضدددية ألاويدددا والتددد  مفادذدددا ه دددل

، متنيددرا  الدراشددة اإلاتدثلددة لددي امددتالر سددرامة ألاوعددنض   سددي  ...5عاددد مصددتوى د لددة ح

اشدددتناللها والدددت    عيهدددا مدددت ق ددد  طل دددة اإلاركدددز الجدددامعي ايليدددزي. وللدددل  دددالر عردددر  الدراشدددة 

 Le Coefficient de) ، قداددددا س صددددداب معامدددد  الارو ددددا  سيرشدددددو  2.17حشددددهر هعريدددد  

Corrélation Pearson)  ه  ارو ا  ضدعيإ    هد ال،8كدا ذو م ي  لي الجدور رق  ح، اوضح

حسددي  املتددور ألاور  345..لددل مددا يإكدددل مصددتوى الد لددة الدداي سلددغ سددي  متنيددرا  الدراشددة، ول

حسدي  املتدور ألاور والثالد  ، وكلهدا هكادر  127..حسي  املتور الثال  والثان  ،  519..والثان  ، 

  ، مدا يعن  عدم ومود ارو ا  لو د لة ئتصالية سينها. ...5حمت مصتوى الد لة 
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"ل    ف  وى    اك ، هي وأكددددد مددددت  ددددالر الدراشددددة ه ددددل H1ا مدددددا شدددد   يد ددددت  فدددد  الفرضددددية ألاويدددد

( س     ين مماي       ات الد اا      ة،  1.15ا ثب     اط ذس دالل      ة إحص      ائية عى     د مس      م ى دالل      ة )

 اممالك الطلبة لب امف  ساف ، ساامااللهم لها سثحكمهم ايها".

 

 مماي ات الد ااةهمائف ثحليل معامل الا ثباط سي ا ن سين (: 8الجدسل  خم )
املتور 

 ال الث
 متنيرا  الدراشة املتور ألاور  املتور الثان 

..236 1.44- 

 

 ارو ا  سيرشو  

 املتور ألاور 
..127 ..375 

مصتوى 

 الد لة

...98 

 

 ارو ا  سيرشو   -1.44

 املتور الثان 
..519 ..375 

مصتوى 

 الد لة

 

 ارو ا  سيرشو   236.. 98...

 املتور الثال 
..519 ..127 

مصتوى 

 ةالد ل

 .(SPSS V.20ساالعمماد على مارجات )املصد : مً إعداد الباحثان 

( لك     ل مح        م     ً مح     اس  الد اا     ة ثبع     ا T- testثحلي     ل اخمب     ا  ا     ر  املم ا     طين ) -5

 للمماي ات الدًم  رااية:

نصدددتبيخ وأكيدددد هو  فددد  الفرضددديا  الثا يدددة، الثالثدددة والرابعدددة مدددت  دددالر ا ت دددار عدددر  

   سدي  ...5لا  د لة ئتصالية عاد مصدتوى د لدة ح عرو  اإلاتوشبي ، ساعرراب ومود

متوشددددددددددددبا  ئماسددددددددددددا  هعددددددددددددراد العياددددددددددددة تددددددددددددور م دددددددددددداور الدراشددددددددددددة، وللددددددددددددل و عددددددددددددا للدتنيددددددددددددريت 

منض اإلاصتجوب و دو  ئقامتدل. لهداا الندرب شداقوم سا ت دار شدم عرضديا  الديدو راعيي  

 مزلية شاإكد  ت ها هو  فيها و عا لاتالة الا ت ارا  هد ال.
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 املماي  الدًم  رافي "الجي ": -6-0

 يومد عدرو  لا  د لدة ئتصدالية عادد مصدتوى د لدة ح: H2.1الفرضية الجسئية  سلى 

امدددددتالر البل دددددة لاددددددرامة  " متوشدددددبا  ئماسدددددا  هعدددددراد العيادددددة تدددددور املتدددددور ألاور    سدددددي 5...

 و عا للجنض."، ألاوعنض

 حة ئتصدالية عادد مصدتوى د لدة لا  د لد يومد عرو : H3.1الفرضية الجسئية  سلى 

اشددددتنالر البل ددددة لاددددرامة  متوشددددبا  ئماسددددا  هعددددراد العياددددة تددددور املتددددور الثددددان "   سددددي 5...

 و عا للجنض."،  ألاوعنض

 لا  د لدة ئتصدالية عادد مصدتوى د لدة ح يومد عرو  :H4.1الفرضية الجسئية  سلى 

و  دددد  البل دددة لددددي سددددرامة  ر الثالددد "متوشددددبا  ئماسدددا  هعددددراد العيادددة تددددور املتددددو    سدددي 5...

 و عا للجنض."،  ألاوعنض

عددم ومدود د لدة ئتصدالية    هد دال يتضدح9مت  تالة الا ت دار اإلا نادة سالجددور رقد  ح

وهدددي اكادددر   229..و 572..، 6.1..تيددد  مددداي  قدددي  الد لدددة ملتددداور الدراشدددة عىدددا الرروندددا، 

ض سددي  الدداكور وؤلا ددام، مدددا يعندد   ، وجعندد  للددل ومددود وجددان ...5مددت مصددتوى الد لددة ح

عىددددا قددددي  الد لددددة لددددي العدددددود ألا يددددر، تيدددد  اتتدددددا   الد لددددة T الاعتددددداد لد لددددة ا ت ددددار

، 158..و 439..، 91...ؤلاتصددددالية   ت ددددار ح   للفددددر  سددددي  اإلاتوشددددبا  هددددي عىددددا الررونددددا 

 دراشة.والت  سدورذا وإكد عىا عدم ومود ا تال  تصا الجنض لل  م ور مت م اور ال

، ئل و دي  مدت  دالر  H4.1, H3.1, H2.1مددا يجعلادا  قدوم سافد  الفرضديا  الجزليدة ح

 ( س   ين 1.15سج    د ا   رس  ذات دالل   ة إحص   ائية عى   د مس   م ى دالل   ة )"ع   در الا ت دددار 

 .ثبعا للجي "مم اطات إجاسات  اراد العيىة ح ل محاس  الد ااة، 
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 ح ل مح  ي الد ااة ثبعا للجي . إجاسات  اراد العيىة مم اطاتملقا هة  Tاخمبا  همائف (: 9الجدسل  خم )

 محاس  الد ااة
اخمبا  ليفين لمجاو  

 الفرس 

ملقا هة  Tاخمبا  

 املم اطات

 
F 

 املحس بة
Sig 

T 

 املحس بة

Sig 

bilatéral 

اممالك الطلبة لب امف 

  ساف 

 1.190 0.737- 1.610 1.378 ارس  م ساسية

ارس   ي  

 م ساسية
  -0.762 1.190 

ااماالل الطلبة لب امف 

  ساف 

 1.429 1.780 1.573 1.234 ارس  م ساسية

عرو   ير 

 متصاوية
  ..776 ..447 

و    البل ة لي سرامة 

 ألاوعنض

 158.. 1.429- 229.. 1.477 عرو  متصاوية

عرو   ير 

 متصاوية
  -1.5.2 ..138 

 .(SPSS V.20ى مارجات )ساالعمماد علاملصد : مً إعداد الباحثان 

 املماي  الدًم  رافي "ه ع إلاخامة": -6-3

 يومد عرو  لا  د لدة ئتصدالية عادد مصدتوى د لدة ح: H2.2الفرضية الجزلية الثا ية 

امددددددتالر البل ددددددة لاددددددرامة " متوشددددددبا  ئماسددددددا  هعددددددراد العياددددددة تددددددور املتددددددور ألاور    سددددددي 5...

 و عا لاو  ؤلاقامة."، ألاوعنض

 لا  د لدة ئتصدالية عادد مصدتوى د لدة ح يومد عرو : H3.2جزلية الثا ية الفرضية ال

اشددددتنالر البل ددددة لاددددرامة  متوشددددبا  ئماسددددا  هعددددراد العياددددة تددددور املتددددور الثددددان "   سددددي 5...

 و عا لاو  ؤلاقامة."،  ألاوعنض

 لا  د لدة ئتصدالية عادد مصدتوى د لدة ح يومد عرو : H4.2الفرضية الجزلية الثا ية 

و  دددد  البل دددة لددددي سددددرامة  متوشددددبا  ئماسدددا  هعددددراد العيادددة تددددور املتددددور الثالددد "   سدددي 5...

 و عا لاو  ؤلاقامة."،  ألاوعنض
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عدم ومود د لة ئتصالية تي  مداي     يتضح.1مت  تالة الا ت ار اإلا ناة سالجدور رق  ح

هددددي هكاددددر مددددت و   .27..و 434..قددددي  الد لددددة ملتددددوري الدراشددددة ألاور والثالدددد  عىددددا الررونددددا، 

 ، وجعن  للل ومود وجدانض سدي  البل دة اإلاقيددي  سدالجي الجدامعي  ...5مصتوى الد لة ح

و يدددر اإلاقيددددي ، واوضدددح ومدددود د لدددة ئتصدددالية سالنصددد ة ملتدددور الدراشدددة الثدددان  تيددد  قيددددة 

 ، وجعند  للدل اتتداليدة عددم ومدود  ...5وهي هقد  مدت مصدتوى الد لدة ح .4...الد لة 

البل ة اإلاقيدي  سالجي الجامعي و ير اإلاقيدي  لي اشتنالر سدرامة ألاوعدنض، ل دت  وجانض سي 

وهددي قدددي  الد لدددة لددي العددددود ألا يدددر، تيدد  اتتددددا   الد لدددة T بعددد الاعتدددداد عىددا الا ت دددار

، .13..و 158..، 191..ؤلاتصددددالية   ت ددددار ح   للفددددر  سددددي  اإلاتوشددددبا  هددددي عىددددا الررونددددا 

 لل  م اور الدراشة.  و  ؤلاقامةتصا اوضح عدم ومود ا تال  

، ئل و ي  مت  دالر الا ت دار  H4.2, H3.2, H2.2مدا يجعلاا  قوم ساف  الفرضيا  الجزلية ح

مم ا طات  ( س ين 1.15سج د ارس  ذات دالل ة إحص ائية عى د مس م ى دالل ة )"عدر 

 ثبعا لى ع إلاخامة ".إجاسات  اراد العيىة ح ل محاس  الد ااة، 
مح  ي الد ااة ثبعا لى ع ح ل  إجاسات  اراد العيىة ملقا هة مم اطات Tاخمبا  همائف (: 01 خم )الجدسل 

 إلاخامة

 م اور الدراشة

ا ت ار ليفي  لتجانض 

 الفرو 

إلاقار ة  Tا ت ار 

 اإلاتوشبا 

F 

 املتصو ة
Sig  

T  

 املتصو ة

Sig 

bilatéral  

 امتالر البل ة لارامة ألاوعنض
 191.. .1.33 434.. 625.. عرو  متصاوية

 272.. 1.182   عرو   ير متصاوية

اشتنالر البل ة لارامة 

 ألاوعنض

 158.. 1.437- .4... 4.453 عرو  متصاوية

 32... 2.289-   عرو   ير متصاوية

 و    البل ة لي سرامة ألاوعنض
 .13.. 1.533- .27.. .1.24 عرو  متصاوية

 67... 1.910-   عرو   ير متصاوية

 .(SPSS V.20ساالعمماد على مارجات )املصد : مً إعداد الباحثان 
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شنصددددددتعد  ا ت دددددار و ليدددددد  الت ددددددايت ألاتددددددادي " " املماي       ال      دًم  رافي "املس      م ى":  -6-2

  لعدددددد  عيادددددا  مصدددددتقلة إلاعرعدددددة ومدددددود ا دددددتال  مدددددت عدمدددددل تدددددور ئماسدددددا  هعدددددراد ANOVAح

" الدداي يتددألإ مددت ءددالم عياددا  مصددتقلة العياددة عددت م دداور الدراشددة و عددا للدتنيددر "اإلاصددتوى 

 حهويا، ءا ية وءالثة .

 يومد عرو  لا  د لدة ئتصدالية عادد مصدتوى د لدة ح: H2.3الفرضية الجزلية الثالثة 

امدددددتالر البل دددددة لاددددددرامة  " متوشدددددبا  ئماسدددددا  هعدددددراد العيادددددة تدددددور املتدددددور ألاور    سدددددي 5...

 .للدصتوى و عا "، ألاوعنض

 لا  د لدة ئتصدالية عادد مصدتوى د لدة ح يومد عرو : H3.3لثة الفرضية الجزلية الثا

اشددددتنالر البل ددددة لاددددرامة  متوشددددبا  ئماسددددا  هعددددراد العياددددة تددددور املتددددور الثددددان "   سددددي 5...

 .للدصتوى و عا "،  ألاوعنض

 لا  د لدة ئتصدالية عادد مصدتوى د لدة ح يومد عرو : H4.3الفرضية الجزلية الثالثة 

و  دددد  البل دددة لددددي سددددرامة    ئماسدددا  هعددددراد العيادددة تددددور املتددددور الثالددد "متوشددددبا   سدددي 5...

 .للدصتوى و عا "،  ألاوعنض

ومدود د لدة ئتصدالية تيد  مداي  قدي     يتضدح11مت  تالة الا ت ار اإلا ناة سالجدور رق  ح

وهددي هقدد  مددت مصددتوى الد لددة  2....و 8....، 21...الد لددة ملتدداور الدراشددة عىددا الررونددا،

، وجعندد  للددل عدددم ومددود وجددانض سددي  ئماسددا  البل ددة تصددا اإلاصددتوى الدراكدده    ...5ح

 لل  م ور مت م اور الدراشة.
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 اخمبا  ثحليل المباًً  حاديهمائف (: 00الجدسل  خم )

 م اور الدراشة
مجدو  

 اإلاربعا 

درمة 

 الترية

متوشب 

 اإلاربعا 

F 

 املتصو ة

مصتوى 

 الد لة

 وعنضامتالر البل ة لارامة ألا 

 21... 4.258 1.757 2 3.514 سي  املجدوعا 

دا   

 املجدوعا 

16.918 41 ..413 

  

اشتنالر البل ة لارامة 

 ألاوعنض

 8.... 5.464 16.635 2 33.269 سي  املجدوعا 

دا   

 املجدوعا 

133.965 44 3..45 

  

و    البل ة لي سرامة 

 ألاوعنض

 2.... 56..7 14.5.1 2 2...29 سي  املجدوعا 

دا   

 املجدوعا 

125.375 61 2..55 
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وإلاعرعددة مصددددر الا ددتال  لدددي ئماسدددا  البل ددة اإلاصدددتجو ي  عىدددا م دداور الدراشدددة و عدددا 

  . (Post Hocللدصتوى،  شنصتديي للل عد  هتد ا ت ارا  اإلاقار ة والاي يديا ا ت ار 

  سأ ددل ذاددار ا ددتال  سددي  ئماسددا  طل ددة الصدداة ألاويددا والثا يددة، 12 التدظ و عددا للجدددور رقدد  ح

و  يومددددد  "امددددتالر البل ددددة لاددددرامة ألاوعددددنض"، والثا يددددة والثالثددددة تددددور م ددددور الدراشددددة ألاور 

ا تال  سي  طل ة الصاة ألاويا والثالثة تور  فض املتور وللل ما وإكدل مصتويا  الد لة 

 ر هد ال.لي الجدو 

كددا يتضدح ومدود ا دتال  سدي  ئماسدا  طل دة الصداة ألاويدا والثا يدة، والثا يدة والثالثددة 

، و  يومدددددد ا دددددتال  سدددددي  "اشدددددتنالر البل دددددة لادددددرامة ألاوعدددددنض" تدددددور م دددددور الدراشدددددة الثدددددان 

ئماسا  طل دة الصداة ألاويدا والثالثدة تدور  فدض املتدور وللدل مدا وإكددل مصدتويا  الد لدة لدي 

 ال.الجدور هد 

 التددددددظ هيضددددددا ومددددددود ا ددددددتال  سددددددي  ئماسددددددا  طل ددددددة الصدددددداة ألاويددددددا والثالثددددددة، والثا يددددددة 

، و  يومددد ا ددتال  "و  دد  البل ددة لددي سددرامة ألاوعددنض" والثالثدة تددور م ددور الدراشددة الثالدد 
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سي  ئماسا  طل ة الصاة ألاويا والثا ية تور  فض املتور وللل ما وإكدل مصدتويا  الد لدة 

 لي الجدور هد ال.

 Post Hocاخمبا  املقا هة همائف (: 03الجدسل  خم )

 الت     الاشتنالر  الامتالر  املتور 

 اإلاصتوى 
هويدددددددددددددددددددددددددا 

 وءا ية

ءا يدددددددددددددددددددة 

 وءالثة

هويددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

 وءالثة

هويدددددددددددددددددددددددددا 

 وءا ية

ءا يدددددددددددددددددددة 

 وءالثة

هويددددددددددددددددددددددددددا 

 وءالثة

هويدددددددددددددددددددددددددا 

 وءا ية

ءا يدددددددددددددددددددة 

 وءالثة

هويددددددددددددددددددددددددددا 

 وءالثة

Sig ...23 ....8 ..521 ....5 ....6 ..852 ..5.2 ....1 ....2 
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،  ئل و ي  مت  H4.3, H3.3, H2.3حمدا ش   يد ااا وأكيد  تة الفرضيا  الجزلية 

 ( س   ين 1.15سج    د ا   رس  ذات دالل   ة إحص   ائية عى   د مس   م ى دالل   ة )" دددالر الا ت دددار 

 .ثبعا للمسم ى"د ااة، مم اطات إجاسات  اراد العيىة ح ل محاس  ال

  لل  م ور مت م اور الدراشة و عا T- testمت  الر  تالة و لي  ا ت ار عر  اإلاتوشبي  ح

  ANOVAو ليد  الت دايت ألاتدادي حللدتنيريت "الجنض و و  ؤلاقامدة"، و تدالة و ليد  ا ت دار 

رضددديا  للددد  م دددور مدددت م ددداور الدراشدددة و عدددا للدتنيدددر "اإلاصدددتوى"، يد اادددا وأكيدددد  دددتة الف

سج   د ا رس  ذات دالل  ة إحص ائية عى  د مس م ى دالل  ة " الثا يدة، الثالثدة والرابعددة، ئل وأكدد 

( 1.15س   ين )  مم ا    طات إجاس   ات  ا    راد العيى   ة ح     ل مح      ام    مالك الطلب   ة لب     امف

 ،  ساف ، سذلك ثبعا للمماي ات الدًم  رااية للد ااة"

 ( س      ين 1.15م ى دالل      ة )سج       د ا      رس  ذات دالل      ة إحص      ائية عى      د مس      "كدددددددا وأكددددددد 

مم ا  طات إجاس  ات  ا  راد العيى  ة ح   ل مح     اا  ماالل الطلب  ة لب   امف  سا  ف ، سذل  ك 

 .ثبعا للمماي ات الدًم  رااية للد ااة"

مم ا طات  ( س ين 1.15سج د ارس  ذات داللة إحصائية عىد مسم ى داللة )"ووأكد 

ف  ساف ، سذلك ثبع ا للمماي  ات إجاسات  اراد العيىة ح ل مح   ثحكم الطلبة في سرام

 .الدًم  رااية للد ااة"
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 اليتائج واالقرتاحات: -خامشا

بعدد اإلاعالجددة ؤلاتصددالية لل يا دا  واإلاعبيددا  اإلاصددتقا  مدت هدوا  الدراشددة وا ت ددار  

 تة الفرضيا  اإلابروتة لي سداية الدراشة، اشتبا  ال اتثا  التوص  ئيدا مجدوعدة مدت 

لتد  هرهددر  سأ دل   لدنض ذادار ارو ددا  لو د لدة ئتصدالية سدي  متنيددرا  الاتدالة التب يقيدة، ا

 ددالر  امددتالر البل ددة لاددرامة ألاوعددنض، اشددتنالله  لهددا وو  دهدد  عيهددا الدراشددة، اإلاتدثلددة لددي

 عرر  الدراشة.

هرهدددددر  الدراشدددددة هيضدددددا سأ دددددل ذادددددار عددددددم وجدددددانض لدددددي ئماسدددددا  البل دددددة، وللدددددل رامدددددخ 

يددددة حالجددددنض،  ددددو  ؤلاقامددددة واإلاصددددتوى الدراكدددده  ، ووواعقدددددم للت ددددايت لددددي العوامدددد  الديدو راع

 تدالة الدراشددة مددخ عرضددياواا ألاوليددة عىددا ه  ولدل العوامدد  شددتعب  عروقددا لددي ئماسددا  البل ددة 

 اإلاصتجو ي . 

  كدا اشتنتجاا مت ذال الدراشة ما يىي:

ة وئعددددداد يتعامدددد  طل ددددة اإلاركددددز مددددخ الاددددرامة اإلا تليددددة بشددددل  ك يددددر هءادددداي دراشدددد ه  ألاكاديديدددد -

 س وثه  العلدية.

 يعب  البل ة هذدية ك ير  سالنص ة للتصص الت  ودرس عيها ذال الارامة. -

يددت    طل ددة اإلاركددز ئيددا تددد مق ددور لددي التقايددا  ال  ثيددة اإلاصددتعدلة لددي ال  ددوم كددالتوءي   -

 وال هدن  وئ جا  الرشوما  ال يا ية وئعداد العروب ساشتعدار ذال الارامة.

 لا ألاشاوا  عهال الارامة عاد ئعداد ووقدي  دروشه  التعليدية.يصتعي  ه  -

 ومت  الر ما ش  ،    قررح ما يىي: 

ئيجددداد اليدددا  لتددد  البل دددة عىدددا الاذتددددام سدددالت    والاشدددتنالر الجيدددد للادددرامة اإلا تليدددة لدددي  -

س دددوثه  العلديدددة، كفدددرب ئعدددداد العدددروب ال  ثيدددة اإلاقدمدددة  دددالر الدراشدددة لدددي مديدددخ ذدددال 

 .تويا  ساشتعدار وقايا  الارامة اإلا تليةاإلاص
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 :  اهلوامش -سادسا

، دار الوعدددددداي للب اعدددددة والنشددددددر  ، اا      مادار الحاا     ب ف      ي البح     ث العلم     يهتددددددد مددددداد .1

 .45   1  2.13القاذر ، مصر  

، دار الشرو  للنشر عدا  المكى ل جيا في عملية المعلم سالمعليمبشير ع د الرتي ،    .2

 ،1988   ،113 

 دار اإلاصددددير  للنشددددر، :الحاا       ف    ي إلادا   املد ا    يةهتدددددد الصددددراير  وا ددددرو ،   الددددد .3

 . 75 ، 1،  .2.1عدا ، ألارد ، 

4.   http://sullamunnajah0602.blogspot.com/2010/03/blog-post.html وددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    

  2.17موا   5يوم ؤلاطال  عليل 

5. https://products.office.com/ar/access 2.17موا   7و  ؤلاطال  عليل يوم    

6. https://ar.wikipedia.org/wiki/microsoftpowerpointe 

، SPSSالمحليل إلاحصائي للمماي ات املمعدد  ساامادار هشامة ر يخ همي  شليدا ،    .7

 .1.7-1.3،   8..2القاذر ، 

 
 

http://sullamunnajah0602.blogspot.com/2010/03/blog-post.html
http://sullamunnajah0602.blogspot.com/2010/03/blog-post.html
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 قائنة رؤوض املوضوعات الطبية على اخلط املباطر:

 دراسة حتليلية

 أمحد عادل إبراهيه العجيزي .د                                              

 و املعلىمات في املكحبات دكحىراة                                           

 جامعة ظنعا -دا  كلية لا                                         
 امللخص:

ثصفففففر اة راحفففففة انااةيفففففة اةبنفففففاو اةحنضيعفففففط ةةاعلفففففة ر و  املى فففففى ات اةعبيفففففة   ففففف  

انخففغ املبا فففب مفففت ضيفففاو وثى ففيي ت فففىائ اةخكفففةيات ضاةةاعلفففة وكي يففة احفففح  ا  اةةاعلفففة ففففي 

احففففح باو ر و  املى ففففى ات املعلى ففففةا و ثففففر احففففح  ا  مففففندا دراحففففة انااةففففة وثل لففففد تداة 

    مكى ات وحلات قاعلة ر و  املى ى ات حة في قاعلة مباجعة ته ف إل  اةحعبف اة را

اةعبيفففففة   ففففف  انخفففففغ املبا فففففبا كلفففففا ثفففففر ر حلفففففاد   ففففف  املفففففندا اةح ب  فففففط ةلحعفففففبف   ففففف  كي يفففففة 

تو قاعلففففة ر و  املى ففففى ات اةعبيففففة   فففف  اةحعامفففف  مففففت اةةاعلففففةا ومففففا ت ففففر  حففففاع  اة راحففففة 

قسففففففففر رعوضففففففففبط ةللى ففففففففى اتا و بلفففففففف   فففففففف د اةىا فففففففف ات ( 61انخففففففففغ املبا ففففففففب ث حففففففففى    فففففففف   

Descriptors   و  د اةحةسيلات اةىجهية ةللى ىئ 554,22ضاةةاعلة )Qualifiers  38) ا 

 قاعلة ر و  املى ى ات اةعبية ا انخغ املبا ب الكلنات املفتاحية:

 

Abstract 

The study describes the components of the Online Medical Subject Headings 

(MeSH) along with its records type. The study methodology was the case study 

and a checklist  to identify the characteristics of the Online Medical Subject 

Headings. The most important results were the Online Medical Subject 

Headings contain (16) Main Headings, (27,455) Descriptors and (83) 

Qualifiers.  

Keywords: List of medical headers, direct line 
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 :مقدمة

 ففف رت توس ةكفففخة مفففا قاعلفففة ر و  املى فففى ات اةعبيفففة مفففا قبففف   املكحبفففة اةىظنيفففة 

 (ا ,652  ضاةىاليففات املح ف ة يمب كيففة ففي  ففا   National Library of Medicine -ةلعف  

 Subject Headings -حففففليد اةةاعلففففة وقاهففففا  اةةاعلففففة رحففففخنادية ةففففب و  املى ففففى اتو 

Authority Listفف  قاعلففة احففخنادية م ليففة  داةفف  املكحبففة اةىظنيففة ةلعفف (   ا و ا حلفف ت  

املسفففح  مة ففففي اةح ليففف  املى فففىفي ة  حفففاو اة كفففب  ففففي م فففاس اةعففف ا و كففف ة    ففف  ك فففاف 

Medicusا 

و كا ففد  اةةاعلففة رحففخنادية ةففب و  املى ففى ات   فف ل معفف ة فففي  ففك  قاعلففة مصففن ة 

Categorical Listing  املى ى اتا     حبي  امل اس مصعلح  ضاةحةسيلات املعيار ة ةب و

 Abnormalities   فف  ةاحففح  ا  كحةسففير مى ففىفي ةففب و  مى ففى ات م فف 
ُ
 ,organs( ت

tissues, and regions, and "anesthesia and analgesia ).    ظهففب 6511وفففي  ففا ) 

وثفففففر ظبا فففففة و احفففففح  ا  قاعلفففففة ر و  املى فففففى ات   Medicusإلا ففففف ار يوس مفففففا ك فففففاف 

( 4,11,( قسففففر رعوضفففبط ةللى ففففى ات   فففحل    فففف   68 ( حيففففت  فففلد  6518بيفففة  فففا   اةع

ا23رت  مى ىئ رعوضبط و  
ً
 تو فب يا

ً
 وجهيا

ً
 ( ثةسيلا

( قسففففففففففففر رعوضففففففففففففبط ةللى ففففففففففففى ات   ففففففففففففحل  61 (  ففففففففففففلد اةةاعلففففففففففففة  5161و فففففففففففففي  ففففففففففففا   

 38ا و  Descriptors( رت  مى ىئ رعوضبط 5146,5    
ً
 وجهيا

ً
 ا Qualifiers( ثةسيلا

 Descriptors ( ت فففففففففبي  فففففففف د املصفففففففففعلاات املى فففففففففى ية اةبعوسفففففففففية 5162 فففففففففا   وفففففففففي 

( 38( و  فففل اةعفففف د اةسفففاضي مفففا اةحةسففففيلات اةىجهيفففة ةللى ففففى ات ت   554,22ضاةةاعلفففة  

Qualifiers6 ا 

 

 :موضوع الدراسة و أهنيته 

يحل ففففففف  مى ففففففففت اة راحففففففففة انااةيففففففففة فففففففففي اةحعففففففففبف   فففففففف  حففففففففلات ومكى ففففففففات قاعلففففففففة ر و  

ة   فففف  انخففففغ املبا ففففبا وجعفففف   فففف ل اةةاعلففففة  ففففي تداة اة ففففبغ رحففففخناد  املى ففففى ات اةعبيفففف
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مصادر املعلىمات و فهبحة ةب و  املى ى ات اةعبية واةتط يحر ر حلاد  ليها في ثك ير 

 اةعبيةا

وثحل فف  ت ليففة اة راحففة انااةيففة فففي تلهففا ثلةففا اة ففىو   فف  تداة  امففة مففا تدوات اةعلفف  

عففامل و فففي املكحبففات اةعبيففة حففىاو كا ففد ثابعففة ةكليففات ظبيففة ألةصففاع ط املكحبففات و الحففيلا اة

 و للية تو مباكز تض اذ ظبية ودواعيةا

 

 :تشاؤالت الدراسة 

مفففففففا اةسفففففففلات وانخصفففففففاعا يحاحفففففففية ةةاعلفففففففة ر و  املى فففففففى ات اةعبيفففففففة   ففففففف  انخفففففففغ  ا6

 املبا ب؟

 ما يقسا  اةبعوسية اةتط ثحكىو منها قاعلة ر و  املى ى ات اةعبية؟ ا5

 إلاحاالت ضةاعلة ر و  املى ى ات اةعبية؟ ما ت ىائ ا8

 اةب ت في قاعلة ر و  املى ى ات اةعبية ؟ظبق ما  ا,

 كير يحر  بض جكةيات  حاع  اةب ت في قاعلة ر و  املى ى ات اةعبية ؟ ا2

 ؟ما آةية اةحيار املى ىئ اةبعوضبط ما قاعلة ر و  املى ى ات اةعبية  ا1

 بية ؟ما ت ىائ جكةيات قاعلة ر و  املى ى ات اةع ا5

وفهففار  املكحبففات يةففبي فففي  NLM فف  ثىجفف  فففبوق ضفف و فهففب  املكحبففة اةىظنيففة ةلعفف   ا3

 ؟56احح  ا  قاعلة ر و  املى ى ات اةعبية مت معيار مارك 
 

 :منهج و أدوات الدراسة 

جعحلففففف  اة راحفففففة انااةيفففففة   ففففف  احفففففح  ا  مفففففندا دراحفففففة انااةفففففة ب فففففبض اةحعفففففبف   ففففف  

ت اةعبيففففة   فففف  انخففففغ املبا ففففب وث ليفففف  مكى اتهففففاا مكى ففففات وحففففلات قاعلففففة ر و  املى ففففى ا

وثحل ففف  تداة اةب فففت ففففي قاعلفففة مباجعفففةا كلفففا ثفففر اةحىا ففف   فففا ظب فففي اة  يففف  إلاةك  وةفففا مفففت 

 ةلاصفىس   ف  ضيا فات وإحصفاوات مبثبعفة ضلى فىئ اة راحفةا NLMاملكحبة اةىظنية ةلع  

اةحعامففف  مفففت قا ففف ة ضيا فففات ضاإل ففافة إلففف  ر حلفففاد   ففف  املفففندا اةح ب  فففط ةلحعففبف   ففف  كي يفففة 
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قاعلففففة ر و  املى ففففى ات اةعبيففففة   فففف  انخففففغ  بعبففففارة تةففففبي  ر و  املى ففففى ات اةعبيففففة تو

 ا5املبا ب
 

 :مصطلحات الدراسة 

  الفهرسة املوضوعيةSubject Cataloging   : 

ث ففحا ضى ففر اىاحففىي املى ففىفي ملصففادر املعلىمففات ضاحففح  ا  ر و  املى ففى ات 

اد املى فىئ اةىاحف  ففي مكفاو واحف  ففي اة هفب ا كلفا جعفبف ض لهفا  ةف  ملا يؤد  إل  ث ليفت مفى 

وةكنه يهحر  descriptive catalogingانةا   ما اة هبحة اة   ال يهحر ضاة هبحة اةى  ية 

 ا8ضح صيا ر و  املى ى ات

 الححليل موضوعي Subject Analysis: 

هفففب  مح صفففا ضىاحففعة م   bibliographic items  ف ففا املفففىاد اةببليىجبافيففة

اةتففط ثصففر   descriptors  واةىا فف ات  subject headings  ةح  يف  ر و  املى ففى ات

 access   واث ا  ا  ةغ إثاحة  bibliographic records  م حى  اةخكةيات اةببليىجبافية

points  نفف  اةب ففت ضاملى ففىئ فففي فهففب  املكحبففة   catalogs تو اةك ففافات  indexes  تو  

  ا, bibliographic databases  تو اةةىا   اةببليىجبافية   abstracts   املسح لصات

فففففف  احففففففح  ا    وملفففففا حففففففبي يحصففففففح تو كفففففا املصففففففعلا و واحفففففف ا وففففففي رت  اةباحففففففت ُي   

مصفعلح اةح ليفف  املى ففىفي ةلحعب ف   ففا  لليففة اةحيفار وث  يفف  ر و  املى ففى ات ملصففادر 

 ليااملعلىمات ألو مصعلح اةح لي  املى ىفي تدق وت 

 

  الحكشيفIndexing: 

 ى ثىف   حب  اةك ر  لا  فى معلفىر ففي رنايفا اةكحف  وتو يفة املعلىمفات   اةحك ير

و ى امح اد ةل هبحة اةح ليلية ةلكح  اةح ليعية وت لاس املؤثلبات مفت ر حلفا  ضاملعانةفة 

 ا2املى ى ية ف ا  ا املعانةة اةى  ية  
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  الواصفاتDescriptors : 

مصففففعلاات مى ففففى ية جسففففح    ةى ففففر مى ففففىئ وم حففففىي مصففففادر اةىا فففف ات  ففففي 

 ا 1املعلىمات وجعح   ضل اضة  ةاط و ىس ةلخكةيات اةببليىجبافية انخا ة ضحل  املصادر
 

 :الدراسات الشابقة 

قففا  اةباحففت ضاحففح  ا  قىا فف  ضيا ففات إلا حففاو اة كففب  ىهفف ف اةحعففبف   فف  اة راحففات 

علففففففة ر و  املى فففففففى ات اةعبيففففففة   فففففف  انخفففففففغ واةب ففففففىذ اةسففففففاضةة اةتففففففط ا حلفففففففد ض راحففففففة قا

  ف  حف   –املبا با وةر ي   اةباحت في إلا حاو اة كب  اةعببا ض ىذ ثناوةفد  ف ا املى فىئ 

ا وفيلففففا ي ففففا اة راحففففات واةب ففففىذ يجنبيففففة فةفففف  ا حلففففد ضبيففففاو دور قاعلففففة - لففففر اةباحففففت

ات اةعففففف ا ر و  املى ففففى ات اةعبيففففة فففففي احفففف  جائ مصففففادر املعلىمففففات املبثبعففففة ضلى ففففى 

 ما يق   إل  يح ذا
ً
 وفيلا ي ي  بض ةبعض   ل اة راحات مبثبة زمنيا

 

1. Y. L. Zieman and H. L. Bleich.(1997). Conceptual Mapping Of User's 

Queries To Medical Subject Headings. Harvard Medical 

School,Boston7: 

واةكللفففففففات اةتفففففففط  سفففففففح  مها ثصففففففر  ففففففف ل اة راحفففففففة ظب ةففففففة ةح ى ففففففف  وثبجلفففففففة انُةلفففففف  

املسففح ي وو  نفف  ض ففنهر ة  حففاو اة كففب  فففي قىا فف  اةبيا ففاتا حيففت يففحر ث ى فف  ثلفف  انُةلفف  

واةكللففات إلفف  ر ففحةاقات اةل ى ففة املنعةيففة يحاحففية ةحلفف  اةكللففاتا رففر يففحر م ففا اة ثلفف  

ا ر فففففففحةاقات يحاحفففففففية مفففففففت املصفففففففعلاات اةفففففففىاردة ففففففففي قاعلفففففففة ر و  املى فففففففى ات اةعبيفففففففة

وثى ففففلد اة راحففففة إلفففف  تو احففففح  ا   فففف ل اةعب ةففففة ي يفففف  فففففي احفففف  جائ املعلىمففففات املبثبعففففة 

 ضلى ىئ رحح سار ب ك  كب  ا
 

 

2. Angela A. Chang MD1,  Karen M. Heskett, et al. (2009). Searching the 

Literature Using Medical Subject Headings versus Text Word with 

PubMed. the American Laryngological, Rhinological and Otological 

Society, Inc:3  
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قامففففد اة راحففففة ضاحففففح  ا  إحفففف  اثي يح و الحفففف  جائ املعلىمففففات مففففا  ضففففا  املعلىمففففات 

ا إلاحففففففففف  اثي ية يولففففففففف  ضاحفففففففففح  ا  قاعلفففففففففة ر و  املى فففففففففى ات اةعبيفففففففففةا PubMedاةعبيفففففففففة 

ا وثففففففر مةار ففففففة اةنحففففففاع  ضففففففف و  text wordsواة ا يففففففة اةب ففففففت اةعففففففاد  ضاحففففففح  ا  اةكللففففففات 

إلاحفففف  اثي يح وا وثى ففففلد اة راحففففة إلفففف  تو اةب ففففت املعحلفففف    فففف  قاعلففففة ر و  املى ففففى ات 

 اةعبية كاو تكث  ك اوة ما اةب ت ضاحح  ا  اةكللاتا

 

3. Darmoni, Stéfan J, Soualmia, Lina, el al.(2012). Improving information 

retrieval using Medical Subject Headings Concepts: a test case on rare 

and chronic diseases:9 

 فففف فد اة راحففففة إلفففف  ثةيففففير احففففح  ا  قاعلففففة ر و  املى ففففى ات اةعبيففففة فففففي ثك ففففير 

واحفففف  جائ املعلىمففففاتا وثففففر املةار ففففة ضفففف و رارففففة تحففففاةي  تو ظففففبق ةلب ففففتا وثل لففففد اةعب ةففففة 

ت  ثر ر حلاد     لاةيفة  Text Wordsة يول  في احح  ا  اةب ت ضاحح  ا  كللات  صي

و فففففففي اةب فففففففت لالفففففففي ففففففففي حةفففففففىس اةنضفففففففا  تو  PubMedاملحفففففففىفبة ففففففففي  ضفففففففا  املعلىمفففففففات اةعبيفففففففة 

PubMed Automatic Term Mapping (ATM واملةصففىد ىهفف ل اةعب ةففة تو يففحر إدةففاس )

 ملصففففعلاات ق
ً
اعلففففة كللففففات  اديففففة و ةففففى  اةنضففففا  ضاةب ففففت لالففففي فففففي حةفففف  املى ففففى ات وفةففففا

ر و  املى ى ات اةعبية وإو ةر ي   املصفعلاات امل ةلفة مفا قبف  املسفح ي  يفحر اةب فت 

 ةهففففف ا اة  ثوففففف ا واةعب ةفففففة اة ا يفففففة ا حلففففف ت   ففففف  
ً
ففففففي حةففففف  اةعنفففففىاو رفففففر حةففففف  املؤةفففففر وفةفففففا

-Index of Frenchاحفففح  ا  ك فففاف املصفففعلاات اةنفففاية اة بةسفففية   ففف  ر    فففد تو 

language Health Internet واةعب ةففففففة اة اة ففففففة ثل لففففففد فففففففي احففففففح  ا  قاعلففففففة ر و  ا

 ا  PubMedا و ة  ىه ف ض ت اةخكةيات املحىفبة في  ضا   MeSHاملى ى ات اةعبية 

( مففبض  ففاد ا وثى ففلد اة راحففة إلفف  تو احففح  ا  اةعب ةففة اة اة ففة 55( مففبض  ففادر و  85 

( جكففةيلة مففا 8634111واةتففط جعحلفف    فف  قاعلففة ر و  املى ففى ات اةعبيففة قفف  احفف  جعد  

( جكففففففةيلةا ملففففففا ي فففففف  ا   فففففف  ت ليففففففة قاعلففففففة ر و  املى ففففففى ات اةعبيففففففة 541634111ت فففففف   
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 فففففففي 
ً
ودور ففففففا ةففففففول فةففففففغ فففففففي ثك ففففففير مصففففففادر املعلىمففففففات اةعبيففففففة وم حى اتهففففففا وةكففففففا تي ففففففا

 اح  جائ ثل  املصادرا

 

4. Harpreet Singh, Reema Singh, et al.(2013). Developing a Biomedical 

Expert Finding System Using Medical Subject Headings:10  

ففففف    ففففف  ثةنيفففففات اةى ففففف  ومفففففبثبغ ضنضفففففا   لل
 PubMedاحفففففح  مد اة راحفففففة ضب فففففام  ُمعح 

و ةفففف  ىهفففف ف معبفففففة مففففا  ففففر انخ فففف او  و  انةلسففففية اةهن يففففة فففففي اىةففففاالت اةعبيففففة اىخحل ففففة 

ملةننففففة ضةاعلففففة ر و  وإلا حففففاو اة كففففب  ةكفففف  ةب فففف ا  مففففا ةففففاس ر حلففففاد   فففف  املصففففعلاات ا

 إل حفففففاجهر 
ً
املى فففففى ات اةعبيفففففةا وقففففف  ثفففففر اناصفففففىس   ففففف  قاعلفففففة ىهفففففؤالو انخ ففففف او مبثبفففففة وفةفففففا

 اةعلعطا

 

   السماات واخصاما ألا اساسممية للا امة املوض املوضموعات اللىيممة ع م  اخصمم :
ً
أوال

  11املىاشر:

ة (  ففففففي مكصففففففا ضاملصففففففعلاات املةننففففففة ةللكحبففففففMeSHقاعلففففففة ر و  املى ففففففى ات اةعبيففففففة   ا6

اةىظنيففففففة ةلعفففففف  ضاةىاليففففففات املح فففففف ة يمب كيففففففةا وجسففففففح     فففففف ل اةةاعلففففففة فففففففي اة هبحففففففة 

املى فففففى ية ةللصفففففادر اةعبيفففففة وثك فففففير م حى فففففات ثلففففف  املصفففففادر  فصفففففىس مفففففا كحفففففا ا 

 مةاالت  لليةا دراحات(ا

ا و ث ففر   ا5
ً
  بميففا

ً
ا و ثحفف رو مففا 61ث ففر اةةاعلففة مصففعلاات مبثبففة ثبثوبففا

ً
 رعوسففيا

ً
( قسففلا

 ر إل  اةعا  وما انخاص إل  يةاااملصعلح ي 

ك  قسر رعوضبط ةه  حبف(  ع    نها واملى ى ات اةتط ثن رو ث د   ا اةةسر ي فاف  ا8

 إةيها رمز اةةسر اةتط ثخبعه ترقا ا

 ما امللكا تو يكىو املصعلح املى ىفي محىاج  في تكث  ما قسرا ا,

 ةتط جسا      : و ا Controlled Vocabularyاملصعلاات املةننة  جسح    اةةاعلة ا2



                                                                 د. أمحد عادل إبراهيه العجيزي

 

    8102العدد التاسع ـ يناير  -اجمللد اخلامص 
802 

   اةحعب فففف   فففففا ر و  املى فففففى ات ب فففففك  موسفففففب و مةفففففصو  ت  ت فففففه ُ سفففففح    مفففففا قبففففف

 جليت مؤحسات املعلىمات و ال ي  ت اةحيار ر و  املى ى ات آلراو امل هبح وا

 ثىف   إلاحاالت املبجعيةا 

(ا a$ :650ر و  املى فففى ات اةبعوسفففية  مصفففعلح مى فففىفي( جكفففة  ففففي حةففف  مفففارك   ا1

  و اةففف     ففف   إلففف  تو 2اةفففبقر   Second Indicatorحةففف  املؤ فففب اة فففاةا يسفففح    ففففي و 

رت  ا تما  MeSHرت  املى ىئ ثر اناصىس  ليه ما قاعلة ر و  املى ى ات اةعبية 

  ففي حةف  املؤ فب 1( ي ةف  اةةيلفة  650املى ىئ اةبعوضبط يوس و اة    كة  في حةف   

  حفففىاو 2بعوسففية يةفففبي فح ةفف  اةةيلفففة  ا تمففا ر و  املى فففىئ اةFirst Indicatorيوس 

 كاو  ناك رت  مى ىئ رعوضبط راةا فةغ تو راةتااا

  دراحة  ا  6م اس : Acupuncture For Chronic Low Back Pain   

 650    12   $a  Low Back Pain    $x therapy 

 650    22   $a  Acupuncture Therapy 

 650   22   $a  Chronic Disease   $x therapy 

 (Topical Subheadingsاةحةسيلات اةىجهية ةللى ىئ اةبعوضبط  املى ى ات اة ب ية  ا5

 في اناة  اة بفي  
ً
 (ا650( ما اناة  اةبعوضبط  x$جكة  داعلا

  دراحة  ا  5م اس : Fire Prevention In Hospitals   

 650     12   $a Fires          $x prevention & control 

 (اa$ :651ات اةبعوسية  مناظي ج بافية( جكة  في حة  مارك  ر و  املى ى  ا3

ر و  املى ففففففففففى ات اةبعوسففففففففففية اةتففففففففففط جع فففففففففف   ففففففففففا اة ففففففففففك  انخففففففففففار ي ملصفففففففففف ر املعلىمففففففففففات  ا5

Publication Types/Genres   655جكة  في حة  مارك: $aا) 

 :اكسام الر يسية للا اة املوض املوضوعات اللىية ع   اخص  املىاشر :
ً
 ثاهيا

( تقسفففا  املى فففى ات اةبعوسفففية اةتفففط ثحكفففىو منهفففا قاعلفففة ر و  6 وس رقفففر  يىضفففح انةففف

( قسففففرا وكفففف  61املى ففففى ات اةعبيففففة   فففف  انخففففغ املبا ففففبا و بلفففف   فففف د يقسففففا  اةبعوسففففية  

 (ا .…,A, B, Cقسر ي ة  حبف هةائا م    
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 (1اكم ) حدول 

 ىاشرأكسام املوضوعات الر يسية بلا اة املوض املوضوعات اللىية ع   اخص  امل

 A. Anatomy اةخ ب ي

 B. Organisms اةكاعنات

 C. Diseases يمباض

 D. Chemical and Drugs اةكيلاعيات و يدو ة

 اةحةنيات و املع ات اةح ليلية و اةخشخيصية و اةعاجية
E. Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques 

and Equipment 

 F. Psychiatry and Psychology لاةع  اةن ضبط و  لر اةن 

 G. Phenomena and Processes اةعلليات و اةضىا ب -اةعلى  اةبيىةىجية

 H. Disciplines and Occupations يحل و اةىظاعر -اةعلى  اةبيىةىجية

  لر إلاةساوا اة  ضيةا  لر رجحلائا اةضىا ب رجحلا ية
I. Anthropology, Education, Sociology and Social 

Phenomena 

 J. Technology, Industry, Agriculture اةحكنىةىجياا اةصنا ةا اةزرا ة

 K. Humanities اةعلى  إلاةسا ية

 L. Information Science  لر املعلىمات

 M. Named Groups انةلا ات  ي باق اةب ب ة(

 N. Health Care اةب اية اةناية

 V. Publication Characteristics حلات اةل ب

 Z. Geographic Locations املناظي انة بافية

 

و حصففففففح مففففففا انةففففففف وس اةسففففففاضي تو اةةاعلفففففففة ث صففففففا قسففففففر رعوضفففففففبط أل ففففففكاس مصفففففففادر 

 .Z( وقسفففر رعوضفففبط ةللنفففاظي انة بافيفففة  V. Publication Characteristicsاملعلىمفففات  

Geographic Locationsففففففي فهفففففب  املكحبففففففة  56ارك(ا و اةحفففففالي  نفففففف  احفففففح  ا   فففففي ة مفففففف

اةىظنيففففة ةلعفففف  يففففحر ا حبففففار اةحةسففففير انة بافففففي واة ففففك ي ةللى ففففىئ   فففف  تلهففففر مى ففففى ات 

( ةلحةسفففففير انة باففففففي و اناةففففف  651رعوسفففففية وةوسفففففد ثةسفففففيلات ةللى فففففىئ فح ةففففف  اناةففففف   

( ةلحةسفففففففير اة ففففففففك يا و نففففففف  ثبففففففففادس اةخكفففففففةيات اةببليىجبافيففففففففة ضففففففف و فهففففففففب  املكحبففففففففة 655 

فهار  املكحبات يةبي يةى  اةنضا  لالي ةللكحبة اةىظنيفة ةلعف  ضح ى ف  اةىظنية ةلع  و 

ر و  املى فى ات اةبعوسفية ةللنفاظي انة بافيفة وت ففكاس مصفادر املعلىمفات إلف  ثةسففيلات 
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ج بافيفففففة و فففففكلية ةللى فففففىئ اةبعوضفففففبط ض يفففففت ثضهفففففب ففففففي فهفففففب  املكحبفففففة املسفففففحللة ففففففي حةففففف  

 (ا650املى ىئ  

 

 وعات الر يسية من العام إل  اخصاصثداج املوض (1شكل اكم )

 
 

ينفف رو  Main Headings( تو ر و  املى ففى ات اةبعوسففية 6يحصففح مففا اة ففك  رقففر  

ث اها ر و  مى ى ات رعوسية تةبي ث ل  انابف املع    ا اةةسر اةبعوضبط اة   ثلحعط 

 الحففح  ا  اةة
ً
اعلففة ةبمففىز إةيففه ضاإل ففافة إلفف  ترقففا  ثل فف  اةحفف رو فففي ثةسففير املى ففىئا و ضففبا

اةةاعلففة  -فففي رت  اةباحففت –وترقففا  ةلحعب فف   ففا املى ففى ات اة ب يففة فففيلكا تو يعلففي  ليهففا 

 املصن ةا

جفففف يب ضاةفففف كب تو  فففف ا انةفففف وس ي ففففر ر و  املى ففففى ات اةبعوسففففية فةففففغ حففففىاو كففففاو 

رت  املى فففىئ اةبعوضفففبط مصفففعلح مى فففىفي تو  فففك  ملصففف ر املعلىمفففات تو مكفففاو ج باففففي تمفففا 

ب يفففففففففففة فحىجففففففففففف  ففففففففففففي جكفففففففففففةيات ر و  املى فففففففففففى ات اةبعوسفففففففففففية ففففففففففففي حةففففففففففف  املى فففففففففففى ات اة 

 Allowable Qualifiersحيت يةى  املسح    ضاةحيار املى ىئ اة بفي املناح ا ) 
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 :أهواع إلاحاالت والرب  بين املداخل في كا اة املوض املوضوعات اللىية :
ً
 ثالثا

ح مى فىفي إلف  مصفعلح : و  في ث يف  مفا مصفعلSee Related إحالمة أهرمر تاثىاتمات ا6

 (اBone and Bones see related Osteogenesisمى ىفي آةب مبثبغ ضه م    

  ا5
ً
: ث ي  ما مصعلح مى ىفي إلف  مصفعلح مى فىفي Consider Also إحالة أهرر أيضا

 Brain consider also termsآةفب مفبثبغ ضاملصفعلح يوس مفا اةناحيفة اةل ى فة  م ف   

at CEREBR- and ENCEPHAL-ا) 

 ثىجففف  بعفففض ر و  املى فففى ات  :Entry Combinationالمممرب  بمممين املمممداخل  ا8
ً
تحيا فففا

Descriptors  اةتففففففط ال يلكففففففا ر عهففففففا ضففففففبعض اةحةسففففففيلات املى ففففففى يةQualifiers   ا   فففففف

( ال يلكففففففا تو يلاففففففي ىهففففففا اةحةسففففففير املى ففففففىفي Accidentsحففففففبي  امل ففففففاس فففففففاو اةىا فففففف ة  

 prevention & controlاةحفالي  ( ضف   سفح    املف ة  Accident Prevention   و اةف )

 اDescriptor ى  بارة  ا رت  مى ىئ تو وا  ة 

 

  
ً
 الىحث في كا اة املوض املوضوعات اللىية ع   اخص  املىاشر:ترق : اابعا

 MeSH Browserاللريلة اول : باسحخدام محرن الىحث  -1

    يفففحر احفففح  اMeSH Browser ففففي قاعلفففة ر و  ( واةففف    فففى  بفففارة  فففا واجهفففة ض فففت

املى ففففى ات اةعبيفففففة   ففففف  انخفففففغ املبا ففففب تو قا ففففف ة ضيا فففففات  قاعلفففففة ر و  املى فففففى ات 

 اةعبية ا

  يكففففىو اةب ففففت  ففففا ظب ففففي إدةففففاس املصففففعلح فففففي ةا ففففة اةب ففففت و ةففففيكا   فففف  حففففبي  امل ففففاس

Feedback   و اةح  ف     فAll of the above   ت  اةب فت  فا املصفعلح حفىاو كفاو رت 

 Search for these record types ففي تو ثكلي في( و ةف  مفا قاعلفة  مى فىئ رعوضفبط تو فب 

 اFind Exact Termاة  غ     زر    رر
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 واحهة الىحث في كا اة املوض املوضوعات اللىية ع   اخص  املىاشر (2شكل اكم )

 
 :ثضهب اةنحاع  اةحاةية 

 "Feedbackهحا ج الىحث عن ماللح " (3شكل اكم )

 
 ةساضةة تو توس حة  ىها يىضح تو مصعلح  يحصح ما اةخكةيلة اFeedback  ى رت   

يىضفففح املصفففعلاات تو  (Allowable Qualifiersمى فففىئ رعوضفففبطا و كففف ة  ففففئو حةففف   

 Drag  فففف   إلفففف   DEيلكففففا تو يففففبثبغ ىهففففا حيففففت تو ر و  املى ففففى ات اة ب يففففة اةتففففط 
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Effect ا وRE   فف   إلفف  Radiation Effectsا  ا و يلكففا  نفف  اةب ففت فففي  ضففPubMed – 

احفففففففففففح  ا  اةحصفففففففففففار رت  املى فففففففففففىئ  -و فففففففففففى اةنضفففففففففففا  لالفففففففففففي ةللكحبفففففففففففة اةىظنيفففففففففففة ةلعففففففففففف 

( فيصففففبي رت  املى ففففىئ املعلففففى  Feedback( مففففت رت  املى ففففىئ اةبعوضففففبط  DE/اة بفففففي 

 Feedback / DE ا  

   إ ا ثففر اةب ففت ضاملصففعلح اةسففاضيFeedback و اة فف غ   فف  زر  Find Terms with 

ALL Fragments ب قاعلففة ضاملصففعلاات املى فى ية اةتففط ثففبثبغ ىهف ا املصففعلح كلففا يضهف

 يضهب في اة ك  اةحاليا

 

 Find Terms with ALL Fragmentsهحا ج الىحث باسحخدام امر  (4شكل اكم )

 
 

  كف ة  فففئو اةب ففت ضاملصفعلح اةسففاضي و اة فف غ   ف  زرFind with any Fragment ا

  عبض اةةاعلة اةساضةة 
ً
 ي حار منها امل هب  رت  املى ىئ املناح ا و اةتطتي ا

   جف يب ضاةف كب ت فه  نف  اةحيفار يمفبFind Terms with ALL Fragments ففئو م فبك  

 Find في حاةة وجىد مصعلا وا تمفا يمفب   (AND( ي ير  MeSH Browserاةب ت  

with any Fragment   فيعنط إ افة  ORض و املصعلا وا ) 

    يلكا اةب ت ضاةح  Click  اةةاعلة املحىفبة في واجهة اةب ت واةتط ث ر اةعنا ب    

 :Search Boxاةحاةية بع  إدةاس مصعلح اةب ت في  ن وق اةب ت 



                                                                 د. أمحد عادل إبراهيه العجيزي

 

    8102العدد التاسع ـ يناير  -اجمللد اخلامص 
880 

 

Main Heading Terms  ةلب ت  ا املصعلح في حةىس ر و  املى ى ات

 اةبعوسيةا

Qualifier Terms  ا املصعلح في حةىس ر و  املى ى ات ةلب ت 

 اة ب يةا

Supplementary Concept Terms  ا املصعلح في حةىس امل ا ير تو املصعلاات 

 اةحكليليةا

MeSH Unique ID رقر اةخكةيلةا 

Text words in Annotation & Scope Note  ةلب ت  ا كللات  صية في حةىس املاحضات

 وم اس اةح عيةا

Heading Mapped To (HM) 

(Supplementary List) 

صعلاات في   ا اناة  ما قب  جسح    امل

 امل هب ا

Indexing Information (II) (Supplementary 

List) 

جسح    املصعلاات في   ا اناة  ما قب  

 املك را

Pharmacological Action (PA) ةلب ت في حة  اةح ر  ات اة واعيةا 

 

املوضمممموعات "حممممدول املوض أو  Treeاللريلممممة الثاهيممممة: الىحممممث باسممممحخدام  ال مممم ر   -2

 اللىية":

  يلكا ثص ي شةبة املى ى ات تو انة وس  ا ظب ي اة  غ     زرNavigate 

from tree top : 
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 (كي ية اة ةىس إل  ج وس  شةبة  املى ى ات2 ك  رقر  

 
 :حيت ثضهب اةةاعلة اةحاةية 

 (ج وس تو قاعلة املى ى ات اةبعوسية1 ك  رقر  

 
 

 لكففا اةى ففىس و بثبففة فففي  ففك   بمففا يحفف رو مففا اةعففا  إلفف  انخففاصا و كلففا يحصففح فففئو اةةاعلففة م 

 إل  املى ى ات املن رجة ث د املى ىئ اةبعوضبط  ا ظب ي اة  غ     املى ىئ املعلى :
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 ثص ي املى ى ات اةبعوسية وما ين رو ث اها ما مى ى ات (5 ك  رقر  

 
 

 تممرق عممرال جنمم ي ت هحمما ج الىحممث فممي كا اممة املوض املوضمم :
ً
وعات اللىيممة خامسمما

 ع   اخص  املىاشر:

و  ففففففى اةعففففففبض اةفففففف   يففففففحر ب ففففففك  ثلةففففففائا : Standard Viewالعممممممرال املعيمممممماا   -1

Defaultا 
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 العرال املعياا  لىحا ج الىحث (8شكل اكم )

 
 

يففحر  نففا ثى ففيي امل ففا ير املبثبعففة  :Concept Viewالعممرال املو ممح للافمما يم  -2

 مى ىئ يلكا احح  امها ضبت  املى ىئا مت ضياو تف   رت 
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 (العرال املو ح للافا يم9شكل اكم )

 
 

  :Expanded Concept Viewالعمممممرال املفامممممل للافممممما يم  -3
ً
 فففففبض تكثففففف  ث صفففففيا

 ةلل ا ير املبثبعة ضاملى ىئ مت ضياو تف   رت  مى ىئ يلكا احح  امها
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 العرال املفال للافا يم (10شكل اكم )

 
 

 

  
ً
اخحيممماا املوضممموع الر ي ممممة ممممن كا امممة املوض املوضممموعات اللىيمممة ع ممم   آليمممة :سادسممما

 اخص  املىاشر:

 اأض املوضوع الر ي مة "ماللح موضوعي": -1

 خلوات ثحديد و اخحياا اأض املوضوع الر ي مة عىد الحكشيف أو الفهرسة: -1/1

o  ث  يفففففففف  امل ففففففففا ير 
ً
واملصففففففففعلاات اةبعوسففففففففية اةتففففففففط يخناوةهففففففففا مصفففففففف ر  Conceptsيففففففففحر توال

ملعلىمففففات مففففا ةففففاس  نففففىاو اةعلفففف  تو اةعلفففف    سففففه رففففر اةب ففففت  نهففففا فففففي قاعلففففة ر و  ا

املى ى ات اةعبيةا ث  ر إلا ارة إل  تو ك  جكةيلة ملى فىئ رعوضفبط ث فر حةف  يىضفح 

و  ففففب   ففففا رت  املى ففففىفي حيففففت ثبفففف و اةخكففففةيلة امل ففففا ير امل  ففففلة  Conceptم هففففى  

Preferred Concepts  واملصفففعلااتTerms ي فففلها كففف  م هفففى   اةتفففطConcept  و  ففف ل
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املصعلاات يلكا احح  امها في اةحعب    ا مى ىئ املادة م   اةحك ير تو اةح لي  

 املى ىفيا 

o   يففففحر اةحيففففار ر و  املى ففففى ات اةتففففط جع فففف  ب ففففك  دقيففففي و واضففففح  ففففا اىاحففففىي اة كففففب

ى ىئ ملص ر املعلىماتا و في حاةة وجىد تكث  ما رارة مصعلاات ثن رو ث د رت  م

  ب ض يحر احح  ا  رت  املى ىئ اةعب ضا

o   فئ ه يحر اةحيار ر و  مى ى ات ةلل ا ير تو يفكار تو املى ى ات اةتط ال ثة 
ً
 امة

 %( ما املص ر اة   يحر فهبححه تو ثك ي ها51 ا  

o   إ ا ثنفففاوس مى فففىئ مصففف ر املعلىمفففات م لى فففة  لب فففة يفففحر احفففح  ا  مصفففعلاات جع ففف

  ا  ة ا

o ضفففف و  اةح صففففا اةعلعففففط  ي فففف  اةح بقففففةSpecialtyو  املففففبض    اDisease   ا   فففف  حففففبي

 Heart    ع ف   فا اةح صفا املى فىفي   لفر اةةلف  ا تمفا   Cardiology امل فاس ففئو  

Diseases فيع    ا يمباض املبثبعة ضاةةل ا   

o   إ ا وجففف  فففففي جكففففةيلة ر و  املى ففففى ات اةبعوسففففية فففففي حةفففف  املاحضففففاتAnnotation 

( فاو  ةف    ف   إلف  تو  ف ا املصفعلح تو رت  املى فىئ يف س   ف  SPECضة ثب ت  ضففففففف  ماح

 ,Organ, Diseaseث صفا  لعفط معف و واةف   ضف ورل يفبثبغ ضلى فى ات فب يفة م ف   

Procedure, Or Phenomena  ا م ف    لفر اةةلف) Cardiology  واةف    فى  بفارة  فا  

ففي جسفر  Organمفا حيفت: اةةلف  كع فى  ث صا  لعط يلكا ثناوةه ما  ف ة جىا ف 

 اProceduresا تو إجباوات اةخشخيا و اةعاو Diseasesإلاةساوا تو تمباض اةةل  

o  ث ر قاعلة ر و  املى ى ات اةعبية ماحضات حىس املصعلاات املبثبعفة ضاملصفعلح

 اSee Alsoتو  Scope Noteاة   ثر اةب ت  نه و ثكىو   ل املاحضات إما في حة  

o  قاعلففة ر و  املى ففى ات اةعبيففة ضففاةح ب ي ضفف و يمففباض ثةففى  Diseases  ا و اةكاعنففات

   فى  فىئ مفا  Salmonella اةتفط جسفب  يمفباض   ف  حفبي  امل فاس    Organismانايفة 

 B3 Organisms-Bacteria اةبكح  يا و مصنر ففي قاعلفة ر و  املى فى ات اةعبيفة ففي  

tree   ا تما  ا املبض اة    سببه  Salmonella   فيىج  في   C (Diseases) tree ا  
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o   ةبت  املى ىئ يكث 
ً
في حاةة وجىد تكث  ما رت  مى ىئ رعوضبط واح  يحر ثبثيبهر وفةا

 ت لية و اة   حضا ضاةةسر يك   ما املعانةة في مص ر املعلىماتا

 

ت أمثلممممممة ث ريىيممممممة ع مممممم  اخحيمممممماا املوض املوضمممممموعات مممممممن كا اممممممة املوض املوضمممممموعا -1/2

 اللىية ع   اخص  املىاشر:

 املثال اول: -1/2/1

   ن  وجىد مى ىئ رعوضبط يخنفاوس تحف  يمفباض يفحر احفح  ا  رت  املى فىئ اةف    ع ف 

 the Status of Diagnosis in  ففا  فف ا املففبضا   فف  حففبي  امل ففاس دراحففة بعنففىاو  

Endocrinology “ انخعففففففففىات  يففففففففحر ث  يفففففففف  و اةحيففففففففار رت  املى ففففففففىئ املناحفففففففف  ضئثبففففففففائا

 :اةحاةية

  و املى ففففىئ  Endocrinologyيحل فففف  املى ففففىئ اةبعوضففففبط فففففي  فففف ل اة راحففففة فففففي مصففففعلح   ا6

  و إ ا ثفففر اةب فففت ففففي قا ففف ة اةبيا فففات ضكفففا املصفففعلا و اةسفففاضة و diagnosis اة بففففي  

   كلا ي ي:Find Terms with ALL Fragmentsاحح  ا  يمب  و 
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 2-6ة اةب ت إح  اثي ي (66 ك  رقر  
 

 
 

: ا5
ً
 حىف ثضهب اة ا ة اةحاةية و اةتط ثىضح     وجىد كا املصعلا و معا

 2-5اةب ت  اح  اثي ية (65 ك  رقر  

 
 Find Exact  فةفغ و احفح  ا  يمفب  Endocrinology تمفا  نف  اةب فت  فا مصففعلح  ا8

Term :يضهب اةناث  كلا في اة ك  اةحالي 
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 5-3 (إستراثي ية الىحث13شكل اكم )
 

 
 

( يبف و تو  فف ا املصففعلح  بففارة  ففا Annotationو يحصفح مففا اة ففك  اةسففاضي تو حةفف    ا,

 ا رقحصفادED  ت  ت فه يلكففا ثناوةفه مفا جىا ف  م فف   اةحعلفير SPEC ث صفا  لعفط 

EC  ا اةحففففار HI   ااا (ا كففففف ة  ففففففئو ر و  املى ففففى ات اة ب يفففففة املىجفففففىدة ففففففي حةففففف

 Allowable Qualifiersى ىئ اة بفي  ( ال ث ر املdiagnosis ا  

( و اةف   ي يف  إلف  رت  مى فىئ آةفب See Alsoوففي  ف ل انااةفة يفحر ر حةفاس إلف  حةف    ا2

 Endocrine System Diseasesا  

 5-4إستراثي ية الىحث  (14شكل اكم )
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( يىضح تو   ا Annotation  ا اةبت      تو حة    Linkو  ن  اة  غ     راضغ  ا1

  مصففعلح  ففا  و ي  فف  احففح  ا  رت   Endocrine System Diseases املصففعلح  

  ففففففا ظب ففففففي إ ففففففافة م فففففف    
ً
( و  نفففففف  اةنضففففففب إلفففففف  حةفففففف   diag/مى ففففففىئ تكثفففففف  ث صيصففففففا

 Allowable Qualifiers  ر و  املى ففى ات اة ب يففة(   فف  ت ففه   ففحل    فف  مصففعلح

 diagnosis  و اةحصارل  DIا 

 

 2-2إح  اثي ية اةب ت  (62 ك  رقر  

 

 

املى ىئ   ا  Endocrine System Diseases  ى   رت  املى ىئ  اةبعوضبطو ضاةحالي فاو  ا5

  و فففففي ة  diagnosis فففففى   اة بففففففي  ت  انةا ففففف  اةففففف   ثفففففر ثنفففففاوس املى فففففىئ  فففففا ظب ةفففففه

 ملعيار مارك
ً
  ي: 56إة او رت  املى ىئ اةساضي وفةا

650    12    $a Endocrine System Diseases      $x diagnosis 

( و ففى اةفف   ي ففر رت  aو يلبغففي تو ثكففىو اناففبوف يولفف  ةلكللففات اةففىاردة فففي اناةفف  يوس  

ا تمففا ضففالي اناةففىس اة ب يففة فحكففىو Capitalاملى ففىئ اةبعوضففبط تو ثكففىو  فف ل اناففبوف كب فف ة 

 ا Smallانابوف     ة 
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 املثال الثاوي: -1/2/2

ا و اةحفففالي ففففئو “LiverContent Of The  Glycogen”   فففبض وجفففىد دراحفففة بعنفففىاو

املصففففففعلاات اةتففففففط حففففففىف يففففففحر اةب ففففففت  نهففففففا فففففففي قا فففففف ة ضيا ففففففات  قاعلففففففة ر و  املى ففففففى ات 

  اLiver  و  Glycogenاةعبية   ي  

( و اة ففف غ MeSh Browserيففحر إدةففاس املصففعلا و اةسفففاضة و فففي ةا ففة اةب فففت فففي   ا6

  حيففت يةففى  م ففبك اةب ففت ضئ ففافة Find Terms with ALL Fragments  فف  زر  

 ANDض و املصعلا و اةساضة وا   

 8-6إح  اثي ية اةب ت  (61 ك  رقر  

 
 

ا حفففففففىف ثضهفففففففب  ا فففففففة اةنحفففففففاع  و اةتفففففففط جعفففففففبض  ففففففف ة ر و  مى فففففففى ات و رت  املى فففففففىئ 5

  ا Liver Glycogen املناح   نا  ى  
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 8-5إح  اثي ية اةب ت  (65 ك  رقر  

 
 

   حىف ثضهب اةخكةيلة اةحاةية: Liver Glycogen غ     راضغ  ا و  ن  اة  8

 

 (63 ك  رقر  

 8-8إح  اثي ية اةب ت 

 
 

 Liver ( واةففف   يىضفففح م هفففى  رت  املى فففىئ  Scope Noteا و كلفففا يحصفففح مفففا حةففف   ,

Glycogen  تو رت  املى ىئ   ا  ى املناح  ةلحعب    فا اىاحفىي املى فىفي ة راحفة  فا  

  Glycogen Content Of The Liver  ا  

 

 



                                                                 د. أمحد عادل إبراهيه العجيزي

 

    8102العدد التاسع ـ يناير  -اجمللد اخلامص 
822 

 املعاخ ة الحاايخية للاوضوعات اللىية: -2

ا يففففحر إ ففففافة املصففففعلاات اةتففففط جع فففف   ففففا اة  فففف ة اةحار  يففففة ة  لففففاس اةتففففط ثخنففففاوس معانةففففة 6

 ثار  ية ملى ىئ رعوضبطا

  م اس      ة :  ل  بعنىاو  ثار    او يورا  انخبو ة في اةةبو اةحاحت   ب 

  the history of treatment of neoplasm in the 19th century  

 650    12    $a Neoplasms      $x therapy 

 650   12    $a Medical Oncology   $x history 

 650   22   $a History, 19th Century 

ا في حاةة وجىد  عى ة في ث  ي  ر و  املى ى ات اةبعوسية و اة ب يفة ة  لفاس اةعبيفة 5

ث فففويي تو ثىحفففيت  عفففاق اةب فففت تو ثصففف ي قاعلفففة ر و  املى فففى ات تو رظفففائ   ففف  يلكفففا 

فهفففار  ث فففر جكفففةيات ملصفففادر معلىمفففات ظبيفففة ثكفففىو مى فففى اتها قب بفففة مفففا اةعلففف  املفففباد 

فهبحففحه تو ثك ففي ه ملففا  سففا   امل هففب  تو املك ففر   فف  ث  يفف  املصففعلاات املناحففبة فففي 

  ىو   ل اةخكةياتا

 :
ً
 ن ي ت كا اة املوض املوضوعات اللىية ع   اخص  املىاشر:أهواع ج سابعا

 :Descriptor Recordsالىوع اول: جن ي ت الواصفات  .1

 :وثضم  ذه الفئة ث ثة أهواع فرعية هي

وجسفففح    ةلحعب فففف   فففا مى ففففىئ مصفففف ر : Main Headingsاملوضممموعات الر يسممممية  1/1

ا و حر Body Weight, Kidney, Self-Medication املعلىماتا م اس       ل املصعلاات: 

ث ففففف يت ر و  املى فففففى ات اةبعوسفففففية ضصففففف ة دور فففففة  ةفففففر ثففففف كب قاعلفففففة ر و  املى فففففى ات 

 اة   ة اةزمنية اةتط يحر في  ىو ا اةح  يت(ا

 

 

 



                                                                 د. أمحد عادل إبراهيه العجيزي

 

    8102العدد التاسع ـ يناير  -اجمللد اخلامص 
822 

  لى و جكةيلة مى ىئ رعوضبط (5ج وس رقر  

MeSH Heading Peritoneum 

Tree Number A01.923.047.025.600 

Tree Number A10.615.789.596 

Annotation 

do not confuse with PERITONEAL CAVITY; "peritoneal cells" = probably PERITONEAL 

CAVITY/cytol or PERITONEAL FLUID (see ASCITIC FLUID)/pathol but not 

PERITONEUM/cytol; inflammation = PERITONITIS; PERITONEAL LAVAGE is available 

Scope Note 

A membrane of squamous EPITHELIAL CELLS, the mesothelial cells, covered by 

apical MICROVILLI that allow rapid absorption of fluid and particles in the PERITONEAL 

CAVITY. The peritoneum is divided into parietal and visceral components. The parietal 

peritoneum covers the inside of the ABDOMINAL WALL. The visceral peritoneum covers the 

intraperitoneal organs. The double-layered peritoneum forms the MESENTERY that 

suspends these organs from the abdominal wall. 

Entry Term Parietal Peritoneum 

Entry Term Peritoneum, Parietal 

Entry Term Peritoneum, Visceral 

Entry Term Visceral Peritoneum 

See Also Ascitic Fluid 

See Also Laparoscopy  

https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi#TreeA01.923.047.025.600
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi#TreeA10.615.789.596
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=PERITONEAL+CAVITY
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=PERITONEAL+FLUID
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=PERITONITIS
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=PERITONEAL+LAVAGE
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=EPITHELIAL+CELLS
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=MICROVILLI
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=PERITONEAL+CAVITY
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=PERITONEAL+CAVITY
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=ABDOMINAL+WALL
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=MESENTERY
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=Ascitic+Fluid
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=Laparoscopy
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Allowable 

Qualifiers 
AB AH BS CH CY DE EM EN GD IM IN IR ME MI PA PH PP PS RA RE RI SE SU TR UL US VI  

Date of Entry 19990101 

Unique ID D010537 

 

 :و ث ر اةخكةيلة اةساضةة م لى ة ما اةعنا ب ثحل   في لاجا 

املصعلح امل    ةلىا  اتا و  ادة ما يكىو رت  مى ىئ  ب ض ي ر :  MeSH Heading اأض املوضوع -1

 ر و  مى ى ات ت ييا

مكاو رت  املى ىئ في قاعلة ر و  املى ى ات اةعبيةا ج يب رقر ي  د : Tree Numberاكم اللسم  -2

 اة كب ت ه ما امللكا تو يحىاج  رت  املى ىئ اةىاح  في تكث  ما مكاو ضاةةاعلة كلا في   ا امل اس:ض

A01.923.047.025.600 

A10.615.789.596 

جعليلات ةللك ر تو امل هب  ثىضح رحح  ا  اىا د ةللصعلح تو رت  : Annotations م حرات -3

 املى ىئا

ماحضة حىس م اس و م هى  رت  :  Scope Note م حرة عن م ال اسحخدام اأض املوضوع أو املاللح -4

 املى ىئ تو املصعلحا

  : Entry Terms ماللحات أخرى  -5
ً
  كلا في اة هار  املعبى ة و "See cross-references" يعلي  ليها تحيا ا

  ل املصعلاات  ي مبادفات تو ت كاس ة ى ة تةبي ةللصعلح اة   ثر اةب ت  نه وك ة  ما امللكا تو 

  نها مصعلاات مى ى ية تةبي قب بة ما املصعلح اة   ثر اةب ت Entry termsثكىو 

6-  
ً
جسح    ةبياو اةعاقات ض و اةىا  ات حيت ج    إل  : See Also Referencesإحاالت أهرر أيضا

 اةىا  ات يةبي املبثبعة ضن ل املى ىئا

  ا اناة  في اةخكةيلة يىضح :  Allowable Qualifiers (if applicable)املوض املوضوعات الفرعية   -7

 املى ى ات اة ب ية اةتط يلكا تو ثبثبغ ضاملى ىئ اةبعوضبطا

 (اABواةحصارل   (abnormalities( مت املى ىئ اة بفي  Peritoneum    حبي  امل اس يلكا ر غ مصعلح  

ملى ىفي في اةنضا  : و يىضح ثار   احح  ا  املصعلح اDate of Entryبداية اسحخدام املاللح في الىرام  -3

https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=AB&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=AB&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=BS&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=BS&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=CY&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=CY&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=EM&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=EM&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=GD&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=GD&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=IN&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=IN&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=ME&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=ME&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=PA&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=PA&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=PP&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=PP&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=RA&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=RA&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=RI&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=RI&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=SU&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=SU&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=UL&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=UL&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi?mode=&term=VI&field=qual
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi#TreeA01.923.047.025.600
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi#TreeA01.923.047.025.600
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi#TreeA10.615.789.596
https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2016/MB_cgi#TreeA10.615.789.596
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ا و احظ ت ه ي صا ةليى  و اة هب ارن و ما  16/16/6551ضاةيى  واة هب واةسنة و ى في امل اس اةساضي: 

 يرقا ا

 ض بف Unique Identifierك  رت  مى ىئ ةه معبف ةاص ضه  : Unique Identifier املعرف -9
ً
(ا يب ت داعلا

 D  ا( رمىز ث ر حبوف و ترق5( و يحكىو ما
ً
 ا  معا

 

و نففاك بعففض املصفففعلاات املى ففى ية اةبعوسفففية قفف  ث حفففى  إلفف  جا ففف  املعلىمففات اةسفففاضةة 

     معلىمات تةبي كلا ي ي:

 ثمااي  إوشمار املوض املوضموعات  Dates of Entry and Revision : فى ثفار   إدةفاس 

ي رت  املى ففففىئ تو املصفففففعلح إلففففف  قا فففف ة ضيا فففففات قاعلفففففة ر و  املى ففففى ات اةعبيفففففةا و فففففف

حاةة إدةاس جع يات ج ي ة   ف  اةخكفةيلة انخا فة ضفبت  املى فىئ يكفىو  نفاك حةف  

 (اRevision Date ثار   اةح  يت و املباجعة   

  م حرممممة عممممن الحممممااي History Note : ثىضففففح اةح ي فففف ات اةتففففط ظففففبتت   فففف  املصففففعلح

 املى ىفي     م ي اةزماا

 السابم الحكشيف Previous Indexing  :ملى ىئ تو املصعلح املى ىفي يىضح رت  ا

 ما قب  ةللصعلح انااليا م  :
ً
 اة   كاو مسح  ما

 Hypertension, Pregnancy-Induced ) 

 و اة   كاو في اةساضي

 Hypertension . 

 Pregnancy Complications, Cardiovascular. 
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 مصعلاات مى ى ية حاضةة ملصعلح حالي (65 ك  رقر  

 
 

 ن  اةب ت ضاحح  ا  املصفعلاات اةسفاضةة حفىاو ففي قاعلفة ر و   ج يب ضاة كب ت ه

وجفففف  اةباحففففت ت ففففه فففففي اناففففاةح و يففففحر احفففف  جائ رت   PubMedاملى ففففى ات اةعبيففففة تو  ضففففا  

املى ىئ ما اةةاعلة واح  جائ اةخكةيات اةببليىجبافيفة املبثبعفة ىهف ا املى فىئ مفا  ضفا  

PubMedيفف  رحففح  ا ا وفففي رت  اةباحففت تو  ةفف  ت  تو املصففعلا و اةةفف يل و مففا زر ق ا
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قفف  يبجففت إلفف  اةحوسفف     فف  املسففح ي يا تو اةبففاح  و فففي اةى ففىس ملصففادر املعلىمففات حيففت تو 

اةبففففففففاح  و ا حففففففففادوا   فففففففف  مصففففففففعلاات حففففففففاضةة احففففففففح  مد وارثبعففففففففد ض راحففففففففات مففففففففا قبفففففففف  

ت حنى ة واملصعلاات في اةع  ثح    مت اةحعىرات اةعللية اةهاعلة فيه ة ة   ناك ج ي  ا

 في املصعلاات فكاو ةزاما إلاضةاو     املصعلح اةحك ي ا اةساضي و اةاحيا

  الوظيفممممممة الكيايا يممممممةPharmacological Action : يىجفففففف   فففففف ا اناةفففففف  فةففففففغ فففففففي

جكةيات املى ى ات اةتط ثخناوس يدو ةا و يىضح وظي ة اة واو و تغباض احح  امه 

 م   تغباض احح  ا   تقباص يح  يا :

Aspirin can be used to treat inflammation, dissolve blood clots 

  إحمماالت اخممذ فممي تعحىممااConsider Also References : ثبفف و اةعاقففة اةل ى ففة ضففف و

 اةىا  ات ما حيت ضياو املصعلاات يةبي املبادفة ملصعلح اةب ت م  :

Brain consider also terms at CEREBR and ENCEPHAL 

 مج بممممين اأض املوضمممموع الر ي مممممة و ثلسمممميااث  الفرعيممممة الممممدEntry Combination :

بعض ر و  املى ى ات اةبعوسية ال يلكفا تو ي فاف إةيهفا ثةسفيلات فب يفة م ف  رت  

 & prevention( ال يلكففففا تو ي ففففاف إةيففففه اةحةسففففير اة بفففففي  Accidentsاملى ففففىئ  

controlما  ة  يفحر احفح  ا  رت  امل 
ً
 (Accident Preventionى فىئ  ( حيت ت ه ض ال

 كلا يحصح في اة ك  اةحاليا 

 

 اة م  ض و رت  املى ىئ اةبعوضبط و ثةسيلاثه اة ب ية (51 ك  رقر  

 



                                                                 د. أمحد عادل إبراهيه العجيزي

 

    8102العدد التاسع ـ يناير  -اجمللد اخلامص 
821 

 

ث ف ر إلا فارة إلفف  ت فه  نف  احففح  ا  مصفعلاات قاعلفة ر و  املى ففى ات اةعبيفة فففي 

  ف  ففي ر و   فئ فه  نف  احف  جائ اةخكفةيات اةببليىجبافيفة قف  PubMedاةب ت في  ضا  

وجىد  امة  ( و*Wound Healing/radiation effectsاملى ى ات املسح  مة   ا امل اس  

 Major heading  ف   إلف  تو  ف ا املى فىئ  فى املى فىئ اةبعوضفبط ةللةفاس  Asteriskاةن لفة 

ت  تو املةففففاس يبكففففز   فففف   فففف ا املى ففففىئ ب ففففك  كب فففف ا ومففففا امللكففففا تو يكففففىو  نففففاك مى ففففىئ 

  ةللةفففاس تو تكثففف  و خبفففت  ففف ل املى فففى ات اةبعوسفففية  امفففة  اةن لفففة( كففف ة  مفففا رعوضفففبط واحففف

امللكففا تو يكففىو  نففاك ر و  مى ففى ات تةففبي ةللةففاس فففي   ففل اةخكففةيلة وةكنهففا ال ثل فف  

 مى ىئ تو مى ى ات رعوسية ةللةاس ت  ةر يحر ثناوةها ب ك  كب   ومبكزا

 

جسفففح    ةلحعب ففف   فففا :  Publication Characteristicsأشمممكال مامممادا املعلوممممات  1/2

 Atlases, Handbooks, Statistics  ك  مص ر املعلىمات م  : 

  )ثىضح اةخكفةيلة ت فىائ تو ت فكاس مصفادر املعلىمفات  ةفباعغا تظفاةلا كحف  حةفاعيااا

 فففي 
ً
و مىقعهففا ضاةلسففبة ة قسففا  اةبعوسففية ةةاعلففة ر و  املى ففى ات و اةفف   يكففىو داعلففا

 اV )Publication Characteristicsاةةسر  

    يففففىفب حةففففScope Notes)   إر ففففادات حففففىس كي يففففة احففففح  ا  رت  املى ففففىئ   ففففك

 اةل ب(ا

   يلكا احح  ا  تكثف  مفا رت  مى فىئ   فك  اةل فب( مفت املصف ر اةىاحف ا و يفحر ثبثوف

 ثل  اةب و  ض س  ت لياهاا 
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  لى و جكةيلة  ك  ملص ر املعلىمات  تظلل ظ ط( (56 ك  رقر  

 
    يحصفففففففففح مفففففففففا اة فففففففففك  اةسفففففففففاضي ففففففففففي حةفففففففففAnnotation)   تو  ففففففففف ا املصفففففففففعلح م صفففففففففا

ةاحح  ا  ةل هبحة فةغ ت  ال  سح    في اةحك فيرا و ىضفح اة فك  اةحفالي اةعكفل 

 حيت تو املصعلح م صا ةلحك ير فةغا 

ماحضفففة ةلل هفففب  بعففف   احفففح  ا  مصفففعلح معففف و  معنففف   ةففف  ت فففه م صفففا ةللك فففر  (55 فففك  رقفففر  

 فةغ(

 
  بعفض ت فىائ ي ففكاس انخارجيفة ملصفف ر املعلىمفات جسففح    فةفغ مففت ي لفاس اةحار  يففة

 Historical Materials   و يكىو  ناك ماحضة ض ة  في حة  Annotation:  م ) 

“CATALOG: do not use for current materials” 
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  ك  رقر  58(

   ا املصعلح 
ً
ماحضة ثىضح تو املصعلح  ك  ملص ر املعلىمات وةول مى ىئ وتي ا

  سح    ةحك ير ي لاس اةحار  ية

 
 

  ت ىائ ي كاس انخارجية ملص ر املعلىمات اةحاةية ال جسح    ما قب   املكحبة اةىظنية

ةلع   ةللةحليات انااةية حيت جسفح    ة  لفاس اةحار  يفة و املفىاد املعفاد ظبعهفا قبف  

 في احح  ا  ثل  ي ىائ: ( و ةللكحبات يةبي اناب ة  ,656 ا   

o Academic Dissertations 

o Addresses 

o Animation 

o Annual Reports 

o Documentaries and Factual Films 

o Herbals 

o Instruction 

o Letter 

o Prospectuses 
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 : Geographic Termsأساار اماهن  1/3

  ا وغ ف   ةف  مفا جسح    ةلحعب    ا يمفاكا انة بافيفة م ف  اةةفاراتا يقفاةيرا اةف وس

ا  و ث ح    Atlantic Islands, North America, England  اةحةسيلات انة بافيةا م  :

مفففففا قاعلفففففة ر و  املى فففففى ات  Z )Geographic Locationsتحفففففلاو يمفففففاكا اةةسفففففر  

 اةعبيةا

 (,5 ك  رقر  

 ( في قاعلة ر و  املى ى ات اةعبيةMarylandمكاو ثىاج  املصعلح انة بافي  

 
 

  إال إ ا د ففففد 
ً
يففففحر احففففح  ا  ر و  املى ففففى ات انة بافيففففة اةففففىاردة فففففي اةةاعلففففة مبا ففففبة

 انااجة إل  مز   ما اةح صياا

 ال  سح    تكث  ما رارة ر و  مى ى ات رعوسية ج بافية في جكةيلة اة هبحةا 

  إ ا وج  رارة تو تربعة مصعلاات يضهب تلهفر يبثبعفىو ضلى فىئ مصف ر املعلىمفات يفحر

ا  رت  املى فففىئ اةعففففب ض اةففف   ي ففففر  ففف ل اةففففب و ا   ففف  حففففبي  امل فففاس   لفففف  احفففح  

 Alabama, Arkansas, Louisiana, andيخنفففففاوس تربعفففففة منفففففاظي ج بافيفففففة  

Mississippi  ا فعنففف  اةب فففت ففففي)MeSH Browser  فففا مصفففعلح  )Alabama 
ً
( مففف ا
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ت ث ففففد رت    فففف  تو  فففف ا املصففففعلح و املصففففعلاات يةففففبي  تحففففلاو املفففف و اةسففففاضةة( ثةفففف

 (Southeastern United States مى ىئ ج بافي  ب ض  ى  

 مصعلح ج بافي رعوضبط ي ر   ة مصعلاات فب ية (52 ك  رقر  

 
 

 ملعيار مارك
ً
 كلا ي ي: 56و ضاةحالي يكىو رت  املى ىئ وفةا

651 _2 $a Southeastern United States 

 فففففففففففي اةخكففففففففففةيات 651   جكففففففففففة  ر و  املى ففففففففففى ات اةبعوسففففففففففية انة بافيففففففففففة فففففففففففي حةفففففففففف )

 ملعيار مفارك
ً
  First Indicatorو ي ف ك املؤ فب يوس  56اةببليىجبافية وفةا

ً
و  Blankفارغفا

( حيفت تو  ف ل اةةيلفة ج ف   5اةةيلفة   Second Indicator كة  في حي املؤ ب اة فاةا 

 ا65إل  تو مص ر املصعلح انة بافي  ى قاعلة ر و  املى ى ات اةعبية

   و  املى ففففففففى ات اة ب يفففففففة اةتففففففففط يلكففففففففا إ فففففففافاها إلفففففففف  ر و  املى ففففففففى ات و تمفففففففا  ففففففففا ر

( Epidemiology( و  يو ئفففة Ethnologyاةبعوسففية انة بافيفففة فألاففط   ي فففباق اةب ففب ة 

 (اXفةغ و جكة  في اناة  اة بفي  
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 :هيفية اسحخدام املوض املوضوعات الر يسية اخ غرافية 

اوس اةعلفففف  تو مصفففف ر املعلىمففففات منعةففففة يففففحر اةحيففففار رت  مى ففففىئ ج بافففففي فففففي حاةففففة ثنفففف ا6

ج بافيفففففة معينفففففةا و اةتفففففط يضهفففففب ب فففففك  واضفففففح تو  ففففف ل املنعةفففففة انة بافيفففففة  فففففي م فففففاس 

Scope  و مى ىئTopic اةعل ا 

في حاةة ج    تحلاو املناظي انة بافية ضلبور اةزما يحر احح  ا  رحر اناالي ةللكاو  ا5

ةتفففط ثخنفففاوس منعةفففة ج بافيفففة ففففي زمفففا تو املنعةفففة انة بافيفففةا و ةكفففا ففففي بعفففض انافففاالت ا

ثففار  ي قفف ير يففحر احففح  ا  احففر املنعةففة انة بافيففة فففي  ةفف  اةىقففدا   فف  حففبي  امل ففاس 

 لفففففف  يخنففففففاوس دوةففففففة  ضبوحففففففيا( و اةتففففففط ج ففففففك  لاو  تملا يففففففا و ضىةنفففففف ا(  يكففففففى رت  املى ففففففىئ 

 (اPrussia 2_ 651انة بافي  

 :Subheadingsالىوع الثاوي: جن ي ت املوضوعات الفرعية  ا5

  
ً
وجسففح    مففت اة ئففة يولفف  ت  اةىا فف ات حيففت يففحر  Qualifiersيعلففي  ليهففا تي ففا

 ,adverse effects  اةفب غ ضينهلفا ةبيفاو يوجفه اةتفط ثفر ىهفا معانةفة املى فىئا م ف :

diagnosis, therapy  ا و حر ث  يت ر و  املى ى ات اة ب ية ضص ة دور ة  ةر

ت اةعبيفففففففة اة  ففففففف ة اةزمنيفففففففة اةتفففففففط يفففففففحر ففففففففي  فففففففىو ا ثففففففف كب قاعلفففففففة ر و  املى فففففففى ا

 اةح  يت(ا

 ث ر حة  ماحضة حىس احح  مها كب و  مى ى ات فب يةا 

  ال ج حل      ترقا  ة قسا  اة ب يةTree Numbers. 

  حة   ىئ اةخكةيلةRecord Type   يكىوQو  ي اةحصار )Qualifier Record. 

   حة  رقر اةخكةيلةUnique Id يب ت ض بف ) Q)ا 

  حةفىس املصفعلااتEntry Terms   يةفبي ثكفىو جليعهفا ض فبوف  ف   ةLower 

Caseا 
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  لى و جكةيلة مى ىئ فبفي (51 ك  رقر  

 
  ثىضفففففح ر و  املى فففففى ات اة ب يفففففة انةىا ففففف  اةتفففففط ثفففففر  فففففا ظب ةهفففففا معانةفففففة املى ففففففىئ

 اةبعوضبط م  : 

 The diagnosis or therapy of a disease 

 The physiology or pathology of an organ 

 The metabolism of a drug 

 The economics of providing a service 

  ةففففب و  املى ففففى ات اة ب يففففة 
ً
 نفففف  ثةسففففير رت  مى ففففىئ رعوضففففبط ي فففف  تو يةسففففر وفةففففا

 ( فةغاAllowable Qualifiersاملحىفبة في حة   

   فةففففغ  لففففا  ( رت  مى ففففىئ فبفففففي5ر و  املى ففففى ات انة بافيففففة اةبعوسففففية ثةسففففر مففففت

 Epidemiology   و )Ethnologyكلا حبي ضياو  ة ا ) 

  مففففت بعففففض ر و  املى ففففى ات اةبعوسفففففية 
ً
ر و  املى ففففى ات اة ب يففففة ال جسففففح    تضففففف ا

 (اPublication Types( و  ت كاس مصادر املعلىمات Namesم    يحلاو 
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   سفففا   حةففف  املاحضفففات Annotations يفففة   ففف  ( ففففي جكفففةيلة ر و  املى فففى ات اة ب

 معبفة  مت ( و  كير( يحر احح  ا  ر و  املى ى ات اة ب يةا

    يففففىفب حةففففEntry Combination يلكففففا احففففح  امهاا 
ً
( مصففففعلاات معفففف ة مسففففبةا

و    فحي راضغ   ل املصعلاات ةعبض جكةيات   ل املصفعلااتا ومفا امللكفا تو 

ىلها فب ية ي   ثكىو   ل املصعلاات ر و  مى ى ات رعوسية تو فب ية وفي حاةة ك

تو يففحر ر عهففا ضففبت  مى ففىئ رعوضففبطا تمففا إ ا كا ففد  فف ل املصففعلاات ر و  مى ففى ات 

رعوسفففففية فعنففففف   فففففبض اةخكفففففةيلة انخا فففففة ضاملصفففففعلح حفففففىف يضهفففففب ر و  املى فففففى ات 

 اة ب ية اةتط يلكا ر عها ىه ا املى ىئ اةبعوضبطا

 (27شكل اكم )

 يةحلل امل حرات وحلل الرب  بين املاللحات املوضوع

 
 

   م فف  ر و  املى ففى ات اةبعوسففيةا   فف 
ً
  بميففا

ً
ر و  املى ففى ات اة ب يففة مبثبففة ثبثوبففا

( و اةفففف    ففففى مصففففعلح  ففففب ض ي ففففر diagnosisحففففبي  امل ففففاسا رت  املى ففففىئ اة بفففففي  

 ,pathology, Radiographyر و  املى فففففففى ات اة ب يففففففففة ي ففففففففيي اةحاةيفففففففة  

Radionuclide Imaging, And Ultrasonographyا) 
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 (اةحةسير اةهبما ةبت  مى ىئ فبفي53 ك  رقر  

 
 

   إ ا د ففففففد انااجففففففة إلفففففف  احففففففح  ا  تكثفففففف  مففففففا رت  مى ففففففىئ فبفففففففي يففففففحر ثكففففففبار رت

 املى ىئ اةبعوضبط مت ر و  املى ى ات اة ب ية املناحبةا

  ال ي ففففف  احفففففح  ا  تكثفففففف  مفففففا رارفففففة ر و  مى ففففففى ات فب يفففففة مفففففت رت  املى ففففففىئ

 اةبعوضبط اةىاح ا

 ىد رت  مى فففىئ فبففففي  ففففب ض ي فففر  ففف ة مى ففففى ات فب يفففة ت ففففيي ففففي حاةفففة وجفففف

وكفففففاو اةعلففففف  م ففففف  اة هبحفففففة تو اةحك فففففير ي فففففر مصفففففعلاات ثنففففف رو ث فففففد رت  

 املى ىئ اة بفي اةعب ض فيحر احح  ا  املصعلح اةعب ضا  م اس: دراحة  ا :
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 the issues related to a deficiency of estrogens and how to analyze how 

much estrogen is in the blood, cerebrospinal fluid and urine 

( و  نففففففاك  فففففف د مففففففا املى ففففففى ات Estrogensاملى ففففففىئ اةبعوضففففففبط  نففففففا  ففففففى   

(ا و ضفاةبجىئ إلف  blood, cerebrospinal fluid and urineاة ب يفة  في  

(   فففففف  تو  فففففف ا اةفففففففبت  Metabolismقاعلففففففة ر و  املى ففففففى ات اة ب يففففففة  

 ية في جسلس   بما كلا يضهب في اة ك  اةحالي:ي ر   ة ر و  فب 

 (55 ك  رقر  

 مى ىئ فبفي  ب ض ي ر مى ى ات فب ية ت يي

 

 

( مففففففففت رت  Metabolismو اةحففففففففالي يففففففففحر احففففففففح  ا  رت  املى ففففففففىئ اة بفففففففففي اةعففففففففب ض  

 ( كلا ي ي: Estrogensاملى ىئ اةبعوضبط  

650 _2    $a Estrogens   $x metabolism   (   ) 

NOT  

 650 _2 $a Estrogens $x deficiency   ( ×) 

 650 _2 $a Estrogens $x blood    ( × ) 

 650 _2 $a Estrogens $x cerebrospinal fluid   ( × ) 

 650 _2 $a Estrogens $x urine      ( × ) 
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  اة بففي   جكة  ر و  املى ى ات اة ب يفة ففي جكفةيلة مفارك ففي اناةف$X)   مفا اناةف

 ( الحر مكاو ج بافيا651( ملصعلح مى ىفي تو  650 اةبعوضبط

 

 Supplementary Conceptالىوع الثالث: جن ي ت املفا يم الحكايلية أو املساعد  ا 8

 Records : 

  ةىجفففىد اةع يففف  مفففا اةخكففةيات اةتفففط ثخنفففاوس مى فففى ات م فف  اةكيليفففاو ويدو فففة ففففي 
ً
 ضففبا

 فاو ملفر ةفاص ي فر جكفةيات د د انااجفة إلف  إة PubMed ضا  املعلىمات اةعبية 

ملصفففففففعلاات إ فففففففافية تو ثكليليفففففففةا و ففففففف ا اةنفففففففىئ مفففففففا املصفففففففعلاات ال ي  فففففففت ةلحففففففف قيي 

اةصفففففففار  كلفففففففا ث  فففففففت ةفففففففه جكفففففففةيات اةىا ففففففف ات تو املى فففففففى ات اة ب يفففففففةا م فففففففاس   ففففففف  

(  ففففى مصفففففعلح إ ففففافي تو ثكلي ففففي و ففففف ا benzylpiperazine-1املصففففعلاات اةحكليليففففة:  

( و  ا  عنط ت فه  نف  ثك فير Descriptor   PIPERAZINESاملصعلح مبثبغ ضاةىا ر 

مص ر املعلىمات ث د املصعلح اةحكلي ي واة    ى ففي   فل اةىقفد مفبثبغ ضاةىا فر 

حفففىف ثضهفففب اةخكفففةيلة اةببيلىجبافيفففة  نففف  ض فففت املسفففح    ةنضفففا  املعلىمفففات اةعبيفففة 

PubMed ففف ر ث فففد  ففف يا املى فففى  و ت  املصفففعلح اةىا فففر و املصفففعلح اةحكلي فففيا ث 

أن اسحخدام املامللحات الحكايليمة يكمون فلم  ممن كىمل املكشمفين  أمما إلا ارة إل  

وإثبفففائ  املفهرسممين فعلمممستم اسمممحخدام الواصمممفات ومامممللحات املوضممموعات الفرعيمممة

اةحعليلففات اةتففط ثضهففب فففي جكففةيلة ر و  املى ففى ات حيففت ثىجففه إر ففادات ةللك فف  و 

 وامل هبح وا
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 (81 ك  رقر  

  Benzofurans*( ت ه ي       امل هب  احح  ا  املصعلح   eading mapped toHيىضح حة    

 
 

  حة   ىئ اةخكةيلةRecord Type   يكىوC و  ي اةحصار )Conceptا 

  حة  اةبقر اىخصاUnique ID   ض بف 
ً
 (اCةه ل اةخكةيات يب ت داعلا

   الفمممروق بمممين فهممرض املكحىمممة الوتىيمممة لللممم :
ً
كحىمممات اخمممرى فمممي وفهممااض امل NLMثامىمما

 :21اسحخدام كا اة املوض املوضوعات اللىية مع معياا ماان 

( ةلحةسفففففففير انة باففففففففي ةللى فففففففىئ 651ي صفففففففا فهفففففففب  املكحبفففففففة اةىظنيفففففففة ةلعففففففف  حةففففففف   ا6

( ةلحةسفففير اة فففك ي و بجففت  ةففف  إلففف  تو قاعلفففة ر و  املى فففى ات 655و  صففا حةففف   

وضفففففففبط ةللنفففففففاظي در املعلىمفففففففات وقسفففففففر رعااةعبيفففففففة ث صفففففففا قسفففففففر رعوضفففففففبط أل فففففففكاس مصففففففف

 انة بافيةا

 –املنعةفففففة انة بافيفففففة  –تمفففففا فهفففففار  املكحبفففففات يةفففففبي فحففففف م  مصفففففعلاات  املى فففففىئ  ا5

اةل فففة( اةتفففط جع ففف   فففا مصففف ر املعلىمفففات ففففي رت  مى فففىئ ظى ففف    ففف   اناةففف   -اة فففك  

 ( م  :650 



                                                                 د. أمحد عادل إبراهيه العجيزي

 

    8102العدد التاسع ـ يناير  -اجمللد اخلامص 
828 

650 _0    $a Main heading    - $x topical subheading  - $z Geographic 

location   -  $v Publication Type/Genre    -     $x language. 

 نفففففففففف  إ فففففففففف اد اةخكففففففففففةيات اةببليىجبافيففففففففففة فففففففففففي فهففففففففففب  املكحبففففففففففة اةىظنيففففففففففة ةلعفففففففففف  فففففففففففئو  ا8

( و كفففف ة  651املىجففففىدة فففففي حةفففف     Geographic Termsاملصففففعلاات انة بافيففففة 

(  ففففففف ل 655املىجفففففففىدة ففففففففي حةففففففف    Publication Typesت فففففففكاس مصففففففف ر املعلىمفففففففات 

( ةلاةففففف  v$( و  z$علاات ففففففي اناةففففىس اةسفففففاضةة يففففحر إنااقهفففففا ضففففاناةىس اة ب يفففففة  املصفففف

 ( و  ة   ن  ة ب   ل اةخكةيات و  ةلها إل  فهار  مكحبات تةبيا650اةبعوضبط  

 ةخكفةيات  فهفب  a$ 041املصفعلاات اة اةفة   ف  اةل فات و املىجفىدة ففي حةف    ا,
ً
( وفةفا

( فففففي اناةفففف  املى ففففىفي x$اةفففف  اة بفففففي  ث ففففاف إلفففف  ان  NLMاملكحبففففة اةىظنيففففة ةلعفففف  

(  نففف   ةففف   ففف ل اةخكفففةيات إلففف  فهفففار  املكحبفففات يةفففبي حيفففت يفففحر ث ى ففف  اةبمفففز 650 

(  ب ففففك  ثلةففففائا مففففا قبفففف  Arabic( إلفففف  رحففففر اةكامفففف  ةل ففففة  araاةفففف اس   فففف  اةل ففففة م فففف   

و  ةففففف  فةففففففغ ففففففي حاةففففففة تو يكفففففىو مصفففففف ر  NLMاةنضفففففا  لالفففففي ةللكحبففففففة اةىظنيفففففة ةلعفففففف  

 علىمات: قىامولا دواعب معارفااا ا و ىضح امل اس اةحالي  ة : امل

 In NLM files : 

o 041 _ $a eng $a fre 

o 650 12 $a Chemistry 

o 650 22 $a Medicine 

o 655 _2 $a Dictionary 

 

 MARC 21 distribution:  
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o 650 12$a Chemistry $v Dictionary $x English. 

o 650 12$a Chemistry $v Dictionary $x French. 

o 650 22$a Medicine $v Dictionary $x English. 

o 650 22$a Medicine $v Dictionary $x French. 

 

    ففففففي جكفففففةيلة 041اناةففففف )NLM  يىضفففففح ة فففففات اةةفففففامى  و احفففففح  مد رمفففففىز

(ا و ثففر إ ففافة رحففر = French  fre( و  eng = Englishم حصففبة ةفف ة   

( x$   ضفا  معلىمفات املكحبفة إلف  حةفىس  اةكام  ةه ل اةل ات ب فك  آلفي مفا قبف

 (ا650في حةىس  

    ث ف ر إلا فارة إلف  تو حةف$x  كفة  فيففه 650( املح ففبئ مفا اناةف  اةبعوضفبط  )

 إل  جا   اةحةسيلات اةىجهية ة ة مص ر املعلىماتا

 

 

إ ا كا فففففففففد اةخكفففففففففةيلة ث فففففففففر  ففففففففف ة مصفففففففففعلاات ج بافيفففففففففة تو ت فففففففففكاس محعففففففففف دة ملصففففففففف ر  ا2

س رةك  وةفففا ةهففف ل اةخكففففةيات مفففت املكحبفففات يةففففبي يفففحر ثكففففبار املعلىمفففات فعنففف  اةحبففففاد

رت  املى فففىئ  مصفففعلح مى فففىفي  مفففت كففف  مصفففعلح ج باففففي تو  فففك  ةفففار ي و  ةففف  ففففي 

( ةل ففك  انخففار ي ملصفف ر v$)( ةللنعةففة انة بافيففة و اناةفف  اة بفففي z$اناةفف  اة بفففي  

(ا و ىضفح  ةف  امل فاس 650املعلىمات و  ف ل اناةفىس اة ب يفة ثكفىو ففي اناةف  اةبعوضفبط  

 اةحالي:
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 In NLM files  

650 12 $a Quality of Health Care 

651 _2 $a Canada 

651 _2 $a United States 

655 _2 $a Handbooks 

 MARC21 distribution  

650 12 $a Quality of Health Care  $z Canada   $v Handbooks. 

650 12 $a Quality of Health Care  $z United States  $v Handbooks. 

 

 ة هففب  املكحبفففة اةىظنيفففة ةلعففف  
ً
ياحففظ مفففا امل فففاس اةسففاضي تو جكفففةيلة اة هبحفففة وفةفففا

NLM    ا و حة  651(ا و حةل و ةللصعلاات انة بافية  650ث ر حة  مى ىفي واح)

(ا و  ن   ة    ل اةخكةيلة و  ب ها     فهب  تةفب 655  واح  ة ك  مص ر املعلىمات

 ملففففاركوف
ً
مصففففعلح +  رت  املى ففففىئ  ( ي ففففلاو:650ثففففر إة ففففاو حةلفففف و مى ففففى ي و   56ةففففا

 (امصعلح داس      ك  مص ر املعلىمات+  ج بافي

و اةتط يحر اةحعام  معها ب ك  آلفي مفا قبف   ضفا   Exceptions ناك بعض رححثناوات  ا1

املصففففففعلح معلىمففففففات املكحبففففففة و ال ث حففففففاو إلفففففف  ثفففففف ة  امل هففففففب  و مففففففا  فففففف ل رحففففففحثناوات 

( تو ت  Medicare  ال يفففحر إنااقفففه ضفففبت  املى فففىئ اةبعوضفففبط  United Statesانة باففففي  

مى فففففىئ فبففففففي ينففففف رو ث حفففففها كففففف ة  بعفففففض املصفففففعلاات اة اةفففففة   ففففف  اة فففففك  انخفففففار ي 

Publication Type    ملصففففف ر املعلىمفففففات م فففففPT Legislation  ال يلافففففي ضففففف   رت )

 - "Legislation" - "Laws(s)"ثيففة  مى ففىئ  مصففعلح مى ففىفي  ي ففر اةكللففات لا

"Legal" "Jurisprudence" و كففف ة  ال يلافففي ضاملى فففى ات اة ب يفففة )Subheadings 

 املصعلح اةحالي اة   ي س     اة ك  legislation & jurisprudence م    
ً
(ا و تي ا

 ( اStatistics( ال يلاي ض   رت  مى ىئ ي ر كللة  Statisticsم   إلاحصاوات  
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ك ة  فئو بعفض رحفحثناوات يفحر اةحعامف  معهفا مفا قبف  امل هفب  م ف  ت فكاس مصفادر  ا5

( ففئو 655ففي حةف    NLMو اةتط يحر جكةيلها في فهفب   Publication Typesاملعلىمات 

( بعففف  املصفففعلح املى فففىفي ففففي حةففف  9$( ففففي اناةففف  اة بففففي  nامل هفففب  إ ا و فففت اةبمفففز  

 ملارك ( فئ ه  ن   بض ثل  اةبيا ات650 
ً
فا يحر إ فافة املصفعلح اة فك ي إلف   56وفةا

(ا و يفحر احفح  ا  650( مفا اناةف  اةبعوضفبط  v$املصعلح املى ىفي في اناة  اة بففي  

 أل  ر غ غ   مناح  ض و املصعلاات  ن  ثبادس و  ة  اةخكةيات 
ً
ثل  اةعب ةة ث نبا

 كحبة تةبيااةببليىجبافية ض و فهب  املكحبة اةىظنية ةلع  و ت  فهب  مل

 

وفيلففففففففا ي ففففففففي بعففففففففض يم لففففففففة   فففففففف  اة ففففففففبوق ضفففففففف و  ففففففففبض ر و  املى ففففففففى ات فففففففففي اةخكففففففففةيات 

 و فهار  املكحبات يةبي: NLMاةببليىجبافية في فهب  

 (1مثال )

 Subjects as seen in NLM files : 

650 12 $a Aged $9 n 

650 12 $a Geriatrics 

650 22 $a Delivery of Health Care 

651 2 $a United States 

655 2 $a Directory 

 

 Subjects as seen  in MARC 21 distribution:  

650 12 $a Aged $z United States. 

650 12 $a Geriatrics $z United States $v Directory. 

650 22 $a Delivery of Health Care $z United States $v Directory. 

( بعف  9$( ففي اناةف  اة بففي  nإ فافة اةبمفز   NLMي جكفةيلة ف( يوس 650حة   ياحظ في 
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( و  ةففففف  ملنفففففت إ فففففافة املصفففففعلح اةففففف اس   ففففف   فففففك  مصففففف ر املعلىمفففففات Agedرت  املى فففففىئ  

 Directory)     نففف  ثبفففادس و  فففبض 650( مفففا إ فففافحه إلففف  حةففف   655و املكفففة  ففففي حةففف  )

 .  ل اةخكةيلة في فهب  مكحبة تةبي 

 

 (2مثال )

 In NLM files : 

o 650 12 $a Drug Interactions 

o 650 12 $a Pharmacokinetics 

o 650 12 $a Pregnancy $9n 

o 650 22 $a Breast Feeding $9n 

o 655 2 $a Handbooks 

 MARC 21 distribution : 

o 650 12 $a Drug Interactions $v Handbooks. 

o 650 12 $a Pharmacokinetics $v Handbooks. 

o 650 12 $a Pregnancy. 

o 650 22 $a Breast Feeding. 

   في حةفىس 
ً
ةفب و   n 9$ثفر إ فافة اةبمفز  NLM( ففي جكفةيلة 650و  نا تي ا

  حتففف  ال يفففحر إ فففافة  Breast Feeding  و    Pregnancyاملى فففى ات  

(  نففففففففففف   فففففففففففبض 655( املىجفففففففففففىد ففففففففففففي حةففففففففففف   Handbooksمصفففففففففففعلح اة فففففففففففك   

 اةخكةيلة في فهب  آةبا
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( و ةكففففا ث ففففر 650ال ث حففففىي   فففف  مصففففعلاات فففففي حةفففف    NLMفففففي حاةففففة تو جكففففةيات  ا3

 ملارك651مصعلاات في حة   
ً
 :56( يكىو م حىي اةخكةيلة كلا  ى  ن  ثىزيعها وفةا

 NLM files:  

o 651 _2 $a Sierra Leone 

 MARC 21 distribution:  

o 651 _2 $a Sierra Leone. 

( تو حةففففف  650  ال ث حفففففىي   ففففف  تيفففففة مصفففففعلاات ففففففي حةففففف  NLMففففففي حاةفففففة تو جكفففففةيلة  ا5

( فةفففففغ ففففففئو  ففففف ا املصفففففعلح املىجفففففىد ففففففي 655(ا و ةكفففففا ث فففففر مصفففففعلح ففففففي حةففففف   651 

 ملارك655 
ً
 يكىو كلا  ى: 56(  ن  ثىزيعه وفةا

 NLM files:  

o 655 _2 $a Periodicals 

 MARC 21:  

o 655 _2 $a Periodicals. 

 

ث فففففر ( و ةكفففففا 650ال ث حفففففىي   ففففف  مصفففففعلاات ففففففي حةففففف    NLMففففففي حاةفففففة تو جكفففففةيلة  ا61

 حةففففف   651مصفففففعلاات ففففففي حةففففف   
ً
 655( و تي فففففا

ً
( فعنففففف  ثىزيفففففت  ففففف ل اةخكفففففةيلة وفةفففففا

( ما جكفةيلة 655( يحر إ افة املصعلح اة اس     اة ك  املىجىد في حة   56 مارك

NLM   إل  اناة  اة بفي$v  املحبادةةا 56( ما جكةيلة مارك651( في اناة  اةبعوضبط 
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 NLM files:  

o 651 _2 $a China 

o 655 _2 $a Handbooks 

 MARC 21:  

o 651 _2 $a China   $v Handbooks.  

 

ث ففففف ر إلا فففففارة إلففففف  ت فففففه ال يىجففففف  ففففففبق ضاةلسفففففبة ألحفففففلاو يففففففباد اةتفففففط جسفففففح    كفففففب و   ا66

 ةصفففي ة مفففارك
ً
فخكفففة  ففففي حةففف   56مى فففى ات رعوسفففية حيفففت يفففحر اةحعامففف  معهفففا وفةفففا

(ا و كف ة  611ت ففي حةف   (ا و تحفلاو املفؤثلبا610(ا و تحلاو اةهيئفات ففي حةف   600 

 (ا630اةعناو ا املىح ة جكة  في حة   

 
 نتائج وتوصيات الدراسة

: الىحا ج:
ً
 أوال

( قسفر رعوضفبط وكف  قسفر 61ث ر قاعلة ر و  املى ى ات اةعبية   ف  انخفغ املبا فب   ا6

(ا و بلفف   فف د املصففعلاات املى ففى ية اةبعوسففية … ,A, B, Cي ةفف  حففبف هةففائا م فف   

Descriptors 38( و فففففففففففففففففف د اةحةسففففففففففففففففففيلات اةىجهيففففففففففففففففففة ةللى ففففففففففففففففففىئ  554,22ةةاعلففففففففففففففففففة  ضا )

Qualifiersا 

و  See Relatedج ففحل  قاعلففة ر و  املى ففى ات اةعبيففة   فف  إحاةففة ت ضففب ررثباظففات  ا5

 وك ة  اةب غ ض و امل اة  
ً
 اEntry Combinationإحاةة ت ضب تي ا

ولففففف   فففففا ظب ةفففففة ثخففففيي قاعلفففففة ر و  املى فففففى ات اةعبيففففة ظفففففب ةح و ةلب فففففت  اةعب ةففففة ي  ا8

واجهة ض ت مصللة ب ك   سا   امل هفب  تو املك فر   ف  اةى فىس إلف  املصفعلاات 
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املعلى ففففة ب ففففك  دقيففففيا تمففففا اةعب ةففففة اة ا يففففة فألاففففط اةب ففففت ضاحففففح  ا  شففففةبة ث بيعففففات 

يحف رو مى ى ات اةةاعلة حيت يفحر ثصف ي واحفحعباض املصفعلاات ففي جسلسف   بمفا  

 ما اةعا  إل  انخاصا

اةعفففبض ر و  املى فففى ات اةعبيفففة رفففاذ ظفففبق ةعفففبض  حفففاع  اةب فففت و  فففي: ثخفففيي قاعلفففة  .4

 اةعبض املىضح ةلل ا يرا و اةعبض امل ص  ةلل ا يرااملعيار ا 

جعحل   للية اةحيار ر و  املى ى ات اةعبية      ف د مفا اةةىا ف  م ف  اةحعب ف   فا  ا2

  اىةلى فففففففففففات اةعلب ففففففففففففة ضلصففففففففففففعلاات مناحففففففففففففبة مفففففففففففا اةةاعلففففففففففففةا و اةح بقففففففففففففة ضفففففففففففف و ر و 

املى ى ات املحعلةة ضاةح صصات اةعللية تو ت  او انةسفر    ف  حفبي  امل فاس اةةلف  

كعلر تو كع ى في جسر إلاةساو( ور و  املى ى ات يةبي املبثبعة ضاألمباض  م   

تمباض اةةل (ا كف ة  ثخفيي اةةاعلفة مصفعلاات ج عفا اة  ف ات اةحار  يفة الحفح  امها 

 ماا ن  املعانةة اةحار  ية ملى ىئ 

ج ففففففففحل  قاعلففففففففة ر و  املى ففففففففى ات اةعبيففففففففة   فففففففف  رارففففففففة ت ففففففففىائ مففففففففا اةخكففففففففةيات و ففففففففي:   ا1

جكةيات اةىا  اتا جكةيات املى ى ات اة ب يةا و جكةيات امل فا ير اةحكليليفة 

تو املسففا  ةا و جليففت ت ففىائ اةخكففةيات اةسففاضةة ث حففى    فف   فف د مففا اناةففىس ثىضففح 

و املصففعلاات املى ففى ية اة ب يففة وكي يففة  وثبفف و جعب ففر املصففعلح املى ففىفي اةبعوضففبط

 ر عها وغ    ة  ما املعلىمات اةهامة ةلل هبح و واملك   وا 

وفهففففار  املكحبففففات يةففففبي فففففي  NLMاة ففففبوق ضفففف و فهففففب  املكحبففففة اةىظنيففففة ةلعفففف   ثحل فففف  ا5

فففففي تو فهففففب  املكحبففففة  56احففففح  ا  قاعلففففة ر و  املى ففففى ات اةعبيففففة مففففت معيففففار مففففارك 

( ةلحةسففير انة بافففي ةللى ففىئ و  صففا اناةفف  651ا اناةفف  اةىظنيففة ةلعفف  ي صفف

 –تمففا فهففار  املكحبففات يةففبي فحفف م  مصففعلاات  املى ففىئ ( ةلحةسففير اة ففك يا 655 

اةل ففة( اةتففط جع فف   ففا مصفف ر املعلىمففات فففي رت  مى ففىئ  -اة ففك   –املنعةففة انة بافيففة 

 (ا650واح       اناة   
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 :ثانيًا: التوصيات 

 هبح و واملك   و  ن  احح  ا  قاعلة ر و  املى ى ات اةعبيفة قفباوة يلبغي     امل ا6

ضكفففففف  دقففففففة واةتففففففط ثىضففففففح م ففففففاالت احففففففح  ا   اةحعليلفففففات اةففففففىاردة فففففففي جكففففففةيات اةةاعلففففففة

 ألية تةعاوا  
ً
 املصعلاات املى ى ية وفهلها ب ك  جي  ث نبا

ةعب ية ةةاعلة يبي اةباحت ت لية دراحة ظا  تقسا  املكحبات واملعلىمات ضانةامعات ا ا5

ر و  املى فففى ات اةعبيفففة   ففف  انخفففغ املبا فففب  فففلا مةفففبرات اةح ليففف  املى فففىفي وتو 

ي صففففففففا جففففففففزو مففففففففا اةسففففففففا ات اة راحففففففففية ةلحفففففففف ر   اةعل ففففففففي   فففففففف  احففففففففح  ا  اةةاعلففففففففة 

واحففح باو ر و  املى ففى ات املناحففبة منهففاا كلففا ي فف  تو ث ففبص مكحبففات انةامعففات 

و اةزرا ة     ثىف   اة  ام  اةح ر بية ةحنلية ومكحبات كليات اةع  واةصي ةة واةعلى  

مهارات تةصاع ط املكحبات ما حيت إجفادة احفح  ا  قاعلفة ر و  املى فى ات اةعبيفة 

     انخغ املبا با
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 ملحم الدااسة

 كا اة مراحعة للا اة املوض املوضوعات اللىية ع   اخص  املىاشر

: معلومات أساسية:
ً
 أوال

 قاعلة ر و  املى ى ات اةعبية:ااااااااااااااااااااا ثار     ور توس ةكخة ما ا6

   د يقسا  اةبعوسية:اااااااااااااااااااااا ا5

 فففففففف د املصففففففففعلاات املى ففففففففى ية  اةبعوسفففففففففية واة ب يففففففففة( فففففففففي قاعلففففففففة ر و  املى فففففففففى ات  ا8

 اةعبية:اااااااااااااااا

: الىىار الحىريمة للا اة املوض املوضوعات اللىية ع   اخص  املىاشر
ً
 :ثاهيا

 ال     يحر احح  ا  اةبمىز ةحنضير ر و  املى ى ات في اةةاعلة : ةعر ا,

  ت ىائ إلاحاالت املحىفب ضاةةاعلة:  إحاةة ت ضب  ا2
ً
 ت ىائ تةبي   إحاةة ت ضب تي ا

ثىجففف  ففففبوق ضففف و اةخكفففةيات اةببليىجبافيفففة ففففي فهفففب  املكحبفففة اةىظنيفففة ةلعففف  وفهفففار   ا1

 :      ال :  ةعر56مارك  املكحبات يةبي  ن  احح  ا  معيار

ت فففففففففففففففىائ اةخكففففففففففففففففةيات ضةاعلفففففففففففففففة ر و  املى ففففففففففففففففى ات اةعبيفففففففففففففففة   فففففففففففففففف  انخفففففففففففففففغ املبا ففففففففففففففففب:  ا5

 اااااااااااااااا/اااااااااااااااااااا/اااااااااااااااااااا

    ثىفب اةخكفةيات معلىمفات حفىس رت  املى فىئ تو املصفعلح وكي يفة احفح  امه: ةعفر ا3

 ال 

: الىحث في كا اة املوض
ً
 املوضوعات اللىية ع   اخص  املىاشر: ثالثا

 نا ب واجهة اةب ت في املىقت إلاةك  وةا ةةاعلة ر و  املى ى ات اةعبيفة:اااااااااااااااا  ا5

 /اااااااااااااااا/اااااااااااااااااااا/اااااااااااااااااااا

ظفففففففففففففففففبق اةب فففففففففففففففففت ففففففففففففففففففي قاعلفففففففففففففففففة ر و  املى فففففففففففففففففى ات اةعبيفففففففففففففففففة   ففففففففففففففففف  انخفففففففففففففففففغ املبا فففففففففففففففففب:  ا61

 اااا/اااااااااااااااااااا/ اااااااااااااااااااا/اااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ال       يلكا اةب ت في بعض اناةىس دوو يةبي:   ةعر ا66
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 ال     يلكا اة م  ض و   د ما املصعلاات ما تج   للية اةب ت:  ةعر ا65

 اااااااااااااااااظبق  بض  حاع  اةب ت: اااااااااااااااااااا/اااااااااااااااااااا /ااا ا68

كي ية اةحيار و ناو ر و  املى ى ات ما قاعلة ر و  املى ى ات اةعبية   ف  انخفغ  ا,6

 املبا ب:ااااااااااااا /اااااااااااااااااااا/اااااااااااااااااااا

   Help    FAQيفىفب مىقففت قاعلففة ر و  املى ففى ات اةعبيفة وحففاع  مسففا  ة:  ا62

Tutorials    

 
 ت املرجعيةقائنة االستظهادا
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 السودانية مو وجًة نظز العاملنييف املكتبات اجلامعية  التكويم الذاتي

 دراسة حالة على مكتبة جامعة أمد رماى االسالمية

 

 د. حسو صاحل حممد علي                                                                             

 -املكحتات واملعلومات –أظحار معاعذ                                                                      

 الععودية -كليات بشيذة                                                                   

 
 امللخص: 

 نههههههه  الع ليهههههههة الحعلي يهههههههة 
 
  ت ههههههه ا
 
ورلههههههه  جشهههههههمذ ا فامعهههههههات نههههههه  معرهههههههل التلهههههههذاة ث هههههههوسا

ت، فضال عن اظحخذام ا فودة الشاملة والاعح اد ألاكهاديي  ثكنولوحيا املعلوما باظحخذام

لحدقيهههههي الشيهههههادة والح  هههههل ألاكهههههاديي  مهههههن أحههههها ثدقيهههههي الحدعههههه ة املعهههههح ش  لهههههزل  كهههههاة مهههههن 

الضههشوسق ايههاط وثقيههيل راجهها لل كحتههات واملعلومههات لحدقيههي أوههذاح الحعلههيل أو  وثدقيههي 

 
 
  ومعحلهههه  الحقيههههيل الههههزاجا عن هههههشا

 
مم هههها مههههن عنااههههش ضهههه اة ا فههههودة نههههه   سضهههها املعههههحايذ راعيهههها

 -وأول عحائج الذساظة : مإظعات الحعليل العال 

% مهههههن عههههه ة الذساظهههههة   يوافقهههههوة بهههههاة ل فامعهههههة ظياظهههههة وا ههههه ة لحن يهههههة املكحتهههههة 55اة  -1

 ولذعل التدث العلي  

% مههههن عينههههة الذساظههههة   يوافقههههوة بههههاة ا فامعههههة ثقههههويل بحقههههويل  اهههها ة املكحتهههههة 8 43اة   -2

 ملعلومات وم ادس ا

 يات ذد الذوسيات العشبية ألاحنثية كاف% من عينة الذساظة موافقوة اة ع 25اة  -3

قواعهذ املعلومهات ل% من عينة الذساظة   يوافقوة بهاة وناله  ظهمولة للواهو  5 37 اة -4

  الالكت وعية

 % من عينة الذساظة مدايذين بحوافش الذعل املال  الكان  لل كحتة 8 43اة  -5

ونالهه  عيههة لح تيههي امل اسظههة الا اعههل   يوحههذ التههلام و  محا عههة لحقيههيل مههذ  الح تيههي اة  -6

  وامل اسظة ثح ف  عذم الاعالية
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Abstract 

Universities in most countries are witnessing a great development in the 

educational process using information technology، as well as the use of total 

quality an academic accreditation to achieve leadership and academic 

excellence in order to achieve continuous improvement. It was therefore 

necessary to measure and self-evaluate libraries and information to achieve the 

objectives of education first and to achieve the satisfaction of the beneficiary. 

Self-evaluation is an important component of quality assurance in institutions 

of higher education and the main results of the study: 

1- 50% of the eye of the study do not agree that the university has a clear policy 

for the development of the library and to support scientific research. 

2 - 43.8% of the sample of the study do not agree that the university 

assessment of the efficiency of the library and information sources. 

3 - 25% of the sample of the study agree that the number of Arab foreign 

journals are sufficient. 

4. 37.5% of the sample do not agree that there is an easy access to electronic 

databases. 

5 - 43.8% of the study sample are neutral with adequate financial support for 

the library. 

6. There is an intention to apply the practice but there is no obligation or 

follow-up to assess the extent of application and practice is ineffective. 

Key words((Self-evaluation، - Academic Accreditation، University libraries -  

Omdurman Islamic University.) 
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 :املكدمة

  نهههههه  ثقنيههههههة املعلومههههههات نهههههه  الع ليههههههة 
 
  ت هههههه ا
 
جشههههههمذ ا فامعههههههات نهههههه  ابلههههههي الههههههذو  ث ههههههوسا

و زل  اظحخذام ا فودة الشاملة والاعح اد ألاكاديي  لحدقيهي الشيهادة والح  هل  ،الحعلي ية  

 للحدعههههههه ة املعهههههههح ش
 
لهههههههزل  أاهههههههتذ مهههههههن الضهههههههشوسق ايهههههههاط وثقهههههههويل راجههههههها  ،ألاكهههههههاديي  بلوبههههههها

 ولكاها ة لل كحتهات وا
 
 وثدقيهي سضها املعهحايذ راعيها

 
ملعلومهات لحدقيهي ألاوهذاح الحعل يهة أو 

  
 
 وفعالية ألادا  رالثا

 :مشكلة الدراسة

وثك ههههن مشههههكلة الذساظههههة نهههه  ئلهههه  أق مههههذ  ثلتههههلم مكحتههههة حامعههههة أم دسمههههاة  ظههههالمية 

والاكهههههاديي  ب عههههاي   الحقههههويل الههههزاجا مل هههههادس الههههحعلل وفههههي  معههههاي   المي هههههة الو نيههههة للحقههههويل 

العهههعودية و هههزل  يالخهههن التاخهههث عهههذسة الذساظهههات عهههن موضهههوت الحقهههويل الهههزاجا لل كحتهههات 

 ا فامعية ن  العوداة ومن ونا حا ت الاكشة لذساظة املوضوت 

 أيمية الدراسة:

  الحعشيف بأو ية الحقويل الزاجا والاعح اد الاكاديي  ن  املكحتات ا فامعية-1

 ا فامعية املكحتات  دلما ب ةوثتاظشعة عقا املعلومات -2

  ثوخيذ معينات  حشا ات الانية ن  املكحتات ا فامعية-3

 لحدقيي أوذاح ا فامعة -4
 
 ايجاد أداة لقياط خذمات املكحتات ا فامعية واو 

 الحدع ة املعح ش للع ليات الانية ن  املكحتات ا فامعية -5
 أيداف الدراسة:

  اجا ن  املكحتات ا فامعيةالحعشح عل  معاي   الحقويل الز-1

  سفع معحو  الحقويل الزاجا ن  املكحتات ا فامعية-2

 املعاو ة ن  وضع ئ اس منهج  للحقويل الزاجا ن  املكحتات ا فامعية -3

 دسماة الاظالمية  بياة وااع  الحقويل الزاجا  ألدا  مكحتة حامعة ام  -4

ألااعههام الانيهة والعههامل ة نهه   وسؤظهها  ا فامعيهةاملكحتههات  عرهش أمنهها الحعهشح علهه  وحمههات -5

 ا فامعية الحقويل الزاجا لل كحتات 

  بياة أول املعيقات الت  جعيي فاعلية ث تيي بشامج الحقويل الزاجا ن  املكحتات ا فامعية-6
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 مهًج البحث:

 ف ع التياعات عهن اهاوشة أو وخهذة مها ورل     ا  الة دساظة التاخث منهجظحخذم ا

علهههههه  ثاعهههههه   الحدلههههههيالت  خ ههههههائية  جع ي ههههههات ومعههههههاعذمهههههها والواهههههها ئلهههههه  وث ههههههوياما وثدليل

 .وئع ا  خيوية النحائج الك ية

 اسئلة الدراسة :

 دسماة الاظالمية  ب عاي   الحقويل الزاجا ن  مكحتة  ام يحل الالتلامأق مذق   ئل-1

 ثيةدسماة الاظالمية ن  الذوسيات العشبية والاحن ما مذ  اشت اك مكحتة حامعة ام-2

دسمههههاة  نهههه  مكحتههههة امظياظههههة واظههههت اثيجية  لحن يههههة املكحتههههة و التدههههث العليهههه     وهههها ثوحههههذ -3

   الاظالمية

دسمهاة  ال  أق مذ  يحل ثوف   املواسد املالية لئلياها  ب ح لتهات الحقهويل الهزاجا نه  مكحتهة ام-4

 الاظالمية 

  دسماة الاظالمية ة  امقواعذ املعلومات الالكت وعية ن  مكحتللواو  اظمولة  مذق  ما -5

مههههها  هههههه  وحمهههههات عرهههههش  أمنههههها  املكحتهههههات ا فامعيهههههة وسؤظههههها  الااعهههههام الانيهههههة والعهههههامل ة نههههه   -6

 الحقويل الزاجا لل كحتات ا فامعية 

 -حدود الدراسة:

 2517 -:الحدود الشمانية -

 دسماة الاظالمية  :  مكحتة امالحدود املكانية -

 املكحتات ا فامعية العوداعية الحقويل الزاجا  ن  -:الحدود املوضوعية -

ــة  ــة الدراس دسمههاة  :  أمنهها  املكحتههات وسؤظهها  ألااعههام الانيههة والعههامل ة نهه  مكحتههة امعيه

 الاظالمية 
 البيانات:مصادر أدوات مجع 

اظهههههحخذم التاخهههههث نههههه  ح هههههع  املعلومهههههات و التياعهههههات املشاحهههههع و الهههههذوسيات و الشظهههههائا 

 لوحهلب به ة القهائ  ة باملقابلهة عله العل ية و الاعت عد و املقابلة ألنها ه 
 
  الحتاد  اللارا وحمها
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،   ههههههها    (1) الشهههههه ع  خهههههههش عهههههههن وسا  أو اثجاوهههههههات أو دوافهههههههع ، ف هههههه  نههههههه  املا ههههههه   أو ا  اضهههههههش

اظههههههحخذم املالخرههههههة ألنههههههها ثحعامهههههها مههههههع العههههههلوك العليهههههه  لؤل هههههه ا  نهههههه  موااههههههف مناظههههههتةب ، 

و ثههحل ثدههد الرههشوح العاديههة فحخههحع بج يههع حواعههي العههلوك الرههاوش أو املعلههن لئل عههاة 

( فقهشة   عهذد أسةعهة 36ولقذ اام التاخث بح  يل اظختاعة ثحكهوة مهن )  ( 2) ملواف املادو 

 16مداوس وثل ثوصمعما عل  عذد ) 
 
 ( فشدا

 :مصطلحات الدراسة

 :تعزيف الجودة لغة -1

  والحجويههذ فعلههل أق اجههي با فيههذ مههن القههو  ،وحههاد الئهه د حههود  ،حههود وا فيههذ عقههيي الههشدق 

امهها جعشيههف ا فههودة ههه  فلعههاة ئداسيههة متويههة علهه  سضهها املعههحايذ لضهه اة اثقههاة    (3) والاعهها

املنحجهههههات املقذمهههههة وا   هههههو  علههههه  أ لههههه  اهههههذس مهههههن الشضههههها مقابههههها أاههههها اهههههذس مهههههن الاظههههه هالك 

  ( 4)  وه  الغاية الت  ثح لع عليها كا مإظعة أو موشأة ،ملذخالت الاعحاج 

 :مفهوم الاعتماد-2

مههههن امل هههه   ات ا  ذيثههههة  عهههه تا و واههههذ بههههذأ   Accreditation )عح ههههاد  )اة م هههه    الا 

اظههههحخذامل نهههه  الكحابههههات العشبيههههة نهههه  بذايههههة العههههح نات عخيجههههة لرمههههوس العذيههههذ مههههن املحغ هههه ات 

   (  5)   الذولية واظحخذم  مااويل  ا فودة ن  املإظعات الحعلي ية

 الاعتماد الاكاديمي: -3

بههها وي ههد أكادي يههة ملعههاعذة ا فامعههات علهه  الح ههويش املعههح ش وههو ع ليههة ثقههويل بنهها ا ثقههوم 

وثوح ههه  وهههز  الع ليهههة ب هههنذ  ثهههشخيع الاعح هههاد الهههزق  ع ههه  الاعتههه اح  ،ألدائهههها وبلهههوف أوهههذافما 

  ( 6)  الاعت اح بقذسة ا فامعة عل  ثدقيي ادا  اكاديي  وفي املعاي   املقتولة ل فودة بقذسة

 :التقويم الذاتي- 4

 نهه  ضههه اة ا فهههودة داخهها مإظعهههات الحعلهههيل العهههال   جعحلهه  وريقهههة
 
الحقهههويل الههزاجا بنهههذا سئ عههها

   ( 7) ا فامعة عل  ثدقيي ادا  اكاديي  وفي املعاي   املقتولة ل فودة
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 املكتبات  : -5

هه  املعلومههات التهه  ثدحولهها الكحههي والذساظههات واملشاحههع وألااهشا  وألاظهه واعات وب  وهها مههن 

  (   8) ليذية وا  ذيثة إلاحنائها وثنري ما وثقذي ما لل عحايذين ب عشأوعية املعلومات الحق

 املكتبات الجامعية :-6

هههههه  ث ثههههها حهههههض   مهههههن ئخهههههذ  مإظعهههههات الحعلهههههيل ثقهههههذم خهههههذما ها لل هههههال  والذساظهههههات العليههههها 

وأعضا  وي ة الحذسمغ با فامعة والتاخث ة وثقوم بج ع وثنريل وجعي   ثذاو  مج وعا هها 

    ( 9)  الذساظية والتدوذ داخا ا فامعة لحذعيل املناهج

 :الدراسات السابكة

( ثناولههههههههد الذساظههههههههة الحقههههههههويل الههههههههزاجا 2559)   (15)  دراسةةةةةةةةة سالةةةةةةةةد  ةةةةةةةة  سةةةةةةةة يما  معتةةةةةةةةو  -1

وثواههههههلد  ،ملإظعههههههات املعلومههههههات بههههههالت   ل علهههههه  حههههههامعت  امللهههههه  عتههههههذ العضيههههههض وامللهههههه  ظههههههعود

 -الذساظة لآلجا :

   ة ن  الالتلام ب عاي   م اسظات ا فودةثوحذ  عي أوحل الشتل ن  املكحثح-1

  ثوحذ  عي أوحل الشتل ن  املكحثح ة  في ا يخحع ب دوس الحنريل -2

خيهههث ثحاهههي وهههز   ،ثوحههذ  عهههي الاخحالفهههات نههه  مدهههوسق دعهههل املعهههحخذم ة واملهههواسد املاليهههة-3

 الذساظة مع الذساظة ا  الية ن  ثناو  الحقويل الزاجا فاا املكحتات ا فامعية 

 عنههواة ثقههويل ادا  ااعههام املكحتههات واملعلومههات نهه  حامعههات     (11) (1996) اسةةة  انا ةةةدر -2

واههههذ اامههههد التاخثههههة بوضههههع معههههاي   علهههه  ضههههو  املعههههاي   الامشيكيههههة ومههههن  ،وكليههههات العههههعودية 

 -أبشصوا:

اة يكهههههو اعهههههل املكحتهههههات واملعلومهههههات وخهههههذة اكادي يهههههة مح  هههههلة داخههههها ا فامعهههههة واة يح حهههههع -1

  با ظحقاللية

  رل  العذد الكان  من العامل ة1ثوفش الذعل الكان  املناظي وك-2

  اة يكوة للقعل اوذاح وا  ة وم  لة-3
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 عنههههههههواة بنهههههههها  اداة لقيههههههههاط ادا  ا فههههههههودة الشههههههههاملة نهههههههه    ( 12)  (2553) دراسةةةةةةةةة  املوسةةةةةةةةو  -3

( فقهشة موصعهة علهه  48مإظعهات الحعلهيل العلهه  وث هلد الذساظهة الهه  بنها  مقهاي غ ثحضهه ن )

 ل  اسةعة مجا ت إلداسة ا فودة ن  مإظعات الحعليل العا

 عنواة ايهاط حهودة خهذمات املكحتهات  ف عيهة باظهحخذام  (  13)  (2555) دراسة العباس ي-4

مقيهاط الادساكههات ل الحواعههات نهه  ثقيههيل حهودة ا  ههذمات ق املكحتههات ومشا ههض املعلومههات وثههل 

واههلد الذساظههة الهه  اعخاهها  معهههحو  ث تيقههل علهه  مكحتههة حامعههة املهه  عتههذ العضيههض واههذ ث

 حودة ا  ذمات 

التهه  وههذفد الهه  فدههع وااههع الاعح ههاد وا فههودة بالوعههتة  ( 14)  (2557) دراسةةة عبةةد الهةةاد -5

 -ألاعام املكحتات واملعلومات ن  املن قة العشبية وم ش خااة وثوالد لآلجا :

ام املكحتات واملعلومات اة ا ش ة الاعح اد وض اة ا فودة ب   مع و  بها بالوعتة ألاع-1

 العشبية عامة

اة وحههههههود ااعههههههام املكحتههههههات واملعلومههههههات ضهههههه ن كليههههههات  دا  او العلههههههوم الاحح اعيههههههة او  -2

الا عههاعية حعهها مههن اههعوبة ثقههويل ادائههها وث تيههي املعههاي   املمنيههة فيههها  عههثي اسثتا مهها بهههز  

 الكليات  

ا فامعيههة : دساظههة اظههح العية لح تيههي   ا فههودة ق املكحتههات  (15) ( 2559)دراسةةة القةةب  -6

 ا فودة ن  املكحتات الععودية من وحمة عرش ع ذا  شإوة املكحتات

 خههههذمات املكحتههههات العههههعودية: دساظههههة ث تيههههي ل فههههودة  (16) (2551)دراسةةةةة  يدةةةة   ةةةةداد-7

ووذفد الذساظة للحعشح عل  ماموم ا فودة ووسا   ،حامعة القاوشة : كلية  دا   ،الشاملة

ايذين مهههههن املكحتهههههات ا فامعيهههههة عدهههههو اظهههههاليي اداسة ا فهههههودة الشهههههاملة ق ثنرهههههيل اداسة املعهههههح

املكحتههات ا فامعيهههة وثواهههلد الذساظهههة الههه  ثتهههاين وحمهههة عرهههش اعضههها  وي هههة الحهههذسمغ و هههال  

واة  ،الذساظههات العليهها عدههو سضههاول عههن حههودة خههذمات املكحتههات ا فامعيههة وعههذم الحههذسيي 

ب ههه  ساضههه ة  عهههثي عهههذم اوح هههام اداسة املكحتهههات ا فامعيهههة  العهههامل ة املشهههاس  ة نههه  الذساظهههة

 لمل 
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 :الدراسات الا نبية

الته  اظه هذفد اخحيهاس الا عهاد الته  ثحكهوة  (17)   (2554واخهشوة )       Lagrosenدساظهة  -1

 منها ا فودة ن  الحعليل العال  ومقاسع ها مع ا عادد حودة ا  ذمات

والته  اظه هذفد ث هويش ع هورج       (18) ( sakhirel and rajendran ، 2005دساظهة     )   - -2

نههه  ئداسة ا فهههودة الشهههاملة للح  هههل الاكهههاديي  والههه  ايجهههاد عالاهههة بههه ة ث تيهههي اداسة الشهههاملة 

 وس  ى ال ال  عن الادا  ا فامع   

3-  (mogh addam and moballeghi ، 2008     )(19)      عهن ا فهودة ق مجها 
 
اهذما عشضها

ت واذ ثوالوا ال  عخيجة ماادوا اة ث تيي ا فودة يح لي منهل دعل املكحتات واملعلوما

ومههههإاصسة الاداسة العليهههها واملههههواا ة نهههه  ح يههههع املعههههحويات نهههه  املإظعههههة و ههههزل  واة فشيههههي 

ومن اول العقتات الت  واحم هل امل لاعية وعذم  ،الع ا يجي الا يحواعوا النجاح الكاما 

 الت ث ي الكاما 
 

 :االطار الهظزي

 

كحتهههههههههات هههههههههه  املعلومهههههههههات التههههههههه  ثدحولهههههههههها الكحهههههههههي والذساظهههههههههات واملشاحهههههههههع وألااهههههههههشا  امل

وألاظ واعات وب  وا من أوعية املعلومات الحقليذيهة وا  ذيثهة  احنائهها وثنري مها وثقهذي ما 

أما املكحتات ا فامعية  ه  ث ثا حض   من ئخذ  مإظعات الحعليل  ( 25)  لل عحايذين ب عش

ذساظات العليا وأعضا  وي ة الحذسمغ با فامعة والتاخث ة وثقوم ثقذم خذما ها لل ال  وال

بج ع وثنريل وجعي   ثذاو  مج وعا ها لحذعيل املناهج الذساظية والتدوذ داخا ا فامعة 
 -ومن  اول أوذاح املكحتات ا فامعية  جا :(1)

 ذاحلحدقيهههههههي ألاوهههههههثن يههههههة مقحويهههههههات املكحتههههههة وثنري مههههههها وب ههههههها واظهههههههت حاعما لل عههههههحايذين -1

 الحعلي ية

  جشفيع التدث العلي  ورل  لل عاو ة ن  الحن ية الثششية والاحح اعية واملعشفية-2

                         
1

  / Hunt, Christopher J. the relation ship between the academic library and its 
parent-institution  In : Academic library  management / Maurice B. / ine . – London 
: the library Association  , 1990. – p . 7       
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  دعل واظناد الع لية الحعلي ية-3

  معاعذة ال ال  ن  الحعليل الزاجا-4

  املعاعذة ن  خذمة املفح ع -5

 :اهليئة الوطهية للتكويم واالعتماد االكادميي

 وه 1424ل52ل59بحاسيخ  6524ل  6وافقة العامية سال ا ش د المي ة بنا  عل  امل

خيهههث جعهههاول نههه  ضهههتي حهههودة الحعلهههيل العهههال  لضههه اة  اههها ة مخشحاثهههل و ملقابلهههة مح لتهههات 

وههه  العههل ة املعهه ولة عههن شههإوة الاعح ههاد الاكههاديي  نهه  مإظعههات الحعلههيل  ،ظههوا الع هها 

ل حهودة مإظعهات الحعلهيل   ا لما سظالة وا  ة ثقوم عله  جشهفيع ومعهاعذة وثقهوي،العال  

  (  21)  العال 

أاهههههذست المي هههههة الو نيهههههة للحقيهههههيل والاعح هههههاد الاكهههههاديي  العهههههعودية معهههههاي   للحقهههههويل الهههههزاجا 

 لل إظعات الحعلي ية وه :

 الشظالة والاوذاح-1

 العل ات والاداسة-2

 اداسة ض اة ا فودة وثدعينها-3

 الحعليل والحذسمغ-4

 اداسة شإوة ال ال -5

 الحعلل م ادس -6

 املشافي والحجم لات-7

 الحخ يي املال  والاداسة املالية-8

 ع ليات ثوايف وي ة الحذسمغ وال ال -9

 التدث العلي -15

 عالاة املإظعة باملفح ع -11

وثل الحخ يي  ظهحخذماوا  ،جعاعذ وز  املعاي   ن  ثقويل ألادا  عل  أظاط علي  مخ ي 

و ههذح اله  معهاعذة املعهإول ة للواهوح عله  حواعهي  ،ن  مإظعات الحعليل العال  ا فهامع  
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وظهوح يخنهاو  التاخهث   ( 22) الضعف والقوة ن  بشامج الحعليل العهال  و هزل  ثقهويل العهامل ة

 -املعياس العادط )م ادس الحعلل( الزق  ش ا عل  امل اوس  ثية :

 الحخ يي والحقويل-أ

 الحنريل- 

 دعل املعحخذم ة-ج

 املواسد واملشافي-د

 من أول جعاسيف الاعح اد  جا :و 

الع لية الت  من خاللما جعت ح وي ة او وكالة او مإظعة جعلي يهة او بشعهامج دسايه   داخها -1

 مإظعة ألنها عازت املعاي   

ع ليهههة ثقهههويل واعتههه اح باملإظعهههة الحعلي يهههة وبشعامجمههها الذسايههه   والشهههمادة التههه  يحد ههها -2

 عليها الافشاد 

 الحعلي ية وبشامجما  ايغة لكاا ة املإظعة-3

جعت هههه  عههههن الثقههههة التهههه  ث ندمهههها المي ههههة لل إظعههههة الحعلي يههههة مههههن خيههههث القي ههههة العنااههههش  -4

      ( 23) الاظاظية املكوعة  لل إظعة الحعل ية

 ومن اول م  لات الاعح اد الاكاديي   جا :

  يضع معاي   ادا  لنوعيات الحعليل امل حلاة-1

  دة ن  ادا  املإظعات الحعلي يةيض ن دسحة معقولة من ا فو -2

  يقذم ألاظاط الزق يت ى عليل ع لية الح ويش والحدذيث املعح شة-3

  يخيذ لل إظعة معشفة موااع الضعف والقوة ن  بشامجما-4

     ( 24)يإ ذ اة لل إظعة الحعلي ية اوذاح وا  ة ومناظتة -5

  الحدع ة املعح ش للع لية الاداسية والحنري ية-6

  يع التدث والحجشيي والابذاتجشف -7

  ثذعيل ع لية الحقويل الزاجا ل فامعات وبشامجما -8

  خ و  ا فامعات املعح ذة عل  الذعل املال  من املنر ات التدثية امل لية والعاملية--9

  ث ويش الااعام العل ية ن  ا فامعات لل امجما الحعلي ية والتدثية ملواحمة الحدذيات-15
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ات ال هههههههناج  والحجههههههاسق لؤلبدهههههههاذ ومهههههههواسد ا فامعههههههات و الكليهههههههات املعح هههههههذة هههههههههههههههههدعههههههل الق -11

 
 
  (25)  اكادي يا

 :التكويم الذاتي

 نهه  ضهه اة ا فهودة داخهها مإظعههات الحعلههيل العههال  
 
 ،جعحله  وريقههة الحقههويل الههزاجا بنهذا سئ عهها

 ار انها ثذ  عل  اة املإظعة اذ اومد مذ  :

  هذح ومج وعة املعحوياتمالئ ة مخشحات الحعليل املع -1

  فعالية الحقويل ن  بياة اياط ثدقيي ب خشحات الحعلل املع هذفة-3

  ما يدققل ال الي من ب خشحات الحعلل املع هذفة-4

  (  26) حودة الاش  الحعلي ية-5
 

 :واقع الدراسة امليدانية

 :مكتبة جامعة ام درماى اإلسالمية

م  عهههواة  فامعهههة ام دسمهههاة  ظهههالمية رهههل 1951ام كههاة معمهههذ ام دسمهههاة العليههه  الهههزق أ ئههه د عههه

 -م ومن أول أوذاح ا فامعة ما يل  : 1965ث وس ال  حامعة ام دسماة  ظالمية عام 

 جع يي القيل  ظالمية وامل افرة عل   ظالم عقيذة وششمعة   – 1

  شش الذعوة  ظالمية داخا وخاسج التالد   – 2

 وجعلي ما   الاوح ام باللغة العشبية – 3

سبي ا فامعة باملفح ع والحأر   فيل ومداسبة العادات والعلوك امل الف لحعاليل الذين  – 4

  ظالما ا  نيف  

بهههههذأت املكحتهههههة مهههههع بذايهههههة املعمهههههذ ، فقامهههههد بحعيههههه ة  ا  ت ههههه  امل هههههشق   املمهههههذق خناههههها عهههههام 

 لل كحتهههة ، ونههه  1966
 
 لل كحتهههة  رهههل حههها  م عههه ة ألاظهههحار أخ هههذ   ع  ههه ى أم1976م أمينههها

 
ينههها

 عذ رل  كا من عتذ هللا يوظف ابو ظن د  خ ذ عتذ هللا عتهذ القهادس و د  عتهذ ا  لهيل   

 عتهههذ العهههيذ عث هههاة 
 
خامهههذ ود  الشهههاما   اخ هههذ ود  الحهههوم  ود  ابهههشاويل ودم و ههه ي واخ ههه ا

تههات ا فامعههة وضههعد ئداسة املكحتههة خ ههة إل شهها  فمههشط ولهه  ملكح 1988، ونهه  عههام   ( 27)اخ هذ 

الهههزق أعذثهههل اليو عهههكو وكاعهههد وهههز  هههه   CDS-ISISم علههه  عرهههام  2553ختهههى ثهههل ئ شهههاؤ  عهههام 
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املشخلة ألاول  من مششوت خوظتة املكحتة ويجش   ة ن  ثنايز املشخلة الثاعية وهه  ثكشهيف 

 الذوسيات و عاسة والتلويذ والش وة  داسية وثأظ غ مكحتة ئلكت وعية  

 -يو   مج وعات مكحتة حامعة ام دسماة الاظالمية : (  1حذو   سال )

 الوعتة العهههههذد املف ههههوعات الشاههههل

 %85 115755 عههههشةي 

 %25 28164 اعجليهههض   

 %155 143814 املف وت 

 

 من املفلذات 13عجذ اة لكا  الي 

 -ثدليا  : 

 ئرا مهههها
 
اههههوسة بوعههههتة املف وعههههات  يالخههههن التاخههههث اة  عههههتة املف وعههههات العشبيههههة  ت هههه  حههههذا

 للحعشيي    الذولة عجل لية ووزا يو   ظياظة 

 حامعة ام دسماة  ظالمية عل  الندو الحال  : ن وأعضا  وي ة الحذسمغ 

 العذد                         الوعتة           التياة                                

 %2 6                            81              اظحار                               

 %8 11                         142اظحار مشاسك                              

 %4 35                       424اظحار معاعذ                               

 %3 32                        387            مداضش                             

 %4 31                       161معاعذ ثذسمغ                             

 %4 99                      1195          املف وت                              

 47745عذد ال ال  

 حها  مهن  25الاهشد جش   املعاي   الععودية باة ع ه ي   ( 28)  3863 ال  الذساظات العليا  

وارا ااسعا مج وعهات (   29)   حا 165ح لة املقحويات وعضو واخذ من وي ة الحذسمغ مقابا 
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( 1195( مههههههع عههههههذد اعضهههههها  وي ههههههة الحههههههذسمغ )143814مكحتههههههة حامعههههههة ام دسمههههههاة الاظههههههالمية )

   191255عجذوا   ثخناظي خيث يات   اة ثكوة املف وعات 

 حهههههها  لعضههههههو وي ههههههة  155 حهههههها  و 15اة ع هههههه ي ال الههههههي ب ن هههههها جشهههههه   املعههههههاي   ألامشيكيههههههة بهههههه

الحههههذسمغ وارا ااسعهههها وههههزا املعيههههاس مههههع مج وعههههة املكحتههههة ومههههع مج ههههوت أعضهههها  وي ههههة الحههههذسمغ 

عجذو ا يخناظتاة ويحوافقاة ، و زل  ارا ااسعا عذد ال ال  باملعاي   العهعودية والامشيكيهة 

 عجذ انهل يخناظتوة  

(  فيوحذ فمشط ول  CDS -isisم عل  بشمجيات )1998ام ولقذ ثل ئظحخذام ا  اظو  ن  الع

 ثل اظحخذام عرام كووا  ل     2515باإلضافة للامشط اليذوق ون  العام 

ثدههحان املكحتههة بت ااههات الامشظههة والامههاسط اليذويههة والامههشط امل تههوت والامههشط الت هها   

 وختى  ة  ع ا بل  

 -يوحشافية ملكحتة حامعة ام دسماة الاظالمية : ( يو   مج وت الخسفيالت التتل2حذو   سال )

 الوعتههههة املف ههههههههوت النهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوت

 %34 49351 لل يحل ادخالما الت مج وت الخسفيالت التتليوحشافية  

 %66 94463 ثل ادخالهما الت مج وت الخسفيالت  التتليوحشافية 

 %155 143814 املف وت

 %85 75915 ثل ادخالهما الت الخسفيالت  التتليوحشافية العشبية 

 %25 18548 ثل ادخالهما الت الخسفيالت التتليوحشافية الاعجل لية 

 %155 94463 املف وت

 

 ثدليا  :

% 66عالخهههن اة  عهههتة الخسهههفيالت التتليوحشافيهههة التهههى لهههل يهههحل ادخالمههها ا لههه  وهههه    1

 بقية الخسفيالت التتليوحشافية لحقذيل خذمات سائذة   ويش  التاخث ثك لة

عالخههن اة  عههتة مج ههوت الخسههفيالت التتليوحشافيههة العشبيههة ا لهه  مههن الاعجل ليههة     2
(35  ) 
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 مناقشة النتائج الا دائية الخاصة  املع ومات  ول مفزدات العينة

 ( الحوصمع الحكشاسق امل لي والوعب  للعينة خعي الع ش3حذو  سال )

الوعهههههههههههههتة  الحكشاس الا ات الع شية الالش 

 امل وية

 - - 24أاا من   1

2  (35 – 45) 9 56 

3  (45-  55) 6 38 

4  (55 – 75) 1 6 

 155 16 املف وت  5

 التح ي 

( حهههها ت نهههه   45- 35(  بههههاة الا ههههة الع شيههههة  )3و هههه د النحههههائج الاخ ههههائية نهههه  ا فههههذو  ساههههل )

 - 55% واخ هههه ا الا ههههة ) 38(  بوعهههتة  55- 45 هههة الع شيههههة )% ثليههههها الا56املشثتهههة الاولهههه  بوعهههتة 

 %6(   بوعتة 75

 ( الحوصمع الحكشاسق امل لي والوعب  للعينة خعي املإوا4حذو  سال )

 الوعتة امل وية الحكشاس املإوا الشال

 5 12 2 دبلوم  1

 55 8 بكالوسيوط  2

 25 4 ماحعح    3

 5 12 2 د حوسا   4

 155 16 املف وت  5

 

 التح ي 

( بهههاة مإوههها التكهههالوسيوط   حههها  نههه  املشثتهههة الاولههه  4 شهههاد النحهههائج الاخ هههائية نههه  ا فهههذو  ) 

% رههههههل مإوهههههها الههههههذ حوسا  والههههههذبلوم  بوعههههههتة 25% يليههههههل مإوهههههها املاحعههههههح   بوعههههههتة 55بوعههههههتة 

12 5% 
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 ( الحوصمع الحكشاسق امل لي والوعب  للعينة خعي الواياة5حذو  سال )

 الوعتة امل وية شاسالحك الواياة الشال

 55 8 معاعذ أم ة مكحتة  1

 5 12 2 أم ة مكحتة  2

 25 4 ثق    3

 5 12 2 سئ غ اعل  4

 155 16 املف وت  5

 

 الحدليا

( بههاة واياههة معههاعذ امهه ة مكحتههة حهها ت نهه  5و هه د النحههائج الاخ ههائية  نهه  ا فههذو  ساههل )

% 5 12رههل أمه ة وسئه غ اعهل  عههتة % 25% رههل واياهة ثق ه  بوعهتة 55املشثتهة الاوله  بوعهتة 

 لكا منهل

 

 ( ثحوفش لذ  ا فامعة اظت اثيجية وا  ة مل ادس الحعلل بشامج حذيذة6حذو  سال )

 

 

 

Frequenc

y Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18.8 18.8 8.3 3   اوافي  شذة 

 93.8 75.0 33.3 12 موافي

 100.0 6.3 2.8 1 موافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
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يوافقهوة بهاة % مهن عه ة الذساظهة 75(  بهأة  عهتة 6و  د عحائج الذساظة نه  ا فهذو  ساهل )

  يوافقهوة % 8 18ب ن ها  ، لذ  ا فامعهة اظهت اثيجية وا ه ة مل هادس الهحعلل بهشامج حذيهذة

 ة % منهل موافقو 3 6واة  عتة 

 ( ثحوفش لذ  ا فامعة ظياظات وا  ة لحن ية املكحتة ولذعل مح لتات التدث العلي 7حذو  سال )

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18.8 18.8 8.3 3 موافي  شذة 

 31.3 12.5 5.6 2 موافي

 43.8 12.5 5.6 2 مدايذ

 93.8 50.0 22.2 8   اوافي

 100.0 6.3 2.8 1  اوافي  شذة 

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

 

  يوافقههوة % مههن عهه ة الذساظههة 55(  بههأة  عههتة 7و هه د عحههائج الذساظههة نهه  ا فههذو  ساههل )

ر ويهش  لذ  ا فامعة ظياظات وا  ة لحن ية املكحتة ولذعل مح لتات التدث العليه   باة 

واة  ، ة رلههه  يجعمهها محواصعهههة  تتاخههث  بههذ مهههن وحههود ظياظهههة وا هه ة لحن يهههة املف وعههاال

 من عينة الذساظة يوافقوة  شذة   % 18 عتة 
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 ( ثقوم ا فامعة بحقويل  اا ة املكحتة وامل ادس املحوفشة باملكحتة8حذو  سال )

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18.8 18.8 8.3 3 موافي  شذة 

 37.5 18.8 8.3 3 موافي

 81.3 43.8 19.4 7   اوافي

 87.5 6.3 2.8 1   اوافي  شذة

 100.0 12.5 5.6 2   ادسق 

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

  يوافقهوة % مهن عه ة الذساظهة 5 43(  بهأة  عهتة 8و  د عحائج الذساظة ن  ا فذو  سال )

مههن عينههة  % 818 ا فامعههة بحقههويل  اهها ة املكحتههة وامل ههادس املحههوفشة باملكحتههة واة  عههتة  بههاة

ويهههههش  التاخهههههث  بهههههذ اة ثقهههههوم  ،مهههههنهل موافقهههههوة  % 8 18الذساظهههههة يوافقهههههوة  شهههههذة و هههههزل    

الضهههههعف ا فامعهههههة  شهههههكا دوسق ثقيهههههيل وثقهههههويل م هههههادس املعلومهههههات ملعشفهههههة مهههههوا ن القهههههوة و 

 وملعا فة العلتيات ودعل الايجابيات 

( جش ا ئحشا ات الحقويل اظح العات أسا  املعحخذم ة من وي هة الحذسمغ وال لتة للحعشح 9حذو  سال )

 عل  مذ  سضاول، ومذ  اظحخذاممل لل كحتة

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18.8 18.8 8.3 3 موافي  شذة 

 31.3 12.5 5.6 2 موافي

 43.8 12.5 5.6 2 مدايذ

 87.5 43.8 19.4 7   اوافي

 93.8 6.3 2.8 1   اوافي  شذة
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 100.0 6.3 2.8 1   ادسق 

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

 

  يوافقهوة % مهن عه ة الذساظهة 8 43(  بهأة  عهتة 9و  د عحائج الذساظة ن  ا فذو  سال )

ئحهههشا ات الحقهههويل اظهههح العات أسا  املعهههحخذم ة مهههن وي ههههة الحهههذسمغ وال لتهههة للحعهههشح  بهههاة

لل كحتهههههة ويهههههش  التاخهههههث ضهههههشوسة ع ههههها اظهههههحثياعات علههههه  مهههههذ  سضهههههاول، ومهههههذ  اظهههههحخذاممل 

 واة، ظحقشا  اسا  املعحايذين ورل  للحعشح عل  مذ  سضاول عن ا  ذمة الت  ثقهذم لمهل 

% مهههههههنهل 5 12% مهههههههنهل موافههههههي و هههههههزل  5 12% مهههههههنهل موافهههههههي  شههههههذة واة  عهههههههتة 8 18 عههههههتة 

 مدايذ 

( جش ا ئحشا ات الحقويل ح ع املعلومات عن مذ  اظحخذام املكحتة وم ادس الحعلل 15حذو  سال )

 ألاخش  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18.8 18.8 8.3 3 موافي  شذة 

 56.3 37.5 16.7 6 موافي

 81.3 25.0 11.1 4   اوافي

 100.0 18.8 8.3 3   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

 

يوافقههوة % مههن عه ة الذساظههة 5 37(  بههأة  عهتة 15و ه د عحههائج الذساظهة نهه  ا فهذو  ساههل )

 املعلومههات عههن مههذ  اظههحخذام املكحتههة وم ههادس الههحعلل ألاخههش   ئحههشا ات الحقههويل ح ههع بههاة

 % منهل موافقوة  شذة 8 18واة  ،% منهل    يوافقوة 25واة 
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( يقوم أعضا  وي هة الحذسمغ املع ولوة عن املهقشسات والل امج بحقذيل املشوسة ب اة 11حذو  سال )

 دوسية

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 25.0 25.0 11.1 4 موافي 

 56.3 31.3 13.9 5 مدايذ

 75.0 18.8 8.3 3   اوافي

 100.0 25.0 11.1 4   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

 

 يوافقوة باةظة % من ع ة الذسا25(  بأة  عتة 11و  د عحائج الذساظة ن  ا فذو  سال )

 يقوم أعضا  وي هة الحذسمغ املع ولوة عن املهقشسات والل امج بحقذيل املشوسة ب اة دوسية

% مههنهل مدايههذ واة  عههتة 31لل عههاعذة نهه  اخحيههاس املقههشسات واللهه امج الحعلي يههة وواة  عههتة 

 %   يوافقوة 8 18

واملشاحع     املحفوصة  واملواد املشحعية ( يقوم العاملوة ن  املكحتة ب شاحعة أاعام الكحي 12حذو  سال )

 ألاخش  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.3 6.3 2.8 1 موافي  شذة 

 12.5 6.3 2.8 1 موافي

 68.8 56.3 25.0 9   اوافي

 100.0 31.3 13.9 5   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
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   % مههههههن عههههههه ة الذساظهههههههة3 56(  بههههههأة  عهههههههتة 12و هههههه د عحهههههههائج الذساظههههههة نههههههه  ا فههههههذو  ساهههههههل )

العهاملوة نه  املكحتههة ب شاحعهة أاعهام الكحهي واملشاحههع   املحفهوصة  واملهواد املشحعيههة يوافقهوة 

    % منهل   يوافقوة  شذة313ب ن ا يش    ،ألاخش  

 ملكحتة وب  وا من املشافي و ا  ذمات رات العالاة ن  ا فامعة  لعاعات  ويلة( ثحاح ا13حذو  سال )
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12.5 12.5 5.6 2 موافي  شذة 

 25.0 12.5 5.6 2 موافي

 62.5 37.5 16.7 6   اوافي

 100.0 37.5 16.7 6   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
 

   % مههههههن عههههههه ة الذساظهههههههة5 37(  بههههههأة  عهههههههتة 13و هههههه د عحهههههههائج الذساظههههههة نههههههه  ا فههههههذو  ساهههههههل )

ثحهههاح املكحتهههة وب  وههها مهههن املشافهههي و ا  هههذمات رات العالاهههة نههه  ا فامعهههة  يوافقههوة  شهههذة بهههاة 

تههة  ع ههها الههذوام املعههها ا ختههى العهههاعة ويهههش  التاخههث ضهههشوسة اة ثقههوم املكح لعههاعات  ويلههة

 معا  ورل  لح ك ة املعحايذين الافادة من املكحتة  11

 ( يحل خان الكحي واملشاحع وفي ثشث ي مناظي، و يحل ث وياما وفي أخذ ألاعر ة14حذو  سال )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.3 6.3 2.8 1 موافي 

 37.5 31.3 13.9 5 في  اوا

 100.0 62.5 27.8 10   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
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   % مههههههن عههههههه ة الذساظهههههههة5 62(  بههههههأة  عهههههههتة 14و هههههه د عحهههههههائج الذساظههههههة نههههههه  ا فههههههذو  ساهههههههل )

يههحل خاههن الكحههي واملشاحههع وفههي ثشث ههي مناظههي، و يههحل ث ههوياما وفههي أخههذ يوافقههوة  شههذة 

  ألاعر ة

 ( ثحوافش اثاهااات جعاوة مع مكحتات ثحل ب وحبها الاظحعاسات املكحثية15حذو  سال )

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.3 6.3 2.8 1 موافي  شذة 

 12.5 6.3 2.8 1 موافي

 25.0 12.5 5.6 2 مدايذ

 81.3 56.3 25.0 9   اوافي

 100.0 18.8 8.3 3   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

   % مههههههن عههههههه ة الذساظهههههههة3 56(  بههههههأة  عهههههههتة 15و هههههه د عحهههههههائج الذساظههههههة نههههههه  ا فههههههذو  ساهههههههل )

  عاوة مع مكحتات ثحل ب وحبها الاظحعاسات املكحثيةثحوافش اثاهااات جيوافقوة باة 

 عحخذم أعر ة معح ذة لخسفيا اظحعاسة واظت داد الكحيج( 16حذو  سال )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12.5 12.5 5.6 2 موافي  شذة 

 18.8 6.3 2.8 1 موافي

 25.0 6.3 2.8 1 مدايذ

 62.5 37.5 16.7 6   اوافي

 93.8 31.3 13.9 5   اوافي  شذة

 100.0 6.3 2.8 1   ادسق 

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
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   % مههههههن عههههههه ة الذساظهههههههة5 37(  بههههههأة  عهههههههتة 16و هههههه د عحهههههههائج الذساظههههههة نههههههه  ا فههههههذو  ساهههههههل )

ويهههش  التاخهههث  حعاسة واظهههت داد الكحهههيعهههحخذم أعر هههة معح هههذة لخسهههفيا اظهههيوافقهههوة بهههاة ج

 ضشوسة وحود ولية  ظت داد الكحي املعحعاسة 

 

 ( يحل الاخحااظ باملواد واملشاحع امل لوبة بكث ة و امل لوبة للقشا ة17حذو  سال )

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.3 6.3 2.8 1 موافي  شذة 

 12.5 6.3 2.8 1 موافي

 18.8 6.3 2.8 1 مدايذ

 56.3 37.5 16.7 6   اوافي

 100.0 43.8 19.4 7   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

   % مههههههن عههههههه ة الذساظهههههههة5 43(  بههههههأة  عهههههههتة 17و هههههه د عحهههههههائج الذساظههههههة نههههههه  ا فههههههذو  ساهههههههل )

 حااظ باملواد واملشاحع امل لوبة بكث ة و امل لوبة للقشا ةيحل الاخيوافقوة  شذة بأة 

 ( وناك ظمولة ن  الواو  ئل  اواعذ املعلومات  لكت وعية18حذو  سال )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.3 6.3 2.8 1 موافي  شذة 

 18.8 12.5 5.6 2 موافي

 43.8 25.0 11.1 4 مدايذ

 81.3 37.5 16.7 6   اوافي

 100.0 18.8 8.3 3   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
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   % مههههههن عههههههه ة الذساظهههههههة5 37(  بههههههأة  عهههههههتة 18و هههههه د عحهههههههائج الذساظههههههة نههههههه  ا فههههههذو  ساهههههههل )

ويههههش  التاخههههث  لكت وعيههههةونههههاك ظههههمولة نهههه  الواههههو  ئلهههه  اواعههههذ املعلومههههات  يوافقههههوة بههههاة 

ضههههشوسة ع هههها م ويههههات واسشههههادات وث هههه يل اهههههادة لل كحتههههة نهههه  مواههههع ا فامعههههة للحعشيهههههف 

% 25% مهنهل   يوافقهوة  شهذة و8 18واة  اواعهذ املعلومهات  لكت وعيهةبكياية اظحخذام 

  منهل موافي

 ( ثحوافش اواعذ ثنرل العلوك داخا املكهحتة19حذو  سال )

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.3 6.3 2.8 1 موافي  شذة 

 12.5 6.3 2.8 1 موافي

 75.0 62.5 27.8 10   اوافي

 100.0 25.0 11.1 4   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

 

   % مههههههن عههههههه ة الذساظهههههههة5 62(  بههههههأة  عهههههههتة 19و هههههه د عحهههههههائج الذساظههههههة نههههههه  ا فههههههذو  ساهههههههل )

% مهنهل   يوافقهوة  شهذة  25واة  ثحوافش اواعذ ثنرل العلوك داخها املكههحتةيوافقوة باة 

 % منهل موافي3 6واة 

عحخذم أعره ة أمن فعالة ملنع ضيات مدحويات املكهحتة25حذو  سال )
ُ
 ( ج

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.3 6.3 2.8 1 موافي  شذة 

 25.0 18.8 8.3 3 موافي

 43.8 18.8 8.3 3 مدايذ

 75.0 31.3 13.9 5   اوافي
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 100.0 25.0 11.1 4   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

 

   % مههههههن عههههههه ة الذساظهههههههة3 31تة (  بههههههأة  عههههههه25و هههههه د عحهههههههائج الذساظههههههة نههههههه  ا فههههههذو  ساهههههههل )

عحخذم أعره ة أمن فعالة ملنع ضيات مدحويات املكهحتةيوافقوة بأة 
ُ
ويش  التاخث ضهشوسة  ج

% مههنهل   25واة  عههتة  ،اة ثقههوم املكحتههة بحههوف   اعر ههة مشااتههة ملنههع جعههش  وضههيات الكحههي 

 % منهل مدايذوة 8 18 شذة واة  ة يوافقو 

 مج  هي ة ئسشادية وثذسيي لل لتة ا فهذد( ثقذم املكحتة بشا21حذو  سال )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.3 6.3 2.8 1 موافي  شذة 

 25.0 18.8 8.3 3 موافي

 37.5 12.5 5.6 2 مدايذ

 87.5 50.0 22.2 8   اوافي

 100.0 12.5 5.6 2   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

 

  يوافقهوة  % مهن عه ة الذساظهة55(  بهأة  عهتة 21و  د عحهائج الذساظهة نه  ا فهذو  ساهل )

ويهش  التاخهث ضهشوسة اة ثقهوم  ثقذم املكحتة بشامج  هي ة ئسشادية وثهذسيي لل لتهة ا فههذداة 

 ةوا ،عههههشيامل  يايههههة اظههههحخذاممااملكحتههههة بلهههه امج  هي ههههة اسشههههادية وثههههذسيي لل ههههال  ا فههههذد وج

 % مدايذوة 5 12% موافي واة  عتة 8 18 عتة 
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 ( ثحوفش املعاعذة الالصمة لل عحخذم ة ن  ع ليات التدث عن املعلومات22حذو  سال )
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.3 6.3 2.8 1 موافي 

 12.5 6.3 2.8 1 مدايذ

 62.5 50.0 22.2 8 اوافي  

 100.0 37.5 16.7 6   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

 

  يوافقهوة  % مهن عه ة الذساظهة55(  بهأة  عهتة 22و  د عحهائج الذساظهة نه  ا فهذو  ساهل )

املعلومههههههات واة مههههههنهل عههههههن  ثحههههههوفش املعههههههاعذة الالصمههههههة لل عههههههحخذم ة نهههههه  ع ليههههههات التدههههههث اة

 %   يوافقوة  5 37

 ( يوحذ لذ  املكحتة "خذمة املشاحع23حذو  سال )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12.5 12.5 5.6 2 موافي 

 18.8 6.3 2.8 1 مدايذ

 75.0 56.3 25.0 9   اوافي

 100.0 25.0 11.1 4   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

 

   % مههههههن عههههههه ة الذساظهههههههة5 56(  بههههههأة  عهههههههتة 23و هههههه د عحهههههههائج الذساظههههههة نههههههه  ا فههههههذو  ساهههههههل )

% منهل   يوافقوة  شذة واة 25واة  عتة  يوحذ لذ  املكحتة "خذمة املشاحعيوافقوة باعل 

 % منهل موافي  5 12 عتة 
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 ( ثوحذ أعر ة الكت وعية ثوفش خهذمات التدهث24حذو  سال )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18.8 18.8 8.3 3 موافي 

 25.0 6.3 2.8 1 مدايذ

 87.5 62.5 27.8 10   اوافي

 100.0 12.5 5.6 2   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
 

   % مههههههن عههههههه ة الذساظهههههههة5 62(  بههههههأة  عهههههههتة 24و هههههه د عحهههههههائج الذساظههههههة نههههههه  ا فههههههذو  ساهههههههل )

% موافقهوة واة 1 18واة  عتة  ثوحذ أعر ة الكت وعية ثوفش خهذمات التدهثيوافقوة باة 

 %   يوافقوة  شذة 5 12

 ( يحل ئ الت سواد املكحتة عل  الح ويش ا فاسق 25حذو  سال )
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.3 6.3 2.8 1 موافي  شذة 

 12.5 6.3 2.8 1 موافي

 37.5 25.0 11.1 4 مدايذ

 87.5 50.0 22.2 8   اوافي

 100.0 12.5 5.6 2   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

  يوافقهوة  % مهن عه ة الذساظهة55(  بهأة  عهتة 25و  د عحهائج الذساظهة نه  ا فهذو  ساهل )

ويش  التاخث ضشوسة اة ثقوم  ع ا اخا ة  يحل ئ الت سواد املكحتة عل  الح ويش ا فاسق بأة 

حذيهههذ وواة  نب هها يدهههذذ نهه  املكحتهههة مهه نحاسيههة وبهههث اعحقهها ا لل علومهههات إلخا ههة املعهههحايذي

 دايذوة  % منهل م25 عتة 
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  ( ثوحذ أدلة م توعة أو الكت وعية ملعاعذة سواد املكحتة عل  ا   و  عل  امل ادس26حذو  سال )
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.3 6.3 2.8 1 موافي  شذة 

 31.3 25.0 11.1 4 موافي

 50.0 18.8 8.3 3 مدايذ

 87.5 37.5 16.7 6   اوافي

 100.0 12.5 5.6 2   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
 

   % مههههههن عههههههه ة الذساظهههههههة5 37(  بههههههأة  عهههههههتة 26و هههههه د عحهههههههائج الذساظههههههة نههههههه  ا فههههههذو  ساهههههههل )

 ثوحهههذ أدلهههة م توعهههة أو الكت وعيهههة ملعهههاعذة سواد املكحتهههة علههه  ا   هههو  علههه يوافقهههوة بهههأة 

 % مدايذوة 5 18% منهل موافقوة واة  عتة 25واة  عتة  امل ادس

 ( يوحذ ن  املكحتة ومشا ض م ادس الحعلل ألاخش  العذد الكان  من ألا  ا  املإول ة 27حذو  سال )
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18.8 18.8 8.3 3 موافي 

 31.3 12.5 5.6 2 مدايذ

 87.5 56.3 25.0 9   اوافي

 93.8 6.3 2.8 1   اوافي  شذة

 100.0 6.3 2.8 1   ادسق 

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

   % مههههههن عههههههه ة الذساظهههههههة3 56(  بههههههأة  عهههههههتة 27و هههههه د عحهههههههائج الذساظههههههة نههههههه  ا فههههههذو  ساهههههههل )

ا هههض م ههادس الهههحعلل ألاخههش  العهههذد الكههان  مهههن ألا ههه ا  يوحههذ نههه  املكحتههة ومش  يوافقههوة بهههأة
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ويهههش  التاخهههث ضهههشوسة اة ثقهههوم  املكحتهههة بضيهههادة عهههذد الا ههه ا  املهههإول ة لحقهههذيل  املهههإول ة 

 % منهل مدايذوة 5 12% منهل موافقوة واة  عتة 8 18خذمات سائذة واة  عتة 

 ( يحوفش الذعل املال   شكا كان 28حذو  سال )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18.8 18.8 8.3 3 موافي  شذة 

 43.8 25.0 11.1 4 موافي

 87.5 43.8 19.4 7 مدايذ

 93.8 6.3 2.8 1   اوافي

 100.0 6.3 2.8 1   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
 

مدايهذين  % مهن عه ة الذساظهة8 43(  بهأة  عهتة 28ج الذساظة نه  ا فهذو  ساهل )و  د عحائ

و و بهههذ مهههن ثهههوف   املهههواسد املاليهههة الكافيهههة لالياههها  ب ح لتهههات  حهههوفش الهههذعل املهههال   شهههكا كهههان ب

مهنهل موافههي واة  255وثجم هلات املكحتهة واشهت اك املعلومهات الشا يهة الالكت وعيهة واة  عهتة 

 ذة % موافي  ش8 18عتة 

 ( ثقوم املإظعة الحعلي ية بحوف   خهذمات الشتكة العاملية29حذو  سال )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.3 6.3 2.8 1 موافي  شذة 

 31.3 25.0 11.1 4 موافي

 50.0 18.8 8.3 3 مدايذ

 81.3 31.3 13.9 5   اوافي

 93.8 12.5 5.6 2   اوافي  شذة

 100.0 6.3 2.8 1   ادسق 

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
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    % مههههههن عهههههه ة الذساظههههههة3 31(  بههههههأة  عههههههتة 29و هههههه د عحههههههائج الذساظههههههة نهههههه  ا فههههههذو  ساههههههل )

و بههههذ مههههن ثهههههوف    ثقههههوم املإظعههههة الحعلي يههههة بحههههوف   خهههههذمات الشههههتكة العامليههههةيوافقههههوة اة 

% مهههنهل موافهههي واة  عهههتة 25واة  عهههتة  ،عت عهههد ملضايههها  املحعهههذدة نههه  املكحتهههات واملعلومهههات الا 

 % مدايذوة 8 18
 

 ( ثحوافهش باملكهحتة أما هن مناظتة  ظخيعا  مج وعات الكهحي35حذو  سال )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12.5 12.5 5.6 2 موافي  شذة 

 25.0 12.5 5.6 2 موافي

 43.8 18.8 8.3 3 مدايذ

 81.3 37.5 16.7 6   اوافي

 100.0 18.8 8.3 3   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
 

بههاة    يوافقههوة   % مههن عهه ة الذساظههة5 37(  بههأة  عههتة 35و هه د عحههائج الذساظههة نهه  ا فههذو  ساههل )

و بههههذ مههههن ث تيههههي معههههاي   املكحتههههات  ثحوافهههههش باملكهههههحتة أما هههههن مناظههههتة  ظههههخيعا  مج وعههههات الكهههههحي

 % موافقوة 5 12واة  عتة  ،%   يوافقوة  شذة 8 18 عية  ةوا ،ا  ااة بال او ت

 ( ثحوافش ن  املهكحتة ومشا هض م ادس الحعلل  خواظ ي ولية خذيثة31حذو  سال )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12.5 12.5 5.6 2 موافي  شذة 

 18.8 6.3 2.8 1 موافي

 37.5 18.8 8.3 3 مدايذ

 87.5 50.0 22.2 8   اوافي

 100.0 12.5 5.6 2   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
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  يوافقهوة   % مهن عه ة الذساظهة55(  بهأة  عهتة 31ج الذساظة ن  ا فذو  سال )و  د عحائ

% 8 18واة  عههههتة  ،ثحههههوافش نهههه  املهههههكحتة ومشا هههههض م ههههادس الههههحعلل  خواظهههه ي وليههههة خذيثههههةبههههاة 

 % موافقوة 5 12% موافقوة  شذة واة  عتة 5 12مدايذين واة  عتة 

 ويش مذعومة بنرام دفع مال  فعا ( ثحوفش ملعحخذما املكحتة ثجم لات ث 32حذو  سال )
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12.5 12.5 5.6 2 موافي  شذة 

 25.0 12.5 5.6 2 مدايذ

 75.0 50.0 22.2 8   اوافي

 100.0 25.0 11.1 4   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

  يوافقهوة   % مهن عه ة الذساظهة55(  بهأة  عهتة 32و  د عحائج الذساظة ن  ا فذو  سال )

واة  عهههتة  ثحهههوفش ملعهههحخذما املكحتهههة ثجم هههلات ث هههويش مذعومهههة بنرهههام دفهههع مهههال  فعههها بهههاة 

 % موافقوة 5 12% موافقوة  شذة واة  عتة 5 12%    يوافقوة  شذة  واة  عتة 25
 

 ( ثحوافش مشافي كافية  ظحخذام أحمضة ا  واظ ي الش  ية امل  ولة33)حذو  سال 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12.5 12.5 5.6 2 موافي  شذة 

 43.8 31.3 13.9 5 موافي

 68.8 25.0 11.1 4 مدايذ

 87.5 18.8 8.3 3   اوافي

 100.0 12.5 5.6 2   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
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يوافقهوة   % مهن عه ة الذساظهة3 31(  بهأة  عهتة 33و  د عحائج الذساظة نه  ا فهذو  ساهل )

% 25واة  عهتة  ثحوافش مشافي كافية  ظحخذام أحمضة ا  واظ ي الش  هية امل  ولهة باة

 % موافي  شذة 5 12% منهل   يوافقوة واة  عتة 8 18منهل مدايذين واة  عتة 

 ( ثحوافهش باملكحتة  حي ومجالت عل ية وم ادس معلومات34حذو  سال )

 

    % مههههههن عهههههه ة الذساظههههههة5 37(  بههههههأة  عههههههتة 34و هههههه د عحههههههائج الذساظههههههة نهههههه  ا فههههههذو  ساههههههل )

% 5 12 عههتة واة   ،ثحوافهههش باملكحتههة  حههي ومجههالت عل يههة وم ههادس معلومههاتبههاة  يوافقههوة 

  شذة %   يوافقوة 5 12مدايذوة واة  عتة 

 

 ( ثوفش املكحتة املشافي الكافية واملناظتة للذساظة والتدث العلي 35حذو  سال )
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12.5 12.5 5.6 2 موافي  شذة 

 31.3 18.8 8.3 3 موافي

 56.3 25.0 11.1 4 مدايذ

 87.5 31.3 13.9 5   اوافي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.3 6.3 2.8 1 موافي  شذة 

 37.5 31.3 13.9 5 موافي

 50.0 12.5 5.6 2 مدايذ

 87.5 37.5 16.7 6   اوافي

 100.0 12.5 5.6 2   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
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 100.0 12.5 5.6 2   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

 

    % مههههههن عهههههه ة الذساظههههههة3 31(  بههههههأة  عههههههتة 35و هههههه د عحههههههائج الذساظههههههة نهههههه  ا فههههههذو  ساههههههل )

% 25واة  عههتة  ة للذساظههة والتدهث العليهه حههوفش املكحتهة املشافههي الكافيههة واملناظهتب يوافقهوة 

  % موافقوة  شذة5 12% موافقوة واة 8 18مدايذوة واة  عتة 

 

 ( ثقوم باظحخذام  معاي   مشحعية ملقاسعة معحو  ثوف   امل ادس36حذو  سال )

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12.5 12.5 5.6 2 موافي  شذة 

 43.8 31.3 13.9 5 فيموا

 68.8 25.0 11.1 4 مدايذ

 87.5 18.8 8.3 3   اوافي

 100.0 12.5 5.6 2   اوافي  شذة

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

 

 يوافقهوة   % مهن عه ة الذساظهة3 31(  بأة  عتة 36و  د عحائج الذساظة ن  ا فذو  سال )

% 25س واة  عههتة ثقههوم باظههحخذام  معههاي   مشحعيههة ملقاسعههة معههحو  ثههوف   امل ههاديههحل   باعههل

 % منهل موافقوة  شذة5 22منهل مدايذوة واة  عتة 
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 ( عذد عناوين الكحي ن  املكحتة كافية لعذد ال ال 37حذو  سال )

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.3 6.3 2.8 1 موافي  شذة 

 18.8 12.5 5.6 2 موافي

 50.0 31.3 13.9 5 مدايذ

 75.0 25.0 11.1 4   اوافي

 93.8 18.8 8.3 3   اوافي  شذة

 100.0 6.3 2.8 1   ادسق 

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   

 

 الذساظهة مدايهذوة % مهن عه ة 3 31بهأة  عهتة  ( 37و  د عحائج الذساظة ن  ا فذو  ساهل )

% موافقهههوة واة 8 18واة  عهههتة  عهههذد عنهههاوين الكحهههي نههه  املكحتهههة كافيهههة لعهههذد ال هههال  بهههأة 

 % موافقوة  شذة 5 12 عتة 

 ( عذد الاشت اكات ن  امل ادس عل  شتكة الاعت عد38حذو  سال )

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18.8 18.8 8.3 3 موافي  شذة 

 50.0 31.3 13.9 5 موافي

 75.0 25.0 11.1 4 مدايذ

 81.3 6.3 2.8 1   اوافي

 93.8 12.5 5.6 2   اوافي  شذة

 100.0 6.3 2.8 1   ادسق 

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
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 الذساظهة مدايهذوة % مهن عه ة 3 31(  بهأة  عهتة 38  ا فذو  ساهل )و  د عحائج الذساظة ن

%   يوفقههوة واة  عههتة 25واة  عههتة  عههذد الاشههت اكات نهه  امل ههادس علهه  شههتكة الاعت عههدبههأة 

 %   يوافقوة  شذة 8 18

 (بشعامج ،( عذد الاشت اكات ن  الذوسيات املحخ  ة لكا بشعامج  ) مإظعة 39حذو  سال )
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12.5 12.5 5.6 2 موافي  شذة 

 31.3 18.8 8.3 3 موافي

 62.5 31.3 13.9 5 مدايذ

 75.0 12.5 5.6 2   اوافي

 81.3 6.3 2.8 1   اوافي  شذة

 100.0 18.8 8.3 3   ادسق 

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
 

مدايهذوة   % من عه ة الذساظهة3 31(  بأة  عتة 39و  د عحائج الذساظة ن  ا فذو  سال )

(  واة  عههتة بشعههامج ،عههذد الاشههت اكات نهه  الههذوسيات املحخ  ههة لكهها بشعههامج  ) مإظعههة بههأة 

 % موافقوة  شذة 5 12% موافقوة واة  عتة 8 18

 لعشبية و عذد الذوسيات ألاحنثية كاحذد الذوسيات اع( 45حذو  سال )
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 25.0 25.0 11.1 4 موافي  شذة 

 50.0 25.0 11.1 4 موافي

 68.8 18.8 8.3 3 مدايذ

 87.5 18.8 8.3 3   اوافي

 93.8 6.3 2.8 1   اوافي  شذة

 100.0 6.3 2.8 1   ادسق 

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
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موافقههوة    % مههن عهه ة الذساظههة25(  بههأة  عههتة 45و هه د عحههائج الذساظههة نهه  ا فههذو  ساههل )

ويههش  التاخههث ضههشوسة الاشههت اك  ذد الههذوسيات العشبيههة و عههذد الههذوسيات ألاحنثيههة كههاحعههبههأة 

% موافقههههوة  شههههذة واة 25وسيههههات علهههه  الااهههها واة  عههههتة نهههه  الههههذوسيات لكهههها بشعههههامج خ ههههغ د

  %   يوافقوة 8 18 عتة 

 ( ثقييل ال ال    ذمات41حذو  سال )

مدايهههذوة  % مههن عهه ة الذساظههة25(  بههأة  عههتة 41و هه د عحههائج الذساظههة نهه  ا فههذو  ساهههل )

% موافقهههههههوة نههههههه  ثقيهههههههيل ال هههههههال    هههههههذمات 5 12%   يوافقهههههههوة واة  عهههههههتة 8 18واة  عهههههههتة 

 املكحتة 

 

 ( الحوصمع الحكشاسق امل لي والوعب  لذسحات الارش خعي امل اوس 42حذو  سال )

 

 أوافي امل وس 

  شذة

 املف وت   أوافي  شذة   أوافي مدايذ أوافي

  الوعتة الحكشاس الوعتة الحكشاس وعتةال الحكشاس الوعتة الحكشاس الوعتة الحكشاس 

الحخ يي 

 والحقويل

12 14 5 29 35 9 11 21 25 12 14 5 83 

 95 38 36 38 36 4 4 7 7 5 12 12 الحنريل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12.5 12.5 5.6 2 موافي  شذة 

 25.0 12.5 5.6 2 موافي

 50.0 25.0 11.1 4 مدايذ

 68.8 18.8 8.3 3   اوافي

 81.3 12.5 5.6 2   اوافي  شذة

 100.0 18.8 8.3 3   ادسق 

Total 16 44.4 100.0  

Missing System 20 55.6   

Total 36 100.0   
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دعل 

 املعحخذم ة

35 19 79 55 21 13 17 11 12 7 5 159 

املواصعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة 

واملشافههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي 

 العامة

29 14 58 27 53 25 45 21 29 14 214 

 تح ي  :ال

(  9فاههها الحوصمهههع الحكهههشاسق امل لهههي والوعهههب  لهههذسحات ألارهههش خعهههي امل هههاوس نههه  ا فهههذو  ساههههل )

% بذسحهههة موافهههي رهههل امل هههوس الثههها ا بوعهههتة  55فجههها  امل هههوس الثالهههث نههه  املشثتهههة ألاولههه  بوعهههتة 

 امل هههوس الشا ههههع 35%  بذسحهههة   اوافههههي رهههل امل ههههوس الاو  بوعهههتة  38
 
%   بذسحههههة موافهههي وأخ هههه ا

%  بذسحههههة موافههههي  ويههههش  التاخههههث اة ألادا  مقتههههو  وث تههههي امل اسظههههة نهههه  أبلههههي   27عههههتة   بو

 الاخياة وثذ  املإششات عل  فعالية الوشاط وثوحذ خ ة لحدع ة ألادا  

 

 )املعاي  ( املحاور  إل مالي   يوضح التوسيع التكزار  املط ق والنسبي لدر ات الاثز 34 دول رقم  

 

   اوافي  شذة   اوافي يذمدا موافي موافي  شذة 

 157 194 87 98 65 الحكشاس

 19 35 16 18 12 الوعتة

 

 لتح ي ا

 194خيهث اعله  ثكهشاس  ، 551( اة مج هوت الحكهشاسات بلهت  ثكهشاس 15يالخن  ن  ا فهذو  ساهل ) 

% و هههفا لهههل 19بوعهههتة  157رهههل يليهههل  الحكهههشاس  ،% واهههذ  هههفا لهههل الارهههش   اوافهههي 35بوعهههتة 

% و هفا لهل الارهش موافهي رهل يليهل الحكهشاس 18بوعهتة  98في  شهذة رهل يليهل  ثكهشاس الارش   اوا

% و هههههفا لهههههل الارهههههش 12بوعهههههتة  65% و هههههفا لهههههل الارهههههش مدايهههههذ  واخ ههههه ا ثكهههههشاس 16بوعهههههتة  87

موافهههههي  شهههههذة  ويهههههش  التاخهههههث  اة ونالههههه  عيهههههة لح تيهههههي امل اسظهههههة الا اعهههههل   يوحهههههذ التهههههلام و  

   اسظة ثح ف  عذم الاعاليةمحا عة لحقييل مذ  الح تيي وامل
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 -:نتائج الدراسة

% مهههههن عههههه ة الذساظهههههة   يوافقهههههوة بهههههاة ل فامعهههههة ظياظهههههة وا ههههه ة لحن يهههههة املكحتهههههة 55اة  -1

 ولذعل التدث العلي  

% مههههن عينههههة الذساظههههة   يوافقههههوة بههههاة ا فامعههههة ثقههههويل بحقههههويل  اهههها ة املكحتهههههة 8 43اة   -2

 وم ادس املعلومات 

 يات ذد الذوسيات العشبية ألاحنثية كافالذساظة موافقوة اة ع% من عينة  25اة  -3

قواعهذ املعلومهات ل% من عينة الذساظة   يوافقوة بهاة وناله  ظهمولة للواهو  5 37 اة -4

  الالكت وعية

 % من عينة الذساظة مدايذين بحوافش الذعل املال  الكان  لل كحتة 8 43اة  -5

اعههل   يوحههذ التههلام و  محا عههة لحقيههيل مههذ  الح تيههي  اة ونالهه  عيههة لح تيههي امل اسظههة الا -6

  وامل اسظة ثح ف  عذم الاعالية

% مههههههن عينههههههة الذساظههههههة    يوافقههههههوة بوحههههههود ادلههههههة م توعههههههات وسايههههههة أو الكت وعيههههههة 5 37 -7

 .جعاعذ ل   و  عل  املعلومات

 :ايم التوصيات
 

ا  املعههههحايذين خههههو  ا  ههههذمات التهههه  اظههههح العات  ظههههحقشا  أس  بههههاحشا ضههههشوسة اة ثقههههوم املكحتههههة  -1

  ثقذم لمل

العليههه  و هههزل  ثقهههويل  اههها ة ظياظهههة وا هه ة لحن يهههة املكحتهههة ولهههذعل التدههث  الع هها علههه  وضهههع -2

 املكحتة وم ادس املعلومات 

   وه  اظاظية و مم ة ن  الاعح اد ضشوسة الاشت اك ن  اواعذ املعلومات الشا ية -3

ألنهههههههها مهههههههن مح لتهههههههات الاعح هههههههاد  عيهههههههة لل عهههههههحايذينالع ههههههها علههههههه  ا شههههههها  الغهههههههشح الاشديهههههههة وا ف ا -4

 الاكاديي  

 ثوف   املواسد املالية الالصمة لئلياا  ب ح لتات الحقويل الزاجا  -5

  ضشوسة ع ا ادلة وساة او الكت وعية لحعشيف املعحايذين خو   ياية اظحخذام املكحتة- -6

 لل عحايذين  ثوف   خذمة الاعت عد الع ا عل  -7

 



                                                                 د. حسو صاحل حممد علي

 

    8102العدد التاسع ـ يهايز  -اجمللد اخلامس 
210 

 :املصادر واملزاجع

القههههههههههاوشة : املكحتههههههههههة  -   2ط   -أخ ههههههههههذ   أاههههههههههو  التدههههههههههث العليهههههههههه     ،م( 1996)  أخ ههههههههههذ،بذس-1

  ألاكادي ية

شهههعتاة عتهههذ العضيهههض   امل هههاوسات نههه  منهههاهج التدهههث نههه  علهههل املكحتهههات ، م( 1998) ،خلياهههة-2

   القاوشة : الذاس امل شية اللتناعية -  2ط -واملعلومات  

 القاوشة : داس املعاسح -أبو الاضا ح ا  الذين   لعاة العش    ، (م 1984) ،بن منروس ا -3

 - 1ط -بوههههههد     ا فههههههودة بهههههه ة الحقههههههويل الشههههههاما وااح ههههههاديات الحعلههههههيل   فههههههائضة ،خعههههههن -4

  الشيا 

الاظهههكنذسية : الهههذاس  -  ع هههوة   رقافهههة املعهههاي   وا فهههودة نههه  الحعلهههيل  ، ( 2558) ،مجاوهههذ -5

   معية ا فا

 هههههههغ عتهههههههذ الهههههههشخ ن  عرهههههههام ا فهههههههودة ومعهههههههاي   الاعح هههههههاد الاكهههههههاديي  نهههههههه  ، ( 2557) ،انهههههههذيا -6

   املنر ة العشبية للحن ية الاداسية -ا فامعات الافت اضية  

ابهههههاديش عشفهههههات  اداسة ا فهههههودة الشهههههاملة نههههه  مإظعهههههات  ،  عهههههو ، ( 2559) ،الت ثهههههوسق -7

 ع اة : داس املع  ة -  2ط - -مات  الحعليل العال  واملكحتات ومشا ض املعلو 

القههههاوشة :  –خشهههه د    املعلومههههات جعشيامهههها ،  تيع ههههها ، اظههههحخذامما    ،  م(1998) ،ااظههههل-8

  داس )  الاشااة   ( 

( ثناولهههد الذساظهههة الحقهههويل 2559) (  15)  خالهههذ بهههن ظهههلي اة معحهههوا  ،خالهههذ بهههن ظهههلي اة-10

    املل  عتذ العضيض واملل  ظعودالزاجا ملإظعات املعلومات بالت   ل عل  حامعت

 عنهههههههواة ثقهههههههويل ادا  ااعهههههههام املكحتهههههههات واملعلومهههههههات نههههههه   (   11) (1996باعاحهههههههة ) ،باعاحهههههههة-11

  حامعات وكليات الععودية

 عنهههههواة بنههههها  اداة لقيهههههاط ادا  ا فهههههودة الشهههههاملة نههههه   (  12)  (2553)املوظهههههوق( ) ،املويهههه ى-12

  ل امإظعات الحعليل الع

 عنههههههواة ايههههههاط حههههههودة خههههههذمات املكحتههههههات  ف عيههههههة  (  13)  (2555) العتايهههههه   ،العتايهههههه  -13

باظههههحخذام مقيههههاط الادساكههههات ل الحواعههههات نههههه  ثقيههههيل حههههودة ا  ههههذمات ق املكحتههههات ومشا هههههض 

  ل  عتذ العضيضملاملعلومات وثل ث تيقل عل  مكحتة حامعة ا



                                                                 د. حسو صاحل حممد علي

 

    8102العدد التاسع ـ يهايز  -اجمللد اخلامس 
218 

وا فههودة التهه  وهذفد الهه  فدههع وااههع الاعح ههاد  ( 14)  (2557عتههذ المههادق ) ،عتهذ المههادق-14

  بالوعتة ألاعام املكحتات واملعلومات ن  املن قة العشبية وم ش خااة

  ا فههههههودة ق املكحتههههههات ا فامعيههههههة : دساظههههههة اظههههههح العية ( 15) ( 2559القههههههتالة) ،القههههههتالة-15

  لح تيي ا فودة ن  املكحتات الععودية من وحمة عرش ع ذا  شإوة املكحتات

مات املكحتههات العههعودية: دساظههة ث تيههي  خههذ( 16) (2551في هها خههذاد) ،في هها خههذاد-16

ووههههذفد الذساظههههة للحعهههههشح علهههه  مامهههههوم  ،حامعهههههة القههههاوشة : كليهههههة  دا   ،ل فههههودة الشههههاملة

ا فههههودة ووسا  املعههههحايذين مههههن املكحتههههات ا فامعيههههة عدههههو اظههههاليي اداسة ا فههههودة الشههههاملة ق 

  ثنريل اداسة املكحتات ا فامعية

القهههاوشة :  –مهههات جعشيامههها ،  تيع هههها ، اظهههحخذامما   خشههه د    املعلو  ،  م(1998) ،ااظهههل-25

  داس )  الاشااة   ( 

عتهذ الهشخ ن اخ هذ  الاعح هاد الاكهاديي  وضهتي ا فهودة نه  مإظعهات ، م( 2557) اا ت -21

املنر ههة العشبيههة للحن يههة  -الحعلههيل العههال  نهه  التلههذاة العشبيههة مههع اشههاسة للحجشبههة العههعودية  

   الاداسية

  دليا ض اة-22

الاظههكنذسية : الههذاس  -  ع ههوة   رقافههة املعههاي   وا فههودة نهه  الحعلههيل  ، ( 2558) ،مجاوههذ-23

    ا فامعية 

الاظههكنذسية : الههذاس  -  ع ههوة   رقافههة املعههاي   وا فههودة نهه  الحعلههيل  ، ( 2558) ،مجاوههذ-24

   ا فامعية 

ا فهودة نه  مإظعهات  عتهذ الهشخ ن اخ هذ  الاعح هاد الاكهاديي  وضهتي، م( 2557) اا ت -25

املنر ههة العشبيههة للحن يههة  -الحعلههيل العههال  نهه  التلههذاة العشبيههة مههع اشههاسة للحجشبههة العههعودية  
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اهذما عشضها

واملعلومهههات واهههذ ثواهههلوا الههه  عخيجهههة ماادوههها اة ث تيهههي ا فهههودة يح لهههي مهههنهل دعهههل ومهههإاصسة 
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 هل امل لاعية وعذم الت ث ي الكاما ومن اول العقتات الت  واحم  ،يحواعوا النجاح الكاما 
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 :ملخص

هددددهذه هددددسة اله اسددددة ااددددء  ادددده ياقدددد  البددددراما الخددددرا  دددد  أيسددددا  ال دددد ا  عم مددددا، 

سحنحسدددددددا  هدددددددسة العدددددددايا الخمحددددددها ال دددددددي   ددددددد ه  الددددددة مددددددد  الا ، يال دددددد ا  الجدددددددام      اددددددا

تندامي  ع  البراما ال ي ما ذتئه تتفشد   يتسسد ، يسدحما مد  يالت ا ي بفعل ظاهرا العزيف

 يال  اتددددددو ا،خم لددددددة، منتجددددددار اللدددددد  ا التدن ل جحددددددة الخهولددددددة ملددددددل التلفددددددا  ، ي سحن  سحندددددده 

ياذا كاسحنددده  لددددذالحة مدددسلرل ذمددددا لددد  قلحددددار الدفحلدددة ب  قحددددة   الفدددابو بددد ي ، تدددد       ال 

يقددده   ال ددد ا  يلددداو العالعدددة اادددء سحنفددد   يقلددد   ياعدددايا يلددد    ددد ع، اما،ذعدددل البدددر 

استخهمه اله اسة النهج ال افي معتمها علء ال ثاتق ياله اسار يال  ظدة بالعاب دة 

 لراه مفريار ال اق  اله ي  

تربحدددة اجحددداز العربحدددة التتاهعدددة علدددء أهمحدددة ال قددده ي ل ددده اله اسدددة اادددء ضدددري ا 

، يتربحددة النالدد ة علددء  دد  الدتددا  ،يتنمحددة عددايا البددراما  دد  بؤعمدداز مفحددها يضددري ا مل دد 

يتمددددال الجحدددل ال ددداعه مددد  امدددت ي م دددا ار البدددراما بمدددا سحنف سددد م مندددس أع مدددة أضدددفا هم  

يتفعحددددل سحنتدددداتة البددددراما  دددد  الخحدددداا العلمحددددة  وضددددم  الف ددددم السددددلحم يالاسددددسحعا  العمحددددق،

 يالعملحة يالاجتماعحة 

 

 الجزاتر -: ياق  البراما الخرا ، ال  ا  الجام   حيةالكلمات املفتا
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Abstract 

The aim of this study is to monitor reality free reading among young people 

generally, and young people, especially University, good habit in a State of 

decline and disappear by reluctance to read which continues to run rampant 

and accommodating, especially with the growing modern technological 

revolution products such as tv, Internet and mobile phones, Facebook, 

Twitter. Etc. If further problems, what are mechanisms to upgrade reading, re 

fondness and passion for reading into the minds and hearts of young people, 

and have used descriptive study based on documents and studies and note 

the chloroplasts to monitor actually measured vocabulary  

The study concluded the need Arabic consecutive generations on the 

importance of time and need to fill it with useful work, arising on the love 

book, develop the habit of reading in them from adavarhm. And enable the 

rising generation of owning reading skills to ensure proper understanding and 

deep absorption, activating the reading results in scientific and practical and 

social life  

Keywords: Free Reading, University Youth - Algeria 
 مقدمة:

ي وخفدددددددض أل م ضدددددددد ع البددددددددراما الخدددددددرا لدددددددده  ال دددددددد ا  عم مدددددددا يال دددددددد ا  الجددددددددام   

   اا ُبعه م  ال اضح  الخح  ة الجهورا باله اسة يالناق ة، لا تملل  هسة ال ر حة 

م  ق ٍا    أي مجتمٍ  م  ا،جتمعارل اذ ال امم الب  ة تب م علء ك اهدل لد اا ا امفدام 

 يالعرذة   السسلخال بب ا العلم

يلددددسلر ذددددنح  الحدددد م أ دددد ق مددددا سحنذدددد ل ل دددد ا  قددددا ة تز ندددد  البددددراما بددددالف م يالدددد    

ل اقع  ي ساعهة علدء تجداي  الع اتدق يال دع بار يتبحد  ال دري  يالع دار، ذحذد ل بدسلر 

 ذعاي يمنتجا و ظو ذدرة    محاي ا ع رة 
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سددداهم به جدددة م اددد ا  ددد  ادددبل    دددحة  
ُ
أسدددال، يالا تبددددام ذدددالبراما يممدددا هددد  م  دددر،  

بعر بدددة تفدادددد ة، ي سدددم ياقعدددد  الاجتمدددا  ، ممددددا أج ددددا  سددداهم  دددد  تنمحدددة الاتجاهددددار يالبددددحم 

 .الرغ   ذي ا له  ال  ا 

ين الخدددددهوب عددددد  الع قدددددة الت ايلدددددة بدددددال ال ددددد ا  يالدتدددددا ل ذدددددؤظ  أسحنندددددا  يعندددددهما سحنددددد  

  سنخلص ااء ك ج ا ع قة سل حة، تتملل     ذض ال ا  للرك ل ااء الدتا 
ً
السي ُعهَّ و ما

مدا  ادد   جلددإلٍو ل.أسددال  يمدد  أ اي أل وتؤمدده مدد  ؛ددخة هددسا الايعددامل ذلإلسددؤز أقددر   الددٍ  

الحدددددد ، مدددددد  العل ددددددة الددددددسو  ي وزالدددددد ل وه سدددددد ل  دددددد  الر لددددددة اللاسحن  ددددددة أي الجامعحددددددةل لإلسددددددم  

  .الخبحبة الرا بنفس 

ه  الف دددار ال دددابة يبدددالنظر لل اقددد  غاددد  السدددا  للبدددراما  ددد  عالندددا العربدددي ،يسدددحما لددد

ذددبل السددئيلحة تددهع سحنا جمحعددا لضدداعفة الج دده ق دده  سدد ام  دد  يضدد  ال عدد  يال ددا    

العملحددةل ال ةحددة علددء اله اسددار النظر ددة يالحهاسحنحددةل مدد  اجددل أ ددر عددايا البددراما  دد  أيسدد  

سحنعاٍق ممد   تحمنا ب ناعة ا،جتم  البا ة مما عال  أس ذنا يسحما يأل الظريف ت هي 

  اتحة لتحبحق هسا الخلم الجمحل؟م

الدتدددا  أعدددرق مه سدددة عرذ دددا  أسدددال، يأذضدددل جلدددإلو مدددئتم   ددد  اسحندددام تتلمدددسر 

علدددء وهوددد  اجحددداز التعاق ددددة عذددد  التدددا  ك، لددددسلر ذدددبل عدددالم الدتدددد  ُبعتذددد  مددد  أ يع بددددهاث  

ة، من   تحمل أ  ا  الاضال، يتتحو  حاا ا حام بالعلم يالخدم -الدت - أسال، ذهي

 ذالدتا  ذامرا ال ع   ألسحن  وملل علء الهيام ا ر ح  يعبل ي وزاز الدرم بسدتم  الحد ،

 ياذا أمعنددا النظددر  دد  ياقدد يالن دد  اسايدد ي لتح ددحل اللباذددة   يهدد  سددحه أييار العرذددة،

 امددم ال دداعها الحدد مل لسددنا لل هلددة اياددء أج ددا اعتمددهر الي دد س بددالتعلحم يتإلسددا  ُسدد ل

 
ً
لتبددهم ا الخضددا ي  دد  ج اسحندد  الخحدداا كاذددة ال ددي كددال عمايهددا الدتددا ، ي دد   التلبددو أساسددا

  د  أج دا ي تملدر بةحدة  البابل ذبل ال ع   ال ي
ً
ت او الح م بؤج ا متخلفة،     ي جمحعدا

 مدد  الجفددام، يقدده ودد عز  معرذحددة ؛ددخححة، ممددا أل
ً
بددال معظددم أذرايهددا يبددال الدتددا  سحن عددا

لزمندددددة اادددددء غحدددددا  ذعدددددل  بدددددهاع النددددداجم عددددد  ضدددددعو الددددد عض أ مدددددة التخلدددددو السدددددتهامة يا

البريتحددة، يغحددا  ال حددب الجدداي الفادد ي ااددء ال لددق ي بددهاع، يلسدداتل بسددؤز:هل العددزيف 

عدد  البددراما  دد  ال اقدد  الجزاتددري سحندداجم عدد    حعددة ال ضدد عار العريقددة يال ددي تتجددا   عدد  
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سحناقدده لل اقدد  السحايدد ي  م مسدة ال اقدد  الاجتمددا   بذددل تجلحاتدد  يهم مدد ، مدد   دد ز   ددر  

ممددا ودنم عدد  سحندد ع  ؟يالاجتمدا   ياللبددا  ل أم أل عمددق  لدذالحة كددام   دد  ذار البدا ة سحنفسدد 

ياذا كاسحنه  لذالحة ! الجهوها ي   الخساسحة سحنح  العا ف م  ال لل    أسل   التلبو،

العالعة ، يلاو الا  عمسلرل ذما ل  قلحار الدفحلة ب  قحة ذعل البراما، ياعايا يل  

النالد ة، هدسة العددايا الخمحدها ال ددي   د ه  الدة مدد  الاسحنحسدا  يالتدد ا ي  اادء سحنفد   يقلدد  

تندامي منتجدار  ع  البراما ال ي ما ذتئده تتفشد   يتسسد  ،يسدحما مد  بفعل ظاهرا العزيف

يالار ددد  يال  اتددو ا،خم لددة   ال    اللدد  ا التدن ل جحددة الخهولددة ملددل التلفددا ، ي سحن  سحندده 

 !اأ عة و زاوه  ق از علي ا يب   ة معريا، اي الدتا  وبابل بم جة م  النف   أل كل 

 ددددد   دددددال أل منعدددددق الدددددحام وبددددد ز أل  -علدددددء اقدددددل  ددددد  ال لدددددهال النامحدددددة-ت زاوددددده مددددد  السدددددنال

  دددد  ا ددددا 
ُ
الدتددددا  هدددد  أاددددل كددددل تبددددهم يأ  أي ج ضددددة، يالبددددراما لدددد  أيز الذلمددددار ال ددددي  

يهدددد   ! ح  السددددمام، أُبعبددددل أل ُو اجدددد  الدتددددا  بذددددل هددددسا ال خدددد ي يالندددددرالالرسدددد ز   بدددد

ال سددحلة الات ددالحة ال ددي  ملدده الرسدداير يال ددس ا العرذحددة ال ددي أسسدده ل نددام الخضددا ار 

لبددددده تاهددددده بدددددال ا    ددددد  ب يسحندددددا ي ي  ال حدددددب عددددد  الادددددسام  !مندددددس ذجدددددر التدددددا  ك  أسددددداأي؟

ألددددم وحدددد  ال قدددده إاددددها  مرسدددد م اج ا  ددددة !الجسددددهي ذةسدددد ي أل وفدددددر  دددد  الاددددسام الريحدددد 

البدددددددددراما مريودددددددددو لسدددددددددابب  اج ا  دددددددددة التعلدددددددددحم، ق دددددددددل أل ُو ددددددددد   ذعدددددددددل البدددددددددراما ماح دددددددددا  ددددددددد  

 !مجتمعاتنا؟

ألدددم وحددد  ال قددده كدددي أسس دددعر ضدددري ا الدتدددا   ددد  تع  سحندددا الفددددري، يسحن زلددد  مذاسحنتددد  

نددا  دد  الذدد ل؟ ال تبددة بمبامدد  باعت ددا ة ضددري ا  حاتحددة  دد  ذ ددم مندد  يج يسحنددا ي  حعددة يظحفت

أسدددد لة عهوددددها يلدددداتدة تلددددو علددددء كددددل م مدددد م ب اقدددد  البددددراما  دددد   اهننددددا الجزاتددددري يالعربددددي، 

ي سدددتحب ج ددددهة الفدددددري مددد  أجددددل ذددددر هعدددض مدددد   ح   ددددا، يلعدددل هددددسا الج دددده الت اضدددد  

 محايلة لفر هعض  م   هسا ال ض ع  

 extensive reading معنى القراءة احلرة)املطالعة(: -1

 حددددددب و ددددددرف البددددددا ة هددددددسا  ،دددددددري ذددددددريي لتنمحددددددة البددددددراما يترقح  دددددداأ ددددددا  ذلدددددد     

 ددد  العالعدددة ياثدددرام الفددددر، ه دددذل ا ايي هعحدددها عددد  أي الدددزام مه يددد ي، أي تذلحفدددي  الة دددا  
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ببسحنجا  ياج  معال، يل  بهاوار العالعة، أما العالعة ذهي ألمل مد  البدراما ألج دا تمتده 

هددددسة البرامااالعالعددددةث لدددد  التلبحددددو  يت سددددح  ااددددء ذ دددد ار    لددددة، اذ الااوددددة الت  دددداا مدددد  

الددددها ي يتجهودددده العل مددددار يالتدحددددو مدددد  السددددتجهار  يبالتدددداا  ذددددالبراما الخددددرا لدددد  ذلددددر 

الن ع مد  البدرامار ال دي وئي  دا العالد  الجدام    غ دة يلد قا  دا ق غرذدة ال دو، بححدب 

راما ي وتبحددده هادددرس، يي تربعددد  بالدت دددة ا ت دددا  مددد  وحه دددا يُ ادددرم ا دددا  يهدددسا النددد ع مددد  البددد

البراما  ُوحهي بمذال، يه     ال قه سحنفس   اذه م م م   ياذه العرذة، بل ه  أعظم ا  ي

–  ددددمل مدددد  مدددد  التعددددرف علددددء الذلمددددار يمددددا تددددهز علحدددد ، ي  ددددمل – دددد  يضددددع ا الخبحبددددي 

 تد  لدسا وة يد  أل ودرب  البدا ة مدا وبدرإة بخذ ي التفدا  النبهي ال د ق  -باإضاذة ااء ذلر

السددداببة، ي ة يددد  أل وفسدددر الدددايا ي ب م دددا، ي سدددتخهم  ددد  ذلدددر التفداددد  يالتخحدددل، ي مدددزق 

ذالعالعددددة قددددراما ياعحددددة سحناقددددها تددددرب   اذذددددا  الجهوددددها، ي با ج ددددا بمددددا قدددده  علمدددد  مدددد  ق ددددل 

 لبار التفدا  يت  غ مي ا سحمف سحنحة ذدر دة متناغمدة مد   د ز  هدي اذذدا  ياسحنضداج ا 

 علء سحنا  هايتة 

ي   ض م ذلر ذبل البراما أ ا  ذاعدل ورد ي  ذد ا الفدري بنفسد  يالعدالم، ي جعلد  أقده     

علددددء م اج ددددة م ددددد ر الخحدددداا، مدددد   دددد ز الاسددددتفايا مدددد  هددددسة ال ذدددد ا  دددد  أ ددددج منظ مددددة 

ع قددار اجتماعحددة ق  ددة ق ام ددا  سدد  الف ددم، يسدد مة  ي اي لع حعددة ال جدد ي الب ددري  

أسددال ااددء اعمدداز الفدددر يال  ددر يالعبددل  دد  ملذدد ر يلددسلر يجدد  ال عددا  البررأددي سحنظددر  

 ياستة ا  الس ل الذ سحنحة مي ا  هللا لبراما يتهبر روات  ال ل ثة    متاب  السع  ،

 الشباب اجلامعي: -2

 لبددي مف دد م ال دد ا  كددجاي ذدر ددا  ددايا بددال ال ددا لال يا تلفدده ر اإهددم ه ددؤسحن ،   

ذ نداي مد  وؤ دس  لرإ ا ال دي ونظدر كدل مدي م الحد ،سحنظرا لتعهي أهعاي الف  م ،ي  ع   ياوا ا

سددددنة،يهناي مدددد  25ي88، أي الر لددددة العمر ددددة يتذدددد ل  دددد  الاالدددد  بددددالالبعددددبيالبجيلددددي   

السدحذ ل ي ،العذ  عد  مبدها   ح  دة ال د ا  ا ام ق  لد  بداألمر  البعدبيالفس د  ورمز علء 

 دة جحدل هعحند  للدحدال الدسي أمدا ال عده الاجتمدا   ذ د  بعددو  إ  ال اق  أي  غ ت      احاد ة 

وضددم  ياتجدداة  رمتدد   يلعددل النظددرا التذاملحددة لف دد م ال دد ا  تبتادد ي ضددري ا الجمدد  بددال 
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يال دددددم ز  ي دددددسه  الددددد عض اادددددء  وت دددددو بالضددددد  هدددددسة اهعددددداي الل ثدددددة للظفدددددر بتعر دددددو 

 عر دددددو ال ددددد ا  الجدددددام   بدددددؤج م تلدددددر الع بدددددة ال اعحدددددة ال دددددي أ دددددسر  ظ دددددا مددددد  التعلددددددحم 

  (1)تنعددده ببدددحم الخضدددا ا الخهولدددة يأاددد حه لددده  ا اتجاهدددار اوجابحدددة سحنح هددداياللباذدددة ياق

ذال دد ا : هدد  مر لددة البدد ا يهدد  العمددر اللدداأي مدد   حدداا  أسددال وت سدد  مر ل ددي ضددعو 

ذفدددي هدددسة الر لددة   دددته  اجدددة ال ددا  اادددء الاسدددتب لحة  مر لدددة العف لدددة يالد  لددة، يهمددا:

ة يتؤمحدددددددده الذاسحنددددددددة الاجتماعحددددددددة يالاهتمددددددددام ياقامددددددددة الع قددددددددار الاجتماعحدددددددد يتؤمحدددددددده الددددددددسار،

بالخددهوب يالناق ددة مدد  ق ددر  ، يممددا مدد  لددر أل كددل ذلددر بحاجددة ااددء تددزيي ال ددا  بددزاي 

ي عه البراما معذ ة الرتإلو ااء معرذة ما وهي     مححع ل ذالبراما الجايا التؤسحنحة  معر  ،

الامتحددال، أي السدداببة، أي  ال  ذعددة عدد  اغددراس قسحنحددة ملددل البددراما ألجددل-يالتمحح ددحة 

لددد  ال ددي ت دددن  اللبدددو الدد ا  ، الدددسي وحسددد  قددراما ال اقددد ، يالت زودددل السدددلحم  -مناسدد ة مدددا

 لألذذا  علء هسا ال اق  هعحها ع  الاسحنع اعحة ال س مة بنبص ال ذ ا النفسحة الناضجة 

 أهمية القراءة:-3

يدد ي اددخ ، ور ددء الدتددا  سحنمدد  تحددا  البددراما  دد  ا،جتمدد  وحتدداق ااددء منددا  عل ددي يسحا

ي ضدددد  لدددد  سحاسددددة ثباذحددددة  عددددز  أهمحتدددد ، يتجعددددل مندددد  اددددناعة مذدددد   تضددددفر باهتمددددام كددددل 

يذاي ال    الجماها ي العام  ألل هسة السحاسة اللباذحة الراتها، الفاعلال الاجتماعحال،

ييل قمال بت ذا  اج ام ال تمة ل لق يا سام ثباذة ي نحة متإلنة ال نام تنفت  علء ق ر 

يجددل ييسدددحما  ددد  ع دددر الع لدددة ي ددد ا  اللباذدددار  ذدددالبراما ت دددن  ا،جتمددد  الخدددر يالتحدددر  

بتح ددإلن  ضدده كددل ا عددا  ال ددي قدده وتعددرس ل ددا مدد  جددرام اسحنفتا دد  علددء  مدد  كددل ا، ددايف،

 العالم يالع ر السي بعإل  ، ذ   بعإلش ع رة ي تعابش مع  بلبة ياقتها  

البحدددد ي ياغددد ز ال ددددي    ي أسدددا  العبددددل  أسددداأي مدددد  ذلدددر أل البددددراما أ دددا  هددددايف ُوحدددر    

تفرضدددددد ا التبالحدددددده ال الحددددددة أي اسحنظمددددددة ال ددددددم لحة ي دددددد   عدددددد ا جر  ددددددة لتحسددددددإلو ا،جتمدددددد  

بؤهمحة البراما    تع   ا،جتمد  يعدا الدرتإلو الدسدحذي اادء مز ده مد   ق داز علدء مما سدة 

سحعر
ُ
ذح  علء  حاا النا  ي سرق  ذعل البراما يسحما    ع ر بهأر أج زا الدم ح تر  

الدلاددد  مددد  أيقددداا م، معلندددا أل البدددراما سدددس بض  غدددم كدددل الضددداوبار الراهندددة ال دددي تحددده مددد  
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اسحنس ا ها أمرا  ح  ا ل.ببام علء  بهاع يال حاز يالبه ا علء التع ا ، يبسلر تظل الدت  

باذددة يال زعددة  اذددها ييعامددة للتعلددحم ياسحنس ددا  العرذددة، يتضددفي اددحاة يومبرا حددة علددء الل

الذلحدة سحنحدد  تعد  ر الددسار تمدن   أسددال قدد ا اضداذحة للتددؤثا   د  العددالم، ذالدتدا  ُبعدده مدد  

يقددده أث سددده التجربدددة  السدددتلزمار الضدددري  ة ال دددي ي غسددد  عي دددا يسدددتمرا  ة الخحددداا النتجدددةل

محو أل بب ا الدتا  يالعلم اسدتعاعه امدة أل تحد   التفد ق الخضدا ي علدء سحنظرا  دا  د  

  ا م  الف  ار، ي ال تخله ع  الدتا  لاا ها استحبه ا ر  أل تت ق بتاق التف ق، ذ

  (2)يأل تريح اياء ااء م ار

ي ع اددد ا عددد  يي  الدتدددا   ددد  ج ضدددة امدددم وبددد ز الفددددر الفرأسددد ي  يي ب سحنالددده :ال مدددا 

راما اددن  اللددد  ار هددد  ييمدددا الدتدددا  مددد   سحنجحددل اادددء الحلددداق الاجتمدددا  ، ممدددا أل ذعدددل البددد

ُبعه أ ه أهم أيثق ضماسحنار ال حب الخر ع  ال ض عحة، يبالتاا  ذ   غسام عبل  ي غسد  

 ؟ ذبددداز : ا ألل  حدددداا يا دددها ي تدفحسددددي    ث عنددد  
ً
 يهددددسا ُسدددد ل أ ددده العلمددددام: لددداذا تبددددرأ ملادددد ا

يلحل علء اي اي قحمة ال قه له  العلمام ذ   عملة سحناي ا اذا ارذه    غا  ما  لبده لد  

ذال قه يعام وتفاعل ذح  الج ه الب ري م  مععحار ال ج ي ا، تلفة لدسلر  ع س،ل   

سحنجدده ال دداعر بعتذدد  ال قددده ُي ا ثمحنددة قمحنددة بددالخرر علي دددا ياسددسلما ها بدفدداما  دد  تنمحدددة 

  أسال يتحبحق سحنف   أساسحنحة، حب وب ز :

 علحر وضح ال قه أسحنفو ما عنإله بحفظ                           يأ اة أس ل ما 
 

يالدده    الندد اا ال ددي تتفددر  مي ددا أجحدداز   ثعحددة بالسددتب ل، ي عدده الجامعددة بملابددة

ُمدههم بذدل مب ماا دا، ه  العم ي الفبدري ل دسا الادرس، مد   وحدب ال د ا  علدء البدراما ،ي  

باستا ز مح يا م ،يت جي  م اادء  يتح حه م اقتنام مته ا، العمل علء ترغحه م    العالعة،

ددددة ذإلسدددداعههم علددددء   ددددجح   تتفددددق مدددد   اجحدددداا م الفدر ددددة، ال ددددي خع لم
ُ
ي عذدددد  عدددد   غ دددداا م ال

البددددراما الخددددرا  دددد  سدددد  م دددددر ،  دددد   سددددتمر مع ددددم ،يتنمدددد  بنمدددد هم عددددايا البددددراما ياقتنددددامم 

الدت  ،ألل اله   ه  النم ذق لل  ا  ،وحسيل  سية ،ي ْمتللد ل لن داتح  ،ذ دم ودريل 

  ث3ا،ولب ل ذح  ثبة م ا ا  ذح  الرله الدوم السي يوخعئ 
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م  ال ع  الف ل بال  بدهاع يالبدراما يالتلبحدو الدسا ي يسدعة اذدق، يال دا  

ددا  عظمددام العددالم أج ددم كدداسحن ا منددس ال ددار    يت ددال سم
ً
 تبر  ددا

ً
  مسددال متابددا

ً
ال ددهع وبددرأ سددن  ا

اًم ج مال  يي أمل     تع  ر م ا ار ال عابة يالدتابة يال حب يالخد ا  بد هيل الاد ر  د  قرع

البراما يالعالعة ألم ار الدت  يالراج     ل ع  ا،جاير العرذحة  يعلء البراما أل تذ ل 

يسدددحلة للمعرذدددة الخبحبحدددة يلإلسددده ممدددا لددد  عنددده معظدددم ال ددد ا  يسدددحلة للرا دددة السهنحدددة 

  ث4ا  يالن م

معرذحددة، يبددسلر  يتسددح  الدت ددار ذراددا لل دد ا  ل سددتفايا ممددا تز ددر بدد  مدد  مندد                

تز ده مد   ذد اا م ي  دحل  م اللا  دة، يتن دي لده  م الاتجداة  وجدابي سحنحد  البدراما يال حددب 

يالعرذددددددة،ااء جاسحندددددد  تنمحددددددة ال حدددددداز يامسسددددددا  الدلادددددد  مدددددد  البددددددحم يالاتجاهددددددار  وجابحددددددة 

ذددددالبراما لدددد  ،دددد يم م ددددم، ألل البددددراما ي (5)الرت عددددة بددددالبراما يال حددددب يالتعامددددل مدددد  الدتدددد 

اح بددد  تنطدددج    دددإلتنا يسحنددده ي العدددالم مددد    لندددا يأسددداهم  ددد  ال ندددام العر ددد  ياللبدددا   مفتددد

للمجتم  ه ذل عام يل   دنا ه دذل  دار، يقدراما الدتد  يي بده أل تذد ل مندس ال دار 

ييأل أعمل علء غرس ا    سحنف   أبناتنا منس ال هاوة يب ذل مستمر 

بدددام ايز، ذهدددي ي تخضددد  اادددء يبالتددداا  ذدددبل البدددراما الخدددرا لددد   مسددد ء تلبحفدددي  ددد  ال

 اجدددة  علحمحدددة معحندددة، بدددل هدددهذ ا التعدددة يالفاتدددها يمدددلم الفدددراغ، يمددد  ذ اتدددهها امسسدددا  

ثدريا لا  ددة للبددا ة يالتعدد ي علدء سددرعة العالعددة، ياثددرام العدا ف، يبنددام البدده ا علددء الف ددم 

  يالتبهور يالناق ة يالاستةتاق

ظددداهرا ؛دددخحة تدددهز علدددء ال دددزيع   تددد ام مددد  مناهل دددا،ال اق ددداز ال ددد ا  علدددء الدت دددار يالا    

الاجتمدا   لألجحدداز ال داعها سحنحدد  ترقحدة مسددت اهم اللبدا  ، يالي دد س بمجدتمع م يقحايتدد  

ااء التبهم يالرق  بما وت ذر له  م م  م اه  يقه ار معرذحة   قة  يم  اي امندا لدجدم 

لد  يأددي، ذالدتددا  كددال يمددا از التحددهوار الدذدد   ال ددي ت اج  ددا عددايا البددراما  دد  الع ددر  

يسدددحظل أ ددده أهدددم  ياذددده اللباذدددة الجدددايا، ذ ددد   اي عبلددد  يبددده منددد ، ي اجتندددا اادددء البدددراما 

محاجتنددا ااددء الععددام يال ددرا ، أي ألدده، ذدمددا سحنحدد  بحاجددة ااددء سحاسددة لل ذددز، ذمدد  بددا  

أيادددء سحنحددد  بحاجددددة اادددء سحاسدددة للدتددددا ،   ددد  ي تعيددددء سحاسدددة علدددء أ ددددر  ذإل ددد   الدددد ع  
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ي جدد ع العبددل  ذدد  ُومددد  ل.أسددال السددسنا  السددذ ل ا دداجو ال حددب عدد  التعددة يالفاتددها 

 يالجهوه الفحه الاستانام ع  البراما 

 

 

 فوائد القراءة احلرة: -4

 اثرام معجمار الع   بؤلفاظ جهوها يمفاهحم لم وتعلم ها    الي اق البر   -8

يتجدا   ق در   يالا د ع علدء  الساتحدة،ت سح  ياترا العدا ف يالاسدتفايا مد  التجدا    -2

 ثباذار العالم 

   ايا النم  اللا ي عنه ال  ا   -3

 تربحة الخو يالسيق له  ال  ا   -4

 التعرف علء ال  اث اللبا   يالاجتما    -5

ي  ددددايا م ا تدددد   ددددد  الخددددهوب يالدتابدددددة  الخدددد ا  ،الناق دددددة، تنمحددددة البدددده ا علدددددء  قندددداع، -6

 الصخححة يالتع ا  السلحم 

يتملددددل مفدددداهحم  بامسسددددا  قددددحم جهوددددها،  ر  حدددداا  أسددددال اللباذحددددة يالسددددل محة،تعدددد   -7

 ت س  يتع   ثباذت   جهوها،

 ال اهها  العالعة، سحنسحجة مر ا البراما، تنمحة السكام، -8

 البه ا علء التمحاز بال الخباتق يابا حل م    ز ال  بحة الفدر ة بذل أهعايها  -9

 محس لت    عايا  اك ة غر     البراما    سحنف   الت  -81

 الد و ع  مح ز الت محس يالتعرف علء اتجاهاا م ،ي عمحق قه اا م يم اهه م -88

 ي ر  هعض ال  ب  ال أل أههاف البراما تس او  ت عا لست  اا ا ذ ناي:

  البراما للخ  ز علء معل مار  ااة -8

 البراما م  أجل تنظحم العل مار  -2

 ار البراما م  أجل تب  م العل م -3

 البراما م  أجل تفسا  هعض العل مار  -4

 البراما م  أجل التسيق الخس ي يالفسي يالجماا   -5
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 البراما م  أجل الخ  ز علء قحم معحنة  -6

 البراما م  أجل التعة    أيقار الفراغ  -7

  (6)البراما م  أجل الاس زايا    التح حل اله اي ي يالعل ي -8

 

من هو القارئ املاهر -5
(7): 

يهدد  قدداي  علددء ا تحددا  الدد اي ال ددي وحتدداق الي دددا  بعتمدده علددء سحنفسدد ،البددا ة الدداهر  -

 ي ستعح  أل وحهي مذاج ا    الدت ة  لتحبحق أههاذ ،

يالبددا ة الدداهر ولجددؤ ااددء البددراما  يسحنحدد  سحنبددرأ ا ددهف، البددا ة الدداهر وف ددم مددا وبددرأ، -

 بؤههاف ياضخة 

م مددددا وبددددرأ، - اسحندددده ال حاسحنددددار ال ددددي ذ دددد  بسددددتعح  أل وبددددر  مددددا ال ك البددددا ة الدددداهر ُوبدددد ع

 ت ال الي ا قه ي ير م  م ه  م ث ق ب  أم ي 

يلإلسدده البددراما كل ددا جر ددا ي ام  ددل م ددذلة ذددنح   البددا ة الدداهر وحدد  البددراما، -

،للمتعدة  ،يال دعر ،يالفلسدفة  ،يمتد  العلد م متد  التدا  ك ،ي قده سحنبدرا الب دص

 السهنحة ي هها 

ذدالبراما لإلسده اي يسدحلة  حده مي دا،البا ة الاهر بعدرف م د  ورجد  اادء الدتد  لحف -

يالذلمدددار الع  عدددة مجدددري أياا وت قدددو معناهدددا علدددء  يا ددها ل ت ددداز يالتفددداهم 

يالبددددددا ة الدددددداهر بعددددددرف محددددددو ي م دددددد     ددددددحلة ال ذدددددد ار ال الددددددرا لدددددده  البددددددا ة،

يه  بعرف أوضدا محدو ولجدؤ اادء م داي  أ در   بستخهم البراما علء سحنح  ذعاز،

 ؟يم  ؟  للمعل مار

يقع إنتاج وقراءة الكتاب يف العامل العربي:وا-6

تجه   لدا ا اادء أل أسد ذنا كداسحن ا ألده  رادا علدء اسدتا ز أيقداا م ذحمدا بعد ي    

ممددددددا جعددددددل الددددددزم  عنددددددههم ُعملددددددة سحندددددداي ا وسناذسدددددد ل  دددددد   علددددددي م بددددددالنف   دددددد  الددددددهسحنحا يق ددددددرا،

 حدب كداسحن ا ُوبسدم ل  اسسلما ها    قراما الفحه م  أم ار الدت  يالتؤلحو يلرح التد ل،

كددال ودتدد  كددل  "الطبدد" "يثللددا لل دد ا، ذ ددسا  مددام  يثللددا للندد م، ثللددا للدتابددة، اللحددل ث ثددا،
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يمددد  ج تددد   ي قدددة، 584111ذحذددد ل مجمددد ع مامت ددد  ودد م أ بعدددال ي قدددة  ددد از أ بعدددال سدددنة،

مددام أمددا    يأقددام و دد م ث ثددال سددنة    ألددو جددزم سحندداي ا اللدداز ملادد ا الف اتدده،البيهقدد ألددو  

:اذا يجددهر  يهدد  الباتددل ي ددال  ع ددر   ألددو مجلدده  ذبدده متدد  ألددو مجلدده،ابدداياوزددي   ي 

يي   د   د  ذلدر ذدا،جتم  السدلم وبده  العلدم ي دلم   متابا جهوها ذذؤأي يقعده علدء م دز 

لبدده  ذعدل البدراما معامدل هدام  دد  تنمحدة ا،جتمد  يضدمال الت ااددل الخضدا ي بدال اجحدازل

محة أ يع امللددة  دد  الرذدد  مدد  مذاسحنددة الدتددا  ك عددام معر دد  يثبددا   كددجله الخضددا ا  سدد  

ذح دد  الخذددام يهددم  دد  ذ يا أ دد ا م بالن ددر ،ي وبتادد ل بددهو  ل ددسا الن ددر أغلددء مدد   هددام،

 د جم 
ُ
متد  العلدم، ممدا هد  ال دؤل للمدؤم ل الدسي الد    لعبده ال دلو مد  ملدر الدريم أل ت

   الريمحة م  ق ل العلمام السلمال  كل الدت  يا، ع  ار ال ج يا    ال زات

ياذا كاسحندده هددسة ع قددة ا،جتمدد  السددلم بالدتددا  يالبددراما  دد  ع دد  ة الزاهحددة، ذددبل 

ذعلء مسددددت   اسحنتددداق الدتدددد ، أسحنتجدددده الددددهيز هدددسة الع قددددة   دددد ه الحدددد م ملاددد ا مدددد  الفتدددد  ،

، متددددددددا   دددددددد  أمر ذددددددددا ال ددددددددمالحة 812111، بالبا سحنددددددددة مدددددددد  8998متددددددددا  عددددددددام  6511العربحددددددددة 

 .متا     أمر ذا ال تحةحة يالذا  بي 42111ي

يبحس   تبر ر التنمحة اللباذحة  السي أاه ت  منظمة الح أسذ  ذبل عهي مت  

    العالم العربي ي وتجاي  الد
ً
عن ال  أمدا  د  أمر ذدا،  5111اللباذة العامة ال ي تة ر سن  ا

 سحنح  
ً
 .ألو متا  300علء سبحل اللاز، ذح ه  سن  ا

اسحنتبلندددددا اادددددء عدددددهي الة ددددد  الع  عدددددة مددددد  كدددددل متدددددا  عربدددددي سحنجددددده ا سددددداع ال ددددد ا،  ياذا

ريف، بإلنمددا  5ذالدتددا  العربددي ي وع دد  مندد  اي ألددو أي ألفددال، ي دد   دداير سحندداي ا ت ددل ااددء 

ألدو أ د ة، يقده و دل اادء أمرد  مد  هدسا  51تتجاي  الة   الع  عة لذل متا     الادر  

 .(8).العهي

تملددل يا ددها  -ال ددي  عدددو  ح  ددة ذعددل البددراما  دد  ا،جتمدد -1مددةيلعددل ضددعو  رمددة ال  ج 

مدددددد  مئلددددددرار هددددددسا الفتدددددد  ل ذعددددددهي الدتدددددد  ال  جمددددددة منددددددس ع ددددددر الددددددؤم ل ااددددددء قل وبدددددده  

% مددد  الدتددد  21يت دددل أسددد ة ترجمدددة الدتددد   ددد  الددد    العربدددي اادددء متدددا ، 81111بحددد اا 

 
ً
 .ال ي وتم ترجم  ا    الح سحنال مل 
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سحنحةحددار البدددرل الع ددر  ، كددال مت سددد  الدتدد  ال  جمدددة ي دد  الن ددو ايز مددد  ثما

متدد  اأقددل مدد  متددا  لذددل ملحدد ل  4 4لذددل ملحدد ل مدد ا  ، علددء مدده   مددو سددن ار، هدد  

 لذل ملح ل، ي د  اسد اسحنحا  589عربي    السنةث،     ال أسحن     هناا  ا كال الرقم 
ً
 921متابا

 لذل ملح ل 
ً
 (9).متابا

 ددد  الادددر  لددد ه هعدددض ال  اجددد   ددد  عدددهي البدددرام  ددد   يمددد  ذلدددر ذدددبل عدددالم الدتدددا  يالصدددخاذة

السددن ار الاضددحة، يقدده م ددو اتحدداي الصددخو العددال ي أل ت   دد  الصددخو قدده اسحنخفددض 

 ددد  أي بدددا   %3، يبةسددد ة %5   ددد  ال يودددار التحدددها بةسددد ة  2113اادددء8995 ددد ز الف ددد ا مددد  

؛دخحفة ل م سحنده يعلء سدبحل التحهوده ، ذفدي ذرأسدا تراجد  ت   د  ،    الحابال، %2يبةس ة 

ي دددددددددد  أمر ذددددددددددا تراجدددددددددد  ت   دددددددددد  ؛ددددددددددخحفة اسحن  سحنالددددددددددح سحناز ها الدددددددددده  2113 دددددددددد  العددددددددددام  %7 5ااددددددددددء

ي دد  بر عاسحنحددا اسحنخفضدده أسدد ة ت   دد  ؛ددخحفة ذي ذاوناأ ددحاز  2114العددام  %4 86تر  دد ل 

  يسدداهم  دد  هددسا ال  اجدد  ا يودداي عددهي البندد ار الفضدداتحة يبري هددا يلدد  %6 6تدداومز بةسدد ة  

  يالعددالم العربددي مدد  ج تدد  (11)يقدده مدد  ال دد  ا يال دد ر   بؤسددرع دداهه تنبددل ال ذدد  ااددء ال

لدددددم ودددددد  بمندددددؤ  عددددد  تدددددؤثا ار ظددددداهرا ال دددددب الفضددددداثي، ذحسددددد ما أي يتددددد  الدددددهاترا اللباذحدددددة 

دقددد فيي ددد يي6سدددي يالتاهعدددة لجامعدددة الدددهيز العربحدددة ذدددبل الفدددري العربدددي ي وبدددرأ  ددد  الت سددد  

متدا   د  السدنة، ياسحنتداق  3111تعده   د  الاالد  م حعار الدت   د  العدالم العربدي ي تالجيم

م   سحنتاق العال ي  غدم أل العدر  ب دذل ل سحنحد   %8 8الدت      العالم العربي لم وتجاي  

مددددد  سدددددذال العددددددالم  و  مدددددز معظددددددم هدددددسة الةسددددد ة  دددددد  ا،جددددداز ايبددددددي يالتنظاددددد  الفدددددددري  5%

الخبحبددددة  يت   ددددد   يالعددددا س السددددن  ة ال ددددي تبدددددام  دددد  ال لددددهال العربحددددة  عددددددو بجدددد م هددددسة

ملحد ل  284الدت  أي اسحنس ا ها ييا ل ا للنا  ضعحو ه  ق ر، ذعلء الرغم مد  يجد ي 

ييلددددددددددة،و  ايح العددددددددددهي العتددددددددداي لة ددددددددددر عمددددددددددل مددددددددددا،  22عربدددددددددي وتحددددددددددهث ل اللاددددددددددة العربحدددددددددة  دددددددددد  

  يقددده (11)أ ددد ة سحنا خدددا 5111أ ددد ة  ي عتذددد  الدتدددا  الدددسي وددد  ع منددد  3111ي8111مدددابال

أل ال ددع  امر ذددي هدد  أمردد  ال ددع   قددراما  دد  العددالم  2118أيرم ددو تبر ددر ادداي   دد  

 25ث متدددا   ددد  العدددام يا تفددداع م حعدددار الدتددد  يا دددل أمر ذدددا اادددء  88بمعدددهز ا ددده  ع دددرا ا

ملحا  ييي ،ي جامر بر عاسحنحا    ال  تإل  اللاأي بمعهز سد   متد   د  العدام لذدل ذدري، بإلنمدا 

رأ العدر  مجتمعدال مد  ا،خدح  اادء ال لدحة انو التبر در العدر   د  ذودل الباتمدة  حدب وبد
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ث  ددددد  العدددددام لذدددددل ذري   ي  دددددا  التبر دددددر اادددددء ا تفددددداع  ق ددددداز علدددددء اللباذدددددة  8/4 بددددد  ادددددفحةا

  (12)الاس   محة يا ل ا،جتمعار العربحة  ااة علء التلفز  ل يملخبات 

، ال دداي  عدد   مئسسددة الفدددر 2188مدد  ج تدد  ألددا  تبر ددر التنمحددة الب ددر ة عددام  

ز  6عربي  ااء أل العربي وبرأ بمعهز ال ، بإلنمدا وبدرأ اي يبدي بمعدهع
ً
سداعة  211يقداتق سدن  ا

، يهددددسا و ضددددو لنددددا مدددده  الذا ثددددة اللباذحددددة يالعلمحددددة ال ددددي بعإل دددد ا الدددد ا   العربددددي، 
ً
سددددن  ا

مبا سحندددة بمدددد ا نال  ددد  الددددهيز اي يبحددددة، ممدددا وئمدددده يجددد ي هدددد ا ثباذحددددة لاسدددعة بددددال ثباذددددة 

  (13).ثباذة ال ا   اي يبيال ا   العربي ي 

أما    اسا اتحل يبحس  ر ر ي اسة أجر ه بجامعة  حفا   ز تؤثا  التدن ل جحا 

 للمععحددددار ال ددددي عرضدددد  ا اله اسددددة، ذددددبل 2184 دددد  عددددايار البددددراما عددددام 
ً
% مدددد  25، ييذبددددا

 سدددددراتحلحال وبدددددرإيل الدتددددد  ه دددددذل وددددد مي، يأمرددددد  مددددد  وبدددددرأ مددددد  الدددددهل ا،ختلدددددة هدددددم مدددددد  

 .   مهونة البه  ا،ختلة، أي م  وبعن ل    مرمز ال راع بعإل  ل 

هدم امرد   -24  د   88مد  عمدر -ااء جاسحن  ذلر، تب ز اله اسدة ال جحدل ال د ا  

ددددددر ال ددددددا ل ل أسددددد ة البددددددراما العالحددددددة عندددددده التباعددددددهو  بؤج ددددددا  قدددددراما هعدددددده التباعددددددهو   يذسع

، ممدددددددددا أل ال ضددددددددد  متعلبدددددددددة ب قددددددددده الفدددددددددراغ يالتحدددددددددر  مددددددددد  مسدددددددددئيلحار ا فددددددددداز يالعمدددددددددل

الاقت دددددايي ي ودددددئثر  ددددد  ذلدددددر، هسدددددب  اسحنس دددددا  الدت دددددار العامدددددة ال دددددي تحتددددد ي علدددددء الدتددددد  

 
ً
 يت ذرها مجاسحنا

ً
 .الخهولة أوضا

 سدراتحلحة، ت دال أل  "ي د  ر در اسدتع ع عدام أجرتد  لد دة مدت دار  سسحما سدذي

، ي 5% مدد   سددراتحلحال وبتندد ل أمردد  مدد  4 33
ً
متدد   5-3مدد  % وبتندد ل 2 26متدد  سددن  ا

 ي
ً
% وبتن ل م  متا  ااء متدابال، يمد  هندا وس دال أل أسد ة  سدراتحلحال الدسو  8 27سن  ا

   %91وبتن ل الدت  تف ق الد 

يألل لرام الدت  ي بعسي قراما ا، قامه الدت ة سحنفسد ا باسدتع ع  د ز مدم الدتد  

ل مي ددددا أل ذبددد    يال ددددي ت ددداع
ً
ي وبدددرإيل الدتدددد ، يأل % مددد   سددددراتحلحال 9 7البدددريما سدددن  ا

 ي 5% مدددي م وبدددرإيل أمردددد  مددد  4 47
ً
% 5 26متدددد ، ي 5-3% وبددددرإيل مددد  2 88متدددد  سدددن  ا

 أي اثنال
ً
 يا ها

ً
 .وبرإيل متابا
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أمددددا عدددد  سحن عحددددة الدتدددد  ال ددددي تة ددددر، أيضددددو التبر ددددر السددددن ي ال دددداي  عدددد  الدت ددددة 

 بم 2184، أل عدددددام 2185ال  نحدددددة  سدددددراتحلحة لعدددددام 
ً
  دددددايا

ً
ة دددددد  ار اي  لددددد ه ا تفاعدددددا

العربددددي، ي ددددؤ ي هددددسا بددددال زام  مدددد  ا يودددداي اهتمددددام ييلددددة الا ددددت ز  سددددراتحل  باللاددددة العربحددددة 

  (14).يستخهام ا مس ح اس  اتحج  لضمال أمي م

 

يالشباب بني مد املرئي وجزر املقروء:ي-7

تفحدده الدلادد  مدد  اله اسددار أل الدتدد   ب دد ه  الددة مدد  العددزيف ل ددالو الرثددي،    

م ا  داما استد دو أل 8985أجرر هعض الهياتر  ع محدة ا، ت دة ي اسدة سدنة  ذبه

ال دداههو  الفرأسددحال الددسو  تتجدداي  أعمددا هم  مددو ع ددرا سددنة ونفبدد ل  مددو ع ددرا 

سدددددداعة  ددددددد   إ ددددددة التلفز ددددددد ل، يع ددددددر سددددددداعار يث ثددددددال يقحبدددددددة  دددددد  الاسدددددددتماع ااددددددء الرايوددددددد ، 

  دد   ددال تددر  هعددض الددهياتر ال حلحددة ث9امحددةيسدداعتال يث ثددال يقحبددة  دد  قددراما الجراتدده الح  

 ا دددر  أل تدن ل جحدددا الت اادددل العاادددرا  سددداهم  ددد  اعدددايا اللخمدددة بدددال التلبدددي يالبدددراما،

ذفدددددي اسدددددراتحل يبحسددددد  ر دددددر ي اسدددددة أجر ددددده بجامعدددددة  حفدددددا  ددددد ز تدددددؤثا  التدن ل جحدددددا  ددددد  

ل أل  سدددددددددددراتحلحال لدددددددددددم وتددددددددددؤثريا مددددددددددد  يجددددددددددد ي ا 2184عددددددددددايار البدددددددددددراما عدددددددددددام  ج دددددددددددزا ، ت دددددددددداع

    .(15)التدن ل جحة الخهولة كالدم ح تر يال  اتو السمحة يلم و  ك ا قراما الدت 

يبددهي مددد  اسحن ددراف ا فددداز عددد  ال سدد عار التبلحهودددة هسددب  امذاسحندددار الع اعدددة  

ذدددبل ال ددد   يلبعدددار الفحدددهو  ال دددي تحت   دددا أقدددرار اللاددددز   ا،خدددهييا يكلماا دددا الطددد مة،

   (16)الهمجة تجسا م الي ا

 لذدل 29ممدا تراجعده ادناعة الدتدا  الد  ق ، ذهددي ي تتجداي  
ً
ملحد ل أسددمة  عن اسحندا

  د  ال لدهال التبهمدة، ي  دد  قدراما الصدخو 726م مبا سحندة مد  8998عدام 
ً
يا،جدد ر  عن اسحنددا

الع  عددار  يجمحد  ال سدداتل ال  قحدة اسحنخفضددهل اذ لدم تتجدداي    دة الفددري مد  اسدد   ي

،     ال ت ل هسة الخ ة   ال  ي العربحة، أمر  م  سحن 
ً
مدغ 5،87ااء  و مغ للفري سن  ا

ذعلء اعحه البراما تراج  عهي الة   ال دي وع ع دا النالدر ي (17)للفري    ال لهال التبهمة

ثملحددد ل عربدددي يتنددداقص 251مدد  كدددل عنددد ال ذعلددء الدددرغم مددد  تزاوددده عددهي السدددذال اادددء سحنحدد  ا

ذددبل النالددر بددار ي وع دد  مدد  أمردد  عناي ندد   عددهي امحددال هسددب  قدد اسحنال التعلددحم  لزامددي،
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 ملادد ا يبتعددايهم 
ً
 أمردد  مدد  ث ثددة ريف أ دد ة ي ةتحددل العددا ذ ل عدد  البددراما أسدد ابا

ً
 ياجددا

عدددد  البددددراما مي ددددا غدددد م سددددعر الدتددددا  ينجددددز أ؛ددددخا  الدددده ل ا،خددددهيي مدددد  لددددرام الدتددددا  

عحة   يغا هددددددا مدددددد  يا يودددددداي أع ددددددام الخحدددددداا يتددددددهذق البندددددد ار  ع محددددددة عذدددددد  اقمددددددا  ال ددددددنا

 اس ا   

دددهل الجزاتر دددة ُو  دددر أل ملادددد ا مددد  الدت دددار تح لددده اادددء محدددد ر    
ُ
يالتجددد ز  ددد  ال

 -للععدد   يالددريات  أي تبددهوم يج ددار اكددل السددر   أي مبددال  ياذا ي لدده مدت ددة أي معرضددا

 ددا  يال دد  يل أ -اي مددا سحندده 
ُ
ي   دد  تجدده الدتدد   اضددرا  تةتظددر علددء ا ذددو يقدده ع هددا الا

العلعددد ل غددددات  ل ياذا أقحمدددده سحندددهيا ذدر ددددة تجدددده  يايهدددا ُبعددددهيل علددددء ااددداه ،  دددد  مبابددددل 

التدددهاذ  الد اددد  علدددء ال رجاسحندددار الفنحدددة يالخفددد ر الاناتحدددة يقددده وسسدددامز الددد عض لددداذا لدددم 

 ُبعه الدتا   ا  جلإلو يالفدر أضخء م  سب  التاع بالةس ة للفري    العالم العربي ؟

زيف عددددد  البدددددراما ُبعددددده يا دددددها مددددد  أمرددددد  الظددددد اهر ي لدددددذاير الاجتماعحدددددة يلدددددر أل العددددد

يعلدددء الدددرغم مددد   عدددهي الس  ح دددار   عبحدددها بدددالنظر ي ت ا  دددا بخلدددل يظحفدددي  ددد  ا،جتمددد ل

 :(18)اي أل هناي م  وح رها    الج اسحن  التالحة الت لة ا سة الظاهرا،

 ر ذ د  ي بعتذد   اجدة ضدري  ة،لدسل ي ولع  الدتا  يي ا هاما     حاا أمرد  الندا ، -

 بححب تخ ص ل  الع اتل قسما م  مازاسحنح  ا ل رات   

سحنظام ال  بحة يالتعلحم غا  م سي علء الاستب ام يال حدب  حدب ي وتحد ز الدتدا  اادء  -

 أياا ضري  ة    التعلحم يال حب 

 .عهم   جح  الناهج اله اسحة يال  بحة اسر ة علء البراما -

يي وح دددددددل ل علدددددددء التبحدددددددحم الددددددد  م   إ دددددددة ياضدددددددخة لددددددده  البدددددددرام،ي ومتلدددددددر الدتدددددددا   -

 يالخبحبي لنتاجاا م 

الهعاوددة للدتددا  ضددعحفة بححددب ي وددتمد  النددا  مدد  الخ دد ز هسدد  لة علددء ر ددر مددا  -

 ت ه ة يي  الة ر 

 الاذتبا  ااء الدت ار الد ا ا يالا ت ااحة    بح  الدت   -

 ز الة ر يالت     الاذتبا  ااء سحاسار ي نحة متذاملة    مجا  -
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        ،س   ي لده  الفدري الجزاتدرتراج  البه ا ال راتحة هسب  سلم ايل  ار    الا  -

اادددء تدددرامم الخاجحدددار السدددتجها لألسدددو الدتدددا  وملدددل ذي دددا ر دددر ايل  دددار، اضددداذة 

 الس  لر الجزاتري اذ اتا  ال اتو النباز،  سحن  سحنه، ذ اته البريسث  لءع

 

لدر ا م  ت محس مها سنا اسحن درذه عد  معالعدة الدتد  ال دي تتجداي  يالخاال أل ا   

هاحدددددة النجددددداح  ددددد  الامتحدددددال، يأاددددد   بدددددسلر عمدددددل هدددددسة   دددددهيي الدتددددد  اله سدددددحة البدددددر ا،

قده ي بعرذدد ل م دد  يمحددو بسددتخهم ج ا  دد   الدها   ونح ددر  دد    دد  أذهدداج م بمعل مددار،

  علدددددء التفاعددددددل بدددددسكام مدددددد   حددددداا م العامددددددة يأاددددد حه قااددددددرا عددددد  اعددددددهاي الددددد ا   البدددددداي

  (19)ال إل ة،   هسا العالم التبهم التع   و ما هعه و م

الدسي بعده الدايا الرجعحدة ال مدة  د  أ دا   -أما العال  الجام   ذع قت  بالدتدا    

ب دد ا ا هعددض ال لل  حددب ونظددر العالدد  ااددء الدتددا  باعت ددا ة يعددام للمعل مددار -اله ايدد ي

  ددددد  تفبددددده    ددددد ل  علدددددء ال ددددد ايا، يمدددددا ال ونددددداز ال ددددد ايا، ، ددددد  سدددددبحل -علحددددد  اسددددد   م 

يهدد  مددا سدداعه علددء بلدد  ا ظدداهرا امحددار بؤسحن اع ددا ا، تلفددة يهدد   العل مددار مذدد   يج يهددا 

  ذبددددده (21)أوضدددددا السدددددب  الدددددسي وبدددددو ي ام ظددددداهرا اسحنحسدددددا  البدددددراما لددددده  ال ددددد ا  العربدددددي 

% مد  العد   ي 21ربحدة أل اسس اسحنة   به علء     ا ه  الجامعار الع أظ رر سحنتاتة

 
ً
% وبدددددددددددرميل مراجددددددددددد   ددددددددددد  مجددددددددددداز 21باسدددددددددددتهنام مبدددددددددددر اا م اله اسدددددددددددحة، ي وبدددددددددددرميل معلبدددددددددددا

، يسحنحد   % وبدرميل 26ا ت اا م ذبد ، ي
ً
% وبدرميل بدال سداعة 35أقدل مد  سداعة و محدا

  % وبرميل أمر  م  أ ب 2يساعتال، ي
ً
  (21) ساعار و محا

التحددها، يجدده  امعددة  مددا ار العربحددة ال ددا ي ال ددة بج 334ي دد  ي اسددة أجر دده علددء 

% 3 23ي % م      الجامعة وما س ل البراما الخرا ب   ا منتظمة،8 43ال ا ب أل 

  (22)وما س ل البراما ب   ا غا  منتظمة

 يقدده أجر دده ي اسددة  دد ز الاهتمامددار البراتحددة لدده   ال ددار الجامعددة مدد   حددب   

 تددسا    دد  ا،جددد ر، يم ضدد عار البددراما ال دديا،جدد ر ال ددي وبرأج ددا يال ضددد عار ال ددي تج

 تبرأهددا  ال ددار الددر لتال الت سددعة ياللاسحن  ددة  دد  متدد  البددراما يا ددل اله سددة  يأظ ددرر

 % مد   ال دار الجامعدة وبدرأل ا،جد ر الةسداتحة ال  ذي حدة  بالةسد ة77سحنتداتة اله اسدة أل 
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%، ال ضددددددددد عار 77 للم ضدددددددد عار ال ددددددددي تبرأهدددددددددا  ال ددددددددار الجامعددددددددة ذهدددددددددي الز نددددددددة يا  ددددددددام

%، ال ضددد عار الهوةحدددة 21%، الصددخة العامدددة 21%، الب دددص 24،ال دددعر %  66الفنحددة

%، يالخاسددد  2%، يالسحاسدددحة 6 2%، يايبحدددة 3التعلحمحة/ال  ب  دددة  %، ال ضددد عار4

  (23)%8يالتا  خحة ،%5 8يالتدن ل جحا 

الاسدددددتع ع الرمدددددز العدددددال ي ل سس دددددا ار الاقت دددددايوة ي  ممدددددا م دددددفه ي اسدددددة أعدددددهها

لددددددددددمله اله اسددددددددددة  أ قامددددددددددا مخحفددددددددددة ه ددددددددددؤل تددددددددددهأي مسددددددددددت  ار البددددددددددراما لدددددددددده  الجزاتددددددددددر ال 

نة ع  اتحة م خه مختلو ال رات  الاجتماعحة م   81الاستع عحة  ييوار، يمسه عحع

سددنة، يم ددفه بددؤل الدد ا   الجزاتددري ي تذدداي تربعدد  أي اددلة باإسحنتدداق اللبددا  ،  51ااددء  85

يأ جعده اله اسدة أسد ا  اسحنبعداع ال د ا  عد  البدراما اادء عدها  ا س ام كدال محلحدا أي ييلحد

ع امدددل، مي دددا التا  خحدددة يالاجتماعحدددة، اضددداذة اادددء غحدددا   عددد م التخ دددص، يمدددسا غحدددا  

لدده  يي  الة ددر التخ  ددة ال ددي ت بددض،  سدد  اله اسددة،  هعحددها عدد  يي هددا  اسدد  اتحجحة

نظمدددددة لخبددددد ق التدددددؤلحو يتحفادددددز اللبدددددا   مددددد  سحنا حدددددة أسدددددعا  الدتددددد  يمدددددسا غحدددددا  ا دددددر ال

 الئلفال ياللبفال 

ي م دددفه أ قدددام اله اسدددة بدددؤل أسددد ة الدددسو  ودددهايم ل علدددء قدددراما الدتددد  ي تتجددداي  

 ب فة ج اتحة % 56م  حجم العحنة اله يسة، بإلنما ي وبرأ هئيم أمر  م  % 8 6الد

مبهمة اهتمامار  م  ج ة أ ر  م فه اله اسة أل الدتا  الهوسي    الجزاتر ما وزاز   

مددددي م وددددهايم ل علددددء قددددراما الدتددددا  الددددهوسي ب ددددفة % 84، يبددددؤل % 9 86الجزاتددددر ال بةسدددد ة 

ذبددد  مددد  حجدددم العحندددة % 7منتظمدددة، يجدددامر الدتددد  ايبحدددة يالفدر دددة  ددد  ذودددل الباتمدددة بدددد

 اله يسة 

اله اسددددة م ددددفه مدددد  ج ددددة أ ددددر  بددددؤل أغلدددد  السددددتج بال وبددددرأيل باللاددددة العربحددددة 

  %3، ذاإسحنجلازوة بد% 35ثم تؤ ي اللاة الفرأسحة    الرت ة اللاسحنحة بد، % 58بةس ة 

يقدددده أيعددددز ال ددددرذ ل علددددء اله اسددددة أسدددد ة تددددهأض البريتحددددة  دددد  الجزاتددددر ااددددء اسحنس ددددا  

أج ددددددزا  عدددددد م قادددددد  يأسدددددد  الاسحنسسددددددا  ااددددددء ال دددددد دة العند  تحددددددة، بححددددددب م ددددددفه أ قددددددام 

مددي م % 68ذدد ل أج ددزا  عدد م قادد ، يمدد  حجددم العحنددة السددتج بة ومل% 75اله اسددة بددؤل 

بسددددتعمل ل الاسحن  سحندددده  ممددددا وددددؤ ي التلفز دددد ل  دددد  مبهمددددة اسدددد ا  ال ددددي أيعددددزر الي ددددا اله اسددددة 
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مدددد  العحنددددة السددددتج بة وملذدددد ل أج ددددزا % 97تراجدددد  أ قددددام البريتحددددة،  حددددب م ددددفه بددددؤل 

  (24)الاستب از التلفز  أي عذ  اقما  ال ناعحة 

     حعة النتاتة ال ي أذر ا ا هسة اله اسدة ت دال تطد م معدهز  يلعل البراما ايلحة

علدددددء  سدددددا   يا  دددددا  الفنحدددددةل قدددددراما الددددد اي ال  ذي حدددددة التعلبدددددة ببضددددداوا ال ضدددددة يا  دددددام،

يهدددسا مدد  لدددؤسحن  التدددؤثا   ددد  الدد    العر ددد  ياللبدددا   لل دددا   يالهوةحدددة، ال ضدد عار ال  ب  دددة،

أل قلحددددددار التدن ل جحددددددة الخهولددددددة كاإسحن  سحندددددده ذضدددددد  عدددددد   الجددددددام    دددددد ز هددددددسة السدددددداتل 

،الفضددددداتحار ،الجددددد از، ل دددددا وددددده  ددددد  ظددددداهرا العدددددزيف عددددد  البدددددراما يالعالعدددددة، ذدددددالدلا  مددددد  

ا،خت  دددار  ع محدددة ذي دددا الدددا ار اادددء اهمددداز الدتدددا ، يتحباددد  العلدددم، يعدددهم الاسحنتظدددام  ددد  

 !مت اضعة جها اله اسة ،بهلحل ال أغل  سحنج م الفضاتحار مست  اا م التعلحمحة 

ذاي أل قلة البراما  عسي ضحق اذق اللبا  ، ي أسال السي ي وبرأ ُبعه  د   ددم     

 ددالغ اذا قلنددا أل أمردد  الدد  ي تخلفددا يتددؤ را لدد  تلددر الحدده ال لددم وددد  قدده مددار بالفعددل،
ُ
يي سحن

ي دددد  محايلددددة لتبر دددد  الدتددددا  مدددد   ال ددددي   ددددا ذي ددددا بر ددددق الخددددرف، يسحنمدددده ذي ددددا عتمددددة الج ددددل 

ي  دهف هدسا  البا ة يأبده الدت دة ال  نحدة الجزاتر دة اادء اأ دام م دريع الدت دار التنبلدة،

 يتنمحددة قده ار البددرام، ال دريع اادء  ذدد  السدت   العل ددي للمد ا نال، ي لدق مجتمدد  قدا ة،

يتمددال الفدري  يجعل العالعة يسحلة م  يساتل التعلحم، اثرام العا ف له  السدتفحهو ،

 يقار ذراغ  م  استا ز أ

يلعددل هددسة ال ددا    تنعلددق مدد  قناعددة مفايهددا أل هندداي ع قددة ا ت ددا  يثحبددة ال ددلة 

 
ً
بددددال اللباذددددة يالتبددددهم  دددد  مختلددددو ا،جدددداير، ألل ي جددددة الاهتمددددام باللباذددددة تملددددل اأعذاسددددا

 بحبحددددددا للمجتمدددددد  ، يمدددددده  يعحدددددد  يمسددددددت اة العر دددددد   يلددددددسلر و دددددد   مدددددد  أيجدددددد  ياج ددددددار 

يااء الازال الدسي تتمادز بد  الخبداتق  ة ااء منهج ال حب ع  الخبحبة،ا،جتم  أل وة   أذراي

يأل ُبعلم ددم  يأل باددر  ذددي م  دد  الخبحبددة لددساا ا، عدد  ألدد اه ا الفريضددة أي الضددن سحنة،

 ذدددددالبراما رلحدددددة م مدددددة يضدددددري  ة إب دددددا  (25) ددددد  سدددددبحل ذلدددددر محدددددو وبدددددرإيل يلددددداذا وبدددددرإيل 

ي  ددددددسا لدددددد   دددددداز عمددددددر ملددددددل هددددددسة  ت ددددددا  ل ددددددا يالتفاعددددددل مع ددددددا، يالاسحن ياي ام ددددددا، الخبحبددددددة،

عله    ياق   حاا ا،جتم  
ُ
 ال ا   ، يذ
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يقددددددده م دددددددفه ي اسدددددددة  هولدددددددة أعدددددددهها الرمدددددددز العدددددددال ي ل سس دددددددا ار الاقت دددددددايوة    

ل  حددب لددمله (26)يالاسددتع ع عدد  سحنتدداتة هز لددة جددها للمدد ا   الجزاتددري علددء سددلم البددراما 

ندددددة ع ددددد اتحة ُمللددددده ذي دددددا مختلدددددو ال دددددرات  ييودددددار يمسددددده عح 81اله اسدددددة الاسدددددتع عحة 

سدددددنة ،يم دددددفه أل الدددد ا   الجزاتدددددري ي تذددددداي تربعددددد  أي ادددددلة  51اادددددء 85الاجتماعحددددة مددددد 

 باإسحنتاق اللبا  ، س ام كال محلحا أي ييلحا 

يقده جددام  د  سحنتدداتة اله اسدة أل أسدد ة الدسو  وددهايم ل علدء قددراما الدتد  ي تتجدداي  أز 

ب فة ج اتحة   يه  ما وئمه  %56، بإلنما ي وبرأ أمر  م  م  حجم العحنة اله يسة 8% 6

 أل البراما يالعالعة عنهسحنا ما تزاز ذع  سحنخ   ا يلإلو لع حا    هعهة الخضا ي يالفدري  

أمددا عدد  أسدد ا  تددهه   أسدد ة البريتحددة  دد  الجزاتددر ذبدده أيعزا ددا اله اسددة ااددء عددها ع امددل 

 حدددب  أسددد  الاسحنسسدددا  اادددء ال ددد دة العند  تحدددة اسحنس دددا  أج دددزا  عددد م قاددد  ي  لعدددل أهم دددا:

مددي م بسددتعمل ل  %68مدد  السددتج بال وملذدد ل أج ددزا اعدد م رادد  ي %75بحةدده اله اسددة أل 

مدددددد   %97ممددددددا أ جعدددددده اله اسددددددة تراجدددددد  البريتحددددددة ااددددددء التلفز دددددد ل  حددددددب وملددددددر  الاسحن  سحندددددده 

يي  الة دددددر ذضدددد  عددددد  غحددددا  اسددددد  اتحجحة لدددده   ال حدددد ثال أج دددددزا الاسددددتب از التلفز ددددد أي 

هعحددددها عدددد  يي هددددا اللبددددا   مدددد  سحنا حددددة أسددددعا  - سدددد  اله اسددددة–التخ  ددددة ،ال ددددي ت بددددض 

يتدؤ ي هدسة  يمسا غحا  ا ر النظمة لخبد ق التدؤلحو يتحفادز الدئلفال ياللبفدال  الدت ،

اله اسددددددة لتئمدددددده مددددددا ت اددددددله الحدددددد  ي اسددددددة سدددددداببة ل ددددددا هسددددددنة أعددددددها ا الئسسددددددة ال  نحددددددة 

 ا  ل ت از يالة ر ي ل 

يمايامه اله اسة ال ي أعهها الرمدز العدال ي ل سس دا ار الاقت دايوة يالاسدتع ع، 

مدددددددي م بسدددددددتعمل ل  %68مددددددد  السدددددددتج بال وملذدددددد ل أج دددددددزا اعددددددد م رادددددد   ي %75م ددددددفه أل  

 هعض استخهامار الخاس   عنه العل ة الجامعحال  ذ  بؤ  بمعرذة الاسحن  سحنه 
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يي معجينيللح سيب(:ُيبينياستخبام تيالطلبةياوز11شكل)

جريدددددبريال دددددر  يبالاتدددددة مددددد  الجزاتدددددر ال ي وبدددددرأيل ، 56من دددددر  هحدددددة، ال ددددده : ال ددددده : 

  21 ر2119ما   85،ا ه2557،ع   الجيم 

 

 38 85م    ز ال ذل السابق سحنجه أل الخاسد   بسدتخهم لبدراما اللفدار بةسد ة 

امار العل دددددددة يلدددددد  أسدددددد ة ضدددددددئحلة، أمددددددا متابدددددددة الن دددددد ر ذهدددددددي تحتددددددل ادددددددها ا اسددددددتخه %

، يقددده ورجددد  ذلدددر اادددء سحن عحدددة   دددراق الجحددده لل حددد ث يأعمددداز % 46 78للخاسددد   بةسددد ة 

يتتملدددددل أساسدددددا  ددددد  تحمحدددددل العل مدددددار علي دددددا  % 85 6العل دددددة، ياهتمامدددددار أ دددددر  بةسددددد ة 

 يتخز ي ا ل قه الخاجة  

يال اقدددددددددد  أل اسددددددددددتخهامار الخاسدددددددددد   ملادددددددددد  يمتعددددددددددهيا ،غادددددددددد  أل اقت ددددددددددا  العل ددددددددددة 

 علددددددء هددددددسة الاسددددددتخهامار  وددددددهز علددددددء  هاثددددددة ع ددددددههم باللباذددددددة الالد  يسحنحددددددة، الجددددددامعحال

 يضعو اسحنخرا  م ذي ا بال ذل العل      ع ر الة ر الالد  يأي  
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يايلدددددددة أاددددددد   باإمذدددددددال  العددددددداجم، يعلدددددددء اعت دددددددا  أل  الدلاددددددد  مددددددد  ال سددددددد عار،

تحددة أي  دد  لددذل الخ دد ز علي ددا  دد  سحن  ادد ا كاملددة بايت دداز ال الددر علددء ال دد دة العند   

يسددحما مدد   ملاددز ار ذددبل هندداي ت قعددار بددؤل ترتفدد  أسدد  العالعددة الالد  يسحنحددة مسددتب  ،

سدددد  لة    ددددايا تدددد ذر الالد  يسحنحددددار ياسحنخفدددداس أثماج ددددا  السددددعة الد ادددد   دددد   مددددل العل مددددار،

 التخز  ، يسرعة الاس  جاع  

أي التحدددددد ز ااددددددء يهدددددد  مددددددا ونبددددددل بحددددددهيث  احادددددد   دددددد  العددددددايار البراتحددددددة يمي ددددددا العالعددددددة 

العالعددة الالد  يسحنحدددة   ااددة مددد  مددا تضدددمن  مدد    ددداتص، اي أسحندد  مددد   دد ز اسدددتجابار 

أذدددراي العحندددة وظ دددر أل العالعدددة أي العدددايا البراتحدددة  ي تدددزاز ترتددددز علدددء ال دددذل التبلحدددهي 

 ل اي  العل مار يه  ال  ق  مما و ضخ  ال ذل التاا :

 

ي
 ث:و ضو معالعة العل ة للم اي   لد  يسحنحة12لذل  قما                                    

    ،جريبريال ر  يالجيم بالاتة م  الجزاتر ال ي وبرأيل ، 56من ر  هحة، ال ه :       

  21 ر2119ما   85،ا ه2557ع  

ياسحنمدددددا بسدددددتال ج ا   %68 48ال العل دددددة سحنددددداي ا مدددددا ُوعدددددالع ل ال ددددداي  الالد  يسحنحدددددة  

ر عة لتحمحدددل العل مددار مي دددا  ي رجددد  ذلددر اادددء تذلف  دددا الالحددة بالةسددد ة ل ددد دة للبددراما السددد

الاسحن  سحنإلددده  اادددة يالخاجدددة لج دددا  قدددراما بالةسددد ة لتلدددر ال ددداي  الالد  يسحنحدددة  دددا ق ال ددد  
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يمعظددم العل ددة وفتبددريل للخاسدد   ال  ةدد ي اضدداذة ااددء التعدد ي علددء العالعددة لل سددح  

 لعالعة تتعل  ال  ماز يال قه أوضا يألل ا ال  ق  مبا سحنة بايلد  يأي،

يال اقدد  أل ألذذدددا  يالعل مددار ت لدددء ملددل ال هدددو يلدد  ا دددر  بحاجددة اادددء التجهوددده 

الددهي ي   دد  وظددل  أسددال م ام ددا لسددا ي ا التاادد ار اللباذحددة يالاجتماعحددة ال ددي تعددرأ  دد  

ع الدددهاتم علدددء يلددد  وح دددل ذلدددر اي عددد   ر دددق البدددراما السدددتمرا يالا ددد   ياقعددد  الاجتمدددا   

 الستجهار ال ي وحفل ا ا ا،جتم  العال ي العاار 

يلعدددل البدددراما العل بدددة الحددد م ي ددد  كدددل يقددده لددد  تلدددر ال دددي  سددداعه البدددا ة علدددء النجددداح  ددد     

يمدددددايام سحنظامندددددا ال  بددددد ي يالتعلح دددددي ُوددددددر   يلدددددإلو النجددددداح  ددددد  اله اسدددددة ذحسددددد ، الخحددددداا،

 بدددددهاع باعت دددددا ة اسدددددتجابة غاددددد  مؤل ذدددددة ا ام  ي  دددددح  الدسدددددل الفددددددري ،ي بتدددددل الامتلالحدددددة،

ذدددبل  اجتندددا تدددزياي الخا دددا  ددد  الدددراه  اادددء سحنظدددام  علح دددي غسدددي بسددددلو  ال دددد ر العري دددة 

ي اج دد ا  معل مددار م تدددة ي ع قددة   ر جحدد  بم ددا ار  سدداعههم علددء النجدداح  دد  الخحدداا،

يييل ا بال اق     الاال  اعم 

 ددد  و محدددار ال ددد ا  الجزاتدددري يأهدددم ال ددد اجو ال دددي  -يلددد  عدددابرا-ال سحنظدددرا ذا  دددة   

  سحعر علء تفدا ة تب يسحنا هس  لة ااء الاستةتاق بؤل جحل ال  ا  بعاأي م  ذدراغ ذددري،

ُوجسدهة علدء أ س ال اقدد  التندامي الفعدري لعدهي محدد ر  ي د ام  يحد  ،يهدزاز ثبددا   مر د ،

سددددس اح ذي ددددا يعدددد بحدددد  ألددددر ة الانددددام الاجنددددة يالنفلتددددة مدددد  قددددحم ا،جتمدددد ،
ُ
هي البددددال  ال ددددي  

يالحدددؤ  الباتدددل الدددسي ودددهذ  بدددؤذراي  ددد   هدددرا لددد اا م اادددء أل ُولبددد ا   رمدددة ال قددده علدددء الدددأل،

بؤسحنفسدد م  دد  عدددرس ال حددر، يالادددامرا بددؤ يا  م وحددهيهم أمدددل الددتخلص مددد   يتحةحددة ياقددد  

نا عددددددد  ذبددددددهيا امدددددددل  دددددد  قه تددددددد  العملحددددددة علدددددددء اسدددددددسلما   اقدددددداا م الععلدددددددةل أمددددددا اذا تحدددددددهث

 ذداألمر جلدل يال عد  أعظدم مد  أل و ادو  الدت ار، ييي  اللباذة ،يالن ايي اللباذحدة،

ذدددددباء جاسحنددددد  قلدددددة عدددددهيها   دددددذ  ضدددددعو مسدددددت    ق ددددداز علي دددددا اادددددء  ددددده الاأعدددددهام أ حاسحندددددا  

الددددددسو  غالددددد  هم ددددددم هددددد  تح ددددددحل  ذالدت دددددار الجامعحدددددة   ددددددذ  قلدددددة البددددددرام مددددد  العل دددددة،

ييل تمحدددحص اادددء اسدددتاذ وددد م الامتحدددالل يهدددسا هددد  سدددر ا،خاضدددرار ي فظ دددا ثدددم اعايا دددا 

ثددم مددا تل ددب أل  عدد ي  لحمددة ااددء  امتظدداظ الدت ددة بالعل ددة ق حددل يأثنددام ذ دد ار الامتحاسحنددار،

عايا دددا البهومدددة  يهددد  ياقددد  ملاددد  للطدددجر، ودددهع  اادددء اعمددداز الفددددر، يتدلحدددو ال حدددب عددد  
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يكدددل السدددتب ل مددد  يهدددالاز يأمفدددؤ قلحدددار الدفحلدددة بدددب راق سحن دددو الخاضدددر  أسحنجددد  السددد ل،

يذلدددر ياجددد  مبددده  بسدددتحب كدددل غحددد   علدددء يونددد  يي نددد  يمجتمعددد   هدددسا النفدددق الظلدددم،

للمسدداهمة ذحدد ، يلعلدد  ج دده البددل، يأضددعو  ومددال  ال بنددام  عددايا البددراما لدده  النالدد ة 

 سدددداهم ذحدددد  كددددل مئسسددددار ا،جتمدددد  ،  -لددددإلو مناسدددد سحا-وحتدددداق ااددددء ج دددده تفدددداعل  مسددددتمر

ييي  البددراما  دد  سحنمدد ة العر دد  يالنفسدد ي  بؤهمحددة الدتددا  ،يسدد ل العناوددة بدد ،وتضددم  الدد    

 يالاجتما    

 
 خالصة واقرتاحات:

ي

لدددم  عددده العف لدددة ممدددا كاسحندددده  عتمددده علدددء  ذددد ار الد ددددا  بدددل أضدددخه   دددق لنفسدددد ا    

تملددل جملددة الاهتمامددار يالب اسددم  ثق فددةيال ددب ب ر بددا ر ددر و لدد   ثباذددة جهوددها تدده ء 

يهدسة اللباذدة وضدد   ل دي تتمحد     ل دا هدسة الر لدة الخح  ددة مد  عمدر  أسدال ال د  مة ا

ل ناا ددا ا،جتمدد  ي تع ددهها ال دد ا  ي  ددبل ا بددالتلبحو الددسا ي يالبددراما ال اعحددة  دد  أم ددار 

 الدت  الناذعة 

غددري  دد  ذلددر ذالدتددا  مدد  أ يع بددهاث   أسددال منددس ذجددر التددا  ك، ذذددل ال ددريح  يي    

الخضددا ار   ددحك يتنددهثر   لد   دد   امددم تددزيز، الن دد  التسكا  ددة  سددب ، ،مآل ددا الددزياز

تبه ذح ،
ُ
تخذ  قل   أسحندا  عد  أسحندا  مدات ا ق دل  عالم الدت  تظل  حة ملل الح م السي م

 قريل علء  ه  ع ا   م  أو ياي  

يالتس دددددد  لتدددددددا  ك النمددددددد  أي الاسحنحدددددددها  الخضددددددا ي للمجتمعدددددددار وجددددددده أل لبددددددد ا ال لددددددد     

أي ضددعف  سحن ددإل   دد  ال ددع ي أي الاسحنحددها ، ذلخظددار الدد هج الخضددا ي لدده  امددة  البراثددي

العلم يالرذ  م  لؤل العلمدامل يهد   كاسحنه ييما مب  سحنة بداالبراماث ي   - ااة- س محة

 دذل أ ده الفداتح  ا،خ   دة  د  التخفحدو 
ُ
ما وز ه قناعتنا  سد  ا بدال العد يا اادء البدراما  

 ة ال ي  عاأي مي ا مجتمعاتنا م  ي ؤا ا مة الخضا  

لإلسه مسؤلة تزجحدة يتؤسإلسا علح  ذالبراما أعرق مه سة  علم ذي ا  أسال، ذهي            

 علحندا أل سحنجعل دا ضدم  عاياتندا يسدل محاتنا ، الفراغ
ً
، بل ل  مسؤلة م دا ، ل دسا كدال لزامدا
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هدددسا ي اي العبدددل، ي  أارسددد ا  ددد  سحنفددد   اجحددداز مندددس أع مدددة أظددداذرهم، ألج دددا غدددسام الدددريح،ي 

 م  الج ه، م  أجل الاعة هسة اللباذة،
ً
يبنام الد    باألهمحدة ال دي تدسسدي ا  وتعل  لإل ا

 اللباذة     حاا ا،جتم  العاار 

يباإلا ا ااء ال اق     ض م الراه السابق ذمرة وتطو أل البراما    ياقعنا العربي 

الاهتمدام الد  م  ي تؤ دس -اذدة يال د ا البدراما يقضدحة اللب -يالجزاتدري، لإلسده بخاد  ذهدي

مما وجعل الرم ب دعر بالخحدام ياسدو، يهد  وعلد  علدء تلدر النتداتة  م  اسرا يا،جتم ،

امددددر الدددددسي وئلددددر علدددددء هام دددددحة ي،ال ز لددددة ال دددددي تحبب ددددا أمتددددد  علددددء سدددددلم البددددراما العدددددال ي

أيز كلمة سحنزلده  د   البراما، يه الة عايا البراما ممما سة مجتمعحة لعلء الرغم م  أل

ال د  ي  اسدتعايا  د  متاا ا ييست  ها اللبدا   كلمدة ااقدرأث  ممدا ود دو عد  أهمحدة البدراما

 الخضا  ة    يالر ايا

الفضددداثي   دد ه ذضدددامار البدددراما م جدددار مددد  العدددزيف عي دددا،  يمدد  اسحنس دددا   عددد م 

و السدددلبي مدددد  يسدددحما مددد  مرددد ا الذددد امة الهعاتحدددة ال ددددي تفسددده اذياق، ي  دددج  علدددء التدحددد

الخحددداا الاسددد   كي،  ددد  ظدددل غحدددا  سحاسدددة اع محدددة م ةحدددة علدددء ي اسدددار تراددده أثدددر  سحنمددد 

التعدددددهيا علدددددء امددددد  اللبدددددا   يضدددددحاع ال   دددددة  ي ددددد  ظدددددل هدددددسا ال ضددددد  تحتددددداق  ال سدددددات 

 لعل أهم ا ماول : العملحة،  ر جرامامجتمعاتنا ااء جملة م  

ذ قدددددده الفددددددراغ بالةسدددددد ة  ،ل ددددددذل يالضددددددم ل التؤمحدددددده علددددددء أهمحددددددة م اج ددددددة الفددددددراغ  دددددد  ا - 

لل د ا  بعدده أياا لفسددها م اد ا تحددرف ال دد ا  عد  العمددل النددتة الجداي ااددء الل دد  يالع ددب 

  يضحاع ال اه  يالبه ار ي  تإله العاقار ب   اتل

تربحدددة اجحددداز ال دددابة التتاهعدددة علدددء أهمحدددة ال قددده يضدددري ا مل ددد  بؤعمددداز مفحدددها تن دددي  - 

ألج دددا مددده ل م ااددددء   ي  دددجح  البدددراما يترذدددد  لدددؤج ا،لدددسيق ي  ددددخس الفددددر، العبدددل يا دددس  ا

 التفدا  النبهي ، يمعرذة ق ر 

 عده الدت دة سحنبعددة الاسحنعد ق أي ال هاودة ال ددي ومدد  أل  سدد م  د   بندام الفددري ثباذحدا، ذمدد   - 

ي ددددرق   ل ددددا وددددتعلم الفددددري معسدددد  الدت ددددة  يأهمحددددة الدتددددا ، يالدددد اي ا ددددر  لنبددددل العرذددددة 

تنظددحم ا،جم عدددار ياسددتخهام الف دددا   يبدددهاوار البددرامار الخدددرا يتبحددحم الدددايا البدددريما 

يال حدددب الي جددد  الدددنظم يغاددد  ذلدددر مددد  ال دددا ار ال دددي  سددداعه الفدددري علدددء م اادددلة مسدددا ت  
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التعلحمحةل بل يم  تريي ال دا  علدء الدت دة، تنمد  لهود  ملددة ال  بحدة الدتبحدة ي   قدء لهود  

 ياستعا ا ياقتنام ذ  التعا
ً
 مل م  الدتا  ا  عا

لتلبحدددددو مةسدددددد بي ا، أي اوجدددددداي  ،يتزي ددددددهها بؤ دددددهث الدتدددددد علددددددء تددددد ذا  مدت ار العمدددددلي -  

يأسددددد اق  ،يجمعحدددددار   دددددجح  البدددددراما، ابعدددددة أادددددهقام الدتدددددا  تة ددددد  اقامدددددة العا س

ا ا إعدد الدتدا  السددتعمل، يالع عدار ال ددع حة ألم دار الدتدد ، يمددسلر اوجداي سحنظددام ي سدي

 اادددها  س سدددل متددد  الجحددد   ددد 
ً
 الدتددد  يت ايل دددا ذحمدددا بدددال الئسسدددار العلمحدددة، يأوضدددا

،    وددتم التخ  ددار ا، تلفددة، يتخ ددحص كددل أسددرا جددزم مدد  مازاسحنح  ددا يقتنددام الدتددا 

 .التؤسإلو لتبالحه قراتحة تةتبل عذ  اجحاز

ال داهه اادء أ دهث مساعها يساتل  ع م    الس جح  علدء البدراما، مد   د ز ت جحد   - 

ألل يجد ي هددسة ال سدداتل  ي  ددجح  ال ددهعال يالدتدا  يالبددرام  الئلفدار ،ير ددر  ادها ار،

 ياقامدددة سحندددهيار   لددد ، بدددل  اذددده لددد  مددد   ددد ز التعر دددو بددد ، ي وجددد  أل باسدددي عددد  الدتدددا  

 يالساعها     سم اس  اتحجحار تئسو لجحل قا ة  يالتعر و ببحمت  العرذحة،

ال  ا  م  امدت ي م دا ار البدراما بمدا وضدم  الف دم السدلحم يالاسدسحعا   تمدال جحل - 

العمحددددق، يتفعحدددددل سحنتدددداتة البدددددراما  ددددد  الخحدددداا العلمحدددددة يالعملحدددددة يالاجتماعحددددة ي عددددد ل عددددد  

البرامار الجحها    الصخو يالتن    ا ا اع محا، يبسلر  عد ي البدراما ال اعحدة يال اعدها 

 بالست   اللبا   يالخضا ي للفري يا،جتم  يستئناف يي ها    الا تبام 

   ال ض عار الجايا يذلر بتذلحو الع   قراما مت  مناس ة    جح  البراما الخرا - 

مختلفدددددة، يمتابدددددة تبر دددددر عي دددددا، يمناق ددددد  ا  ددددد  الف دددددل،  ألعمدددددا هم الزمنحدددددة  ددددد  م ضددددد عار

ي  دجح  كدل  الد  ال اتبة    التخ  دار ا، تلفدة،  ي عر و الع   با،ج ر يالدت 

وبرإهددددا، يالا تفدددداظ ا ددددسة ال ددددج ر، يتبددددهور  علدددء أل وجعددددل لنفسدددد  كددددج  بالدتدددد  ال ددددي

يعبده سحندهيار يلبدامار لعدرس الجهوده  .يالده جار الع   ال اظ ال علء البراما بالج اتز

 الفحه م  الدت  يالتعر و ا ا يمناق   ا 

بدددراما يتلمدددال الفددددر كؤ ددده أهدددم التدلحدددو مددد   مددد ر الت عحدددة يالدددهعم ل ددد ي ة ذعدددل ال - 

 ياذدددده التبددددهم  دددد  ا،جتمدددد ، ياعددددايا البددددا ة للدتددددا  مدددد   دددد ز سحاسددددة ي نحددددة متماسدددددة 
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تددددددددي ض بالفعدددددددددل اللبددددددددا   هعحدددددددددها عددددددددد  الخركددددددددار الناسددددددددد سحة ال دددددددددي بالدددددددد  علي دددددددددا السسدددددددددعح  

 يالا تجالحة 

عدددددايا البدددددراما  ددددد  متددددد  البدددددراما، ياعدددددايا ت دددددمحم يا دددددراق يتنمحدددددة  ا تحدددددا  م ضددددد عار - 

جمح  الرا ل، يته  ه م علء البراما الالد  يسحنحة، يالبراما الخرا،  البراما له  ال  ا    

السدددددر عة، يالبدددددراما مدددددد  عدددددها م ددددداي  ي قحددددددة يالد  يسحنحدددددة، ي عدددددر ف م بددددددا،ج ر  يالبدددددراما

 العل مار يال اي  ا ر   ييياتر

ا ار اللباذددددددة يال  بحددددددة ا حددددددام سحندددددد ايي البددددددرام ياأ ددددددام مرادددددده ي سددددددي للبددددددراما تهعمدددددد  ي   - 

 هارس الس جح  الرس ي ل ناعة الدتا    ي ع م يالتعلحم العاا ،

مدد   ددد ز اقامددة ع قدددة اددهاقة بدددال  تفعحددل يي  الجامعدددة  دد  مجددداز العالعددة يالبدددراما، - 

العالدددددد  يالدتددددددا  باعت ددددددا ة أذضددددددل جلددددددإلو، ياسددددددتعايا يي  الدت ددددددار الجامعحددددددة يتفعحددددددل 

 للبا ة، ي ع م    استعايا البا ة للدتا   يي ها    ت ذا  الدتا 

يتدددهعم    دددجح  مئسسدددار الة دددر ال دددي  سددد م  ددد  عملحدددار التنددد  ر يتحفدددز علدددء البدددراما، - 

يذطو مئسسار الة ر  أ ر العرذة يتئسو لفعل  بهاع يسحما له  الذ اعم ال ابة،

بالذاسد  ال دي تح دهها بدل  ال همحة ال ي ا هف ااء مجري الرب  يي ا تم ببحمدة مدا تة درة،

 ي س   

  اأ ام معاه  جامعحة، يعم استا اي الدتا  الجام  ، ييعم  رمة التؤلحو - 

الدد    ا،جتم ددد  بمسدددئيلحات  ا ام الجحدددل الخاضدددر مددد  لدددؤسحن  أل وجعدددل مددد  هدددسة اللددد  ا  - 

  ي ز ده  د الرقمحة العا مة  اذدها م مدا ورد ي  ادحه ال د ا  العر د  ي فدت  لد ح  م الفدر دة،

 مست    اق ال م علء البراما يالعالعة 

ام يالرياي يأ  ام الدتا    -   تع  ر  ع م يالتعر و باألأ عة يال اي ار لس جح  البرع

تفعحل كل العاقار الفاعلة يال سدحعة بدال الدتدا  يالبدا ة،  د  سحنعداق ال عدة ال  نحدة  - 

يال دددي سددددستع   برامج دددا يتت سدددد  لل  غحددد   ددد  العالعددددة ال دددي  سدددا  علي ددددا الددد  ا ا منددددس  مددد  

يمجاير ته ل ا اثر الاسس ا ا ال  نحة   ز العالعة يالدتا  
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  .819- 67، ر 8998، 37العربحة التحها، ع

 ما ، ماذا وبرأ ل ابنا    ع ر الع لةسعه الجرف    -23

http://www.arabicwata.org/Arabic/The_WATA_Library/Research_Papers_an

d_Studies/Excerpts_from_Papers/2114/april/research6.html 

 من ر  هحة ، أغل حة البرام الجزاتر ال وفضل ل اللاة العربحة  -24

http://www.blafrancia.com/node/486(23/11/2009)11h30. 

 

http://www.darislam.com/home/alfekr/data/fekr1112/30.htm
http://www.annabaa.org/
http://www.blafrancia.com/node/486(23/11/2009)11h30
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،يا  ال ددددددد ا  للع اعدددددددة إلاسدددددددالمي م ددددددد التيال دددددددب بال ددددددد  ي ر سدددددددعحه  مضدددددددال، -25

  61، ر8978،باتنة،الجزاتر، يالة ر 

يجريددددددددددددددددددبريال ددددددددددددددددددر  بالاتددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددد  الجزاتددددددددددددددددددر ال ي وبددددددددددددددددددرأيل ، 56من ددددددددددددددددددر  هحددددددددددددددددددة، -26

                         21 ر2119ما   85،ا ه2557،عالجيم 
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اجمللة  بعض جوانب التأليف واملؤلفني يف اإلنتاج الفكري الزراعي املهشور يف

 م(3142-4991اليمهية للبخوث والدراسات الزراعية )

 قائد حيي صالح           نادية صاحل الشليماني         د.خليل مهصور الشرجيب    

 ماجستير علوم زراعية        بيالوريوس علوم زراعية        دهتوراه، إرشاد واتصاٌ تنموي    

 
 امللدص:

 مددد دعددتاد  32هددت ا الترا ددة إحددل تنليددا فكتددال العىددملي ال را دد  ا   ددور  دد  
م
عددتدا

 114) 3142-4991املجلدددة اليمنيدددة للاندددوا والترا دددال ال راعيدددة التددد    دددملل  ددد ٌ الع دددر  

و، و لددددً با ددددتاتام ا دددنلي الوحددددع  التنلي دددد  ف صددددا   
م
 عددددتدا  مددددد  عنواكدددا

م
يصدددتر  ددددنويا

/عتد ما 41املجلة وبمتو ط كتره 
م
٪و 14بي ا النتائج د   واح  كصف العينة ) د  دو عنواكا

٪ منهدا  ملدا 11 19ومد بي  ا لاالل م  رهة التأليف، ُوجت د  كندو  ظهملل بتأليف  ملدي 

٪و با ملتاددددة 2 22د ددددمال مددددنلعي  اانددددي ، وجددددالل ا ويددددوعال التدددد  ظهددددمل   هددددا ا اددددة مددددنلعي  )

مددددددنلعي   1 ويددددددوعال ظهددددددمل   هددددددا د ددددددمال  همددددددا ُوجددددددتل  سدددددد  م ويددددددة يدددددد يلة  لددددددط الثاكيددددددة 

ددددة ا ددددنلعي  الددددنوور مددددد ا ددددواد ا   ددددور  ا ملتاددددة  وحددددل )  ددددأه ر  %و،  دددد   ددددي   48ا تلددددا  صمل

لا ا ساهمال العملديدة وا  د رهة للمنلعدال  سداة م ويدة متتكيدة )
مل
ا تدا بدا ثو  %و  8 4شي

ا ددددواد ا   ددددور   دددد  املجلددددة هي ددددة الانددددوا وفرشدددداد ال را دددد  ا ملتاددددة  وحددددل همددددنلعي   ع دددد  

 44٪و، ت ه  بدا ثو  دوداديميو  مدد امجامعدال اليمنيدة والعملبيدة )21)
م
 ود يدرا

م
٪و، وجدال االثدا

و لصدا الترا دة إحدل  عدت التصدورال  ٪و 2با ثو  مد من سال منلية ودجنبيدة د دمل) )

 ا ل ر ة للتطويمل ا ستلا   

لتدأليف، دوريدال علميدة، ال راعدة، ملداالل علميدة، بندوا، كمدط ا :الكلمات الرئيشـية 

 اليمد 
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Summary: 

The study aimed at analyzing the published agricultural intellectual 

production in 27 issues of the Yemeni Journal of Research and Agricultural 

Studies published during the period 1994-2013 (408 titles), using the 

analytical descriptive statistical methodology. Each year, two issues of the 

journal are issued with an average of 15 articles or titles / numbers. The 

results showed that about half of the sample (51%) appeared individually. 

Among the essays are the authorship, about 49.44% of them have the 

names of two authors, and three authors (33.3%) came in second. Only a 

small percentage was found for subjects with the names of 4 or more 

authors. The share of male authors ranked first (86%), while individual and 

joint contributions to literature constituted a low percentage (8.6%). The 

researchers of the Agricultural Research and Extension Authority ranked 

first as the authors of most of the articles published in the magazine (75%), 

followed by academic researchers from Yemeni and Arab universities (18%) 

and thirdly, researchers from other local and foreign institutions (7%). The 

study concluded some of the proposed scenarios for future development. 

Keywords: scientific articles, research, style of authorship, scientific 

periodicals, agriculture, Yemen. 

 
 املكدمة:

ت ايدددت مهتمدددام بترا دددة متصددداٌ العل،ددد    دددياا عدددام، وال  ددديما متصددداٌ مدددد  ددد ٌ 

املجدددد ل العلميددددة،   ددددياا هايددددر  دددد  جميدددد  دكنددددال العددددال  تنددددا ال تددددال ماتلعددددة بمددددا  دددد   لددددً 

  ومددددد   لدددددً،  اال سدددددداة  سدددددي تومي ريً وباليومي ريدددددً همودددددداالل دو  لدددددٌو علميدددددة جتيددددددت 

، و احددددددة  دددددد  اللطدددددددا  
م
للدددددديمد، ال تدددددد اٌ توملبددددددة   ددددددمل املجدددددد ل العلميدددددددة ا تاصصددددددة عمومددددددا
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ا هايدددر،  يدددا مدددازاٌ هدددنا الندددو  مدددد الترا دددال الا اليوم ريدددة 
 إحدددل  دددتمل

م
  دددتيثا

م
ال را ددد ،   دددايا

 كادر  

، لدددد  تىددددد املجلددددة اليمنيددددة 4991 دددد  هددددنا الصددددتد،  منددددن ظهددددور دٌو دعددددتادها  دددد  عددددام 

 للترا ددددة والتنليددددا التاص دددد   
م
وع ددددل الددددمل   مددددد  للانددددوا والترا ددددال ال راعيددددة مويددددوعا

تنعيددن إ ددت) الترا ددال  وليددة  ددٌو   ددمل الددتوريال العلميددة ال راعيددة ا تاصصددة  دد  عددام 

، إال د  تلً الترا ة اكتصملل ع ل توملبة التوريال الصادر  عد من سدال الاندوا 4991

م  وا تعمليددددا تلددددً الترا ددددة  عددددت امجواكدددد  4991ام ال راعيددددة  دددد  شددددطملي الدددديمد كاددددا عدددد

دعدتاد  لدط  1ا تعللة ب  مل مدا حدتر مدد دعدتاد تلىمدا املجلتدي  الصدادرتي   ينهدا )وشدملا 

 و 4991)ال ملجب ،  4991-4944ليلتاهماو، والت  ظهملل   ٌ الع ر  

، وبددتدل ا ن سددة الوينيددة 4991لىددد تلددً التوملبددة املقددتود  كددت توكعددا  عددت عددام 

 ههي ة الانوا وفرشاد ال را  ه التعىير    إ  ال مولة زراعية متاصصدة ا 
م
ت   تيثا و مل

يا بدد هاملجلدة  جتيت   واهاة التطورال والتغيرال الهييلية وا ن سدية  د   لدً امقدي ، و دممل

 م 4991اليمنية للانوا والترا ال ال راعية ه وظهمل دٌو عتدا لها    عام 

د د دددددمل) ل  دددددمل الدددددتوريال العلميدددددة التاصصددددددية  ال بدددددالطا ، هندددددان تودددددار  وجهدددددو 

بصدور  ، 1الصلة بال راعة    اليمد، ولىنها كت تنتال إحدل تنليدم منعصدا دو درا دة ملاركدة 

لىددد الترا ددة امقاليددة تلتصددمل ع ددل تنليددا توملبددة هاملجلددة اليمنيددة للانددوا  مو ددعة شدداملة 

 را ددددددد  باعتاارهدددددددا امجهدددددددة الاندددددددوا وفرشددددددداد ال والترا دددددددال ال راعيدددددددةه الصدددددددادر  عدددددددد هي دددددددة

 الوينية العاعلة الملئ سية واملقورية    من ومة الانوا ال راعية الوينية 

وبهدددنا امصصدددوغ، ي اأددد  التأهيدددت ع دددل د  مع ددد  ا ملاجددد  و دبيدددال العملبيدددة، بمدددا  ددد  

 لددددً اليمنيددددة،  ال الصددددلة بالتنليددددا الا اليددددوم ري واكددددا إمددددا تملهدددد  ع ددددل فكتددددال العىددددملي  دددد  

؛ والعمدددددددار، 3141؛ الىا سددددددد   والدددددددملاوي، 4993وم ف سددددددداكية و مدددددددد )الع ددددددد  ، موددددددداٌ العلددددددد

وشددما   و 3141و، دو ع ددل  عددت امقلددٌو   ددمل) مثددا ا علومددال وا ىتاددال )امقمددود، 3144

تنليدددددددددددا هدددددددددددنه الترا دددددددددددال الىتددددددددددد  والمل دددددددددددائا العلميدددددددددددة و يملو دددددددددددال و يرهدددددددددددا مدددددددددددد ا دددددددددددواد 

                         
عددددددددددددددام   ددددددددددددد  د دددددددددددددمل)  مولدددددددددددددة علميددددددددددددددة مجامعدددددددددددددة عدددددددددددددت التا عددددددددددددددة  محدددددددددددددي، ال راعيدددددددددددددة، للعلددددددددددددددوم كاحدددددددددددددمل وليدددددددددددددة   دحدددددددددددددترل1

 و 3112م يت مد التعاحيا  ٌو هنه املجلة موجود     ملاا ) و 4994 )الملوي ت، 4991
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ا ىمل دددة ع دددل وجددد  التنتيدددت لدددتوريال الاندددا ولتنليدددا الترا دددال الا اليوم ريدددة  ا طاوعدددة 

و، 3119العل، ، لو ظ دنها تمله     مع مها ع ل دوريال ال ربية والتعلي  )عطاهللا ود مدت، 

؛ وديدددددا  3112واملجددددد ل ا تعللدددددة بالطددددد  امقيدددددوي، والعلدددددوم الطايدددددة السدددددمليملية )ال  ي،ددددد ، 

 و 3144ويعطف وعملب ، 

دو ا لددداالل العلميدددة ا   دددور   ددد  موددد ل إ   دبيدددال  ال الصدددلة بتنليدددا الاندددوا 

الانوا ال راعية العملبية املقىمدة، واليمنيدة منهدا ع دل وجد  امصصدوغ،  د  إمدا مندتود  دو 

لدنا،  د   هدنه الترا دة  هدت    ديا     د سدد   دواٌ كدادر  ، دو  يدر متا دة  سدهولة ويسدمل 

 باىجابددددة ع ددددل  عددددت   دددد لة ا تعللددددة بددددا واد ال
م
انثيددددة التدددد  ظهددددملل  دددد  املجلددددة ده ددددر تنتيددددتا

اليمنيددددة للانددددوا والترا ددددال ال راعيددددة، مثددددان هيددددف تتددددوز  ا ددددواد ا   ددددور   دددد  املجلددددة ع ددددل 

ومددددددا هددددددو كمددددددط تددددددأليف ا لدددددداالل او ا ددددددواد  و؟3142-4991دعددددددتادها املصتلعددددددة  دددددد ٌ الع ددددددر  )

ة التدأليف وها مساهمتهد  ملديدة دم م د ره وها تسه  الاا ثال    املجلة؟ ا   ور    ها ؟

ما    ا ن سال الت  ي ت،  إل ها الاا ثو  ا نلعدو  ممدد اسداهمو   د  ال  دمل   م  با ثي  ؟

وهددا هنددان دي إمياكيدددة ال ددتاتام كتددائج الترا ددة لتنسدددي  عمليددة ال  ددمل  دد  هدددنه  باملجلددة ؟

؟
م
 املجلة مستلا 

 أهداف الدراسة:

كتدال العىدملي ال را د  هت ا الترا ة إحل تنليا  عت امصصائص الااليوم رية لل 

، تس رشدددت  ا   ددور   ددد  املجلددة اليمنيدددة للاندددوا والترا ددال ال راعيدددة 
م
وب ددديا ده ددر تنتيدددتا

 هنه الترا ة باألهتاف التاليةن

 تتاُّ  متواهال الىمية لتوزي  ا واد ا   ور     دعتاد املجلة كيت الترا ة   4

 تنتيت يايعة كمط تأليف ا واد ا   ور     املجلة   3

 تنتيت ج س ا نلعي  ا ساهمي     ال  مل باملجلة   2

 معمل ة مكتمالال ا ن سية للمنلعي  ا ساهمي     ال  مل باملجلة   1

حدديا ة  عددت الددتروس التدد  يمىددد معمل تهددا مددد توملبددة  عددتاد الصددادر  مددد هددنه املجلددة   1

ل وتلددتي  توحدديال منا دداة للن ددمل   هددا مسددتلا  مددد كاددا هي ددال تنمليددمل املجلددة واملجدد  

   مل) ا ماالة 
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 مواد وأساليب الدراسة:

تلتصدددددددمل هدددددددنه الترا دددددددة ع دددددددل تنليدددددددا دعدددددددتاد املجلدددددددة اليمنيدددددددة للاندددددددوا والترا دددددددال 

ال راعيدددة الصدددادر  عدددد ههي دددة الاندددوا وفرشددداد ال را ددد ه همن سدددة وينيدددة يمنيدددة رئ سدددية 

عدددة بمسدددنولية تاطددديط وتنعيدددن وتليدددي  الاندددوا ال راعيدددة   دددل ها النادددات  وامق
مل
يدددوا    ددد  ميل

 جمي  دكنال الا د مد دجا  امل ا  اوا ال راعية   ها 

 مدد العدتد  ٌو )ركدد  
م
دا التنليددا جميد   عدتاد الصددادر  مدد املجلدة بددتلا

مل
و 4وكدت  ط

)مددا موموعدد   3142الددني ظهددمل  دد  عددام  32 تددص حددتور العددتد ركدد   4991الددني ظهددمل  دد  عددام 

و  32
م
 عتدا

لوحددددف وتنليددددا فكتددددال العىددددملي ال را دددد  ري الااليددددوم ا ددددتاتما الترا ددددة ا ددددنلي 

د  دد  املقتويددال ا   ددور   دد  دعددتاد املجلددة ا ددنوور  والتدد  بلغددا ) و  114ا ت ددممل
م
ماد /عنواكدددا

درجدا جميد  عنداويد ا ويددوعال )ملداالل بندوا علميددة  وت ديا موتمد  الترا دة وعينتهددا 
ُ
د

تمملال وكدددددتوال     امددددد و دو دوراق بنثيدددددة، وملددددداالل مملاجعدددددة، وعدددددملو  الىتددددد  ، ووكدددددا   مدددددن 

 بوحعها و تال للتنليا 

 مدد الطدملق ف صدائية الوحدعية مثدا التىدملارال وال سد  
م
ا تاتما الترا ة عدتدا

ا  ويدددددة وا تو ددددددط وا دددددت) ومددددددا إحدددددل  لددددددً، لتنليدددددا الاياكددددددال التددددد  تدددددد مل جمعهدددددا ع ددددددل ماتلددددددف 

 لط
م
ايعددددددة وكطدددددداق الصددددددعال الا اليوم ريددددددة كيددددددت الترا ددددددة، وبطمليلددددددة منا دددددداة وممليددددددية و لددددددا

 ودهتاف الترا ة 
 

 :املهاقشة الهتائج و

تناولددا الترا ددة  صددائص فكتددال العىددملي ال را دد  ا تمثددا دو ا لدداالل ا   ددور   دد  

 عددددتاد الصددددادر  مددددد املجلددددة ا ترو ددددة مددددد  يددددان عددددتد ا ددددواد دو ا لدددداالل ا   ددددور   دددد  وددددا 

   ددد   جددد ال التاليدددة تنددداٌو كتدددائج عدددتد، ويايعدددة دو كمدددط التدددأليف، وعدددتد وكدددو  ا دددنلعي   ويدددت

 الترا ة   أ  تلً امصصائص املصتلعة تنا عناويد  ملعية منعصلة 

 املواد املنشورة على أعداد املجلت: جوزيع (أ

و توزيدددددد  فكتددددددال العىددددددملي ال را دددددد  ا   ددددددور  سدددددد  4دظهددددددملل النتددددددائج )ال دددددديا ركدددددد  

و  114اعية ) عتاد الصادر  مد املجلة اليمنية للانوا والترا ال ال ر 
م
  ماد /عنواكا
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، ولىنددددد  
م
يتاددددي  مدددددد النتدددددائج ا عملويدددددة  ددددد  ال ددددديا د  عدددددتد ا لددددداالل لددددد  يىدددددد متسدددددلا

 ) 41ا تلدددف مدددد عدددتد إحدددل   دددمل، وبمتو دددط كدددتره 
م
٪و ليدددامل عدددتد مدددد دعدددتاد املجلدددة 2 2عنواكدددا

  48٪و، و 2 2) 41٪و، و1 2) 41٪و، ، و3 2) 42وبمندددددددددواٌ متعدددددددددتد تدددددددددملاو  بدددددددددي  
م
ملالدددددددددة/عنواكا

 ٪و 99 2)

دددم 9 4و مدددد ا لددداالل )4وكدددت ظهدددمل العدددتد الثدددا   مدددد املجلدددة بدددأد ا عدددتد ) ٪و، ب نمدددا  لمل

وتوددددتر فشددددار  هنددددا إحددددل د  عددددتد  ٪و 9 1و دهبددددر عددددتد مددددد ا لدددداالل )41عددددتد املجلددددة العاشددددمل )

 م 3111و    عام 41م، ب نما ظهمل العتد العاشمل منها )رك  4992و ظهمل    عام 4املجلة )رك  

وهدددددنا عددددددتد ا لدددددداالل مدددددد دعددددددتاد املجلددددددة، ة امقدددددداٌ،  دددددد    جددددد  وددددددا عددددددتد وبطايعددددد

 لعددتد ا لدداالل الانثيددة التدد  تصددا إحددل 
م
ا   ددور   دد  ودداا منهددا ياتلددف مددد عددتدا إحددل   ددمل، و لددا

 ع دل كدملار هي دة  هي ة تنمليمل املجلة،
م
و سد  عدتد حدعنال ودا مداد  دو ملالدة، وهدنلً بندالا

 عددتد ا لدداالل التدد   ددتترل  دد  عددتد معددي  مددد املجلددة ع ددل املجلددة  يمددا يتعلددم  دو إدار  تنمليددمل

د اس العتيت مد العواما ا تتا لة مثان ا يزاكية وا توابة املقىمي  دو اللائمي  بتليدي  

 
م
 ا لاالل الانثية وتعاعا وتواو  ا نلعي  مد الاا ثي  دي ا

 – 4لددة ) عددتاد بأركددام و إحددل د  ا مل لددة  وحددل مددد املج4) ت ددير الاياكددال  دد  ال دديا ركدد  

و تاددددددددددتو  يدددددددددددر مسددددددددددتلمل  مدددددددددددد  يددددددددددا منتويدددددددددددال دو عددددددددددتد العناحدددددددددددمل ا   ددددددددددور  )دكدددددددددددا مدددددددددددد 1

ومددد   لدددً، ي هدددمل  دددط متوددداه  ددد  ال ددديا ا  يدددت مدددد الثادددال مددد  زيددداد  مطدددملد   ددد   ا تو دددطو 

 إمددا 32 – 8عددتد ا لدداالل  دد  دعددتاد املجلددة ال  لددة أل  مع دد   عددتاد )دركددام 
ا
لددا كيمددا و  لمل

 و  32و 42و 2با تثنال ا اة دعتاد مد املجلة )   دركام ، وية دو دع ل مد ا تو طمسا
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 ملالة 48ا ت) =   ٪و 2 2ملالة ) 4 41= ا تو ط  

 

 وجدددددود  عدددددت اللدددددي  ا تطمل دددددة 4) مدددددد جهدددددة د دددددمل)، يو ددددد  ال ددددديا ركددددد 
م
دمدددددا  –و دي دددددا

 41عددت دعددتاد كليلددة وا ددتثنائية مددد املجلددة )مثددا العددتد ركدد   دد    –ا ملتععددة دو ا ناع ددة 

د دهبر عتد مد ا دواد ا   دور ، وهدنا عدتد املجلدة ركد   الدني ا تدو) دكدا عدتد  3الني ت ممل

 مد ا واد ا   ور و 

ومدد   لددً، كددت ييددو  مددد الصددع  إمياكيددة الددتنى  بهددنا امجاكدد  دو الددتالص مندد ، ع ددل 

التددتابير ال زمددة لتنليددم متسدداق والتنا ددم والتددواز   دد  الددمل   مددد دهميددة الن ددمل  دد   عددت 

ا منهدددا 
وت دددما   ا سدددتلاا مدددد  يدددا  جددد  ودددا عدددتد مدددد دعدددتاد املجلدددة دو ملدددتار منتدددو) ودددامل

التتابير ا ل ر ة    هنا الصتدن تنوي  يٌو ا واد دو ا لاالل الت  ي اأ  إدراجها    وا عتد 

وهنا تشجي   لاالل بيا عتد مد دعتاد املجلة ؛مد دجا تنليم كتر مد التواز     عتد ا 
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 وبمساهمة دع دل  اعليدة  د  موداٌ ال  دمل باملجلدة وبمدا 
م
م ارهة الاا ثي  بصور  ده ر   ايا

ا ا تيدار منتددو) متدواز  و جدد  منا د ، وربمددا تدتابير م ئمددة د دمل)  يرهددا  سدد   كدت اسددهمل

  1تلتيمل إدار  تنمليمل املجلة 

 طبيعت ونمط التأليف: (ب

العىددددددملي  فكتددددددالو كتددددددائج الترا ددددددة ا تعللددددددة بطايعددددددة تددددددأليف 4امجددددددتٌو ركدددددد  )يت ددددددمد 

ويتضد  مدد النتدائج مع د   ال را   ا   ور    املجلة اليمنية للانوا والترا ال ال راعيدة 

ا واد ا   ور     دعتاد املجلة كيت الترا ة    همنتد  التأليفه دو ت همل ململوكة بأ مال 

لددا هددنه الع ددة ا ملتاددة  وحددل بنصددة بلغددا مع دد  عينددة الترا ددة مددنلعي  منددتديد  وكددت ا ت

د دو  يدر معملو دة 1 92) ٪و، وواكا ال ساة ا تالية مد ا واد ا   دور   ال تدأليف  يدر مندتمل

  2٪و8 8ا نلف )

 و114ا   ور    املجلة كيت الترا ة ) =  و يايعة تأليف فكتال العىملي ال را  4امجتٌو )

 

 ٪ التكرار طبيعت التأليف

 8 8 32 بتو  د مال منلعي 

 1 92 244 بأ مال منلعي  منتديد

 00000 804 مجموع

 
                         

مددد املجلددة كددت  8 ربمددا وددا  مددد ا هدد  م   ددة د  متودداه كنددو ت ايددت عددتد ا ددواد ا   ددور  التدد  بددتدل مدد  العددتد ركدد   1

 عدددددد الادددددتل وألٌو مدددددمل  بتنعيدددددن 
م
ددددد  الادددددا ثي  بهي دددددة الاندددددوا وفرشددددداد ال را ددددد ه بموجددددد  اللدددددملار ييددددو  كاجمدددددا

مل
هك دددددام تملل

وهو العام الدني  ،3113 الصادر عد رئ س مولس إدار  الهي ة، والني حتر وبتل تنعينه عام 3113و لسنة 24) رك 

 و 3112 مد املجلة )هي ة الانوا وفرشاد ال را  ، 8 ظهمل  ي  العتد رك 
 دد  الغالدد  لدد  يلدد  ب عددتادها بددا ثو  مثددان اللددوائ  الااليو ملا يددة ال راعيددة ووكددا   ا ددنتمملال وهددنه  دد  ا ددواد التدد    2

و للال العما الت  تلوم ب عتادها هياكال معينة دو ديمل من سية هلجا  دو  ملق عما، دو تلً الت  تلوم ب عتادها 

 هي ة دو  ىملتارية تنمليمل املجلة 
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 منلعا 892* مومو  عتد ا نلعي  )للمواد دو ا ويوعال العملدية دو ا تعتد  التأليفو = 

  88 31عتد ا نلعي  ليا عتد مد املجلة = متو ط 
م
 منلعا

و 89 4ور     املجلة = عتد ا نلعي  ليا ملاٌ م  متو ط 
م
 )ااني  منلعي  تلملياا

و تنهدددت د  ده دددر مدددد كصدددف 3باىيدددا ة إحدددل  لدددً،  ددد   النتدددائج ا ا ندددة  ددد  امجدددتٌو ركددد  )

٪و 2 11ا واد ا   دور   د  عيندة الترا دة مدد املجلدة اليمنيدة للاندوا والترا دال ال راعيدة )

ا تاليدددددة مدددددد إجمددددداح  ا دددددواد  واكدددددا عادددددار  عدددددد ملددددداالل  ملديدددددة التدددددأليف،  ددددد   دددددي  د  ال سددددداة

٪و واكدددا عادددار  عدددد مسددداهمال  ال تدددأليف تعددداو   دو م ددد رن وبمع دددص   دددمل 2 11ا   دددور  )

 همتعتد  ا نلعي ه 

 و توزي  ا لاالل ا   ور     عينة الترا ة مد  عتاد املصتلعة 3جتٌو )

 و244) = * مد املجلة  س  عتد ا نلعي 

 ٪ جكرار عدد املؤلفين

 2 11 312 ف وا تمنل 4

 8 33 48 منلعي  3

 3 41 14 منلعي  2

 1 49 منلعي  1

 2 4 1 منلعي  1

 4 1 2 منلعي  8

 4 1 2 منلعي  2

 00000 140 املجموع

 منلعي  8ا ت) =    امجتٌو السابم * مد

  148ظهمل العتد الى   للمنلعي     ا واد ا   رهة التأليف=  -
م
 منلعا

 منلف 4 3نلعي  ليا ملالة م  رن التأليف = عتد ا متو ط  -

 ملاالل 1 8عتد ا لاالل متعتد  التأليف    دعتاد املجلة = متو ط  -

عددددتد ا ددددنلعي   ددددد  ا لدددداالل متعددددتد  التددددأليف/ا نلعي  للعدددددتد متو ددددط  -

  44الوا ت مد املجلة = 
م
 منلعا



                                                                 قائد حيي صالح        نادية صاحل الشليماني       يبالشرجمهصور  لد. خلي

 

    8102العدد التاسع ـ يهاير  -اجمللد اخلامص 
338 

٪و 1 19لددمل  مددد كصددف )و،  دد   مددا ي3) و وال دديا ركدد 3) همددا هددو ماددي   دد  امجددتٌو ركدد 

مدددد ا لددداالل متعدددتد  ا دددنلعي   ددد  عيندددة الترا دددة  ددد  عادددار  عدددد مسددداهمال علميدددة م ددد رهة 

التدددأليف لددددهااني  مدددد ا دددنلعي ه، وجدددالل با ملتادددة  وحدددل  ددد   سددداة ا دددواد ا  ددد رهة دو ا تعدددتد  

 ددد  ا   دددور  ددد  وجدددالل با ملتادددة الثاكيدددة مدددا  سدددبت   دددواح  الدددا فكتدددال العىدددملي ال را التدددأليف 

 دد    مددنلعي ه  2٪و مددد ا ددواد وا ويددوعال متعددتد  ا ددنلعي  و دداه  بيددا منهددا ه2 22املجلددة  )

 ي  ا تلا ا ملتاة الثالثة تلً ا واد متعتد  ا نلعي  الت  شارن    تأليعها هدربعدة مدنلعي ه 

مد فكتال العىملي ال را   ا   ور    املجلة كيت الترا دة،  لدت دما ال ساة الااكية  ٪و 44)

 ٪و 22 8د ه  بها  مسة منلعي  دو ده ر )

 

 

 
وب دياا عددام،  دد   وجددود هدنه ال سدداة ا ملتععددة مددد ا دواد م دد رهة التددأليف ا   ددور   دد  

دو ع كددة علميددة بددي  دع ددال هي ددة %و اعىددس وجددود تعدداو  عل،دد  هايددر 1 92عينددة الترا ددة )
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الانددا العل،دد  ال را دد  مددد جهددة، وهددنا بددي  دع ددال املجتمدد  العل،دد  هيددا  ددوال دا ددا كعددس 

 ا ن سة دو  يما بي  ا ن سال املصتلعة 

وتعتبددددر هددددنه ال دددداهمل  ع مددددة جيددددت  وإيوابيددددة ي اأدددد  تشددددجيعها بددددي  العدددداملي   دددد  مودددداٌ 

دو ا تغيدددر ال تددد اٌ دكدددا مدددد معدددتٌ ا دددواد ا   دددور  ولىدددد كيمدددة هدددنه الع مدددة  الاندددا العل،ددد  

و ددد  امقليلدددة التددد  تسدددتت   السدددت  إحدددل زيددداد  التشدددجي  ع دددل العمدددا الان ددد   بصدددور   ملديدددة 

 ا تعاو  وا ت ا مل اللائ  ع ل التاصصال ا تعتد  

 التأليف والنوع الاجتماعي: (ج

تما      فكتال العىملي و مياكة النو  مج2) ت همل النتائج ا عملوية    امجتٌو رك 

ومدد الوا د   د   ا   ور    عينة الترا ة مد املجلة اليمنية للانوا والترا دال ال راعيدة 

 ٪و 94هنه النتائج د  الغالاية الع ،ص مد ا نلعي  واكوا مد الاا ثي  النوور )

 

 (113)ع = و توزي  ا واد ا   ور     عينة املجلة  س  ج س ا نلف 2جتٌو رك  )

 ٪ جكرر  التأليف حسب النوع الاجتماعي

 94 218 تأليف با ثي   لط

 8 32 تأليف م  رن )با ثي  وبا ثالو

 2 43 تأليف با ثال  لط

 00000 140 املجموع

 

اعتبدددددر الوجدددددود امج  ددددد  للمنلعدددددال مدددددد الاا ثدددددال ال راعيدددددال  ددددد  عيندددددة فكتدددددال العىدددددملي 

ة مدد املجلدة، إشدار  إيوابيدة تثبدا الدتور ا تندام  ال را   دو ا دواد ا   دور   د  عيندة الترا د

للمدددملد   ددد  من ومدددة الاندددوا ال راعيدددة اليمنيدددة   يدددر د   سددداة هدددنه الع دددة ال تددد اٌ متوايدددعة 

 
م
٪  لدددط مدددد إجمددداح  ا دددواد ا   دددور  كيدددت الترا دددة،  ددد  ملددداالل دو 2وتادددي  النتدددائج د   جدددتا

 ع دل  سداة ال تتوداوز وباىيا ة إحل  لدً إكتال  ىملي مد تأليف هبا ثاله 
م
، تد  العثدور دي دا

٪ مددد إجمدداح  عينددة ا ددواد م دد رهة التددأليف، وتت ددمد هددنه ال سدداة مسدداهمة م دد رهة مددد 8

وبوجدد  عددام، هنددان  اجددة إحددل تشددجي  ا  يددت مددد الاا ثددال ا نلعددال ع ددل   بددا ثي  وبا ثددال 
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مل ا لدداالل الانثيدددة   ددمل كتددائوهد العلميدددة، وهددنا ا  ددارهة مددد  زم نهددد مدددد الاددا ثي   دد    ددد

  
م
 ا   رهة    املجلة مستلا 

 

 للمؤلفين: الانتماء املؤسس ي (د

و إحددل د  مع دد  العينددة ا ترو ددة مددد 1) ت ددير كتددائج الترا ددة الددوارد   دد  امجددتٌو ركدد 

٪و اسدداه  بددد  22فكتددال العىددملي ا   ددور  دد  املجلددة اليمنيدددة للانددوا والترا ددال ال راعيددة )

ومد   لدً،  د   مدا يلدمل  مدد ربد  ا دواد  الاندوا وفرشداد ال را د   با ثو  مد منتسب  هي ة

٪و اسدداه  بهددا منلعددو  مددد الاددا ثي  و ودداديميي  مددد منتسددب  وليددال ال راعددة 32ا   ددور  )

٪و،   ددد  عدددد 42و يرهدددا مدددد اليليدددال   دددمل)  ال الصدددلة  ددد  امجامعدددال اليمنيدددة والعملبيدددة )

 و 2و )ال يا رك  ٪8امجهال املقلية و جنبية   مل) )

 (140)ع= * و مكتمالال ا ن سية للمنلعي  ا ساهمي     ال  مل باملجلة 1جتٌو رك  )

 ٪ جكرر  جهاث عمل املؤلفين

 22 391 هي ة الانوا وفرشاد ال را  

 42 81 امجامعال اليمنية والعملبية

 8 33 **   مل)  و جنبية املقلية ا ن سال

 000 140 مجموع

و لهدددددددا همدددددددنلعي   يدددددددر  32ة عناحدددددددمل العيندددددددة )وعدددددددتدها * بليددددددد
م
ماد /عنواكدددددددا

 منتديده هما  همل  ابلا 

 **  ير ا ن سال الانثية و واديمية 

 
   سد وتاتو هنه النتدائج امصاحدة بتوزيد  ا دنلعي  

م
 يايعيدا

م
مكتمدال ا ن سد   توجهدا

 مدددد  يدددا ارتعدددا   سدددا
م
،  صوحدددا

م
ة مسددداهمة الادددا ثي  العددداملي   ددد  هي دددة الاندددوا ومتوكعدددا

وفرشدددداد ال را دددد  بددددالن مل إحددددل وونهددددا جهددددة إحددددتار املجلددددة ويتندددداما لددددنلً  دددد  دو ددددايه  لدددد س 

 للمولدددة كعسدددها و يدددار دو و دددت  وكندددا  تواحدددا عل،ددد  
م
مكتمدددال للمن سدددة/الهي ة ولىدددد دي دددا
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ة مدددددد ا ن سدددددال   هدددددا  لىدددددد هدددددنا يندددددتا مددددد  وجدددددود مسدددددا ة معلولدددددة للمسددددداهمال اللادمددددد

ويعىدددس هدددنا متوددداه وجدددود   واديميددة والتنمويدددة وامصتميدددة   دددمل) دا دددا الدددا د و ارجهدددا 

جهدددة، ومدددد جهدددة د دددمل) ا دددير إحدددل مدددا    عدددت    دددطة ا  ددد رهة والتعددداو  العل،ددد  وا  ددد  مدددد

تلعادددد  هددددنه املجلددددة كيددددت الترا ددددة  دددد  تأديددددة دور منصددددة للتواحددددا العل،دددد  وتاددددادٌ ا علومددددال 

 تاصصة بي  دو اط ا نتمي  للموتم  العل،     الا د ا 

 

 
 

وكدددددت   يدددددا كتدددددائج هدددددنه الترا دددددة، و احدددددة  ددددد  هدددددنه امج ئيدددددة، بدددددتع ا مدددددد ملادددددا 

ص النتائج ا تعللة بأدال املجلدة الصدادر  عدد وليدة كاحدمل للعلدوم ال راعيدة 3118)
مل
و الني مص

د الت    مل ها املجلة أله ر مدد ٪ مد ا وا11بوامعة عت ، والت  د ادل بأ  ده ر مد كصف )

، واكدددددا عادددددار  عدددددد مسددددداهمال ألع دددددال هي دددددة التدددددتريس باليليدددددة بمعدددددملده ، دو مدددددد  31
م
عامدددددا
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تددأليعه  التعدداو   ا  دد رن مدد  بددا ثي    ددمليد اعملددو  لددت) جهددال د ددمل)، والددنيد ياددتو دنهدد  

 دددا د  مدددا ع ددل الدددمل   مدددد  لدددً،  لددت  هدددمل الاا تددا عوا تعلددديمه  العددداح   دد  كعدددس هدددنه اليليدددة 

 18 سبت  )
م
٪و مد ا واد الت    مل ها املجلة بمساهمة منلعي  مد  ارل اليلية و   دع ل هثيرا

وم   لدً،  د   هدنه   و 1%و )جتٌو رك 32مد كعس ال ساة الت  توحلا لها هنه الترا ة )

 التعاو   ا   رن   النتائج تثبا دهمية دور املجلة    ال  مل ومتصاٌ العل، 

 

 خامتة:

ع ل المل   مد د   عتاد  وحل مد املجلة كيت الترا ة كت تميزل  عتدا  ير مستلمل 

مددداد  دو عندددوا  / عدددتد مدددد  41مدددد ا لددداالل،  لدددت  للدددا متو دددطا مطدددملدا وحدددا إحدددل  دددواح  

 دع دل مددد دو  دوق هدنا ا تو دط 21دعدتادها، و للدا  دواح  
م
وهددنا   ٪ مدد تلددً  عدتاد كيمدا

 للكتال العىملي ال را   العل،  اليم   ودور املجلة      مله يتٌ ع ل النمو ا  زايت 

هدديمد التددأليف العدددملدي ع ددل فكتددال العىدددملي ال را دد  ا   ددور  ددد  املجلددة  عينتهددا كيدددت 

 دددد   ددددي  وددددا  التددددأليف هالثنددددا   والث  دددد   ٪ مددددد إجمدددداح  العينددددة 11الترا ددددة، وب سدددداة بلغددددا 

٪ مدددددد ا لددددداالل 42و ا تعدددددتد شددددديوعا ) دددددواح    دددددماله هدددددو ده دددددر دكمددددداط التدددددأليف التعددددداو   د

وظهددددملل  ا  ددد رهة دو ا تعددددتد و  دددد  فكتددددال العىدددملي ال را دددد  ا   ددددور  دددد  املجلدددة كيددددت الانددددا 

    عينة هنه الترا ة ) 1ا لاالل الت  تنتوي ع ل 
م
 ٪و 42منلعي  دو ده ر ب ساة دكا تواتملا

٪و، مدددد  94عيندددة الترا دددة ) با ثدددا،  ددداد تدددأليف الادددا ثي  الدددنوور وبلدددد  كصدددي ه   ددد 

 صة منتود   لط مد فكتال العىملي ال را   ا   ور    املجلة كيدت الترا دة مدد تدأليف 

ومسددداهمة  ددد    ور ددد  د   لدددً اعىددس بدددملوز دور  ٪و 9با ثددال إمدددا بصدددور   ملديددة دو م ددد رهة )

 يددتلا  دد  كعددس الوكددا ع ددل 
م
وجددود ال  ددمل العل،دد  للاا ثددال ال راعيددال اليمنيددال، لىندد  دي ددا

ا ددت ٌ  دد  التددواز  للتمثيددا اللددائ  ع ددل  ىددمل  الددتور مجتمددا   )بددي  امج سددي و  دد  التوظيددف 

يمد الهييا العام  ن ومة الاندوا ال راعيدة، وهدنلً  د  فكتدال العل،د  والعىدملي ال را د  

 و  مله 

وع ل المل   مد د  العاملي     هي ة الانوا وفرشاد ال را   واكوا بصور  وا قة 

٪و، 22ا ددنلعي  الملئ سدديي  ا سدداهمي   دد  ب  ددمل مع دد  فكتددال العىددملي ال را دد  باملجلددة )هدد  
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 ددد   تلدددً ال سددداة مدددد  لدددً فكتدددال والتددد   ددداه  بهدددا  وددداديميو  والادددا ثو  ا نتسددداو  إحددددل 

امجامعددال وا ن سددال املقليددة و جنبيددة   ددمل) تنهددت بودد ل ع ددل وجددود دور معددي  تلددوم بدد  

لتواحددددددا العل،دددددد  التاص دددددد    دددددد  مودددددداٌ العلددددددوم ال راعيددددددة، وهددددددنا العمددددددا املجلددددددة همنصددددددة ل

التعدداو   ا  دد رن  دد  الانددا وال  ددمل العل،دد ،   دد  عددد وونهددا ددا  لتاددادٌ ا علومددال وكنددا  

 لتلا   ا عارف وت ارهها 

 
 التوصيات واالقرتاحات:

 إحل النتائج، تل ر  هنه الترا ة التوحيال التالية للن مل   ها
م
ن ا تنادا

م
 مستلا 

  ال زمددة التدد  ت ددمد ال  ددمل وفحددتار ا نددت   وا سددتلمل للمولددة  فجددملالالاتاددا   عددت

مد دجا إبملاز مكتال العىملي ال را   للاا ثي  اليمنيي  وتع ي  مساهمته     كلا كتائج 

 دبناثه  و  ملها وتشجي  ا تاتامها وتطايلها وم تعاد  منها 

 ل، والعما امجما  ، والتأليف ا   رن والتعاو      تع ي  الانوا متعتد  التاصصا

دو دداط الاددا ثي  والعمددا ع ددل   ددمل كتددائج الانددوا ال راعيددة دا ددا و ددارل هي ددة الانددا 

العل،  ال را   ومن ومة الانوا ال راعية الوينية مد   ٌ روابط ده ر  عالية و لية 

 ن سدال العنيدة وا هنيدة واليليال ال راعية و يرها مد ا ت سيلية   طة م  امجامعال

 وفكمائية  ال الع كة 

  عددد 
م
تشددجي  م ددارهة الاا ثددال ال راعيددال اليمنيددال  دد  بددملامج وم دداري  الانددوا   دد 

تع يدد  إ ددهامهد العددملدي و/ دو ا  دد رن  دد  فكتددال العىددملي ال را دد  وال  ددمل  دد  الددتوريال 

 العلمية   ياا ده ر   ايا و اعلية 

 را ددددددال ا سددددددتلالية ا تعملددددددة ودرا ددددددال ا لاركددددددة ا تعللددددددة تاطدددددديط وتنعيددددددن  عددددددت الت

بمسددددداهمال الادددددا ثي  الددددد راعيي   ددددد  املجددددد ل العلميدددددة املقليدددددة   دددددمل) وهدددددنا الدددددتوريال 

ا   دور ، وا دتاتام ا ملاجد    فكليمية والتولية، و يرهدا مدد امجواكد ، هتنليدا ا دواد

مليددة، وم دداهمل  ددلون متصدداٌ العل،دد  ومكتاا ددال، والعوامددا ا ددنامل   دد  فكتاجيددة العى
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والعوامددددا ا ددددنامل   يدددد ، وعمليددددال تادددددادٌ ا علومددددال وإدار  ا عمل ددددة  ووددددا هددددنه امجواكددددد  

 يوجت   ها كتر  هاير     الترا ال و عماٌ الانثية  تص آلا  ع ل ا ستو) الوي   

 
 املراجع:

الفكةةةةرك الكةةةةةوومي  ةةةةي علةةةةةو  دراسةةةةةت ومبليوملإلنةةةةت ل نتةةةةةا  و  3141)   امقمددددود، نهلددددة داوود 4
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 عرض لرسالة دكتوراه :

 تكتامات ااجماسعّية املخدسمات استخدام اهلواتف الّذكّية يف تقديم 

 دراسة سقمارنة بني ستكتامات تتكّتل املتكتامات األكمادميّية اللاهمانّية 

 د. سوسان حمّمد بدر سهز

 يترونّية في ئداسة ميحتاتمعإولة املصادس إلال                                                                      

 لتنان–جامعة بيروت العشبّية 

  سستخلص

ئلدددس جعدددضيو الّلدددىع خددددس والددد  كدددذمات امليحتدددات  ىاد  ّيدددة  هدددذهد هدددزر الّذساظدددة

وّيدددة
ّ
وّيدددة فدددي ثمدددذ  ّا   الضتنانّيدددة فدددي التذّدددة الز

ّ
وويفّيدددة فظدددحفادة مددد  ثهتيمدددات الّىاثدددق الز

ي ثضدددٌ ا عامعدددات حن ثخيمّدددا لّدددو ميحتدددا  و  ولدددذ ئضددداهة ئلدددس ا ادددذمات اللددد   ش ددد  الهددد   فددد

اللد  جيدير ئلدس  الّذساظة خدس املنهج الىصفي واملنهج املماسن  للحصٍى خدس التياندات اخح ذت

وّيدددددة فدددددي ثضدددددٌ امليحتددددداتمل ورلدددددٌ مددددد  كددددد ٍ  امل  ًدددددة و املمابضدددددة با ضددددداهة ئلدددددس 
ّ
ا ادددددذمات الز

فددد فظددختانة اللدد 
ّ
ىددم ما ددا خددذد مدد   ظددّضة   عددذ رلددٌ   مدد  حسةعددة م ددارت انددذس  ثمددد ثأل

نسددداة مددد  فظدددختانة خددددس خّيندددة الّذساظدددة ي ددد     يدددًم متا دددش فدددي ىدددم مددد  ميحتدددات  0011وّصخدددد 

   عدددددذ 6100-6102  لضعدددددار الذسا ددددد   يباظدددددحمناع ميحتدددددة ا عامعدددددة  ميروّيدددددة فدددددي بيدددددروت  LALCثيحددددم 

 م  حصم ر داني جامعدات حثا دد ا حصٍى خدس مىاهمة ثضٌ ا عامعات  ولذ حيّشت النحاةج حّن ح
ً
سةعا

ضددد بددشابو الفّددشط إلاليترونددي  يددًم  ردد ذم ح عددة 
ّ
وّيددة  ث  

ّ
-QRكددذمات مدد  كدد ٍ الّىاثددق الز

Code   و هي م  ا اذمات  ظاظدّية اللد  ظدإس ئل  دا الهد   وس تدىا باثا   دا فدي  داٍ خدذر وجىدهدا  

روّيددددة فددددي بيددددروت  وميحتددددة جامعددددة ظددددّيذة ميبا ضدددداهة ئلددددس رلددددٌ   لددددّذمد  ىددددم مدددد  ميحتددددة ا عامعددددة   

وّيدددة ا ااّصدددة با عامعدددة نفعدددّا  ولدددّذمد ميحتدددة جامعدددة 
ّ
الضدددى ضة كدددذما  ا مددد  كددد ٍ الحهتيمدددات الز

اليعدددددضيٌ  و ميحتدددددات جامعدددددة بيدددددروت العشبّيدددددة  وميحتدددددة جامعدددددة ظدددددّيذة الضدددددى ضة  –الدددددشود المدددددذط 

وّيدددة  وبنددداًع خددددس ثضدددٌ كدددذما  ا مددد  كددد ٍ صدددفمة ئليترونّيدددة لابضدددة لضحصدددّف  مددد  كددد ٍ 
ّ
الّىاثدددق الز

ئلدددس م  ىخددة مددد  الّحىصددديات واملمتر دددات لحعض دددض مفّدددىر ثمدددذ و كدددذمات  النحدداةج ثىّصدددضد الّذساظدددة

وّيددة لحمددذ و كددذمات 
ّ
وّيددة  ىددالتراد ن ددىر  خدد  ثهتيددن الّىاثددق الز

ّ
امليحتددات خدد   ش ددن الّىاثددق الز

 امليحتات ا عامعّية م  ك له 

ــة  ــمات املاتماّّي وّيددة: الالتكلم
ّ
وّيددة -ّىاثددق الز

ّ
كددذمات امليحتددات -ثهتيمددات الّىاثددق الز

    LALC–ا عامعّية 
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Abstract 

This study aimed at shedding light on smartphone applications in 

providing information services in university libraries that are LALC members, in 

addition to the smart services that students would like to be offered by their 

libraries. For that, the researcher used the descriptive survey approach, which 

consisted of four areas fell into each of which a number of open and closed 

questions, in addition to the interview and observation. Then,1700 copies of 

the questionnaire were distributed to the study sample (students) directly in 

each of the seven universities mentioned in the study for the academic year 

2016-2017 after obtaining the approval of those universities. In addition, to the 

interview, and Libraries webpage observation as tools to gather data. After that, 

the study results revealed that four of eight libraries used smartphones in 

rendering their services, but none of these libraries had smartphone 

applications, except: AUB Libraries, & NDU Library  that were a part of the 

university smartphone App. Moreover, BAU libraries,NDU Library, & USEK 

Library had Mobile Responsive webpages. At the end of study, the researcher  

recommended the necessity to build relationships with the ministry of 

telecommunication& smartphones regional offices to apply smartphone 

technology in providing information services in Lebanese academic libraries. in 

aadition to Library Mobile Application Prototype built by the researcher. 

Keywords: smart phones - smart phone applications - university library 

services – LALC 
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 سشتكلة الدراسة  -0

 :ميًضة الذساظة في ثي  

مماولدددددددددة التا  دددددددددة سصدددددددددذ واظدددددددددحه ن مدددددددددذي اظدددددددددحعذاد امليحتدددددددددات  ىاد  ّيدددددددددة الضتنانّيدددددددددة   -

 ئلدس 
ً
وّيدة فدي كدذما  ا  ومد  ردّو مماسندة والد  هدزر ا ادذمات وصدىر

ّ
رظحخذار الّىاثدق الز

وّية 
ّ
  وض  ثصّىس معحمتدي ملا   ي  حن ثًىن خضيه في التذّة الز

سصذ مذي اظحعذاد اله   رظحخذار هزر الحينىلىجيا بن اد ورلٌ اولة التا  ة مم  -

  م  ك ٍ جعاؤرت الذساظة 

 ث ذس إلا اسة ئلس حّن الذساظات العشبّية لضيضة في هزا املعاٍ  ر ظّي ا في لتنان  -

  

 أهمية الدراسة  -6
 

دد  فثمدداد الددذولي ل ثصددارت فددي ثمش دددشر لعددار 
ّ
وّيددة مددد    هي نددة ال6102ّثىل

ّ
ىاثددق الز

وّيددة فددي العددالو 6161 ضددٍى خددار 
ّ
عدده اسثفددان اظددحخذار نعددتة الّىاثددق الز

ّ
  با ضدداهة ئلددس ثىل

الذساظدددددة ا حالّيدددددة حه ّي  دددددا مددددد  ىى  دددددا نمهددددددة بالحدددددالي  اوخعدددددثد    99  6102العشةدددددي يبيددددددي  

ة انهددد ك لذساظدددات ر مدددة فدددي هدددزا املعددداٍ  هبددد  حّوٍ دساظدددة فدددي لتندددان   يددد  ظدددحًىن ب  ابددد

 كاس ة  ش ن لضذساظات ال  مة  با ضاهة ئلس ما  أجي: 

وّية في امليحتات ا عامعّية الضتنانّية    •
ّ
 سصذ الىال  ا حالي لحينىلىجيا الّىاثق الز

 جعضيو الّلىع خدس الذوس التربىي والحعضيم  لض يحتات املعاصشة  •

وّية في امليحت •
ّ
 ات  ىاد  ّية   شد اظتراثي ّيات لحتّن  ثينىلىجيا الّىاثق الز

 

 أهداف الدراسة  -3
 

وّية الل    حضيّا اله   ووثيرة اظحخذامّا -د0
ّ
 الحعّشف ئلس  جّضة الز

 لضذكٍى ئلس إلانترند  -6
ً
 الحعّشف ئلس ا عّاص  وثر اظحخذاما

وّية في الىصٍى ئلس املعضىمات   -3
ّ
 الحعّشف ئلس  دواس الل  ثإّدي ا الّىاثق الز

وّية م  لتم معحفيذي ثضٌ امليحتات  الحعّشف ئلس-2
ّ
 حهذاف اظحخذار الّىاثق الز
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وّية الل  ثمّذمّا امليحتات  ىاد  ّية الضتنانّية يخّينة الذساظة   -2
ّ
 الحعّشف ئلس ا اذمات الز

الحعددددّشف ئلددددس ا اددددذمات اللدددد   ش دددد  ب ددددا معددددحفيذو ثضددددٌ امليحتددددات  ظددددىاع ىانددددد مدددد  كدددد ٍ -2

وّيةثهتين رىي حو مىل  ئليترون
ّ
  .ي لابم لضحصّف  م  ك ٍ الّىاثق الز

دددذ مددد  امدددح ه ثضدددٌ امليحتدددات ثهتيمدددات روّيدددة ومىالددد  ئليترونّيدددة لابضدددة لضحصدددّف  مددد  -0
ّ
الحأو

 ك ٍ الّىاثق الزوّية 

الحعدددّشف ئلدددس الفدددشوك رات الذرلدددة إلا صددداةّية بدددين محجّيدددرات الذساظدددة يا عددد غ  والًضّيدددة   -8

  ات  واملش ضة الذساظّية  وا اذم

وّية املحا ة في ميحتا  و 9
ّ
ذ م  دسا ة اله   با اذمات الز

ّ
 دد الحأو

 

 أسئلة الدراسة  -2
 

وّية الل    حضيّا اله   ووثيرة اظحخذامّا؟م-0
ّ
  ا هي  جّضة الز

 لضذكٍى ئلس إلانترند؟-6
ً
  ما هى  ا عّاص  وثر اظحخذاما

وّية في الىصٍى ئلس املعضىمات؟م-3
ّ
  ا هي  دواس الل  ثإّدي ا الّىاثق الز

وّية م  لتم معحفيذي ثضٌ امليحتات؟-2
ّ
  ما هي حهذاف اظحخذار الّىاثق الز

وّية الل  ثمّذمّا امليحتات  ىاد  ّية الضتنانّية يخّينة الذساظة ؟-2
ّ
  ما هي ا اذمات الز

ىي  حو  معحفيذو ثضٌ امليحتات؟ ما هي ا اذمات الل   ش   ب ا -2
ّ
هم  فلضىن الحهتين الز

وّية؟
ّ
  املىل  إلاليتروني المابم لضحصّف  م  ك ٍ الّىاثق الز

دددددد هددددم ث حضددددٌ ثضددددٌ امليحتددددات ثهتيمددددات روّيددددة ومىالدددد  ئليترونّيددددة لابضددددة لضحصددددّف  مدددد  كدددد ٍ 0

  الّىاثق الزوّية؟

واملش ضددة  لًضّيدة واات الذساظدة يا عد غ  ددد هدم هنداه هددشوك رات درلدة ئ صداةّية بدين محجّيددر 8

  الذساظّية  وا اذمات ؟

وّية املحا ة في ميحتا  و؟9
ّ
  دد هم يعضو  اله   با اذمات الز
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 ّدود الدراسة  -2

ددة واملًانّيددة  ورلددٌ مدد  حجددم  ة والضمانيو اخح ددذت الذساظددة خدددس خددذد مدد  املحددّذدات املىضددىخيو

ة الذساظة م  النا ية 
ّ
  العض ّية ا حفاى خدس دل

 خددددددس ثدددددأرير الّىاثدددددق الزوّيدددددة خددددددس  -0
ً
ددددددا حذود املىضدددددىخّية: الحصدددددشت الذساظدددددة مىضدددددىخّيا

    وكذما  ا املشثتهة باملعحفيذ همو ولذغ ىم ا اذمات   امليحتات  ىاد  ّية 

ا حددددددذود الضمانّيددددددة: الحصددددددشت الذساظددددددة خدددددددس سصددددددذ والدددددد  كددددددذمات امليحتددددددات ا عامعّيددددددة  -6

وّيدددددددة لضعدددددددار الذسا ددددددد   الضتنانّيددددددة فدددددددي يدددددددم الحينىل
ّ
ر  و دددددددا  دددددددّعضد 6100-6102ىجيدددددددا الز

   6100وان  د التا  ة م  ج   التيانات في  تاط  6102نذعان  00الذساظة بحاس خ 

 ا حذود املًانّية: اثخزت الذساظة م  ميحتات ثيّحم -3

 LALC  (Lebanese Academic Libraries Consortium)   مًانّيددة لّددا   يدد 
ً
 ددذودا

  ميحتات جامعّية   ضد ر اني 
 

   سهوج الدراسة وأدوات مجع الايمانمات  -6
 

املدددددنهج الىصدددددفي املعدددداي  واملدددددنهج املمددددداسن  و حظدددددضى  الحمضيدددددم اخح ددددذت الذساظدددددة خددددددس 

  Chi-Squareف صاتي الىصفي  اكحتاس الفا وشونتاخ   و اكحتاس 

 :واخح ذت الذساظة خدس  دوات الحالية  ع   التيانات 

 فظحثيان  -0

 مابضةامل -6

 امل  ًة و فكحتاس   -3

 

 فصول الدراسة  -0

  :الفصل التمهيدي

ىسات الحينىلىجّية وحرشها خدس امليحتات ا عامعّية :الفصل ألاّول  -
ّ
 ال 

 نمى ثهتيمات روّية مليحتات حوثر رىاعً  : الفصل الثاني - 

وّية في امليحتات ا عامعّية  : الفصل الثالث -
ّ
  نمى خالو سلم-ا اذمات الز
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 عّيددة الضتنانّيدددة مدد  كدد ٍ الّىاثدددقوالدد  ثمددذ و كدددذمات امليحتددات ا عام : الفصللل الرا للل  -

وّية
ّ
  الز

  الفصل الختامي -

 

 : نتمائج الدراسة -8

رهيددده  والحىاصددم مدد  الدددّضم ع  •
ّ
وّيددة لضت

ّ
ال عددتة  و ددر مدد  الهددد   اظددحخذمىا الّىاثددق الز

 %  26ب عتة ي

ضد نعتة فظحخذار  لضىصٍى ئلس  •
ّ
 %  همو 30كذمات امليحتة ي ً

ثىّصخد هزر ال عدتة خددس الىصدٍى ئلدس الفّدشط إلاليتروندي لض يحتدة بالذسجدة  ولدس   ضيده  •

فثصدددددددددداٍ بامليحتدددددددددددة  واظحييددددددددددداف املصددددددددددادس ا عذ دددددددددددذة  والىصدددددددددددٍى ئلددددددددددس لىاخدددددددددددذ التياندددددددددددات 

 إلاليترونّية  حّما حلم نعتة هًاند لضحعّشف خدس ظاخات خ م امليحتة 

وّية لحصّف  إلانترند  ىالي يبضجد نعتة اظحخذ •
ّ
 %  20ار الّىاثق الز

ش 
ّ
 ر ذ كذمات روّية في حسة  ميحتات جامعّية لتنانّية م  حصم ر اني ميحتات  تثىه

ش ثهتيددن رىددي كدداع با عامعددة فميروّيددة فددي بيددروت وثلددّ    عدد  كددذمات ميحتا  ددا  •
ّ
ثددىه

 خذ التيانات إلاليترونّية  هي: ا اذمة املشجعّية  والفّشط إلاليتروني لض يحتة  ولىاو 

ش حي كذمة روّية في ميحتة خصار هاسطلو  •
ّ
 املشوض الحعضيم  في جامعة التض نذ  -ثحىه

  با ضداهة QR-Code يدًم الفّشط إلاليتروني جامعة بيروت العشبّية حثا د ميحتات  •

وّية 
ّ
  ئلس صفمة ئليترونّية لابضة لضحصّف  م  ك ٍ الّىاثق الز

ش لددددذي ميحتددددة •
ّ
جامعددددة ظددددّيذة الضددددى ضة صددددفمة ئليترونّيددددة لابضددددة لضحصددددّف  مدددد  كدددد ٍ  ثددددىه

وّية  ووزلٌ ميحتة جامعة الّشود المذط 
ّ
 اليعضيٌ   –الّىاثق الز

ىي ا ادداع با عامعددة  •
ّ
 جددضًعا مدد  الّحهتيددن الددز

ً
اخح ددرت ميحتددة جامعددة ظددّيذة الضددى ضة ح لددا

 نفعّا  

 همو Facebookك ٍ   ا اذمة املشجعّية م جامعة المذيغ  ىظق حثا د ميحتة  •
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  مددد  الهددد   س تدددىا بدددأن  حددداد الفّددددشط إلاليتروندددي مليحتددد  و مددد  كددد ٍ الّىاثددددق 80ي% •

وّيدددددددة   ضيددددددده كذمدددددددة ثمذ دددددددذ املىالددددددد  ا عجشاهّيدددددددة ب عدددددددتة ي
ّ
 ئلدددددددس 09الز

ً
%   والهتاخدددددددة وصدددددددىر

وكذمدددددددددة ا وعددددددددض إلاليترونددددددددي  والدددددددددشوابو Whatsapp ا اذمددددددددة املشجعّيددددددددة مدددددددد  كددددددددد ٍ 

   QR-Code إلاليترونّية  يًم

  مدددددد  الهدددددد   هّلددددددضىا ا حصددددددٍى خدددددددس كددددددذمات ميحتددددددة ا عامعددددددة خ ددددددر ثهتيددددددن 8 00ي% •

ىي 
ّ
 Mobile Applicationالّاثق الز

%   همددددو مددددا و املىلدددد  إلاليترونددددي المابددددم  لضحصددددّف  مدددد  كدددد ٍ الّىاثددددق  2 00هّلددددم ي •

وّية
ّ
  Mobile Responsive websiteالز

  سقرتّمات و توصيمات -9

اثفاليددات مدد  وصاسة  ( مات روّيددة فددي امليحتددات ا عامعيددة الضتنانيددةممتر ددات لحمددذ و كددذ •

وّيددة و  ددشىات ئخددذاد الحهتيمددات 
ّ
فثصددارت و املًاثدد  إلالضي يددة ليددشىات الّىاثددق الز

  اذمات امليحتات ا عامعّية 

وّيدة  ثمى دم متدادب •
ّ
سان اناردان ا ا عدة  ادذمات امليحتدات ب دا  خناظد  مد  الّىاثدق الز

 ت ثمى ضّا  يالتا  ة اسثأ

• Smartphone Application Prototype  وّيدددددددة
ّ
ن ددددددىر  خددددددد  ثهتيددددددن الّىاثددددددق الز

  ياظحخذمد التا  ة بشنامج ىامحاص ا ليشد ويفية ئخذادر 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 


